
 

 

 

 

 ب واإلنسانية  اإلرها بين: اإليزيدية لإلبادة السادسة الذكرى: صحفي بيان
 

 ٢٠٢٠ تّموز  ١٤

 

  األصلي   وموطنهم   لاليزديين   التاريخية  األرض   ، (شنكال)  سنجار  تزال  وال   مهدّد،   اإليزيديين   مستقبل  يزال  ال

  اإلبادة  اثار  من  الشامل  المجتمعي  التعافي  تعيق  التي  الجيوسياسية  التعقيدات  بسبب  االستقرار  إلى  تفتقر

  الدولة   تنظيم   يسمى  ما  قبل  من  ممنهجة  جماعية   البادة  هدفا   ٢٠١٤  آب  في(  شنكال)  سنجار  أمست.  الجماعية

  عشرة  من  اكثر  واستعباد  قتل  الى  أدى  ما  االيزيدي،   المجتمع  هوية  محو  بهدف  وذلك(  داعش)  اإلسالمية

  اعترفت .  االسر   في  مجهوال  منهم  ٢٨٠٠  من  اكثر  مصير  واليزال  واألطفال،   والنساء  الرجال  من   االف

  عملية   تشكل   االيزديين   ضد   داعش   ارتكبتها  التي  الجرائم   ان   الدولية   والمنظمات  والهيئات  الدول  من   العديد 

  والواليات   اوربا  ومجلس   األوربي  واالتحاد   المتحدة  األمم   من   كل  االعترافات  هذه  وشملت  جماعية،   إبادة

 الخارجية  وزير  الى  باإلضافة  والبرتغال،   وأرمينيا  واسكتلندا  وفرنسا  واستراليا  المتحدة   والمملكة   المتحدة

  والدعوة   العمل  في يزدا  وتستمرّ .  الخارجية  العالقات  ووزير  كردستان  إقليم  حكومة  ورئيس  السابق  الكندي

  االعتراف   بهدف  فقط  ليس   جماعية،   إبادة  كجريمة  االييزديين   ضد   داعش   بجرائم  الدولي  االعتراف   الى

 .قضائيا المذكورة  الجرائم  ارتكب من محاسبة نحو كخطوة وإنما بالضحايا، 

 

  على   مؤتمًرا The Zovighian Partnership  وبمشاركة ٢٠٢٠  آب من والثالث الثاني يومي  يزدا تنّظم

 . اإليزيدية لإلبادة السادسة السنوية  الذكرى في اإلنترنت

 

  صفوفه   تنظيم   إلعادة  داعش   تنظيم  محاوالت  مع  هشا،   األصلي  االيزيديين  موطن  في   األمني  الوضع  يزال  وال

  االسر   من  العديد   اختارت.  األمني  بالملف   تتحكم  التي   األطراف  من  العديد  وجود   وسط   األذى،   وإلحاق

  صراع   منذ  محلية  حكومة  تشكَّل  فلم   ،   االمنية  الضمانات  انعدام  من   بالّرغم  الديار  الى  العودة  مؤّخًرا  االيزيدية

  المنطقة   استقرار  أساس   واألمنية،   اإلدارية  القضايا  زالت  وما   ٢٠١٧  عام   اإلقليم   وحكومة   االتحادية   الحكومة 

  سنجار  ذلك   في  بما  عليها،   المتنازع  مناطق   إدارة  على   الحكومتين   بين   المفاوضات  أنّ   إاّل .  حلول  أي   دون   من 

 . الجديدة العراقية الحكومة استالم  منذ تتطّور ، ( شنكال)

 

  االستقرار إلعادة  أساسية ركائز ثالث لمعالجة  بعجلة التحرك  الى الدولي والمجتمع العراقية الحكومة  نحثّ 

  والطوعية   االمنة   العودة  لتسهيل  وذلك   االعمار   وإعادة  األمني  والملف   اإلدارية  المشاكل  حل:  المنطقة  الى

  السنوية   الجماعية   اإلبادة  ذكرى  وبحلول.  سنوات  ست  منذ   النازحين  سنجار  أهالي  من   ٪ ٨٠  من   ألكثر

 : على  العمل الى الفاعلة  الدولية  والجهات كردستان إقليم وحكومة االتحادية  الحكومة  يزدا تدعو السادسة، 

 المجتمع مع بالتنسيق وذلك، )شنكال( سنجار في المحلية  اإلدارة ازدواجية  لمشكلة فوري حل إيجاد .1

 االيزيدي



  المحلية   االمنية  القوات  زيادة  خالل  من،  )شنكال(رسنجا  في  األمني  الوضع  استقرار  على  العمل .2

 المنطقة،  في  المسلحة  جماعات من العديد  بتواجد  المتعلقة الخطيرة القضايا ومعالجة  الفاعلة
  االيزيدي،   المجتمع   عن  ممثلين  اشراك  خالل  من،  )شنكال( سنجار  اعمار  إعادة  جهود  تسريع .3

 مجتمعهم،  وتخص  تخصهم التي المستقبلية القرارات جميع  في االيزيديات،  النساء وبخاصة
 للشرب،  الصالحة  المياه  الكهرباء،   ذلك  في  بما ، ار)شنكال(سنج  في  األساسية  الخدمات  توفير  ضمان .4

 والتعليم،  الصحية الرعاية
  الدولية   المعايير  وفق   األجساد   واستخراج  عليها   والحفاظ  )شنكال(سنجار  في   الجماعية  المقابر  حماية .5

  جميع  وتوثيق  الشاملة   الحماية   ضمان   مع  الصحيح،   بالشكل   احبائهم   دفن   الضحايا  لعوائل  ليتسنى

 الجماعية،  اإلبادة جريمة تثبت التي األدلة 
  واألقليات   االيزديين   ضد  المرتكبة  الجرائم  عن  المسؤولين   لمحاسبة  الالزمة  الخطوات  جميع   اتخاذ .6

  هذه   ارتكاب  في  وشاركوا  لداعش   انضموا  الذين   الدول  جميع   مواطني   االجراء   هذا  ويشمل  األخرى، 

 الجرائم،  هذه  بممارسة علنا  يفتخرون وهم الجرائم، 
  واالبادة   اإلنسانية  ضد  وجرائم  الحرب  لجرائم  أوضح  تعريفات  مع  ودولية  وطنية  تشريعات  سن .7

 الجماعية، 
 داعش،  ضحايا لجميع التعويضات تقديم .8
 االيزدييين،  ضد  داعش   بجرائم الخاصة التحقيقات جميع  في  الدولي والتنسيق التعاون  على التأكيد .9

  وتنفيذها   المجتمعية  للمصالحة  برامج  وتصميم  المحلية،   العدالة  الى  الجرائم  مرتكبي  تقديم .10

 .المختلفة  المكونات بين  السلمي  التعايش لضمان  سنجار في
 

 .اإلعالمي  للتواصل  media@yazda.org  مراسلة  الرجاء

 

 للمحّررين

 وسنجار  االيزيدية االبادة   حول معلومات

 

  في  رئيسي بشكل تستقرّ  ،  سنة  ٦٠٠٠  من أكثر إلى تاريخها يعود  ثقافة ذات  ودينية عرقية  أقلية  زيديونياال

  اإلسالمية   بالدولة   يسّمى  ما  شنّ    .الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في  وتنتشر  وسوريا،   العراق  من  الشمالية  األجزاء

  اإلبادة  حملة  لتصل  العراق  وشمال  سوريا  في   المدنيين  ضد   منهجيًا هجوًما  ٢٠١٤  عام  صيف  في( داعش)

  التابعة   المستقلة  الدولية   التحقيق  لجنة   وأشارت.  آب  ٣  في   العالم،   في   األيزيديين   غالبية  موطن   سنجار،   إلى

:  أن  إلى  االزيديين   ضد  المرتكبة   الجرائم  عن  تقريرها  في  السورية   العربية  الجمهورية  بشأن   المتحدة  لألمم

 ." حدود  بال قسوتها  حياة نجا،  لمن لتبدأ،  حياة عنده تنتهي مفصليًا،  تاريًخا ٢٠١٤  آب ٣"

 

  ٦،٨٠٠  وتعّرض  االبادة،   بداية  تلت  التي  االسابيع  في األيزيديين  من  ١٢،٠٠٠  حوالي وخطف  داعش  قتل

  في  طويلة لفترات والجسدي  والنفسي الجنسي  لإلعتداء واألطفال النساء  من معظمهم  تقريبًا،  األيزيديين من

  وارسلوهم  عائالتهم،   عن  الصبيان وفصلوا اإلسالم اعتناق إلى اإليزيديين داعش مقاتلو وأجبر. االختطاف

 التراث  الجماعية   اإلبادة   واستهدفت.  مجندين  كأطفال  األمامية   الخطوط   إلى  ثم  تأهيل  إعادة  معسكرات  إلى

  وفّخخ .  والثقافية  الدينية   المواقع   أهم   بعض   منهجي  وبشكل  داعش   فدمر   األيزيدي  للشعب  والقديم   الغني  الثقافي

 . العراق في " الخالفة"  هزيمة بعد حتى وطنهم،  إلى العودة  مانعهم  اإليزيديين منازل داعش 

 



  ٢،٨٠٠يقارب    ما  يزال  وال  العدل  من  البعد  كل  االزيديون  يزال  ال  الجماعية،   لالبادة  السادس  العام  ندخل  وإذ

 . االسر او الخفاء في واطفال امرأة

 

  واالمنية   السياسية  المشاكل  لحل  بارزة  اجراءات  من   وما  منازلهم  الى  العودة  اليوم  االيزيديين  على  ويتعذّر

  العودة  امكانية  مندون   شخًصا   ٤٠٠،٠٠٠  من  أكثر  ولجأ  نزح .  االخرى  االقليات  عيش   اماكن  وفي   سنجار  في

  وفي  االوسط الشرق في ومأساوية قاهرة ظروف ذات وللجوء للنزوح مخيّمات في فيستقرون الموطن الى

 .اوروبا

 

 يزدا عن

  االيزيديين   دعم  الى  تهدفغير ربحية    منظمة  وهي  ٢٠١٤  آب  في  الجماعية  االبادة  اندالع  إثر  يزدا  تاسست

  االنسان،   حقوق   عن   المدافعة   العالمية   المحامية   كلوني،   امل   وتؤّمن .  العالم  وفي   موطنهم   في   االخرى  واالقليات

  مراد،   ناديا  منهنّ   داعش   اعتداءات   إلى   تعّرضن   ممن   النساء   بعض   عن   وكيلة   وهي   ليزدا  القانونية  المشورة

  الناجين   كرامة   أجل  من  الحسنة  للنوايا  المتحدة  االمم  وسفيرة  ٢٠١٨  عام   للسالم   نوبل  جائزة  على  الحائزة

 .بالبشر االت ّجار من

 

 The Zovighian Partnership عن

  لإلستثمار  عائليّة   منّصة   وهي  وكريمته   والد    بمبادرة  ٢٠١٣  عام   The Zovighian Partnership  تأّسست

  تنفيذ   وخطط  وآليّات  ونماذج   وأطر  عمل  مناهج  فنطّور  والتّصميم،   البحث  في  والمعنيّين  نغوص.  اإلجتماعيّ 

  الفريق   في  واإلداريّون  واإلستراتجيّون  الباحثون  يعمل.  تأثيرها  يوثّق  تقريًرا  فنرفع  ونراقبها،   نطبّقها  وبرامج

  The Zovighian Partnership  وتدعم.  والحكومات  والمنّظمات  األمم  وصانعي  الجماعات  خدمة  في

 . عديدة   طوارئ ومبادرات برامج خالل  من  اإليزيديّة  الجماعيّة االبادة بداية منذ يزدا  منّظمة

 

  media@yazda.orgالتواصل: لالستفسار 
 


