
  

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

  السامي ا�فوض مع التفاع*ي حوار – شفوية مداخلة – ٢ البند

  �نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز

  ٢٠١٥ مارس ٢٥

  

 شكًرا;سيدي;الرئيس،

 -ي الوضع حول  السامية ا(فوضية بتقرير العالم ع�� يزيديون أ ومبادرة �نسان حقوق  لدراسات القاهرة مركز يرحب

  .العراق

 تنظيم يوجهها الFG ا(نهجية العنيفة الهجمات أن من التقرير إليه خلص الذي :ستنتاج الخصوص وجه ع1ى ونردد

RبمنRفSTمQR ) داعش( الشام و العراق -ي �سKمية الدولة  ع1ى والشبك، والكلدان وQشوريWن يزيديةضدRا(دنيWن،

 ع1ى نؤكد و .الجماعية و�بادة �نسانية ضد والجرائم الحرب جرائم حد إ`ى تر_ى العرقية، أو الدينية انتماءا\Sم أساس

�اف نأfللمجتمع بالنسبة اجًد  مهم الجرائم لهذه ا(تعمد بالطابع :ع  Qيزيدي RقلياتQRمنRه�WغRلكنه وو �Wكا-ي غ R

 QRضدRيزيديفا(جازرWQRوRقلياتنRتتRخرىQكRبشكلR  التحرك ع1ى ا(جلس نحث فنحن ثم ومن ،العراقR-ي يوميرر

  .البشعة الجرائم هذه عن ا(ساءلة ضمان وع1ى عاجل بشكل

  سيدي;الرئيس،

  ،ع�Sما غ~{ | ا(نهجية :ن}Sاكات وتوثيق رصد أن رغم
ً
 -ي الواقعWن ا(خطوفWن Qشخاص محنة استمرار ظل -ي خاصة

تخذ لم طا(امغزىRRو|  مع~{ بK نيظK  أ�Sما إ|،Rداعش قبضة
ُ
� تWعاتق ع1ى ويقع .وا(صالحة للمساءلة ملموسة تداب 

 وللتحقيق لو|ي}Sا الخاضعWن Qشخاص لحماية الواجبة العناية �يKء قانونية مسؤولية رئيسية بصفة العراق حكومة

،RفضRKعنRنشرRكلRنتائجRالتحقيقاتRحرب جرائمالعرا_ىQ Rمن قوات ارتكاب تخص مزاعم فSTا بما ا(زاعم، جميع -ي

RللضحاياRالضررR�  وضمانRا(سائلةRوRج�

 وQفعال الجن��F العنف أعمال من للناجWن الفوري والط�F النف��F الدعم بكفالة الحكومة تل�fم أنكذلكR و|بد

  ،Qخرى  �جرامية
ً
KفضRعن �Wن �|ف فعلية موارد توفWد أنحاء جميع -ي ال��اع بسبب النازحKالب .R}~تبRإ`ىRبا�ضافة

RيضمنR Rبما RللمصالحةRالشاملة، Rا(جتمعاتRالعراقيWن لجميع ا(شروعة ا(ظالمتمثيلRوضعRعملية RوتعايشRجميع ،

Rالعراقية– QRاSTفRنبماWيزيدي–RمKسRي-.  

 جميع يد ع1ى و:ن}Sاكات لل}Sديدات يتعرضون  والصحفيWن �نسان حقوق  عن ا(دافعWن أن من بالقلق نشعر ومازلنا

�ةRا(دىRأوRطويلةQ.RRطرافWقصRكانتRسواءR،والتطرفRالعنفRكافحة)RجهودRأيةRأنRالعراقيةRالحكومةRنذكرRونحن

 من حماي}Sم -ي �خفاق أنكذلكR العراقية الحكومة نذكر ونحن. ا(دى،RتعتمدRع1ىRالجهودRالRFGيبذلهاRكRKالطرفان

  .ك��أ والتطرف العنف ع1ى شّجعيُ  أن شأنه



 ً�Wالدعوة نكرر  ،اوأخ FGمن مجلس لحث �نسان حقوق  مجلس إ`ى التقرير وجهها الQ للوضع التصدي ع1ى Rيا(ضطرب- 

 -ي Sا�اارتكا(زمعR الحرب وجرائم �نسانية ضد والجرائم الجماعية �بادة جرائم إحالة ع1ى تباطؤ دون  والعمل العراق

  .الدولية الجنائية ا(حكمة إ`ى العراق

  .شكًرا;سيدي;الرئيس


