De Belgische Associatie Voor Mensenrechten en
Ontwikkeling BAMRO
Het is een Belgische onafhankelijke vzw voor mensenrechten
gevestigd in Brussel, officieel opgericht in 2015. Het werd
geregistreerd in het staatsblad onder het nummer BE060081067, op
initiatief van de mensenrechten- en ontwikkelingsactivist Mukhlif
Abdulsamad, ter verdediging van alle slachtoffers en degenen die
worden buitengerechtelijke met de dood bedreigd, ontvoerd,
gefolterd en willekeurig gevangengenomen worden en hun stem
laten horen aan internationale mensenrechtencommissies.
De organisatie probeert ook een samenleving op te bouwen waarin
individuen recht en vrijheid genieten onder de bescherming van de
wet en de democratische beginselen, door bij te dragen aan de
ontwikkeling van de gemeenschap in verschillende culturele en
ontwikkelingsactiviteiten.
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Hoe werken we?
De associatie wordt beheerd door de Voorzitter van de Organisatie,
een Raad van Bestuur bestaande uit 10 leden en een Algemene
Vergadering van 20 leden van verschillende nationaliteiten, een
adviesraad voor juridische zaken en een adviesraad voor
mensenrechten. Zij bestaat uit erkende internationale experts op het
gebied van mensenrechten die kennis hebben van de politieke en
juridische situatie in de Arabische wereld, een commissie die de
richting van de stichting bepaalt en een opleidings- en
ontwikkelingskwalificatiecommissie, zij is verantwoordelijk voor het
begeleiden en trainen van het personeel van de Stichting. De
associatie werkt samen met een aantal organisaties met vestigingen
in Irak, Turkije, Zwitserland en Jordanië om het werk van de
organisatie te ondersteunen volgens de geografische locatie.

Waar werkt de organisatie?
Het gebied waar BAMRO werkt is Irak en zijn buurlanden, omdat
dit geografische gebied etnische en sektarische conflicten kent en
de wijdverspreide terroristische groeperingen en milities die actief
zijn buiten het gezag van de wet die gericht is op het elimineren
van mensenrechten, democratie en vrijheid. Ook het beperkt
aantal mensenrechtenorganisaties waarvan de kwaliteit
omgekeerd evenredig is met het grote aantal schendingen, was de
belangrijkste reden van BAMRO om Irak en zijn buurlanden te
kiezen als werkgebied.

Doelstellingen van de organisatie:
Versterking van de mensenrechtenmechanismen van de ✓
Verenigde Naties.
Vorming en vertegenwoordiging van maatschappelijke ✓
organisaties en individuen die de mensenrechten verdedigen.
Bijdragen aan de ontwikkeling door middel van training en ✓
culturele participatie.
Versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld ✓
.door gezamenlijke coördinatie
De internationale publieke opinie informeren over schendingen ✓
van de mensenrechten in Irak

Organisatie diensten:
De organisatie heeft een aantal diensten die onder het
hoofdkantoor werken:
Dienst voor toezicht op mensenrechtenschendingen:
De dienst voor het opvolgen van mensenrechtenschendingen is de
De organisatie is opgericht om belangrijkste dienst in de organisatie.
slachtoffers van mensenrechtenschendingen bij te staan. Deze dienst
volgt de staat van diegenen die bedreigd met buitengerechtelijke
executies, ontvoerd, gefolterd en willekeurige gevangengenomen
De organisatie documenteert individuele gevallen van worden.
mensenrechtenschendingen door te communiceren met advocaten
en families van slachtoffers, vervolgens verstrekt het haar informatie
aan VN-mensenrechtencommissies en verdragsorganen in het
bijzonder, zoals de commissie tegen foltering en commissie voor
mensenrechten, de Commissie voor ontvoeringen en andere.

Zij maakt ook gebruik van andere hulpmiddelen zoals directe druk via
verschillende internationale media, evenals samenwerking met
NGO's om de bescherming van deze personen te waarborgen.

Dienst voor veldonderzoek en -opvolging:
De dienst voor onderzoek en opvolging is de belangrijkste dienst van
De Belgische Associatie Voor Mensenrechten en Ontwikkeling. Deze
dienst documenteert gevallen van mensenrechtenschendingen ter
plaatse door twee hulpmiddelen die aangenomen door de
organisatie zijn, namelijk de opvolging van gevallen van
veldschendingen door de vrijwilligers van de organisatie die in het
veld werken in gevaarlijke gebieden en oorlogsgebieden of via
organisaties, die gelieerd zijn aan de associatie, die actief zijn in
gebieden waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. De dienst
onderzoekt ook de echtheid en waarheidsgetrouwheid van
informatie die ontvangen wordt van vergelijkbare organisaties. Het
personeel van de dienst behoort tot verschillende culturen en
nationaliteiten. Ze worden bijgestaan door een breed netwerk van
vrijwilligers die in de eerste drie maanden van de oprichting van de
Associatie 350 leden1 telden.

Dienst voor de Rechten van Vrouwen en Kinderen:
De dienst voor de Rechten van Vrouwen en Kinderen concentreert
zich op het belangrijkste en meest kwetsbare segment in de
samenleving wiens hun rechten worden geschonden in de regio's
waar de associatie actief is. De associatie heeft deze dienst opgericht
als een extra dienst van de dienst opvolging van
mensenrechtenschendingen om deze groep te helpen.
Een lijst met BAMRO-medewerkers is te vinden op WWW.BAMRO.ORG1

Dienst opleidings- en ontwikkelingskwalificatie
Dienst van Media en communicatie
Werkmethodes ✓
1- Slachtoffers van mensenrechtenschendingen op twee ✓
manieren ondersteunen
BAMRO biedt haar hulp aan al diegenen die •
buitengerechterlijke macht bedreigd, ontvoerd, gefolterd
en willekeurige gevangengenomen wordt. In haar werk
gebruikt BAMRO internationale
mensenrechtenmechanismen om individuele gevallen van
mensenrechtenschendingen te documenteren door te
communiceren met advocaten over slachtoffers en hun
families. De informatie die wordt verkregen door de
mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties en de
verdragsorganen in het bijzonder, met name de
commissie tegen foltering en de Commissie voor de
mensenrechten, de commissie voor ontvoeringen maakt
gebruik van andere hulpmiddelen, zoals directe
pressiegroepen en allerlei internationale media, evenals
samenwerking met niet-gouvernementele organisaties om
de bescherming van deze personen te waarborgen.

2- Oproep om concrete hervormingen van de ✓
mensenrechten in Irak te beschermen
De informatie die we verkrijgen over de
✓
individuele gevallen die door BAMRO zijn
gedocumenteerd via een breed netwerk van
bronnen, voornamelijk bestaande uit families
van slachtoffers, advocaten en
mensenrechtenactivisten, geeft ons
gedetailleerde rapporten over de
mensenrechtensituatie in de verschillende
steden van Irak en zijn buurlanden gebaseerd op
de organisaties die daar ingezet zijn en in samenwerking met
BAMRO werken binnen de mensenrechtencoalitie die wordt
beheerd door BAMRO of dit nu alternatieve rapporten van de
verdragsorganen zijn of bijdragen aan het UPR-raamwerk. We
werken ook samen met maatschappelijke organisaties bij de
herziening van nationale mensenrechteninstellingen door het
ICRC om nationale instellingen voor de bevordering en
.bescherming van mensenrechten te coördineren

De vierde:
3- De verspreiding van mensenrechteninformatie op ✓
grote schaal in Irak
We brengen media-aandacht naar de situatie waarin we ons ✓
bevinden en helpen de mensenrechtenverdedigers en de lokale
NGO's om hun werk bekend te maken en zich wijd te
verspreiden. We verstrekken ook gegevens over gevallen
waarin we individueel of in samenwerking met andere
organisaties werken, evenals openbare rapporten waarin ons
onderzoek deel uitmaakt van een specifiek probleem.

Trainingscursussen: ✓

Het is het begin van de slachtoffers van schendingen en hun ✓
families, die werken aan het herstel van het vertrouwen en het
versterken van de gemeenschapsgeest om het slachtoffer en
zijn familie niet van de gemeenschap te verlossen en zoekt ook
BAMRO via zijn jaarlijkse trainingsprogramma, dat de
beginselen van democratie en trainingsprogramma's voor
mensenrechtenontwikkeling wil verspreiden om de
zelfeffectiviteit en ontwikkelingsgeest van de mens te
verhogen. Evenals het rehabiliteren van trainers en stagiairs
door de cursussen van zelfontplooiing van de menselijke
ontwikkeling van het denken en de vorming van
familiebegeleiders.

De vijfde: onze mensenrechtenallianties, teams en ✓
vrijwilligers:
BAMRO is officieel verantwoordelijk voor een ✓
mensenrechtencoalitie van meer dan 10 niet-gouvernementele
organisaties (NGO's) in Irak en zijn buurlanden die actief op het
gebied van mensenrechten, opleiding en gemeenschapsdienst,
het leiderschap van BAMRO van deze uitgebreide
mensenrechtencoalitie de kern vormt van zijn rol, die is
gebaseerd op de inzet van de mechanismen van de Verenigde
Naties in Irak en zijn buurlanden. De rechtencoalitie is
samengesteld uit:

De volgende organisaties: (tabel bevat alle organisaties, zie
bijlage)

Organisatie van de Vereniging van
Onafhankelijke Civil
Generatieorganisatie voor menselijke
ontwikkeling
Al - Ahed Organisatie voor de rechten van
gedetineerden
Our culturele organisatie voor vrouwen en
kinderen
Organisatie waardigheid zonder
KARAMETI BELA HEDOED) )beperkingen
voor mensenrechten
Brouwer Organisatie voor de ontwikkeling
van de cultuur en van het onderwijs

HERAA-organisatie voor
mensenrechten
Al Mezan organisatie voor
mensenrechten
Al - Rassid organisatie voor
mensenrechten
KE Seke suur organisatie van
vreedzame coëxistentie

Team Shabab Al Khair
vrijwilligersorganisatie

De geallieerde organisaties met ons, evenals de verspreide ✓
leden over de hele wereld geven aan ons ter plaatse
mensenrechtenrapporten , na ontvangst op het kantoor in
Brussel, voltooien we de vereiste juridische procedures
voor het dossier in overeenstemming met de normen van
de Verenigde Naties in BAMRO, na het volgen van de
juridische en de recente media voorwaarden worden door
het Europees Parlement en de commissies gepubliceerd in
Brussel, de bevoegde commissies via onze afgevaardigde
in Genève leveren we het aan de gangen van de Verenigde
Naties en de internationale media, ook op onze officiële
website WWW.BAMRO.ORG is een klachtenformulier dat
wettelijk is opgesteld volgens de VN-normen die
beschikbaar is voor alle vier talen :(Engels) (Arabisch)
(Frans) (Nederlands). Door die formulier ontvangen we
dagelijks klachten van de mensenrechten en het bevoegde
team gaat mee op de wettelijk overwogen manier om.
Op het niveau van training en ontwikkeling: werken onze ✓
geallieerde organisaties ook samen aan

trainingsworkshops die worden uitgevoerd door de
opleidings- en ontwikkelingskwalificatiecommissie in
BAMRO op het gebied van mensenrechtenactivisten,
evenals op het gebied van cursussen voor menselijke
ontwikkeling om de slachtoffers van psychologische
slachtoffers te helpen, ook om trainers voor menselijke
ontwikkeling op te richten die door ons zijn
geaccrediteerd.
Bezoek onze website voor meer informatie over de ✓
alliantie van BAMRO, WWW.BAMRO.ORG

:Financiën ✓
Financiële middelen en budget ✓
De meeste van onze financiële middelen komen van de
oprichters van BAMRO, maar de associatie werkt al sinds
2016 en nadat ze haar activiteiten en haar belangrijke rol
heeft benadrukt door haar financieringsbronnen te
diversifiëren door middel van communicatie met
verschillende sponsorende instanties en organisaties van
gemeenschappelijk belang, zoals: het Noorse
mensenrechtenfonds, de Nederlandse en Zwitserse
ministeries van Buitenlandse Zaken en enkele lokale
groepen, evenals een netwerk van officieel geregistreerde
donoren als leden van BAMRO, omdat het een Belgische
associatie is, ze zijn onderworpen aan een jaarlijks financieel
overzicht met name de boekhouding van de juridische
instellingen op transparante wijze. In dit verband danken we
alle medewerkers voor hun financiële steun, vertrouwen en
steun, die ons in staat hebben gesteld de basis te leggen voor
de verdere ontwikkeling van onze associatie. We hopen dat
deze steun zal bijdragen aan de stabiliteit en versterking van
ons werk voor de verdediging van de mensenrechten in Irak

en zijn buurlanden. U kunt ons steunen en bijdragen door te
doneren op onze bankrekening:
ING BANK BELGIUM: BE80363151556577 ✓
SWIFT: BBRUBEBB ✓
Markeert de prestaties van de organisatie tijdens het jaar 2015 ✓
Versterking van de mensenrechtenmechanismen van de ✓
Verenigde Naties
BAMRO is een Belgische organisatie en werkt nauw samen met ✓
Europese gouvernementele en niet-gouvernementele
mensenrechtenorganisaties en het kantoor van de Hoge
Commissaris voor de mensenrechten om te proberen de
Verenigde Naties en haar mensenrechtenorganisaties toegankelijk
te maken voor het maatschappelijk middenveld in Irak en zijn
buurlanden.
In 2014 heeft AMRO alle gegevens, workshops en internationale ✓
rapporten opgevolgd met het verzoek om uitvoering te geven aan
de internationale verplichtingen van de landen die zijn vastgelegd
in de geratificeerde verdragen die zijn de 10 organen, waaronder
de commissie tegen foltering, commissie voor mensenrechten, de
Commissie voor ontvoeringen en andere. Deze instanties hebben
maatregelen genomen om deze doeltreffender te maken, in april
2014 heeft de Algemene Vergadering van de VN-resolutie 268
aangenomen op het gebied van mensenrechten, waarin de
ondertekenende staten worden opgeroepen hun rol bij het
ondersteunen van mensenrechtenmechanismen op een effectieve
manier

Verspreiding van de cultuur van mensenrechten en menselijke ✓
ontwikkeling
BAMRO ziet dat de status van mensenrechten in Irak en zijn ✓
buurlanden niet kan worden verbeterd zonder de participatie van
het maatschappelijk middenveld. De expertise, competentie en
interactie van het maatschappelijk middenveld met het VNmensenrechtensysteem zijn belangrijke elementen om de
eerbiediging van de mensenrechten op het veld te waarborgen.
BAMRO heeft deelgenomen aan vele initiatieven om dit te doen
door de publicatie van zichtbare en leesbare
mensenrechtenrapporten en de publicatie van verschillende
noodzakelijke cursussen die het Iraakse maatschappelijk
middenveld en de omliggende gemeenschappen helpen om
interactie te hebben met de mechanismen van de Verenigde
Naties voor de bescherming van de mensenrechten, evenals het
leiden van een alliantie van mensenrechten en
ontwikkelingsorganisaties om die waarden te promoten.
De samenstelling van mensenrechtenverdedigers ✓
BAMRO organiseert verschillende workshops over ✓
mensenrechtenmechanismen van de VN, en hoe individuele
gevallen van schendingen evenals mensenrechtencursussen die
rechtstreeks in Irak, Turkije en Brussel worden uitgevoerd, kunnen
worden gedocumenteerd. Om de toegang tot een zo groot
mogelijk aantal te vergemakkelijken, zijn de cursussen beschikbaar
via het ruimere internet, waarin die wilt trainen gemakkelijk kan
registreren via de officiële registratie op de website van de
organisatie WWW.BAMRO.ORG
Zelf-configuratie ✓

BAMRU organiseert verschillende workshops door middel van ✓
cursussen voor menselijke en administratieve ontwikkeling die
psychologisch en mentaal helpen om te slagen in het leven,
waarschuwen voor het gevaar van duistere ideeën en een
succesvolle familie bouwen die gelooft in vrijheid, pluralisme en
respect voor anderen, de cultuur, principes van democratie en
vrijheid op een academische manier verspreiden, krijgt de stagiair
een goedgekeurd certificaat waarmee hij kan werken en trainen.
Ook het werk vergemakkelijken op sommige gebieden waarvoor
administratieve en ontwikkelingscertificaten nodig zijn.
Het programma is een kans om ervaring op te doen op het gebied ✓
van ontwikkeling en administratief.
In oktober 2015 kon BAMRO meer dan 50 stagiairs trainen, van ✓
wie sommigen het hoofdkantoor van de organisatie in Brussel
bezochten en de anderen deelnamen aan de trainingssessie op
internet. De cursus werd goed ontvangen door al onze vrijwillige
opiniepeilingen, waarin de cursisten eraan deelgenomen hebben.
De cursisten hebben hun wensen vastgelegd dat BAMRO hen de
voordelen en de geweldige waarden zal blijven geven die zij
hebben ontvangen.
Samenwerking met het maatschappelijk middenveld ✓
BAMRO werkt samen met verschillende internationale, Europese en
lokale mensenrechtenorganisaties, BAMRO heeft onlangs
verschillende mensenrechtenprojecten uitgevoerd in samenwerking
met lokale Iraakse en regionale centra, gezamenlijke
en op het gebied van opleiding wordt mensenrechtenprotocollen
het versterkt door zijn leiderschap in een alliantie die organisaties
bevat

die actief zijn in Irak en zijn buurlanden om hun samenwerking met
verschillende maatschappelijke middenveld organisaties te
versterken in het kader van het bereiken van hun gestelde doelen,
om het publiek van mensenrechtenschendingen bewustmaken in Irak
en zijn buurlanden en de bevordering van menselijke ontwikkeling.
Voor meer informatie, bezoek onze website: www.bamro.org
De publieke opinie informeren over de ✓
mensenrechtenschendingen in Irak
BAMRO stelt haar plan op om de media te gebruiken om de Iraakse
samenleving te onderwijzen en de rest van de wereld kennis te laten
nemen van schendingen van mensenrechten in Irak en zijn
buurlanden en ook om de slachtoffers van schendingen in dit deel
van de wereld zichtbaar te maken en te beschermen via haar
publicaties, persconferenties en verklaringen. En verspreid het via
verschillende media door:
Website .A
Ondanks de beperkte mogelijkheden en de moeite die het kost
om in vier talen te publiceren: Arabisch, Engels, Frans en
Nederlands, is BAMRO vastbesloten om door te gaan met haar
plan om grootschalige schendingen te melden, zowel in de
Arabische regio als in de wereld via haar website.
Socialenetwerksites .B
BAMRO werkt al jaren aan de versterking van haar
aanwezigheid op de socialenetwerksites en heeft deze
inspanningen in 2015 voortgezet. Deze sites hebben hun belang

en doeltreffendheid bewezen bij het verspreiden van informatie
op een brede en snelle schaal, vooral in Irak en zijn buurlanden.
BAMRO neemt haar toevlucht tot sociale
communicatiemiddelen om haar werk te introduceren en geeft
informatie over de status van mensenrechten in Irak en zijn
buurlanden.

Het nieuwsbericht van BAMRO .C
Nieuws gaat over een publieke herinnering aan de schendingen
die in Irak zijn gepleegd en de verspreiding van de cultuur van
mensenrechten. Dit programma zal informatie verschaffen over
de slachtoffers van schendingen of evenementen die verband
houden met de bevoegdheden van de vereniging, evenals
algemene informatie over de activiteiten van de Verenigde
Naties op het gebied van mensenrechten.
BAMRO wil zijn nieuws uitzenden op een satellietkanaal dat
binnenkort van start gaat en zich zal gaan specialiseren in
mensenrechten en ontwikkeling in het Arabisch en ook op
YouTube en andere sociale netwerken.
BAMRO-prijs voor mensenrechten en menselijke ontwikkeling ✓

Een jaarlijkse prijs toegekend aan activisten over mensenrechten
en ontwikkeling in Irak en de rest van de wereld.
De prijs wordt toegekend door een commissie die toezicht houdt
op de rapporten en activiteiten van activisten en verenigingen die
zich bezighouden met algemene mensenrechtenkwesties.
De prijs wordt toegekend aan de winnaar tijdens een speciale
ceremonie op het hoofdkantoor van de vereniging in Brussel.

Dit initiatief is onderdeel van het aanmoedigen en stimuleren van
activisme op het gebied van mensenrechten en ontwikkeling.

Inhoudsopgave
Nr

Pagina

Paginanummer

01
02
03
04
05
06
07

Het rapport
Algemene samenvatting
De aanbevelingen
Hoofdstuk 01: Rapporten
Moorden in Sinjar
Rapport van het BAMRO-dienst in Turkije
Uitvoering van zes jonge mannen uit de provincie
Hawija
Moord op jongeren in Kirkuk
ISIS executeert twee vrouwen in Kirkuk
Noodoproep van vijf Iraakse journalisten
De luchtvaart in Irak doodt negen leden van een
ontheemd gezin
AlHashid Alshaabi-milities doodden 120 burgers en
ontvoerden 62 Sunni's in Diyala in een week.
Jemenitische toerist gearresteerd voor terrorisme
Uitvoering van een burger en zijn vrouw in de Zab-regio
van Irak
Circulaire tot relevante VN-comités: (WGEID), (CED).
(CAT) (HRCttee).
Toxische raketten in Irak
Onze bronnen in Irak onthullen bewijs van de
betrokkenheid van overheidsfunctionarissen bij het
bloedbad Brwana in Diyala.
ISIS pleit voor grove schendingen
ISIS en sjiitische en Yazidi-milities praktiseren
mensenrechtenschendingen in Syrië en Irak

20
20-22
22-24
25-71
25-26
26-29
30

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

30-31
31
31-33
33
33-35
35-36
37
37-39
39-40
40-44

44-45
45-47

20 TUBERCULOSE, EEN NIEUW INSTRUMENT VOOR DE
VEREFFENING VAN GEVANGENEN IN IRAKEZEGEVANGENISSEN
21 Gewapende groepen richten zich op soennieten
22 ISIS terroristische groep pleit voor de executie van vijf
families in de Irakezebergen Hamrin 14/07/2016
23 -ISIS ontvoert vrouwen in Kirkuk
-Ernstige schendingen van vrouwen
24 ISIS roept op tot de executie van 30 mensen in de buurt
van het dorp Maryam Beck in Irak 14/7/2016
25 ISIS blijft de onschuldigen vermoorden
26 Ontvoering en moord van de burger Saad KHALAF
AOUAD (27 JAAR oud).
27 ISIS roept om executie van degenen die weigeren met
hen te vechten in Fallujah en de milities verbranden
winkels van onschuldigen in Karma
28 De Zab-regio van Irak en onmenselijke misdaden
14/07/2016

47-53

29 De Belgische organisatie van mensenrechten en
ontwikkeling BAMRO Aisbl ontving vandaag
05/12/2015 een klacht van de families van de
slachtoffers:

59-60

30 Arrestaties, moorden en gedwongen verplaatsingen in
Mokdadiya.
31 Hoofdstuk 02: Rapporten
32 Hoge mate van echtscheiding en huwelijk van
minderjarigen in de provincie Dhi Qar
33 Het kind Ameer Kusay voorbeeld van het lijden van
Iraakse kinderen
34 Schurft bedreigt Iraakse scholen
35 Het lijden van de kinderen van de sekte Al Mandaiya in
Irak
36 Hoofdstuk 03: BAMRO-activiteiten

60-71

53-54
54-55
55-56
56
56-57
57
58

58-59

72-81
72-76
76
77
77-81
81-86

38 Viering van het nieuwe jaar in Irak in de provincie AlNassiriya
Deelname aan de Conferentie over de rechten van het
kind

81-82
82

Vluchtelingenhulp
Sociaal activiteit door Iraakse jongeren

82
83

Bezoek het huis voor de bescherming van verweesde
kinderen
Bezoek van het BAMRO-team aan het
vluchtelingenkamp van Brussel op 8/09/2015
Bezoek van vluchtelingenkampen in Irak 1

83

Bezoek van vluchtelingenkampen in Irak 2

85-86

Deelname aan een conferentie voor de bescherming
van vreedzame en gemeenschappelijke co-existentie in
Irak
39 Hoofdstuk 04: Trainingssessies
40 Korte film competitie

83-85
85
86

87-89
89-91

Woordenboek en terminologie gebruikt in BAMRO

Mensenrechtenraad
De commissie voor de
Rechten van de Mens
Commissie/ Verdrag tegen
foltering
Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en
politieke rechten
Internationaal Verdrag voor
de bescherming van alle

HRC
HRCTTEE

1
2

CAT

3

ICCPR

4

ICPPED

5

personen tegen gedwongen
verdwijning
Commissie voor gedwongen
verdwijningen
Nationale Stichting voor
Mensenrechten
Eerste facultatief protocol
inzake burgerrechten en
politieke rechten
Facultatief protocol bij het
Verdrag tegen foltering
Volledige periodieke
beoordeling
Internationaal Strafhof
De werkgroep voor
willekeurige detentie
Werkgroep over
gedwongen verdwijningen
Speciale rapporteur over de
kwestie van foltering
Speciale rapporteur voor
buitengerechtelijke
executies
Speciale rapporteur over
mensenrechtenverdedigers
Speciale rapporteur over
vrijheid van meningsuiting
Speciale rapporteur voor
het recht op vrijheid van
vreedzame vergadering en
het recht op vrijheid van
vereniging
Speciale rapporteur over de
onafhankelijkheid van
rechters en advocaten

CED

6

NHRI

7

I CCPR-OP1

8

OPCAT

9

UPR

10

ICC
WGAD

11
12

WGEID

13

SRT

14

SUMX

15

HRD

16

FRDX

17

FPAA

18

IJL

19

Speciale rapporteur voor de SRTruth
bevordering van
waarheidsjustitie en
garanties voor nietherhaling
Het nationale mechanisme NPM
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VN-acroniemen: ✓
De verbale nota bevat informatie over een individuele zaak die door ▪
BAMRO is ingediend bij een van de speciale mechanismen van de
Verenigde Naties.
Individuele situatie: dossier over een van de slachtoffers van ▪
mensenrechtenschendingen.
Het Verdrag van Rome dat het statuut van het Internationaal Strafhof ▪
creëert.
De lijst met kwesties betreft de bijdrage van het maatschappelijk ▪
middenveld aan de lijst met kwesties die door de commissie tegen
foltering of de commissie van mensenrechtenexperts of het Comité
voor gedwongen verdwijningen dat moet worden voorgelegd aan de
staat die partij is bij het verdrag.
Schaduwrapport: ingediend door maatschappelijke organisaties aan het ▪
Comité tegen Foltering, het Comité voor de mensenrechten of het
Comité voor gedwongen verdwijning van de Verdragshandhaving door
de lidstaat
Follow-upverslag: het verslag van de maatschappelijke organisaties van ▪
het Comité tegen foltering, het Comité voor de rechten van de mens of
het Comité voor gedwongen verdwijningen over de uitvoering van de
verdragen en de aanbevelingen van de comités door de verdragsstaten
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Het rapport
Dit rapport bevat vier hoofdstukken met een aantal rapporten en activiteiten
en een appendix met statistieken die door de organisatie zijn waargenomen.
Het eerste hoofdstuk gaat over mensenrechtenschendingen, met een politieke
dimensie die wordt gepleegd door de terroristische organisatie ISIS of door de
troepen van Al Hashid Alshaabi en door de veiligheidsgroepen die tot de staat
behoren en door andere bewapende groepen.
Het tweede hoofdstuk gaat over mensenrechtenschendingen met een sociale
en culturele dimensie.
De meeste van deze schendingen zijn niet opzettelijk, maar hun praktijken
hebben geleid tot mensenrechtenschendingen zoals het huwelijk van
minderjarigen of in sommige gevallen kansarme kinderen van hun
mensenrechten en ze lijden aan levensomstandigheden. Erg moeilijk vanwege
de situatie in de regio
Het derde hoofdstuk betreft de media en culturele activiteiten van BAMRO in
verschillende regio's in Irak of buiten Irak, zoals in België, waar het
hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd.
Het vierde hoofdstuk gaat over trainingen op juridisch en ontwikkelingsgebied
georganiseerd door BAMRO. Dit zijn trainingssessies op het gebied van
menselijke ontwikkeling en willen deelnemers bewust maken van het belang
van het respecteren van mensenrechten
Het rapport bevat een bijlage over de statistieken van
mensenrechtenschendingen.

Algemene samenvatting
Dit rapport werd opgesteld door de Belgische Internationale Organisatie voor
Mensenrechten en Ontwikkeling tijdens de uitbreiding van de Islamitische Staat
ISIS, die de slechte levensomstandigheden van de mens in Irak en/ of in
naburige landen. Een verslechtering van de situatie vanuit het oogpunt van het
dagelijks leven, hun levensonderhoud en hun humanitaire rechten die de
internationale verdragen hen garanderen.
Het rapport geeft de ernstige, wrede en dramatische schending aan van de
humanitaire rechten van terroristische groeperingen, in de eerste plaats de
Islamitische Staat Daesh en gewapende groeperingen onder het regime van de
Iraakse regering onder verschillende namen en namen met verschillende
groepen en facties. Daesh en de gewapende groepen werden illegaal
geëxecuteerd door de fysieke verwijdering uit te voeren, de gedwongen
verdwijningen, de verdrijving van de burgers van hun regio's. Er werd gesteld
dat sommige schendingen systematisch waren en zelfs het niveau van
misdaden tegen de mensheid bereikten.
Het rapport behandelt de periode waarin Daesh met opzet en opzettelijke
moorden heeft gepleegd onder terroristische uitspraken tegen iedereen die
werkt, samenwerkt met de regering of haar bondgenoten, zelfs de journalisten
werden niet gespaard en werden selectief geëxecuteerd, die die hun
schendingen van de mensenrechten en hun misdaden veroordeelden en aan de
kaak stelde tegen burgers die woonachtig waren in de gebieden onder zijn
macht.
Daesh heeft zich ook gericht op deze regio's met giftige gassen die verboden
zijn door internationale conventies.

De andere kant van de mensenrechtenschendingen werd gepleegd door de
gecontroleerde gewapende groeperingen van de regering. De organisatie
bewijst inderdaad de waarheid van deze criminele incidenten die werden
aangestuurd door Iraakse functionarissen in Irak, zoals het geval was bij Brwana
in Diyala.

Sektarisch richten heeft zijn rantsoenen beïnvloed van grootschalige criminele
operaties tegen religieuze minderheden zoals Mandaeanism en Yazidis.
De inhoud van het rapport onthult ook een aantal fenomenale sociale zaken
met betrekking tot vrouwen en kinderen: de stijging van de minderjarige
meisjes huwelijk tarieven, het verhogen van echtscheiding in stad Dikaar
Alnassyria en een aantal vreemde gevallen van zelfmoord bij kinderen
veroorzaakt vroege ontneming van moederschap of vaderschap. Het geval van
tuberculose in Iraakse gevangenissen is een andere manier om mensen te
liquideren.
Het laatste deel van het rapport toont de activiteiten van leden van de
organisatie, en investeringen in Irak, zowel binnen als buiten om zijn rol in de
bescherming van de samenleving tegen schendingen van de mensenrechten te
versterken en bewustwording van de mensenrechten, instrumenten en
internationale conventies die deze rechten ondersteunen en waarborgen.
Deze activiteiten benadrukte het doel van het verhogen van het niveau van de
kwalificaties, het ontwikkelen van menselijke capaciteiten van de Iraakse
samenleving deel te nemen aan het creëren van een maatschappij die gelooft
in het menselijk samenleven en de beginselen van de democratie en de
opvolging van de macht. Daarnaast andere activiteiten in verband met
hulpoperaties in Iraakse vluchtelingenkampen, kindertehuisbezoeken en
vluchtelingenkampen in buurlanden. Ten slotte, de activiteiten van de
organisatie op het gebied van training en kwalificatie door middel van
trainingscursussen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling,
mensenrechten, hun waarden en hun rol in bescherming en in de ontwikkeling
van de samenleving. Eindelijk de media en journalistieke activiteiten van de
organisatie.
De organisatie hoopt dat dit rapport projecteert een duidelijk beeld van wat er
gebeurt in Irak en in de buurlanden door de reeks van schendingen van de
mensenrechten en de systematische vernietiging van het land en het scheuren
van het sociale weefsel in de Iraakse samenleving. Het probeert ook het
geweten in de internationale gemeenschap te wekken voor de preventie en de
strijd tegen de verschijnselen die in strijd zijn met de internationale conventies.

De aanbevelingen ✓
In de afgelopen jaren heeft Irak verschillende ernstige schendingen van de
mensenrechten doorgemaakt. Er zijn veel mensen betrokken bij deze
schendingen en misdaden, waaronder Irak en al zijn religieuze, ideologische,
doctrinaire en etnische groepen.
In de huidige dramatische "status " presenteert de Belgische internationale
associatie voor mensenrechten en ontwikkeling haar rapport over de
voortzetting van deze schendingen gedurende het jaar 2015 met
aanbevelingen voor beleidsmakers in een internationale context en lokaal om
mensenrechtenbescherming in Irak te ondersteunen en te handhaven die zijn
vrijheid is ontnomen en zijn waardigheid is ontnomen.

Aanbevelingen voor de internationale gemeenschap: ✓
De organisatie roept de internationale gemeenschap op te werken om ✓
burgers te beschermen tegen terroristische groeperingen en de Iraakse
regering te dwingen door te gaan met het elimineren en onschadelijk
maken van terroristische groeperingen met deelname van de lokale
Iraakse gemeenschap. En de formulering en besluitvorming die voldoet
aan de behoeften en belangen van Irakezen.
Roept de Iraakse regering op om de internationale normen van het ✓
proces te respecteren, het strafwetboek te herzien en de doodstraf in
Irak af te schaffen.
De Iraakse regering helpen om een leger te vormen dat bestaat uit alle ✓
regeringstroepen, om gewapende milities te ontbinden door het verbod
op het dragen van wapens met uitzondering van militaire en politieinstellingen.
Steun de overheid om politiediensten op te zetten en politieofficieren op ✓
te leiden die alle Irakezen vertegenwoordigen, alsook justitiële
instellingen, justitiële opleiding, hervorming van de rechterlijke macht en
onafhankelijkheid garanderen.

Aanbevelingen voor de Iraakse regering ✓
✓
De organisatie roept de regering op goed te keuren de internationale
verdragen over mensenrechten ratificeren en onmiddellijk met inbegrip van
het Facultatief Protocol tegen foltering en de twee andere bovengenoemde
aanvullende protocollen die betrekking hebben op het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en beleid.

De hervorming van politie-instellingen en justitiële instellingen om de ✓
bescherming van burgers in gevangenissen, centra en detentiecentra te
waarborgen.
De verbetering heeft ook invloed op het beheer van detentiecentra om ✓
ervoor te zorgen en het behoud van de burgerbevolking en dat hun
arrestatie is legitiem en is niet onvoldoende en twijfelachtige redenen en
duurt niet meer vierentwintig uur per dag (24u).
Het toedienen van gevangenissen is verplicht om gedetineerden vrij te ✓
laten zonder jarenlang voor het gerecht te verschijnen. Compenseren
van de slachtoffers van gevangenissen in geval van vermoeden van
onschuld.
Het herstel van gevangenissen, het verlenen van gezondheidsdiensten en ✓
het bestrijden van besmettelijke ziekten in gevangenissen, zoals
tuberculose.
Voer grondig onderzoek uit naar het geweld en breng daders en daders ✓
voor het gerecht.
De uitvaardiging en goedkeuring van nieuwe wetten om de rechten van ✓
vrouwen en kinderen te behouden en het vroege huwelijk van
minderjarige meisjes te verbieden.
Bescherm de vrijheid van meningsuiting, bescherm journalisten en belet ✓
hun journalistieke missies niet.
Zorgen voor het werk van de instellingen die verantwoordelijk zijn voor ✓
de bescherming van rechten, evenals voor haar functionarissen die
ernstige misstanden en schendingen van mensenrechten aan de kaak
stellen, rapporteren, monitoren.

Garandeer het recht op betogingen en demonstraties van vreedzaam en ✓
ongewapend, de bescherming van demonstranten. Train agenten van de
politie om dit soort evenementen beter te kunnen afhandelen.
De organisatie moedigt alle politieke partijen om een regering en een ✓
nationale consensus dat het Iraakse volk vertegenwoordigt voor de vrede
en de bescherming van de burgerbevolking Iraakse agressie tegen
diefstal gepleegd door terroristische organisaties en gewapende groepen
te vestigen vormen.
De organisatie van de transparantie Iraakse regering noemt, bestrijding ✓
van corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek en legt alle beschuldigd
van corruptie aan de soevereiniteit van de wet en een eerlijk proces.

Hoofdstuk I.
Rapporten ✓
De organisatie wilde in de eerste plaats de waarheid uitdrukken, het
is een rapport dat wordt gekenmerkt door geloofwaardigheid,
diversiteit en globalisering. De feiten zijn niet alleen gebaseerd op een
juridische kant zonder de andere aspecten aan te pakken.
De organisatie observeert mensenrechtenschendingen begaan op
politieke, culturele of sociale gronden.

Rapport 1 ✓
Ernstige schendingen vonden plaats in "Sanjar of Shankal" ✓
Op 25/11/2015 heeft de Belgische organisatie voor mensenrechten
en ontwikkeling BAMRO en de organisatie van de waarnemingspost
voor de rechtspraak een dringende oproep gedaan aan de speciale
rapporteur voor buitengerechtelijke executies en een dringend
beroep op de betrokken speciale rapporteur door het bevorderen van
waarheid en gerechtigheid om de stopzetting van de schendingen die
plaatsvonden in de steden Sanjar of Shankal in Irak te garanderen.
Getuigen rapporteerden schendingen voor BAMRO in door Arabieren
bewoonde steden, zoals het bloedbad tegen de vader en zijn zoon in

Sanjar, waar ze werden omsingeld tijdens Daesh's bezetting van het
gouvernement Mousol gedurende het laatste jaar.
Sommige inwoners van Sanjar of Shankal kunnen de steden niet
verlaten na de bezetting van het gouvernement Mousol en zijn
omgeving door de terroristische organisatie Daesh. De bewoners
hebben geen mogelijkheid om de stad te verlaten, vooral kinderen en
ouderen.
Na de bevrijding van Sanjar of Shankal door Koerdische troepen,
kwamen gewapende milities van Yazidie de twee steden en dorpen
binnen die bewoond werden door Arabieren, en de volgende
gebeurtenissen vonden plaats:
Op maandag 23 november 2015 vroegen ze een man en zijn 10-jarige
zoon waarom ze in de stad verbleven. De vader antwoordde: we
waren omsingeld en we zijn niet weggegaan. De gewapende militie
van Yazidie voert de vader en de zoon rechtstreeks uit voor de
Koerdische Bechmerka-troepen.
Een getuige meldde zijn feiten en diende een klacht in bij BAMRO.
Deze milities staken huizen en winkels in brand evenals moskeeën van
de vluchtelingen die terugkeerden naar hun huizen na de bevrijding
van dit gebied van de bezetting van Daesh. De meerderheid van zijn
vluchtelingen waren verbaasd om hun huizen, winkels en moskeeën
in brand te zien vliegen.
Er werd een dringende oproep gedaan om snel een onderzoek te
openen en de vluchtelingen vreesden voor hun leven. Om deze reden
riep BAMRO op tot een snelle interventie en stuurde de commissies
van de Verenigde Naties zijn rol te spelen en de sociale vrede te
waarborgen en de terugkeer van vluchtelingen naar hun steden te
garanderen na zijn vrijlating.

Rapport 2 ✓
Rapport van de BAMRO-dienst in Turkije ✓
De terroristische organisatie Daesh doodt journalisten. Storend nieuws ✓
uit de conflictzone

In de periode van 3 mei 2014 tot 3 mei 2015 vonden er moorden
plaats van Iraakse en buitenlandse journalisten, 34 journalisten en
fotograaf werden gedood of gewond en meer dan 27 werden
gekidnapt tijdens Daesh's controle over een aanzienlijk deel uit
landen waar lokale en buitenlandse journalisten werkten.
Na de bezetting van deze regio door Daesh in juni 2014 hebben de
autoriteiten maatregelen aangenomen met betrekking tot het werk
van de media en internetdiensten. Veiligheids- en
voorlichtingsambtenaren hebben de internetdienst in de meeste
Iraakse provincies afgesloten en de controle over
satelliettelevisiezenders en persbureaus versterkt. Daarnaast
blokkeerden ze de internetsites zoals facebook, tweeter, skype en
whatsapp. Een van de gevallen, gebrek aan veiligheid, moorden op
journalisten en belemmeringen voor andere journalisten die in
verschillende delen van het land werkten, maakte de journalistieke
berichtgeving over evenementen erg moeilijk, maar dit bood de
mogelijkheid aan extremistische journalisten om evenementen met
tegenstrijdige informatie.
Dit heeft het vertrouwen in de weinige echte journalisten die daar
verbleven verzwakt.
Na de aanvallen op media-instellingen en journalisten door daech
publiceerde het informatie- en communicatiedienst op 18 juni 2014
een lijst met de aanbevelingen die door de media moeten worden
gerespecteerd en beslissingen om aanvallen te stoppen. Uitbrengen
van resoluties om de uitzending van sommige media te stoppen en
het sluiten van kantoren van lokale en Arabisch satellietkanalen: AlBaghdadiya, Al-Bablyia, Arabia, Arabia Hadith, Aljazeera en krant AlSharq Al Awsat

De voormalige Iraakse regering heeft arrestatiebevelen tegen
journalisten en nieuwsactivisten uitgevoerd in overeenstemming met
de oude wetgeving die overdrijft in de onderdrukking van wat zij
'publicerende misdaden' noemen. Ze beperkten de persvrijheid onder
het dictatoriale en repressieve regime van het oude regime en het is
een affaire die in strijd is met de huidige grondwet.
Een van de voorbeelden van deze wetten, de strafwet nummer 111
van het jaar 1969, die de inbreuken op het gebied van de pers op een
zeer harde manier bestraft.
De artikelen
81,82,83,84,201,202,210,211,215,225,226,227,403,433,434 van de
strafwet worden bestraft met gevangenisstraf en met boetes of
beiden die zijn veroordeeld voor het plegen van journalistieke
misdrijven.
De wet wordt bestraft met het plegen van bepaalde misdrijven of
levenslange gevangenisstraf, iedereen die de president, het
parlement of de regering beledigt en die beledigd door de
rechtbanken, strijdkrachten, overheidsinstanties of
overheidsinstanties veroordeelt met een zin gevangenisstraf van 7
jaar. Deze wetten, die worden beschouwd als misdrijven begaan door
het dictatoriale regime die ze blijven toepassen, beperken de
persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
Het werk van de pers en het gebruik van camera's wordt nog steeds
als een zeer moeilijke zaak beschouwd en de autoriteiten beperken
de bewegingen van journalisten door militaire en
veiligheidsfunctionarissen in alle Irakese steden te ondersteunen en
vaak zijn journalisten verboden om de gebeurtenissen te filmen en te
coveren zonder voorafgaande toestemming van de
veiligheidsautoriteiten, ondanks het besluit van de Iraakse premier
Hayder Al-Abadi om de militaire controle van de mediateams te
beëindigen.

In andere gevallen, pogingen om informatie te controleren en gebrek
aan transparantie in overheidsinstellingen, proberen sommige
officiële instellingen de vrije aankomst van informatie te beheersen
en het niveau van kennis te beperken burgers en internationale stage
netwerken in het land, en andere wetten aan te nemen die vrijheden
beperken, waaronder de vrijheid van meningsuiting.
Officiële en militaire instanties proberen de persvrijheid te beheersen
en te beperken in samenwerking met het onafhankelijke
communicatie- en informatiebureau, dat zich voortdurend inspant om
de komst van informatie en controle internet in samenwerking met
het Ministerie van Communicatie
Beveiligingsautoriteiten in samenwerking met het Ministerie van
Communicatie verbood een informatiesite op 15 juni vorig jaar. Maar
ze hebben het verbod op de meeste elektronische sites opgeheven
behalve Al-Baghdadiya, Al-Baghdadiya nieuws en de website van de
Al-Arabia kanaal en Al Krtas News agency zonder logische uitleg te
geven.
Ondertussen heeft het terroristische regime van Daesh de meest
verschrikkelijke misdaden tegen journalisten uitgevoerd in de
gebieden die het controleert en is op zoek gegaan naar journalisten
die zich in het gebied schuilhouden en is het gelukt 27 journalisten in
Tikrit te kidnappen In Mosoul en het persvrijheid controle agentschap
heeft de publicatie van door de Islamitische Staat ondertekende
verklaringen die door de Islamitische Staat zijn verzwegen en bevat
orders naar zijn leden gestuurd om de journalisten die zich in de twee
provincies bevinden te liquideren en om alle activa te bemachtigen
door het beeld van de Islamitische Staat zwart te maken ten gunste
van de Iraakse regering.

De extremistische organisatie voerde drie Iraakse journalisten uit:
Op 6 september 2014 de journalist Raad Mohamed Al-Azaoui die als
een camera man in de Samma Salah Al-Dine kanaal gewerkt heeft,
had een week geëxecuteerd nadat hij was ontvoerd van de dorp
Samraa ten oosten van Tikrit, 19 februari 2014 heeft Daesh de
correspondent van het kanaal Sama Mosul de heer Kayes Talal
uitgevoerd geschoten in het centrum van de stad en op 28 april
voerde de terroristische groep de journalist Thaer Al Ali na het
ontvoering van een café in de regio Aldawassa in het centrum van de
stad tijdens het telefoneren van persbureaus om hen informatie te
geven.

In juni 2014 arresteerde de terroristische groep in Mosoul 50
journalisten. Bovendien werden ze gearresteerd nadat ze hun huizen
in verschillende delen van de Mosoul hadden doorzocht, deze
arrestaties waren niet beperkt tot journalisten, maar ook tot technici
die werkzaam waren als geluids- en bewerkingsingenieurs en in de
administratie. Volgens de statistieken van het observatorium van de
persvrijheid, Daech houdt acht journalisten en schrijvers in Ninawa en
de meeste van hen werden ontvoerd in 10 juni 2014 met inbegrip van
de journalist schrijver Fadhil Al Hadidi en de journalist Mohanned Al
Aakidi en de cameraman Ali Alnoufali en de presentator Maysaloun Al
Jawadi van de tv-zender Al Mosaliya en de schrijver Jamel Al Masri.
De terroristische groep ontvoerd ook drie corresponderende eind
december 2014: De heer Mohamed Ibrahim en zijn broer Mosaab van
Al Ayoun Akhbariya agentschap en de correspondent van Al Mosaliya
Fadaya kanaal Abdelaziz Mahmood. De risico's zijn niet beperkt tot
Daech gecontroleerde omgeving, maar de strijd voor de bevrijding
uitgevoerd door Iraakse troepen en de troepen van de internationale
coalitie onder leiding van de Verenigde Staten tegen de terroristische
organisatie hebben geleid tot 34 doden en gewonden onder de
journalisten.

In oktober 2014 is de journalist Imad Amer latoufi de cameraman
gedood bij een explosie die was gericht op het konvooi van Anbar
politiechef Ahmed Sadak dan vergezelde hij tot botsingen met Daech
dekken. De tv-zender Al Anbar en andere zenders zenden de films van
Mr.Latoufi uit, aangezien hij de enige militaire journalist in de
gevechtszones is.

Rapport 3 ✓
Uitvoering van zes jonge mannen uit de provincie Hawija ✓

De Belgische mensenrechtenorganisatie heeft gemeld dat de
terroristische groep heeft de executie van zes jonge mannen uit de
provincie Hawija gedaan, in de Iraakse provincie Kirkuk, nadat ze
probeerden te ontsnappen in gebieden buiten hun controle, en de
uitvoering van beide op de archeologische kant van het dorp AlMahouz dat dateert uit de Romeinse beschaving. De andere vier
werden geëxecuteerd in de provincie Hawija.
We hebben een van hen kunnen identificeren, Abdullah Ahmad alJubouri uit het dorp Tel Ali. En de organisatie BAMRO heeft
gedocumenteerd op 2 juni 2016 dat de terroristische organisatie die
de executie van Hussein Khattab Jabara 50 jaar oud hebben gedaan,
Abdullah Ahmed Khatab 20jaar oud, Basim Ibrahim Jasim 28 jaar oud,
Saad Mahdi Taha 30 jaar oud, Ghanem Sultan Mohammed 32 jaar en
Waad Ahmed Jassem 30 jaar. Beschuldigd van rebellie tegen de
wetten van de terroristische groep, zoals aangegeven door onze
organisatie de onmenselijke omstandigheden in de Hawija district als
gevolg van de controle van de terroristische groep twee jaar geleden
gelanceerd en gebrek aan medicijnen en voedsel en het onvermogen
van burgers om te vertrekken uit angst voor de dood.

Rapport 4 ✓
De Belgische organisatie van de mensenrechten en ontwikkeling
BAMRO heeft een klacht ontvangen van de nabestaanden van de
slachtoffers, Ahmad Chalal is een van de slachtoffers en hij is van
Helwa dorp in de Iraakse provincie Kirkuk, Ali Mohammed Hassan van
Alzaab in Kirkuk, Marwan Hasan al-Sultan van de Abbasi district in
Kirkuk, Walid Ahmed Saleh van Alzaab in de provincie, de groep, die
de terrorist heeft opgeroepen om ze uit te voeren op vrijdagavond,
2016/12/18 onder het voorwendsel van oppositie tegen de
terroristische groep.

Rapport 5 ✓
Daesh executeert twee vrouwen in Kirkuk ✓

Onze organisatie is geïnformeerd dat ISIS Islamitische Staat deze
ochtend van woensdag 13 januari 2016, de 31-jarige mevrouw
Hanaan Ahmed Hussain in het openbaar heeft uitgevoerd.
Het slachtoffer woonde in Alriadh district in de stad Kirkuk en was de
moeder van twee kinderen.
Haar executie volgens Daech is een reactie op de weigering van haar
man om met hen samen te werken. Na de vlucht van haar maan heeft
Daech zijn huis aanviel in de middernacht, ze ontvoerden het
slachtoffer in het bijzijn van haar twee kinderen van 5 en 7 jaar.
Daesh voerde ook vanmorgen een tweede slachtoffer Bouchra Jabaar
Hassouni op 63-jarige leeftijd uit wegens etnische verschillen.
De organisatie deed een dringend oproep aan de
mensenrechtencommissie om in te grijpen en de slachtoffers
gerechtigheid te bieden.

Rapport 06 ✓
ISIS terroriseert vijf Iraakse journalisten ✓
Onderwerp: vervolgverslag
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling
BAMRO heeft een klacht ontvangen van een groep Iraakse
journalisten die bij de uitvoering van hun taken doodsbedreigingen
hebben ontvangen.
BAMRO heeft eerder een rapport gepubliceerd over wat journalisten
in Irak doormaken. Het aantal journalisten dat in Irak tussen 07/2015
en 9/2015 met de dood werd bedreigd, bereikte 79. Allen werden
geregistreerd door BAMRO en hun aantal neemt nog steeds toe als
gevolg van de volksbeweging die sommige Irakese provincies eisen.
Vreedzame weg van de legitieme rechten die hun worden
gegarandeerd door de interne wetgeving en de mechanismen van de
Verenigde Naties.
Van de 79 geregistreerde klachten worden nog vijf journalisten van de
BASRA-provincie bedreigd:
1. Mr Mohammad Katee ASWAD: medewerker bij Massar tv
2. De heer Chihab AHMAD: radiopresentator Albasra en lid van het
waarnemingscentrum voor mensenrechten
3. De heer Haidar AL HALFI: correspondent voor Alsharqia en
Baghdadia tv
4. De heer Nimaa ABDELRAZZAK: correspondent van Alalem tv
5. Mr Badr ALSSALITI: journalist bij Almarbad radio,
Ze krijgen dagelijks doodsbedreigingen, waardoor er veel paniek
ontstaat.
Folders werden verspreid in de straten van de Basra commune waar
ze werden genoemd onder hun namen: "the enemy of religion"
vanwege hun interesse in populaire demonstraties wanneer het een
integraal onderdeel is hun professionele verplichtingen.

Doodsbedreigingen kwamen in verschillende vormen voor:
mondeling, per post en op sociale netwerken. Op de
bedreigingsteksten die je zult vinden als bijlage, vinden we de
volgende zin: "als je je post niet verlaat, word je op klaarlichte dag
wreed gedood", evenals foto's van journalisten die tijdens de
demonstraties zijn genomen.
Deze foto's beschuldigen de vijf journalisten van het aanmoedigen
van jongeren om in opstand te komen. Deze journalisten en hun
gezinnen zijn vandaag in shock. Sommigen van hen zijn gedwongen
om naar andere plaatsen te verhuizen om veiliger te zijn.
Na deze gebeurtenissen stuurde BAMRO een noodoproep naar de
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties met het verzoek snel in te
grijpen om het leven van deze vijf journalisten die gevaar liepen te
sterven te behouden en om dringende oplossingen voor deze mensen
en hun families te vinden. En vraag doen aan de Iraakse regering en
lokale autoriteiten in Basra om hun bescherming.
BAMRO stuurde op 19/10/2015 ook een toespraak naar de voorzitter
van de Iraakse commissie aan het Europees Parlement (in België), de
heer Struan-Stevenson, met het doel oplossingen te vinden om de vijf
journalisten in Irak te beschermen.
We hebben de gespecialiseerde commissies van de Verenigde Naties
in Genève ook via onze afgevaardigde om deze overtreding gevraagd,
in tegenstelling tot de tekst van artikel 19, het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten.
BAMRO roept de VN-commissies op snel te handelen om journalisten
in Irak te beschermen in overeenstemming met VN-resoluties.

Rapport 7 ✓
De luchtvaart in Irak doodt negen leden van een ontheemd gezin. ✓

De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling doet
een oproep op de Iraakse regering en internationale coalitietroepen
om burgers de gevolgen van gewapende conflicten te beschermen.
En veroordeelt ten sterkste de gerichtheid van Iraakse
regeringsvliegtuigen op vrijdag 1 augustus 2016 voor een gezin van
negen wonend in de provincie Kirkuk in Hawija, waarbij ze allemaal
zijn gedood.

Rapport 08 ✓
AlHashid Alshaabi-milities doodden 120 burgers en ontvoerden ✓
62 Sunni's in Diyala in een week.
In de periode van 8 tot 15 mei van dit jaar ontdekte BAMRO dat de
terroristische groep 120 mensen doodde en 62 burgers ontvoerde
onder de soennitische bevolking, die in handen zijn van elementen
van sjiitische milities als onderdeel van het nastreven van sectaire
misdaden door Sjiitische milities tegen soennitische burgers in de
provincie Diyala.
De Mensenrechtenorganisaties hebben ook gedocumenteerd
getuigenissen en ook door de bewoners, activisten en leiders van de
mensenrechten in de provincie Diyala die bevestigen dat de sjiitische
milities die misdaden plegen tegen soennitische burgers in de
provincie Diyala en die zijn milities die behoren tot de populaire
strijdkrachten van de Alhashid Alshaabi en geleid door lokale
overheidsfunctionarissen om misdaden te plegen met officiële
regeringsauto's en voor de ogen van overheidsinstanties in de
provincie.
Getuigen onder de bevolking van de provincie Diyala, zei dat "alle
moorden en ontvoeringen die in Baquba, Muqdadiyah, Khalis, Balad
Ruz en Kanaan plaatsvond werden gepleegd door gewapende
mannen in militair uniform dragen bondage op hun hoofden met

sjiitische zinnen (YA Housaine, Ya tharat alhusain, Ya Zahra, YA ALI,
Badr en Asaeb Ahel Alhaq). Ze zijn aan boord van de overheid auto's
met vierwielaandrijving, meestal de Nisan soort witte kleuren en
getuigen gemeld de laatste van deze misdaden is de elementen van
de sjiitische milities in beide Nissan soort auto's kidnapté een lerares
Mevr. Abeer Um Abdul Melik met haar twee kinderen (Abdul Melik
Khalid en Mustafa Khalid) uit het midden van hun huis in district
Muqdadiya" .De mensenrechtenactivisten in Kannaan ten oosten van
de stad Baqouba in het centrum van het gouvernement Dialya, zeiden
de sjiitische milities zijn gevallen flyers die de soennieten bedreigen
bij het zien van de lokale politie en het leger. Woensdag 13 mei 2015
ochtend in de wijk Kanaän, vooral in de groene wijk en buurt AL Asri
en het militaire district. De publicaties bevatten een doodsbedreiging
tegen soennitische burgers als ze niet binnen 72 uur hun huizen
verlaten en voegde eraan toe dat dezelfde dag zes huizen werden
vernietigd die behoorden tot soennieten in de regio Altahouila.
Een lid van de Diyala provinciale raad die anonimat dat sjiitische
milities op zoek te legen Kanaän de soennitische bevolking, die
vormen meer dan 80% van de bevolking door te dreigen om hun
huizen te bombarderen en dat de militie "Asaeb Ahl Alhak gevraagd
"geleid door Qais al -. Khazali- toevertrouwen deze taak aan een van
haar leiders in Diyala een (Sheikh Mehdi Humairi) en in samenwerking
met de politie (Amer al - Shammari).
Mensenrechtenorganisaties hebben contact opgenomen met een van
de leden van het Huis van Afgevaardigden van de provincie Diyala om
uit te zoeken of er meer informatie over deze misdaden is.
Het parlement lid die anoniem voorkeur, zei: "ze hebben de
documenten en certificaten waaruit blijkt dat de lokale leiders in de
provincie Diyala, zoals: (Muthana al-Tamimi voorzitter van Diyala
provinciale raad, Sadiq Husseini , hoofd van de veiligheidscommissie
in de provincie Diyala, een voormalig politiechef generaal-majoor
Jamil al-Shammari Diyala Uday Alkhaddran burgemeester Khalis,
Harith al-Rubaie, directeur van Abu Saida, Amer al officer Shammari
achter religieuze moorden targeting soennieten in Diyala en

persoonlijke bescherming elementen leiders die deze misdaden
plegen. "Volgens de organisaties van de mensenrechten en de
bewaking en documentatie van de gruwelijke misdaden gepleegd
door sjiitische milities gesteund door de regering in Diyala, ze
bevestigen dat deze misdaden zijn onderdeel van een campagne van
de organisatie van de genocide van de soennitische burgers, en de
stilte van de autoriteiten Iraakse autoriteiten, met name de Iraakse
justitie met betrekking tot deze misdaden, zijn de redenen voor de
voortzetting en toename van deze misdaden op een gevaarlijke
manier ..

Een leraar in het zestig is een Daesh-slachtoffer:

De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling is door
haar bronnen op de hoogte gebracht dat Daesh ISIS een 60-jarige
leraar in het dorp Assalihia nabij Kirkuk in Irak heeft geëxecuteerd.
Het slachtoffer was met andere families op de nationale snelweg die
probeerden te vluchten uit de ISIS Islamitische Staatsgroep toen zij
werden gearresteerd door de laatste die hem beval terug te keren
naar waar ze vandaan kwamen.
Na hun weigering om terug te keren, werden ze fysiek aangevallen en
mishandeld.
Het slachtoffer dat de vrouwen wilde beschermen, werd ter plekke
geëxecuteerd.
De rest van de mannen en kinderen werden naar een onbekende
bestemming gebracht, wat betreft de vrouwen die achterbleven bij
het lijk van het slachtoffer.

Rapport 9 ✓
Jemenitische toerist gearresteerd voor terrorisme ✓
De Belgische organisatie van de Rechten van de Mens en
Ontwikkeling heeft een dringend oproep op de Iraakse regering en
een dringende nota aan de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten in Genève over de arrestatie van de burgers van
Jemen Mohammed Naji Zubairi in Irak van 2006 tot heden.
De nota stelt dat de Jemenitische burger Mohammed al-Zubairi kwan
naar Irak na het ontvangen van een geldig visum verkregen van de
Iraakse ambassade in Jemen en voor de religieuze toerisme, werd
onmiddellijk gearresteerd na zijn aankomst aan de grens van Al Walidi. Hij werd aangehouden door Amerikaanse troepen en de
Iraakse strijdkrachten die op het kruispunt aanwezig waren. Hij werd
overgebracht naar een kamp bij de grens en nam zijn paspoort in
beslag.
Tijdens het verhoor werd hij onderworpen aan fysieke en
psychologische marteling, zoals vermeld in de verklaring van Zubairi
aan de organisatie dat hij moest toegeven dat hij was gekomen om te
vechten, niet voor religieus toerisme. Het onderzoek duurde een jaar
zonder terug te komen naar de rechtbank of de vrijlating. Op 12 juli
2007 heeft het Centraal Strafhof van Karkh de volgende beslissingen
genomen:
Hij werd beschuldigd van terrorisme en 15 jaar lang gevangengezet
omdat hij probeerde het land illegaal binnen te komen nadat zijn
paspoort was verdwenen tijdens zijn detentieperiode en zijn transfer
tussen de VS en de Iraakse troepen. Deze vonnissen zijn genomen in
afwezigheid van een advocaat en in één zitting, in tegenstelling tot
wat legaal is. De Belgische organisatie voor mensenrechten en
ontwikkeling heeft aan de VN-comités de documenten, het
bewijsmateriaal en de juridische redenen voor de publicatie ervan
voorgelegd. In een dringende brief vroeg de organisatie de Iraakse
minister van Justitie om de zaak van Zubairi te heropenen en de
advocaat toe te staan om hem te bezoeken en zijn
gezondheidstoestand te zien.

Rapport 10 ✓
Uitvoering van een burger en zijn vrouw in de Zab-regio van Irak ✓

De Belgische Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling heeft
gedocumenteerd dat de terroristische groep (ISIS) had de burger
Muhsin Salih Jadoua Khidr 48j, en zijn vrouw Soraya Mohammed
Hassan 45j, de 14 juli 2016 ontvoerd. Zij waren in de Iraakse regio
Alzaab in de provincie Hawija, provincie Kirkuk, Irak, en doodde hun in
het bijzijn van hun familieleden, zogenaamd door te communiceren
met de Iraakse veiligheidsdiensten en proberen te ontsnappen van de
stad naar de controlegebieden van de Iraakse regering.
De organisatie merkte ook de verslechtering van gezondheid en
sociale omstandigheden op toen de terroristische organisatie al haar
troepen mobiliseerde om te vechten tegen Iraakse troepen die zich
voorbereidden om het gebied te herstellen,

Rapport 11 ✓
Circulaire tot relevante VN-comités: (WGEID), (CED). (CAT) ✓
(HRCttee).
✓
De Belgische organisatie van de mensenrechten en ontwikkeling
Bamro ontving de 2015/11/09 een klacht van de advocaat en
familieleden van de slachtoffers (elf) Irakezen die willekeurig zijn
gedetineerd zonder een gerechtelijk bevel.
BAMRO heeft een volmacht gekregen van de advocaat om hen te
verdedigen.

Na het kennen van hun verblijfplaats (sommige slachtoffers waren in
staat via de telefoon met hun familie en met Bamro te
communiceren) we vonden dat ze momenteel in verschillende
gevangenissen van de Iraakse hoofdstad Bagdad en haar voorsteden.
De initialen van de slachtoffers zijn:

1. k. Q. W. Babil Provincie geboren in 1982
2. V. P. B. Anbar Provincie, geboren in 1978
3. s. A. E uit de provincie Diyala, geboren in 1966
4. j. N. B. Anbar Provincie, geboren in 1988
5. P. T. M. Uit de Iraakse provincie Anbar, werd geboren in 1975
6. b. U. B uit de Anbar provincie in Irak, werd geboren in 1986
7. m. T. E. Uit de Iraakse provincie Anbar, werd geboren in 1968
8. m. X. werd geboren in de provincie Bagdad in 1987
9. K.h.v.v. Provincie of Bagdad werd geboren in 1966
10. J. T. N. De provincie Bagdad werd geboren in 1957
11. T. W. Provincie of Bagdad werd geboren in 1985

Misdaden en kosten:
Ten eerste: de gedwongen detentie van criminaliteit, werden
gevangenen met geweld uit hun huizen, en anderen, toen ze een
bezoek aan enkele nabijgelegen provincies zonder rechterlijke bevel;
. Wetende dat dit in strijd is met de inzet van de Republiek Irak, die in
1992 het Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle
personen tegen gedwongen verdwijning ondertekende
Ten tweede: de misdaad van foltering: de slachtoffers werden

onderworpen aan fysieke en psychologische martelingen en dit werd
gevonden en vastgelegd tijdens het telefoontje dat Bamro met hen
kon hebben
Dit is in strijd met resolutie 39/46 van de Verenigde Naties van 10
december 1984. Met betrekking tot de bescherming van personen
tegen vernederende en wrede behandeling aangenomen door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 december 1975;
Ten derde: Willekeurige Detentie: 7 maanden na de aanhouding van
een aantal van de slachtoffers van de Iraakse regering blijft zoeken
zonder rechterlijke warrants, en ontkennen de aanwezigheid van deze
slachtoffers in zijn gevangenissen, ondanks het bestaan van juridische
documenten die bevestigen <dat. Dit is een flagrante schending van
de Internationale Conventie, die in 1974 en 1996 door Irak werd
ondertekend.

Aanbevelingen:
Na de juistheid van de feiten gemeld en na het vinden van
schendingen van de mensenrechten door de Iraakse regering en die
bereikte de slachtoffers van fysiek en mentaal Bamro riep bevoegde
commissies: (WGEID), (CED) (CAT) (HRCttee) naar:
Ten eerste: Neem onmiddellijk stappen om in te grijpen met de
Iraakse regering voor de vrijlating van gevangenen gedwongen
slachtoffers van psychologische marteling en slachtoffers van de druk
van de gevangenis administratie te beschermen (bijvoorbeeld JTNvolgnummer (10), die op dit moment lijdt ernstige kortademigheid.
Ten tweede: straf iedereen die de willekeurige arrestatie heeft
veroorzaakt en beval de willekeurige detentie van de slachtoffers.
Ten derde: Om slachtoffers te compenseren financieel Bamro (als
proxy voor de slachtoffers en hun families) vroeg de commissie
(HRCttee) garantie slachtoffers hun recht op de vergoeding zoals
voorzien door de wet.

- Kopiëren voor de afgevaardigde in Genève
- Een kopie voor de commissies van de Verenigde Naties ((GTDFI),
(CED). (CAT) (HRCttee)
- Kopieer naar de media over de hele wereld.

Rapport 12 ✓
Toxische raketten in Irak ✓
De internationale vereniging voor mensenrechten en ontwikkeling
BAMRO heeft een nieuwe schending geconstateerd van de
mensenrechten van de inwoners van TOOZ KHOURMATOU in Kirkuk
(met een geregistreerde bevolking van 30.000).
Vanaf 08/03/2016 heeft daech giftige raketten gelanceerd in deze
regio, die verstikking en verstikking bij burgers hebben veroorzaakt.
Onze organisatie is geïnformeerd dat de raketten giftige materialen
bevatten, inclusief de sluiting.
De slachtoffers werden getransporteerd naar ziekenhuizen in de stad
Kirkuk en verschillende gevallen werden geregistreerd, waaronder
bronchitis, kortademigheid, verstikking, ademhalingsmoeilijkheden,
roodheid in de ogen ... enz.
Zoals we weten, is het gebruik van giftige stoffen in oorlogen
verboden door de Verenigde Naties zoals vermeld in het Verdrag van
Rome.
Hiermee stuurde de internationale vereniging voor mensenrechten en
ontwikkeling BAMRO een urgent rapport naar de commissie voor
mensenrechten waarin zij werd opgeroepen om in te grijpen om
burgers tegen deze feiten te beschermen.

Rapport 13 ✓
Onze bronnen in Irak onthullen bewijs van de betrokkenheid van ✓
overheidsfunctionarissen bij het bloedbad Brwana in Diyala.

Een grote kracht van de militie Alhashid Alshaabi en (SWAT) van de
overheid, onder leiding van de Iraakse functionarissen hebben 78
burgers gedood, waaronder oude mannen en kinderen en ontvoerd
65 anderen en nam ze mee naar een onbekende plaats wanneer ze
viel de huizen van burgers in het grotere Brwana-gebied in het district
Muqdadiya in de provincie Diyala aan op maandag 26 januari.
Verklaringen van getuigenissen van overlevenden, functionarissen en
notabelen uit de regio hebben het bloedbad van Brwana
gedocumenteerd. Zij bevestigden dat de overheid ambtenaren een
grote kracht van de militie AlHashid en (SWAT) van de overheid
bracht en betrokken een gruwelijke moordpartijen tegen de
soennitische burgers in de uitgestrekte regio Brwana door 78 mannen
te doden, waaronder de oude mannen en kinderen en ontvoerde 65
mannen en bracht hen naar een onbekende bestemming.
Overlevenden spraken van de aankomst van een kracht van meer dan
40 zwarte militaire voertuigen die van Hummer-merk zijn en
witgekleurde 4x4 Auto's na het Asr-gebid viel die kracht Brwana aan
op maandag 26 januari en stapten van de voertuigen leden van
milities Alhashid die groene banden op hun hoofd droegen met het
schrijven (Ja Hussain), evenals SWAT-officieren gekleed in zwarte
uniformen, begonnen burgers uit hun huizen te dwingen, waaronder
een aantal kinderen van boven de 12 jaar en ze bonden hun handen
ineen handboeien (dezelfde handboeien die officieel werden gebruikt
door regeringstroepen).
Vervolgens werden ze naar het centrum van de boerderij gebracht in
het gebied waar delen voor pluimvee worden gebruikt.
Een legerofficier vroeg de mannen die uit hun huizen werden
verdreven in twee groepen te verdelen:

De twee groepen werden geïsoleerd en vervolgens met geweerkolven
en vloeken geslagen en met sektarische gezangen gezongen door
SWAT-soldaten en milities. Toen kozen ze de twee groepen mannen
uit en brachten ze naar de andere kant van de boerderij. Ze schieten
degenen die mee genomen worden.
De vernietiging duurde tot de avond, Toen bevalen hun
commandanten hen zich terug te trekken, ze namen 65 mannen en
zetten ze in de Black Hummer-auto's van de regeringstroepen van de
SWAT. Daarna schoten ze naar de overgebleven twee groepen
“Overlevenden zeggen dat bijna zeven mannen niet door de soldaten
zijn neergeschoten toen ze zich terugtrokken”.
Een stamoudste zei dat de kracht die hun gebied aanviel en de
mannen en jongeren in het gebied doodde en ontvoerde,
toebehoorde aan Uday al-Khadran, die de burgemeester was van het
district Al-Khalis en Harith Saadoun Daoud Al-Rubaie, directeur van
het gebied Abu Saida, die het bloedbad pleegde op basis van officiële
bevelen van De sjeik zei dat de meeste slachtoffers en ontvoerden
ontheemden zijn die meer dan drie maanden geleden zijn gevlucht uit
de dorpen Sinsel en andere dorpen die veldslagen en militaire
operaties hebben meegemaakt.
Soennitische ambtenaren in de provincie Diyala, die anoniem wenst
te worden genoemd in het rapport, zei de lokale ambtenaar dat de
burgemeester van de provincie Diyala Amer Almojamaee bevestigd
dat de werking trad het gebied Brwana onder het bevel van (Hadi alAmiri) en dat de strijdkrachten werden geleid door lokale
functionarissen, leden van de volksmilities in de provincie Diyala.
In feite hebben mensenrechtenorganisaties en -organisaties de
slachtoffers verzameld die zijn gedood in het bloedbad door milities
en strijdkrachten van Alhashd (Swat) en hun namen hebben
gepubliceerd die als volgt zijn:

Namen in het Nederlands:

1. Marwan Jassim Al-Melhem

2. Qahtan Jassim Melhem

3. Othman Jassim Melhem

Ali Ibrahim Salem

5. Khalil Ibrahim Alsouhd

6. Mohammed Khalaf Ismail

7. Adil Qahtan RAMED

8. Ali Adil Qahtan

9. Salman Nasrallah Salman

10. Hussein Karim Hussein

11. Shihab Ahmed Mubarak

12. Abdalmamoun Mahmoud Jassem

13. Maneeh Hassan

14. Hassan Maneeh Hassan

15. Salman Abbas Aliwi

16. Hassan Salman Abbas

17. Hussein Salman Abbas

18. Abdul Qader Salman Abbas

19. Nasser Salman Abbas

20. Moubarak Salman Abbas

21. Karim Salman Abbas

22. Kellan Salman Abbas

23. Hashem Hussein Salman Abbas 24. Falah Hassan Hussein Abbas
25. Tahsseen Mahmoud Salman

26. Alaa Tahsseen Mahmoud

27. Mahmoud Tahsseen Mahmoud

28. Mohamed Tahsseen Mahmoud

29. Abbas Tahsseen Mahmoud

30. Saleh Kamel Ismail

31. Allaoui Kamel Ismail

32. Mohammed Saleh Rameed

33. Abdul Mahdi Mokhless

34. Mekdad Salama Khanjar

35. Mazen Majid Hamada

36. Shoaib Kaddouri Mostaf

37. Zahid Kaddouri Shoaib

38. Ali Hashem Salman

39. Mohammed Abbas Hilal

40. Abdullah Hussein Ahmed Saleh

41. Khalid Shehab Ahmed Saleh

42. Ali Ghadir Aswad

43. Khalil Ibrahim Mohammed

44. Mohammed Ihsan Mohammed

45. Daoud Saad Attiya

46. Azam Haseeb Hamad Awad

47. Farhan Ahmed Saleh

48. Jassim Mohammed Shehab

49. Ahmed Mohammed Shehab

50. Ahmed Shehab Ahmed

51. Mohamed Shehab Ahmed

52. Alwan Shehab Ahmed

53. Maher Khalaf Mohammed

54. Hussein Abdallah

55. Adil Qahtan Khudair

56. Harith Ibrahim al-Jabouri

57. Mazen Majid al-Jabouri

58. Ibrahim Hamada

59. Khalid Aljoryah

60. Shoaib Habib al-Azzawi

61. Khalid Mahmood Ali

62. Mohammed Salman Edkik

63. Walid Hassan

64. Omar Hassan

65. Khamas Jassim al-Jabouri

66. Baraa Khamas Jassim

67. Alaa Khamas Jassim

68. Falih Hassan al-Jabouri

69. Ahmed Abbas

70. Salman Abbas

71. Alaa Khalf Mahmoud

72. Omar Harith

73. Shoaib Abdul Qader al-Azzawi

74. Hassouni al-Jabouri

75. Mustafa al-Jabouri

76. Muhammad al-Jabouri

77. Ahmed al-Jabouri

78. Qasim Amal.

Er moet ook op worden gewezen dat de families van de 65 ontvoerde
personen hebben gezegd dat zij niets weten over het lot van de
ontvoerden en bang zijn om te worden gedood.
Hun families wezen erop dat de ontvoerden allemaal burgers zijn,
inclusief ouderen en kinderen onder de 12 jaar.

Rapport 14 ✓
ISIS pleit voor grove schendingen ✓
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling
stuurde een dringende nota naar de speciale VN-rapporteur voor
foltering en onmenselijke behandeling om in te grijpen om
schendingen te verwijderen die de organisatie legaal heeft
waargenomen met Jayel Litanmiya organisatie voor de schendingen
gepleegd door de terroristische organisatie, als volgt:
- Om de gevallen van het werven van kinderen in Hawija, Riyadh, AlAbbas en Al-Zab met geweld te documenteren met behulp van de
methode van verspreiding en bedreiging, in het bijzonder kinderen uit
economisch arme gezinnen. Zoals is gedocumenteerd, is het aantal
geregistreerde gevallen van de groep 300 gevallen onder de 12 jaar.

- De organisatie documenteerde gevallen van kind huwelijken en
gedocumenteerde gevallen waarin vrouwen werden uitgewisseld
voor vrouwen, met name ontheemde families uit andere gebieden,
die niet naar huis konden terugkeren om te worden voorkomen door
terroristische groep daech.
- Het gebrek aan medicijnen en vaccins voor kinderen heeft de
gezondheidssituatie verergerd, waarbij de organisatie de verspreiding
van bepaalde ziekten, tuberculose en andere huidziekten heeft
gedocumenteerd. BAMRO heeft ook gedocumenteerd gevallen van
zelfmoord plegen van ontheemden als gevolg van psychologische
druk van de terroristische groep en constante angst.
- De organisatie documenteerde executies van meer dan 120 mensen,
waarvan de helft kinderen en vrouwen die probeerden gebieden te
verlaten die in het bezit van de terroristische organisatie waren. De
organisatie heeft een naamlijst van de meesten van hen, vanaf 2 mei
2015.
- BAMRO heeft gedocumenteerd dat vier vrouwen stierven tijdens de
bevalling in de periode van augustus 2015 tot september 2015.
De organisatie heeft vrijwillige leden in deze gebieden die alles wat er
gebeurt monitoren en documenteren en de overtredingen worden
voortgezet.

Aanbevelingen: ✓
Wij roepen onmiddellijk de VN-commissies op om direct met alle
betrokkenen in dit verband in te grijpen om mensen in de gebieden
Hawija, Riyad, Al-Abbas en Al-Zaab te helpen en veilige manieren te
openen voor families om uit de gebieden die in het bezit zijn van
Daech te gaan.

Rapport 15 ✓
ISIS en sjiitische en Yazidi-milities praktiseren ✓
mensenrechtenschendingen in Syrië en Irak

De directeur van het Midden-Oostenprogramma van de Belgische
organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling Bafour Manar
onthulde de terrorismeschendingen van Daesh in Irak en Syrië in
afwachting van een groot gevecht om de aanvallen te bestrijden, aan
de andere kant onthulde de gedocumenteerde informatie over
schendingen die door sjiitische en yazidische milities zijn begaan
begaan in gebieden die waren geëxtraheerd uit de terroristische
groep. Ze vertelde aan ‘Khaliji Online’ dat Yazidische, Koerdische en
Sjiietische milities wraak namen tegen de bevolking in Iraakse en
Syrische dorpen.
Ze zei dat de terroristische groep vijf intellectuelen, waaronder dr.
Khalaf Alwan Hajim, had geëxecuteerd wegens het weigeren om met
de groep te toetreden en samen te werken, en voegde eraan toe dat
de reden voor de dood de weigering was om met de groep te werken
en de gewonden van ISIS te behandelen dus hij werd met vier andere
mensen gedood en ook een leraar en een ingenieur, ze voerde hun uit
door een vuurpeloton in de Hawija distict. Manar zei dat de
terroristische groep campagne voerde om minderjarigen van 13 jaar
en ouder te laten trouwen met hun jagers in Mosul zonder de
toestemming van hun ouders.
De directeur van het Midden-Oosten programma sprak ook van
represailles door Yezidi en sjiitische milities aan de rand van Mosul,
met name in de wijk Sinjar en ze beschreef het als gevaarlijker dan de
schendingen van de terroristische groep.

Ze legde uit dat Yazidi's troepen duizenden dieren van Arabische
dorpen executeerden. Volksmilities Alhashid Alshaabi leidde een
massale genocide tegen soennitische Arabieren in de dorpen die ze
overnamen van Daesh, vooral in Al-Ramadi, ze executeerden vooral
jonge mannen van Al-Ramadi, aan de rand van Mosul en Salah ALDien. Bafou drukte haar schok uit over de acties van de Yazidis-militie
en beschreef deze brute schendingen. Toen ze gevraagd werd naar de
rol van de Iraakse regering bij het beëindigen van deze misdaden, zei
ze dat de Iraakse regering herhaaldelijk werd gevraagd om in te
grijpen, maar het mocht niet baten. We moesten een beroep doen op
de VN-Mensenrechtenraad in Genève en andere humanitaire
organisaties en als gevolg daarvan de planning van een noodsessie in
maart van volgend jaar. Ze benadrukte dat als de Iraakse regering
geen antwoord geeft op deze misdaden en schendingen, ze negatieve
indicatoren zal geven, wat betekent dat sancties zullen worden
toegepast en veel internationale privileges zullen missen en worden
geplaatst in de categorie van landen die niet meewerken. no. Bafour
zei dat de groep organisatie kinderen jong als 10 heeft aangeworven
om met hen te vechten. Ze zei ook dat de terroristische groep Daech
een factie had gebouwd genaamd Achbal Califa om te oefenen met
vechten en het dragen van wapens. Met betrekking tot de
schendingen van de Koerdische troepen in Syrië, zei Manar Bafou dat
de Koerdische Democratische Union Party in samenwerking met
Koerdische Iraakse troepen in sommige dorpen de willekeurige
executies van Kobani heeft gepleegd, inclusief de executie van een
vader en zijn zoon en beschuldigd van steun aan de terreurgroep
daech.
Opgemerkt moet worden dat de terroristische groep sinds medio
2014 de controle op grote delen van Irak en Syrië bepleit, variërend
van de tederheid van Syrië tot Mosul Al-Iraqia en de door Washington
geleide coalitie. Sinds eind september van vorig jaar raids op de
bastions van de terroristische groep te lanceren zonder enig resultaat.

Rapport 16 ✓
TUBERCULOSE, EEN NIEUW INSTRUMENT VOOR DE VEREFFENING ✓
VAN GEVANGENEN IN IRAKEZE-GEVANGENISSEN

Terwijl de mensenrechtenorganisaties verwachten dat de nieuwe
Iraakse regering dringende maatregelen zal nemen en de schendingen
in alle officiële Iraakse gevangenissen zal stoppen, de
mensenrechtenorganisaties was verbaasd van de voortzetting van
schendingen en de veelheid van methoden, evenals de instrumenten
voor de liquidatie van gevangenen.

De laatste van deze methoden en instrumenten is om de gevangenen
aangevallen door tuberculose (TB) in gevangenissen met deze vijf
dodelijke type (tuberculose, peritoneale tuberculose, intestinale
tuberculose, bot tuberculose en koude tuberculose) te laten.
Aangezien de Iraakse autoriteiten niet alleen geen enkele serieuze
poging om misbruik misdaden, marteling en buitengerechtelijke
executies te stoppen in gevangenissen, of actie ondernemen om de
verspreiding van tuberculose te stoppen, maar ook gewezen op de
voortzetting van de systematische methoden die hebben geleid tot de
verspreiding van de ziekte.
Onder de laatste slachtoffers van de getroffen door tuberculose (TB)
gevangenen in de Iraakse gevangenissen, de gevangene (Mohammed
Munther Sheikhli), die maandag 5 oktober in de wijk Kadhimiya stierf
in de tweede gevangenis justitie in de rechtbank van de Vijfde Klasse
Bagdad, na een lange strijd tegen tuberculose (TB) voor het feit van
de weigering van de gevangenis administratie om hem over te
brengen naar het ziekenhuis of de noodzakelijke behandeling te
geven of zelfs te isoleren van de rest van de gevangenen.
Het Bagdad Centrum voor Mensenrechten BCHR en de Belgische
Internationale Organisatie voor Mensenrechten BAMRO en gebaseerd
op verschillende bronnen, en na het luisteren naar het aantal

getuigenissen van gevangenisfunctionarissen evenals hun artsen en
de verklaringen van de gevangenen, hun advocaten en hun families
hebben gevolgd en gedocumenteerd het ministerie van Justitie heeft
het werk van de correctionele eenheid die gevangenissen houdt
toezicht op het werk van de verspreiding van de dodelijke ziekte
onder gevangenis gevangenen ondersteund de eerste Rusafa tweede
Rusafa derde Rusafa vierde Rusafa vijfde Rusafa en zesde Rusafa,
Centraal-gevangenis Bagdad vrouwen (Alseidefor gevangenis)
gevangenis de eerste rechter, tweede rechtbank en Karkh centrale
gevangenis (Cropper gevangenis Baghdad Airport, Central Coronary
Prison, Nasiriyah Central Prison, Basra Prison, Muthanna Central
Prison (Samawa Prison) en Central Prisons s Hilla Antrzaan
(vrouwengevangenis en mannengevangenis).

Ze gedocumenteerd ook de nalatigheid van de Iraakse regering voor
de minimale regels van gevangenen behandeling aanbevolen door de
Algemene Vergadering van de VN, in 1955 in Genève gehouden en
goedgekeurd bij besluit van de Economische en Sociale Raad 663 C (D
-24) gedateerd 31 juli 1957 en 2016 (D -62) van 13 mei 1977. Het
Bagdadcentrum voor Mensenrechten BCHR en de Belgische
Internationale Organisatie voor Mensenrechten BAMRO hebben het
vertrouwen bevestigd dat de Iraakse Ministerie van Justitie en zijn
correctionele kring die verantwoordelijk zijn voor de doelbewuste
verspreiding van tuberculose in gevangenissen en de weigering om te
reageren op oproepen van mensenrechtenorganisaties. Bagdad
Centrum voor Mensenrechten BCHR en de Belgische Internationale
organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling BAMRO
gedocumenteerd verslag (Tuberculose, een nieuw instrument voor de
liquidatie van de gedetineerden in gevangenissen in Irak) op de basis
van de schendingen van het recht door de Iraakse correctionele
dienst over de nalatigheid standaard regels voor de verwerking door
de Verenigde Naties aangenomen gevangenen: de gewenste
gezondheid nalatigheid van de gevangenis administratie, inadequate
gevangenis voor het menselijk leven, gebrek aan diensten,

mishandeling, ondervoeding, gebrek aan ventilatievoorzieningen,
niet-onderdanigheid van gevangenen aan de zon, aanwezigheid van
toiletten in cellen en ruimtes die leidden tot een hoge
luchtvochtigheid, de ondervoeding die de kwetsbaarheid van de
gedetineerden veroorzaakte, evenals de belangrijkste reden die niet
is om geïnfecteerde gevangenen te isoleren van andere gevangenen
en wat leidt tot het begin van de ziekte onder hen.

Schoonmaak: Het laagste menselijk niveau kenmerkt gevangenissen
Iraakse ministerie van Justitie, dat de hygiëne kits die essentieel zijn
voor het leven missen, die deze gevangenissen een vruchtbare
omgeving voor de ziekte tuberculose heeft gemaakt op het gebied
van gebrek aan voldoende water voor de behoeften van gevangenen
aan schoonmaken, baden en hygiënisch gebruik. Terwijl artikel 15 van
de Minima-regels voor de behandeling van gevangenen de levering
van water, uitrusting, hulpmiddelen en alles wat nodig is voor de
gezondheid vereist. De gevangenisbedieningen bieden de
gevangenen slechts één keer in de twee maanden of drie maanden
scheerhulpmiddelen, terwijl artikel 16 vereist dat de gevangenis de
nodige hulpmiddelen heeft om voor de kinnen en het haar te zorgen
en het is noodzakelijk om scheer mannen regelmatig.

De gevangenisautoriteiten verhinderen dat gevangenen hun eigen
intieme kleding dragen en hen dwingen om die te dragen die zij intern
distribueren (gevangeniskleding) gemaakt van weefsel van slechte
kwaliteit en artikel 17 bepaalt dat elke gevangene niet toegestaan om
zijn kleren te dragen, en moeten zijn voorzien van kleding die geschikt
zijn voor het klimaat en voldoende om hem in goede gezondheid te
houden mag in geen geval deze vernederende of onterende
behandeling, moeten alle kleding schoon en bewaar ze in goede staat.
Het moet zo vaak worden vervangen en gewassen als nodig is om de
gezondheid te behouden.

Voeding: ondervoeding, gebrek aan voedsel en gebrek aan schoon
water door de gevangenisautoriteiten waren directe redenen om de
immuniteit van gevangenen te verminderen, terwijl in artikel 20
wordt bepaald dat het management moet zorgen voor alle gevangene
op reguliere uren, een maaltijd met voldoende voedingswaarde die
helpt de gezondheid en kracht te behouden, van goede kwaliteit,
goed voorbereid en geserveerd, en elke gevangene de hoeveelheid
drinkwater te geven die nodig is.

Ventilatie en Lichamelijke Opvoeding: Het Iraakse ministerie van
Justitie nog steeds veel in de kamers en gevangenis cellen, een aantal
dat drie keer de capaciteit van de meeste van deze oppervlakken
overschrijdt zetten, wat leidt tot overbevolking, en nog veel meer het
niet-functioneren van de airconditioning- en ventilatiesystemen, en
de aanwezigheid van toiletten in de kamers en cellen, zijn allemaal
redenen die hebben geleid tot een toename van vochtigheid en
luchtvervuiling en die uiteindelijk twee De belangrijkste oorzaken van
de verspreiding van tuberculose en artikel 21 bepalen dat elke
gedetineerde recht heeft op ten minste één uur per dag buiten
oefenen.

Medische diensten: Het Iraakse Correctionele dienst niet de nodige
medische diensten aan gevangenen en gevangenis diensten mogelijk
te maken tien gevangenen elke sectie om de medische divisie per
week gaan op een dag, wetende dat het aantal gevangenen in één
sectie is 450 gevangenen. Artikel 24 vereist dat een arts elke
gedetineerde zo spoedig mogelijk na het betreden van de gevangenis,
en daarna telkens wanneer nodig, onderzoekt, in het bijzonder om
fysieke of psychische aandoeningen te ontdekken die anderen kunnen
infecteren en om alle de nodige maatregelen om dit te verhelpen.
Volgens artikel 25 is de arts verantwoordelijk voor het toezicht op de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënten die worden
gecontroleerd, en moet hij ze elke dag zien en alle zieke gevangenen
onderzoeken. Al degenen die klagen over de ziekte, en al degenen
die

zijn aandacht in het bijzonder markeren. En aangezien de gevangenis
autoriteiten niet gevangenen met tuberculose (TB) nodig medicijnen
te bieden en ze niet naar ziekenhuizen of zijn gespecialiseerde
afdelingen, dit bevordert de verspreiding van de ziekte van TB
gevangenen gezonde gevangenen . Het ministerie van Justitie heeft
geweigerd om de introductie van medicijnen door hun familie toe te
staan, terwijl artikel 22 van de Minima-regels voor de behandeling
van gevangenen stipuleert dat gedetineerden die gespecialiseerde
zorg nodig hebben moeten worden overgedragen aan instellingen.
Gespecialiseerde of civiele ziekenhuizen. Wat de aanwezigheid van
medische diensten in gevangenissen betreft, zij moeten zijn uitgerust
met de juiste apparatuur, hulpmiddelen en farmaceutische producten
om de nodige zorg en medische behandeling te bieden aan zieke
gevangenen, en dat personeel een beroepskwalificatie moet hebben.
Voldoende Zoals in artikel 24 ook wordt gesteld dat de segregatie van
gevangenen die ervan worden verdacht besmet te zijn met
besmettelijke ziekten of de facto de identificatie is van lichamelijke of
geestelijke gebreken die de revalidatie zouden kunnen belemmeren.
En dat de arts een rapport moet indienen wanneer het hem leek dat
de fysieke of mentale gezondheid van een gevangene werd of zal
worden geschaad door de verlenging of door een slechte conditie in
de gevangenis.

Tuberculose in vrouwengevangenissen: de verspreiding van
tuberculose (tbc) in vrouwengevangenissen is dezelfde als die van
mannengevangenissen Het aantal vrouwelijke gevangenen dat met de
ziekte is besmet, is toegenomen in de centrale gevangenis van Bagdad
(Alseidfor Prison in Bagdad) en in Hilla Central Prison, Babil Province.
Het feit dat het Ministerie van Justitie geïnfecteerde vrouwen niet
blijft isoleren, heeft de ziekte niet alleen doorgegeven aan andere
gevangenen, maar ook aan hun kinderen, omdat sommige worden
vergezeld door hun baby's in de gevangenis. Terwijl artikel 23 de
gevangenisautoriteiten verplicht om de nodige maatregelen te treffen
om uitgeruste kwekerijen van bekwaam personeel te voorzien waar

zij baby's kunnen achterlaten wanneer zij niet door hun moeders
kunnen worden vergezeld.

De verdeling van de geneeskunde in de Iraakse correctionele dienst
(die verantwoordelijk is voor de zorg en de medische diensten in de
gevangenissen van het ministerie van Justitie) voldoet niet aan de
wettelijke en humanitaire verplichtingen zoals zou moeten, zelfs als
de Minima-regels voor de behandeling Artikel 26 zegt dat de arts de
volgende aspecten regelmatig moet inspecteren en de directeur
hierover advies moet verstrekken: (a) de hoeveelheid, de kwaliteit
van het voedsel en de bereiding ervan. (B) Discipline om te
onderhouden Hygiëne en netheid in de gevangenis en gevangenen (C)
De toestand van sanitaire voorzieningen, verwarming, verlichting en
ventilatie in de gevangenis. (D) De kwaliteit en netheid van kleding en
uitrusting van gevangenen van hun bedden (E) voor zover deze
voldoet aan de regels met betrekking tot lichamelijke opvoeding en
sport, vooral wanneer supervisors geen specialisten zijn. Dankzij wat
is gedaan en gedocumenteerd door het Bagdadcentrum voor
mensenrechten BCHR en de Belgische internationale organisatie voor
mensenrechten, bevestigt BAMRO hoe het Iraakse ministerie van
Justitie de verspreiding aanpakt Tuberculose (tbc) in gevangenissen
en haar nalatigheid voorbij alles.

Aanbevelingen:

Het Bagdadcentrum voor mensenrechten BCHR en BAMRO
Internationale Organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling
bevelen het volgende aan:
Het verzoek van de Iraakse Raad om een onderzoek naar
de minister van Justitie (Haider NATEQ Zamili) en de
directeur-generaal van de Iraakse correctionele dienst
(Mohammed al-Saadi) en alle leidinggevenden en
gevangenisfunctionarissen de proliferatie van

▪

schendingen en misdaden in Iraakse gevangenissen, ▪
evenals het onderzoek met voormalige ambtenaren over
de kwestie van de Iraakse gevangenissen, de voormalige
premier (Nuri Kamal Maliki) en de voormalige minister
van Justitie (Hassan Hamza) al-Shammari Halboss).
Het verstrekken van een gespecialiseerd medisch team ▪
voor het uitvoeren van een urgent onderzoek van alle
gevangenen in Iraakse gevangenissen en het isoleren
van allen die lijden aan een ziekte van de rest van de
gevangenen om de verspreiding van de ziekte te
voorkomen. Zorgen voor de nodige behandeling van
patiënten die de gevolgen van lichamelijke martelingen
van gevangenen documenteren en documenteren.
Oprichting van gevangenissen die geschikt zijn voor het ▪
menselijk leven en voldoen aan de goedgekeurde
internationale normen voor detentie.
Terbeschikkingstelling van rechtbanken en advocaten ▪
voor alle gevangenen.
Afschaffing van repressieve wetten en wetten die ▪
onverenigbaar zijn met mensenrechten, met name de
strijd tegen het terrorisme en de wet van
vertrouwenspersoon. Centrum voor mensenrechten van
Bagdad.

Rapport 17 ✓
Gewapende groepen richten zich op soennieten ✓
Een dringende opmerking over sektarische targeting:
De Belgische mensenrechtenorganisatie heeft een urgent communiqué
uitgebracht aan de mensenrechten- en ontwikkelingscomités in Genève
betreffende de sektarische liquidatie van soennitische moslim-Irakezen
in de gemeente Dialya op 11/1/2016.
bevat de schriftelijke en mondelinge getuigenissen van de Het notitie
families van de slachtoffers.

De families van de slachtoffers meldden dat gewapende individuen op
maandag 11/01/2016 de Soennitische moskeeën, de markt en de
bedrijven rond 14:00 u (lokale tijd) aanvielen.
Onze organisatie kon met de hulp van onze partner Alrrasid de
afbeeldingen vastleggen die deze feiten illustreren die zijn toegewijd aan:
1) Alsouk Al Kabir Moskee
2) Al Kods-moskee
3) De moskee La Ilaha Illa Allah
4) Alourfali-moskee
5) Nazanda Khatoun-moskee
6) Al Jalali moskee
7) Mohammed Rassoul Allah moskee
8) Hay Al Mouallimine-moskee
9) Alqadisia moskee
10) Almothana moskee
Ook heeft de organisatie de dood van 30 mensen en 52 gewonden
gedocumenteerd.
De organisatie ontving ook een klacht van de families van het slachtoffer
Mohamed Kamil Saleh Alnadaoui die in aanwezigheid van zijn familie
werd vermoord.
De organisatie is in het bezit van afbeeldingen en foto's die de
onmenselijke manier waarop hij werd vermoord aantonen. Mevrouw
Ilham Faleh Mahmoud en een journalist die voor een lokaal
televisiestation werkte, werden ook vermoord. Wat Hussein Alkhazji
betreft, hij raakte ernstig gewond.
In de gemeente Chahrabane werden ook 7 soennieten vermoord.
Onze organisatie volgt deze dramatische feiten met grote bezorgdheid
en streeft ernaar om dagelijkse rapporten door te sturen naar
mensenrechtencomités.

We hebben ook contact opgenomen met de heer Pablo Di Greve en hem
gevraagd om te doen wat nodig is om de slachtoffers recht te doen.

Rapport 18 ✓
ISIS terroristische groep pleit voor de executie van vijf families in de ✓
Irakezebergen Hamrin 14/07/2016
De terroristische groep heeft opgeroepen tot de executie van vijf families
uit naburige dorpen van het Hamrin-gebergte in de provincie Diyala naar
de Iraakse provincie Salah al-Din om te ontsnappen aan de harde en
onmenselijke omstandigheden waarin zij worden geconfronteerd.
Families zijn van drieëndertig personen, waaronder vijf vrouwen en
dertien kinderen, na het nemen van alle bezittingen van zilveren en
gouden sieraden werden op het einde de lichamen achtergelaten in een
van de valleien van de berg Hamrin en hun verwanten op de hoogte
gebracht dat ze het verwijderen en begraven van lichamen moesten
doen en het waarschuwen van mensen in naburige dorpen van hetzelfde
lot als ze probeerden te ontsnappen uit gebieden die in het bezit van de
terroristische groep.
Rapport 19 ✓
BAMRO ontving een klacht op 27/11/2015 van de families van de
slachtoffers: Fayadh Issa Jasem en Hamed Saleh Abdelkarim die door
Daech met acht andere inwoners van het dorp KHAN werden uitgevoerd
na te weigeren samen te werken met ISIS en hun pogingen om andere
gedetineerde slachtoffers te helpen vluchten.
Familieleden van de slachtoffers informeerden BAMRO ook dat de
lichamen van de slachtoffers waren achtergelaten bij de ingang van de
stad HUEIJA.
De families van de slachtoffers beschuldigen iemand( A.B.L) die een van
de belangrijke leden van de Islamitische Staatsgroep is.
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling stuurde
een verklaring naar de heer Pablo De Arif met het verzoek hem een
onderzoek te openen om de persoon die verantwoordelijk was voor deze
criminele en terroristische daden te veroordelen.

BAMRO probeert ook onderdak te vinden waar families van slachtoffers
veiliger worden.

Rapport 20 ✓
ISIS ontvoert vrouwen in Kirkuk ✓
Ernstige schendingen van vrouwen ✓
De Belgische Internationale organisatiw voor Mensenrechten en
Ontwikkeling heeft op 19/01/2016 geregistreerd dat ISIS vijf vrouwen uit
het dorp Tal Kassbia heeft ontvoerd.
De vijf slachtoffers die afkomstig zijn uit de familie van Sheikh Sabah
ALSHAMIRI werden blootgesteld in de markt van de stad Alhueija. Ons
team is ook geïnformeerd dat de Islamitische Staat Daesh-groep ook de
lichamen van drie vrouwen uit het dorp Aljahich heeft begraven.
Onze organisatie deed onmiddellijk een dringend oproep op de
mensenrechtencommissie om de slachtoffers gerechtigheid te bieden.
Rapport 21 ✓
ISIS roept op tot de executie van 30 mensen in de buurt van het dorp ✓
Maryam Beck in Irak 14/7/2016
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling heeft
gedocumenteerd dat de terroristische groep 30 Iraakse burgers heeft
geëxecuteerd, inclusief mannen, vrouwen en kinderen uit het dorp AlMahouz in Hawija district van de Iraakse provincie Kirkuk vanwege hun
poging om te ontsnappen naar gebieden buiten hun controle. Ze werden
vervolgens teruggebracht naar een mijnenveld en ontploft.

De namen van tien van hen worden bepaald door de organisatie:
Chiekh Ahmed Abz 50 jaar oud is Sheikh van een bekende
stam in het dorp.
Moayed Sabre Abz 15 jaar oud.
Jassim Abdellah Jassim 60 jaar.
Mohamed Jassim Abdeallah 20 jaar.
Kossay Abdeallah Ahmed 33 jaar.
Saddam Houssin Ghetheth.
Hussain Saddam Hussain 5 jaar.
Salih Mardan Hassoun 47 jaar
Issmail Khalil Hassoun 32 jaar
Mevrouw Wensa Abdeallah Jassim 30 jaar.
Rapport 22 ✓
ISIS blijft de onschuldigen vermoorden ✓
Onze organisatie registreerde op de datum van 09/03/2016 de executie
van Maouayed RAMADAN SELOUM (34 jaar oud en heeft Iraakse
nationaliteit) door Daech nadat zij hem beschuldigde van
medeplichtigheid omdat hij de families en de ouderen van kampen
gehouden door Daesh naar veiligere plaatsen heeft gebracht.
Onze vereniging registreerde ook de arrestatie van tien families die op de
vlucht waren van de gebieden die onder controle van ISIS waren.
De vereniging heeft de rapporteur dringend op de hoogte gesteld van
buitengerechtelijke executies en er bij hem op aangedrongen zo spoedig
mogelijk tussenbeide te komen, evenals de commissies van de VN.

Rapport 23 ✓
Ontvoering en moord van de burger Saad KHALAF AOUAD (27 JAAR ✓
oud).
De Belgische en Internationale Organisatie voor Mensenrechten en
Ontwikkeling heeft de ontvoering en moord van de 27-jarige Saad Khalaf
Aouad door de gewapende groep (Alhashid Alshaabi) in de provincie
Tirkit in Irak vastgelegd.
Het slachtoffer was met zijn familie gevlucht van gebieden die in het
waren van de Islamitische Staatsgroep Daesh, die zijn vader eerder had
geëxecuteerd (omdat hij bij de Iraakse politie werkte) en toen hij in Jabal
Hamrin in de buurt van de provincie Tikrit aankwam, werd het slachtoffer
ontvoerd door Alhashi Alshaabi. Het slachtoffer heeft zijn kleine gezin
achtergelaten, bestaande uit zijn moeder, zijn vrouw en drie kinderen die
op de hoogte zijn gebracht dat hij zal worden vrijgelaten en dat hij later
kan toetreden.
Drie dagen later werd het lijk van het slachtoffer gevonden en
geïdentificeerd door zijn kleding.
De Belgische en Internationale organisatie voor mensenrechten en
ontwikkeling heeft dan ook een dringend oproep gedaan op de
gespecialiseerde rapporteur in Genève, waarin hij wordt aangespoord
om tussenbeide te komen en de VN-commissies om de familie van de
slachtoffer te helpen.

Rapport 24 ✓
ISIS roept om executie van degenen die weigeren met hen te vechten ✓
in Fallujah en de milities verbranden winkels van onschuldigen in
Karma
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling heeft de
executie bevestigd van vier mannen die op vrijdagavond 27/05/2016 in
Fallujah gevangenzaten en die weigerden om in de gelederen te vechten
en zij zijn:
- Hussain Mohammed Al Issawi 49 jaar oud.
- Mohammed Raad Al Jumaili 55 jaar oud.

- Salim Khamis Al Jumaili 37 jaar oud.
- Mohammed Khamis Al Jumaili 40 jaar oud.
Ze werden geëxecuteerd in de Fallujah-markt. Hun ouders vertelden de
organisatie dat de slachtoffers drie dagen voor hun executie waren
ontvoerd en onderworpen aan psychologische en fysieke martelingen
voordat ze werden geëxecuteerd. De eigenaren van de winkels hebben
aan de organisatie gezegd dat de winkels en de omgeving geen militaire
operaties hadden meegemaakt en dat het plunderen en branden op een
bewuste manier plaatsvond.
BAMRO riep de Iraakse regering op om sektarische milities uit deze
veldslagen te elimineren om sektarische moorden onder de bevolking
van een volk te voorkomen en benadrukte de organisatie om burgers van
de terroristische organisatie en de bescherming van onschuldige
sektarische milities te bevrijden. Niet om te herhalen wat er gebeurde in
Tikrit en Baiji in IRAK.
De Belgische Organisatie voor de Mensenrechten bracht onmiddellijk een
memorandum naar de VN-comités in Genève, informeerde hen over de
verslagen die ze van het veld hadden ontvangen en nodigde hen uit om
hun professionele taken uit te voeren.

Rapport 25 ✓
De Zab-regio van Irak en onmenselijke misdaden 14/07/2016 ✓
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling heeft
gedocumenteerd dat de terroristische organisatie de moord op Muhsin
Salih Jadoua (48) en zijn vrouw Thuraya Mohammed Hussein (45) in
Haut-Zab, gelegen in Muhafda al-Hawija in de Iraakse provincie Kirkuk,
gooien voor hun familieleden onder het mom van communiceren met de
Iraakse veiligheidsdiensten en proberen de stad te ontvluchten naar de
controlegebieden van de Iraakse regering.
De organisatie merkte ook de verslechtering van gezondheid en sociale
omstandigheden op toen de terroristische organisatie van Daach al haar
troepen mobiliseerde om te vechten tegen Iraakse troepen die zich
voorbereidden om het gebied te herstellen. De mensen in het gebied

benadrukten ook hun angst dat ze niet konden ontsnappen buiten de
stad, die op de rand van hevige gevechten staat.
Rapport 26 ✓
De Belgische organisatie van mensenrechten en ontwikkeling ✓
BAMRO Aisbl ontving vandaag 05/12/2015 een klacht van de
families van de slachtoffers:
- Khalar Alouane Hajem: 55 jaar oude medische assistent die in het dorp
Alkhan woont
- Abdullah Ahmed Alioui: 44 jaar oude leraar woont in het dorp Oum
Kassir
- Mohamed Hassan Ahmad: 28 jaar oude leraar woont in dorp Tell Ali
- Khaled Hussein Saleh woont aan de rand van de stad Riadh
- Jaser Hussein Saleh: 33 jaar oude werktuigbouwkundig ingenieur
woonachtig in de stad Hueija
De slachtoffers werden onthoofd door Daesh na hun weigering om
samen te werken met de Islamitische Staatsgroep.
De families van de slachtoffers hebben BAMRO ook enkele dagen voor
hun onthoofding op de hoogte gesteld van het lijden, psychisch en
lichamelijk lijden van de slachtoffers, in de hoop hen te overtuigen om
met hen samen te werken.
Als gevolg van hun aanhoudende weigering heeft Daesh besloten om hen
te onthoofden en hun lijken te gooien voor de hoofdingang van de stad
Hujeira.
Er werd een verklaring aan de heer Pablo De Arif gezonden om de
rechtvaardigheid en veiligheid van personen te bewaren.

Rapport 27 ✓
Arrestaties, moorden en gedwongen verplaatsingen in Mokdadiya. ✓
Inleiding:
Het district Almakdadia is een van de districten die aangesloten bij de
provincie Diyala in Irak is, dat 50 km ten noorden van het centrum van
Baakouba in de provincie ligt. De meerderheid, zo niet de totaliteit van
de bewoners, is van Arabische islamitische afkomst, die in twee sekten is
verdeeld Soennieten en sjiieten. Er is ook een Koerdische en Turkmeense
minderheid daar.
De subdistricten die behoren tot de Koerdische en Turkmeense
minderheid zijn (Abi Seda, Alwajihia) inclusief het districtscentrum.
Het district Almakdadia beslaat grote gebieden van de land- en
tuinbouw, het bestaat uit verschillende regio's en buurten waar
soennieten en sjiieten als volgt blijven: het centrum van Almakdadia
wordt gekenmerkt door de veelheid van burgerbuurten waaronder:
Hay Almoalimeen is een meerderheid soennitisch in 2003-2006 maar
daarna de soennitische aandeel in deze wijken kromp als gevolg van
uitzetting, ontvoering en bedreiging, aan de andere kant ziet men de
toename van het aandeel van de sjiitische bevolking in deze buurten.
Balourregio: een soennitische meerderheid, momenteel is er een
procentuele afname van de soennitische entiteit naar 50% van de
bevolking.
Hay Alaskerie: was een regio die mix van de twee is, maar ze worden
100% sjiit vanwege de uitzetting.
Al Azi: ook een andere combinatie, maar de impact van de uitzetting en
de dreiging was sterk en groot.
Al-Huriya district: de regio is een mengsel van de voorgaande regio's,
maar de verhoudingen zijn veranderd vanwege het sektarisch geweld en
de verdrijving volgens de verbondenheid en de entiteit.

Al-Asri district: een groot deel van het aantal soennieten begon in hoog
tempo te dalen voor dezelfde bovengenoemde oorzaken.
Palestine district: was ook een mix van regio's en buurten in het
centrum.
Al-Chakha-regio: ligt ten zuidwesten van het centrum van het district,
bestaande uit 40 dorpen waar het percentage van de soennitische
bevolking vóór 2003 80% bedroeg, momenteel 0%. Dorpen zijn volledig
verdrongen (Al-Kef, Jamila, Al Ekidat en Touwaym Alkhailanya) naast
andere dorpen zoals: Aljaaroubiz, Alchakha en Tlekader. De
onderdrukking van het dorp, de stam Alkara Goulou Aljijane als gevolg
van de vernietiging en huizen verbrand door Shijtische-milities en
anderen.
Al-Harounia: Het ligt ten zuidwesten van het district centrum met
dizaaines dorpen en verschillende stammen als Imam Talib, Sakher,
Nawfel, Sebta, Almam Nahr, Al Rissala, Aghja, Al Abara, Almayah wijken
.etc.
Al deze regio's en die dicht bij hen worden gekenmerkt door een
soennitische meerderheid van 70% en de rest een sjiitische entiteit.
De regio Sansel: ligt ten noorden van de westkant van Al-Makdadia,
bestaat uit tien dorpen: Tawakal, Alsoudour, Hamada Henbes,
Khaelanya, Alhaeb, AL -Almakina, Al-Alie, Albu Musaa en Al-thanya, deze
regio’s zijn 100% soennitische enkel Toukal is sjiitisch.
Regio Mahrout: ligt ten noordwesten van Almakdadia en bestaat uit
verschillende agrarische dorpen Alahmar soennitische dorp en een
soennitische minderheid sjiitische Alrachada, Barwana s Sunni,
soennitische Altahya stad en andere regio's en dorpen met een
meerderheid soennitische.
Kantons van het district Almakdadia
Alwajihia: heeft een demografische verandering ondergaan,
georganiseerd door de repressie van een groot aantal perifere en
naburige dorpen.
De bevolkingsverandering begon in 2006 en tot nu toe.

Het percentage soennieten in deze regio is hoger dan 70%, maar
momenteel zijn ze ongeveer 50% als gevolg van deportatie, ontvoering
en detenties.
Regio Abi Saida: de soennitische bevolking vormde 50% van de totale
bevolking in het centrum van de regio behalve de dorpen en vanwege de
verdrijving en de dreiging en moorden bleef er niemand dan de dorpen,
de het grootste deel daarvan werd geëvacueerd, waaronder: Abukarma,
Abukhanazir en de dorpen die zich uitstrekken tot Alwakf en de laatste
(Almakhissa).
De sjiitische milities hebben sterke metgezellen gelanceerd over de
tuinen en dorpen van Almakhissa om ze te verjagen, maar de tientallen
zijn ontheemd ondanks dat niets van invloed is geweest op het dorp
Let op:
Het was moeilijk om deze percentages en de veranderingen die
plaatsvonden in de buurten en regio's van Almakdadia te beperken, maar
we deden onderzoek en vergelijkingen op basis van attesten van
tientallen soennitische families en verklaringen van geregistreerde
vluchtelingen. In de immigratiediensten.
Deze families werden om verschillende redenen gedwongen uit deze
gebieden gezet: moordpartijen, bedreigingen, terreur, opsluiting. Ze
werden verplaatst naar andere gebieden zoals het noorden, Bagdad of
Baakouba of het land uit Irak.
Een korte geschiedenis van demografische veranderingen in Al
Makdadia.
Demografische veranderingsoperaties begonnen in 2003 toen de
Amerikaanse strijdkrachten in Dyali aankwamen, vergezeld door Faylek
Badr en de andere elementen die zichzelf "de oppositie" in Irak
noemden, maar ze hadden geen echte en sterke rol op de grond, maar
Demografische veranderingsoperaties begonnen als een inleiding tot het
einde van 2005 na de toetreding van Alkaida tot Dyali.

Deze organisaties begonnen Shieiten te doden en te verjagen uit soennimeerderheidsgebieden door te beweren soennieten te
vertegenwoordigen, terwijl Shieite-milities dezelfde schendingen begaan
die zij naar verluidt zouden hebben ondergaan door vermeende
soennieten, met het argument dat zij vertegenwoordigden de sjiieten
precies de milities van het leger van Almahi die actiever werden na de
verdrijving van de twee imams naar SMARAA in 2006.
De periode tussen 2005-2008 werd gekenmerkt door deportatie,
ontvoeringen en detenties afhankelijk van de entiteit en de vernietiging
van dorpen die zijn gelieerd aan het district Al makdadia, waar de
soennitische bevolking en de aangesloten dorpen 70% van de bevolking
vertegenwoordigden, de gehele bevolking vóór 2003 tot 2005.
De activiteiten van demografische verandering op een georganiseerde en
serieuze manier zijn begonnen door de Iraakse regering die het deed met
haar civiele organisaties en met de milities die door de regering zelf
werden gesteund na de Alkaida-organisatie van het gouvernement te
hebben ontslagen Dialy in 2008.
Dan komt de binnenkomst van veelbelovende operaties in het
gouvernement, vervolgens een systematische operatie om verandering
in Dialy in het algemeen en het districtcentrum van Almakdadia en hun
respectieve zones vast te stellen, in het bijzonder van de
veiligheidstroepen en van de sjiitische milities gehecht aan Iraakse proregering sjiitische politieke partijen.
De samenstelling van de bevolking is veranderd in de wijk als gevolg van
een sterke dominantie over het lichaam van de veiligheid dialy. Dit
proces van verandering heeft invloed op de samenstelling van de rangen
van de ambtenaren en de benoeming van officieren gewijd aan deze
partijen beleid.
Demografische veranderingen heeft niet alleen invloed op de families
van deze wijk en de respectieve zones, maar de heerschappij van de
meerderheid van de diensten en aanwijzingen van de sjiitische partijen
en milities gesteund door toegewijde veiligheidsdiensten, maar de
administratieve eenheid vertegenwoordigd door de Sunni-beheerder

heeft geen autoriteit of macht. Deze beheerder is onderworpen volledig
aan de dominantie van de milities en de sjiitische partijen. Bovendien
voorzitter van de plaatselijke justitiële raad van de sjiitische
samenstelling van een belangrijke instantie, gesteund door de regering,
terwijl de hoofdrichtingen van de rechterlijke macht en de diensten
waarbij de rol naar de enige sjiitische samenstelling gaat die elke
soennitische competentie van zijn management uitsluit die zijn:

1 Directeur van de landbouwsector van het district, de ingenieur LATIF ABAS
ALTAMIMI (Shieeit).
2 Voorzitter van de investeringscommissie, de ingenieur MAJOUL MAHDI
(Shieeit).
3 Vertegenwoordiger van de investeringscommissie CHALLAL MAATAB
ALTAMIMI (Shieeit).
4 Directeur van de districtsgemeente Juridisch adviseur KAHTANE ISMAEL
ALTAMIMI (Shieeit).
5 Directeur van de gemeente Almakdadia, de ingenieur SALAH HACEN FAZAA
AlTAMIMI
6 Directeur van de sector waterreserves in de districtsingenieur HADI KADHIM
(Shieeit).
7 Directeur van het Almakadadia Jeugdforum AHMED HASSEN (Shieeit).
8 Directeur van irrigatiedienst AMER AHMED HASSAN (Shieeit).
9 Directeur van elektriciteit KACEM ALOUN JACEM ALTAMIMI (Shieeit).
10 Directeur van Watervoorziening MOHAMMED DAABIL Al TAMIMI
(Shieeit).
11 Onderwijsdirecteur JALAL SAMI ALTAMIMI (Shieeit).
12 CHAHAR BAN LATIF KAJAN AlTAMIMI (Shieeit) Clubvoorzitter
13 President van Almakdadia Sports Club AlI OUMAYR ALTAMIMI (Shieeit).
14 Directeur van het Almakdadia Youth Forum AHMED ALTAMIMI (Shieeit).
15 Directeur van de sanitaire dienst OUDAY FALIH ALTAMIMI (Shieeit).

16 Directeur van Dr. AlI TAMIMI openbaar ziekenhuis (Shieeit).
17 Directeur van de Commissie Openbaar Vervoer Ali AlTAMIMI (Shieeit).
18 Directeur, sector Gezondheidszorg, Almakdadia Dr .KAYS HACEN
ALKAYSSI (Shieeit).
19 Postmaster MOUTHANA ABAS HOUCEIN (CHIITE).
20 Directeur van het AlZAHARA YOUSSRA ABD MAHDI AlTAMIMIziekenhuis (Shieeit).
Het beveiligingsdossier:
Dit is de meest gevaarlijke en belangrijke kwestie in Dialy in het
algemeen en in Almakdadia in het bijzonder. Sinds de bezetting en tot nu
toe heeft de regering gezorgd, via haar vertegenwoordigers en politieke
partijen en milities, om niet langer toe te staan dat een persoon of
functionaris een positie van verantwoordelijkheid of een gevoelige of
belangrijke positie in veiligheid bekleedt in Almakdadia, evenals in de
andere regio van Diyala.
Opgemerkt moet worden dat alle belangrijke en gevoelige posities bezet
zijn en worden vertegenwoordigd door de enkele sjiitische component
met een snelheid van meer dan 95%.
Dit onderdeel was er niet mee tevreden, maar schakelde de
veiligheidsagentschappen van soennitische officieren uit en bedreigde
hen met het stoppen van hun taken en stuurde ze weg.
Hier vermelden we uitsluitend de belangrijke functionarissen van de
veiligheidsagentschappen in Almakdadia.

1 Directeur van de politiecommissaris van Almakdadia, KHALES ALTAMIMI
CHIITE, terwijl geen enkele soenniet tien jaar in functie is geweest.
2 Noodgroepleider Kolonel Akil AL TAMIMI
3 Directeur van inlichtingen AID KACEM ALSAADI
4 MOUIN ADDINE Regionaal politiebureau Commissielid MOHAMED
ALTAMIMI
5 Hoofd van het politiecentrum BAN BAZOUL Commissaris ABAS
ALTAMIMI.
6 Center Manager Alharounia Commissaris TAMIMI.
7 Hoofd van de federatie FIRAS ABDELHADI TAMIMI

Bovendien, proliferatie en openen meerdere milities kantoren welke
doos en toegang hebben tot de samenstelling van de populaire wapening
(ALhashid al shaabi) werd opgericht in 2014 op basis van de fatwa (hoge
Shia referentie M. Ali Sistani) om Daesh te confronteren die deze
versterking maakt is de wettelijke bescherming voor deze milities die
meer dan 55 milities en facties overschrijden.
Ondanks de juridische status van ALhashid al shaabi beschouwd als
onderdeel van de Iraakse beveiligingssysteem volgens het hoofd van het
Iraakse bestuur Haider al-Abadi, die weigerde om het te zien als een
sektarische samenstelling en bevestigd dat de financiering komt van de
overheid .De composities ALhashid al shaabi werden omgezet in
juridische milities, gesponsord door de Iraakse regering, ze zijn gevormd
met de rest van de gewapende organisaties, maar scheid alle opdrachten
en de eigen organisatiestructuur en aan elk van haar vlag, slogan zwaaide
het in plaats daarvan van de Iraakse vlag.

Ondanks de erkenning van het hoofd van de regering van haar
legitimiteit, de samenstelling en ongrondwettelijke grondwet heeft geen
wettelijke en juridische status op grond van de Iraakse grondwet voor de
belangrijkste reden is dat de structuren zijn gemaakt van de Kamer van
Afgevaardigden en het hoofd van de regering heeft geen macht of
autoriteit om hen te legitimeren en de milities blijven milities omdat ze
geen lid zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken of het Iraakse
Ministerie van Defensie omdat ze werden gevormd buiten het kader van
de composities van de strijdkrachten en dat de constitutie volgens
normen en bases zuiver sektarisch en doctrinair is, zodat iedereen het
kan bewijzen.
Deze en andere constitutionele schendingen begaan zonder wetgeving of
een wettelijke status, waaronder: het hoofd van de regering Haider Al
Abadi benoemd tot secretaris-generaal van Bader milities direct map
governorate dialy en in het bijzonder de kwestie van de veiligheid en de
act wordt beschouwd als extralegaal en ongrondwettelijk omdat er
verschillende getuigen en verschillende bewijzen zijn die bewijzen dat hij
de grootste leider is van de milities die betrokken zijn bij moordpartijen
tegen burgers, precies tegen de soennieten.
De Iraakse autoriteiten verdedigde sjiitische milities ALhashid al shaabi
ondanks beschuldigingen van continue oorlogsmisdaden in verschillende
regio's tegen soennitische Arabieren en de schendingen in gebieden die
onder het bevel van daech.
De volgende milities zijn de meest prominente milities beschuldigd van
oorlogsmisdaden: moorden volgens de entiteit in Irak, in Dialy in het
algemeen en in Almakdadia in het bijzonder. De gevaarlijkste zijn:

Asaib Al haq: een gewapende beweging die zich afscheidde van de
huidige Mouktada Al Sadar in Irak, de heer Kais Alkhazali, zijn stichter,
verklaarde zijn officiële toewijding aan Iran. Ie beweging bestaat uit
verschillende gewapende vleugels, de meest opvallende: Imam Ali
beweerde dat een aantal particuliere middelen die werden ondersteund
door faylek Al kods filiaal van de Iraanse Revolutionaire Garde en naar
Hezb Ullah de Libanese met zijn eigen media-oorlog Tegelijkertijd hebben
ze een vertegenwoordiger in de Iraakse regering, de heer Hacen Salem,
bekend om zijn sektarische radicalisering, en ze werden gesteund door
premier Nouri Almaliki.

Badr: Mr. Hadi Alamiri richt het begon haar activiteit als de gewapende
vleugel van de Hoge Raad voor de Islamitische Revolutie in Irak dat de
heer Mohamed Bakr Alhakim in 1982 onder toezicht van Teheran werd
opgericht in Iran tijdens de oorlog tegen Irak, en heeft deelgenomen aan
de oorlog in de oorlog naast de Iraanse kracht .Het was de leiding en
verantwoordelijk voor het toezicht op ondervragingen van Iraakse
gevangen in Iran, beschuldigd van moord en marteling misdaden in
kampen detentie die werden benoemd Faylek Badr .We geschat tussen
10.000-15.000 haar leden in 2003, maar op dit moment het aantal stijgt
tot 100.000 .Ze nam het voormalige kamp Ashraf Alsabik voor een vitale
centrum momenteel het kamp van het nieuwe Irak.
Badr-militie beschuldigd van meerdere misdrijven spoelmachines en
Iraakse elites wetenschappers, artsen, ambtenaren uit wraak voor de
jaren van conflict met Iran. In 2006 is zij werd beschuldigd van misdaden
tegen de soennieten: Death, detentie, uitwijzing speciaal voor Dialy.
Saraya Al Salaam: de nieuwe naam door het leger Almahdi gekozen voor
hem is de gewapende vleugel van de beweging van Muqtada Sadar. Deze
en andere milities overschreden tientallen gepropageerd in de regio's,
districten en dorpen en checkpoints in Dialy en Almakdadia plus Hizbou
Allah, ALKharazani en de revolutionairen ... act.

De feiten van de explosie van 11/01/2016 en de gevolgen daarvan. .1
Een nieuwe misdaad is toegevoegd aan het register van
georganiseerde misdaden gericht op onschuldige burgers in Diyala,
dat het district Almokdadia het slachtoffer was van een aanslag.
Het casino in de wijk Al Asri werd op 22 februari 2016 om 18:30 uur
ontploft door een explosieve gordel.
Het verzamelen van de bevolking van de regio, veiligheidsdiensten en
Alhachd-milities, agenten voor civiele bescherming om de gewonden
te redden.
Het rapport van de eerste aanval:
De doden: 20 soennieten dood, 11 shijeten.
De gewonden van het casino een cijfer van 62 gewond; Soennieten en
Sjiieten maar een soennitische meerderheid omdat ze zich hebben
verzameld om de slachtoffers te redden. De middelen van deze
figuren worden goedgekeurd door de aanvallen van families van de
slachtoffers, het algemene ziekenhuis van Baakouba en de politie.
De Dajla-operatie: ondanks de explosie die de twee sekten
(Soennieten en Sjiieten) doodde, namen de milities een wrede wraak
op soennitische families en begonnen ze een hele reeks misdaden uit
te voeren, waaronder:
We documenteerden 20 gevallen van burgerslachtoffers gedood .1
door milities die in hun buurt waren vermoord
Huiszoekoperaties hebben een rechterlijk bevel, ontvoeren .2
ongewapende burgers en worden vermoord en jaagt op openbare
plaatsen waar zes lichamen werden gevonden en die moeilijk te
identificeren waren. Deze evenementen vonden plaats op 21-022016 volgens de medische examinator in Bakuba, en dit na de
moord op 20 burgers na de casino-explosie.
De vernietiging van een huis na de casino-evenementen en de .3
vernietiging van dit meubilair van Yassar Abbas die soennietisch is.
20 dagen voor het evenement werd zijn broer Hocine ontvoerd,
wordt hem 100 duizend dollar gevraagd om hem vrij te laten, maar
hij werd gearresteerd bij het Diyala Crimes Department.
Explosie van een commercieel gebouw in Sunni-eigendom, .4
inclusief dokterspraktijken, apotheken en winkels in het district El
Moaalimine.

20 februari 2016 werden tientallen soennieten gearresteerd, .5
onder wie Mohamed El Jabori, die werd vrijgelaten na de betaling
van een grote som geld.
Vernietiging van meer dan 20 Sunni-winkels naast het casino. .6
Meer dan 20 families zijn na de explosie vluchtelingen en zijn naar .7
het noorden gegaan en anderen gaan naar Bakuba vanwege
bedreigingen omdat de militie politieauto's gebruikte om de
soennitische vrijspraak Al Makdadiya te bevelen.
Bombardement op Al Makhissa-regio door criminele milities na .8
casino-explosie.
De vernietiging van moskeeën: ✓
• Al Mothana Bin Harith Achibani-moskee in Hay Palestina.
• Nazenda Khatoun-moskee in het district AL Asri.
• Al Kadissiya-moskee in het district Al Moalimine.
• Al Kuduss-moskee in het district Al Asri.
• Al Mokdadiya-moskee.
• Al Awrfa-moskee.
• Mohammed Rassoul Allah-moskee.
• Al Bokhari-moskee.
• Ashahid Abd Alkarim-moskee.
• Tawfik Ajaj-moskee.
• Al Basheer-moskee.
• Brwana Al Kabir-moskee.

Daesh erkende haar verantwoordelijkheid voor de explosie van de
Grote Moskee, die volgde als een misdaad gepleegd door milities in El
Mokdadiya. Deze milities verzamelden zich onder de naam "El Hached
Achaabi" na een fatwa van religieuze onderdrukking. Dit gebeurt met
overheidsdekking onder de stilte van religieuze autoriteiten.

Deze aanvallen tegen de moskeeën tonen het gebrek aan moraal en
het gebrek aan humanisme onder de militie aan geleid door Kassim
Solayemani, die aan het hoofd staat van "Faylak Al Kuduss".
Het heeft tot doel de soennitische demografie en religieuze identiteit
te veranderen.

Andere misdaden gepleegd in Al Makdadiya ✓
De misdaden van Al Makdadiya moeten worden verplaatst om de
omvang van deze aanhoudende catastrofe tegen burgers te
realiseren.
De misdaad in Brwana in de regio Al Makdadiya is om de kaart van de
regio te veranderen.
Militairen van de Iraakse en Iraanse regering hebben op 26 januari
2015 een vreselijke misdaad begaan en 87 mensen vermoord in
Brawana, inclusief kinderen en vrouwen. Getuige 11 militaire auto's
en milities arriveerden in het dorp en arresteerden burgers,
plunderden hen en schoten hen dood.
In verschillende dorpen werden families ontploft door milities en
moskeeën werden verbrand in het district ElMokdadiya.
De moskeeën Al Akidate, Al Hamada, Anayeha en de Chakrak-moskee
werden verbrand.
Op 20 januari 2010 werden deze soennitische moskeeën verbrand
door milities, waaronder Arhmane, Anour, Al Falih en Al Kholafaa
Arachidine-moskee in Al Hassawiya.
Daarnaast zijn de volgende moskeeën gesloten of geëxplodeerd of
getransformeerd in de Shijtijsche-moskee.
• Al Mohajirine Al Makdadiya
• Al Hodda AlMakdadiya
• Al Awachik Al Makdadiya
• Al Kholafaa Arachidonne
• Abi Sayeda Al Kabir

• Om Al Korra
• Al Amine Al Mokdadiya ...; en andere moskeeën

Verschillende huizen zijn leeg in El Makdadiya omdat ze zijn
achtergelaten door de inwoners die bang zijn om vermoord te
worden, en de milities hebben de huizen in de dorpen Noufal en
Assodour omzeild na de overvloed aan dorpen door daech
Militia's verwoestten het huis van Ahmed Talib en doodden Ali
Almahdawi's zoon en zijn familie, en beletten families om na het
vertrek van deach terug te keren naar de noordelijke dorpen.
Soennitische stammen in Al Makdadiya en andere gebieden worden
bedreigd. Chaiit-stamleden geholpen door El Hached Achaabi hebben
de soennieten bedreigd en hen gevraagd om sommen geld te betalen
als ze willen blijven.
Boerderijen werden in brand gestoken door Chaiit-milities die ook
soennitische burgers hebben gekidnapt en $ 200.000 hebben
geclaimd voor te laat zijn.

Conclusie: ✓
Al Makdadiya is etnisch gereinigd en heeft internationale interventie
nodig om de problemen op te lossen, aangezien de regering als
voorbeeld aan de milities doet denken.

Hoofdstuk 2
Rapport 1 ✓
Hoge mate van echtscheiding en huwelijk van minderjarigen in de ✓
provincie Dhi Qar
Dankzij het onderzoek door de BAMRO-organisatie in het zoekproces
in de corridors voor burgerlijke rechtbankregistraties in ALNASSRIYA,
omdat het een van de organisaties van de maatschappij is die
wettelijk gemachtigd is en het recht heeft om samen te werken met
de rechtbank.
De organisatie was in staat om informatie te verkrijgen over het hoge
aantal huwelijken en echtscheidingen van minderjarigen in 2015,
waarbij de rechtbank werd overweldigd door het aantal gescheiden
minderjarigen die slechts drie maanden getrouwd waren,
tegelijkertijd waren er meisjes van dezelfde leeftijd die wachten om
de huwelijksprocedure te voltooien, voor dit jaar in februari waren er
5188 huwelijkscasus die overeen komt met 1963 echtscheiding zaak
en meer dan 1800 gevallen die nog steeds bestaan in de kantoren van
maatschappelijk werkers in de rechtszaal. Onze organisatie
inspecteerde vervolgens een aantal religieuze kantoren die dicht bij
de rechtbank waren en stelde hen vragen over de aard van hun werk,
wat is het mechanisme van het huwelijk en echtscheiding en hoe oud
zijn de jongeren? Waarbij het antwoord verschilde van het
percentage van de leeftijden die zij bijwonen.
Al Maazoun Hameed Al Macharfaoui legde uit dat hij de leeftijden van
14 jaar en daarboven behandelt, volgens het Iraakse burgerlijk recht,
dat het huwelijk met het meisje op deze leeftijd toestaat na
toestemming van de voogd ofwel vader of broer, waar hij een vraag
werd gevraagd over de termijn van het huwelijk voor deze leeftijden?
waarin hij uitlegde dat de twee personen nog steeds minderjarig zijn
en zal worden beïnvloed door familie en vrienden die de snelle
scheiding van elkaar hebben toegestaan als gevolg van de interventie
van de familie van het paar, vooral de impact van de moeder van de
man op het meisje moet snel zwanger zijn en andere dingen die druk
uitoefenen op het meisje.

Hij registreerde dat hij in 2015 (75) echtscheidingen en 150
huwelijken opnam de meesten waren op 14-jarige leeftijd. De reden
voor de scheiding was te wijten aan de aanwezigheid van illegale
religieuze kantoren waarvan de eigenaren de echtgenoten
behandelen als een product om geld te hebben. Al Maazoun Ahmed
Aziz Alssafi van zijn kant zei dat hij alle leeftijden behandelt, ook al is
dit in strijd met de wet, omdat het meisje met haar voogd komt,
rekening houdend met haar fysieke toestand die het huwelijk voor
mogelijk maakt, zelfs als ze minder dan 14 jaar oud is, hij zei dat een
van de oorzaken van echtscheiding onverenigbaarheid tussen
echtgenoten en het probleem van de erfenis is. Een ander soort
huwelijk is voor de erfenis, vooral tussen neven en nichten, vooral als
het meisje wees is dus ze wordt uitgebuit door de familie. Na een
interview met een van de eigenaren van fotokopiebureaus in de buurt
van de rechtbank, waarin verklaarde hij dat ongeveer 15
echtscheidingszaken werden genomen per dag, hebben de meesten
betrekking op minderjarigen jonger dan 14 jaar.

De volgende tabel toont de redenen voor het minderjarige huwelijk
en de factoren die het huwelijk beïnvloeden:
De oorzaken
gebruiken en tradities
In landelijke gebieden
Huwelijk tussen neven en nichten
erfgoed
De angst van ouders voor morele
afwijking
Aantal meisjes in de familie
armoede

Factoren die het huwelijk van
minderjarigen beïnvloeden
Economische factoren
Sociale factoren
Wetenschappelijke factoren
materiële factoren
Familiale factoren
Religieuze factoren
Psychologische factoren

De redenen voor het rapport: ✓
Het fenomeen van het huwelijk van de minderjarige is een van de
verschijnselen die met name in de Arabische en Iraakse
samenlevingen onvoldoende is bestudeerd, wetende dat dit
fenomeen toeneemt zonder oplossingen voor dit probleem te vinden
in vergelijking met andere samenlevingen. Deze studie houdt zich
bezig met het fenomeen van leeftijd gerelateerd huwelijk voor
vrouwen omdat het de helft van de samenleving vertegenwoordigt.
Ze speelt een belangrijke rol in de stabiliteit van de samenleving want
ze zorgt voor het opvoeden van haar kinderen en hen een goede
opvoeding geeft.
Doel van het rapport: ✓
Het onderwerp van het onderzoek naar het huwelijk van de
minderjarigen komt niet uit een leegte, maar eerder uit een
getuigenis van het gerechtshof van de burgerlijke stand in
ALNASSIRYA en van het toenemende onderzoek over dit onderwerp
op het niveau van Irak en gaat de negatieve effecten ervan op de
samenleving leggen.
Het belang ligt hieronder:
Identificeer de omstandigheden die hebben geleid tot de ✓
toename van het fenomeen kind huwelijk, de kenmerken die
verband houden met onderwijs, werk en leeftijdsgroepen
waarin het fenomeen zich heeft verspreid.
Kennis maken van de persoonlijke en sociale aspecten die ✓
leiden tot een verhoogd huwelijk van minderjarigen en hun
negatieve impact op de samenleving.
Identificatie van enkele van de sociale, economische en ✓
psychologische factoren die leiden tot het huwelijk van
minderjarige meisjes.
Identificatie van de veranderingsfactoren met betrekking tot ✓
het onderwijs en de leeftijd van minderjarige meisjes.
Resultaten en aanbevelingen. ✓

Het rapport geeft aan dat de meerderheid van de respondenten
tussen 9 en 17 jaar oud is. In de laatste tien maanden van 2015
bereikten ze 5185 huwelijken bij AL-Nassriya burgerlijk rechtbank. Dit
toont een gestage toename van het aantal minderjarige huwelijken
voor meisjes, die ongeveer 40% van het totale aantal huwelijken
uitmaken.
Het is duidelijk dat het opleidingsniveau van invloed is op de leden
van de steekproef, want hoe lager het niveau van scholing, hoe meer
het verband houdt met de toename van vroege huwelijken, vooral
voor meisjes.
De studie laat ook zien dat minderjarigen die op deze leeftijd trouwen
degenen zijn die vroeg of heel vroeg van school zijn gegaan, het
onderzoek toont ook aan dat de toename van minderjarige
huwelijken gedurende de 10 maanden gepaard ging met een
toename van echtscheidingen sinds de twee jonggehuwden beseffen
dat ze niet geschikt zijn om te trouwen.

Vragen gesteld door het rapport: ✓
Wat is de relatie tussen de variabelen van onderwijs, werk en .1
leeftijdsgroep voor het huwelijk van minderjarigen?
Wat zijn de sociale, economische en psychologische factoren .2
die op deze leeftijd leiden tot het huwelijk van minderjarigen?
Is dit type vroeg huwelijk succesvol geweest en misschien een .3
succesvol gezin?
Wat zijn de effecten van dit huwelijk op het gezin en de .4
samenleving?
Hoe om te gaan met een dergelijke situatie? .5

Geografisch gebied: ✓
Gezien het feit dat het onderzoek zich richtte op het fenomeen van
het kinderhuwelijk en het feit dat het een soort sociale effecten
heeft die weerspiegeld worden in de samenleving en die
tijdrovende en langdurige veldbezoeken aan verschillende

rechtbanken vereisen met betrekking tot in de provincie ALNassirya. De studie werd uitgevoerd in het persoonlijke statushof
in AL-Nassirya en een aantal Sharia-kantoren volgens het
volgende: Statistieken werden ontleend aan de
huwelijkscontractruimte met de informatie die beschikbaar is in de
sociale onderzoeksruimte die belangrijk was bij het opstellen van
het onderzoek op een vereenvoudigde en eenvoudige manier om
de juistheid van gegevens te verifiëren.

Conclusie: ✓
Dit rapport heeft enkele van de factoren die leiden tot het huwelijk
van minderjarigen vanwege de negatieve impact van dit fenomeen
op het meisje meer dan positief in sommige gevallen aangepakt,
het blijkt door dit onderzoek dat sociale, economische en
psychologische factoren zijn onderling afhankelijk en
complementair en de afwezigheid ervan draagt bij tot het
verhogen van het voorkomen van een minderjarig huwelijk, het
onderzoek richtte zich specifiek op vrouwen omdat zij meer dan de
man de nadelen van dit huwelijk en deze scheiding ondervinden en
we hopen dat het onderzoek zelfs licht heeft gebracht op dit
fenomeen dat zich onlangs heeft verspreid. In de provincie van Dhi
Qar - ALnassirya.

Rapport 2 ✓
Het kind Ameer Kusay voorbeeld van het lijden van Iraakse ✓
kinderen
Een zevenjarig kind zit in het 1ste jaar lager school, is onstabiel, erg
opgewonden en intelligent, op een dag tijdens zijn studie heeft hij
een examen afgelegd en toen hij klaar was, zei zijn lerares tegen
hem, ik ga een roos voor je tekenen, omdat je de vragen goed hebt
beantwoord. Hij nam de hand van zijn lerares en smeekte haar om
een kind met zijn moeder te schilderen, wat de lerares van dit
verzoek verbaasde.

Het kind Ameer Kusay is beroofd van zijn moeder, woont bij zijn
grootvader en zijn grootmoeder, het kind verloor zijn moeder
vanwege huiselijk geweld, ellende, armoede en werkloosheid want
op een dag kwam zijn vader thuis van zijn werk en begon ruzie te
maken met de moeder van Kusay die slechts 19 jaar oud was, en
werd zwaar geslagen en het rapport vermeldde verwondingen en
de gebroken nek die haar de dood veroorzaakte. En ten tijde van
de feiten was de leeftijd van het kind niet meer dan twee jaar, en
vanwege de onwetendheid en hertelling van het verhaal van het
gezin in de aanwezigheid van het kind, dit verhaal verlaat zijn
verbeelding niet en hij voelt altijd de wens van de tederheid van
zijn moeder. Hij hoorde zelfs dit verhaal toen de vereniging zijn
grootvader bezocht die het verhaal in zijn aanwezigheid begon te
vertellen. Ik vroeg hem om er voor het kind niet meer over te
praten omdat het negatieve gevolgen voor hem heeft.

Rapport 3: ✓
Schurft bedreigt Iraakse scholen ✓
Een aantal lagere en middelbare scholen in de Iraakse stad Basra in
het zuiden van het land leden onder schoolkinderen aan
besmettelijke schurft, waar scholen snel werden getroffen door de
ziekte op de eerste twee scholen in de zuidelijke provincie Basra,
de school van TALLAEI Al-Hamza, de school van Tunis en
vervolgens schurft verspreid over de studenten, ging naar drie
andere scholen in Mahejraan district, waar er gevallen waren in de
basisschool "Al Buchera" voor meisjes en de gemengde basisschool
“AL-fajer” en "Al-Marwa" -school voor meisjes.
Schurft zou dan worden overgedragen aan de school "Ahmed
Saleh" in hetzelfde gebied en Basra-bewoners vreesden de
verspreiding van de ziekte onder de bevolking.
De inwoners van Mahejraan en "Aabi Alkhassib" klagen dat de
autoriteiten niet zijn overgestapt om de besmettelijke ziekte te
elimineren.

De woordvoerder van de media voor het onderwijs afdeling van
"Basra" Mohammed AL-Jaberi ontkende de verspreiding van de
ziekte. Adnan Al-Aydani, zei dat de onderwijsdirecteur sommige
scholen met Dettol gesteriliseerd heeft bespoten en dit product
kan de ziekte niet elimineren omdat het een parasitaire ziekte is
die niet op die manier kan worden behandeld.

Rapport 4 ✓
Het lijden van de kinderen van de sekte Al Mandaiya in Irak ✓
De Belgische en Internationale organisatie voor mensenrechten en
ontwikkeling heeft schendingen van de rechten van de kinderen
van de religieuze tak "Alssabiaa Al Mandaiya" op scholen
geregistreerd en een juridisch rapport over deze overtreding heeft
gepubliceerd:
De plaats van het bezoek: Mindaa Alssabiaa en de leerlingen van
de scholen.
Rapport schrijver: Muhaned Khalid, Muhaned Ziyara
Juridische bronnen: ✓
De internationale verklaring van kinderen. Conventies voor kinderrechten. Het Verdrag inzake de rechten van minderheden. Iraakse grondwet en de wetten van het land. Overzicht ✓
Overtredingen van de rechten van de student in de scholen van de
provincie Maysan tegen de mensen van de sekte Alssabiaa en dit
wordt geërfd van de tijd die het land heeft gekend sinds de
periode vóór het regime van 2003, waar de schendingen tegen het
Iraakse volk als geheel heeft actie ondernomen.
Het fenomeen van schendingen van de rechten van studenten van
de sekte Alssabiaa Al Mandaiya is voortgezet vanwege
onwetendheid en gebrek aan kennis van de negatieve effecten op
de samenwoning tussen de verschillende componenten van het

Iraakse volk, vooral kinderen, die de psychologische effecten op de
studenten van deze leeftijd.

Beschrijving van de situatie: ✓
Basisscholen en middelbare scholen in de provincie Maysan
hebben te kampen met een gebrek aan onderwijzend personeel,
lage opleidingsvereisten en sommige leraren zijn niet in staat
gebleken om passende rehabilitatiemogelijkheden voor het
onderwijs te krijgen.
De meeste basisscholen in de provincie Maysan hebben twee
klassen ('s morgens en' s avonds) om studenten te huisvesten
vanwege een gebrek aan scholen. Onderwijs geweld ziet het
onderwijssysteem niet als een doel op zich, maar is een middel om
het te adopteren om studenten te begeleiden en op te leiden in
overeenstemming met het sociale en morele systeem van de
samenleving, op basis van interviews met leraren dit is in strijd met
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de
Verklaring van de Rechten van het Kind, die Irak op 15/06/1994
heeft geratificeerd.

De overtredingen: ✓
Sommige leraren beoefenen oude methoden om de Sabeiee- .1
leerling uit de klas te halen in islamitische onderwijslessen, wat
hem psychologisch letsel toebrengt en te voelen dat hij anders
is dan zijn collega's vanwege zijn religie verschillend. En dit is
een slechte indruk bij moslimleerlingen wanneer ze getuige zijn
van de uithalen van de leerling uit de klas.
De meeste schoolbesturen schrijven de term 'niet-moslim' in .2
het examenresultatenblad, waardoor de student zich anders en
gediscrimineerd voelt door zijn of haar collega's, daarom vinden
moslimstudenten dat dit student is geen moslim en daarom een
ongelovige.

Duidelijke discriminatie van studenten van de "Alssabiaa"-sekte .3
wordt gemaakt door hun leeftijdsgenoten, waarbij er geen
duidelijke mix is tussen hen in verschillende activiteiten.
Opgemerkt werd dat het woord "Sabiee" werd geassocieerd .4
met de persoonlijke naam van de studenten van de sekte van
de Al Mandaiya, die grote schaamte en een gevoel van
inferioriteit veroorzaakten.
Het gebrek aan belangstelling van leraren voor religieuze .5
evenementen voor studenten van de "Al Mandaiya" gemeenschap en het ontbreken van felicitaties in tegenstelling
tot religieuze evenementen van moslimstudenten.
Stel examens voor studenten van de "Al Mandaiya” niet uit bij .6
religieuze evenementen om hun rituelen te vieren.
De afwezigheid van een artikel of module over religies voor het .7
creëren van een cultuur van vreedzame co-existentie en liefde
binnen de school.
Het bestaan van spot van de rituelen en gewoonten van de "Al .8
Mandaiya gemeenschap" vanwege het gebrek aan cultuur en
bewustzijn en het belang van respect voor andere religies
Er zijn verschillende bepalingen die de rechten van het kind
claimen, beide in de Universele Verklaring van de Rechten van het
Kind, "Artikel 26-2", "Onderwijs zal gericht zijn op de volledige
ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en fundamentele
vrijheden en zal begrip, verdraagzaamheid en vriendschap tussen
alle naties en groepen bevorderen en de
vredeshandhavingsactiviteiten van de Verenigde Naties
ondersteunen "

In het Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 29, komen de
Staten die partij zijn overeen dat de opvoeding van het kind gericht
zal zijn op:
• Het maximaal ontwikkelen van de persoonlijkheid, talenten,
mentale en fysieke vaardigheden van het kind.

• Het ontwikkelen van respect voor mensenrechten en
fundamentele vrijheden en de principes verankerd in het Handvest
van de Verenigde Naties
• Ontwikkeling van respect voor het privéleven van het kind,
culturele identiteit, taal, waarde van privacy en waarden van het
land waar hij woont.

Aanbevelingen en voorstellen ✓
De schoolautoriteit moet een menselijke relatie tussen de .1
leraar en de student tot stand brengen en geen fysiek en
verbaal geweld tegen studenten gebruiken. Leid het gedrag van
studenten en begrijp hun niveaus en los hun problemen op een
moderne pedagogische manier weg van de oude manieren. Dit
betekent dat het hoofd van de educatieve piramide compatibel
is met geweldloosheid op scholen.
Maar het probleem is dat de student en de leraar burgers zijn
die worden beïnvloed door de samenleving en dat de
schooladministratie elke minuut na het bijeenbrengen van de
school een minuut of twee van de schooldirecteur moet
investeren om over vreedzame te spreken na elke speach van
hun.
Studenten van de "Al Mandaiya-gemeenschap" mogen niet uit .2
de islamitische onderwijsklasse worden uitgehaald en het is
optioneel voor de student.
Vermeld "niet-moslim" niet in het resultatenblad en gebruik .3
alleen "Ssabiee" en "Al Mandaiya" of de letter "S".
De noodzaak om workshops voor islamitische .4
onderwijsbestuurders en docenten op te zetten over de
beginselen en grondslagen van mensenrechten, met name de
rechten van religieuze en etnische minderheden om
schendingen te verminderen en te elimineren.

Hoofdstuk 3
De activiteiten van de leden van de Belgische vereniging voor ✓
mensenrechten en ontwikkeling
De organisatie heeft een aantal actieve leden op het gebied van rechten en
ontwikkeling en de afgelopen jaren zijn ze actief geweest in de volgende
activiteiten:

Activiteit 1 ✓
Viering van het nieuwe jaar in Irak in de provincie Al-Nassiriya ✓
In aanwezigheid en onder toezicht van de Iraakse mensenrechtenactivist,
professor Haqi Karim Hadi, voorzitter van de Vereniging voor de bescherming
en ontwikkeling van de familie van Irak. De Belgische organisatie voor
mensenrechten en de ontwikkeling organiseerde een grootse ceremonie om
het nieuwe jaar in de provincie Al-Nassiriya te vieren en de organisatie dankte
en waardeerde allen die deelnamen en bijdroegen aan de viering van het
nieuwe jaar 2016 op de "AlMoltaka plein" -locatie in Al-Nassiriya. Waarin
verschillende groepen van alle religies en minderheden in Irak hebben
deelgenomen. We danken ook en waarderen de politieleiding van het
Gouverneurschap van Dhi-Qar voor hun grote inspanningen om de nodige
bescherming te bieden voor de ceremonie en alle dank aan alle media die
hebben bijgedragen aan de berichtgeving over het evenement, met name
Albaghdadiya TV-kanaal dat Gedeeltelijk verdeeld en het evenement live
uitzenden.

Activiteit 2 ✓
Deelname aan de Conferentie over de rechten van het kind ✓
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling nam deel aan de
Conferentie van de Verenigde Naties over de rechten van het kind in Irak in
Bagdad, gehouden in het Palestijnse hotel "Meredieaan", gedateerd
21/11/2015, onder het beschermheerschap van het Ministerie van Arbeid en
Sociale Zaken van Irak, de leden van de Belgische Organisatie voor

Mensenrechten en Ontwikkeling in Irak hadden een belangrijke rol in de
Conferentie en zij hebben een woord afgelegd namens de organisatie op de
conferentie.

Activiteit 3 ✓
Vluchtelingenhulp ✓
In haar inspanningen om jonge mensen te ondersteunen, heeft de Belgische
organisatie van mensenrechten en ontwikkeling de eer om deel te nemen door
het “AL-rabee AL Akhdar Alshabbabi” jeugdteam aan zijn humanitaire
activiteiten om gezinnen te helpen die onder de armoedegrens staan en leven
in deplorabele omstandigheden, waar het team hulp verleende aan arme
gezinnen, inclusief dekens en kleding om hen te beschermen tegen de koude
winter, zonder de rol van de overheids- en overheidsinstellingen om een einde
te maken aan dit lijden, deze humanitaire metgezel draagt bij aan die
georganiseerd door de “AL-rabee AL Akhdar Alshabbabi”-associatie voor het
sluiten van haar actieplan van 2015. De organisatie bleef ook haar jaarplannen
voor 2016 uitvoeren, die onder meer hulpverlening omvatten: hulp, training en
andere doelen na te streven. De activiteiten van de organisatie zijn de
vrijwillige, zelfonderhoudende “AL-rabee AL Akhdar Alshabbabi” groep voor
ontwikkeling en training in de provincie Najaf Al Achraf, in samenwerking met
de Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling.

Activiteit 4 ✓
Sociaal activiteit door Iraakse jongeren ✓
De “AL-rabee AL Akhdar Alshabbabi” organisatie die samenwerkt met BAMRO
De Belgische associatie voor mensenrechten en ontwikkelen zijn Irakezen die
oprecht en vrijwillig willen werken om de Iraakse samenleving te helpen. Na de
samenwerking en de geleiding organiseert het team het wegverkeer van
bezoekers en auto's, buitenlandse zet van de verzameling van een miljoen
mensen die elk jaar in het bestuur van Karbala begint in Irak.
De twee organisaties BAMRO en “AL-rabee AL Akhdar Alshabbabi” hebben
gewerkt aan het organiseren van het wegverkeer om de toegang tot de steden
Najaf en Karbala te vergemakkelijken, omdat een aantal bezoekers graag naar

de heilige stad Karbala willen lopen.

Activiteit 5 ✓
Bezoek het huis voor de bescherming van verweesde kinderen ✓
In hun humanitaire en ontwikkelingsrollen en hun plannen om te zorgen voor
wezen, weduwen en verschillende humanitaire situaties, bezocht de Belgische
organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling een weeshuis in Irak op 28
december 2016 en geef winterkleren en geschenken aan alle kinderen in het
huis met meer dan 15 weeskinderen. Op hun beurt drukten de kinderen hun
vreugde uit met gedichten en liedjes dankzij dit humanitaire initiatief.
Het lid van de organisatie, professor Qaysar Al Gharabi en professor Duraid alShammari, vertegenwoordigde de organisatie tijdens dit bezoek en de
organisatie ontving een dankbrief van het weeshuis. Deze humanitaire
campagne onder leiding van de Belgische organisatie voor mensenrechten en
ontwikkeling zal in verschillende steden over de hele wereld worden
voortgezet.

Activiteit 6 ✓
Bezoek van het BAMRO-team aan het vluchtelingenkamp van Brussel op ✓
8/09/2015
Als onderdeel van zijn humanitaire activiteiten bezocht het BAMRO-team het
vluchtelingenkamp in Brussel en met name MAXIMILIAANPARK en de delegatie
werd op de hoogte gebracht van de omstandigheden van de vluchtelingen,
vergezeld door een afgevaardigde van het kamp, Dr. Nassiman al-Mussali , een
Iraakse vluchteling die zich vrijwillig aanmeldde om de rest van de
vluchtelingen te dienen. De delegatie bezocht de tenten, de keuken, de
gezondheidsafdeling en de speelplaats voor de kinderen en luisterde naar het
lijden van de vluchtelingen, dat vooral te maken had met overbevolking. Het
dagelijks geautoriseerde aantal om hun dossiers te vergemakkelijken is slechts
200 personen, omdat de Belgische diensten niet meer dan dit aantal kunnen
verwerken, wetende dat het Vluchtelingenwerk dagelijks werkt van 07:00 uur
tot 19:00 uur.

Het huidige aantal vluchtelingen is 1200 en het aantal neemt toe als gevolg van
overbevolking. De vluchtelingen zijn Somalische Irakezen, dan de Palestijnen,
maar de meerderheid bestond uit Irakezen.
Als onderdeel van haar hoorzittingen over het lijden van vluchtelingen,
luisterde de BAMRO-organisatie naar een groot aantal Irakezen die de
organisaties over de verhalen over hun dood op weg naar België vertelden. .
Het BAMRO-team zag de sterke aanwezigheid van de Belgen, die geen
onbekende is voor de Belgische bevolking die de vluchtelingen kwam
ontvangen om hen te helpen. de organisatie had een ontmoeting met artsen
uit België, ze kwamen met medische apparatuur en medicijnen om de
vluchtelingen gratis te ondersteunen, ondanks de regen en kou.
BAMRO ontmoette ook voormalige immigranten, die met voedsel en kleding
kwamen om de vluchtelingen te ondersteunen, en de Belgen uitten hun
solidariteit met de vluchtelingen en er werd een rekening geopend op
Facebook Citizen Refugee Support Platform Brussels "om te bepalen de
behoeften van vluchtelingen en om de tijden van bezoeken te bepalen met het
oog op de organisatie ervan.

Kinderen en vrouwen: ✓
Kinderen hebben een geweldige plek in het kamp waar een speeltuin voor de
kinderen en een privékliniek zoals de meeste van hen gezondheidsproblemen
en psychische problemen hebben, gezien de dingen die ze hebben
meegemaakt op weg naar België, en de regering heeft een dringende oplossing
geboden voor kinderen en vrouwen om hun verklaringen 500 bedden in het
WTC-kamp te leggen.
De aanbevelingen: ✓
De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling, stuurde in de
avond van 9-9-2015 een brief naar staatssecretaris Teo Franken, en zij deed
een beroep op hem om meer inspanningen te leveren om het aantal
vluchtelingen te verhogen van 205 per dag naar 500 om overbevolking te
voorkomen als de winter nadert.

Activiteit 7 ✓
Bezoek van vluchtelingenkampen in Irak 1 ✓
De Belgische Internationale Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling
en Organisatie voor de Bescherming en Ontwikkeling van de Iraakse Familie en
haar Missie:
De vertegenwoordiger van de Vereniging voor de Bescherming en Ontwikkeling
van de Familie van Irak in Mosul en Dohuk, "Sanaa Tabani", bezocht de
ontheemde Yazidi-families van het Iraakse gouvernement Mosul in de
ontheemdenkampen in het gouvernement van Dohouk op 17 januari 2016,
waar ze kinderen en vrouwen en oudere mensen ontmoette om hen uit te
leggen dat de mensheid iedereen onder de menselijke waarden brengt die niet
kunnen worden gefragmenteerd door de krachten van duisternis en
terrorisme, en dat hun ouders in alle opzichten de gouvernementen van Irak en
de rest van de wereld die solidair zijn in hun nood en die informatie over de
ontvoering van Yazidi-vrouwen zullen over de hele wereld worden verspreid.

Activiteit 8 ✓
Bezoek van vluchtelingenkampen in Irak 2 ✓
Twee leden van de Belgische rechten- en ontwikkelingsorganisatie "Ali Samir"
en "Haydar Lefta" hebben een groot humanitair werk gedaan, of ze hebben
veel positieve berichten gegeven voor de samenleving in Irak, die deze nodig
heeft positieve berichten:
• Verzamel allereerst donaties van vrienden en familie.
• Materiële ondersteuning voor voedsel en kleding voor migranten die zich in
de zuidelijke gouvernementen bevinden als een veilige haven.
• Beide leden gaven plezier aan de kinderen in het vluchtelingenkamp, ondanks
het gebrek aan middelen.
Ali Sameer en Haydar Lefta een menselijk gebaar is gemaakt om gezinnen te
voeden en bieden ze winterkleding, ondanks hun beperkte middelen.

De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling is trots op haar
leden, die de waarden van de organisatie in het veld hebben vertaald en de
raad van bestuur van de organisatie heeft unaniem beslist om om hen voor te
stellen om de prijs te bekomen van de Belgische Goodwill-ambassadeur, die
verschijnt onder de Europese prijzen die door de organisatie worden
toegekend en om hen voor te stellen de prijs van de man van de vrede te
verkrijgen.

Activiteit 9 ✓
Deelname aan een conferentie voor de bescherming van vreedzame en ✓
gemeenschappelijke co-existentie in Irak
Op uitnodiging van de Iraakse regering heeft de Belgische organisatie voor
mensenrechten en ontwikkeling deelgenomen aan een conferentie met als titel
"Bescherming van de vreedzame en gemeenschappelijke coëxistentie in Irak",
gewijd aan het helpen verspreiden van vreedzame coëxistentie, het verbod op
haat en de strijd tegen extremisme en terrorisme, die plaatsvond in de Iraakse
Parlementshal op zondag 7 februari 2016 om 10:30 uur. De conferentie werd
bijgewoond door politieke figuren uit de Iraakse staat, persoonlijkheden uit
verschillende religieuze denominaties en maatschappelijke organisaties, en de
Belgische organisatie BAMRO had een belangrijk woord in de conferentie en de
organisatie droeg bij tot opstellen van de definitieve aanbevelingen van de
conferentie.

Hoofdstuk 4
Cursussen en workshops ✓
Het lijdt geen twijfel dat werkomgevingen, zo actief en bekwaam als ze zijn,
nog steeds nodig zijn voor ontwikkeling, en bewust van deze feiten, heeft de
organisatie cursussen en workshops gehouden als een belangrijk element voor
ontwikkeling. leidinggevenden en verschillende cursussen werden
georganiseerd.

Workshop 1: ✓
Workshop over mensenrechten in Irak onder de slogan "De verspreiding ✓
van de principes en waarden van de samenleving"
De Belgische organisatie, in samenwerking met haar bondgenoot, de
organisatie van communicatie, broederschap en menselijkheid in Irak, in het
Nassiriya-gouvernement aan de Zuidelijke Technische Universiteit organiseerde
een workshop over mensenrechten. 12 januari 2016, onder toezicht van de
heer Ali Abdelhasan en professor Ali Al-Yassiri, en in aanwezigheid van 50
stagiairs van beide geslachten. de workshop was succesvol volgens de
deelnemers:
De behandelde onderwerpen zijn: ✓
• Definitie van mensenrechten en de kenmerken ervan, evenals de Universele
Verklaring van de rechten van de mens van 1984 en geweld en zijn vormen.
• Uitleg van de wet en het Verdrag inzake de rechten van vrouwen en kinderen.
• Om de kwestie van het terrorisme in Irak en aanvallen op Yezidi-vrouwen en
christelijke minderheden aan de orde te stellen en de gevolgen van geweld te
tonen en oplossingen te vinden om problemen op te lossen en een oplossing te
vinden en een glimp op te vangen van hopen.

De resultaten: ✓
De organisatie heeft de doelstellingen van de workshop bereikt, toen de
stagiairs de omvang van het geweld en de vormen ervan realiseerden aan de
hand van voorbeelden van de Irakese realiteit, en een aantal wetten

identificeerden die betrekking hadden op vrouwen en kinderen en prikkel een
geest van eis voor de rechten van de deelnemers.

Eerste sessie ✓
Persoonlijkheden begrijpen ✓

De Belgische organisatie voor mensenrechten en ontwikkeling, die zich
bezighoudt met mensenrechten en democratie in Irak en de buurlanden, heeft
op 30 oktober 2015 een training georganiseerd die eindigde op 1 november
2015 en gedurende drie dagen en met een snelheid van 5 uur dagelijkse
training, over democratie en menselijke ontwikkeling en hoe extremisme en
racisme en de verspreiding van de geest van vrede te elimineren voor meer dan
50 stagiairs uit Irak en de buurlanden, kwamen tien studenten naar Brussel op
het hoofdkantoor van de organisatie, en de 44 studenten in Irak en de
buurlanden namen deel via internet en BAMRO leverde elektronische stands.
Tweede sessie ✓

De "cyclus" -training van zes hoeden is voltooid, de cursus is gratis tijdens de
training van de eerste sessie 2015-2016 die eindigde op 23/2/2016 met de
deelname van 50 cursisten uit verschillende landen van de wereld. De cursus
duurde drie dagen met een schatting van 30 uur en vindt plaats op het
hoofdkantoor van de vereniging in Brussel. Verschillende studenten uit de hele
wereld namen deel aan dit afstandsonderwijs met behulp van elektronische
audiokasten.
Tijdens deze training leerden studenten positief te denken zonder discriminatie
in al zijn vormen en op een neutrale manier. Studenten werden getraind in de
nieuwste wetenschappelijke methoden om zich correct te gedragen en negatief
gedrag te elimineren door middel van een moderne manier van denken. De
stagiairs hebben geleerd elkaar te begrijpen en te accepteren en haat te
elimineren en mensenrechten te bevorderen die vragen om wereldwijde
sociale vrede.

Bovendien hebben ze zichzelf geleerd hoe te denken met de methode van zes
hoeden en om van de ene hoed naar de andere te gaan om de hoogste niveaus
van wetenschappelijk denken te bereiken. Ze hebben getraind om elkaars
persoonlijkheid te begrijpen en met hen te communiceren door middel van
hoeden van reflectie. De studenten schreven een optionele erkenning dat ze
baat hadden bij de sessie en dat dit een grote invloed had op hun leven en hun
manier van denken, en ze bedankten BAMRO voor wat het hen tijdens deze
sessie bood.
Ongetwijfeld hebben de media-activiteiten een belangrijke rol bij het
bekendmaken van de juridische diensten die BAMRO aanbiedt, hetzij op het
niveau van de activiteiten die bekendmaken wat BAMRO organiseert.

Voorbeelden van deze activiteiten ✓
- Ondersteunt de sociale vrede in Irak
BAMRO en zijn bondgenoot, de vereniging van de bescherming van het gezin
onder de slogan Vrede in alle kleuren van Irak tot de wereld, en als onderdeel
van zijn internationale boodschap, om vrede en broederschap tussen Irak en de
wereld, Safad Abdul Aziz van de geallieerde vereniging hield een toespraak op
13 februari 2016 in de stad DIWANIAH verwelkomend de aanwezigheid van
vice-president van de vereniging de heer Maysam Saleh Hasan, en de
activiteiten vonden plaats in verschillende Iraakse steden zoals Nasiria, Al
Basra, Dahouk om alle provincies van Irak te omvatten, het werd zo Arabisch en
internationaal.
De boodschap van de organisatie was de vreugde van het kind, met de
deelname van een groep kinderen die verschillende religies in Irak
vertegenwoordigden.

De kerk van Mara Farama ✓
Een boodschap van vrede in alle kleuren werd op 8 januari 2016 verzonden
vanuit de stad Albasra tijdens een tentoonstelling met kindertekeningen in de
Mara Faram-kerk om de geest van vrede en menselijkheid te verspreiden. voor
de eenheid van Irak. De kinderen uitten hun vreugde tijdens deze ontmoeting
door te putten uit vrede en vriendschap. Bisschop Habib Alnofari bedankte de

organisatoren van deze activiteit voor het bevorderen van de cultuur van vrede
tussen de verschillende componenten van het Iraakse volk.

Concurrentie op het lijden van de kinderen van Irak, korte film ✓
De winnaar krijgt een PlayStation 4 als een geschenk
Om deel te nemen, mag de film niet langer duren dan twee minuten voor het
lijden van Iraakse kinderen en moet deze in het Engels worden vertaald.
De sluitingsdatum voor deelname is 25/07/2016.
De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse receptie
georganiseerd door BAMRO in België in november.
Inzendingen moeten per e-mail worden verzonden naar info@bamro.org
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BAMRO en zijn bondgenoot.

1500 gevallen van vergiftiging geïdentificeerd in de provincie Basra

Onze organisatie heeft 1500 gevallen van vergiftiging geïdentificeerd in de
provincie Basra, die zich in het zuiden van Irak bevindt. Het slachtoffer heeft
onze organisaties laten weten dat de ziekenhuizen van de stad sinds
21.08.2018 alarm hebben geslagen na de aankomst van 1500 gevallen van
spoedeisende-hulpafdelingen binnen vijf uur.

Artsen op de afdeling spoedeisende hulp hebben onze organisatie bevestigd
dat de gevallen van vergiftiging terugkeren naar de behandeling van besmet en
vervuild water en laboratoriumtests hebben bevestigd dat het wordt gemengd
met gevaarlijke chemicaliën,onze organisatie doet een beroep op de Iraakse
regering en het ministerie van Volksgezondheid dat ze snel moeten ingrijpen
om Basra-ziekenhuizen te voorzien van grondstoffen om in hun behoeften,
medicijnenen eerste hulp en ademhalingstoestellen te voorzien, met de
toename van het aantal gewonden die de capaciteit van de spoedeisende
hulpafdelingen in de provincie Basra overschreden.

Houthi-groep in Jemen

De Houthi-groep, die momenteel aan de macht is in Jemen, moet Hamid
Haidara's doodvonnis onmiddellijk laten vervallen. Wie is een
gewetensgevangene beschouwd als volgeling van het Bahá'í-geloof. En hem
berecht voor zijn overtuigingen die zijn gewijd in zijn geweten en zijn
vreedzame activiteiten.

Dit oordeel is het resultaat van fundamenteel onvolwaardige procedures,
inclusief verzonnen aanklachten, oneerlijk proces en gedocumenteerde
beschuldigingen van marteling en mishandeling tijdens de hechtenis van Hamid
Haidara. Het maakt ook deel uit van een wijde campagne van repressie tegen
journalisten en mensenrechtenverdedigers, die veroorzaakt dat families in
angst leven voor hun veiligheid en de veiligheid van hun dierbaren.

"De doodstraf vormt een schending van het recht op leven en vormt de meest
extreme vorm van wrede, onmenselijkheid en vernedering" De doodvonnis
tegen Hamid Haidara zou onmiddellijke moeten worden afgeschaft en hij zou
onmiddellijke moeten vrijgelaten worden zonder voorwaarden en volledig
eerlijk worden behandeld.

De autoriteiten van Houthi moeten een einde maken aan de vervolging van
Baha'i's, volgelingen van verschillende religies en sekten en hun recht op
vrijheid van godsdienst respecteren - een recht dat verankerd is in de grondwet
en het internationaal recht van het land.

Samenvatting van een rapport voorgelegd aan de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties over het statuut van de vluchtelingen in Turkije, waarin de
belangrijkste punten en aanbevelingen worden benadru.

De Belgische Organisatie voor Mensenrechten en Ontwikkeling heeft de
situatie van vluchtelingen in Turkije gevolgd en heeft een goed zicht op het
aantal vluchtelingen; het gaat om miljoenen. Een uitdaging die de Turkse
Republiek alleen aangaat, maar hun capaciteiten te boven gaan.
Turkije is op dit moment de belangrijkste bestemming voor veel vluchtelingen:
Syriërs, Tunesiërs, Libiërs, Jemenieten en Irakezen, maar de situatie van de
vluchtelingen is er niet gemakkelijk. Vluchtend vanuit zijn land – van een zeer
moeilijke realiteit in elke betekenis van het woord – wordt de vluchteling in
Turkije geconfronteerd met veel frustraties die de berg van hoop, die hij tijdens
zijn vlucht opbouwde, doet verdwijnen.
• De eerste moeilijkheid is de taal, want veel vluchtelingen kunnen geen Turks
en die uitdaging vormt een grote barrière voor hen. Bijgevolg bemoeilijkt dit de
integratie in de maatschappij en de aanpassing aan de nieuwe realiteit.
• De tweede moeilijkheid is om een job te vinden zodat de vluchteling
voldoende geld heeft om de meest noodzakelijke uitgaven te doen.
• De derde moeilijkheid is het gebrek aan Arabische scholen in de meeste
Turkse steden. Deze scholen beperken zich tot de grote steden zoals Ankara,
Istanbul en enkele andere.
De vluchtelingen verspreiden zich in veel Turkse steden. Hun percentage stijgt
aanzienlijk in steden zoals Urfa en Gaziantep vooral voor vluchtelingen in
economische nood of voor wie Turkije illegaal is binnengekomen. Dit kan te
wijten zijn aan de nabijheid van deze steden met de Iraakse grens en aan de
relatieve gelijkenis van de maatschappij in die steden met onze samenlevingen.
In Istanbul en Ankara zijn er ook hoge percentages jongeren en gezinnen
omwille van jobs, Arabische scholen en goede investeringsmogelijkheden in
beide steden.
Wat het onderwijs betreft, zijn er veel Arabische scholen geopend in
verschillende Turkse steden. Het trekt een flink aantal studenten aan, maar de
meeste scholen zijn privéscholen en hebben bijzonder hoge inschrijvingskosten
die de vluchteling niet kan betalen. Bovendien hebben sommige gezinnen meer
dan één student, wat de druk op de vluchtelingenfamilies in het gastland nog
verhoogt.

Veel vluchtelingen beschouwen Turkije als een tijdelijke halte om verder te
trekken naar een ander land, meestal een Europees land. Veel jongeren
vluchten naar Europese landen, de meesten illegaal, op hun weg geteisterd
door problemen en gevaren van de overtocht. Een overtocht die bovendien
zeer kostelijk is.

Het leed van vluchtelingen is verergerd door een totaal gebrek aan inkomsten
uit het land van herkomst.
Door hun vlucht uit het land van herkomst hebben de vluchtelingen hun job
moeten opgeven waardoor ze geen loon meer hebben en hun situatie is
verergerd.
De belangrijkste aanbevelingen waren:
Het opstarten van een grootschalig internationaal programma om de
vluchtelingen in Turkije te houden, zodoende de stroom van illegale
vluchtelingen naar Europa te stoppen en de Turkse staat te helpen om
miljoenen vluchtelingen en hun families op te vangen en te ondersteunen.

Samenvatting van een mensenrechtenrapport over overblijfselen van
oorlogsresten.

Belgische Organisatie voor de Mensenrechten en Ontwikkeling Bamro heeft
een dringende memo aan de Commissie verstuurd en geëist om een commissie
van deskundigen te verzenden om overblijfselen van de oorlog op te sporen en
te behandelen om de Iraakse regering te helpen met de bevrijde gebieden te
organiseren uit de greep van de terroristische organisatie Isis uit de
overblijfselen van de oorlogsresten.

De stad Mosul heeft de laatste periode een groeiende aantal explosieven van
kleine bommen meegemaakt, die van de overblijfselen van de oorlog komen,
wat doden en verwondingen veroorzaakte van meer dan 30 mensen tijdens de
laatste drie maanden.

Het meest recent was de familie van Mahmoud al-Mashhadani. Een
achtergelaten explosie in de tuin in de buurt van Hay Elzohoor veroorzaakte de
dood van drie kinderen en verwondingen aan de rest van de familie.

Toen onze organisatie leden naar het ziekenhuis van de stad gingen, hadden
we over verschillende incidenten gehoord. Ze gingen allemaal over
oorlogsresten die negatieve gevolgen voor de bevolking van de stad had. Zowel
geluid van bommen die ontploffen zonder ze te raken, wat paniek
veroorzaakte. Of die geplant zijn in voetbalstadions en bij aanraking ze
exploderen en direct tot doden en verwondingen leiden van iedereen die er
rond aanwezig is.

Evenals heeft onze organisatie de aanwezigheid van een aantal overblijfselen
op de daken van scholen en huizen van aanbidding, die vaak drukke openbare
plaatsen met het publiek zijn, geobserveerd. En eiste van de hoge commissaris
van de Verenigde Naties een snelle interventie om de stad te beschermen en te
zorgen voor de veiligheid van de bevrijde stad.

