
 شكرا سٌادة الرئٌس.

  لنمل معاناه  المٌمه  رٌتا ازان علی منحی هذه الفرصه  الخاصه  شكرا سٌدتی الممرره 

 اهلی االٌزٌدٌٌن.

  هً من الشعوب االصلٌة لبالد مابٌن النهرٌن.  ،االٌزٌدٌةاالللٌة الدٌنٌة 

تعرضت هذه االللٌة الدٌنٌة الى حملة ابادة  4102كما تعلمون فً الثالث من اب 

جماعٌة من لبل دولة الخالفة االسالمٌة المسماة اختصارا ب)داعش(، لمد كنتم  

بحك  ترتكبالتً ا من خلفكم شهودا على هول وبشاعة هذه الجرٌمةالعالم اجمع و

رن ضمن منظومة السالم والتعاٌش المشتتبشٌرٌة تدعو الى  أللٌة دٌنٌة مسالمة غٌر

لتل و سبً وتهجٌر ونزوح لسري من  وكانت لها نتائج كارثٌة ،اخاللٌة تسامحٌة

الشٌعة الى محافظات إللٌم و والتركمان والشبن   هف العوائل االٌزٌدٌة والمسٌحٌالآل

هم و كذلن الٌونانو (تركٌا، سورٌا( العراق والدول المجاورة وجنوب ردستانوك

الموارد الغذائٌة  وشحةصعبة ظروف مناخٌة فی وفً حالة مأساوٌة مزرٌة  ٌعٌشون

نسانٌة مستمرة الى االكارثة الو ا، واالرلام المخٌفة التً الزالت تشكل تهدٌدوالحٌاتٌة

الف ٌعٌشون فً  011الف أٌزٌدي من مجموع  211حٌث نزح اكثر من  ٌومنا هذا،

من الرجال  0,011منهم  ،فً أٌدي ارهابًٌ داعش شخص 00011العراق ولد ولع 

 400,2االن تحرٌر  لحدمختطف ومختطفة، تم  0,211و لتلوا، و النساء المسنات

ناث من األ 00072 الى االن ًلد بمو، طفل 00249ل ورج 740انثی و 990 منهم

 .فً لبضة هؤالء االرهابٌٌن ذكورمن ال ,0004و

و )التعافً من األزمة او الكارثة(، اطرح هذا موضوع الجلسة الذي هالى وللعودة 

 السؤال علٌكم:

العٌش بأمان فً محٌط رجوع الى مناطك سكناهم االصلٌة وكٌف ٌمكن لألٌزٌدٌة ال

بٌن لٌلة وضحاها وارتكبوا جرٌمة االبادة الجماعٌة  دواعش ناجٌران اصبح اغلب

 . بحمنا، بسبب الهوٌه

  :وٌتطلب ذلن ،لضمان عودة امنة مناسبةالبد من تهٌئة ارضٌة الرئٌس   سٌاده

ة والمسٌحٌة واألللٌات افظتً سنجار وسهل نٌنوى البناء االٌزٌدٌاستحداث مح اوال:

تحت اشراف وحماٌة  بالدعم من المجتمع الدولی و نفسهمأاالخرى الدارة شؤونهم ب



وحماٌة مناطمهم دارة شؤونهم با فٌنل  ك  م  ، لكون ابناء هذه االللٌات لم ٌكونوا دولٌة

 ت بهم االبادة. عندما حل  

 

وتخصٌص  التً تعرضت للتدمٌر، المباشرة فورا باعمار مناطك االللٌات ثانيا:

اع المرار. مثال عمد مؤتمر للدول المانحة وصن  عن طرٌك  ،المبالغ الالزمة لذلن

 على ذلن ناحٌة سنونً ومجمعاتها السكنٌة التابعة لمضاء سنجار والمحررة منذ

  سنتٌن ولم ٌعودوا لها سكانها بسبب انعدام الخدمات و البنى التحتٌة.

 

جرٌمة ابادة جماعٌة )جٌنوساٌد(،  تبار والرار ما تعرض له االٌزٌدٌوناع ثالثا:

   ما لهذا المرار من طمأنٌنة فً نفوسنا، واحماق للحك.وتمدٌم الجناة للعدالة، ل  

وحسب المعلومات  ,410المتحدة عام حٌث اعتبر مجلس حموق االنسان فً االمم 

التً حصل علٌها ان ما جرى لألللٌات فً العراق ٌرلى الى جرٌمة االبادة 

وصف البرلمان االوروبً فً فبراٌر من هذا العام ممارسات  و الجماعٌة، كما

وفً مارس صوت مجلس النواب االمرٌكً على  ،بانها جرائم ابادة جماعٌةداعش 

جماعٌة وكذلن البرلمان الكندي الش ضد االللٌات باالبادة لرار ٌوصف جرائم داع

 نالش الموضوع واعترف ضمنٌا واوكل الحكومة التخاذ االجراءات الالزمة...

 نتمنى على ،ن مولف هذه المنظمات وبرلمانات هذه الدولم  ث  فً الولت الذي ن  

ومطالبة  زمةاالجراءات الالالتخاذ  ا برلماناتهاالدول ان تحذوا حذو حكومات هذه

مدٌم هؤالء محكمة الجنائٌة الدولٌة لتالالحالة الملف الى مجلس األمن الدولً 

 . الجناه  لمحاكمه  دولٌه  المجرمٌن الى العدالة او تمرٌر لرار النشاء محكمه

 

د ل  و  هم بصورة نمطٌة، والتً ت  اتلسوء فهم معتمد ٌناالللٌات دائما معرض  رابعا:

والتمٌز ضد  )جرائم الكراهٌة(العنف تجاههم، والذي بدوره ٌولدات الكراهٌة خطاب

 . ابناء االللٌات

 رجال الدٌنفون االٌزٌدٌة بالكفار، ون  ص  ٌ   رجال دٌن واتباعهم ٌنعتون وهنالن ف

، وبهذا فً المجتمعلهم حضور واتباع كثٌرٌن حتى اصبح ذلن رائجا  هۆالء



رجوع ابناء االللٌات الى اماكنهم  ٌستحٌل ال ب ل   ،الخطاب ٌستحٌل العٌش معهم

الى  من االسباب الرئٌسٌة التً ادت فنعت وتصنٌف االٌزٌدٌة بالكفار كان االصلٌة.

داعش بشكل مختلف تماما عن تعاملهم مع االللٌات االخرى. أن ٌكون تعامل تنظٌم 

بٌن اعتناق االسالم او دفع الجزٌة او الخروج من ارض حٌث خٌروا المسٌحٌن 

بٌن اعتناق االسالم او المتل  تعامل داعش مع االٌزٌدٌة فخٌرونا ما  الخالفة، أما

 غنائم. نساءنا واموالناوسبً 

ردستان لمنع هكذا والعرالٌة وحكومة اللٌم كالحكومة  بمطالبةوعلٌه اناشدكم 

تجرٌم  ، من خاللضد ابناء االللٌات عنصري ز  ٌتمٌتؤدي الى جرائم وخطابات 

 تشرٌع لانون لمنع التمٌٌز. و  ٌهخگاب الكراه

 

المناطك  عملٌة تحرٌروجمٌع الموات المشاركة فً  مطالبة التحالف الدولً خامسا:

ملٌات عسكرٌة نوعٌة التً الزالت تحت سٌطرة داعش فً العراق وسورٌا بالمٌام بع

 . 700,9عددهم  والبالغ و المختطفٌن االٌزٌدٌٌنلتحرٌر المختطفات 

 

للبرنامج الذی اطلمته وهو استمبال   المانٌه  و اخٌرا اود ان اشكر حكومه : سادسا

البهم و اط ،ناجٌة 11,,0اكثر من والذي شمل النساء و االطفال و الرجال الناجٌٌن 

و ناجً ٌعٌشون فً  ناجٌة 0,011ن اكثر من ان هناحٌث  بتجدٌد البرنامج

 شٌة ونفسٌة صعبة جدا.المخٌمات فً ظروف معٌ

 

 .، لذا اولفوا هذه الحرب ضدنا ادنا لٌست مسرحا للجرٌمهالرئٌس اجس سٌدي

 و شكرا .


