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  نشرة صحفية
  لألمم املتحدة

  
  للنشر فورا    

  
بيان صادر عن أداما ديينغ، املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة،         

وجنيفر ولـش، املستشـارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة مبسـؤولية احلمايـة، بشـأن احلالـة           
  العراق  يف
  

مــا ديينــغ، املستشــار اخلــاص لألمــني ) يــدين أدا٢٠١٤آب/أغســطس  ١٢(نيويــورك،   
ــام  ــام      املعــين مبالع ــش، املستشــارة اخلاصــة لألمــني الع ــر ول ــة، وجنيف ــادة اجلماعي ــع اإلب ــة ن املعني

مـن أفـراد الطائفـة     ٥٠٠سؤولية احلماية، بأشد العبارات ما أفادت به التقارير عن إعدام حنو مب
ــا     ــاطق احمليطــة هب ــة يف ســنجار واملن ــراق باليزيدي ــا يســمى الدولــ     شــمال الع ــراد مم ــد أف ــى ي  ةعل

“ الدولـة اإلسـالمية  ”اإلسالمية. ومها يعربان أيضا عن جزعهمـا إزاء التقـارير الـيت تفيـد بقيـام      
مـن النسـاء والفتيـات الالئـي ينـتمني إىل الطوائـف اليزيديـة واملسـيحية          ١ ٥٠٠باختطاف حنـو  

  والشبكية.
التقـارير صـادمة إىل أقصـى حـد.     إن هـذه  ”وأعلن املستشاران اخلاصـان لألمـني العـام      

وأضـافا قـائلني   “. وهي تبني، بوضوح تام، االنعدام التام لإلنسانية لـدى مـرتكيب هـذه اجلـرائم    
تشكل انتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنسـان وللقـانون اإلنسـاين الـدويل وقـد       ”إن هذه األعمال 

تشري أيضا التقارير الـيت   ورمباترقى إىل مستوى جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. 
  .“إىل خطر حدوث إبادة مجاعية“ اإلسالمية ةالدول”تلقيناها عن أعمال ارتكبتها 

ألــف شــخص قــد الذوا بــالفرار قبــل قــدوم   ٢٠٠وأفــادت التقــارير بــأن مــا يقــدر بـــ    
الدولــة ”املقــاتلني إىل منطقــة ســنجار يف حمافظــة نينــوى بشــمال العــراق. وذكــرت التقــارير أن 

أنذرت من يبقون، وكثريون منهم من األقليات، مثـل املسـيحيني واليزيـديني، بـأن     “ ميةاإلسال
عليهم أن يعتنقوا املذهب السين أو يرحلوا. ويدين السيد ديينغ والسيدة ولـش هـذه املمارسـة،    

ران اجلناة بأن االعتداءات على أي أفراد أو مجاعة على أساس هويتهم أو هويتها، مبـا يف  ويذكّ
  يتهم أو هويتها العرقية أو الدينية، حمظورة مبقتضى القانون الدويل.ذلك هو
ولـش، جملـس األمـن إىل إعطـاء األولويـة حلمايـة        ودعا املستشـاران اخلاصـان، ديينـغ و     

املدنيني يف رد اجمللس على األزمة احلالية، وال سـيما حلمايـة األقليـات الدينيـة الضـعيفة. وأعربـا       
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عن تأييدمها التام للجهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية املنقـذة لـألرواح      
  “.لدولة اإلسالميةا” زحفإىل الطوائف اليت شردها 

ويذكّر املستشاران اخلاصان مجيع األطراف بأن مجيع رؤسـاء الـدول واحلكومـات قـد       
، حبمايـة سـكاهنم مـن    ٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي الذي ُعقد يف عـام  ملالتزموا، يف الوثيقة اخلتامية 

ية، مبـا يف ذلـك   اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنسـان  
 تفـي مبسـؤولياهتا جتـاه سـكاهنا.    كي التحريض عليها، وبتقدمي املساعدة للدول اليت متر بضغوط 

جمموعــة افر مــن جانــب ضــتســتدعي بــذل جهــد مت “حمنــة ســكان العــراق احلاليــة ”وأكــدا أن 
متنوعة من اجلهات الفاعلة، اإلقليمية والعاملية على حد سـواء، لكفالـة حصـول الضـحايا علـى      

  ما حيتاجون إليه بشدة من دعم ولتفادي ارتكاب املزيد من اجلرائم الفظيعة.
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