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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 
 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال 3البند 
، المدنية والسياسية واالقتصاايية حقوق اإلنسانوحماية جميع تعزيز 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 بقضايا األقليات عن بعثتها إلى العراقالمقررة الخاصة المعنية تقرير   
 مذكرة مقدَّمة من األمانة  

تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنساان تقريار ارقاررخل اةاااة ار نياة بق اايا  
 .٢٠١6آذار/مارس  ٧شباط/فرباير إىل  ٢٧زيارهتا إىل ال راق يف الفرتخل من  بشأناألقليات 

ال يتجاا م ماان اً الدينيااة يف ال ااراقيت الااج ءلاا  جاا  و  ةال رقيااوالطوائاا  وتواجااا األقليااات  
وجيد  وتراثا الثقايف آلالف السننييت مزمة غري مسبوقة هتدد استمرار وجودها يف هذا البلد.سكانا 

هااذا  ساايكون إىل مي مااد  احلكومااة حالياااً إجاارا ات  مفاارتق قاارقيت وساات ددال ااراق نفسااا علاا  
وإمهاااال حقاااوق  نااا ا احلفاااال علااا  ثااارا  تنوعاااا ال رقاااذ والااادي يت وماااا إذا  اااان القاااادراً علااا  البلاااد 

فقاااد غاااادر الكثاااريون مااان هاااذ   سيسااانمان يف الق اااا  علااا  هاااذا التناااو  يف ارساااتقبل. األقلياااات
يف ال اراقيت  يةاإلنساان نمعان األمان يف غيااا ماا يبشار بيمكانياة قاياة حقاوق األقليات البلاد ثثااً 

يف عاادد السااكان ماان األقليااات. وإذا إ تُتاااذ إجاارا ات عاجلااةيت  ُمااذه لمساافر عاان ا فااا   مااا
 آخرون.فقد يرحل آالف 

يسام  تنيايم الدولاة الاج ارتكبناا ماا اإلبادخل اجلماعياة ارتسمة بوقد  ان لل ملة اإلرهابية  
يت تااأثري خااا  داعاا باساام اً اإلساايمية يف ال ااراق والشاااي  تنياايم الدولااة اإلساايميةضيت ار ااروف مي اا

هاااذ  اجلماعاااات يت ماااا مسااافر عااان فااارار مفاااراد ال ااادد علااا  ارنااااقا ذات األقلياااات الساااكانية الكباااريخل
يت مباان فااينم النسااا  واألقفاااليت ألغاارا  مااننم احتجاااز اآلالفمو قتاال عاان ماان ديااارهميت و السااكانية 

ويت ااااني الت قيااااا  مااااننم. الكثااااريين يتناااادد ومااااا ياااا ال خطاااار ال ناااا  مو ارااااوت االساااارتقاق اجلنسااااذ.

 

 A/HRC/34/53/Add.1 األمم ارت دخل

 Distr.: General الجمعية العامة 

9 January 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/34/53/Add.1 

GE.17-00234 2 

ويت اني  خار .قوائا  عرقياة ودينياة مجلماعاات و إلي ياديني و اجلماعياة لبادخل اإلبالكامل يف ادعا ات 
اللت اماهتماااا مبوجااا   يف هاااذا األماااريت وفقااااً  يتصااارفا ثساااممن اً علااا  احلكوماااة والتماااي الااادو  مي ااا

 القانون الدو  القاضذ ثماية اردنيني ومقاضاخل ارشتبا يف ارتكاهبم هذ  اجلرائم.

الطوائاا  ال رقيااة اجلماعااات و علاا  ضامان عااودخل هااذ  ارطروحااة هنااا وتنطاوي الت ااديات  
علا  ارااد   وتقاد  الادعم إلينااإىل موقاهناا التاريياةيت إن هاذ رغبا  يف ذلا يت  ال ا يفةدينياة وال

ارساائل الاج تواجنناا األقلياات مساائل حياهتاا وجمتم اهتاا امطماة. و إعاادخل بناا   الطويل من مجال
ليسااا  ساااو  اإلسااايمية ه مياااة تنيااايم الدولاااة مث إن  قويلاااة األماااد ومتجاااذرخل يف التماااي ال راقاااذ.

ار رضااة  اجلماعااات السااكانية ضاارورية للتصاادي لشااواغل ثااريخل ماان خطااوات  واحاادخل خطااوخل هامااة 
مان احليااخل االقتصاادية والسياساية ارتجذر ب ماا ومان االساتب اد تميي  اليت والج ت اين من ليعتدا 

مساااس  ويت ااني إعااادخل الثقااة يف الساالطات الوقنيااةيت وب اات األماال يف ارسااتقبل علاا  واالجتماعيااة.
ذ  قااوق األقليااات  وهااحل ؤسساايةممقاار قانونيااة وسياساااتية و وعلاا  مساااس  يتماان التشاااور وارشااار ة

 مور غري موجودخل يف الوق  الراهن. األ
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 *تقرير المقررة الخاصة المعنية بقضايا األقليات عن بعثتها إلى العراق  

 امتويات
 الصف ة 

 ٤  ..................................................................................... مقدمة - موالً  
 5  ....................................................... باألقليات ال رقية والدينيةالسياق ارت لا  - ثانياً  
 8  .......................................................... اإلقار القانوين وارؤسسذ والسياسايت - ثالثاً  
 9  ............................................................ األقليات يف إقليم  ردستان ال راق - راب اً  
 ١١  ................................................. الت ديات الج تواجا التم ات ال رقية والدينية - خامساً  

 ١٧  ................................................................ تأثري التشرد الداخلذ - مل    
 ١9  .................................. النسا  والفتيات من األقلياتاالنتنا ات اررتَكبة ضد  - با    
 ٢٠  ................................................................. تدمري الرتاث الثقايف - جيم   
 ٢١  .......... اإلبادخل اجلماعية: مقومات الدعو  ضد تنييم الدولة اإلسيمية يف ال راق والشاي - دال   

 ٢٢  ...................... اةطوات األساسية إلعادخل بنا  مستقبل للجماعات والطوائ  ال رقية والدينية - سادساً  
 ٢٢  ............................................................... إعادخل التأهيلال ودخل و  - مل    
 ٢3  .................................................................... ارصاحلة الوقنية - با    
 ٢٤  ............................................ ارشار ة السياسية واالقتصادية واالجتماعية - جيم   
 ٢5  ..................................................................... بيانات مصنفة - دال   

 ٢5  .................................................................... االستنتاجات والتوايات - ساب اً  
 ٢5  ...................................................................... االستنتاجات - مل    
 ٢٧  .......................................................................... توايات - با    

__________ 

 فقط.ي مم باللغة الج ُقدي هبا وبال ربية  *
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 مقدمة -أوالا  

ناادياي ال ااراق يف  - بق ااايا األقليااات الساايدخل ريتااا إساا اقزارت ارقااررخل اةااااة ار نيااة  -١
بنا  عل  دعوخل من احلكومةيت ووفا الوالية  ٢٠١6آذار/مارس  ٧شباط/فرباير إىل  ٢٧الفرتخل من 

. وخايل زيارهتاا هاذ يت ساافرت إىل اافياات ٢5/5اراولة مبوج  قارار جملاس حقاوق اإلنساان 
 بغداديت وإربيليت ودهوك.

 والدينياة واللغوياة. واجلماعات ال رقية ارقررخل اةااة إىل تقييم حالة الطوائ س   قد و  -٢

يت مباان فااينم رئاايس الااوزرا  الساايد حياادر حكااوميني مشاااورات واساا ة النطاااق مااي  ثلاانيوعقاادت 
ال بااادييت ووزياار اةارجيااة الساايد إبااراهيم اجل فاارييت ورئاايس وزرا  إقلاايم  ردسااتان الساايد نشااريفان 

إقلايم  ردساتان السايد فايط مصاطف يت وقاادخل حكومة ال يقات اةارجية يف  ائرخلورئيس دبرزاينيت 
مبمثلاذ يياي اإلدارات الدينياة يف اً واجتم   ارقررخل اةاااة مي ا .آخرين بار ساسة  حكوميني و 

وزارخل األوقااااف والشاااؤون الدينياااة يف إقلااايم  ردسااااتانيت وبااارئيس اإليساااة ارساااتقلة حلقاااوق اإلنسااااان. 
وحكوماااة إقلااايم  ردساااتان علااا  ت اوهنماااا  يتعااان شاااكرها حلكوماااة ال اااراقاةاااااة  ارقاااررخلوت ااارا 

 . مستو  وعل  معل مشار ة بنا خل لمشار ة لواست دادمها 

عاان بااالر شااكرها لب ثااة األماام ارت اادخل لتقااد  ارساااعدخل إىل اً وت اارا ارقااررخل اةااااة مي اا -3
األماام ارت اادخليت و يانااات و اااالت لو السااامية حلقااوق اإلنسااانيت األماام ارت اادخل ال ااراقيت ورفوضااية 

وتشاكر  السامية لشاؤون اليجسانييت الاج دعما  زيارهتاا هاذ .األمم ارت دخل يف ذل  مفوضية  مبا
 إليناااارقااررخل اةااااة ال ديااد ماان ارنيمااات غااري احلكوميااة الوقنيااة والدوليااة الااج قاادم  م لومااات 

 ي زعماااا مباشااارخل مااا للت ااادث لياااةعا مولوياااةومولااا  ارقاااررخل اةاااااة  وعقااادت اجتماعاااات م ناااا.
 ارشاردخل داخليااً اجلماعاات والطوائا  و ثليناايت مبان يف ذلا   اجلماعات والطوائ  ال رقية والدينياة

 الكبريخل يف زيارهتا. معل  مسامهتنإلم عن شكرها  وهذ ت رايت موشواغلن ميستما  إىل آرائنل

ومنيمااااات التمااااي اراااادين الطوائاااا  زعمااااا  اجلماعااااات و ماااان  و ثااااريال حتبااااذ احلكومااااة و  -٤
داخااال التماااي  إىل مر  هااااراااا ينطاااوي علياااا مااان دالالت سااالبية بالنسااابة  مصاااطلأ لمقلياااةل نياااراً 

هاذ   ويف ال الكثاري مان .ومتت نا بارسااواخل يف اركاناة ماي اجلماعاات والطوائا  األخار ال راقذيت 
لمكونااااتل إحاااد  و عرقياااة ودينياااةل م ياعااااتلعلااا  مهناااا  احتدياااد هويتنااا اجلماعاااات والطوائااا 

تقر ارقررخل اةااة مبا تف الا هاذ  الطوائا  وحترتماايت وتيحال يف الوقا  نفساا و  التمي ال راقذ.
من ييي محكاي إعاين حقاوق األشااا  ارنتماني إىل مقلياات قومياة مو إثنياة وإىل مقلياات دينياة 

  ال راق.الطوائ  يفاجلماعات و ولغوية تنطبا عل  األشاا  الذين ينتمون إىل هذ  

 توااالةفنم الت اديات التاريياة والراهناة وار هوارقررخل اةااة  واإلدف الذي تس   إليا -5
 مي اااً ارقااررخل اةااااة وساا    ال رقيااة والدينيااة واللغويااة.و  القوميااةالطوائاا  اجلماعااات و الااج تواجااا 

عاان حتدياد التاادابري الااج ينبغااذ من  التاادابري القانونيااة والسياساااتية والرباجمياة احلاليااةيت ف اايً  فنامإىل 
ارصال ة بغياة ضامان قاياة وضامان  واجلنات األخر  الوقنية والدولية ااحبةتتاذها احلكومة 

 األقليات عل  الن و الوارد يف اإلعين.  حقوق هذ
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 األقليات العرقية والدينيةالمتعلق بسياق ال -ثانياا  

وفسيفساا   ذو تناو   باريمناا لمناد احل ااراتليت هاو بلاد علا   شار إليايُ الذي  يتال راق -6
 منااذ ال صااور القدميااة. ولغوياااً  وثقافياااً  ودينياااً  الطوائاا  ارتنوعااة عرقياااً اجلماعااات و فرياادخل وغنيااة ماان 

الشااي ة وال اارا الساانة واأل ااراديت ي ااي  يف ال ااراق  م اارب اجلماعااات السااكانية هااذويف حااني من 
الكلااادانيونيت والشااار سيت واأل اااراد الَفيلياااونيت واليناااوديت  -وريون والبناااائيونيت واآلشااا يتاألرمااان مي ااااً 

يت والصااابسة ارناادائيونيت ض١ والكا ااائيونيت والفلسااطينيونيت والباادويون  مباان فناايم ماان يساامون باادونض
 تاريياااً  الموعااتوقااد عاشا  ب اا   .والغجار يتوال اردشااتيون يتواإلي ياديون يتوالشاب يت والرت مااان

ب ااااا  األقليااااااتيت مبااااان فاااااينم ارساااااي يون والشاااااب   عاشااااا يف يياااااي ملاااااا  ال اااااراقيت يف حاااااني 
يف مشاااال ال اااراق وارنااااقا الواق اااة جناااوا إقلااايم  ردساااتان  بصاااورخل رئيسااايةوالرت ماااان  واإلي ياااديون
علاا  آثااار  ثاار مي اااً وقااد عُ  يت مبااا يف ذلاا  منطقااة ساانل نينااو .ارشاارت ة يف احلاادود م اااال ااراق مو 
 دل عل  من قوائ  مسي ية  بريخل عاش  يف بغداد والبصرخل.تاريية ت

 باريخل مو ذات وجاود  اساأ م انااخل مقلياات  ياعاات وقد ت اررت ارنااقا الاج تساكننا  -٧
باسااام اً مااان متااارد ماااا يسااام  تنيااايم الدولاااة اإلسااايمية يف ال اااراق والشااااييت ار اااروف مي ااا شاااديدخل
علااا  اروااااليت ثااااين م ااارب مديناااة يف  ٢٠١٤فقاااد اساااتوىل هاااذا التنيااايم يف ح يران/يونياااا  .داعااا 
من األقلياتيت وبساط سايطرتا علا  مسااحات واسا ة مان األراضاذ  لكثريتاريذ ال قل وارال راق 

اجلماعااااات ويف حااااني من ييااااي  يف اافيااااات نينااااو  وااااايط الاااادين ودياااااىل و ر ااااوك واألنبااااار.
بشاكل خاا  دف األقلياات إال مناا اساتنيت الدولة اإلسايمية الطوائ  عان  من وحشية تنييمو 

نتيجااًة وتشاارد  بسااب  تشاادد مذهبااا وتفسااري  اإلساايييت ون تااا األقليااات الدينيااة بااالكفر واإلرققااة.
إىل  األقلياااات مو ت رضااوا للقتااليت وُدماارت ماادن تاريياااةياعااات مسااات اآلالف ماان مفااراد لااذل  
 إلم.  مواقي ثقافية ودينية  ان  موقناً  جان 

ارفوضاااية الساااامية حلقاااوق اإلنساااان وب ثاااة األمااام ارت ااادخل لتقاااد  ارسااااعدخل إىل  وقامااا  -8
توثيااا ال ناا  ب يتا ارشاارت ة ارت لقااة ثمايااة اراادنيني يف الناا ا  ارساالأ يف ال ااراقيف تقاريرمهاا يتال ااراق
علاا  ارسااي يني الدولااة اإلساايمية فقااد فاار  تنياايم . الطوائاا  ال رقيااة والدينيااةاجلماعااات و ضااد 
فاار  الاادخول يف اإلساايي مو دفااي اجل يااة مو الطاارد مو ارااوت  و االختيااار بااني ابسة ارناادائيني والصاا

راا ورد  ووفقااً  الادخول إىل اإلسايي مو اراوت. وقوائا  دينياة مخار الكا اائيني و عل  اإلي ياديني 
 الطوائااا  ال رقياااة والدينياااة إخ اااا الدولاااة اإلسااايمية يف  ليساااتمر تنيااايم :٢٠١5يف تقريااار عااااي 

علياا مباا تان   نتنا ات  ثريخل و ننجة وورحرمنا من حقوقنا األساسيةيت ويس  م املتناا قياسااً ال
 إىلحقااوق اإلنسااان الدوليااةيت والقااانون الاادو  اإلنساااينس. ووهااذ س السياسااة ترمااذ علاا  مااا يباادو 

اضااطناد وهتجااري وتاادمري تلاا  الطوائاا  بشااكل هنااائذ يف ارناااقا اةاضاا ة لساايطرخل تنياايم الدولااة 
__________ 

وينطباا هاذا ارصاطلأ علا  الرعااخل   ي   مصطلأ لالبادونل يف ال ربياة األشااا  الاذين ال رحملاون وثاائا هوياة. ض١ 
ف الكثاري مان هاؤال  ويُ ار    الذين ي يشون يف ارناقا الص راوية باني ال اراق والكويا  وارملكاة ال ربياة السا ودية.

 منفسنم بأهنم بدويون.
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وتدعم األدلة وار لومات الج ي تنا الب ثة وارفوضية بشأن االنتنا ات اجلسيمة  .ض٢ اإلسيميةل
حلقااااوق اإلنسااااانيت وانتنا ااااات القااااانون الاااادو  اإلنساااااين االسااااتنتا  القائاااال بااااأن تنياااايم الدولااااة 

وواسااا ة النطااااقيت واساااتندف اإلي ياااديني وسااا   إىل  بطريقاااة مننجياااةاإلسااايمية ارتكااا  جااارائم 
من اجلاارائم الااج ارتكبنااا تنياايم  والحياا  الب ثااة وارفوضااية سااوياً  .مو ج ئياااً   لياااً   ينمق ااا  علااال

 رمبااا اإلبااادخل اجلماعيااة.مو  اجلاارائم ضااد اإلنسااانيةمو  جاارائم احلااراقااد ترقاا  إىل الدولااة اإلساايمية 

 .ض3 بأن حتدد  اكمة خمتصة ومستقلة مرهوناً وييل هذا اروضو  

تنييم الدولاة اإلسايمية محادث االعتادا ات ومشادها وحشاية ضاد  مف الوبينما تشكل  -9
مان  والطوائا  ال رقياة والدينياة اراتلفاة عقاوداً  اجلماعااتفقد عان  الكثري مان وجود األقلياتيت 

 ثلااااو هااااذ   ومّ ااااد ان ااااداي األماااان.ماااان و  يتاةاااادمات األساسااااية واالفتقااااار إىلالتنمااااي  والتميياااا  
نتناذ تءناور تنيايم الدولاة اإلسايميةيت ولان ماي مشاا لنم إ تبادم  الطوائا  علا  مناجلماعات و 

قااائم منااذ واسااي االنتشااار شاا ور  اً قوامااا ااودهتم هاام إىل ديااارهم. ووااا  الكثااريون واق اابو تااا هب مي
وينبغذ التصدي لا ب د حقبة تنييم  يت وهو ش ور متجذر ب مامدخل قويلة بال دا  ضد األقليات
رقاررخل اةااااة إىل شانادات مشااا  عاشااوا يف سايي إىل جاناا  الدولاة اإلسايمية. واسااتم   ا

ضااا ايا مو  يتنفاااس اجلاااريانمااان عتااادا ات ضااا ايا اجاااريان مااان مدياااان خمتلفاااةيت مث وجااادوا منفسااانم 
 تنييم الدولة اإلسيمية. الوشاية هبم لد  

قوائاا  عرقيااة ودينيااةيت ياعااات و ويف ءاال نياااي الب اات يف عنااد اااداي حساانييت ت رضاا   -١٠
يف الفارتخل الاج ُشان  اساتندف  قلاة األنفاال فقد ملة من االضطناد. حلاأل راديت للتميي  و  امبن فين

مخااار يت ماااا مسااافر عااان تااادمري مساااات القااار   وياعااااتاأل اااراد  ١989إىل عااااي  ١986مااان عااااي 
باألسال ة الكيميائياة علا   وتشريد وقتل واختفا  آالف األشاا . وت من  هذ  احلملة هجومااً 

شاااااا   5 ٠٠٠يت ماااااا مسااااافر عااااان مقتااااال ماااااا ال يقااااال عااااان ١988ر/ماااااارس آذا ١6حلبجاااااة يف 
ويف إقاار برناام" لالت ريا ليت  األجل. ةقويل بأمرا إما جبروط مو آخرين شا   ٧ ٠٠٠ وإاابة

بينمااا ماان البلااديت  تتقااارير بااأن ب اا  األساار قُااردالمفااادت . و قُااردت مقليااات ماان ديارهااا ومناققنااا
وحرما  عملياة  ارفقاودين.ال ي الون يف عاداد يات من آالف األقل مبرز زعما و  مُعدي الب   اآلخر.

ب ا  ارنازعاات اررتبطاة مبمتلكاات  جيار ب اد حالإسقاط اجلنسية الكثريين من اجلنسية ال راقيةيت وإ 
وعلاا  الاارغم ماان اةطااوات الااج ااااذهتا احلكومااات يف معقاااا  مقليااات. ارنتميااة إىلوممااوال األساار 

االفتقاار بساب  وذلا  ب ا  الفياائي الاج ارتكبا  إ يُنيار ب اد يف اإلقاحة بنياي اداي حسانييت 
 ارت ررخل.للجماعات سبل انتصاف قانونية  وإىل ل دالة االنتقاليةإجرا ات ف الة ل إىل

 ٢٠٠3ب ااد غاا و ال ااراق الااذي قادتااا الواليااات ارت اادخل يف عاااي باإلضااافة إىل ذلاا يت فو  -١١
اجلماعااااات بنيااااي ااااداي حسااانييت تصااااعدت اإلجماااات الاااج اساااتندف   ومسااافر عااان اإلقاحاااة

 اً غاري مساتقريت إن إ يكان قاد زاد ساو ا ال يا ال وضا ن والاج الطوائ  ال رقية والدينية مرخل مخار و 
__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport1May31October2015.pdf :الرابط انير ض٢ 

  ض.A/HRC/28/18لمفوضية  التاب ة لعن ب ثة تقصذ احلقائا  ف يً  يتلب ثة وارفوضيةا ما استنتجتاهذا  ض3 
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وقااااااد بلاااااار هااااااذا ال ناااااا  ذروتااااااا يف  .هائاااااالارتفااااااا  حاااااادخل ال ناااااا  الطااااااائفذ بشااااااكل  نيااااااراً إىل
 فرار خار  البلاد.الإىل آالفاً مؤلفة الفيت ودفي ومود  ثياخل عشرات اآليت ٢٠٠٧-٢٠٠6 الفرتخل

اجلماعااات يت بلغاا  نساابة اليجسااني ماان األماام ارت اادخل السااامية لشااؤون اليجسااني رفوضااية ووفقاااً 
يف ارائة. وقد يكون مد  ال ن  ضدهم قد  3٠الطوائ  ال رقية والدينية الذي فروا من ال راق و 

اجلماعاات ج لا  هاذ  الاج اد الج ال تا ال قائماة و قغ  عل  مسائل التميي  والتنمي  واالستب 
 الطوائ  من مفقر الناس يف ال راق. و 

ماارات  يت وهااو مااا حاادثديارهااا ومناققنااا الااج ُشااردت ماانالطوائاا  اجلماعااات و ب اا  و  -١٢
 الب اات عاان مسااتقبل م ثاار إشااراقاً  غااري بااأن ال خيااار إلااااآلن  تشاا ر يتيف ب اا  األحيااان عدياادخل

الطوائاا  من لال مسااتقبل لاقليااات اجلماعااات و ذ اار ال ديااد ماان  ثلااذ هااذ  وقااد خااار  ال ااراق. 
مصادر وقنياة ودولياة من  تبني  يف هذا البلدل. ويف حني ال تتوافر مرقاي رمسية بشأن هذا اروضو يت 

 ٢٠٠3 عاااي الطوائاا  ال رقيااة والدينيااة منااذاجلماعااات و ب اا   اال فااا  الااذي حاادث يف معااداد
ماان  3٠٠ ٠٠٠د التقااارير بااأن عاادد السااكان ارسااي يني ا فاا  إىل وتفياا .هااو ا فااا  هائاال

ثااادوث  يكاااون مااان الااواق ذ التنباااؤيت االجتاهاااتوإذا اساااتمرت هاااذ   ملياااون شااا . ١.٤مااال 
الطوائاا  اجلماعااات و ب   لاا رحاادث اختفااا   امااليت ولرمبااا ا فاضااات  بااريخل مخاار  يف معاادادهم

مقابيت مجري  مي مدلة مستقاخل من مبا يف ذل  يت األدلة اررويةوتشري ب    الصغريخل يف ال راق.
يت إىل من الشاااباا علااا  اةصاااو  يغاااادرون البلاااد ماااننم اإلي ياااديني يف خميماااات ارشاااردين داخليااااً 

 يططون للمغادرخل.رُحتمل مهنم بأعداد  بريخل مو 

للتندياد يف ب ا   مي ااً هم والحي  ارقررخل اةااة من ال را الشي ة والسنة يت رضون  -١3
اقايت مو ُيشااردون مو تُنتناا  حقااوق اإلنسااان اةااااة هبام  وماان مثيت يت ااني تااوفري احلمايااة إلااذ  ارنا

يت علاا  الصاا يد الااوق مغلبيااة الفسااات السااكانية  هااؤال  يشااكلون. ويف حااني من مي اااً  اجلماعااات
إلام بالتاا  نااقا مان ال اراقيت مباا يف ذلا  يف إقلايم  ردساتانيت و اريف ب ا   مهنم من األقلياات إال

 ويف حااني يتكااون مع ااا . يف هااذ  احلاااالت قلياااتماان األكااوهنم ليف قايااة حقااوقنم مي اااً احلااا 
ال يتب اااااون من السااااانة الاااااذين يت إال السااااانة بصااااافة غالباااااة مااااان ارسااااالمني تنيااااايم الدولاااااة اإلسااااايمية

قااااوق حلجرائمااااا وانتنا اتااااا  وي ارضااااون ومذهبااااا ارتطاااارف تنياااايم الدولااااة اإلساااايمية إيديولوجيااااة
 فكثاارياً . ومااي ذلاا يت ت رضااوا للتشااريد مو القتاالعرضااة للاطاار علاا  حااد سااوا يت إذ  هاامن اإلنسااا

نير اآلخرون إلينم بالش  والريبةيت مبن يف ذل  الشي ة والسلطات الكرديةيت وواجنوا التمييا  ي ما
 التنقل بكل حرية. دون ض   حواج  حتول دون واوإلم إىل ارناقا اآلمنة و وال ن  ووُ 

ل اراقيت لفنام مف ال للمكوناات الدميغرافياة يجيااد مبكان وضي خارقاة تسامأ ب ومن األمهية -١٤
الااج  االقتصااادية - االجتماعيااة اتلاا  لاوضااا الناا وط واإلجاارخليت وإجاارا  تقياايم سااليم ر واجتاهااات
ال ارورية ربام" الاتصاميم  وسيمك ن ذل  من .اراتلفة الطوائ  ال رقية والدينيةاجلماعات و  ت يشنا

ياعات األقلياة . وينبغذ إشراك مع ا  من والتنمية حقوق اإلنسان وجماالتنسانية اإل يف الاالت
 هذ  اةارقة. وضي  هذ  يف



A/HRC/34/53/Add.1 

GE.17-00234 8 

 اإلطار القانوني والمؤسسي والسياساتي -ثالثاا  

قاوق ثال راق قرف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية الرئيساية ذات الصالة ب ادي التمييا  و  -١5
ال ند الدو  اةا  باحلقوق اردنية والسياسيةيت وال ند الدو  اةا  باحلقوق  األقلياتيت مبا يف ذل 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيت واالتفاقية الدولية للق ا  عل  ييي مشكال التميي  ال نصري.

يف ال ااراقيت باااجلرائم واألمساا  القااانون األعلاا  وهااو يت ٢٠٠5 ال ااراق ل اااي وي اارتف دسااتور -١6
تاان  علاا  من  ١٤فمادتااا  ركاف ااة التميياا . ضااد األقلياااتيت ويت اامن محكاماااً  اررتَكبااة يف اراضااذ

مو األااال مو اللااون  القوميااةاجلاانس مو ال اارق مو  بسااب ال ااراقيني متساااوون مماااي القااانون دون متيياا  
 ٤١تااا الاادين مو ارااذه  مو ار تقااد مو الاارمي مو الوضااي االقتصااادي مو االجتماااعذ. وتاان  ماد مو

 م تقاداهتم مو مو ماذاهبنم ديانااهتم يت حسا الشاصاية مت اي بأحواإللل راقيني محرار يف االاعل  من 
علاا  من متبااا    انيت وتنصااوال قياادخل حريااة الفكاار وال اامري ٤3و ٤٢وت اامن ارادتااان  .مو اختياااراهتم

وحتيار  سااهتم.محرار يف  ارسة ش ائرهم الدينية وإدارخل موقافنم وشاؤوهنم ومؤس  ل دين مو مذه 
ال نصاااارية  يتبااااّ   هنْاااا"الكراهيااااة علاااا  مساااااس ال اااارق مو الاااادينيت مبااااا يف ذلاااا  مي  يااااان مو  ٧ارااااادخل 

 .لامو يربر  يرو مو ميجد مو  ميّندمو رحر  مو الطائفذ مو التطنري  التكفرياإلرهاا مو  مو

مان الدساتور تان   ٢عل  من ارادخل ال و  األقليات زعما  مي ذل  ال ديد من  وسلط -١٧
 يت ومن الدساتور رحيار سان قاوانني تت اار  ماي اإلسايي.مسااس للتشارييعل  من اإلسايي مصادر 

ومعربوا بشدخل عن قلقنام إزا  انتشاار التمييا  علا  مسااس الادينيت ودعاوا إىل دساتور وإقاار قاانوين 
ت اارا باني ضامانات  انشاو احتمال نيراً إىل الدين اراحة عن السياسة  يفصلم ثر علمانية 

 احلقوق الدينية لاقليات ومحكاي الشري ة اإلسيمية. 

  ثااريومعارا   ثقاوق األقلياات. مباشاراً  ويارتبط مشاروعا قاانون قياد نيار احلكوماة ارتباقااً  -١8
مان مع اا  الربرااان وارستشاارين لارئيس الربرااان السايد ساااإ اجلباوري عان تأيياادهم مشارو  قااانون 

عل  جلنة حقوق اإلنساان يف    ومكاف ة التميي . و ان مشرو  القانون هذا م روضاً ماية التنو حل
مان  ٢٠١6جملس الناواا يف وقا  زياارخل ارقاررخل اةاااة. وقُادي ارشارو  يف تشارين األول/م تاوبر 

ويت ااامن مشااارو  قاااانون قاياااة حقاااوق  مكتااا  رئااايس الربراااان.مجااال القااارا خل األوىل عااان قرياااا 
ارسااائل ذات الصاالة بت  ياا  واحاارتاي جمموعااة ماان يت وهااو قااانون تكميلااذيت ل رقيااةالدينيااة وااألقليااات 

قاااد الطوائااا  اجلماعاااات و ب ااا  بياااد من الطوائااا  ال رقياااة والدينياااة. اجلماعاااات و وقاياااة خمتلااا  
  ومان مث فاين ارقاررخل اراذ ورين روعذ القاانونعن قلقنا إزا  عدي التشاور م نا بشاأن مشامعرب  

 . انوننيالق يناد آليات للتشاور تكون ميئمة وجمدية قبل اعتماد هذاةااة حتت عل  اعتم

مااااان الدساااااتور الاااااج تكفااااال احلقاااااوق اإلدارياااااة  ١٢5ومشاااااار  ثلاااااو األقلياااااات إىل اراااااادخل  -١9
 وساااائر واآلشاااوريون مثااال الرت ماااان والكلااادان للقومياااات اراتلفاااةوالسياساااية والثقافياااة والت ليمياااة 

من األحكااااي القانونياااة ار نياااة غاااري الحياااوا لكاااننم  .ذلااا  بقاااانونلولياااني م  يتاركوناااات األخااار 
األقلياااات من هاااذ  اةطاااوخل ياعاااات وتااار   يت وحثاااوا علااا  اعتمادهاااا يف مقااارا اآلجاااال.موجاااودخل

 مكونات متساوية وإلا قيمتنا يف التمي.  باعتبارهامساسية رن نا قاية قانونية 
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إلااااااا ُمكر سااااااة إلااااااذا اروضااااااو  سااااااة مو وزارخل مؤسعلاااااا  الصاااااا يد الااااااوق   وال توجااااااد حالياااااااً  -٢٠
علاااا  اااااياغة التاااادابري  مااااا يساااااعدهاالتموياااال وارااااوارد إلااااا ماااان ارسااااؤوليات والساااالطات ارناساااابةيت و 

هيساة مان دعاا  ثلاو األقلياات إىل إنشاا  . وقاد الربناجمية الكفيلة مب اجلة ق اايا األقليااتالسياساتية و 
ب اارورخل ت مااايم مراعاااخل ق ااايا األقلياااات يف  وزاراتيت اعرتافاااً واويلناااا دور ارنسااا بااني الااا هااذا القبياال

علا  تقاد  ارشاورخل وااياغة لايس فقاط تكون اإليسة قاادرخل  نوينبغذ م ييي جماالت السياسة ال امة.
ترااااد من احتياجاااات األقليااااتيت و بمن ترسااام خارقاااة  ولكااان مي ااااً الت ااادييت التشاااري ية ال ااارورية 

واحلكوماااة واإليساااات ياعاااات األقلياااات بناااا  الثقاااة باااني لمنااارب و جسااار تكاااون مبثاباااة من يت و اموضااااعن
 األخر  ذات الصلةيت مبا يف ذل  ارؤسسات الوقنية حلقوق اإلنسان ومنيمات التمي اردين. 

ار تماااااااد يف تشااااااارين  يتبطاقاااااااة الوقنياااااااةالمن قاااااااانون باساااااااتمرار  ثلاااااااو األقلياااااااات وذ ااااااار  -٢١
الطوائاا  ألنااا ينطااوي علاا  و  لااد  اجلماعااات واسااتيا  اً محاادث ج عااقااد  يت٢٠١5األول/م تااوبر 
جتي  لغري ارسلم اعتناق اإلسيي  بينما حتير عل  ارسلم اعتناق دين  ٢6فارادخل  محكاي متيي ية.

يت نفسااا للقااانون اإلساايي. ووفقاااً  نمإذا اعتنااا مي ماان مبااويقانوناااً آخاارضيت وت تاارب الُقصاار مساالمني 
من هااذا  ومُفياادمساالم وغااري مساالمة الاادين اإلساايمذ. بااني ا  يتبااي الطفاال الااذي يولااد يف إقااار زو 

لكاان محكامااا و القااانون إ ااا  ااان يرمااذ إىل تيسااري اإلجاارا ات اإلداريااة مااي ارؤسسااات احلكوميااة  
األقليااات من هااذا القااانون  وتاار ومتياا  ضااد غااري ارساالمني.  التميي يااة لاايس إلااا عيقااة هبااذا اإلاادف

التميياا ي وعادي تطابقااا  تاأثري إىل ت ديلااا مو إلغائاا بسااب  علاا  وجودهاا يف ال ااراق ودعا   خطار  
 وال مانات الدستورية حلرية الدين والفكر وال مري وار تقد. 

 األقليات في إقليم كريستان العراق -رابعاا  

بينااااور تنياااايم الدولااااة  ارقااااررخل اةااااااة إقلاااايم  ردسااااتان ال ااااراق الااااذي تااااأثر  ثاااارياً زارت  -٢٢
 هاائيً  وارتفي عدد سكان هاذا اإلقلايم ارتفاعااً  الج اندل   عل  حدود . لن اعاتبااإلسيميةيت و 

مناااااقا متااااأثرخل الااااذين جااااا وا ماااان  ارشااااردين داخلياااااً األشاااااا  تاااادفا مااااا شااااند  ماااان بسااااب  
لادعمنا سنل نينو . وتث  ارقررخل اةااة عل  حكومة إقليم  ردساتان من يت مبا فينا بالصراعات

الت امنا ثماية عل  وقد م دت السلطات اإلقليمية  ارشردخل. اجلماعاتإلذ   آمناً  وتوفريها ميذاً 
ف  ومن قادرهتا علا  اساتي اا اساتن   قاد يف الوق  نفسا إىل من مواردها  مشريخلالفسات ال  يفةيت 

هاذا الوضااي آثاار خطااريخل يف  علاا اادودخل للغايااة. وقاد ترتتا   مو دعام ار ياد ماان ارشاردين داخلياااً 
ماي وقاا  سات ادخل ارواال وارنااقا اميطااة هباايت وهاو اإلجاوي الاذي تا امن ضاو  هجاوي احلكوماة ال
قاد يكاون جا   تشاريد يااعذيت حادوث ذي من شأنا من يف اذ إىل األمر الاياغة هذا التقريريت 

 اوا إقليم  ردستان.   بري منا

يف بني خمتلا  الطوائا  ال رقياة والدينياة  عموماً اجليدخل ال يقات  إىلالسلطات  ومشارت -٢3
الطوائاا يت وعاا ت ذلاا  اجلماعااات و بااني هااذ  قااد وق اا  تاريياااً من تااوترات قليلااة إىل و  يتارنطقااة
إىل تاريخ مشرتك من القمي يف ءل النياي السابا الذي دمر قار   ردياة ومساي ية وب ا   ج ئياً 
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خل الطوائاا  ال رقيااة والدينيااة سااكنوا رااداجلماعااات و ومعاارا مفااراد ينتمااون إىل هااذ   القاار  ارساالمة.
قويلاااة يف ارنطقاااة عااان ارتيااااحنم إزا  قاياااة حقاااوق األقليااااتيت مباااا يف ذلااا  حقنااام يف اساااتاداي 

من لادينم عيقاات قيباة ماي  وذ روامن التمثيل السياسذيت  ومتت نم بدرجةلغاهتم األي يف الت ليم 
 . الذي يشكل األغلبية التمي الكردي

 تااتم هااذ  ال مليااةيت وإ ٢٠١١ وباادمت اااياغة دسااتور جديااد إلقلاايم  ردسااتان يف عاااي -٢٤
ارقررخل اةااة. ومبلر رئيس الوزرا  برزاين ارقاررخل اةاااة باأن حقاوق األقلياات ساُتمنأ  وق  زيارخل

ومشاارت السالطات  الطوائا .اجلماعاات و مي يياي ا سيجري التشاور قاية دستورية اددخليت ومن
يت مبن فينا ال دد لاقليات الكبريخل ادودذات استقيل ذايت إقامة مناقا النير يف إىل مهنا تقبل ب

هااذ اةطااوات اإلجيابيااة األخاار    إحااد  و اناا .حساابما يكااون مناسااباً  يتارسااي يون واإلي يااديون
لجماعااااات وزارخل األوقاااااف والشااااؤون الدينياااة إلقلاااايم  ردساااتان  ثلااااون ل االعااارتاف بااااأن يوجاااد يف

  رادشتيون والكا ائيون والبنائيون.يت مبن فينم الينود والالصغريخل ة والدينية رقيلطوائ  الو 
ض يف 5اعتماااااد الربرااااااان الكردسااااااتاين قااااااانون قاياااااة حقااااااوق اركونااااااات  القااااااانون رقاااااام و  -٢5
يتماشااا  يف خطوقاااا ال ري اااة ماااي محكااااي إعاااين حقاااوق  يت الاااذيهاااذا القاااانونو  .٢٠١5 عااااي

 باجلماعااااتاألشااااا  ارنتماااني إىل مقلياااات قومياااة مو إثنياااة وإىل مقلياااات دينياااة ولغوياااةيت ي ااارتف 
والدينياة  وي امن ارسااواخل بينناا  ورحيار يياي مشاكال التمييا  ضادها  وي امن حقناا يف  ل رقياةا

ورحيار هاذا  االقتصاديةيت وحقنا يف الت لايم بلغاهتاا األي.ارشار ة السياسية والثقافية واالجتماعية و 
هاذا  وعلا  الارغم مان من والدينياة.الادميوغرايف للجماعاات والطوائا  ال رقياة تغياري ال القانون مي اً 

جرائم الكراهيةيت وإىل آلية مو هيسة تكفل وجُتر ي تطور إجيايبيت إال منا يفتقر إىل محكاي حتير  األمر
 . رحمينا القانون حتديداً احلقوق الج إعمال

مقليااااة يف  الااااج تشااااكل يتالطوائاااا يت ال ساااايما ب اااا  ارساااالمني الساااانةاجلماعااااات و وب اااا   -٢6
واضااطرت إىل الناا وط بسااب  تنياايم الدولااة اإلساايميةيت ال تتمتااي باانفس  والااج ت ااررت  ثاارياً  ارنطقااة

خاار  خميماات ارشاردين قوائ  مخر يت مباا يف ذلا  حرياة التنقال ياعات و احلريات الج تتمتي هبا 
مان تنقال  احلادّ ر يالترب  مساباباً ممنياةحكوماة إقلايم  ردساتان  قاد ذ ارتو  ويف ارناقا احل رية. داخلياً 
إجارا  عملياات لتربيار لتنيايم الدولاة اإلسايميةيت و  انتمائناالطوائ  الج ُيشتبا يف اجلماعات و ب   

باني تنيايم  اصاورخلخل مهناا وجادت نفسانا السانية ارشارد الموعااتالفرز واالحتجاز. وادع  ب   
لااات م باألماااان  مااان الااادخول إىل مقاليمناااامن تناااا ة الكردياااالسااالطات من الدولاااة وقاااوات البشااامر ةيت و 

 ٢5٠يت مباان فااينم شاصاااً  5٢٠يت تقط اا  الساابل ل اادخل شاانور بااأ ثر ماان ٢٠١6ويف عاااي  .فينااا
دون من الشرق من جبل سانجار  يت يف اافية نينو  بني خطوط اجلبنات ال سكرية إىلتقريباً  قفيً 

وإ تسااامأ إلاااام  .ض٤ مسااااعدخل قبيااااة مو غاااذا  مو ماااا  مو مااااأو  تتاااوافر إلااام إمكانيااااة احلصاااول علاااا 
 باالنتقال إىل مكان آمن إال ب د مرور ستة مشنر.ية السلطات الكرد

__________ 

 _www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hc_statement_on_civilians الااااااااااارابط: انيااااااااااار ض٤ 

trapped_in_iraq_and_in_desparate_need_of_humanitarian_assistance_february_2016.pdf. 
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ومتكنااا  حكوماااة إقلااايم  ردساااتانيت بف ااال هجماااات قاااوات البشااامر ة التاب اااة إلاااايت مااان  -٢٧
عل  مناقا شاس ة يف معقااا قلاة قواهتاا ضاد تنيايم الدولاة اإلسايميةيت مباا يف ذلا  االستيي  

ماان اً ساايطرهتا ثكاام الواقااي علاا  مناااقا ماان  ر ااوك وحقوإلااا النفطيااة الااج ت تربهااا احلكومااة جاا  
ب ا  األقليااات اً إقلايم  ردساتان. ولقاد  انا  ب اا  هاذ  لارنااقا ارتنااز  علينااال تقطنناا تارييا

تل فاااااار  الرت مااااااانضيت وساااااانل نينااااااو  و الدينيااااااةيت مبااااااا يف ذلاااااا  ساااااانجار  اإلي يااااااديونضيت ال رقيااااااة و 
 ارساااي يونيت والشاااب يت واألقلياااات األخااار ض الاااج تتنازعناااا حكوماااة إقلااايم  ردساااتان واحلكوماااة 

من احلكم الذايت قبل عودهتاا  االحتادية. وتس   هذ  األقليات إىل احلصول عل  ضمانات وم يد
 إىل هذ  األقاليم.

 والدينية العرقيةالتحديات التي تواجه المجتمعات  -امساا خ 

اجلماعاات والطوائا  ال رقياة هذا اجل   تفاايل موج خل عن حالة  يفتقدي ارقررخل اةااة  -٢8
ماا معرباوا عناا مان ت ليقاات باأن مااواهتم ذلا  ب اد إياراد يت و زعمائنااوالدينية عق  مشاورهتا ماي 

ت ليقاااات  ثلاااذ هاااذ   مي ااااً  هاااذ  الت ليقاااات نت ااامتو  ر.وق ااااياهم ال حتيااا  باااأي اهتمااااي يُاااذ 
 يت وم لومات ومرقاي إ يُت قا مننا بشكل مستقل.يف اجتماعاهتم مي ارقررخل اةااةالتم ات 

 البهائيون  

بساب  الديانة البنائية غاري واضاأ بساب  عادي تاوافر بياناات رمسياةيت و  مفرادعدد ال ي ال  -٢9
عاان هويااات م تنقينااا بااالنير إىل التميياا  التاااريذ  اإلعااراا علناااً عواماال مخاار  مننااا اةااوف ماان 

 شااا  يف ييااي ملااا  ال ااراق. ٢ ٠٠٠ويُ تقااد من عااددهم مقاال ماان  ضاادهم.االنتشااار الواسااي 

ارمارسااات  بسااب  تر ااةو  يتضاادهمارسااتمر بسااب  التميياا   ميااارس الكثااري مااننم عقيدتااا علناااً  وال
نياي ح ا من جان  ضطناد يلبنائيون بوجا خا  لالسابا. فقد ت ر  ا ضدهم يفاررتكبة 

يت عنادما فُار  احليار علا  هاذ  الدياناةيت وُمناي متباعناا سب ينات القارن ال شارينالب ت منذ بداية 
يف هناياااة  مفرادهاااا وواجاااا البناااائيني وااااودرت  تلكاااات .مااان إدرا  دياااننم يف الساااجيت اردنياااة

 ارطاف السجن مو اإلعداي.

ومااان مثيت ُمناااي  إاااادار بطاقاااات وقنياااة للبناااائيني. ١9٧5ل ااااي  358 وحيااارت اليئ اااة -3٠
هااؤال  ماان تسااجيل زجيااازهتم وموالياادهميت وُحرمااوا ماان احلااا يف احلصااول علاا  جااواز ساافريت وال مااليت 

وال يااا ال الدساااتور ال راقاااذ والقاااانون الاااوق   .وارمتلكااااتوااللت ااااق باجلام اااةيت وشااارا  وبياااي ارناااازل 
الئ ااااة  ملغاااا  وزارخل الداخليااااة ال راقيااااة يت٢٠٠8ويف نيسااااان/مبريل  بالبنااااائيني بالكاماااال. اني رتفاااا ال
بطاقااات  تغيااري مهناام يواجنااون ااا وبات عناادعاان   غااري من البنااائيني ال ي الااون يبلغااون ١9٧5 عاااي

 نل. و وقد مفاد الكثري مننم بأن بطاقاهتم تشري إىل مهنم لمسلم .ناذ ر ديننم فيمن مجل هوياهتم 
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 مسيحيونال  

تتااأل  الطوائاا  ارسااي ية يف ال ااراق ماان األرماان الكاثولياا يت وارسااي يني األرثااوذ سيت  -3١
والكاثوليا  الكلادانينييت  ومع ا  الكنيسة اآلشاورية الشارقيةيت وارساي يني اآلشاوريني األرثاوذ سيت

قوائا  و واإلجنيلينييت وبروتستان  آخرينيت والكاثولي  السريانينييت ومسي يني مرثوذ س آخارينيت 
 تاريياااً  قااد ءلاا فااالطوائ  ارسااي ية  فسااة لارسااي ينيل. خمتلفااة مخاار  تاادخل ضاامندينيااة بااارزخل 

يت مف اااا  ٢٠٠3عقاااا  غاااا و عاااااي و  .ض5 بااااالغراارتصااااو رخل مسااااتندفة بسااااب  عقياااادهتا وروابطنااااا 
وذ ار  ثلاو ارساي ية من  لمساي يني مان هاذا البلاد.لجمات ضد الطوائ  ارسي ية إىل نا وط اإل

 إىل مااا ينااااه   ٢٠٠3مليااون مساااي ذ قباال عااااي  ١.٤مااان هائاال ساااكان ا فاا  بشاااكل عاادد ال
 . ٢٠١٤يف عاي فقط  35٠ ٠٠٠

ب اااد  ٢٠١٤عااادد الساااكان مناااذ منتصااا  عااااي  ا حااادث ا فاااا  آخااار يفويُ تقاااد منااا -3٢
وب اد  تنييم الدولاة اإلسايمية إىل منااقا يساكننا ارساي يونيت مباا يف ذلا  سانل نيناو . دخول
 بقااااوا هناااااكالااااذين  وواجااااا تنياااايميت فاااار آالف ارسااااي يني.ال يف يااااد ثاااال اروااااالمناااااقا م سااااقوط

اعتنااااق اإلسااايي باااني دفي اجل ياااةيت بينماااا ُخاااري  آخااارون مطالااا  بااايتمكناااوا مااان الفااارار  إالاااذين  مو
ل الناااااونوُواااااام   تلكاااااات ارساااااي يني ثااااارف ل ارطالااااا .  هااااام إ ميتثلاااااوا إلاااااذ اإلعاااااداي إن مو

هاذ  يت الكلمة الج ترد يف القرآن لإلشارخل إىل ارسي ينيضيت مث اودرت نصراينللكلمة لاً  اختصار 
 ٢٠١٤متوز/يوليااا  ١9 حااي يااويمبغااادرخل اردينااة  ب ااديت وتلقاا  ارسااي يون إنااذاراً  فيماااارمتلكااات 

 اإلعداي.مبواجنة  مو

 لطوائاااا  الدينيااااةل التاااااب نيبااااني  ويف حااااني م اااادت احلكومااااة ال يقااااات اجلياااادخل عموماااااً  -33
م ادياااة ومشااااعر  محاااداثمااان   يت مشاااار ب ااا   ثلاااذ الطوائااا  ارساااي ية إىل ماااا واجناااو اراتلفاااة

 يقولاون: يت مس   مناساً ٢٠٠5ب د عاي منا: ل فقد ذ ر  اهن مسي ذ من اروال .للمسي يني
األشاااااا  ساااا يدون  فنااااؤال  .‘بالااااان الحقاااااً  ا سااااتكون تلكااااات األقليااااات ألهناااا ال تشاااارتوا‘
منااا تلقاا  هتدياادات بالقتاال  رسااي ينيعاا   ثاال وادّ  يف نينااو  واروااالل.حاادث للمسااي يني  مبااا

 ومطال  بدفي اجل ية يف اروال حي قبل سقوط اردينة.

 الكاكائيون  

هااااذ    ثلااااو وذ اااار باااااأل راد لكاااان إلاااام هويااااة دينيااااة خمتلفااااة. ياااارتبط الكا ااااائيون عرقياااااً  -3٤
يف   وم يمناااااميت خمتلفاااااة اقامنااااا يفشاااااا  ينتشااااارون  ٢٠٠ ٠٠٠يبلغاااااون لاااااو  ممهنااااا الطائفاااااة

ال يف الربراااااان ن ال راقاااااذ و يف الربرااااااال   ردساااااتان ال اااااراق. وذ اااااروا مهنااااام غاااااري  ثلاااااني سياساااااياً 
 غاري مهناامدسااتور إقلايم  ردسااتان. مو ومنااا ال توجاد مي إشااارخل إلاينم يف دسااتور ال اراق   الكاردي

ال ااراق حقااوق اركونااات يف  ردسااتان  ارت لااا ثمايااة ٢٠١5 لساانة 5موضاا وا من القااانون رقاام 
__________ 

 Minority Rights Group International, From Crisis to Catastrophe: The Situation of Minorities in ض5 

Iraq, 2014. 
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يت تارييااااً  وذ ااار ارمثلاااون من الكا اااائيني عاااانوا اضاااطناداً  اعااارتف بالكا اااائيني قائفاااة دينياااة.قاااد 
ومُعط ياا  اااودرت قااد حكاام اااداي حساانييت ومن مراضااينم وقااراهم  يف ءاال نياااييف ذلاا   مبااا
إ يباادموا يف ال ااودخل إىل االنتقااال إىل جنااوا ال ااراقيت و إىل لسااكان ال اارا. واضااطر الكا ااائيون ل

 مناققنم السابقة إال ب د سقوط نياي اداي حسني. 

يف   ا ااائذ  3٠٠من تنياايم الدولااة اإلساايمية قتاال مااا يناااه   هااذ  الطائفااة وذ اار  ثلااو -35
اروااال ويف مناااقا مخاار  بسااب  هااويتنم الدينيااةيت ومن منطقااة  بااريخل يسااكننا عااادخل الكا ااائيون 

وتفياد التقاارير باأن يياي الكا اائيني الاذين  اانوا  دولة اإلسايمية.ماب   حت  سيطرخل تنييم ال
يف  ردسااااتان. ويف  ي يشااااون يف ارواااال ويف ساااانل نيناااو  ماااااب وا مااان ارشااااردين داخليااااً ساااابقاً 

مفادت مصادر الية باأن تنيايم الدولاة اإلسايمية ماادر هتديادات جديادخل  يت٢٠١6آذار/مارس 
قريااة   65ومشااار زعمااا  هااذ  الطائفااة إىل تاادمري  .ض6 ل ال ااراقيف مشااا لكا ااائينيالمبيحقااة وقتاالل 

وذ ر محد ارمثلني من  خمتلفة. يف مما نتفرقوا من الكا ائيني قد   ا ائيةيت ومن ارشردين داخلياً 
يف ال ااراقيت يف الوقاا  الااذي حتاااول قوائاا  مخاار  بشااأن هااويتنم حتااديات  يواجنااونالكا ااائيني 

 شي ةل.  إىل الكا ائيني لحتويل

 الشبك  

 ٢٠٠ ٠٠٠ي ااي  الشااب  إىل حااد  بااري يف ساانل نينااو يت ويُ تقااد من عااددهم ياارتواط بااني  -36
عرقياااة منفصااالة يف ال اااراق مناااذ  علااا  مهنااام ياعاااةيُ ااارتف بالشاااب  بينماااا و  نسااامة. 5٠٠ ٠٠٠و

إلاا  ووا   ثلو هاذ  الطائفاة تاريااً  .عرقية  رديةمن  ميت تر  السلطات الكردية مهن١95٢ عاي
يت آخرهااااا تنياااايم الدولااااة اإلساااايمية مناااااذ نياااام حكاااام خمتلفااااةنتنا ااااات والفيااااائي حتاااا  ماااان اال
 .٢٠١٤و ٢٠٠٤بكذ قُتلااوا بااني عااامذ شاا ١ 5٠٠. وذ اار هااؤال  ال عمااا  من لاو ٢٠١٤ عااي
انفجاارت و . ٢٠١٤رنيمااات غااري حكوميااةيت اسااتمر ال ناا  اروجااا ضااد هااذ  الطائفااة منااذ  ووفقاااً 
مفااة يف قرياة بايبوخا  الشابكية يف نيناو يت ماا مسافر عان سيارخل  ٢٠١٤نيسان/مبريل  ٢3 يف

علاااا   شااابكياً  ١3يت قُتاااال ٢٠١٤ح يران/يونياااا  6ويف  آخاااارين. ٢٤وإااااابة  شاصاااااً  ١3مقتااال 
 .ض٧ قرا اروال نراوخلقن يف قرية ان مفااتاعندما انفجرت سيارت ٤٠األقل وُجرط م ثر من 

يت وهاااااو راف ااااةلالللكلمااااة اً اختصااااار ل الاااارا وُ تاااا  علاااا   تلكااااات يف اروااااال حااااارف ل -3٧
الاذين واألشااا  اآلخارين لن ا  ارسالمني الشاي ة اإلسايمية مصطلأ يساتادما تنيايم الدولاة 

هاااذا مُعااادي الشااابكيون الاااذين رف اااوا االمتثاااال ألوامااار وفقااااً لتقااااريريت و  لإلسااايي. تفساااري لرف اااوال 
 ااااة تنياااايم الدولااااة قريااااة شاااابكية يف قب 6٠ لااااو يت وقااااي٢٠١٤. وثلااااول آا/مغسااااطس متنياااايال

وذ اار زعمااا   اختطاااف وذبااأ راادنيني شااب .عمليااات إىل  حيننااا اإلساايميةيت ومشااارت التقااارير
ومعربوا عن  .ناب د سقوق اروالمن فرت  مسرخل شبكية مشردخل داخلياً  ٧ ٠٠٠من هذ  الطائفة 

__________ 

 . http://aranews.net/2016/03/isis-threatens-eliminate-kakai-religious-minority-iraq الرابط: انير ض6 

 .http://minorityrights.org/minorities/shabakانير الرابط:  ض٧ 
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ل ضاااد إزا  قلاااة االهتمااااي مباااا ي انياااا الشاااب . وذ اااروا من لالقصااا  ال شاااوائذشااا ورهم باإلحبااااط 
ودعاوا إىل  ي اود إلياا الشاب  ب اد حتريار منااققنم. شيساً ميكان منتنييم الدولة اإلسيمية إ يرتك 

 بدرجة م ربمن من موضاعنم قد تتقو   قلقنميت ومعربوا عن ذاتياً مستقلة  إنشا  منطقة منفصلة
مان الشااب يت ال مشا ر بااأن  واحااداً  باعتبااريلمنااا:  وذ اار محاد  ثلااذ الشاب  ب اد حترياار ارواال.
 ج   من ال راقل. 

 الصابئة المندائيون  

إحااااد  ماااااغر الطوائاااا  الدينيااااة يف ال ااااراقيت إذ تشااااري هااااذ قائفااااة الصااااابسة ارناااادائيون  -38
لغاتنم وثقاافتنم يواجاا االنقرا  خطر شا   ويُ تقد من  5 ٠٠٠هنم مقل من مالتقديرات إىل 

 يااةمغلب تيت غاادر ٢٠٠3ر إىل منااا مناذ انادال  ال نا  يف وتشاري ب ا  التقااري ودياننم يف ال اراق.
مان جانا   نا  مي ااً الوواجنا  الطائفاة  الصابسة ارنادائيني البلاديت وقُتال عادد غاري اادد ماننم.

. وت ار  مفااراد اساتندافاً نشاطاً  وال تا ال مساتندفة ياعاات إسايمية شاي ية وسانية علا  السااوا يت
م إلجماات عديادخليت مباا يف ذلا  عملياات قتال اساتندف  هذ  الطائفة و تلكاهتم ومما ن عبادهت

 ينتمون إلينا.  مفراداً 

وفاار الصااابسة ارناادائيون ماان ارناااقا اةاضاا ة لساايطرخل تنياايم الدولااة اإلساايميةيت وماااب وا  -39
م خياار دفااي إلالايس ف تنيايم ال ي تااربهم مان لمهال الكتاااليت وماان مثالمن نياراً إىل  مشاردين داخليااً 

من البقااا  يف ارنااقا اةاضاا ة لسايطرخل تنياايم مان  ارناادائيون الصاابسة  ويشاا ارساي يني.اجل ياة مثاال 
 مو اروت. ويُ تقد من الكثريين مننم غادروا البلد.  الدولة اإلسيمية ي   إما اعتناق اإلسيي قسراً 

 التركمان   

 ثلاو  ياّدعذ إذراديت عرقياة يف ال اراقيت ب اد ال ارا واأل ا ياعاةميثل الرت مان ثالت م رب  -٤٠
قاد و . ويتأل  الرت مان من سنة وشاي ة نسمة. مليوينما يصل إىل من عددهم يبلر  اجلماعةهذ  

عذ ويادّ  يف مشال ال راقيت مبا يف ذل  يف تل فريت وارواليت ومربيليت ودياىليت و ر اوك. عاشوا تاريياً 
يياااي األقااارافيت مباااا يف ذلااا   والرتهيااا  مااان جانااا ل نااا  لالرت ماااان مهنااام ت رضاااوا عااارب التااااريخ 

احلكومااااة ارر  يااااةيت وحكومااااة إقلاااايم  ردسااااتانيت واريليشاااايات الساااانية والشااااي ية. ومشاااااروا إىل عاااادي 
ماان ثقااوقنم الثقافيااة واللغويااة والسياساايةيت ومعربااوا عاان خااوفنم ماان ارسااتقبل و تاريياااً االعاارتاف 
 . هموتقاليدتنم تآ ل ثقاف

تأ إ تُا اعاوا منايايم الدولاة اإلسايمية ينادد مناققناايت وادّ من تن هاذ  اجلماعاةوذ ر زعماا   -٤١
علاا  قاار  اسااتوىل التنياايم فقااد  .الكرديااةمو الساالطات الساالطات ال راقيااة ماان  إلاام احلمايااة الكافيااة

قُتاال و سااكاهنا.  يااةشااكل الرت مااان مغلبيتر مانيااةيت مبااا يف ذلاا  منطقااة تل فاار يف اافيااة نينااو  الااج 
فرت معداد  بريخل مان وقد  اآلالف مننم إىل الفرار من مناققنم. ر عشراتتر مان واضطُ مشاا  

وتفياد التقاارير باأن الرت مااان  الرت ماان الشاي ة إىل امافياات اجلنوبياةيت مباا يف ذلا  النجا  و اربي .
 مخر .  ومما ننقاط تفتي  وهم يف قريقنم إىل مناقا آمنة يف إربيل  عند قد احُتج واالسنة 
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حاااار تنياايم الدولااة  يت٢٠١5آا/مغسااطس  3١ح يران/يونيااا إىل  ١5ماان ويف الفاارتخل  -٤٢
الرت ماان الشاي ةيت  الاج تتكاون مغلبياة ساكاهنا مان اإلسيمية بلدخل آمار  يف اافياة اايط الادين

وإ حتصااال هاااذ   يساااتيي  عليناااا.ل وقااااي مب ااااوالتبالصاااواريخيت  وشااان عليناااا هجماااات متكاااررخل
قليل من اريا  والغذا  والوقاود وإ يتبا إلا سو  اإلنسانيةيت الطائفة عل  غري القليل من ارساعدخل 

عاا  ومااات عشاارات اراادنيني قباال من تصاال ار ونااة اإلنسااانية إىل هااذ  البلاادخل. وادّ  الطبيااة. واللااوازي
ا قُادي إىل قارناة مبابارمن الرت مان حصالوا علا  مسااعدات إنساانية مقال  اجلماعةمحد زعما  هذ  

الاج  خار األنتنا اات لي مليات االغتصاا والقتل و ل جير التصديإ  األخر يت ومنااجلماعات 
عاان شاا ورهم باإلحباااط ألهناام  مي ااً  اجلماعااةومعاارا  ثلااو هااذ   .وق ا  إلاام وإ جياار اإلبااي  هباا

إلاينم وإىل األقليااات  تقااريرالر يف يت وإ يَشاايتغاري شاذ مبمثلاذ األماام ارت ادخليت إ  رغام اجتمااعنم
  .األخر  إال نادراً 

 اإليزيديون   

إحاااد  مقااادي األقلياااات يف ال اااراق الاااج وهاااذ ال يمااا  مااان اإلي يااادينييت  األغلبياااةترت ااا   -٤3
 نسااامةيت يف مشاااال ال اااراق حاااول بلااادخل سااانجار. ٧٠٠ ٠٠٠ يصااال إىلعااادد مفرادهاااا من  تقاااد يُ 

ماااان االضااااطناد بسااااب  التصااااورات اررتبطااااة  أهنااااا عاناااا  تارياااااً ب اجلماعااااةر زعمااااا  هااااذ  وذّ اااا
جماااات الت ااار  إلالقتااال اجلمااااعذيت مباااا يف ذلااا   محاااداثب قيااادهتميت إذ ت رضااا  لل دياااد مااان 

. وقاااد عانااا  ٢٠٠3ااااددخل اإلااادف مثناااا  ال نااا  الطاااائفذ الاااذي انااادلي يف معقااااا غااا و عااااي 
داياااة شااانر تنيااايم الدولاااة اإلسااايمية مناققناااا يف ب اجتااااطعنااادما  بصاااورخل خاااااة هاااذ  الطائفاااة
احلكوماة  قياايومعارا زعماا  الطائفاة عان شا ورهم باإلحبااط إزا  عادي  .٢٠١٤آا/مغسطس 
وذ اااار محااااد  منااااذ بااااد  اإلجمااااات.الاااادعم واحلمايااااة  باااااااذ إجاااارا ات وبتقااااد  والتماااي الاااادو 

 ومضاااف ال ناار  مي مسااتقبل مشاارق لنااا هنااال.و  للقااد فقاادنا مرضاانا ونسااا نا وشاا بنا.اإلي يااديني 
 يف ءاالإي ياادي تشااردوا ولرحاااولون البقااا  علاا  قيااد احلياااخل  ٤٠٠ ٠٠٠من   الطائفااة زعمااا  هااذ

 ل.  خطر االنقرا 

 ب ثاااااة األمااااام ارت ااااادخل لتقاااااد  ارسااااااعدخل إىل ال اااااراق ذ ااااارتيت ٢٠١6ويف آا/مغساااااطس  -٤٤
تقااديرات غااري مؤ اادخل تفيااد بااأن تنياايم الدولااة اإلساايمية قتاال السااامية لشااؤون اليجسااني وارفوضااية 

قااااد  إي ياااادياً  6 396ومن   ض8 ٢٠١٤آا/مغسااااطس  3 ياااادي منااااذ يإ 5 5٠٠و ٢ ٠٠٠بااااني  مااااا
 جاايً ر  ٢ 859اماارمخل وفتاااخليت و 3 53٧مو ب ااد هااذا التاااريخ   ٢٠١٤آا/مغسااطس  3اخُتطفااوا يف 

اماارمخليت  93٤  إي ياادياً  ٢ 58٧يت حتاادث  األنبااا  عاان فاارار ٢٠١6ميار/مااايو  مواسااطوثلااول  وفاايض.
امارمخليت  ١ 935 شاصااً  3 ٧99لاو ضيت يف حني ال ي ال في 6٧٠يت وفتاخل 658يت ورجيً  3٢5و
خميمااات ارشااردين يف واااال عشاارات اآلالف ماان اإلي يااديني ال ااي  و  ض يف األساار.رجاايً  ١ 86٤و

وغريهااااا ماااان اريجاااا  ارؤقتااااة يف إقلاااايم  ردسااااتان ال ااااراقيت مبااااا يف ذلاااا  خميمااااات خااااانكذ  داخلياااااً 
 اإلم. يأبا ثومعرا الب   عن ش ورهم بأن ال محد  ررخل اةااة.الج زارهتا ارق للمشردين داخلياً 

__________ 

  .www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMIReport12Aug2016_en.pdfانير  ض8 
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يف دهوك ما عانوا مان محاداث  وسرد اإلي يديون اروجودون يف خميمات ارشردين داخلياً  -٤5
عنااااادما اجتااااااط تنيااااايم الدولاااااة  ٢٠١٤لفااااارار مااااان سااااانجار يف آا/مغساااااطس تتمثااااال يف امؤراااااة 

 من اجلنود الدولية لت رير األسرياتيت واالعرتاف وقنياً ودعوا إىل بذل ار يد  اإلسيمية منطقتنم.
اإلي ياااديني وانتقاااد زعماااا    انيااار مدناااا ض. مضااادهقاااد ارُتكبااا  جااارائم إباااادخل ياعياااة  أنبااا ودوليااااً 

الفيااائييت وانتقاادوا الساالطات الكرديااة ل اادي قااايتنم عناادما ت رضااوا ذ   اادي تندياادها هباالاحلكومااة 
 بسااب رزوا مااا حلااا ارناااقا اإلي يديااة امااررخل ماان دمااار  اماال ومباا إلجااوي تنياايم الدولااة اإلساايمية.

منااا  ااان يف  ومعربااوا عاان رمي مفاااد والقصاا  بالطااائرات واالقتتااال يف الشااوار يت  الااربي القصاا 
 الدمار.هذا ب    جتّن اإلمكان 

يت إي يادي يغااادرون ال اراق يومياااً  ٢٠٠و ١٠٠عا  ب اا   ثلاذ اإلي يااديني من ماا بااني وادّ  -٤6
ينم مي م لوماات عان وحتدث الاب   عان عادي تلّقا بالف ل.البلد مننم غادروا  ١٠٠ ٠٠٠ومن 

يف  ممال  باريالكثري ماننم  وإ يكن لد  األشاا  الذين غادروايت ويشون مهنم لمايبوا بسو ل.
اإلي ياااديني من  وذ ااار محاااد ال اااودخل إىل حيااااخل قبي ياااة يف سااانل نيناااو  وسااانجار. يف ارساااتقبليت مو

ومعاارا آخاارون عاان رغبااتنم يف من  يف الرحياال إىل اةااار ل.ن اإلي يااديني يرغاا  يف ارائااة ماا 8٠ل
 الحياااوا مناااا ينبغاااذ باااذل جناااود ضاااامة إلعاااادخل البناااا .بينماااا ي اااود مفاااراد قاااائفتنم إىل دياااارهميت 

ضرورخل  فالة متثيل اإلي يدينييت وضمان مقاعد إلم يف عل  وشددوا عل  ممهية ارشار ة السياسية و 
حكومااة إقلايم  ردساتان ليكااون إلام قاول يف السياسااات الوقنياة ويف القاارارات يف ال راقاذ و الربراان 

ودعااا آخاارون إىل اعتماااد احلكاام الااذايتيت وإنشااا  اافيااة ساانجاريت ونشاار قااوخل  الااج تااؤثر علااينم.
 قاية دولية. 

 الزرايشتيون   

مااااي غااااريهم ماااان تااااارينم يف ساااايي  قااااوالمهناااام ت ايشااااوا إىل  ثلااااو ال رادشااااتيني  مشااااار -٤٧
 ماا يروناا مان علا  وسلطوا ال و  الطوائ  ال رقية والدينية يف إقليم  ردستان ال راق.اجلماعات و 
إىل اجلماعاااااات صاااااراحة يف الدساااااتور والقاااااوانني ارت لقاااااة ثقاااااوق األقلياااااات ب اإلشاااااارخلمناااااا ينبغاااااذ 

يف  واحاااداً  سياساااياً  ورحباااوا باااأن لااادينم  اااثيً  قايتناااا.إىل الطوائااا  ال رقياااة والدينياااة الصاااغريخل و و 
إىل قلااة تشانري ضاد ديااننميت وذ اروا مهنام م ااطرون وجاود ومشااروا إىل  حكوماة إقلايم  ردسااتان.
 مواقي مثرية زرادشتية ت رض  للدمار. من إىل اً ومشاروا مي  . ارسة ش ائر ديننم سراً 

 المجموعات العرقية األخرى   

إىل حتيا  دينياة مخار  ال عرقياة و ئا  قواياعاات و اقل   ارقررخل اةااة علا  محاوال  -٤8
 ةداخال البلاد وغاري  ثلامتنااثرخل  وألهناا ألن عادد مفرادهاا قليالبالتغطياة حد  بري محواإلا وق ااياها 

يت نيالبادويهاذ  اجلماعاات تشامل و  داخل التمي اردين وجمموعات الادفا  عان حقاوق اإلنساان.
االفتقااار إزا   باالن عااا ارقااررخل اةااااة  شاا رتوقااد . والغجاار السااود نيمباان فااينم الباادونيت وال ااراقي

 اجلماعاةال راقيون الساوديت الاذين يقادر زعماا  هاذ  هاذ  الطوائا . فا م لومات بشأن ءاروف إىل
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يوجاادون بصااورخل مليااون نساامة  وهااو رقاام موضااي شاا  ماان احلكومااةضيت  ٢و ١.5عااددهم مااا بااني 
التمييااااا   يتض9 األقلياااااات يواجناااااونيت حسااااا  فريااااا حقاااااوقو ثاااارياً ماااااا يف جناااااوا ال اااااراقيت  رئيسااااية

الاب   ي تقاد و والتنمي  ارننجيني يف ييي جوان  احلياخليت وال ي ال ُيشاار إلاينم باأهنم لعبيادل. 
 ٢٠٠ ٠٠٠يبلار  ض١٠ ل مو لالكاولياةلالغجارل ُيشاار إليناا باا ثرياً ما الج   اجلماعاتمن عدد مفراد 

يت رضاون  اجلماعااتوتشاري التقاارير إىل من مفاراد هاذ   نسمةيت ي ي  م يمنم يف جنوا ال راق.
إياي  م ياد مان علا  ارقاررخل اةاااة  وحتات وي انون الفقر ارادقي. والنبذ عل  نطاق واسي للتميي 

الصاغريخليت الاج قاد توجاد يف وضاي ها   اجلماعااتوغريهاا مان  اجلماعااتهاذ   ألوضا االهتماي 
اجلنود للتشاور م نا وم اجلاة ق ااياها علا  قادي  ال مل عل  بذل ار يد منعل  بوجا خا يت و 
منااا ال يوجااد مي متيياا  علاا  علاا  الطوائاا  األخاار . وم اادت احلكومااة اجلماعااات و ارساااواخل مااي 

يت ومهنام متسااوون يف احلقاوق والفار  واحلرياات اجلماعااتمساس ال رق مو اللاون ضاد مفاراد هاذ  
  مواقنني عراقيني. باعتبارهم

 الداخليالتشري  تأثير -ألف 

وقاا   يف ييااي ملااا  ال ااراق مشاارد داخلياااً  مييااني 3.3مشااارت التقااديرات إىل وجااود  -٤9
يف  ماان الساكان ال ا فا  النا وط إىل ارنااقا اآلمناة نساابياً  حااول  ثاريو  .ض١١ زياارخل ارقاررخل اةاااة

اجلنوبيااااة مو إىل  امافياااااتيف حااااني رحاااال آخاااارون إىل  يتإقلاااايم  ردسااااتان ويف ارناااااقا احلدوديااااة
مان عديادخل ب اد مشانر  قاد عثاروا علا  األمان النساي هاؤال  الساكانمن وعل  الرغم مان  بغداد.
ال ي الاون ي تمادون علا  ار وناة اإلنساانية وال إذ  يت إ يتغري وضاي م يام ارشاردين داخليااً همفرار 

يت اً مؤقتاا ماايً ع جياادويف حااني من الااب   مااننم  رحصاالون علاا  غااري ارااأو  واةاادمات األساسااية.
يف ارقد مااة حتسااني اةاادمات إىل  ارشااردون داخلياااً  ودعااا قليلااة.ال ماال ارتاحااة إلاام فاار  تياال 

اراااأو  واررافاااا الت ليمياااةيت واةااادمات الطبياااةيت  موضاااا األخااار يت وحتساااني  واألماااا نارايماااات 
 وقااال الصاادمات النفسااية.إىل َماان ي ااانون ماان االجتماااعذ  - وتقااد  م يااد ماان الاادعم النفسااذ

 بسب  قلة فر  الت ليمل.لسنفقد جيي ً : محد اإلي يديني

إىل ارناقا اآلمناة مثال إقلايم  ثرية الدخول  إمكانيةللكثريين فيا   ويف الوق  الذي متي  -5٠
الدخول إىل هاذ  ارنااقايت عل  قدرهتم عل  يف التنقل و  واجا آخرون قيوداً عل  حريتنم ردستانيت 

يت الاااذين وواجاااا السااانة ارشاااردون داخليااااً  األحياااان علااا  مسااااس هاااويتنم.و اااان ذلااا  يف  ثاااري مااان 
التصااورات بسااب   بااارزخليشااكلون مقليااة يف ب اا  ارناااقايت مبااا يف ذلاا  إقلاايم  ردسااتانيت ااا وبات 

اتجا ون ألساباا  اجلماعاةوتفيد التقاارير باأن ب ا  مفاراد هاذ   .ممنياً  بأهنم يشكلون هتديداً  القائلة
 . يؤدي إىل اهنيار اأُلَسرة ودون اا مةيت ما من شأنا من قويل اتممنية منذ فرت 

__________ 

  ضل.From Crisis to Catastropheلمن األزمة اىل الكارثة  انير تقرير  ض9 
مصاطلأ لالكاولياةل يف ال اراق ينطاوي  فاينيت ةبياو ال يوجاد ماا يؤ اد عيقاة هاذ  الطائفاة بطائفاة الروماا األور بينما  ض١٠ 

  .ازدرائيةعل  دالالت 
 .International Organization for Migration, Displacement Tracking Matrix 46, May 2016 ض١١ 
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األااليةيت  مماا ننمإىل   اودخل ارشاردين داخليااً تف ايل قاوي لاحلكوماة  بينما يوجد لاد و  -5١
 نقاارر الوجنااات الااج نقصاادها ولاادد مصااريناينبغااذ من : لقااال محااد ماان ُمجرياا  م ناام مقااابيت

مااان الكفاااارتل. ويت اااني   ا  ي تقااادون باااأن يااا    من معاااي  يف ماااوق  ماااي مشاااا .بأنفسااانا
استشاارهتم يت اني رية ما إذا  اانوا يرغباون يف ال اودخليت و من يقرروا ثيف  احرتاي حا ارشردين داخلياً 
من الكثاريين إ ي اودوا  بني من ارقابيت يف خميمات ارشاردين داخليااً بالكامل يف هذا الصدد. وتَ 

الدراساااات تنم. و شاااف  ماااايحلضااامانات ي ودون بشااارط تاااوفري سااامهنااام يرغباااون يف ال اااودخليت مو 
 يف الساااااامية لشاااااؤون اليجساااااني االستقصاااااائية الاااااج مجرهتاااااا جمموعاااااة احلماياااااة ال ارياااااة وارفوضاااااية

ي ت ماون يف وساط وجناوا ال اراق  مان ارشاردين داخليااً فقاط يف ارائاة  ٤٢ نسابة من ٢٠١5 عاي
وب اااد  .ب اااد يف هاااذا الشاااأن يف ارائاااة قاااراراً  35ااااذ يف حاااني إ يتال اااودخل إىل منااااققنم األااااليةيت 

جلمياااي امافيااااتيت مباااا يف ذلااا  إقلااايم  ردساااتانيت ات اااأ من نسااابة الاااذين  حتليااال يااااعذإجااارا  
  .ض١٢ يف ارائة فقط ٢٢ مبا نسبتا ا ف  قد ي ت مون ال ودخل 

اراصصاة لإلي ياديني يف منطقاة دهاوكيت الحيا  منيماات  ويف خميمات ارشردين داخلياً  -5٢
ال اودخل مان مان البقاا  يف ارايماات مو  غري حكومية من الكثري من الشباا قارروا مغاادرخل البلاد بادالً 

ال ااودخل  ينممااابأ مان الصا   علا إىل منب  انم مدت اناة التجرباة الااج مار هباا و  إىل مادن مادمرخل.
منازإلم ورموز هويتنم يف ارادن اماررخل مثال سانجار إ يارتك إلام . ورم  آخرون من تدمري مإىل دياره

رشاااردين الاااذين ال يرغبااون يف ال اااودخليت جيااا  اااااذ تااادابري لااانقلنم إىل اي اااودون إلياااا. وبالنساابة  شاايساً 
بساارعة ماان ارايمااات مو ارااآوي ارؤقتااة إىل مسااا ن ميئمااةيت وإقاايق مشاااريي متكااننم ماان  ساا  

وينبغاااااذ إجيااااااد حلاااااول دائماااااة للطوائااااا   حقاااااوقنم الدينياااااة والثقافياااااة.عااااان  فالاااااة  يت ف ااااايً نمعيشااااا
عناااادما تساااات يل ال ااااودخل مو تكااااون غااااري مرغااااوا فينااااايت من  يتيت وينبغااااذارشااااردخل داخلياااااً واجلماعااااات 

 يف مما ن مخر  من البلد.م مو إعادخل توقينن اً الي مإدماجنهذ  احللول تت من 

 سااا  علااا  األقليااااتيت تؤياااد ارقاااررخل اةاااااة مي ااااً غاااري ارتنا وتأثريهااااويف ضاااو  مزماااة التشااارد  -53
وينبغاذ االعارتاف ااراحة ثاا  يف مقرا فراة  كناة. اعتماد قانون بشأن األشاا  ارشردين داخلياً 

مااان إجيااااد حلاااول دائماااة يف ماياااة متسااااوية و التمتاااي ثالطوائااا  ال رقياااة والدينياااة يف اجلماعاااات و يياااي 
اساارتاتيجية شاااملة لامااان الااوق يت يلينااا إاااايط  احلاجااة إىل اعتمااااد . ومباارزت األقلياااات مي اااً مجلنااا

 طويل األمد يف البلد. الجتماعذ االسياسذ و الستقرار حتقيا االمن مجل ضمان  يتلقطا  األمن

األقليات ال رقية والدينية الج تشردت بسب  ياعات موضا  نسيان مو إمهال وال جي   -5٤
األشااا  آالف  قليااتوتت امن هاذ  األ يم الدولة اإلسايمية.الن اعات وال ن  قبل ءنور تني

يحااال مر ااا  رااااد التشااارد يو  شاااردهم ااااداي حساااني يف إقاااار قلاااة لالت ريااا ل. اااان قاااد الاااذين  
الاداخلذ مناا علاا  الارغم ماان ب ا  اربااادرات احلكومياةيت إ يلاتمس ارساااعدخل غاري عاادد قليال ماان 

ننااا عاادي امااتي نم الوثااائا ارطلوبااةيت وعاادي بسااب  عواماال موذلاا  قويلااة  اتلفاارت وا الااذين تشاارد
__________ 

 Global Protection Cluster and UNHCR, Iraq Internally Displaced Persons: Protection Monitoring ض١٢ 

Dashboard — Center and South, May-December 2015. 
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من ار لومااات اروثوقااة عاان  هااذا ارر اا يحاال يقاادرهتم علاا  دفااي الرسااوييت واةااوف ماان االنتقاااي. و 
السكان الذين عانوا فرتخل قويلة من التشارد الاداخلذ يف ال اراق ناادرخليت ومن عملياات رااد التشارد 

 .ض١3 وا للتشرد عدخل مراتت رضقد مننم  الكثريين تقد بأن م قدخل ألنا يُ 

 من األقليات ضد النساء والفتياتاالنتهاكات المرتَكبة  -باء 

اجتم ااا  ارقاااررخل اةاااااة ماااي ال دياااد مااان النساااا  اإلي ياااديات اليئاااذ اخاااتطفنن تنيااايم  -55
فقاد وااف  ب ا    ان  شناداهتن مروعة.و  يتمن سنجار فرارالدولة اإلسيمية عندما حاولن ال

و ياا  عاااملنن مقاااتلو تنياايم  مساارهنيت فاارتخل الساان جاداً  وومقفااال اااغري  بنااات نالنساا يت مباان فااين
قاااااتلني باااااعوهن مو قاااادموهن لهاااادايال رومشااااارت ب  اااانن إىل مهناااان ُماااان ن  الدولااااة اإلساااايمية.

قباال من تااتمكن ماان  ذب صااب  وُعااتُ غب ااد إىل مقاااتلني آخاارين. وواااف  إحااداهن  ياا  ا فيمااا
مخااار  من لاجلمياااي  وذ ااارت خمااادرات قبااال اغتصااااهبن. إهنااان معطااانيماااننن وقاااال الاااب    .الفااارار

جاربن علا  اعتنااق اإلسايي ب اد وعادهن باأال يت رضان ووا  الاب    يا  مُ  حاول اغتصابنال.
ومخربونااا وذ اارت إحااد  األسااريات مهناام لوجنااوا مسدساااهتم اااوا ر وساانا  .ذلاا  لاااذ  ب ااد

 مهنم سيأخذون مقفالنا ب يداً عنال. 

مخاار  يف ال ااراق  ممااا نقباال نقلناان إىل  ال بياادمثاال  يُاااَب ن وُيشاارتَينقااد  اناا  النسااا  ف -56
: وذ اارت إحااداهن  تلكاااهتنيت مبااا يف ذلاا  هااواتفنن.مااننن  عاا  ونُ  واجلمنوريااة ال ربيااة السااورية.

وعمااادت ب ااا  النساااا  إىل تطريااا  مرقااااي  وبناتناااال. وحليناااا الذهبياااةوهواتفناااا  نقودناااالقاااد مخاااذوا ل
إلن فراة االتصال بأفراد مسارهن  الستادامنا إذا سن  لقماش من ا قصاااتعل   ننهواتف
ممسا  مفراد مسرهن لكاذ  تذ رعل  مذرعننن  قب نناو شف  ب  نن عن موشاي بسيطة  .الحقاً 

الااج بنتنااا  تنكاارينل الت اارف علاا  جثااتنن إن ت رضاان للقتاال. وعماادت إحااد  األمنااات إىل سااي
إحد  السيدات مناا  وذ رتمن االغتصاا.  اي حلمايتنا شكلسنوات يف  9ت د عمرها ي إ
دعااام مف ااال علااا  وجاااا  النساااا  باحلصاااول علااا  يياااي وقالبااا  ل.إ يباااا شاااذ  إ يف لاااو  بناااال

 . االجتماعذ - الدعم النفسذالسرعةيت مبا يف ذل  

مبااالر  بااريخل لتيسااري    إلاامف اابواسااطة لمنااربنيل دُ  قصااة هااروهبنوواااف  ب اا  النسااا   -5٧
ماان األساار لوحاادهن. وحكاا  النسااا   فراااة اإلفاايتخريااات أل ساان  يت يف حااني ناايلنن احلريااة

ماان التجويااي واإلذالل  اإلي يااديات اليئااذ هااربن مو مفاار  تنياايم الدولااة اإلساايمية عااننن قصصاااً 
بياااي ب حالياااً  اإلسااايمية تنياايم الدولااة ويقاااوي واالغتصاااا واالساارتقاق اجلنساااذ يف غايااة البشاااعة.

مباااالر  باااريخل للوساااطا  وارناااربني.  ب اااد دفااايلفتياااات وإقااايق ساااراحنن األساااريات مااان النساااا  وا
اماارمخل  3 ٢٠٠ ال يقاال عاانمااا  رحتجاا ومشااارت التقااارير إىل من تنياايم الدولااة اإلساايمية ال ياا ال 

__________ 

-www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/2015/iraq-idps الااااااااااااااارابط: انياااااااااااااار ض١3 

caught-between-a-rock-and-a-hard-place-as-displacement-crisis-deepens. 
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زعمااا   وذ اارعماال  اال شااذ  لتااأمني اإلفاارا  عااننم.  وجياا  يتض١٤ آخاارين إي يديااة ونسااا  ومقفااال
لت ريااار هاااؤال  األسااار يت ومعرباااوا عااان قلقنااام إزا  اليزماااة ارالياااة  الطائفااة مهنااام يفتقااارون إىل اراااوارد

 وقاال .الاذين ماا زالاوا يف ربقاة األسارعلا  النساا  واألقفاال  وتأثريهاااحلميت ال سكرية ارقرتحة 
راذا قرر التمي الادو  عادي مسااعدخل  تاذ مي مجرا  إلنقاذ فتياتنا.لإ يُ  اإلي يديني: زعما  محد

 الش   اإلي يديتل. 

 تقادي إلايننمان من احلكوماة إ شاكني يت و التجرباة الاج ماررن هبااادمة    النسا وواف -58
 إننااا نرياادل قلاان بصااورخل عامااة:يت عاان مسااتقبلننسااؤال العلاا  رداً و  االجتماعيااة. - لرعايااة النفساايةا

لكن و  قد متوا لل يارخلدوليني  زائرينن رهن باإلحباط ألمكان آمنل. ومعربن عن ش و إىل الذهاا 
إلاان يتاايأ  شااذ لال يوجااد عمااليت وال  :منااا وذ اارت إحااداهن .إلاان لمي شااذ  إجيااايبلإ رحاادث 
مناااا علااا  الااارغم  ننومضااااف ب  ااا .لهناااا رياتهنااااكيت ومااااب نا مساااريات لقاااد  ناااا مسااا ال اااي .

مسااااعدخل ني وإ يتلقااا خاااار  خميماااات ارشاااردين داخليااااً  شااانمااان جتاااارا مؤراااةيت فقاااد ع نيعاااان  اااا
الطوائااا  الاااج  اااان اجلماعاااات و االعااارتاف بالصااادمة الاااج عانتناااا األسااار و مي ااااً  وجيااا  إنساااانية.

يف ضااو  ال واماال  يتال ماالماان مجاال   مااا جياا  م اجلااة هااذ  الصاادمةمساار    محبا هاااياا ال  ال مو
 ل ائدخل إىل مسرهتا وقائفتنا للوام. عل  ضمان مال تت ر  اررمخل ا يتالثقافيةالدينية و 

 تدمير التراث الثقافي -جيم 

 محااد  ثلااذ احلكومااة من لاألقليااات اشاا  مهنااا سااوف مُت اا  ماان خريطااة ال ااراقل. ذ اار -59
 ةيساايطرخل تنياايم الدولااة اإلساايم يف ءاال الرتاث الثقااايف دمااار علاا  نطاااق غااري مساابوقبااحلااا فقااد 

دمري الااارتاث وارواقاااي ارقدساااةيت ومماااا ن ال باااادخليت وارتااااح يت لتااا ال هاااوادخل فياااا برناجمااااً  الاااذي اتباااي
يف عملياات هنا  واسا ة النطااق للقطاي األثرياة التنيايم وا ارط  واركتباتيت وامفوءات التاريية.

وناااددت اراااديرخل ال اماااة رنيماااة األمااام ارت ااادخل للرتبياااة وال لااام  لغااار  بي ناااا يف األساااواق الدولياااة.
سااتكون و  .ض١5 يشااكل اساارتاتيجية للتطنااري الثقااايفووااافتا بأنااا  الاادمار هبااذا اليونسااكوض والثقافااة 

من ارباين وارواقي الثقافية والدينية الج ت ررت مو ُدمرت خطوخل مساسية  الكثريإعادخل بنا  وترميم 
 الطوائ  ال رقية والدينية.اجلماعات و اوا ت ايف ال ديد من 

 اً لناا ا  ذاتااا تااأثري فااين ليت اً واضاا خل قااد مااابأ ممااراً ااادد ويف حااني من تاادمري مواقااي ثقافيااة -6٠
إلااا ممهيااة تارييااة وثقافيااة واجتماعيااة بالغااة األمهيااة   املااةنطاااق علاا  ماادن وبلاادات  الواسااي  اً ماادمر 

مشاار محاد  ثلاذ الطائفاة اإلي يدياة . فقاد الطوائ  الدينيةمو ال رقية اجلماعات ب   إىل بالنسبة 
بالكامااليت فااين هااذا ي اا  هنايااة وجودنااا ها ت اا  تاادمري  الت رياار بشااأن ساانجار: ل إذا  اناا  عمليااة

__________ 

 TheycametoISIScrimesagainsttheمتاط عل  الرابط: .”Yazidis:’destroy“ ض١٤ 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. 

-http://en.unesco.org/news/destruction-hatra-marks-turning-point-cultural-cleansing الرابط: انير ض١5 

underway-iraq-say-heads-unesco-and-1. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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ردد  ثلاو الشاب  سابا من و  ا عسانا من ن ود إليا هنااتل.يت إذ مالبلد سيناجرون منفالناس  هنا.
عمياا سساارخل م ثار بكثاري مان جمارد مباان وبنياة حتتياةيت  هذا الش وريت إذ معربوا عن ش ور وآخرون

 راثنم الثقايف والتاريذ. امل ت  بل هذ باألحر  فقدان

 ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام مقومات الدعوىاإلباية الجماعية:  -يال 

جملاااس حقاااوق  يف تقريااار مفوضاااية األمااام ارت ااادخل الساااامية لشاااؤون اليجساااني ارقاااد ي إىل -6١
حتادث  يت ٢٠١5آذار/ماارس  ٢٧اراؤر  و  الج مجرهتا ارفوضيةيت ت قيقاتاليف معقاا  يتاإلنسان

ضاد مادنيني بساب  انتماائنم الف لاذ ارُتكبا  لم لومات موثوقة عان معماال عنا  ارفوضية عن 
إىل من لب ااااا  هاااااذ  احلاااااوادث  ارفوضاااااية وخلصااااا  عرقياااااة مو دينياااااةل. ياعاااااةمو ارتصاااااور إىل 

 اإلنساانية وجارائم احلارا.اجلارائم ضاد درجاة حاوادث مخار   تبلاروقاد  تشكل إباادخل ياعياة. رمبا
ماان اإلي يااديني  سااتندفنا تنياايم الدولااة اإلساايمية  اايً يال رقيااة والدينيااة الااج  اجلماعااات وتشاامل

وارسااااااي يني والرت مااااااان والصااااااابسة ارناااااادائيني والكا ااااااائيني واأل ااااااراد والشااااااي ةل  انياااااار الوثيقااااااة 
A/HRC/28/18 نييم الدولة اإلسايمية لاإلباادخل و ان من بني اجلرائم الج ارتكبنا ت ض.١6يت الفقرخل

يف القتااليت وإحلاااق األذ  الباادين مو النفسااذ الشااديديت ونقاال األقفااال قسااراً عاان قريااا اجلماعيااة 
وتشري ار لوماات  م ّينة. ياعةإىل الق ا  عل  الرامية تشاهبة ار السلو يات ط واضأ من  إقار

ارتكااااا  هاااااذ  اجلااااارائم ضاااااد الساااااكان إىل من تنيااااايم الدولاااااة اإلسااااايمية رمباااااا  بقاااااوخلالاااااج ُي ااااا  
 ض.٧6يت الفقرخل انفس اإلي يدينيل  اررجي

ار لومات الاج قُادم  إىل ارقاررخل فين يت التفصيلذت قيا ال م يد من إجرا  يل يويف حني  -6٢
تنياايم الدولااة اإلساايمية نشاارها الااج ال امااة فيااديو والبيانااات تسااجييت الاةااااةيت مبااا يف ذلاا  
قااد جاار  قااو  إبااادخل ياعيااة ال تبااة ارطلوبااة إلثبااات و بااأن  دعااا ات القائلااةاالنفسااايت تؤيااد بقااوخل 

مااان اساااتنداف مع اااا  قائفاااة اإليااا ديني  وميكااان مي ااااً من ُيساااتدل حالاااة اإلي ياااديني.جتاوزهاااا يف 
نياة  ا توجاديت مناإعادامنم وإدخااإلم اإلسايي قساراً حااالت بطريقة مت مدخل ومننجيةيت مباا يف ذلا  

إبادخل ياعية معمال وينبغذ من تستمر الت قيقات يف ما إذا  ان   .مو ج ئياً  للق ا  علينم  لياً 
ال رقيااااة الطوائاااا  اجلماعااااات مو كباااا  ضااااد جاااارائم حاااارا مو جاااارائم ضااااد اإلنسااااانية قااااد ارتُ مو 
 . اضدهارُتكب  من فيائي ج تدعذ الدينية األخر  ال مو

تنيااايم الدولاااة اإلسااايمية وال يُ ااارف بال ااابط ال ااادد احلقيقاااذ لاشااااا  الاااذين قاااتلنم  -63
مقاااربخل ياعياااة  ٢٠مُبلغااا  ارقاااررخل اةاااااة باااأ ثر مااان قاااد و  بساااب  انتماااائنم ال رقاااذ مو الااادي .

ويت اني  يت ال يا ال الكثاري منناا داخال األراضاذ الاج يسايطر عليناا تنيايم الدولاة اإلسايمية.مد عاخل
ة هااذ  ارواقااي واااوهنا ثياات علاا  احلكومااة والتمااي الاادو  اااااذ ييااي اةطااوات ارمكنااة حلماياا

ن هذا األمر مان حتدياد هوياة وسيمك   .فراة متاحةميكن إجرا  حتقيقات جنائية بشأهنا يف مقرا 
 جنائية يف ارستقبل. ُيستاَدي يف مي دعاو   مساسياً  يكون دلييً سال  ايايت و 
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مث فااين ومان  وإ ين ام ال اراق ب ااد إىل نيااي روماا األساسااذ للم كماة اجلنائياة الدوليااةيت -6٤
طلاا  من يويسااتطيي ال ااراق  ال ااراق علاا  ف اال ذلاا  يف مقاارا فراااة  كنااة.حتاات ارقااررخل اةااااة 

دعااو  جارائم الفياائي اجلماعياة. وينبغاذ للم كماة من تنيار يف للنير يف والية ق ائية خمصصة 
ق اائية  إجارا ات مكماة يف الوقا  نفساا يف ااااذمن تشر  افتأ حتقيقات مولية بشأهنا. وينبغذ 

ومن األمهية مبكان االحتفال بالوثائا   مقراف يف نياي روما األساسذ.الج هذ ضد رعايا الدول 
هاااذ موضاااي جناااود حكومااة إقلااايم  ردساااتان و  .اإلتااايفاألدلاااة ماان ال ااارر مو  مااا جيااا  قاياااة 

 دعمنا من خيل إنشا  جلان متاصصة.جي  يف هذا الصدد و ترحي  

الطوائاف العرقياة للجماعاات و الخطوات األساساية إلعااية بنااء مساتقب   -سايساا  
 والدينية

 التأهي العوية وإعاية  -ألف 

الطوائاااا  ال رقيااااة والدينيااااة إىل موقاهنااااا ومقاليمنااااا التارييااااة اجلماعااااات و عااااودخل ارشااااردين ماااان  -65
وتاارتبط  ال ااراق.عنصاار مساسااذ ماان عناااار ضاامان مسااتقبلنا يف هااذ بطريقااة آمنااة وقوعيااة ومدعومااة 

التصادي  وجيا  .مماد قويالبأوقاهناا مناذ  عميقااً الطوائا  علا  مار األجياال ارتباقاا اجلماعاات و هذ  
مي م وقاااات الت تياااة مو  إلاااا عيقاااة باااالب م م وقاااات سياساااية مو ممنياااة مو اقتصاااادية مو  م وقااااتألي 
هااذ   يت لكااذ حتاادثامااةالطوائاا  إىل مناققنااا األااالية بااأمن و ر اجلماعااات و عااودخل حتااول دون  مخاار 

مواقااي بديلااة مو إعااادخل  إىل الطوائاا  قسااراً اجلماعااات و وماان شااأن ترحياال هااذ   .فراااةال ااودخل يف مقاارا 
عادي باالنتماا  إىل ال اراقيت وينبغاذ ارساتمر من يشاكل نكساة إضاافية لشا ورها  نا يف هذ  ارواقايتوقين

 األالية.  مال ودخل إىل مناققن يتارون عدي يف حالة َمن إال  ميذ مخريهذا اةيار النير يف 

 إلاااا. دائمااااً مناساااباً و  حااايً ال تشاااكل األاااالية  مما ننااااعاااودخل هاااذ  الطوائااا  إىل  بيااد من -66

هااذ   رساااعدخلميكاان حتقيااا هااذا اإلاادف دون دعاام واسااتثمار ومبااادرات إ ائيااة قويلااة األجاال  وال
الت تياة ومواقاي تراثناا الثقاايفيت وإعاادخل إرساا   وبناهااالطوائ  عل  إعادخل بناا  منازإلاا اجلماعات و 
يت واستسناف حياهتا الطبي ية عق  ادمة التشرد. وينبغذ من تكاون ارباادرات لل ْي  سبل  سبنا
ال رقية  للجماعاتن يف التنمية موجنة و ن والدوليو ها الوقني  حلكومة وشر االج تتاذها ااإل ائية 

 واألقليات ارت ررخل. 

الااج  تلاا ال ناا يت مبااا يف ذلاا  ماان الطوائاا  فينااا اجلماعااات و الااج عاناا   تويف احلاااال -6٧
مكر ساااة قويلاااة بااارام" فيهناااا سااات تا  إىل يت اجلماعاااات والطوائااا  الااااورخل إلااااعانااا  ال نااا  مااان 

إزا   قلقااعان  نياإلي ياديمحد مفاراد قائفاة معرا فقد لمصاحلة التم ية. األجل لت قيا األمن ول
.  يلااومرتات  3ل: لحااي وإن عاادنا إىل ديارنااايت فااالقر  ال ربيااة ال تب ااد سااو  ان ااداي األماان بااالقو 

تنيايم الدولاة اإلسايمية ان ام إلياا جريانناا ال ارا  جاا ألنا عنادما بأننا عرضة للاطر ر  نشإننا 
 .مو م ناتلمنا فكي  لنا من نغري عقلية مشاا  ي يشون بالقرا  وهايونا.
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 المصالحة الوطنية -باء 

ال باااد مماااران مهاااا شااا ور مشااارتك باإلوياااة الوقنياااة ال راقياااة ومواجناااة الطائفياااة إجيااااد يااا  ت    -68
  فقااد ءلاا  هااذ  األمااور يف ارسااتقبل ل اامان الساايي واالسااتقرار والتماساا  االجتماااعذ مننمااا

قالاا  ب اا   ثلااذ وقااد  الطوائاا .اجلماعااات و مشااتتة بسااب  الناا ا  والتنمااي  التاااريذ لااب   
فينااا  ييااي األقليااات جيااري إشااراكمصاااحلة وقنيااة عمليااة ت  ياا  باألقلياااتيت مباان فااينم اإلي يااديونيت 

اجلماعااات لق ااايا  مكر سااةواليتنااا تكااون ودعااا ب اا   ثلااذ األقليااات إىل إنشااا  وزارخل  .بالكاماال
ة وبرناجميااةيت مبااا يف ذلاا  الطوائاا  ال رقيااة والدينيااةيت وتأخااذ زماااي اربااادرخل الااااذ تاادابري سياساااتيو 

 إىل زيادخل مشار ة األقليات يف احلياخل السياسية.  هتدفالج تل  تدابري ال مل اإلجيايب مثل 

الطوائاااا يت وبااااني السااااكان واحلكومااااة اجلماعااااات و إعااااادخل بنااااا  الثقااااة بااااني خمتلاااا   ويلاااا ي -69
ومعارا الكثاري مان  .االجتماعذ والتنمية ارساتدامة والت ااي  السالمذ التماس االحتادية ل مان 

الطوائ  ال رقياة والدينياة عان شا ورهم ال مياا باإلحبااط والغ ا  والياأس إزا  اجلماعات و  ثلذ 
الثقااة يف ارؤسسااات الوقنيااة ويف تاادابري احلمايااة  اال مااا ذ ااروا مهناام فقاادوا   حااالتنم الراهنااة. فكثاارياً 

احلكوماااة  فنااام يتصاااورون منثقاااة فيناااا يف ارسااتقبل. خاااذلتنم يف اراضاااذ والاااج لاايس لااادينم الااج 
 يف واقي األمر ثماية حقوقنم. هتتم  ال

 من ان ااداي ارسااا لة ي يااد ماان احتمااال ت رضاانا لفيااائي ال ااو  علاا  األقليااات وساالط  -٧٠
ساايادخل يف ثقتنااا يف احلكومااة و  وتباادم يف اسات ادخلالطوائاا  اجلماعااات و ولكااذ تت اااه هاذ   .مخار 

ال دالاة وارصااحلةيت ووضاي سابل قانونياة لت قياا احلقيقاة و إىل  يل ي القياي ب ملية للوااولالقانونيت 
 ومقاضااخللينتصاف واجلاربيت مباا يف ذلا  اسارتداد مو إعاادخل بناا  ارمتلكااتيت وت اوي  ال ا ايايت 

يف هاااذا  النيااار. وينبغاااذ نفساااانياً دعمااااً ارتنماااني بارتكااااا جااارائميت ودعااام األشااااا  ارت اااررين 
 عمليات ال دالة ال رفية والتقليدية إىل جان  اإلجرا ات القانونية والق ائية. يف الصدد 

مشاارت األقلياات فقاد عنصر حيوي جل ل اجليال ارقبال يفنام التناو  ويقبال باا.  والت ليم -٧١
ر إجياايب يتصاو إىل عدي وجاود عار  ال رقذ والدي يت و  التنو تثقي  بشأن عدي وجود ت ليم و إىل 

 شااؤونبشااأن  لتقااد  ت لاايم. وشااددت علاا  منااا ينبغااذ تنقاايأ مناااه" الت لاايم اتجلماعااات األقلياا
تثقيا  يف جماال حقاوق اإلنساان من وجاود ت لايم و وبارثليت فمن شأن  ارواقنة والت اي  السلمذ.

وجياا  توساايي نطاااق الت لاايم والتاادري  يف  يساانم يف ت  ياا  القبااول باااآلخريت وعاادي التميياا  ضااد .
والساااالطة  واروءفاااون ال مومياااونال راقيااااة ل ااامان من يكاااون ارسااااؤولون يياااي ارؤسساااات ال اماااة 
 بني يف جمال حقوق اإلنسانيت مبا يف ذل  حقوق األقليات. الق ائية وقوات األمن مدر  

تناااو   حقااااً علااا  ضااارورخل إنشاااا  قاااوخل ممااان عراقياااة جتساااد  وجااار  التشاااديد بشاااكل متاااواتر -٧٢
خطوخل هامة إىل  إنشائنا باعتبار يتالطوائ ات و اجلماعمكونات التمييت وت م مع ا  من ييي 

لتوجااا القااائم علاا  إنشااا  ميليشاايات علاا  ل يت وإهنااا ً لثقااة يف إنفاااذ القااانون عموماااً لاألماااييت وزيااادخل 
 قيد النير حالياً الذي هو  ومن شأن مشرو  قانون احلرس الوق  مساس االنتما  ال رقذ والدي .
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هاو  حقيقيااً  شاكل هتدياداً وماا يي ار ايري الدولياة بالكامال. من يساعد عل  حتقيا ذل  إذا ما الت  
القيااي يت مباا يف ذلا  اجلماعاات السانية ب اد ومان ب ا  الفساات خصواااً  االنتقاي عمومااً  احتمال
مثاال اروااال. وجياا  ف اال  اال شااذ   كاان ل اامان قايااة بت رياار مناااقا  يف ارسااتقبل مو حالياااً 

كرر مقراف مخر  وحشية تنييم الدولة اإلسيميةيت مبا يف تُ اردنيني يف ييي اليروفيت و فالة مال 
 ذل  قوات احلشد الش ي القائمة عل  االنتما  ال رقذ مو الدي . 

 المشاركة السياسية واالقتصايية واالجتماعية -جيم 

وسااائل سياسااية ااادودخل سااو  الطوائاا  ال رقيااة والدينيااة الصااغريخل اجلماعااات و متتلاا  ال  -٧3
مهنااام بصاااورخل عاماااة الطوائااا  اجلماعاااات و ذ ااار  ثلاااو قاااد و  عااان إرادهتاااا مو شاااواغلنا. للت باااري جاااداً 

يف الشااؤون ال امااة علاا  ييااي ارسااتوياتيت ماان املااذ إىل  يفتقاارون إىل ارشااار ة السياسااية الكافيااة
األقلياات ال رقياة حتقياا ياعاات الوق يت ومن القوانني االنتاابياة احلالياة جت ال مان الصا   علا  

يف التمااااي. وشااااددوا علاااا  من حتسااااني مشااااار تنم  اوجودهااااحجاااام  يتناساااا  ماااايياسااااذ متثياااال س
مان ارشااريي الطويلاة  إلثاارخل ق ااياهم وشاواغلنم باعتباار ذلا  جا  اً إلام  ال بد مناالسياسية ممر 

عاان  حااي اآلن غائبااةمن األقليااات ارمثلااني: لهااؤال   وذ اار محااد األجاال للتماساا  االجتماااعذ.
ارسااي يني واألقليااات األخاار   رناايبااذل ماان جنااود ووااا   ثاال آخاار مااا يُ عمليااة اااني القاارارل. 

 .إلب ادهم عن هذ  ارناا مو  مناا  اني القرار يف نينو شغل من 

وهذ  ارقاعد   مق داً  3٢8لاقليات من مال فقط مقاعد  8ص  الربران الوق  ويُ  -٧٤
ومق اااد واحاااد لكااال مااان الصاااابسة مقاعاااد للمساااي ينييت  5لاااب   الطوائااا  دون غريهاااا   متاحاااة

 فلام ُيص ا عرقياة يف ال اراقيت  ياعاةمماا الرت ماانيت ثالات م ارب  ارندائيني والشاب  واإلي يادينيض.
 جياداً  من الرت مان  ثلاون متثاييً  قد مشارت إىلاحلكومة  بيد من إلم مي مق د يف الربران ال راقذ.

وعقااااا  إنشاااااا  إقلااااايم   حكوميااااة عديااااادخل. يف الكتاااال السياساااااية يف الربراااااانيت ويتقلااااادون منااااااا 
أن ال ااراق دولااة احتاديااةيت قالاا   ثلااو ي اارتف بااالااذي  يت٢٠٠5 ردسااتانيت واعتماااد دسااتور عاااي 

مان االساتقيل الاذايت  بقادر م ارباألقلياتيت مبن يف ذل  الرت ماان واإلي ياديونيت و ب   الطوائ  
 مان قاية حقوقنم. يت واعتربوا ذل  السبيل الوحيد ل م بأنفسنمشؤون مناققنإدارخل و 

واجن  األقليات لفرتخل قويلة التميي  واالستب اد من ب   مسواق ال ماليت مباا يف ذلا  و  -٧5
عاان وجياا  التصاادي إلااذا االسااتب اديت مبااا يف ذلاا   ال ماال يف احلكومااة ويف وءااائ  القطااا  ال اااي.

 راقياااة من ت كاااس ارؤسساااات ال ل ااامانتنفياااذ سياساااات ال مااال اإلجياااايب عناااد االقت اااا يت  قرياااا
ومعربا  ارقاررخل اةاااة عان قلقناا إزا  تراجاي اركاسا  الاج  بشكل مف ل التنو  داخل التماي.

نساااا  األقليااااتيت يف ال قاااود األخاااريخل مااان جانااا  شاااار ة ارحققتناااا ارااارمخل يف ال اااراقيت مباااا يف ذلااا  
ةااااة مي اااً ارقااررخل اومعرباا   الطوائاا .اجلماعااات و بف اال األزمااة الراهنااة وتشااريد  تراج اااً شااديداً 
مشارت  وهذ اإلمكانية الجعل  الت ليميت البنات حصول إمكانية بشأن بشكل خا  عن قلقنا 
  .ا فاضناالتقارير إىل 
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 بيانات مصنفة -يال 

يف ال اراق وإلاا سياساياً مساألة حساساة هاذ ب   السكان ل احلجم ال ددي النسيمسألة  -٧6
 تساجيلناياي بياناات دقيقاة و  في بد مانومي ذل يت  عل  اروارد.سياسية وان كاسات ان كاسات 

ت اااع  منااذ آخاار قااد  رمبااا يكااون التقااديرات إىل من عاادد السااكان وتشااري يف مساار  وقاا   كاان.
الساااكان مااان  معااادادبشاااأن  فالبياناااات ارتاااوافرخل حاليااااً  .ض١6 ١98٧للساااكان يف عااااي   امااال ت اااداد
الطوائاا  ال رقيااة والدينيااة غااري دقيقااة البتااةيت بسااب  األحااداث الااج وق اا  منااذ اجلماعااات و خمتلاا  
إىل منااااقا  االنتقاااالأعاااداد  باااريخل مااان الساااكان إىل بقاااد مف ااا  هاااذ  األحاااداث ف األخاااري. الت اااداد

وماان  .ض١٧ حااتفنملقااذ مسااات اآلالف ماان اراادنيني وارقاااتلني إىل من يمخاار  مو إىل مغااادرخل البلااديت و 
عاان  رديسااةتقاديرات ال تقاادي سااو  يت ألهناا حالياااً  اروجااودخل الت ادادسااتناد إىل بيانااات مثيت ال ينبغاذ اال
 إلجارا  ت ادادجياري يف الوقا  الاراهن التاطايط بينماا و  يف ال اراق. ومما ن وجودهاحجم األقليات 

  يف ارستقبل القري  يف ضو  األزمة اجلارية.هذا الت داد م من غري امتمل من يني  فجديديت 

وضاي  يكون من األمهياة القصاو للسكانيت ت داد  امل تنييم من يكون من ارمكن قبل و  -٧٧
تشارد الساكان  والجتاهااتخارقة شاملة تتيأ فنما مف ل للرت يبة الدميغرافياة راتلا  منااقا البلاد 

 .ساليماً  الطوائا  تقييمااً اجلماعاات و االقتصادية راتلا   - االجتماعية األوضا وهجرهتميت وتقييم 
. يف جمااالت الشااؤون اإلنسااانية وحقااوق اإلنسااان والتنميااةتصااميم باارام" موجنااة  ساايمك ن ماان وهاذا

فينااا األقليااات  مفااراد ياعاااتوميكاان من ت ااطلي بوضااي هااذ  اةارقااة منيمااة مسااتقلة ومن يشااارك 
 ال رقياااة الطوائااا اجلماعاااات و اساااتفادخل  ضااامانوستسااااعد البياناااات ارصااانفة علااا   مشاااار ة  املاااة.

 برام" ال مل اإلجيايب.من يت حيثما يكون مناسباً يت ات و ذل ارساعد والدينية من

 االستنتاجات والتوصيات -سابعاا  

 ستنتاجاتاال -ألف 

والدينياة أمماة ريار مسابوقة قاد تهادي اساتمرار  العرقياةالطوائاف الجماعات و تواجه  -٧8
تنظايم الدولاة التاي ارتكبهاا فظاائع ال وتشاك  فاي العاراق  وجوي هذه الجماعاات والطوائاف

أحاادث  ،األقليااات بصاافة خاصااةجماعااات التااي اسااتهدف   ،2014 عااام اإلسااالمية منااذ
وكااان للعنااف والتشااريد ضااد  الطوائااف الجماعااات و وحشااية ضااد هااذه  وأكثرهاااالهجمااات 

يزيااديين، تااأثير الطوائااف، بمااا فااي ذلااك علااى ساابي  المثااال ال الحصاار اإلالجماعااات و هااذه 
ارتكاااج جاارائم ضااد اإلنسااانية وجاارائم ب االيعاااءات القائلااة دتؤيااأيلااة يام ااة  وتوجاادماادمر  
__________ 

  دهوك وإربيل والسليمانية. وهذ امافيات الكردية الثيث ت منااستب ديت ١99٧يف عاي  ُمجري ت داد ج ئذ ض١6 
 الكلااااذشااااا يت ومن ال اااادد  ١٧٤ ٠٠٠تشااااري ب اااا  التقااااديرات إىل من جممااااو  عاااادد القتلاااا  اراااادنيني جتاااااوز  ض١٧ 

انياار  .٢٠٠3منااذ عاااي حالااة وفاااخل  ٢٤٢٠٠٠ارقاااتلنييت بلاار وفيااات للوفيااات النايااة عاان ال ناا يت مبااا يف ذلاا  
Iraq Body Count  :ارتاط عل  الرابطwww.iraqbodycount.org. 
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وأن يتعامال  أن تحقق فيها الحكومة والمجتمع الدولي بالكام  يجبحرج وإباية جماعية 
الطوائاااف بالياااأ  الجماعاااات و هاااذه معمااااء وأفاااراي ويشاااعر   معهاااا علاااى النحاااو المناساااب

ه وحرمااانهم ماان مناااملهم بساابب وااروفهم هااذوفقاادان األماا  فااي مسااتقب  لهاام فااي العااراق 
بأنهم مستهدفون  همشعور  بسببقد راير كثيرون منهم العراق، و  وسب  عيشهم  وأحبائهم
حقااوق الساالطات علااى حمايااة  قاادرةفقاادوا الثقااة فااي وال يتمتعااون بالحمايااة، و  ومهمشااون

  لديهماألم  والثقة  استعاية ويجب اإلنسان الخاصة بهم 

األقليات لم تبدأ بظهور تنظيم الدولة اإلسالمية ولن تنتهي التحديات التي تواجه و  -٧9
أن  فيجب ،جذور هذه التحديات ضاربة في عمق المجتمع العراقي نإإذ   وحدها بهزيمته

القائماة مناذ واالساتبعاي والتهماي   تتصدى لقضاايا التمييازأن تكون حلولها بعيدة المدى و 
التزام سياسي ومجتمعي  يجري إيجاي أن تكثف الحكومة جهويها، وأن ويجب  أمد طوي 
لهااا  وضاامانات تكفاا الطوائااف العرقيااة والدينيااة الجماعااات و علااى جميااع  بالحفااا حقيقااي 

المزياد مان نازو   تجناب حادوثومن أج   المساواة تمتعها بحقوق اإلنسان الخاصة بها و 
ة ماياااممارساااة باتخااااذ تااادابير لحال فاااي واقاااعهاااذا االلتااازام  تنفياااذ أيضااااا  يجاااباألقلياااات، 
ضمان حقوق اإلنسان الخاصاة بجمياع ل، ووضع أطر قانونية وسياساتية ومؤسسية األقليات

 أقليات   بوصفهاالطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك حقوقها الجماعات و 

حكومااة العااراق المسااؤولية الرئيسااية عاان حمايااة جميااع مواطنيهااا،  وتقااع علااى عاااتق -8٠
ماااا يلااازم مااان االهتماااام  وأن ُتخصااا باااذل المزياااد مااان الجهاااوي أن ت ويجاااب علاااى الحكوماااة

العراق، والتزاماه بمكافحاة تنظايم  تؤثر علىفي ضوء األممة االقتصايية التي بيد أنه  والمواري 
مان أجا  مواصلة وتعزياز يعماه الساخي  ُيَحث أيضاا مجتمع المانحين علىالدولة اإلسالمية، 

تحقياااق االسااااتقرار فااااي اإلنسااااني و فاااي المجااااال  تلبياااة االحتياجاااات الهائلااااة مااان المساااااعدة
النظااار فاااي أوضااااا واحتياجاااات  إياااالء مزياااد مااانوالتنمياااة  وينب اااي لجمياااع الشاااركاء الااادوليين 

بااارام   وتوجياااه ،التشااااور معهاااا بالكامااا ب، الضاااعيفة الطوائاااف العرقياااة والدينياااةالجماعاااات و 
تقتصار هاذه  ويجاب أال  فتوجيهاا محدياا نحو هذه الجماعاات والطوائاإلنعاش والمساعدة ا

تحقاق مساتدامة، و  تتعداها لتشم  مشاريع تحقق حلوالا أن البرام  على المعونة اإلنسانية ب  
    ةكرامبالعي  في سالم و من ألقليات بما يمّكن مصالحة ياخ  المجتمع، التنمية و ال

االطمئناااان علاااى لألقلياااات  تتاااي المقاااررة الخاصاااة عناصااار إيجابياااة  قاااد التمسااا و  -8١
الجماعاااات المقاااررة أن هاااذه  سااامع قاااد و   مساااتقبلها وتحقاااق لهاااا التماساااك االجتمااااعي

، وأن المجتمع العراقي اساتطاا عبار التااريل التعاافي بعضها بعضاا  يساعد ويدعمالطوائف و 
قاوى التفااهم والتساام  رعاياة مرة أخرى ب القيام ويجب اآلن الفظائع  بعد معاناته منحتى 

هاذه  أجياال، وذلاك باعتباارطاوال الطوائاف مان التعااي  ات و الجماعالتي مكن  مختلف 
 ويجاب  بأساره لمجتماع العراقايا يشام  مساتقب ضامان إيجااي حجار األساا  ل القوى هي

الجهاوي الرامياة إلاى تحقياق  أن يقاويواالطوائاف الجماعات و على الزعماء السياسيين لهذه 
ساتماا آلراء الجمياع، بمان االأيضااا  ويجاب الطوائاف الجماعاات و المصالحة بين مختلف 
 مشاركة الجميع في تشكي  المستقب   كما يجب فيهم النساء والشباج،  
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 توصيات -باء 

توصااي المقااررة الخاصااة بااأن تعماا  الحكومااة االتحاييااة وحكومااة إقلاايم كريسااتان  -8٢
 ما يلي: القيام ب( على حيثما كان مناسباا )

وذلااك حمايااة األقليااات، ماان أجاا  إنشاااء إطااار قااانوني وسياساااتي شااام    مض 
صااكو  األقليااات، بمااا فااي ذلااك اعتماااي قااانون يتوافااق مااع جماعااات التشاااور الوثيااق مااع ب
فيهااا، واإلعااالن  حقااوق اإلنسااان الدوليااة الملزمااة التااي يكااون العااراق طرفاااا الاادولي لقااانون ال

 ينية ول وية؛ المتعلق بحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات ي

الجماعاات مختلاف للمسااواة و لوضع إطار مؤسسي ُمخص  لألقليات و   اض 
لطوائااااف العرقيااااة لجماعااااات واالطوائااااف العرقيااااة والدينيااااة، بمااااا فااااي ذلااااك إنشاااااء ومارة لو 

 وقدرات وميزانية مناسبة؛ ومكانةوالية ب مماثلة تتمتعوالدينية، أو هيئة 

 أو فااي المسااتقب ، و سياسااة، حالياااا أي قااانون أ عاادم التمييااز فاايضاامان    ض 
 الهوياااةأو طائفاااة علاااى أساااا  أو جماعاااة ضاااد أي شاااخ   ،بشاااك  مباشااار أو ريااار مباشااار

 ؛ةأو الل وي ةأو الديني ةأو العرقي ةالقومي

، ناقصاااا  لطوائااف الممثلااة تمثاايالا لجماعااات واضاامان المشاااركة السياسااية ل  دض 
وينب اااي أن تخصااا  لجمياااع  فاااي ذلاااك نسااااء األقلياااات، علاااى جمياااع المساااتويات  نبمااا

 الطوائف العرقية والدينية مقاعد في البرلمان وفي هياك  الحكم المحلية؛ الجماعات و 

 انتهاء النزاا مع تنظيم الدولة عقبسكاني في أقرج فرصة ممكنة  تعدايإجراء   هاض 
 ؛ همأو إعاية توطين والجئيها المشريين ياخلياا  والطوائفأفراي الجماعات عوية عقب و  اإلسالمية

الطوائاااف الجماعاااات و مااان  التأكاااد مااان أن األشاااخاص المشاااريين ياخليااااا   وض 
للمعايير الدولية، بما في ذلاك المباايا التوجيهياة المتعلقاة  طبقاا لون العرقية أو الدينية يعامَ 

األشاخاص المشاريين   إليها من أج  المتوصَّ حلول الوينب ي أن تستند  بالتشري الداخلي 
تفضايالت الجماات تأخذ بعين االعتبار هوياتهم الثقافياة والدينياة و أن إلى التشاور و  ياخلياا 

 ؛ ينتمون إليهاالطوائف التي و 

جماعات المساواة في الحصول على المساعدة اإلنسانية لتحقيق ضمان   زض 
قاااد تكاااون  ربمااااالتاااي  الجماعاااات، وهاااي ألقلياااات العرقياااة والدينياااة المتضاااررة مااان النااازااا

 ؛ الموجَّهين إليهاالعنف والتمييز بسبب بشك  رير متناسب تضررت 

ال سااايما األشاااخاص الاااذين و يون تميياااز، األشاااخاص كفالاااة حرياااة تنقااا    طض 
عمليااات أي قيااوي أو  فاايويجااب  ن للخطاار يمعرضاا الحتمااال كااونهميبحثااون عاان األمااان 

 ؛ الواجبة األصول القانونيةمع مع القانون و  تكون متفقةأن قائمة على يواٍا أمنية احتجام 

 جماعاااات باااينفيماااا اتخااااذ التااادابير الضااارورية إلعااااية إرسااااء وبنااااء الثقاااة  ضط  
 ومكونات متسااوية ياخا  المجتماع العراقايمتساوين  مواطنينأفرايها  كي يُعتَبراألقليات ل

 الطوائف العرقية والدينية األخرى؛ات و الجماعجميع إلى جانب أفراي 
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الجماعاااات بالتشااااور ماااع النظااار، الطوائاااف، الجماعاااات و بعااا  إلاااى بالنسااابة   يض 
يشام   محليااا، سياساياا وثقافيااا، ذاتيااا  ، فاي اتخااذ تادابير تتعلاق بمنحهاا اساتقالالا المتأثّرةالطوائف و 

 المناطق التي يشكلون فيها أرلبية أو نسبة مئوية كبيرة من السكان؛ أراضيهم وشؤونهم في

أفااااراي الجماعااااات تاااادابير طااااال انتظارهااااا، بالتشاااااور الوثيااااق مااااع اتخاااااذ   كض 
الطوائاااف العرقياااة والدينياااة التاااي ال تااازال عرضاااة و  الجماعاااات حماياااةمااان أجااا  الطوائاااف، و 

 األصلية أو في أماكن تشريها؛ أماكنهاللعنف سواء في 

ال سااايما فاااي المنااااطق التاااي و ضااامان تمثيااا  األقلياااات فاااي قاااوات األمااان،   لض 
 مناساباا  عان تادريب جمياع قاوات األمان تادريباا  ألقليات، فضالا وجوياا كبيراا ل عرف  تاريخياا 

 على القضايا المتعلقة باألقليات؛

إيراج الجااااارائم الفظيعاااااة ضااااامن التشاااااريعات الوطنياااااة، وتساااااجي  جمياااااع   يض 
الطوائف العرقياة والدينياة، بماا فاي ذلاك جارائم الحارج الجماعات و تكبة ضد الجرائم المر 

في  والتحقيق، والجرائم ضد اإلنسانية والتطهير العرقي وأعمال اإلباية الجماعية المحتملة
 حماية األيلة، بما في ذلك المقابر الجماعية؛  ويجب إلى أقصى حد ممكن  هذه الجرائم

وإنشاااء ا األساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة، االنضاامام إلااى نظااام روماا  نض 
التااي تكااون قااد و فااي الفقاارة السااابقة  المعاادَّيةأي ماان الجاارائم  بشااأنواليااة قضااائية محليااة 
 ارُتكب  في العراق؛

األشااخاص اإليزيااديين و  قاااذاسااتخدام جميااع الوسااائ  المتاحااة لضاامان إن  سض 
حصاااولهم علاااى الرعاياااة الطبياااة ان ضااامو اإلسااالمية اآلخاارين الاااذين اعاااتقلهم تنظااايم الدولاااة 

 والنفسية التي تناسب احتياجاتهم؛

إلاااى  ة هاااؤالءتنفياااذ اساااتراتيجية تكاااون لهاااا ميزانياااات مناسااابة لااادعم عاااوي   ض 
الاادعم والمساااعدة المناساابين  مااع تقااديماألصاالية بطريقااة طوعيااة وكمنااة وكريمااة،  أماااكنهم

 الطوائف المجاورة لهم؛الجماعات و إليهم، بمن فيهم األشخاص الذين عانوا من عنف 

األصاالية ألساااباج  أمااااكنهمعااادم العااوية إلااى تهم فاااي اختيااار احتاارام حااري  فض 
هااام، بماااا فاااي ذلاااك مااان أجلعوامااا  أخااارى، وتاااوفير حلاااول يائماااة بديلاااة لتتعلاااق بااااألمن أو 

 عاية توطينهم؛إأو يعم  محلياا  مإيماجه

ضامان حصااول جمياع ضااحايا أخطاار الجارائم وأشااد حااالت التشااري علااى    ض 
 فاي قارى وبلادات األقلياات والبنياة التحتياةعااية بنااء المسااكن إلتعويضات، وبادء برناام  

 الطوائف المتضررة؛الجماعات و ، بالتشاور الوثيق مع وأماكنها األخرى

العبااااية والمواقاااع إعااااية بنااااء وتااارميم المبااااني الثقافياااة والدينياااة وأمااااكن   قض 
 الثقافية الهامة األخرى التي لحقتها أضرار أو يمار؛
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جماعاات التأكد من أن أنشطة وحادات الحشاد الشاعبي التاي تنتماي إلاى   رض 
 أنشاااطة ال تتعاااارح ماااع أحكاااام القاااانون الااادولي اإلنساااانيهاااي طوائاااف عرقياااة أو يينياااة و 

لك تعام  هذه الوحدات ماع جمياع ، بما في ذهماومعايير  حقوق اإلنسانوالقانون الدولي ل
تنضااوي أن قياااية ومراقبااة هااذه الوحاادات  وضاامانالطوائااف العرقيااة والدينيااة، الجماعااات و 

 سلطة حكومة العراق وقوات األمن التابعة لها؛ تح 

عمليااات العدالااة فااي ضاامان إشاارا  األقليااات بالكاماا  فااي بناااء السااالم و   شض 
 ؛حدوث أممات في المستقب  وتجّنبإلى تحقيق االستقرار  الهايفةاالنتقالية 

الطوائااااف إلااااى الجماعااااات و عاااادم فاااارح قيااااوي ال مباااارر لهااااا علااااى عااااوية   سض 
 المناطق المتناما عليها؛

تكثيااف الجهااوي الراميااة إلااى تعزيااز المصااالحة الوطنيااة ماان أجاا  بناااء الثقااة   ثض 
قلياااات بالكامااا  فاااي هاااذه الطوائاااف، وضااامان إشااارا  األالجماعاااات و وماااد الجساااور باااين 

المنااه  الدراساية مان أجا  تعمايم  اتإصاالحتنفياذ الجهوي؛ والعم  في هذا الصدي علاى 
 مبايا التسام  وحقوق اإلنسان؛

تعزيز يور وقدرة المؤسسات الوطنية لحقاوق اإلنساان والمجتماع المادني   وض 
 األقليات جماعات على معالجة قضايا األقليات ويعم 

 ررة الخاصة المجتمع الدولي بما يلي:توصي المق -83

جارائم أو باإلبااية الجماعياة المتعلقاة ب االيعااءاتإجراء تحقيق كام  في   مض 
رياارهم ماان ضااد كباا  ضااد اإليزيااديين، وربمااا الجرائم ضااد اإلنسااانية التااي ارتُ بااالحاارج أو 

حكاااام الطوائاااف العرقياااة والدينياااة، والعمااا  وفقاااا لاللتزاماااات التاااي تفرضاااها أالجماعاااات و 
حقاااوق اإلنساااان مااان أجااا  حماياااة المااادنيين القاااانون الااادولي لالقاااانون الااادولي اإلنسااااني و 

 ه في ارتكابه هذه الجرائم؛أي شخ  يشتبَ  ومقاضاة

اتخاااااذ جميااااع التاااادابير الممكنااااة ماااان أجاااا  تااااأمين اإلفااااراج عاااان هااااؤالء   اض 
 الدولاااةتنظااايم  أسااارى لااادىاألشاااخاص، بمااان فااايهم النسااااء واألطفاااال، الاااذين ال يزالاااون 

 ويتعرضون لخطر العنف أو الموت؛ اإلسالمية

المقدَّمااة فااي  المساااعدة والاادعم األساساايةو تموياا  أوجااه ال الحفااا  علااى   ض 
الطوائااف والمناااطق المتضااررة ماان الناازاا، و  الجماعااات إلااىالمجاااالت اإلنسااانية واإلنمائيااة 
المساااعدة لجميااع الحصااول علااى إمكانيااة المساااواة فااي  علااى أن ُتكفاا  فااي الوقاا  نفسااه

 السكان المتضررين؛

المسااااعدة علاااى االنتقاااال مااان مرحلاااة  فااايتكثياااف إشااارا  شاااركاء التنمياااة   دض 
 الهايفاةاالستجابة لحاالت الطوارا إلاى مرحلاة اإلنعااش والتعميار، بماا فاي ذلاك األنشاطة 

ان المصالحة والتماسك االجتماعي والتعوي  وتدابير العدالة التصالحية، وضمتحقيق إلى 
 الدينية و ألقليات العرقية من أج  جماعات احلول يائمة إيجاي 


