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أطباء من أجل حقوق اإلنسان تدین القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاھرین في 
 العراق

  
إستخدام تعرب منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان عن قلقھا الشدید بشأن  –نیویورك 

 التقاریرحسب  والتي أسفرت،  ةللقوة المفرطة والالقانونیة والقاتل عناصر األمن العراقي
 شخص وإصابة اآلالف. 250 عن ما الیقل عن مقتل الواردة

 
عدد من التقاریر من منظمات عدة في العراق، بما  منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان تلقت

تخدام س، الذین قاموا بتوثیق إالمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان في العراقفي ذلك تقریر من 
 يوالرصاص المطاطمتھور للذخیرة الحیة والغاز المسیل للدموع والماء الساخن قوى األمن ال

 .حتجاجات الشعبیةن خالل الشھر الماضي من اإلضد المتظاھری الھراواتو
 

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان:،  مدیرة السیاسات في منظمة سوزانا سیركینلسیدة ا بیانأدناه 
"تدعو منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان إلى إجراء تحقیق فوري ومستقل وشامل عن 

 التي یتم إرتكابھا في العراق."المتعددة نتھاكات حقوق اإلنسان ت القتل وإعملیا
لشغب ا نحن ندین اإلستخدام المفرط للقوة القاتلة من قبل قوى األمن العراقیة و قوى مكافحة"

 ."طرف كاننوع من العنف المستخدم من أي  باإلضافة إلى اي
 

"إن التقاریر التي تشیر إلى اإلستخدام العشوائي للغاز المسیل للدموع تثیر قلقاً كبیراً، 
غیر فتاكة" یمكن أن یكون لھا عواقب ممیتة وآثار سلحة الوخصوصاً أن ما تسمى ب "األ
 أطباء من أجل حقوق اإلنسان عن ھذا الموضوع منظمة وثقت طویلة األمد على الصحة، كما

 ."حول العالم
 



"تحث منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الحكومة العراقیة على وقف التصعید والوقف 
المستخدمة لمكافحة الشغب، الفوري إلستخدام الغاز المسیل للدموع وغیرھا من األسلحة 

رتكب من الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة على باإلضافة إلى حمایة المدنیین من العنف الم
 نتھاكات."ذه اإلھ في  ةالمستقل اتوعلى دعم التحقیقحد سواء، 

  
) من مدینة نیویورك مقراً لھا، و تستخدم PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان ( تتخذ منظمة
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