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 ،السيد الرئيس
 

منظماة ييار اود ان اشكر السيد المفوض السامي لحقوق اإلنسان على ما قدّمه في تقريره، واناا اقادّه اااا البياان نياباة عان نكمار مان مائاة 
حكومية مان متتلاد دول العااله تبالاس السايد المفاوض الساامي ومجلاس حقاوق اإلنساان بالعمال، كالإل ماا بوساعه، إليقااد جريماة اإلباادة 

 .الجماعيّة التي تتعّرض لها مدينة الفلوجة في العراق

 
تحا  الاريعاة المعروفاة ( ريار الفلوجاةتح)، ساّمي با  2016ماايو /ماايس 22ان ااه المدينة تتعارض الاى اجاوه عساكرم مادّمر بادن فاي 

 ."مكافحة اإلرااس"

اشترك في الهجوه وحدا  من الجيش وفصاائل الميليشايا  وياته الاك تحا  يبااأ جاوم نميركاي باعشاتراك ماا دعاها مان المستشاارين و
  (.الحشد الشعبي)ضوية تح  ما يسّمى العسكريين اإليرانيين على األرض، الاين يقدّمون األسلحة و المعدّا  الحربيّة إلى الميليشيا  المن

 
وادى الاى . لقد تحول الهجوه الى حرسا مفتوحة ضد المدنيين األبرياأ في المدينة بالقصد جاوا  وباّرا باشاد األسالحة فتكاا  ونكمرااا تادميرا  

 .مقتل وجرح المئا  منهه

 
ألبشاا اناواا اإلنتهاكاا  بادأا  بالساس والشاته وبعباارا  بائفيّاة  الميليشايا ، تعّرضاوااألمنيّة و وعندما لجأ اعداد من المدنيين الى القوا 

مميرة للكرااية، ماه اقساى نناواا التعاايس وبأبشاا البارق، وارتكبا  الميليشايا  والقاوا  الحكومياة عملياا  اعاداه جمااعي للمئاا  مانهه 
اماه مرنى ومسما اآلمرين والقادة وبمشاركة افراد ببرقا وحشيّة، اعقس الك التمميل بجممهه، كما ته حرق عدد من النازحين واه احياأ، 

 .يفيرة من اعضاأ ااه الوحدا ، يتراقصون فرحا  بجرائمهه

 
وتدّعي السلبا  ان ااه اإلنتهاكا  الجسيمة اي ممارسا  فردياة اساتمنائية، لكنناا نادحض الاك بكاها اائال مان شاهادا  النااجين مان اااه 

نتظمة ممنهجة، بالقتل والتهجير واإلبعاد القسرم، سبقتها عملية تجويا ألكمر من عاه ادّ  الى ان يفقد الماابح، تؤكد كلها اننا اماه عملية م
  .الكمير من اعبرياأ حياتهه

 
 :سيدم الرئيس

 
ى ايئا  نحن اماه عملية إبادة جماعيّة مكتملة األركان وفق القانون الجنائي الدولي تستهدد المكون العربي السني في العراق ، ويجس عل

األمه المتحدّة اتتاا القرارا  الالزمة قبل فوا  اآلوان وفي مقدّمة الك ارسال لجنة تحقيق دولية مستقلة واتتاا قارار دولاي يحظار عمال 
 .الميليشيا  ويضعها على قائمة اإلرااس العالمي

 
 .ولكه الشكر

 


