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 ٢٠١٨تموز  ١٢التاريخ 
 

 شلما علكون، بسيمةا ربا لفورسا ديهبلةا ددممال
 

 إلعطائي الكلمةئيسة الرشكرا سيدتي ، السالم عليكم

 

 Item 10   األصلية الشعوب بحقوق  املعنية الخبراء لهيئة املستقبلي العمل/ العاشر البند
 

ان هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية هي خطوة متقدمة للتصدي لما تتعرض له الشعوب األصلية من خطر 

دد وجودها وكيانها بصورة عامة، وبسبب تشعب المشاكل أو العقبات التي تواجه الشعوب األصلية في مختلف المناطق عليه يه

حيث تعرض  األوسط،يمكن ان نعرض بعض ما حدث لألشوريين في العراق وسوريا كأحد الشعوب االصلية في الشرق 

 .٢٠١٤لى يد تنظيم داعش اإلرهابي منذ حزيران اآلشوريون الى إبادة جماعية وتطهير عرقي وديني واضح ع

 

وبالرغم من اعتراف الحكومة العراقية والعديد من الدول والمنظمات الدولية بان ما حدث هو إبادة جماعية بحق السكان 

ق وبعد المحليين في مناطق مختلفة من العراق، وإعالن مناطق سهل نينوى منطقة منكوبة من قبل العراق، اال ان هذه المناط

تحريرها لما يقرب من عامين ال تزال تعاني من نقص الخدمات االساسية، وتعدد القوى األمنية فيها، مع استمرار غلق الطرق 

حيث ان عمليات اإلعمار وإعادة المهجرين الى مناطقهم االصلية ليست بالمستوى المطلوب  .والممرات الطبيعية في المنطقة

ففي مدينة الموصل هنالك عملية افراغ واضح للوجود االشوري المسيحي والذي يعتبر احد المكونات وتتباين من منطقة الى اخرى، 

 .الرئيسة للمجتمع المحلي للموصل منذ تأسيس المدينة قبل آالف السنين

 

م ٪  من السكان قبل تهجيرهم عا٥٥وكذلك فان نسبة العودة في أفضل األحوال في منطقة بخديدا )قرقوش( لم يصل الى 

، وذلك ألسباب مختلفة ومنها فقدان الثقة بين مختلف المكونات الدينية والعرقية للمجتمع، وكذلك عدم إعمار دور المواطنين ٢٠١٤

دار ، وتقادم البنى التحتية وكذلك فقدان األمل باستقرار هذه المناطق نتيجة تعرضها بين فترة واُخرى  ١٣٠٠٠التي تقدر بأكثر من 

وكذلك لعدم وجود تغيير في اليات العمل االداري والخدمي وحتى التعليمي والذي يتوجب ان يرسخ ثقافة قبول العتداءات أمنية 

 .االخر بغض النظر عن انتمائه الديني او العرقي

 

 التوصيات
األصلية آن يكون لها ممثليات فرعية حسب المناطق المختلفة حول العالم، لتقوم على هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب  .١

بتزويدها بواقع هذه الشعوب، ومنها الشرق االوسط للتواصل مع الشعوب االصلية ومنهم االشوريون المسيحيون والعمل 

 .على تقديم الدراسات الضرورية لضمان اعادة المهجرين الى مناطقهم االصلية
هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب األصلية بإعداد دراسات وبرامج إلعادة بناء الثقة في المناطق آلتي تعرض  ان تقوم .٢

فيها السكان األصليين الى إبادة جماعية أو الى صراعات أدت الى تهجيرهم، وكذلك العمل على اعادة تأهيل النساء 

 .واألطفال بصورة خاصة
ة بحقوق الشعوب األصلية بتقديم المشورة للحكومات بما يتوافق مع اإلعالن العالمي المعني ان تقوم هيئة الخبراء المعني .٣

بحقوق الشعوب االصلية بعد التشاور مع ممثلي الشعوب االصلية لتمكين الشعوب االصلية من اختيار ممثليهم في اإلدارات 

شعوب االصلية في مستقبل أفضل للسكان األصليين يضمن تقديم ضمانات لل والتشريعية وبماالمختلفة للحكومة التنفيذية 

وكذلك تقديم مقترحات لتعديل بعض فقرات الدستور العراقي لكي يتوافق مع اإلعالن العالمي المعني بقضايا الشعوب 

 االصلية
 

  الشكر والتقدير لحسن استماعكم واهتمامكم
 

 كون أسخريارآشور س
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