
  
بادة اإل سوريا: داعش ترتكبب المعنيةجنة األمم المتحدة للتحقيق ل

 جماعية ضد األيزيديينال
  

ماعية ضد اجلبادة اإل العراق والشام (داعش) ترتكبالدولة االسالمية يف بما يسّمى أن  -٢٠١٦حزيران يونيو  ١٦جنيڤ 
اجلمهورية ب املعنيةلتحقيق الدولية اه اليوم جلنة نشرت" ضد األيزيديني "جاؤوا لُيَدِمروا: جرائم داعشبعنوان األيزيديني حبسب تقرير 

  تؤكد اللجنة كذلك أن ممارسات داعش ضد األيزيديني تصل ملستوى جرائم احلرب واجلرائم ضد االنسانية.و العربية السورية. 

  

عّرضت داعش كل امرأة وطفل ورجل  . لقدمستمرةا زالت دة اجلماعية حدثت وماإلباإن وقال باولو بينريو رئيس اللجنة "
  أيزيديني من الذين اختطفتهم إىل أبشع االنتهاكات".

  

على اإلنتهاكات املرتكبة ضد األيزيديني داخل األراضي السورية، يقوم بتسليط الضوء فإن التقرير  اللجنةتفويض متاشيا مع و   
كالعبيد. لقد فحصت اللجنة كذلك كيف   نهك حقوقهاء والفتيات كرهائن وتنتحيث ال تزال داعش حتتجز اآلالف من النس

العراق يف الثالث من آب أغسطس مشايل يف سنجار جمات إىل سوريا بعد شنها هل قسرااإلرهابية بنقل األيزيديني  قامت اموعة
العسكريني ومقاتليها وقادا الدينيني  واملسؤولية اجلنائية لقادة داعشتوثق الدليل على النية . إن املعلومات اليت مت مجعها ٢٠١٤

  واأليدولوجيني حيثما تواجدوا.

  

النتائج اليت توصلت إليها اللجنة مبنية على مقابالت مع ناجني وقادة دينيني ومهربني وناشطني وحمامني وطواقم طبية وكذلك إن 

  يت مجعتها اللجنة.صحافيني، باإلضافة ملراجعة كمية كبرية من الوثائق واليت عززت املعلومات ال

  

منع ومعاقبة جرمية إتفاقية حسب  هاتعريفاليت مت األيزيديني بالعديد من الطرق من أجل تدمري ى تسعال تزال و  إن داعش قد سعت

  اإلستعبادو  العبودية اجلنسيةو  حملو األيزيديني من خالل القتلسعت  داعش"وجاء يف التقرير بأن  . 1948اإلبادة اجلماعية للعام 

فرض . أضف إىل ذلك ب بأضرار نفسية وبدنيةوكذلك عرب الرتحيل القسري والذي تسب واملعاملة املهينة والالإنسانيةالتعذيب و 

يديني واستخدام وسائل أعاقت والدة أطفال أيزيديني مبا يف ذلك إجبار األيز  السيئة واليت جلبت املوت البطيءف املعيشية الظرو 

إبعاد األطفال األيزيديني عن عائالم و  بني النساء والرجال األيزيدينيما الفصل و  لصدمات النفسيةاو  البالغني على تغيري دينهم

  .ينية"ووضعهم مع مقاتلي داعش وبالتايل فصلهم عن معتقدات جمتمعهم وممارسام الد



  

م وقتلت أولئك الذين رفضوا سنة عن بقية أفراد عائال 12لقد فصلت داعش الرجال األيزيديني واألوالد ممن زاد عمرهم عن 

قبل أن  عمليات القتل تلكاألحيان  كثري منويف  شهدت النساء واألطفال  لقد. تغيري دينهم من أجل أن تدمر هويتهم كأيزيديني

  سوريا حيث مكث أغلب املختطفني.يف ملواقع يف العراق ومن مث  ميتم ترحيله

 أو سوق السبايا كما أُطِلق عليه يف أسواق للعبيد مل يتجاوز التاسعة من العمر،ضهن اآلالف من النساء والفتيات، وبع مت بيعلقد 

النساء والفتيات ؤالء قرير فقد احتفظ مقاتلو داعش يف حمافظات الرقة وحلب ومحص واحلسكة ودير الزور السورية. وحسب الت

وقالت احدى النساء يف شهادا امام بني املقاتلني. يف ظروف استعباد وعبودية جنسية ومت بيعهن مرارًا أو إهدائهن أوتبادهلن 

  . "قاموا بشرائي"من الصعب أن أتذكر كل الذين  بأنهمرة  15 تبيعبأا  قَدرتاللجنة بعد أن 

"لقد وصفت الناجيات من قبضة داعش يف سوريا كيف تعرضن لعمليات إغتصاب وحشية غالبًا بصورة يومية وكيف متت  

ما قاله لن اهلرب وتكون العقوبة إما التعذيب الشديد أو اإلغتصاب اجلماعي يف بعض األحيان" حسب معاقبتهم يف حال حاو 

  اللجنة. فوضيفيتيت منرتبورن أحد م

على القيام باملهام من املمتلكات الشخصية للمقاتلني وأجربن  نعلى أ اتيد من النساء والفتيات األيزيديلعدعوملت القد 

ومت حرمان من الطعام الكايف والشراب. لقد استمعت اللجنة أيضًا لشهادات حول قيام بعض تلك النساء والفتيات املنزلية 

  باإلنتحار للهروب من تلك املعاملة القاسية.

فس أما بالنسبة لألطفال الصغار احملتجزين مع أمهام فقد كان يتم ضرم من ِقبل مالكيهم من عناصر داعش. كما وتعرضوا لن

على إطالع ولقد كان االطفال يف كثري من األحيان م، حبسب ما ورد يف التقرير. اليت تتعرض هلا أمهاسيئة الظروف املعيشية ال

رهم السبعة سنوات فيتم فصلهم اعماتجاوز تنسبة لألطفال األيزيديني والذين مبا تتعرض له امهام من تعذيب ومعاناة. وبال

أحد األوالد الذين تلقوا أُبِلغ و لهم إىل معكسرات داعش يف سوريا حيث يتلقون تعليماً وتدريباً عسكرياً. بالقوة عن أمهام وترحي

  ".قم بقتلهيت والدك وكان اليزال أيزيدياً فأنه "لو رأب شيداعالمن قبل قائده  يف سوريا اتدريب

سراً فيما يتعلق بنيتها القضاء على أيزيديي سنجار وكان هذا أحد  اللجنة "مل ختف داعشمفوضي  ىوقالت كارال ديل بونيت أحد

  بادة مجاعية". ترقى اىل مستوى اإل أفعاهلم هذهلتوصل للنتيجة أن العناصر اليت استندنا إليها ل

جوم على أن الديانة األيزيدية هي سبب اهلبلقد أشار التقرير إىل أن داعش واليت إعتربت األيزيديني "كفار" صّرحت علنًا 

وما تبعه من انتهاكات. لقد وصفت داعش األيزيديني بأم "أقلية وثنية وأن بقائهم  2014آب أغسطس من  3األيزيديني يوم 

  غنائم حرب". اعتبارهنو  نساءهم "ميكن إستعباد هأنب" وأضافت نياملسلميكون موضع تساؤل من قبل أمر جيب أن 



تكون هناك أي حصانة ملثل تلك اجلرائم مذّكرًا بالتزامات اتمع الدويل فيما يتعلق  أن بأكد السيد بينريو على أنه ال جي لقد

 لقد كررت اللجنة كذلك دعوا لس األمن بأن يقومإتفاقية اإلبادة اجلماعية. نع ومعاقبة أعمال اإلبادة اجلماعية حبسب مب

أو أن يقوم بإنشاء حمكمة خاصة مؤقتة من أجل التعامل مع  إىل حمكمة اجلنايات الدولية سوريا لوضع يفبتحويل ا وبشكل عاجل

  العدد الضخم من اإلنتهاكات اليت مت ارتكاا خالل النزاع املسلح احمللي.

للعدالة اجلنائية الدولية يف الوقت احلايل، فإنه من املمكن  سبيل لتحويل امللفلقد أشارت اللجنة أيضاً إىل أنه وبسبب عدم وجود 

أن  حبسب اللجنةو  إنه من الضروريوهلذا فإختصاص. األيزيديني يف حماكم حملية ذات أن تتم املقاضاة املبدئية جلرائم داعش ضد 

  تقوم الدول بسن القوانني ضد اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

عرتاف الدويل حبدوث تلك اإلبادة اجلماعية وتدعو إىل بذل املزيد من أجل محاية تلك األقلية العلى ا االطراف حتثاللجنة  إن

  الدينية يف الشرق األوسط وتوفري الرعاية مبا فيها الرعاية النفسية واالجتماعية واملادية لضحايا تلك اإلبادة.

  عن عمل اللجنة خلفية

 في ا�نسان مجلس حقوق من قبل الدولية المستقلة المعنية بالجمھورية العربية السورية ت اللجنةنشئأ
ارتكاب   ومزاعم ا�نسان الدولي لحقوق انتھاكات القانون وتسجيل جميع للتحقيق 2011أغسطس 

ھذه المسؤولين عن  تحديد ،كلما أمكن، اللجنة أيضا  وتتولى .وجرائم الحرب جرائم ضد ا&نسانية
  الجناة. مساءلة ضمان بھدف ا&نتھاكات

في  32ھذا وستقدم اللجنة تحديثا شفويا بأخر ا&نتھاكات لمجلس حقوق ا&نسان في جلسته التحاورية ال
  شھر يونيو الحالي. 

 ديل كار& السيدةو )و السيدة كارن ابو زيدرئيسا (بينيرو  باولو سيرجيو السيد وتتألف اللجنة من  
 .ورنبمونتار فيتيت والسيد بونتي،

 التقارير المتاحةص>ت لجميع وع>وة علي  لجنة التحقيق إضافية بشأن بمكن الحصول على معلومات
 :على موقعه على ا&نترنت

  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentIn
ternationalCommission.aspx 
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