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المقدمة
االقليات المستهدفة.• 
مقاربة التقرير.• 
النطاق الجغرافي للتقرير. • 
المنهجية.• 
مصاعب وتحديات• 

رجل مسن من األقلية اإليزيدية
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مجتمع الدراسة
اليهود.• 
العراقيون من أصول افريقية.• 
المسيحيون (الكلدو أشوريين السريان).• 
اإليزيديون.• 
التركمان.• 
الصابئة المندائيون.• 
الشبك.• 
البهائيون.• 
الكاكائيون.• 
الكرد الفيليون.• 

طفل مندائي من بغداد

1



1819 مجتمع الدراسةفي مهب الريح

اوال: مجتمع الدراسة
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توزيع االقليات في العراق
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العراقيون من أصول افريقية 
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البيئة القانونية 
لحقوق األقليات 

في العراق
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ثانيا: البيئة القانونية 
لحقوق االقليات في العراق
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خريطة توضح نزوح األقليات بعد اجتياح داعش







           
          



 



قيود على حقوق االقليات في الدستور
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(2) Minorities and the Law in Iraq, Institute for International Law and Human Rights, Washington, D.C., 2011, p 34-35.



انتهاكات 
ضد اإليزيديين

نازحة إيزيدية من سنجار تعيش في 
هيكل بناية قرية كريبان
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٣
انتهاكات ضد اإليزيديين

      













١-انتهاكات الحق في الحياة واعتداءات ضد سالمة االفراد
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نازح إيزيدي يعيش في خيمة

في مواجهة شتاء قاس في 
مخيم للنازحين في دهوك
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٢-االعتقاالت التعسفية للناشطين االيزيديين
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نازحة إيزيدية من 
سنجار تتطلع للعودة 

إلى منزلها
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نازحة إيزيدية في هيكل بناية غير في مخيم للنازحين في دهوك
مكتملة في منطقة إيتيت - دهوك
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٤-مظاهر التمييز ضد االيزيديين
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نازحون إيزيديون 
في مخيم الداودية 
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٥-تقييد حق التنقل لاليزيديين إلسباب تمييزية


             























إعداد خبز للعائلة
في مخيم للنازحين

في مواجهة شتاء قاس 
في مخيم زاويتا
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٦-انتهاكات الحق في الصحة وحق الحصول على بيئة نظيفة









































نازحون إيزيديون من بعشيقة



انتهاكات 
ضد المسيحيين

قداس في بغداد
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٤
انتهاكات ضد المسيحيين








            




١-انتهاكات ضد الحق في الحياة وسالمة االفراد 







   

    
  


   



    
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
    
    

   
     
    

    
   


   
    
   
     



لن اغادر بلدي أبدا

سامر الياس سعيد من سكنة املوصل، يعمل معلام للغة الرسيانية ويرسل قصصه الصحفية اىل صحيفة 
الزمان اليومية، ظل سامر الذي يبلغ من العمر اربعني عاما متمسكا مع عائلته الصغرية بمنزله وعمله 
ونمط حياته املتكيف مع حتوالت مدينة املوصل. وكان شاهدا عىل كل التحديات التي واجهها املسيحيون 

بعد االحتالل االمريكي للعراق وحتى سقوط املوصل بيد تنظيم داعش.
وثق سامر االنتهاكات التي يواجهها املسيحيون خالل االعوام املاضية، وحني سقطت املوصل بيد مقاتيل 
داعش مل يغادر سامر وعائلته املدينة، بل ظل يالزم منزله حتى صباح اليوم التايل، يقول «يف صباح اليوم 
التايل وبالتحديد يف الساعة العارشة  قررت اخلروج من املنزل لالستطالع والتاكد من صحة االخبار التي 
قبالة  الواقع  اجليش  برج  فشاهدت  امنيا.  املوصل  اهنيار  اىل  تشري  كانت  السابقة والتي  الليلة  يف  طالعتها 
داري خاليا من عنارصه عىل غري العادة، وبينام واصلت مسريي باجتاه نفق اجلامعة وجدت اوىل مالمح 
املدينة املنهارة حينام ملحت عجلة اهلمر العسكرية اخلاصة بعنارص الفرقة الثانية والتي كانت مرابطة عرب 
منها  القرب  ويف  فيها  تشب  النريان  كانت  الرئييس،  املوصل  جامعة  باب  من  خطوات  بعد  عىل  سنوات 
عىل  القائمون  رفض  القريبة  املستشفيات  احد  اىل  اجلثة  نقل  سامر  حاول  وحني  العسكريني،  إلحد  جثة 
املستشفى تسلمها قائلني «اهنم تلقوا تعليامت من مقاتيل التنظيم بعدم فعل ذلك». وتكرر االمر حني اراد 

تسليم اجلثة جلامع هيبة خاتون القريب  من املكان، فبقيت اجلثة تتعفن يف الشارع اياما متالية. 
الديني  للرتاث  االوىل  االنتهاكات  هلا  داعش  احتالل  اثناء  املوصل  يف  بقاءه  فرتة  خالل  سامر  وسجل 

للمسيحيني وتدمري رموزه وابنيته ومزاراته، يتذكر ذلك قائال: 
«مع رشوق شمس احد االيام يف مطلع شهر متوز اكتشفت باملصادفة اختفاء صليب كاتدرائية مار افرام 
املسيحيني  مع  تعامله  عن   خالله  من  التنظيم  كشف  الذي  االول   احلادث  كان  ان  بعد  الرشطة  حي  يف 

بتحطيم متثال العذراء (سيدة دجلة) املطل عىل هنر دجلة يف حملة الشفاء باجلانب االيمن من املوصل».
حس  يكن  مل  نادرة.  بشجاعة  اليومية  مشاهداته  التنظيم  سيطرة  حتت  قضاها  يوما   ٣٨ خالل  وسجل 

الصحفي هو ما دفع سامر للتمسك بمنزله يف املوصل، بل هو حسب ما يقول:
 «وجود املسيحيني منذ اكثر من الف عام يف هذا املدينة هو ما يستحق ان ندافع عنه، اهنا مدينتنا ولن يغري 
وكنائسها  مزاراهتا  وتشكل  العراقيني  املسيحيني  تاريخ  يف  رمزية  مكانة  للموصل  داعش،  احتالل  ذلك 

تراثا روحيا ال يمكن لنا التخيل عنه بسهولة».
 ويواصل حديثه مفرسا اسباب متسكه بالبقاء يف املوصل قائال «بقيت يف املوصل منذ سقوطها بيد مقاتيل 
منازلنا  عىل  نرصاين  وتعني  (ن)  حرف  بكتابة  داعش  مقاتلوا  بدأ  حني  متوز   ١٧ تاريخ  وحتى  التنظيم 

وختيرينا بني دفع اجلزية او اعتناق االسالم او القتل». (١)
وقد نجح سامر يف اهلرب مع عائلته مع اخذ جزء من مدخراته اىل دهوك، عىل العكس من بقية املسيحيني 
يسء احلظ الذين سلبت مدخراهتم ومل يبق من خيار لدهيم سو املخيامت يف انتظار السامح هلم باللجوء 
اىل احد بلدان الغرب. وحني وصل اىل حدود مدينة دهوك طلب منه افراد البيشمركة يف السيطرة االمنية 
لقرية «بدرية» عىل اطراف دهوك الرجوع عىل اعقاهبم والعودة يف يوم اخر، وبقي لساعات اىل ان سمح 
له اخريا بالدخول مساء، استقر مؤقتا يف قرية قريبة اىل ان انتقل اىل مركز املدينة، وبقي سامر خالل عام 
كامل من مغادرته املوصل عىل تواصل مع جمريات االحداث داخل مدينته موثقا االنتهاكات جتاه الرتاث 

املسيحي يف املوصل الذي ينوي نرشه يف كتاب.
سامر مثال لرشحية من املسيحيني يتمسكون ببقاءهم يف البالد، وهو ال يفكر يف مغادرة العراق وتظل عيناه 

تتطلعان اىل اليوم الذي تتحرر فيه املوصل من الغزاة ليعود اىل منزله وعمله.

2015

األب أمير حجي في قداس في كنيسة - بغداد
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٢-االستيالء على عقارات المسيحيين في بغداد
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مهد طفل في احدى 
الكنائس التي استضافت 

النازحين المسيحيين
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٤-الحرمان من الحق في التعليم
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حق االقليات في عدم التمييز

تشمل معظم القوانني الدولية املتعلقة بحقوق االنسان او محاية االقليات عىل 
املتحدة  األمم  إعالن  مثل  ملنعه  مكرس  بعضها  لكن  التمييز،  تتناول  احكام 
املأل  عىل  ونرش  اعتامده  تم  الذي  العنرصي  التمييز  أشكال  مجيع  عيل  للقضاء 
الثاين/ ترشين   ٢٠ يف  املؤرخ  د-١٨)   (١٩٠٤ العامة  اجلمعية  قرار  بموجب 
نوفمرب ١٩٦٣، ويعد العراق طرفا ملتزما به ما دام قد اعلن عن قبوله، واملواد 
تتضمن  سلبية  بتدابري  حتكم  أي  بمنعه،  وحتكم  التمييز  ماهية  تبني  منه  التالية 
ضد  التمييز  ملنع  الدولة  قبل  من  تبنيها  جيب  اجيابية  تدابري  عىل  تنص  كام  املنع، 

االقليات.
املادة ١

يمثل التمييز بني البرش بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني إهانة للكرامة 
اإلنسانية، وجيب أن يدان باعتباره إنكارا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، وانتهاكا 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  املعلنة  األساسية  وللحريات  اإلنسان  حلقوق 
وواقعا من شأنه  وسلمية بني األمم،  ودية  اإلنسان، وعقبة دون قيام عالقات 

تعكري السلم واألمن بني الشعوب. 
املادة ٢ 

١- حيظر عيل أية دولة أو مؤسسة أو مجاعة أو أي فرد إجراء أي متييز كان، يف 
ميدان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يف معاملة األشخاص أو مجاعات 

األشخاص أو املؤسسات بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني.
٢- حيظر عيل أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابري الضبطية أو غريها، بتشجيع 
أو حتبيذ أو تأييد أي متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل االثنى يصدر عن 
أية مجاعة أو أية مؤسسة أو أي فرد. يصار، يف الظروف املالئمة، إيل اختاذ تدابري 
ملموسة خاصة لتأمني النامء الكايف أو احلامية الكافية لألفراد املنتمني إيل بعض 
واحلريات  اإلنسان  بحقوق  التام  متتعهم  لضامن  استهدفا  العرقية  اجلامعات 
حقوق  أية  قيام  عن  ظرف  أي  يف  التدابري  هذه  تسفر  أن  جيوز  وال  األساسية. 

متفاوتة أو مستقلة للجامعات العرقية املختلفة.
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٦-اوضاع مأساوية للنازحين

      
      
    
      
       





              


























 





٥-تعقيد اجراءات الحصول على اوراق ثبوتية 













حق االقليات 

في عدم التمييز في مجال التعليم

اعتمدت االتفاقية اخلاصة بمكافحة التمييز يف جمال التعليم يف املؤمتر العام 
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  يف ١٤ كانون األول/ديسمرب 

١٩٦٠، يف دورته احلادية عرشة
االقليات،  هوية  عىل  للحفاظ  العامة  الوسائل  اهم  االتفاقية  هذه  متثل 
الجراءات  ومعلومة  وضاحة  حدودا  خالقة  التعليم  يف  للتمييز   وتتصد

متنع التمييز ضد االقليات. 
وتتضمن املواد التالية ما يتضمن التصدي للتمييز ضد االقليات يف جمال التعليم 

املادة ١ 
١. ألغراض هذه االتفاقية، تعني كلمة ”التمييز“ أي متييز أو استبعاد أو 
قرص أو تفضيل عيل أساس العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين، 
أو الرأي سياسيا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو احلالة 
يف  املعاملة  يف  املساواة  إلغاء  عنه  ينشأ  أو  منه  يقصد  املولد،  أو  االقتصادية 

جمال التعليم أو اإلخالل هبا، وخاصة ما ييل:
(أ) حرمان أي شخص أو مجاعة من األشخاص من االلتحاق بأي نوع من 

أنواع التعليم يف أي مرحلة،
(ب) قرص فرض أي شخص أو مجاعة من األشخاص عيل نوع من التعليم 

أدين مستوي من سائر األنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة ألشخاص معينني 
 ٢ املادة  أحكام  جتيزها  التي  تلك  غري  األشخاص،  من  معينة  جلامعات  أو 

من هذه االتفاقية،
(د) فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان عيل أي شخص أو مجاعة من 

األشخاص.
التعليم  أنواع  مجيع  ”التعليم“ إيل  كلمة  تشري  االتفاقية،  هذه  ألغراض   .٢
ومراحله، وتشمل فرص االلتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف 

التي يوفر فيها.
املادة ٥ 

١. توافق الدول األطراف يف هذه االتفاقية عيل ما ييل:
ممارسة  يف  الوطنية  األقليات  أعضاء  بحق  االعرتاف  الرضوري  من  (ج) 
فضال  وإدارهتا،  املدارس  إقامة  ذلك  يف  بام  اخلاصة،  التعليمية  أنشطتهم 
عن استخدام أو تعليم لغتهم اخلاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة 

وبالرشوط التالية:
يامرس هذا احلق بطريقة متنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة  ”١“ أال 
السيادة  متس  بطريقة  أو  أنشطته،  يف  املشاركة  من  أو  ككل،  املجتمع  ولغة 

الوطنية،
تقرره  الذي  العام  املستوي  من  أدين  التعليم  مستوي  يكون  أال   “٢”

السلطات املختصة،
االلتحاق بتلك املدارس اختياريا. يكون  ”٣“ أن 
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http://l-news.net/index.php/policy/67446.html

األب عمانوئيل يوحنا بيتو 
دهوك



انتهاكات 
ضد الشبك

شيخ من قرية شبكية 
في سهل نينوى
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٥
انتهاكات ضد الشبك












   


























































نازحة شبكية في احدى مخيمات محافظة كربالء
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١-تقييد حق التنقل بين المحافظات
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بين جراح النزوح وقلق العودة 
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٢-تطبيق نظام الكفيل في بغداد والمحافظات الجنوبية

             














اوضاع مأساوية للنازحين الشبك
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٣-االجبار على التطوع في التشكيالت القتالية 

             
     



















 http://www.wasitpc.gov.iq/201521/04//%D985%%D8%AC%D984%%D8%B3-%D985%%D8%AD%D8%A7%

D981%%D8%B8%D8%A9-%D988%%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D98%A%D982%%D8%B1%D8%B1-
%D8%A7%D984%%D8%B3%D985%%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D988%%D984-%
%D986%%D8%A7%D8%B2/

الموت على يد داعش 
افضل من حياة الذل




        










     
  













       
       


   
        

         
        




    
       








7273 انتهاكات ضد الشبكفي مهب الريح


    
  

 
   
      





     


 


      
      
      




 •








 •






 •

             


 •
            










٤-أزمة الفنادق في كربالء 





      













             
















http://kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=78564






نازحون شبك في محافظة كربالء 
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٦-انتهاكات الحق في التعليم

            




   
   


















       








AAADDDDnethttpwwwnon     
ADADDADBDDBDDAADDDD



























٥- انتهاكات الحق في الصحة




















 http://www.basnews.com/ar/news/201519/05//%D8%A7%D984%%D8%A7%D986%%D8%AA%D985%%D
8%A7%D8%A1-%D8%A7%D984%%D985%%D8%B0%D987%%D8%A8%D98%A-%D984%%D8%A7%
D98%A%D8%B4%D981%%D8%B9-%D984%%D984%%D986%%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D98%A
%D986-%%D8%A7%D984%%D983%/

                



انتهاكات 
ضد التركمان

حداد تركماني من 
طوزخورماتو 
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٦
انتهاكات ضد التركمان

              










         


              

Human Rights Watch

            

(1) Minority Rights Group International: Iraq: Turkomans, available on link of: http://www.minorityrights.org/5750/
iraq/turkomans.html

(2) From Crisis to Catastrophe: the situation of minorities in Iraq, (London: Minority Rights Group International,2014) 
p14.






١-استهدف الحق في الحياة وسالمة االفراد










    



    
   



   
   
  
    
   
   
  

     
   


    




(1) Ib.
(2) Public Hearing on Human rights situation of Turkmen of Iraq, Subcommittee on Human Rights
European Parliament, Brussels, May 2012,p15.
(3). Zahid Jihad Albayati & Dr. Elham MA Albayati, Turkmens of Iraq: The Third Ethnic Component of Iraq, Research 

Turkey, 2015. available on link of: http://researchturkey.org/turkmens-of-iraq-the-third-ethnic-component-of-iraq/ 

قلق العودة الى مدينة مدمرة
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٢-مظاهر االقصاء والتمييز ضد التركمان















  




        



















  







           



(1) Minority Rights Group International: Iraq: Turkomans, op cit.
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arabickurdistan













          









              



http://www.newsabah.com/wp/newspaper/47632






8485 انتهاكات ضد التركمانفي مهب الريح

٣-مظاهر التمييز وانتهاك حقوق النازحين التركمان

      










       





      




        





(1) Miriam Puttick, No Place to Turn:Violence against women in the Iraq conflict , Ceasefire Centre for Civilian Rights 
and Minority Rights Group International, February 2015.











































(2) Iraqi Turkmen Front takes up arms against ISIL-UPDATED, World Bulletin
http://www.worldbulletin.net/haber/139118/iraqi-turkmen-front-takes-up-arms-against-isil-updated






تركمان في مخيمات للنازحين
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٤-تقييد حق الوصول لوسائل االعالم العامة


             





(1) MINORITY PROTECTION: A COMPARATIVE LOOK AT MINORITY LEGISLATION, INSTITUTE FOR 

INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS, NOVEMBER 2008, p7. 

           




















      







 •



نازحون تركمان يعيشون 
في هياكل منازل 

قلق العودة الى مدن مدمرة
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٥-تقييد حق التركمان في استخدام لغتهم


           
          



  

 
      


     

      













(3) Public Hearing on Human rights situation of Turkmen of Iraq, op cit,p15.

            


 





    







             

 h t t p : / /www. imh-o rg . com/%D985% %D8%B5%D8%A7%D984% %D8%AD-%D8%B3%D9 %

8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 9 8 %A % D 8 % A 9 - % D 9 8 8 % %D 9 8 5 % %D 9 8 %A % D 9 8 8 % %D 9 8 4 - %
%D8%B9%D8%B1%D982%%D98%A%D8%A9-%D988%%D8%A5%D8%AB%D986%%D98%A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D98%A%D8
%A9-%D8%A7%D984%%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D981%%D98%A%D8%A9-%D984%%D984%%D9
85%%D983%%D988%%D986%%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8%B5%D8%BA%D98%A%D8%
B1%D8%A9-


http://tnanews.net/news.php?id=1326

نازحون تركمان يتكدسون في 
هيكل بناء غير مكتمل

في انتظار مستقبل مجهول



انتهاكات 
ضد الكاكائيين

امرأتان كاكائيتان
من قرية علي سراي 
في داقوق
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٧
انتهاكات ضد الكاكائيين

      


    ISIS  
     




       


        
http       

wwwalalamirnews1627666


2862015

١-خطابات الكراهية والتحريض ضد الكاكائيين
















          










     
              


       





    



https://www.youtube.com/watch?v=v3Mbm7FMDMc&feature=youtu.be


httpwwwiraqpressagencycom?p89837&langar


httpwwwawene
comararticle2014091135633

(5) Robert Lindsay, The Yezidis – A Mysterious Kurdish Religious Sect,available on link of: https://robertlindsay.
wordpress.com/2009/06/03/the-yezidis-a-mysterious-kurdish-religious-sect/



الكاكائيون 
النازحون من محافظة نينوى 





















عائلة فالحين من كاكائيي كركوك
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٣-االختالف االجتماعي والثقافي كمصدر للتمييز







1012011
(2) Karlos Zurutuza, Where a Moustache Can Mean Life or Death,IPS News, 7 SEP 2013. http://www.ipsnews.

net/2013/09/where-a-moustache-can-mean-life-or-death/
142015

(4) Saad Salloum, End of Diversity in Iraq, History under the Sword: Tracking Cultural Heritage destruction, Human 
Migration, and the Dynamic Nature of Conflict in Iraq, Exploratory Seminar at the Radcliffe Institute for Advanced 
Study , Thursday and Friday, July 9-10, 2015.p40.








  
      



     
      

      
     
       
     
      
      

      





      





٢-االضطهاد على اساس االختالف الديني 



           




606120122


فتاة من قرية علي سراي

امرأة كاكائية تحوك سجادة
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(1) Iraq’s Minorities and Other Vulnerable Groups: Legal Framework, Documentation and Human Rights, Institute for 
International Law and Human Rights, Washington, D.C., 2013,p152. 

(2) Ibid,p 103. 













٤-مظاهر التمييز ضد الكاكائيين 
















 











711949
(2) For instance: Iraq country of origin information , (col) Report, Home office UK border agency, 30 AUGEST 2011, 

p-188.




شيخ كاكائي من قرية علي سراي
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=467817

٥-انتهاكات الحق في 
التعليم والتمتع 

بثقافتهم الخاصة 

   
    
  
   
    
    
    
   
   
    



     
     
   

 




    
   




















حق االقليات في التمتع بالثقافة الخاصة













     


   




      
         









عجوز كاكائية 
من قرية علي سراي



انتهاكات 
ضد المندائيين

الترميذا نظام كريدي 
يؤدي طقوسا مندائية على نهر دجلة 
في محافظة ميسان
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٨
انتهاكات ضد المندائيين

       













١-انتهاكات حقوق النازحين 





 

 
















            






احصائيات النازحين المندائيين الهاربين من داعش


















طقوس مندائية على نهر دجلة في بغداد
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٣-مظاهر التمييز ضد المندائيين

       





      
    
     



     





      

    
     



       

      






٢-انتهاكات الحق في الحياة وسالمة االفراد
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وضع اليد على الراس 
صلوات دينية مندائيةأثناء قراءة نصوص مقدسة
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٤-خطابات الكراهية والتمييز الديني













           

              










         




     
   
      

    
   





      
     



     







       




بداية حياة جديدة
للمتعمد بالماء الجاري

اطفال مندائيون يبتهلون للخالق
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٥-مسار الهجرة ومخاطرها على مستقبل الوجود المندائي
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(1) Saad Salloum, End of Diversity in Iraq, History under the Sword: Tracking Cultural Heritage destruction, Human 

Migration, and the Dynamic Nature of Conflict in Iraq, Exploratory Seminar at the Radcliffe Institute for Advanced 
Study , Thursday and Friday, July 92015 ,10-. 








    
   
  
  

   
   


    

   
    
   
    

   





    
    
   
   

  
    
  
   
 
    
   




    








ال استطيع الخروج من باب المعبد بسبب هويتي

    

          





  








            

     
    
           





             










أداء القسم من قبل المتعمدين بالمحافظة 
على صبغة الماء الجاري
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Cultural Genocide


















  
     
  

    
     


      

 

      
      


      


 













 












أداء الصلوات قبل ممارسة الطقوس الدينية 
من قبل رجل دين 

قراءة ادعية وصلوات مندائية



انتهاكات 
حقوق العراقيين 
من أصول إفريقية

عراقي من اصل افريقي 
في احدى عشوائيات الزبير
في محافظة البصرة
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٩
انتهاكات حقوق العراقيين من 

أصول إفريقية



      






مظاهر التمييز ضد العراقيين من اصول افريقية 





       

















         












                






















2015

عراقيون من اصل افريقي 
امام جمعية انصار الحرية االنسانية



116117 انتهاكات حقوق العراقيين من أصول إفريقيةفي مهب الريح









 








٣- انتهاكات الحق في الثقافة الخاصة








               
   
   
   
    



   
   
    
   
    



    











         



٢-اغتيال الناشطين وسياسة االفالت من العقاب
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(2) Saad salloum, Will Iraqi Blacks Win Justice?, The New York Times, 22 Jul 2014
http://www.nytimes.com/201423/07//opinion/will-iraqi-blacks-win-justice.html

طقوس افريقية 
في احدى مكايد البصرة
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االنتهاكات او تبررها


        




   







  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

























  

   
   











على  تشجع  ٤-بيئة 

في إحدى عشوائات الزبير

ورشة لتدريب العراقيين 
من اصول افريقية 



عسكرة األقليات
ومصير المناطق 
المتنازع عليها

Photo/Hussein Malla

شاب يتطلع إلى سهل نينوى
بعد انخراطه في تنظيم 
مسلح لتحريره من داعش
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١٠
عسكرة األقليات

ومصير المناطق المتنازع عليها





   





الميليشيات المسيحية والصراع حول سهل نينوى 











             









  
















The headquarters of a Dwekh Nawsha Assyrian Christian militia unit near 
the front line against ISIS in Baqofa, Iraq. 
PETER VAN AGTMAEL / MAGNUM, FOR THE NEW YORK TIMES

A Roadblock Near The Headquarters Of A Dwekh Nawsha Assyrian Christian 
Militia Unit In Baqofa, Iraq.
Peter Van Agtmael / Magnum, For The New York Times

في مفترق طرق 
قبل تحرير سهل نينوى
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(1) EDWARD PENTIN, Patriarch Sako: Christian Militias Would Escalate Iraq Crisis, available on link of:  http://
www.ncregister.com/daily-news/patriarch-sako-christian-militias-would-escalate-iraq-crisis/#ixzz3gRZAHS5X





     






















http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=760228.0
(2) Call to Arms: Christians Joining Forces Against ISIS, available on link of: http://www.aleteia.org/en/world/article/

reverse-jihad-christians-joining-forces-against-isis-5899858875514880
(3) Iraqi Turkmen: Minorities United Against US Bill, UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES 

ORGANIZATION, available on link of: http://unpo.org/article/18180

A member of a Christian militia unit tries to persuade Kamala Karim Shaya, one of 
the last residents of Telskuf, to move to a secured home near their barracks.
PETER VAN AGTMAEL / MAGNUM, FOR THE NEW YORK TIMES

A bullet wound on the arm of Raed Sabah Matt, a former member of the Iraqi 
Army who survived an attack by Al Qaeda in Mosul and is now a member of an 
anti-ISIS Christian militia.
PETER VAN AGTMAEL / MAGNUM, FOR THE NEW YORK TIMES
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http://almustakbalpaper.net/content.php?id=3461  
(2) Nasir Ali, Shiite militia recruiting Yezidis, strengthening foothold in Shingal, http://rudaw.net/english/

kurdistan/02032015


The Nineveh Plain ForceNPF

           


             
            
























٢- الميليشيات االيزيدية وصراع النفوذ حول سنجار

         
HPS





html#sthashqhenashttpwwwishtartvcomviewarticle
dpuf

http               
surayanewscom?p


http://www.mustaqila.com/news/163431.html
httpwwwsasapost

combabylonbrigades


Abed al-Qaisi/Al Jazeera
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٣-المطالبة بتسليح التركمان والصراع حول كركوك



 
 









           







Ali Mamouri, Iraq’s minorities demand weapons, training,  Al-Monitor, available on link of: 
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/201409//iraq-minorities-calls-for-international-protection-arms.html


(3) Iraqi Turkmens request arms to fight ISIL rebels, World Bulletin, available on link of http://www.worldbulletin.net/

haber/142723/iraqi-turkmens-request-arms-to-fight-isil-rebels





            


 The Sinjar Resistance UnitsYBS

    



 The Sinjar Defense UnitsHPS

   


 



PKK
  
            

PKK


      




           


(1) Joanna Paraszczuk, Yazidi Militias Fight IS In Iraq, Amid Kurdish Rivalries, http://www.rferl.org/content/islamic-
state-yazidi-militias-kurdish-region/27066780.html
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٤- صراعات داخلية حول تشكيل اجنحة عسكرية مختلفة للشبك








         
         







             
              
            


















              



   





            











         

             
    


   
             








httpwwwturkmenelipartycom

(2) Iraqi Turkmen Front takes up arms against ISIL-UPDATED, World Bulletin, http://www.worldbulletin.net/
haber/139118/iraqi-turkmen-front-takes-up-arms-against-isil-updated
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٥- صراعات سياسية كردية حول قيادة القوة الكاكائية المسلحة















              

            



٦- سيناريوهات المناطق المتنازع عليها وحق االقليات في تقرير المصير
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 http://aranews.org/201504 //%D985% %D8%B3%D8%B9%D988% %D8%AF-%D8%A8%D8%B1%
D8%B2%D8%A7%D986% %D98 %A-%D985% %D986-% %D98 %A%D8%B1%D98 %A%D8%AF-
% D 8 % A 7 % D 9 8 4 % %D 8 % A 7 % D 9 8 6 % %D 8 % B 6 % D 9 8 5 % %D 8 % A 7 % D 9 8 5 - %
%D984%%D984%%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D984%/
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التوصيات 

  



     








أوال -(خطاب الكراهية والتحريض ضد االقليات)
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Territorial Integrity of Scecession
State

http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=4120
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خامسا: (إعادة بناء الثقة) 











        




           
         











   






            






ثانيا: (التمييز ضد االقليات)

             






 



ثالثا: (اوضاع النازحين من افراد االقليات)


        
           








رابعا: (مناطق االقليات المتنازع عليها)
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