
 

  2009 –تقرير سنوي 
  .حالة حقوق االنسان للمسيحيين في العراق

 
دان االشوريين     العراقيين  دأبت منظمتنا سنويا إصدار تقرير خاص حول اوضاع المسيحيين           من الكل

ل واالختطاف             ال القت داءات وأعم السريان واالرمن ، يتضمن مالحق واحصائيات عن حجم االعت
نويًا خا  الهم س ي تط صاب الت ام واالغت د ع ة ان . 2003صة بع بق للمنظم د س ارير أفق صدرت تق

ا في    .  ويعد هذا التقرير هو الثالث من نوعه  2008 ،  2007خاصة لهم في االعوام      د منظمتن تعتم
 أو  الضحاياالعادة البحث الميداني وعلى المعاينات والوقائع والتحقيقات المباشرة وغير المباشرة مع            

  .  والشكاوي التي تصل الى المنظمة والداعية الى المساعدة والدعمذويهم وباالعتماد على الرسائل
داءات         دة االعت ام ح ذا الع ي ه ا ف د م ى ح ت ال د خف سابق فق ام ال ة للع ر المنظم ع تقري ة م بالمقارن
ب            سلب والنه ر وال د والتهجي اف والتهدي ة واالختط ى الهوي د عل ل والمتعم ال القت رة واعم المباش

م تغب              تفجيرهاوللممتلكات وضرب المصالح     ال ل  في بعض المناطق ، لكن تلك الممارسات واالعم
  .في مناطق اخرى ، مثل الموصل وآرآوك وبغداد

ي      صاعد ف شكل مت ن ب ة ولك ات الثالث ي المحافظ ا ف ى حاله ف عل رة العن تمرت وتي د اس دينتي فق م
يات سطو  فقد شهدت تلك المحافظات حاالت قتل متعمد واختطاف وعمل        .. مؤخرًاوالموصل  آرآوك  

بطن                   مغرض  وسلب آان قسمًا منها ضمن الظاهر يهدف الحصول على االموال لكن في جانبها  الم
ه للهجرة ،          المجتمع   زرع الخوف والرعب في       يهدف الى  د      و المسيحي ودفع حاالت ضرب وتهدي

ائس ، اربع        هذا العام تسعة  آما سجلت المنظمة    . واعتقال لمواطنين مدنيين   ة  حاالت اعتداء على الكن
داد        ة الموصل مؤخراً            وخمسة منها في محافظة بغ ا في مرآز مدين ة ان       .  منه ا الحظت المنظم آم

اء      دنيين االبري ر الم ة لتحري شكل فدي ت ب رة دفع ة آبي الغ مالي ام  . مب ز ع وام  2009تمي ن االع  ع
ال      بتاالخرى   اء ورجال أعم د تعرض أطب ات االستهداف للمسيحيين في آرآوك ، فق صاعد عملي
دير   .. وظفين مسيحيين فيها الى القتل المتعمد واالختطاف  وفنيين وم  سان م فقد تم قتل عزيز رزقو ني

واب      ة واب ة المخصصات المالي ي بمتابع ي تعن دائرة الت ك ال وك ، تل ي آرآ ة ف ة المالي رة الرقاب دائ
ز ت                     سيد عزي ا ان ال د منظمتن م صرفها في الدوائر الرسمية والمشاريع التي تنفذ في المحافظة، وتعتق

دو                 ى مايب ا ، وعل ل يثبت تورطه رك أي دلي تصفيته من مجموعات متورطة في فساد وبهدف عدم ت
دة من       ان السيد عزيز آان يمتلك معلومات مهمة عن فساد يجري في             ر عدي م      دوائ ا ت المحافظة، آم

دآتور سمير                       رة صحة آرآوك ، واختطاف ال ًا في دائ ان يعمل موظف ريم آ د الك قتل عماد ايليا عب
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ة        آورآ ارب ثالث ا يق سي لم ذيب الجسدي والنف يس االخصائي في طب االطفال ، اذ تعرض الى التع
  ) وملحق ج  الحظ ملحق أ (.واطلق سراحه بعد دفعه فدية ماليةاسابيع 

شير                 أ ما في نينوى فلم يحصل تحسن ملموس لصالح المسيحيين ، فقد تم اختطاف الدآتورة محاسن ب
ة            توما ، اخصائية في أمراض التو       ا فدي د دفعه ا االبع تم تحريره م ي ة ول دة برطل ساء في بل د والن الي

ر التي            مالية ، واختطاف حكمت سعيد بعد ان عاد الى عمله بعد ان آان قد ترآه أثر عمليات التهجي
شرين االول             ول وت ام الماضي في الموصل في ايل ة      2008حصلت الع ع فدي د دف ره بع م تحري ، وت

فل آخر في الموصل يدعى رامي خاجيك اليتجاوز عمره ستة عشر سنة            مالية آبيرة ، آما تم قتل ط      
ا   )الحظ ملحق أ ، ج      ( باالضافة الى العديد من الحوادث االخرى           .عداديةأ، وهو طالب مدرسة       أم

في بغداد وبالرغم من انخفاض مستوى القتل واالختطاف فيها مقارنة باالعوام السابقة، فقد رصدت               
ام                 منظمتنا فيها ست حاالت ق     ذ ع سجل من سبة ت ل ن ، وان  2003تل وثالثة حاالت اختطاف وهي أق

ة                          ة للجيش العراقي في منطق يش تابع ابرز حدث فيها آان مقتل المهندس سامر موفق في نقطة تفت
هادة     ى ش ان حاصال عل د آ شابة ، فق سيحية ال اءات الم ن الكف د م ان يع ق آ سيد موف دير، وان ال الغ

داد                 البكلوريوس في هندسة الكهرباء    ة في بغ ات ، ومن الحاالت الغريب  والدبلوم العالي في البرامجي
ا            غ عمره سن يبل دورة                85مقتل امرأة آبيرة في ال ة ال وال زادوق في منطق دعى وردي نيق  – سنة ت

ا التي حصلت                             ى أمواله ل هو الحصول عل أن الهدف من وراء القت د ب ميكانيك ، وتم التأآد فيما بع
  .عليها من جراء بيع منزلها

ا                     دان االشوريين، تابعت منظمتن سريان الكل ة المسيحية من ال وى حيث الغالبي ة سهل نين وفي منطق
سيارات                         ى عدد من الهجمات بال ة ال ذه المنطق دات ه أوضاع المسيحيين بقلق بالغ ، فقد تعرضت بل

ة          ة في مرآز قضاء الحمداني يارة ملغم ل   المفخخة ، فقد انفجرت س ى قت سبعة أشخاص من    أدت ال
الى هجوم  ينهم طفل واحد ، في نهاية شهر حزيران ، آما تعرضت بلدة خزنة وغالبيتها من الشبك  ب

سيارات         . راح ضحيتها أعداد آبيرة من االبرياء     بالسيارات المفخخة    آما تم ابطال مفعول عدد من ال
ر  دة للتفجي ت مع ة آان ذه المنطق ي ه ة ف ة .المفخخ دة برطل هدت بل م شرق الموصل ذات 25 وش  آ

يالد     ا د الم ي عي غب ف ال ش سيحية أعم ة الم انون االول 25لغالبي راف  2009 آ ة انح ى خلفي ، عل
ديني    اره ال وراء عن أط ام عاش ي أي ته ف شيعة ممارس ن ال شبك م سلمون ال اد الم زاء أعت موآب للع
شوارع                     ى ال ساره ال ر م ة وتغي دة برطل سي لبل شارع الرئي نويًا في ال ايتم س ًا م ذي غالب التقليدي ، وال

تهم        وا دما منع ا صباحًا، عن الزقة التي تضم الكنائس، حيث آان المسيحيون يؤدون صالة الميالد فيه
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الحراسات المكلفة بحماية الكنائس من المرور ضمن ذلك المسار ، قام عدد من أفراد الموآب وآرد                
ائس ليتطو               د وضعوها  قرب الكن ان المسيحيون ق ر فعل غاضب بتمزيق ورفع زينة الميالد التي آ

ة                   ة القريب ائس والمحال التجاري اه الكن ة بأتج ارات ناري ال شغب وأطالق عي االمر ويتحول الى أعم
ين الطرفين وحصول    وع أصابات ب ى وق ن الممارسات ، أدت ال ا م ات وغيره ق الفت ا وتمزي منه

  .أضرار مادية
رأي وم                        ات ال ى الضغط وقمع لحري ات ال اء االقلي رهم من ابن صادرة آما يتعرض المسيحيون وغي

تدعاء             االت اس ا ح دت منظمتن د رص ة ، فق ي المنطق ردي ف وذ الك أثير النف ت ت رة تح االرادة الح
مواطنين الى المنظمات الحزبية بهدف التأثير على ارائهم السياسية وحصول اعتقاالت خارج نطاق   

وح عضو مجلس قض          ال حازم ن م اعتق اء القواعد القانونية وخارج اطار السلطة القضائية ، حيث ت
أثير عل         تلكيفتلكيف لعدة ساعات في اسايش       ه في مجلس       ى وتم اسماعه الفاظ مهينة بهدف الت  أرائ

  . قضاء تلكيف
دخالت االحزاب واالسايش في شؤون                  ذمرها لت دت ت ة اب ى شهادات مختلف آما استمعت المنظمة ال

م و     ... االدارة ة تحمله ة نتيج ي المنطق الي ف ن االه ذمرًا م ة ت ا الحظت المنظم صراعات آم زر ال
  .والتناقضات السياسية بين الكتل الكردية في اقليم آردستان والكتل العربية السنية في نينوى

 أعمال التهجير التي استهدفت       وحصلت المنظمة على معلومات من مهجرين مسيحيين آانوا ضحية        
اً      2008 خريف    في الموصل  المسيحيين م يقيمون حالي انهم محرومو            وه وى ، ب ن من    في سهل نين

ر من                ًا أآث ودة       500استحقاقاتهم اسوة بالمهجرين االخرين، اذ يبلغ عددهم تقريب ة رفضت الع  عائل
صنفهم وزارة المهجرين ضمن الئحة المهجرين                م ت رددون     الى الموصل، اذ ل م يت ة انه تحت ذريع

  .الى الموصل احيانًا
سن   ن تح الرغم م ا وب ا الحظت منظمتن سبيالوضع آم ي الن راالمن ي الع وم ف ى العم ًا اق عل  قياس

سابقة     أن  باالعوام ال ة       ، ف زال متدفق شير إذ الهجرة في الوسط المسيحي الت أن   ت ا ب ديرات منظمتن   تق
بهم من          300نى   ، أي بما يع    تغادر يوميًا الى خارج البلد        آمعدل عشرة عوائل  ة شهريًا ، واغل  عائل

  ..الكفاءات وأصحاب المهن ومن شرائح الشبيبة
ودة  ايخص ع ا م ن   أم اءات م بعض الكف ة ل ودة طفيف ا الحظت ع أن منظمتن رين ف ين والمهج الالجئ

ار        الخارج خاصة اساتذة جامعات ومهندسين ارتبطوا بعقود عمل في جامعات عراقية ومشاريع اعم
 800أما عودة المهجرين فقد شهدت المنظمة عودة اآثر من            ...  العراق واغلبهم في اقليم آردستان   

شرين أول              صل  عائلة من مهجري المو    ول وت ا في أحداث أيل وتهم     2008من الذين غادروه ى بي ال
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ؤخرًا              في مرآز الموصل   ، ولكن تصاعد حاالت القتل لمجموعة من الشباب التي شهدتها الموصل م
دة للمسيحيين            2009خاصة في آانون االول       واالعتداء على الكنائس وتفجيرها قد ينذر بهجرة جدي

  .مرة أخرى
ر من جانب أخر     ر من      آث ى                     500ت اآث ودة ال وى وعدم الع اطق سهل نين اء في من ى البق ة عل  عائل
سجل                       .. مرآز الموصل  م ت ة ل أن المنظم سبي ف الرغم من تحسن الوضع االمني الن داد وب اما في بغ

دورة والتي                   حاالت عودة واسعة، اذ شهدت عودة عدد قليل من العوائل المسيحية التي هجرت من ال
م       2007 و   2006بعة االف عائلة غادرتها خالل عامي       يبلغ عددها أآثر من أر      ، في الوقت الذي ل
  ..من مجموع المهجرين% 5ترتق نسبة العودة الى 

  
ي  شكل جل ا تكشف ب ة ، فانه ات المنظم ى احصائيات وبيان العودة ال وائم بوب ن  ق ضحايا م ماء ال أس

ا     ) 730(ددهم والذين بلغ عالقتلى المدنيين   تفهم اثن وا ح ة    شخصا ممن لق اتهم اليومي ء ممارستهم حي
ذلك تتضمن    ، الماضية السبعالعادية خالل السنوات     شهادهم       تفاصيل عنهم و      وآ اآن است واريخ وام ت

المرفقين يوضحان بشكل    ) 1( والمخطط رقم   ) أ  ( اضافة الى الجهات التي استهدفتهم وان الملحق        
  :التالية هات اللبس فيه بأن مسؤولية دماء هؤالء الضحايا قد توزعت على الج

   على ايدي مسلحين مجهولين  قتل شخصا537
لقوا حتفهم اثناء تواجدهم في اماآن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون شخصا  126

 . بنيران القوات االمريكية او المتعددة الجنسيات   شخصا  قتل 30
ن او بقصف عشوائينتيجة تبادل اطالق النار بين القوات االمريكية ومسلحي  شخصا قتل 21
9/4/2003 قبل 10  اشخاص قتل اثناء العمليات العسكرية االمريكية

  .    شخصا قتل على ايدي قوات الحرس الوطني 6
  

سنوات            ) 2( آما تبين االحصائية من خالل المخطط رقم         ى ال سبة ال تباين  نسب تصاعد العنف بالن
سبتهم    2004فقد بلغت أعلى نسبة للقتلى المسيحيين في عام      الي    % 29فقد بلغت ن دد االجم من الع

ام              للقتلى المسيحيين من الذين رصدتهم المنظمة ،         دريجيًا فكانت في ع سبة ت  2005ثم تناقصت الن
ام        %10 الى   2006ووصلت في   % 14 ى    2007، بينما عادت لتتصاعد في ع ، خاصة   %21 ال

Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org 
 



 

ام      عندما اشتد القتل على الهوية وتصاعد المد الطائفي، فيما تحسن            ا في ع ى حد م الوضع االمني ال
ى        % 10، فكانت النسبة    2008 ى ان انخفضت ال ام     % 4ال سبة سجلتها         2009في ع ل ن  وهي أق

من الضحايا لقوا حتفهم في بغداد ، والتي آان يعيش          % 52، وتوضح االحصائية ايضا ان      منظمتنا  
ى ،     % 29 ، وان    9/4/2003فيها اآثر من نصف مليون مسيحي قبل         قضوا في محافظة     من القتل

 الف مسيحي  ، مئة الف       250والتي آانت تضم    ) تشكل ثاني اآبر تجمع مسيحي بعد بغداد        (نينوى  
در ب                ذي يق اقي ال ة سهل      يقطن    الف شخص      150 ـمنهم يعيش  في مرآز المحافظة والب في منطق

ا آانت     في البصرة   % 3في آرآوك و  % 4نينوى ، آما بلغت نسبة الضحايا        في آل من      % 2بينم
الى و     % 1مدينتي صالح الدين واالنبار و     ى المحافظات االخرى       % 8في دي الحظ  . ( توزعت عل

 60-18من الضحايا تترواح اعمارهم بين % 94 ان 4ويشير المخطط  رقم     ) ... 3المخطط رقم   
ال     سبة االطف شكل ن ا ت نة فيم شيوخ % 4س م   % 2وال ط رق ر المخط ا يظه سبة ) 5   (، بينم ان ن

رهم                     احثين وغي اتذة جامعات وصيادلة وب اء ومهندسين واس شمل أطب الضحايا من الكفاءات والتي ت
  % .2، ورجال الدين % 13بينما آانت نسبة النساء % 16بلغت 

م            ) 182(آما رصدت المنظمة ايضا      حالة اختطاف واختفاء طالت مدنيين ورجال دين ، قسم منهم ت
ا           تحريرهم مقابل مبالغ فدية      ه له الرغم دفع ل ب بعض قت ة وال ين       )ملحق ج   (مالي  ، وان عدد المختطف

شكل سوى            د ال ي ا              % 10المسجلين لدى منظمتنا ق من مجموع حاالت االختطاف التي تعرض له
 ، حيث لم تستطع المنظمة توثيق جميع حاالت االختطاف          السبعة الماضية المسيحيون خالل االعوام    

ا م د لكثرته ذلك حاالت التهدي ا  وآ صاح عم ة أو االف ضحايا من إعالم المنظم ة ولتخوف ال ن ناحي
  ...تعرضوا اليه تجنبا لمزيد من العنف ضدهم أو عوائلهم

داد         2009آما تظهر احصائيات المنظمة في       اه المسيحيين في بغ  عن انخفاض مستوى العنف تج
ا ب د آبيرقياس ى ح ي انطوتال رة ،اشاراالعوام الماضية والت ا ت عن انتهاآات خطي ا  اليه تقاريرن

زوح     ال حيث شملت ممارسات االآراه الديني و السابقة، ببا لن تهديدات بالقتل والتهجير والتي آانت س
ى                       بالد ال رك ال ا ت سما منه أعداد آبيرة الى اماآن اآثر امانا من بغداد أو الى المحافظات االخرى وق

ارج ة  ... الخ الت االرهابي ا الحم ت منظمتن ا وثق ة آم ي  ضد المختلف سيحية ف رة الم ائس واالدي الكن
ر ملحق  راق حيث يظه ات وقعتتفاصيل ) ء(الع ر من عن هجم ى أآث ر ) 51( عل سة ودي اذ آني

وات                  تعرضت ق عب  الى اعتداءات مختلفة من قبل مسلحين أو هجمات بسيارات مفخخة أو عن طري
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فة ة     .ناس ات مختلف ضمن انتهاآ رى تت ق أخ ى مالح ر عل شمل التقري ا ي ضمن  آم اتت ل  ح الت القت
سيحي             ن م ل دي شر رج ي ع ل اثن ين مقت سيحي ، اذ تب دين الم ال ال ت رج ي طال اف الت واالختط

اف  رمنواختط ر           أآث دد آخ رض ع ة ، وتع ة مالي ل فدي نهم مقاب رج ع رين ، اف شر آخ سة ع  خم
شير     ) . الحظ مالحق أ ، ج ، هـ    (لمحاوالت اغتيال نجوا منها بأعجوبة     ر مالحق ت ويتضمن التقري

د ى أعت صاب،   ال سرقة، االغت سليب وال ات والت الك والممتلك ى االم تيالء عل ة آاالس اءات مختلف
وتحتفظ المنظمة ايضا بشهادات حية موثقة بالصور       ) . الحظ ملحق ح  ( اعتقاالت عشوائية وغيرها    

واطنين                      سي لم ذيب جسدي ونف ل وتع د وقت ات تهدي واالفالم وأقراص ليزرية وأشرطة صوت لعملي
  .باالضافة الى بعض وثائق ونصوص رسائل تهديدية موجهة اليهم ورجال دين ، هذا 

اطق العراق                   وم من ا الوضاع المسيحيين في عم ة ومراقبته د   .  االخرى  وضمن متابعات المنظم فق
ة                      واضحاً الحظت تحسنا     ا الحكوم ات العسكرية التي قامت به د العملي  ألوضاعهم  في البصرة بع

ي    اك ف ة هن ميت ) 2008(العراقي ي س ل       والت االت قت ة ح سجل المنظم م ت ان ، فل صولة الفرس  ب
ايتعلق                 ة وخاصة م للمسيحيين في الفترة المذآورة، وقد انخفضت ايضا حاالت تقييد الحريات الفردي
دهم                       بس اليتناسب مع تقالي بحرية النساء بعد ان آان يفرض على المسيحيات الحجاب ونمط من الل

داد     وثقافتهم ، فقد بدأت الحياة في هذه المدي        نة التي تعتبر احدى أآبر ثالث مدن عراقية الى جانب بغ
ل                     ة التي آانت قب والموصل من حيث عدد السكان ، اذ بدأت الحياة تعود تدريجيا الى حالتها الطبيعي

ى المسيحيين                . انتشار الميليشيات المسلحة المنفلتة فيها       ك يبقى هاجس الخوف مسيطرا عل ومع ذل
ودة ،                   في المدينة، وحالة الترقب    ة الع ى عملي ك عل ا انعكس ذل  وعدم االطمئنان التزال موجودة ،مم

ام               ،  2006 ،   2005 ،   2004حيث لم تسجل المنظمة عودة العوائل المسيحية التي غادرتها في ع
ائس                           ى الكن ادين ال ا ازداد حجم المرت ان ، فيم ة عدم االطمئن الى مناطقها ، وهو مؤشر واضح لحال

  .س المسيحية في المدينة وممارسة الشعائر والطقو

أما على الصعيد السياسي العام ، فقد تم وبشكل نسبي االلتفاتة الى أهمية حضورهم السياسي، فقد تم                 
ر         325مقاعد آوتا لهم في البرلمان من مجموع        ) 5(تخصيص   ذي أق ات ال  مقعدًا في قانون االنتخاب

وعي، اال                ددي والن ل من استحقاقهم الع ام            مؤخرًا، وهي نسبة أق ة بع ة متطورة مقارن ا تبقى حال أنه
ارت جدًال                       2008 ة أث انون مجالس المحافظات، في عملي يلهم في ق ل حصة تمث  ، حيث جرى تقلي

  .آبيرًا في البرلمان واالوساط السياسية
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ل  اءاتهم ب اتهم وآف ا يتناسب إمكاني سيحيين بم ة  للم دم اتاحة الفرص الالزم ة ع ا تابعت المنظم آم
رة ، وانطوت               وعددهم في عملية     سياسية الكبي ل ال التعيينات التي طالما تخضع للمحاصصة بين الكت

ر   ه الخصوص أآب سيحيين بوج وم والم ى العم ات عل ة، فكانت االقلي ة وطائفي ارات قومي ى اعتب عل
  .ضحايا هذه العملية

أس                دد الب ار لع ادة اعم يم من إع ا شهده االقل ه من   اما في اقليم آردستان العراق ، فعلى الرغم مم ب
القرى االشورية الكلدانية التي آانت قد دمرت اثناء عملية االنفال وما قبلها اال انه التزال اعداد من                   
وذ في المجتمع                        ل رموز عشائرية وشخصيات ذات نف ا من قب القرى واراضي آبيرة متجاوز عليه

د ردود فعل                م تب يم ل ة االقل ة  الكردي، وان السلطات الرسمية وحكوم ذا      جدي لوضع  التجاوز    ازاء ه
د              المعالجات والحلول له   شأن ، فق ، على الرغم من االلتماسات الكثيرة للمتضررين المسيحيين بهذا ال

اقترحت تابعت منظمتنا ملفات لعدد من القرى تعاني من مشكلة التجاوزات عليها وبهدف مساعدتهم              
ة والبرلمان ، خاصة بعد     عبر الحكوم العراق  عبر وسائل رسمية في اقليم آردستان       وسائل للمعالجة   

ولهم  ،             زارعهم وحق ى م وقهم في االرض والتجاوز عل اك حق واطنين بانته ان تلقت شكاوى من الم
ا   تتلمسلكن تلك المساعي تواجه معوقات ولم        ة       أي منظمتن سلطات في حكوم  تجاوب ايجابي من ال

ر           ذا التقري ا من        ومن جانب آخر يواجه المسيحيون           . اقليم آردستان لحين اعداد ه يم نوع في االقل
ين                التمييز يغلب عليه طابع سياسي خاصة في مسألة التعيينات التي في الغالب تكون افضليتها للمنتم

ساد االداري       ديهما ، ويلعب الف رين أو لمؤي رديين الكبي الي للحزبين الك يم   والم سائد في االقل  دورا ال
ة ،  ذه العملي ي ه اف ن عوائ آم دد م كاوى لع ا ش شهداء  وردت منظمتن ات ل ال ي عملي ودين ف والمفق

ات  والتي غالبًا تمنح    زعموا بأنهم لم يتقاضوا المستحقات المقررة       ،   االنفال للشهداء ويواجهون معوق
  .  في ترويج معامالتهم تحت حجج وذرائع غير موضوعية 

  : المقترحات والتوصيات  لحث الحكومة على التصرف بشكل عاجل 

رها، ان من واجبها االنساني تقديم عددا من المقترحات والتوصيات              ترى منظمتنا على ضوء تقري    
ة                 التي من شأنها تحسين حالة حقوق االنسان في العراق على العموم ،وأوضاع حقوق االقليات الديني

  . والقومية العراقية على وجه الخصوص 
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يم آردستان العراق ب                - ة اقل ة وحكوم ا في       تدعو منظماتنا الحكومة العراقية االتحادي ذل آل م
ق مسؤولياتها                 ة من منطل وسعها للقيام بتوفير االمن للمسيحيين وبقية االقليات الدينية والقومي

 .الدستورية
اء المسيحيين ،               - ة لضمان بق اذ تدابيرجدي ى اتخ ة بالعمل عل ة العراقي ا الحكوم تطالب منظمتن

ل             اف هجرتهم من     وغيرهم من المكونات الدينية والقومية الصغيرة ، والعمل على تقلي او ايق
صادية   ق تحسين اوضاعهم االقت ودهم عن طري ات وج م مقوم ن خالل دع راق م داخل الع
دأ         ا لمب ة تحقيق سات الدول ي مؤس شارآتهم ف سألة م ام بم سياسية ، واالهتم ة وال واالجتماعي

ساواة   شراآة والم ة و ال ا . المواطن الن   آم ضرورة اع ة ب ة العراقي ا الحكوم ب منظمتن تطال
وبر الماضيين              نتائج ا  لتحقيقات  عن االعتداءات التي طالت مسيحيي الموصل في ايلول واآت

ى   . الى الرأي العام ، والعمل على تقديم القائمين بها أو الذين ورائها الى العدالة         دعو ال آما ت
 .زيادة االهتمام في توفير الحماية الى الكنائس ودور العبادة خاصة في الموصل

ة الحكو - دعو المنظم سيق   ت ى مواصلة التن تان ال يم آردس ة اقل ة وحكوم ة العراقي ة االتحادي م
اء   مية وانه ر الرس سلحة غي وب المجموعات الم ل جي ة آ ى ازال ل عل صميم والعم ا للت بينهم

 .وضع الميليشيات
تطالب منظمتنا الحكومة العراقية بتشكيل لجنة عالية المستوى او مفوضية  للعمل والتخطيط               -

ين وال ودة الالجئ سيحيين    لع نهم ، آالم ات م اطقهم وخاصة االقلي ى من راقيين ال رين الع مهج
 .وااليزيديين والشبك 

ة مسيحية ،   500تدعو المنظمة وزارة المهجرين والمهاجرين الى حل معاناة أآثر من      -  عائل
وائم                م ضمن ق وى ، وضرورة ادراجه اء في سهل نين ى الموصل والبق ودة ال آثرت عدم الع

 . عليها حقوق واستحقاقات أسوة بغيرهم من النازحينالنازحين التي ترتب
ر من          - تدعو المنظمة الحكومة العراقية االتحادية الى بناء جيش وطني يكون والئه للوطن اآث

ة        اي والء آخر، مذهبي ، قومي أو سياسي ، وتجنب بناء تشكيالت ووحدات عسكرية مذهبي
 .او قومية  خارج االطار الوطني المشجع للتهميش  

يش      ت - ة والج سات االمني ي المؤس ات ف اء االقلي راط ابن سهيل انخ ة بت ا الحكوم ب منظمتن طال
والشرطة ، وضرورة ان يكون القائمين على المؤسسات االمنية العراقية في مناطق االقليات             

 .من ابنائها
ن      - دد م ا ع ضوية تحت لوائه ة من ة وزاري س او هيئ شكيل مجل ة بت ة الحكوم ب المنظم تطال

ام بالوضع االقتصادي والتنموي والتطويري               الوزارات تك  الء االهتم ون مهمتها االساسية اي
 .لألقليات في مناطقهم 
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ة  - دعو المنظم ة ت اذ   الحكوم ى أتخ ع   ال سيق م ة بالتن وات عملي وات    UNHCRخط والق
ات                      االمريكية اطقهم ، وبضمنهم االقلي ى من راقيين ال ين المهجرين الع  من أجل عودة الآلجئ
 .اقية من خالل ضمان أمنهم وايقاف االعتداءات في مناطقهمالدينية العر

االت       - ن ح ة م سلحة الوطني وات الم ة والق زة االمني ف االجه ى تنظي ة ال ب الحكوم تطال
 .االختراقات وتعدد الوالءات ، خاصة في محافظة نينوى 

سيحيين           - ى الم داءات  عل ف االعت ى وق ل عل تان العم يم آردس ة اقل ة حكوم ب المنظم تطال
ر ع           وغي وى ، ومن هل نين اطق س ي من ة ف ة الكردي رات الحزبي ي المق ات ، ف ن االقلي هم م

 .ممارسات االعتقال او الحجز التي تجري خارج اطار القضاء 
د                        - ات دون استخدام العنف أو التهدي اطق االقلي ة في من ة وعادل ات نزيه ضمان اجراء انتخاب

شار   ر بم ع التزوي دابير لمن راءات وت اذ اج ى اتخ ل عل م  والعم راف االم ة باش ة دولي آة رقاب
 .المتحدة

ات ،                    - ذه االقلي ة بحق ه سابقة والمجحف رارات ال ة الق معالجة التغيير الديموغرافي وايقاف آاف
ك من خالل                   والتي آانت بقصد التغيير والتهميش والغاء هويات هذه المدن والقصبات ، وذل

 .هي من تقرر مصيرهاتأسيس أو تشكيل مجالس المدن من ابناء هذه االقليات لتكون 
  

  

  

  قوق االنسانحمنظمة حمورابي ل
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