
 

 

اقية ع�� تب�ي قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة بإعالن يوم دو�� للتأمل ��  بيان ا�جتمع املد�ي: حث ا�حكومة العر

 اإلبادة ا�جماعية ضد ال��يدي�ن واملسيحي�ن والشبك وال��كمان الشيعة من قبل داعش 

 

اقية ع�� قيادة ا�جهود �� ا�جمعية العامة لألمم    التحالف من أجل التعو�ضات العادلةأعضاء   يحثون ا�حكومة العر

يحدد   قرار  ارتك��ا داعش ضد    3املتحدة إلصدار  ال�ي  ا�جماعية  اإلبادة  ل�حايا  للتأمل  دوليا  يوما  أغسطس   / آب 

 ال��كمان الشيعة. و الشبك  واملسيحي�ن، اإليز�دي�ن  

اقية ��  �شيد   ، والذي ��دف إ�� معا�جة األضرار  2021  لعام  األيز�دياتقانون الناجيات    �شريع بجرأة ا�حكومة العر

اقب السلبية لإلبادة ا�جماعية ومنح الناجيات من اإلبادة ا�جماعية ا�حقوق الالزمة، بما �� ذلك التعو�ض   والعو

�� ا�جتمع. كما ن رحب باالع��اف با�جرائم املرتكبة ضد هذه ا�جتمعات ع�� أ��ا و�عادة التأهيل و�عادة االندماج 

 إبادة جماعية وجرائم ضد اإل�سانية. 

، ال�ي تطالب ا�حكومة  7�� أقرب وقت ممكن، بما �� ذلك املادة    يز�ديات الناجيات أأل نحن نحث ع�� تطبيق قانون  

ائم داعش �� ا�حافل الدولية. ع�� الرغم من قرار   ا�جرائم ضد اإليز�دي�ن    القانو�ي بأن  UNITADبالكشف عن جر

ب��مة اإلبادة ا�جماعية، فإن معظم    ا�حاكم األملانية��  تر�� إ�� مستوى اإلبادة ا�جماعية، وكذلك إدانة أعضاء داعش  

 ا�حكومات واألمم املتحدة ال �ع��ف رسمًيا باإلبادة ا�جماعية. 

ائم ومساعدة  بصفتنا أعضاء �� ا�جتمع املد�ي، ��جع حكومة العراق ع�� أخذ زمام ا  ملبادرة �� منع تكرار هذه ا�جر

من خالل ��جيع الدول األعضاء �� األمم املتحدة ع�� اعتماد قرار ل�جمعية العامة �ع��ف رسمًيا باإلبادة   ات/نالناجي

 ا�جماعية و�طلق إعالن األمم املتحدة. برنامج توعية الطالع ا�جمهور ع�� الفظائع.

 ا�جمعية العامة لألمم املتحدة: دعوة للعمل من أجل قرار 

 تحديد يوم الثالث من أغسطس يوًما عاملًيا للتأمل.  )1

 .2014إ�شاء برنامج توعية �شأن اإلبادة ا�جماعية �� العراق عام  )2

، وخاصة األيتام واألرامل و�حايا  2014من اإلبادة ا�جماعية �� العراق عام    ات/ن �سهيل املساعدة للناجي )3

 العنف ا�جن��ي. 

 االع��اف بأهمية م�افحة اإلفالت من العقاب وتحقيق العدالة.  )4

 

 

https://c4jr.org/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://c4jr.org/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://press.un.org/en/2021/sc14514.doc.htm
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/blog/8th-anniversary-of-the-yezidi-genocide


 

 

 ] C4JR[املنظمات األعضاء �� 

1.       ASUDA    اسودا 

2.       Better World Organization for Community 

Development (BWO)  2 - منظمة عالم أفضل لتنمية ا�جتمع  

3.       CAPNI for Humanitarian Aids in Iraq 3.  اب�ي للمساعدات اإل�سانية �� العراق� 

4.       Civil Development Organization (CDO)  4. منظمة التنمية املدنية  

5.       Dak Organization 5.  منظمة داك 

6.       Emma  6.  منظمة إيما 

7.       Eyzidi Organization for Documentation  7. للتوثيق  أأليز�ديةنظمة  امل  

8.       Ghasin Alzaiton  8. ن الز�تون ص غ منظمة   

9.       Hammurabi Human Rights Organization (HHRO)  9- منظمة حمورا�ي �حقوق اإل�سان. 

10.   Harikar  10.  هار��ار 

11.   HÁWAR. help  11 منظمة هاوار هيلب.  

12.   Iraqi Educational Association AL Basra 12.  البصرة رابطة ال��بو��ن العراقي�ن  

13.   Iraqi Institution for Development (IID)  13.  املؤسسة العراقية للتنمية  

14.   Jinda Organization  14.  منظمة ژ�ندا 

15.   Justice Organization for Minority Rights (JOMR)  15. منظمة العدل �حقوق األقليات  

16.   Methra Organization  16.  منظمة مي��ا 

17.   Nadia’s Initiative (NI)  17. مبادرة نادية  

18.   National Centre for Human Rights (NHCR)  18- املركز الوط�ي �حقوق اإل�سان 

19.   Nisha Organization  19.  منظمة نيشا 

20.   Peace and Freedom Organization  20.  منظمة السالم وا�حر�ة 

21.   SEED Foundation  21. سييد مؤسسة   

22.   TAJDID Iraq  22.  تجديد العراق 

23.   The Free Yezidi Foundation  23املؤسسة أأليز�دية ا�حرة.  

24.   The Jiyan Foundation for Human Rights  24. مؤسسة ژ�ان �حقوق اإل�سان 



 

 

25.   The Lotus Flower  25.  زهرة اللو�س 

26.   The Observer Human Rights Center (OHRC) 26-   حقوق اإل�سان الراصد مركز�  

27.   To Reconcile Organization (TRO)  27منظمة التصا�ح. 

28.   Turkmen Rescue Foundation  28-  مؤسسة إنقاذ تركمان 

29.   Women Leadership Institute (WLI)  29 -   القيادية املرأة معهد   

30.   Women Legal Assistance Organization (WOLA)  30-  للمرأةمنظمة املساعدة القانونية   

31.   Yazda 31. يزدا 

 


