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أخبار عامة  وكالة أنباء المرأة  اخبار األدب والفن  وكالة أنباء اليسار  وكالة أنباء العلمانية  وكالة أنباء العمال  وكالة أنباء حقوق اإلنسان  اخبار الرياضة  اخبار االقتصاد  اخبار الطب والعلوم

التبرع للموقع  ادعمونا 
المعجبين بنا على الفيسبوك
 3,285,668      

         

الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن 
 يسارية , علمانية , ديمقراطية 

"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة االجتماعية للجميع" 
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر  والتى نالها أعالم في الفكر والثقافة

الحوار المتمدن
عرض اخرعدد مع المقدمة و الصور
عرض اخر عدد بدون المقدمة و الصور
اخبار التمدن
االعالنات في الحوارالمتمدن
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن
اضافة موضوع جديد
اضافة خبر
عرض اخر  10   اعداد
عرض كافة المحاور
هيئة ادارة الحوار المتمدن
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن
كاتبات وكتاب التمدن
االرشيف
حمالت الحوار المتمدن التضامنية
 اللوحات  نسرين 
 Arabic  عربي
  Kurdish  كوردي
 English  انكليزي

مراكز
مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار
مركز مساواة المرأة
مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم العربي
مركزابحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة االعدام
مروج التمدن

االخبار
اخبار التمدن
اضافة خبر
أخبار عامة
وكالة أنباء المرأة
اخبار األدب والفن
وكالة أنباء اليسار
وكالة أنباء العلمانية
وكالة أنباء العمال
وكالة أنباء حقوق اإلنسان
اخبار الرياضة
اخبار االقتصاد
اخبار الطب والعلوم

بحث/االرشيف
محرك البحث/اليسار والتمدن
ابحث في موقع الحوار المتمدن
االرشيف  المواضيع حسب التاريخ
االرشيف  البحث   االعداد
أرشيف التعليقات
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن
كاتبات وكتاب التمدن
مكتبة التمدن
يوتيوب التمدن
أرشيف االستفتاءات
البحث في المواقع

اضافة/خدمات
اضافة موضوع جديد
اضافة خبر
إضافة يوتيوبفلم  إلى يوتيوب التمدن
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن
اضف موقعك
اخر اخبار الحوار المتمدن في موقعك
اخرمواضيع الحوار المتمدن في موقعك
اخرمواضيع  محور معين في موقعك
قائمة مواقع مجانية  في موقعكم

الزوار
شارك برأيك / رأيكم مهم للجميع
واحة التمدن  واحة الرأي والرأي االخر
اراء في الحوار المتمدن 
المساعدة  ؟
اقرا سجل الزوار/التعليقات
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اكتب في سجل الزوار/التعليقات
القائمة البريدية
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن

بحث   المواضيع    

English
كوردي

الصفحة الرئيسية  حقوق االنسان  شيماء قاسم  الحق في المشاركة السياسية لالقليات في العراق التقرير الجديد لمؤسسة مسارات حول انتهاكات حقوق االقليات في العراق

اخر االفالم

الحق في المشاركة السياسية لالقليات في العراق التقرير الجديد لمؤسسة مسارات حول انتهاكات
حقوق االقليات في العراق

شيماء قاسم 
الحوار المتمدنالعدد: 5050  2016 / 1 / 20  17:56 

المحور: حقوق االنسان 
     

 

في االقليات  حقوق  انتهاكات  رصد  عن  الثاني  تقريرها  واالعالمية  الثقافية  للتنمية  مسارات  مؤسسة  مؤسسة  عن  صدر 
العراق، ويركز التقرير الثاني على (المشاركة السياسية لالقليات) في 93 صفحة ملونة، وباللغة العربية واالنكليزية.  

يتكون التقرير من فصول تناولت االقليات حسب الترتيب التالي :  
وتجربة كردستان  اقليم  تجربة  في  المسيحيين  تمثيل  في  التفاوت  تناول  للمسيحيين  السياسية  المشاركة  االول  الفصل 
الحكومة االتحادية، المشاركة السياسية لألرمن، الكوتا ومواجهة التمييز السياسي ضد االقليات، تقييد المشاركة السياسية
للمسيحيين. واجريت فيه مقابالت مع كل من : أبلحد افرام (سكر تير حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني). جوزيف صليوا
(رئيس زيا  كوركيس  الدين  شمس  السريان).  تجمع  حركة  (رئيس  هداية  متي  انور  الديمقراطية).  الوركاء  (كتلة  سبي 

المجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري). عادل بقال (المنبر الديمقراطي الكلداني الموحد)  
تمثل التي  السياسية  والتيارات  للحركات  السياسية  الخريطة   : تناول  لإليزيديين،  السياسية  المشاركة  تناول  الثاني  الفصل 
السياسية. العملية  في  لأليزيديين  السياسية  المشاركة  طبيعة  االخرى.  السياسية  واالحزاب  التيارات  مع  العمل  األيزيديين. 
وارجيت فيه مقابالت مع كل من : ممو فرحان عثمان، حول تجربة تمثيل األيزيديين في الحكومة االتحادية. امينة سعيد
األيزيديين في مجالس تمثيل  بايزيد اسماعيل : حول تجربة  االتحادي. عروبة  البرلمان  االيزيديين في  تمثيل  حول تجربة 

المحافظات.  
التيارات خريطة  الكبرى،  الجماعات  للشبك، ضغوط  السياسي  التمثيل  وتناول  للشبك  السياسية  المشاركة   : الثالث  الفصل 
القدو امين عام تجمع الشبك السياسية للشبك، محددات السلوك التصويتي للشبك، وارجيت فيه مقاالت مع كل من حنين 

الديمقراطي. غزوان حامد عضو تكتل احرار الشبك. قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى السابق.  
الفصل الرابع :المشاركة السياسية للتركمان تناول الصراع مع التيارات السياسية للجماعات الكبرى، المحددات الداخلية
المفتي رئيس حزب الحق التركماني، محمد مهدي المشاركة السياسية، وارجيت فيه مقاالت مع كل من طورهان  لضعف 

البياتي رئيس هيئة انقاذ التركمان. طورهان كتانة مؤسس الجبهة التركمانية العراقية 
معوقات للكاكائيين،  السياسية  لمشاركة  على  الديني  المحدد  أثر  وتناول  للكاكائيين،  السياسية  المشاركة  الخامس  الفصل 
المظفري نبيل  من  كل  مع  مقابالت  فيه  وارجيت  للكاكائيين،  السياسي  التمثيل  وضعف  للكاكائيين  السياسية  المشاركة 
الكاكائي، رئيس قسم التاريخ في كلية التربية، جامعة كركوك. اكو شاويس، ممثل كوتا الكاكائين في مجلس محافظة حلبجة. 
السياسية اللجنة  تشكيل  للمندائيين،  التمثيلية  البنى  في  التحول  وتناول  للمندائيين،  السياسية  المشاركة  السادس  الفصل 
المرشحين، الختيار  الداخلية  الديمقراطية  اآلليات  السياسية،  المشاركة  لتحسين  للقضاء  التوجه  المندائيين،  كوتا  العليا، 
وارجيت فيه مقابالت رعد جبار صالح الخميسي، عضو مجلس محافظة بغداد عن المندائيين. نادية فاضل مغامس مدير عام

اوقاف المندائيين. 
الفصل السابعاقليات محرومة من حق المشاركة السياسية، تناول عدم االعتراف باالقليات والمشاركة السياسية، الشيشان
والداغستان والشركس، قرارات تحريم النشاط البهائي، تمثيل العراقيين من اصول افريقية. وارجيت فيه مقاالت مع : احمد
العراق، صالح رخيص البهائيين في  ابرز ممثلي  احد  العبايجي  الرزاق  العراق، عبد  الشركس في  ابرز ممثلي  كتاو، احد 

رئيس جمعية انصار الحرية االنسانية، سالم شعبان جمعه السالم العيداني امين عام (حركة العراقيين الحرة) 
المجتمع الدولي، منظمات  المجتمع  االنتخابات،  العراقية، مفوضية  الحكومة  الى  التوصيات  بمجموعة من  التقرير  وانتهى 

المدني، وسائل االعالم العامة والخاصة، عالقة االحزاب الكبرى بأحزاب االقليات، مناطق االقليات المتنازع عليها. 

ومن اهم توصيات التقرير الى الحكومة العراقية ما يلي : 

التوصيات 

شيماء قاسم 

إجمالي القراءات: 24,885
المقاالت المنشورة: 15

 المجلس العراقي لحوار
االديان يلتقي ممثل االمم المتحدة

في الع ... 
 مسارات تطلق تقريرها حول
احوال النازحين في العراق 

 نص كلمة االب الدكتور امير
ججي التي القاها بأسم المجلس

العراق ... 
 بحضور رئيس البرلمان

وممثلي االديان في العراق...
مسارات تعقد ... 

 داعش يستولي على كتاب
المسيحيون في العراق 
 كلية العلوم االسالمية

تستضيف المجلس العراقي
لحوار االديان 

 مسارات تناقش واقع االقليات
النازحة من مناطق العمليات

العسكري ... 
 مسارات تناقش الحفاظ على
التعددية في العراق مع اهالي

الناصرية 
 المجلس العراقي لحوار
االديان يشارك في مؤتمر

االديان والسالم ... 
 المجلس العراقي لحوار

االديان يلتقي البرلمان األوربي
ويلقي كل ... 

 مسارات تناقش طرق الحد من
ابادة التنوع في العراق 

 إمبراطورية سلوم ونبوءة
الذهبي 

المزيد..... 

وكالة أنباء حقوق اإلنسان
 المغرب| حكم بحبس وتغريم

الروائي عزيز بن حدوش،
بسبب روايته “ج ... 

 قرارات قمة نواكشوط تصل
إلى األمم المتحدة 

 اعتقال ثمانية مطلوبين بتهمة
االرهاب شمال بابل 

 تجديد حبس فرقة اطفال
شوارع لمدة 15 يوماً إضافية،

واحالة األو ... 
 المغرب| حكم بحبس وتغريم

الروائي عزيز بن حدوش 
 محافظ كركوك يوجه بعدم
استقبال الطلبة النازحين في

مدارس وكليا ... 

متى سوف أتزوج؟
خذ

اإلختبار
للمعرفة

إبدأ األن
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المزيد.....

الحكومة العراقية 

1 ينبغي ان تنظر الحكومة العراقية في ت;ه;يئة الظروف لمشاركة األقليات مشاركة فعالة، كجانب أساسي من جوانب
حزمة االصالحات التي اطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. 

تخفيف في  تساهم  لكونها  لألقليات،  الفعالة  المشاركة  تحسين  سبيل  في  فعالة  تدابير  اتخاذ  العراقية  الحكومة  على   2
التوترات، ومن ثم خدمة الهدف المتمثل في منع وقوع النزاعات، وعلى ان تدرج ذلك ضمن اية خطة امنية او تهدف الى

تحقيق االستقرار في المستقبل. 
ا;ل;ت;م;ي; ع;ل;ى;  ل;ل;ق;ض;ا;ء;  ف;ع;ا;ل;ة  تدابير  اتخاذ  العراقية  الحكومة  على   3
و;ا;ل;ش; ل;ل;ر;ص;د;  م;س;ت;ق;ل;ة;  آ;ل;ي;ا;ت;  و;ض;ع;  مثل  ي;ز;، 
ك;و;ى; لمنع ا;ل;ت;م;ي;ي;ز; في ا;ل;ت;ص;و;ي;ت; و;ا;ل;غ;ش; في ا;ال;
أ;ع;م;ا;ل; م;ن; ش;أ; ا;ل;ت;خ;و;ي;ف و;أ;ي;  ن;ت;خ;ا;ب; و;سياسات 
ن;ه;ا; أ;ن; تحول د;و;ن; المشاركة الفعالة أل;ف;ر;ا;د; ا;أل;ق;ل;ي;ا;ت; في ا;
أل;ن;ش;ط;ة; ا;ال;ن;ت;خ;ا;ب;ي;ة;. وي;ن;ب;غ;ي; إ;ت;ا;ح;ة; ه;ذ;ه;
يتاح لكي  االقليات  و;ب;لغات  كردستان،  اقليم  مناطق  وفي  العراق،  وجنوب  وسط  مناطق  في  ا;آل;ل;ي;ا;ت 

تسجيل الشكاوى. 
إجراء حوار متواصل اجل  السياسيين والدينيين، من  االقليات،  االتصال مع ممثلي  قنوات  فتح  العراقية  الحكومة  4 على 

وموضوعي ومتعدد االتجاهات، وهو ما ال يمكن تحقيقه دون توفر قنوات فعالة لالتصال.  
5 النظر في اآلليات المطلوبة لضمان مراعاة قضايا األقليات بصورة فعالة في العملية الحكومية. 

6 اتخاذ تدابير لتحسين مشاركة االقليات في الحكومة (سواء في الجانب التنفيذي أو اإلداري)، وقد تتضمن هذه التدابير
تخصيص مقاعد لألقليات في عضوية لجان رئيسية، أو هيئات استشارية، أو غيرها من األجهزة الرفيعة المستوى 

7 إنشاء الحكومة العراقية هيئة رفيعة المستوى لمعالجة قضايا ت;ه;م األقليات، ويفضل أن يديرها أشخاص ينتمون
إلى أقليات.

 

مؤسسة الحوار المتمدن

۷٬۳٦۰ +

1+متابعة

كيفية إشراكإيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات 

 

0

       

رأيكم مهم للجميع  شارك في الحوار والتعليق على الموضوع 

 الّسجن لمّدة 14 عاًما
ونصف؟ في الواقع، 15 عاًما.

حّتى هذه ا ... 
 إرشادات لحماية األطفال من

الغرق 
 مصر : بعد نحو 3 سنوات
من حبسه إحتياطياً، الشبكة

العربية تجدد ... 
 من هو الملياردير األردني 

المناصير المتهم بخطف
وتعذيب مصري؟ ... 

المزيد..... 

كتب ودراسات
 الحق في حرية الراي والتعبير
وما جاوره.. ادوات في السياسة

الو ... / خليل إبراهيم كاظم
الحمداني 

 حقوق االنسان: قراءة تاريخية
ومقاربة في االسس والمنطلقات

الفل ... / حسن الزهراوي 
 العبودّية والحركة اإللغائية /

أحمد شوقي 
 جرائم االتجار بالبشر :
المفهوم – األسباب – سبل

المواجهة / هاني جرجس عياد 
 الحق في المدينة ... الحق
المسكوت عنه اإلطار الدولي
واإلقليمي ... / خليل ابراهيم

كاظم الحمداني 
 مادة للمناقشة: إشكالية النزوح

واللجوء من دول الشرق
األوسط وش ... / كاظم حبيب 
 بصدد نضالنا الحقوقي: أية
حقوق؟ ألي إنسان؟ / عبد هللا

لفناتسة 
 مفهوم القانون الدولي اإلنساني

/ انمار المهداوي 
 حق المسجون في معاملة

انسانية / محمد ثامر 
 االليات الوطنية لحماية حقوق
االنسان فى االراضى الفلسطينية
/ المحامى احمد رفيق ابو ضلفة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك 

3,285,668

أعجب  38  صديًقا بذلك

…حقوق اإلن
…17  ألف تسجيالت اإل

اإلعجاب بالصفحة

متى سوف أتزوج؟

خذ اإلختبار للمعرفة

إبدأ األن

حاز هذا على إعجابك أنت و 315  من األصدقاء

الحوار المتمدن
 1.1  مليون تسجيالت اإلعجاب أعجبك

 1 
أعجبني

2

 

0

 

0
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لالطالع وإضافة التعليقات من خالل الموقع نرجو النقر على  تعليقات الحوار المتمدن 
تعليقات الحوار المتمدن (0)تعليقات الفيسبوك (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟ 

 

إشترك في تقييم الموضوع

12345678910
                                             

   | حفظ  ورد   | ارسل هذا الموضوع الى صديق  | نسخة  قابلة  للطباعة 
 لالتصال بالكاتبة   إضافة إلى المفضلة |   |   | بحث  | حفظ 

    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى االن : 2,147,483,647 

الصفحة الرئيسية  حقوق االنسان  شيماء قاسم  الحق في المشاركة السياسية لالقليات في العراق التقرير الجديد لمؤسسة مسارات حول انتهاكات حقوق االقليات في العراق

االخبار حسب المحاورقراءة المواضيع حسب الملفاتقراءة المواضيع حسب المحاور

أخر تحديث: 
 15:30  8 / 8 / 2016

عرض اخرعدد مع المقدمة و الصور 
هيئة ادارة الحوار المتمدن  لإلتصال بنا 

إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن 
االرشيف 

قواعد النشر 
ابرز كتاب / كاتبات  الحوار المتمدن 

عدد الزوار: 1,737,891,354

مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار 
مركز مساواة المرأة 

مركز الدراسات واالبحاث العلمانية في العالم
العربي 

مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة االعدام 
مركزابحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية

في العالم العربي 
يوتيوب التمدن 
مكتبة التمدن 

المعجبين بنا على الفيسبوك: 3,285,668

مركز االخبار 
اخبار التمدن 

حمالت الحوار المتمدن التضامنية 
االعالنات في الحوارالمتمدن 

أرشيف االستفتاءات 
اقرا سجل الزوار/التعليقات 

إعالن: رصيف22 
مروج التمدن 
القائمة البريدية

اضافة موضوع جديد 
اضافة خبر 

إضافة يوتيوبفلم  إلى يوتيوب التمدن 
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن 

أضف حملة 
اضف موقعنا 

نحن كصفحتك  الرئسية ! 
ابحث في موقع الحوار المتمدن

الموضوعات المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
نرجو استخدام نظام إضافة المواضيع في إرسال المواضيع وعدم إرسالها بواسطة البريد الكتروني

حقوق النسخ واعادة النشر متاحة للجميع مع اإلشارة إلى المصدر 
الموضوعات المنشورة العضاء هيئة االدارة ال تعبر بالضرورة عن رأي الحوار المتمدن 

فرز حسب التعليقات: 0

Facebook Comments Plugin

األحدث

إضافة تعليق...
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