
 

  تقرير خاص عن حالة حقوق االنسان للمسيحيين العراقيين
  2010لعام 

وق                   ة حق ة حال سابقة في متابع واصلت منظمة حمورابي لحقوق االنسان استكماًال لجهودها لألعوام ال
ام             شكل خاص خالل ع وم والمسيحيين ب ى العم ة عل د استطاعت   . 2010االنسان لالقليات العراقي فق

الل   ة خ اراتالمنظم ى       ميدزي وا ال واطنين تعرض ع م رة م صية مباش ابالت شخ اءات ومق ة ولق اني
ات  ات وممارس سفيةانتهاآ ى  ،  تع افة ال صاالت باألض ا ات ع و  اجرائه اءات م دقاء  لق اء أو اص  أقرب

اء                          أ الضحايا ة أثن القرب من الواقع ان الحادث أو ب انوا متواجدين في مك ان آ و عن طريق شهود عي
ا أ  ات نقله ن معلوم ات   عضاء حصولها، او م ن المحافظ دد م ي ع شرين ف ة المنت ؤازري المنظم وم

سانية التي ترتكب              إ العراقية والحريصون على   ة باالنتهاآات والممارسات الفظة والالن عالم المنظم
ى          ة ال ة والداعي ى المنظم صل ال ي ت شكاوى الت ائل وال ى الرس ضًا عل اد اي اك، وباالعتم ا أو هن هن

  .المساعدة والدعم
ل                  يتضمن التقرير    ال القت داءات واعم ام عن حجم االعت احصائيات ومالحق تكشف باالسماء واالرق

سريان واالرمن       (واالختطاف التي طالت المسيحيين العراقيين من        دان االشوريين ال ام    ) الكل خالل ع
  .2003 التي تعرض لها المسيحيون العراقيون منذ وربطها باالنتهاآات، 2010

سنوات        2009بعد ان شهد العام الماضي    ًا بال انخفاضًا نسبيًا في مستوى االستهداف للمسيحيين قياس
سلب                    ر وال د والتهجي ة واالختطاف والتهدي التي سبقته اّال ان مستوى العنف والقتل المتعمد على الهوي

ام               دة في ع د من    2010والنهب وضرب المصالح وتفجيرها عادت من جديد وبوتيرة متزاي  في العدي
ات ال اطق والمحافظ داد والموصل،  المن ي بغ يما ف دينتينس ة  الم سيحيون بكثاف ا الم ز فيه ي يترآ  الت

  .بالمقارنة مع المحافظات العراقية االخرى التي يتواجدون فيها
 منزًال يسكنها   30 آخرين، وتفجير    279 شخصًا مسيحيًا واصابة أآثر من       92فقد شهد هذا العام مقتل      

داد   منهامسيحيون سبعة وعشرون     ة   في بغ ستين    و،  )الحظ الملحق ج     ( في الموصل     وثالث ر آني تفجي
داد واالخرى في الموصل، باالضافة                ) ءالحظ الملحق   (في بغداد    ، واختطاف فتاتين أحداهن في بغ

داد واآلخر           12شخصين احدهما طفل يبلغ من العمر        دورة ببغ الحظ  (في آرآوك      عاما في منطقة ال
  ).بالملحق 

ة اطق متفرق سيحيون في من ى م د تلق ائل التهديدوق داد والموصل عشرات الرس ي ة ي من بغ القيت ف
ر               صية عب بيوتهم، وآشف عدد منهم وأغلبهم موظفين وموظفات في دوائر الدولة بانهم تلقوا رسائل ن

م وجدوا ظروف رسائل تحوي               الهواتف النقالة تنطوي على تهديدات مختلفة      نهم انه ، واعرب قسم م
  ".انكم مشروع تصفية" والكثير يفسرها بمعنى بداخلها اطالقات وضعت أمام منازلهم

ي     ة ف ات الوطني بقت االنتخاب ي س ابيع الت ي االس ل  ) 12(، تعرض 2010 آذار 7ف ى القت سيحيًا ال م
ة من الموصل           اء مختلف بضمنهم عدد من طالب جامعة الموصل، واصحاب محالت واسواق في أحي

سيحيي         ، وته )الحظ الملحق أ   ( ة الم ل الطلب د حافالت نق ر               دي دات تفجي ك التهدي د سبق تل ان ق د آ ن، وق
د   )الحظ الملحق ز    (حافلة في مرآب الجامعة وتفكيك أخرى مفخخة أحدثت اصابات واضرار                  ، وق
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 عائلة مسيحية الى مناطق مختلفة من        1800 الى نزوح     حسب مصادر منظمتنا   أجبرت تلك الهجمات  
ن     ر م ف أآث وى وتوق هل نين ب و 1700س ف م  300 طال سي وموظ ات    تدري ى الكلي ه ال ن التوج

ى      شير ال ضة ت دات غام تالمهم لتهدي سبب اس ي الموصل، ب دوائر ف ة وال ز العلمي د والمراآ والمعاه
  .ارسات والهجمات ذات دوافع سياسية اقترنت بقتل عدد من زمالئهم، وقد بدت هذه المم،استهدافهم

ن   اني م ي الث اروف وى و  و 2011 آي هل نين دات س ربط بل ذي ي ق ال ى الطري ة الموصلعل ي منطق  ف
ى                  ،  الكوآجلي ة الموصل ال ى جامع ة ال تعرضت خمسة حافالت آانت تنقل الطلبة من قضاء الحمداني

ل شخصين           ساندي شبيب     ،رديف هاشم يوسف المحروك       (هجمات بعبوات ناسفة أسفرت عن مقت
د ق              اذ   )الحظ الملحق أ    (، طالباً 181 واصابة   ،) هادي نهم، حيث فق ددًا م ة ع نهم  التقت المنظم  سمًا م

  .) ءالحظ الملحق ( وجوههم واجسامهمتشوهتأطرافهم أو بصرهم أو 
ي  شرين االول 31ف دون      2010 ت سلحون يرت اجم م دما ه راق عن ي الع سيحي ف ع الم ز المجتم  أهت

ة        ،سترات ناسفة آاتدرائية سيدة النجاة في الكرادة وسط بغداد، أثناء صالة االحد            ر من مئ  وأخذوا أآث
ة رهين و    ة  أقترفت مذبحة   و .رهين سيحيًا بضمنهم    53راح ضحيتها   جماعي ساء   شخصًا م ال ون  أطف

ى يوخ باالضافة ال يم صباح    وش دال، واألب وس د عب عد اهللا أبلح ائر س ن األب ث ل م م آ اهنين وه  آ
سها            35يوسف القس بطرس، وخلف الحادث أيضًا أآثر من          سة نف رة في الكني ًا واضرار آبي  ، جريح

و دما اقتحمت الق ائنعن اذ الره سة من اجل انق ة الكني سلحة العراقي ا . )الحظ الملحق أ،ء (ات الم فيم
ع                    ة المواق توعدت المجموعات المسلحة بالمزيد من الهجمات وحسبما ذآر المرآز االمريكي لمراقب
بحت         سيحيين أص ؤمنين الم ادة والم سات والق ات والمؤس ز والمنظم ل المراآ ى ان آ المية عل االس

د أعقب   "  للمجاهدينأهدافًا مشروعة " اة    مذبحة حيث يستطيعون الوصول اليهم، وق يدة النج سة س  آني
ة من                     اطق متفرق ازل المسيحيين في من بعشرة أيام هجمات بعبوات ناسفة وقذائف هاون أستهدفت من

ازل     ) ، المنصور، الدورة، الغدير   ، آراج امانة    آمب سارة (بغداد   ذه المن ل      وخلف تفجير ه  6 عن مقت
اب خاص واص رة  33ة أش ي الفت صًا ، وف سها شخ خاص تعرض نف تة أش ل س ى القت ي الموصل ال  ف

  )الحظ الملحق أ،ج (عدد من المنازل وتهجير ساآنيهاوتفجير 
سة    مذبحة وقد اجبرت    يدة   آني اطق           س ازل المسيحيين في من ر لمن ال تفجي ا من أعم ا أعقبه اة وم النج

رار         سي   ) 2300(متفرقة من بغداد والموصل، الى ف ة م دينيتين حية من    عائل ذآورتين  الم  رصدتها    الم
ط   د فق هر واح الل ش ا خ كمنظمتن ب تل داثعق ل وان  ، األح ك العوائ ب تل مال  ،اغل ى ش ت ال  توجه

ليمانية      ( حيث   ،العراق ى              ،  )سهل نينوى، أربيل، دهوك، س ارين ال ة من رصد الف ستطع المنظم م ت ول
شرين    ى ع صل ال صاعدت لت رة ت دالت الهج ث ان مع بالد، حي ارج ال ًا خ ة يومي ت  عائل د ان آان بع

  .الهجرة قد خفت نسبيًا قبل تلك االحداث
ان     محكمة بداءة الكرخ، أول قضية ترفع بتهمة التمييز الديني ضد  شهدت آيار   18وفي   يس البرلم رئ
ا                     أياد السامرائي  السابق اريخ العراق المعاصر، والتي أقامه ا في ت ، وهي المرافعة االولى من نوعه

 15على خلفية اقصائه من منصبه في         ،وهو مسيحي أرمني  حد مستشاري البرلمان    اليكس وارآيس أ  
ان اقصائه جاء لمجرد                    2010آذار   ان ب  وهو آخر يوم من عمر البرلمان السابق، متهمًا رئيس البرلم
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ه  آونه مسيحيًا وليس هناك من اسباب أخرى موجبة تقتضي ذلك           وقد اطلعت منظمتنا على سيرته بأن
ا        يحمل شهادات م   ه           ن جامعات عريقة في بريطاني ة بأن ادت شخصيات سياسية للمنظم ر    وأف ان أآث آ

  . في عمله وادائه لمهماته بتفان وبطرق اصولية وقانوينةةالمستشارين مواضب
ي ةوف انون االول 31-30  ليل ة،    و آ سنة الميالدي اد رأس ال راب أعي ع اقت ازل  م سلحون من اجم م ه

ر عشرة              مناطق الغ بغداد شملت   المسيحيين في    دورة أسفرت عن تفجي دير والخضراء واليرموك وال
  .)الحظ ملحق أ،ج (منازل واصابة أآثر من عشرة أشخاص

راق        ي الع سيحيين ف ود الم اء ووج الوا ان بق سيحيون ق طون م ونناش انون   مره رض الق ة ف  بعملي
ك ارادة    وسيادته من خالل وجود سلطة       اب منظو              تمتل ة المسيحيين خاصة في ظل غي مات  في حماي

ة     . عشائرية في المجتمع المسيحي وعدم وجود ميليشيا خاصة بهم لتحميهم          مع اخفاق الحكومة العراقي
اطقم، وان ة من سيحيين وحماي ستهدف الم ي ت سلحة الت ات الم ى المجموع سيطرة عل ي ال بف   أغل

م                   مسجلةالهجمات   ة ل ة، فالحكوم ة وفعال ادرة وان وجدت فليست جدي   ضد مجهولين وان التحقيقات ن
شرين أول                  ل الواسعة التي جرت في الموصل في ت ال القت تكشف نتائج تحقيقاتها في االحداث واعم

) 13,000(منازل وتهجير أآثر من      عددًا من ال  ، حيث قتل عشرات المسيحيين فيها وتم تفجير         2008
سيحيين، حيث                 . مسيحي ايجري ضد الم ابع م  وقد حاولت الحكومة اعطاء صورة للرأي العام بأنها تت
ر عن مسؤوليتهم عن بعض               ظهر ات تعب دلون بأعتراف ون ي  عدد من المجرمين على شاشات التلفزي

ك  سراحه التقته المنظمة شكك آان أطلق سجينًاآنيسة سيدة النجاة، اّال ان     مذبحة  االحداث بما فيها      بتل
أن     ة ب ات وآشف للمنظم روا عل   "االعتراف ذين ظه ام    شاشةىاالشخاص ال سوا من ق از لي ك  التلف  بتل

ان      أحدهم تعرف على   بعد ان   ،  "الجرائم ه    حيث آ زيًال مع ان االجراء الالفت     و .ة في نفس الزنزان      ن
ة     ه الحكوم ت ب ذي قام سيحيين  ال ة الم دران     لحماي سيحية بج ادة الم ائس ودور العب ة الكن و احاط ه

  .، بدت من خاللها الكنائس وآأنها ثكنات عسكريةآونكريتية ارتفاعها ثالثة أمتار
ون   شخصًا  ) 41(بغداد استلمت المنظمة شكاوى من مواطنين مسيحيين بلغ عددهم          وفي   عوائلهم  يمثل

ا                          م سكنوا فيه الرغم من أنه صالحية ب وتهم في شقق ال أعربوا فيها ان الحكومة تحاول أخالئهم من بي
اء رسوم شهرية                          م لق ا له د منحه سابق ق ان النظام ال  سنين طويلة بلغ بعضهم أآثر من عشرين سنة آ

سنوات  .. على أمل استمالآها لهم   تدفع من قبلهم     وبالرغم من استمرار دفعهم الرسوم المطلوبة طيلة ال
شقق       الماضية للدولة اّال ان الحكومة الحالية تطالبهم باالخالء دون أي تعويض             ذه ال  واعرب سكان ه

ة المسيحيين وال                   ى حماي ة بحرصهم عل ل من    ان هذه الممارسات تتناقض مع تصريحات الحكوم تقلي
  .  وضمان بقائهم في الوطنهجرتهم

ورصدت المنظمة استمرار قيام مسلحين بتفجير وتهشيم محالت بيع المشروبات الكحولية في مناطق             
ذلك في     )  وغيرها  وشارع السعدون  آالبتاوين والشرطة الرابعة  (متفرقة من بغداد     ة الدواسة    وآ منطق

  .مسيحيين وايزيديينل أو تعود، وان اغلب هذه المحالت تدار بالموصل
شيخان   ( أقضية   ،وفي منطقة سهل نينوى    سكاني المسيحي من          ) الحمدانية، تلكيف، ال ز ال حيث الترآي

سيارات      ات بال ن الهجم دد م ى ع ة ال ذه المنطق دات ه د تعرضت بل وريين، فق دان اآلش سريان الكل ال
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فة،   وات الناس ة والعب ي المفخخ اني 4ف انون الث ي   آ ة ف يارة ملغم رت س ى   انفج ة أدت ال دة برطل  بل
وفي االول من شباط انفجرت عبوة ناسفة في شارع تجاري في الحمدانية    اضرار مادية في االرواح،     

ى اصابة  وم ) 12(أدت ال ي ي ال، وف ساء وأطف نهم ن ار2شخصًا بي ة  آي ل الطلب  تعرضت باصات نق
ا        الى معاهد وآليات     بلدات سهل نينوى  المتوجهين من    ى هجم ة الموصل ال العبوات الناسفة     جامع ت ب

  .طالبًا وطالبة) 181(ادت الى قتل شخصين واصابة 
 من المسيحيين وغيرهم من أبناء االقليات الى ضغط وقمع وانتهاآات              سهل نينوى آما يتعرض أبناء    

ر      سؤولون وعناص ة وم وارىء الوطني رطة الط ي ش ر ف باط وعناص ها ض زب  يمارس ي الح  ف
ايش    تاني واالس ديمقراطي الكردس ردي اال(ال ن الك دت      ) م د رص ة، فق ة الحمداني ي منطق ة ف خاص

وج  ة من ف شرطة الوطني ا ضباط وعناصر لل ام به داء والضرب ق د من حاالت االعت ا العدي منظمتن
سيحيين   واطنين م ات لم تدعاء واالهان ذلك حاالت االس دنيين، وآ واطنين م ى م الطوارىء االول عل

ة، رات الحزبي انتهم داخل المق از جرى استجوابهم وأه ا جه ام به داء ق ال واعت ات اعتق ذلك عملي  وآ
ار            ارج اط ذها خ م تنفي سفية ت ات تع ب ممارس ررات التتطل ج ومب ردي بحج ايش الك رار االس الق

وم      القضائي دم                      14، وفي ي ادة المق ة عجالت شرطة بقي ة من ثالث رزة متكون شرين االول قامت مف  ت
ش      ه ع وارىء وبمعيت وج االول ط ر الف وري أم د الجب امل أحم ذآور   ش دم الم ام المق سلحًا، ق رون م

سدسات        اب الم ة وبأعق صي الحديدي ربهم بالع ة وض اء الحمداني ن أبن بان م ة ش ى ثالث داء عل باالعت
ى             انوا عل م آ وأصابتهم بجروح خطيرة، دون وجود أي اوامر قضائية أو تهم ضدهم وانما لمجرد انه

ذآور         دم الم وة     2010 آب   25 ففي    .)الحظ الملحق ج    . (خالف شخصي مع أحد أوالد المق  توجهت ق
ام                       واطن بهن زل الم ستقلها مسلحين من ارة ي ل قم حبيب آجو    من االسايش الكردي بسيارة بيك آب دب

م      يًال، وت رة ل ساعة العاش د ال وى بع سياحة نين ديرًا ل ل م ب ويعم و حبي روف أب ذارات المع ه ان توجي
ه    د بأعتقال ى وعي وي عل ه، تنط ذيرات لعائلت ه ا وتح ن بلدت رده م ه    وط ة بأن اد للمنظم ة، واف لحمداني
ة واالستدعاء               رة للمالحق ر من م ى اآث د   تعرض ال ل االسايش       والتهدي ل        من قب ة ب يس السباب أمني ل

  .بدوافع وغايات سياسية بحتة
ول  ي أيل ر الحزب  2011وف ي مق ى الحجز ف ة ال ة الحمداني دير تربي اس م ز الي ادي عزي  تعرض ه

ديم ب   ضه تق تاني لرف ديمقراطي الكردس ق  ال ات تتعل سكاني  يان صاء ال ة االح زب  بعملي ان الح  آ
وم   سياق جرى ي ي نفس ال ا، وف ه به ديمقراطي يطالب شرين أول 20ال ر 2010 ت ة زآ ال واهان  أعتق

شمرآة                            رزة مسلحة من البي دما قامت مف ة عن ة في الحمداني رة االحوال المدني دير دائ دايا م خضر ه
تا     ديمقراطي الكردس دوام    الكردية عائدة الى الحزب ال اء ال ه اثن ه  واخذه من   الرسمي  ني بأعتقال دائرت

راجعين              الى مقر الحزب المذآور في المنطقة إثر رفضه تمرير معاملة غير مكتملة الشروط ألحد الم
  .األآراد

سياق، ي نفس ال ة وف ايش الكردي ويس يوسف بممارسات قامت االس د ل د المتقاع اه العمي سفية تج  تع
  ).الحظ الملحق ج(خضر جحوال أسعد فرنسيس والمواطن نعمت واالستاذ الجامعي يوسف 
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رارت النظام           تجاوزات آما تلقت المنظمة العديد من الشكاوي بخصوص            حدثت جراء سياسات وق
ق بتخصيص االراضي     السابق   ق                   تتعل سياسات عن طري ك ال بعض مواصلة تل ا يرمي ال  والتي حالي

دة اوالت جدي مية ، مح ات رس ات بتخصيص قطع أراضي ل،وبطلب سينيات ومجمع ساجد و ح اء م بن
ان       . سكنية لغير اصحابها داخل القصبات والقرى المسيحية واالراضي التابعة لهم            ذي آ في الوقت ال

ة                      دمها مسؤولون من المسيحيين في االدارات المحلي من المفترض وحسب المقترحات البديلة التي ق
المشار اليها والتي ال تؤدي الى حصول       بامكانية  تخصيصها في المناطق الخاصة باصحاب الطلبات         

صبات    ك الق ي تل ي ف ديني واالثن ديمغرافي وال ر ال ذلك . التغيي نوب ستوى  يمك ي م ع ف ب التراج  تجن
ذ   ان وأعرب هؤالء . العالقات األخوية والتعايش السلمي الذي تعود عليه السكان في هذه المناطق            تنفي

ك   اطق هكذا مشاريع وعلى حساب طمس الهوية الخاصة بتل ى  سوف  ،   المن ؤدي ال شجيع ظاهرة   ي   ت
  .  تهجير المسيحيين الى خارج البالد ما يعكس سلبا على عملية البناء الديمقراطي برمتها

راهم  يهم وق ى اراض اوزات عل ود تج سيحيون بوج ون م رب مواطن د أع تان فق يم آردس ي اقل وف
ة جقال          ة    ومزارعهم، فقد آشف مواطنون من قري اال   ( في منطق رواري ب دهوك  )ب الرغم من       ، ب ه ب  ان

ذ         ريتهم من ى ق اء         2003عودتهم ال م بالبن سمح له ه الي ا  اّال ان ل أشخاص      فيه اك تجاوزات من قب  وهن
 يدعون عائديتها اليهم من دون وجه حق وان        القرية،أآراد متنفذين يستولون على أراضي واسعة من        

ا     الحكومة في االقليم آما يقولون التحرك ساآنًا بالرغم من الشك    بلهم، فيم ة من ق اوى المتكررة المقدم
 العمادية من انشاء مسجد فوق أراضيهم       – من قرية همزية في منطقة صبنا        ،آشف مواطنون آخرون  

  ... وعدم أآتراث الحكومة لشكواهم قبل وأثناء تنفيذ المشروع،رغمًا عنهم
ام                 ق بضحايا العنف لع ا يتعل ة فيم ات   2010وبالعودة الى احصائيات وبيانات المنظم ا بالبيان  وربطه

من  م، 2003التي آشفتها المنظمة في االعوام السابقة، فأن العدد االجمالي للمسيحيين الذين قتلوا منذ        
غ   ة رصدهم بل تطاعت المنظم صًا) 822(اس ونهم  629 وان شخ ة آ ى الهوي تهدافهم عل م اس نهم ت  م

اآن          ) 126(مسيحيون، فيما لقي     ا انفجارات     شخصًا حتفهم أثناء تواجدهم في ام  وآخرون   حدثت فيه
ار     ادل اطالق ن ات تب اء وعملي وطني اثن وات الحرس ال ة أو ق وات االمريكي ران الق ل بني ظ  (قت الح

غ  %13، فيما آانت نسبة النساء من القتلى %16وقد بلغت نسبة أصحاب الكفاءات   ،  )1المخطط ، وبل
غ    االطف تقريبا، أما عدد    % 2شخصًا اي بنسبة    ) 14(عدد رجال الدين     شيوخ     33ال بل ًال، وعدد ال  طف

  .)4الحظ المخطط رقم( شخصًا مسنًا 25
حيث بلغت نسبة المسيحيين    وقد ظهر ان أعمال القتل ترآزت في آل من محافظتي بغداد والموصل،             

من مجموع االعداد التي رصدتها منظمتنا بينما آانت النسبة في الموصل  % 54الذين قتلوا في بغداد    
ا في                        آانت أع ، فيما   28% ل وحسب النسب المشار اليه سبيًا أق ل في المحافظات االخرى ن ال القت م

 ).3(المخطط رقم 
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  :المقترحات والتوصيات
ة ترى منظمتنا على ضوء تقريرها،   ا   ، وبغية تطوير سيادة القانون في اطار الديمقراطي  ان من واجبه

ا ق                وع م ع وق وق         الحقوقي تحذير السلطات من ما يحدث والمساهمة في من د يحدث من انتهاآات لحق
ا      .االنسان   ساني   آما من واجبه ضا   االن ا،                اي ا من المقاصد واالهداف التي تأسست من أجله وانطالق

ى                 سان في العراق عل وق االن ة حق أنها تحسين حال تقديم عددا من المقترحات والتوصيات التي من ش
  .العموم وحقوق االقليات الدينية والقومية على وجه الخصوص

ام                 و منظمتنا الحكومة    تدع - ا في وسعها للقي ذل آل م يم آردستان ب ة اقل ة وحكوم العراقية االتحادي
ات   ة االقلي سيحيين وبقي ن للم وفير االم ةبت ة  الديني سؤولياتها القانوني ق م ن منطل ة م  والقومي

 .والدستورية
ة التي وقعت   المذبح  آشف واعالن نتائج التحقيقات عن   االتحادية مجدداً تطالب منظمتنا الحكومة     -

 آنيسة سيدة النجاة واالعتداءات االخرى واعمال القتل وتفجير المنازل التي طالت المسيحيين      في
ذلك تطالب   سيدة  آنيسة مذبحةفي مناطق متفرقة من بغداد بعد    النجاة الى الرأي العام العراقي وآ

رهم في الموصل ف                  ل المسيحيين وتهجي وبر     المنظمة اعالن نتائج التحقيقات عن قت ول واآت ي أيل
 .، وتقديم القائمين بها أو الذين ورائها الى العدالة2008

خاصة في بغداد   ومناطق سكناهم   تطالب منظمتنا تعزيز الحماية للكنائس ودور العبادة للمسيحيين          -
 .والموصل

ة                 وتدعو منظمتنا حكومة اقليم آ     - ى متابع يم ال يس االقل ازاني رئ سيد مسعود الب ردستان العراق وال
ة سهل مم ي منطق تاني واالسايش الكردي ف ديمقراطي الكردس ة للحزب ال ارسات اللجان المحلي

انون في استدعاء               نيوى، والعمل على ايقاف االجراءات والممارسات التي تجري خارج اطار الق
 .مضايقتهمابناء غيرهم من المكونات وواعتقال المسيحيين و

ة ال - اف آاف ديموغرافي وايق ر ال ة التغيي ا  معالج ايتعلق به ل م م وآ ة بحقه سابقة المجحف رارات ال ق
ى حد سواء                يم آوردستان عل وى واقل اطق سهل نين  بخصوص  حاليًا خاصة المتبعة في بعض من

ل                 تخصيص اراضي المسيحيين لغيرهم    ا من قب  او غض النظر عن التجاوزات التي حدثت عليه
 .المواطنين او السلطات المحلية

شرطة،               تطالب منظمتنا الحكومة بتسهي    - ة والجيش وال ل انخراط المسيحيين في المؤسسات االمني
 .وضرورة ان يكون القائمين على المؤسسات االمنية العراقية في مناطق االقليات من ابنائها

ين والمهجرين        - ودة الالجئ ة لع ى   المسيحيين تطالب منظمتنا الحكومة العراقية بوضع آليات فعال  ال
 .ع االقتصادي والتنموي والتطويري في مناطقهممناطقهم، وإيالء االهتمام بالوض

 
 

  منظمة حمورابي لحقوق االنسان
  2011 نيسان 11بغداد 

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


