
 

  

  والعشرون الثامنة الدورة – ا�تحدة با�مم �نسان حقوق  مجلس

  العراق/الشاملي,الدور  +ستعراض – ٦البند – يةهشف مداخلة

  �نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز

  ٢٠١٥ مارس ١٩

 ،نائبة,الرئيس,سيدتيا,شكرً 

 ا*سبوق  غ.- لوضعل ا*جلس انتباه  يوجها أن العالم، حول  يزيديون أ مبادرةو ��نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز يود

 عLى و6قليات للنساء ا*IFJي HسFGداف إزاء بالغ بقلق نشعر إذ .اليوم العراق :ي والدينية العرقية 6قليات تعانيه ذيال

  .الخط.-ة الدولية الجرائم حد إUى ترTى وحشية بأعمال داعش تنظيم يد

 ا*واطن.ن، لجميع �نسان حقوق  عLي والحفاظ 6قليات، حماية عن بمسئوليFGا العراقية الحكومة نذكر أن نود كما

  .البgد :ي ا*ضطربة الحالية 6وضاع خضم :ي bسيما

  سبق الmn التوصيات ب.ن من توصية ١١ قبلت قد العراق ولةد كانت
ُ
 الشامل، الدوري Hستعراض خgل لها دمتوق

  .لsقليات والفعالة ةالكافي الحماية بتوف.- معظمها تتعلق

 يزيدين6  ضد ا*رتكبة الجسيمة الفظائع –تفصيلًيا– للمجلس صفوُ  نفسه، العراTي للوفد اووفًق  الواقع، أرض وعLى

 ضد محتملة جرائم تشكل HنFGاكات تلك أن امعتz-ً  داعش، عناصر قبل من العراق :ي والفتيات والنساء الرجال من

 من القليل العراق حكومة توUي بينما هوادة، بg يزيدي.ن6  بحق HنFGاكات تستمر ذلك، ومع .العرTي والتطه.- �نسانية

 تحقق جادة تحقيقات إجراء ضمان أو 6قليات، لحماية التشريعات تعديل أو HنFGاكات، لتلك للتصدي Hهتمام

 .للضحايا العدالة

 
ُ
 ا*تحدة، لsمم حصائياٍت �  وطبقا القتال، أعمال عLى طفل  ١٥٠٠ تدريب وتم ،يزيدىأ رجل ٥٠٠٠ حواUي ن�  ح�n،�تلق

�يقرب�من�  من أك�- إUى با�ضافة داعش، قبضة رهن مختطف.ن –يزيدي.ن6  من معظمهم– شخص �b٣٠٠٠زال�ما

  .العراق وخارج داخل ،الجن��m لgستغgل كرقيق نوبيعه نخطفه تم والفتيات النساء من  آخرين ٥٠٠٠

 أمراض معظمهم ويعاني الدولة، قبل من ا*gئم Hجتما�ي أو النف��m التأهيل مFJم اأيً يتلق��فلم عFJم، ج�فرا تم من أما

  .وخيمة صحية ومشاكل خط.-ة عصبية وصدمات نفسية

�nالكا:ي �نساني للدعم تفتقر مخيمات :ي احاليً  ويعيشون  منازلهم، من يزيدين6  ا*واطن.ن من ٪٨٥ تهج.- تم��ن، ح. 

 هؤbء؟ كل لحماية العراقية الحكومة اتخذ�Fا الmn الخطوات افم



 

 ،دة,نائبة,الرئيسسيال

 تناإنساني ضد حرب أمام نحن بل  الوقت، مع حرب :ي أننا يؤكد أعيننا، أمام ايوميً  وا*تصاعد العراق، ي: الخط.- الوضع

 الحرب مواجهة نستطيع b أننا ندرك نأ –م��� وقت أي من أك�-– �ن فعلينا ثم ومن ،نقدسها الmn ا*بادئ وضد

  .وكرامته �نسان لحقوق  6ولوية إعطاء دون  و�رهاب، العنيف التطرف ضد الحالية

 ا*حدق الخطر من يزيدي.ن6  العراق أبناء من و6طفال والنساء الرجال لحماية آنيةو �جادة خطوات اتخاذ من bبد

  .6بد إUي الظgم أيدي :ي الوقوع من لعراقا نحمm أنو  والخطف، والتعذيب وHغتصاب بالقتل،

  .هلنا�الغد�فرصة�أخرى مي�نإذا�لم�نقم�بذلك�اليوم،�ربما�لو 

  نائبة,الرئيس,سيدتيشكًرا,


