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B8-0154/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά ηις ζσζηημαηικές μαζικές δολοθονίες 

θρηζκεσηικών μειονοηήηων από ηο ISIS 

(2016/2529(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία, ην 

ISIS/Daesh θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο δηώμεηο, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε 

ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε πξία θαη ην Ηξάθ θαζώο θαη ηελ απεηιή 

πνπ ζπληζηά ην ISIL/Daesh, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ζηε πξία 

θαη ζην Ηξάθ ιόγσ ηεο δξάζεο ηνπ ISIL/Daesh, ηεο 30ήο Απγνύζηνπ 2014 ζρεηηθά κε 

ην Ηξάθ θαη ηε πξία, ηεο 14εο Απξηιίνπ 2014 θαη ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά 

κε ηε πξία, θαη ηεο 15εο Απγνύζηνπ 2014 ζρεηηθά κε ην Ηξάθ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2003/335/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Μαΐνπ 2003, 

ζρεηηθά κε ηε δηεξεύλεζε θαη ηε δίσμε ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, 

– έρνληαο ππόςε: ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ πεπνηζήζεσλ· ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην· ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θάζε κνξθήο 

δηαθξίζεσλ έλαληη απηώλ· ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ 

έλαληη ηξίησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ηα βαζαληζηήξηα θαη άιιεο κνξθέο ζθιεξήο, 

απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο· ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηα παηδηά ζε έλνπιεο ζπγθξνύζεηο· ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ· θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όζνλ αθνξά ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο εληόο θαη εθηόο δηαδηθηύνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο 

Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

(ΑΔ/ΤΔ) ζρεηηθά κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη ηελ απεηιή ηνπ ISIS/Daesh, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππόςε ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα ηνπ 1966, 

– έρνληαο ππόςε ηε ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ηνπ 1989, θαη ην 

πξναηξεηηθό ηεο πξσηόθνιιν, ηνπ 2000, ζε ζρέζε κε ηελ αλάκημε παηδηώλ ζε έλνπιε 

ζύξξαμε, 

– έρνληαο ππόςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ, ηνπ 1981, γηα ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο 
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κηζαιινδνμίαο θαη δηαθξίζεσλ ιόγσ ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηνπ 1984, θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ 

θαη άιισλ κνξθώλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1948, γηα ηελ 

πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο,  

– έρνληαο ππόςε ην Καηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ, θαη 

εηδηθόηεξα ηα άξζξα 5 έσο 8,  

– έρνληαο ππόςε ην πιαίζην αλάιπζεο πνπ αλέπηπμε ην Γξαθείν ηνπ Δηδηθνύ πκβνύινπ 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Γελνθηνλίαο (OSAPG), 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2015, ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ επηθξαηεί ζην Ηξάθ, ππό ην πξίζκα ησλ παξαβηάζεώλ 

ηνπο από ην επνλνκαδόκελν Ηζιακηθό Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο θαη άιιεο 

πξνζθείκελεο ζε απηό νκάδεο, ηδίσο ηελ παξάγξαθν 16 απηήο ζρεηηθά κε ηηο 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ην ISIL θαη ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ 

ζξεζθεπηηθώλ θαη εζλνηηθώλ νκάδσλ, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηεο ύπαηεο αξκνζηνύ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, Navi Pillay, ηεο 25εο Απγνύζηνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνπο ηξαθηλνύο ακάρνπο 

πνπ πθίζηαληαη απνηξόπαηεο, εθηεηακέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο δηώμεηο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο πξόζθαηεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά 

κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία, ηδίσο ηελ απόθαζε 2249 (2015) ε νπνία θαηαδηθάδεη ηηο 

πξόζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ ISIS, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκα S-22/1 ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

ΟΖΔ, ηεο 3εο επηεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ επηθξαηεί ζην Ηξάθ ππό ην πξίζκα ησλ παξαβηάζεώλ ηνπο από ην 

επνλνκαδόκελν Ηζιακηθό Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο θαη άιιεο πξνζθείκελεο 

ζε απηό νκάδεο, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε, ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2015, ηνπ εηδηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ 

γεληθνύ γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο γελνθηνλίαο θαη ηεο 

εηδηθήο ζπκβνύινπ ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ επζύλε 

πξνζηαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ θιηκάθσζε ηεο ππνθίλεζεο ζε βία γηα ζξεζθεπηηθνύο 

ιόγνπο ζηε πξία,  

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηνπ ύπαηνπ αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, ηεο 27εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Ηξάθ, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν 18 απηήο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηε πξηαθή Αξαβηθή Γεκνθξαηία, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πκβνύιην ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηηο 13 Απγνύζηνπ 2015, ηδίσο ηηο παξαγξάθνπο 165 έσο 
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173 απηήο, 

–  

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Καηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ 

Γηθαζηεξίνπ, πνπ έρεη ππνγξαθεί θαη θπξσζεί από όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, δειώλεη 

όηη ηα ζνβαξόηεξα εγθιήκαηα πνπ πξνθαινύλ ηε κεγαιύηεξε αλεζπρία ζην ζύλνιν ηεο 

δηεζλνύο θνηλόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ 

θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ δελ πξέπεη λα κέλνπλ αηηκώξεηα 

θαη όηη ε απνηειεζκαηηθή ηνπο δίσμή πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ιήςε κέηξσλ ζε 

εζληθό επίπεδν θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο·  

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηνλ δηεζλή λνκηθό νξηζκό ηεο γελνθηνλίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν II ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ηνπ 1948 γηα ηελ 

πξόιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, «σο γελνθηνλία λνείηαη 

νηαδήπνηε εθ ησλ θαησηέξσ πξάμεσλ, ελεξγνύκελε κε ηελ πξόζεζε νιηθήο ή κεξηθήο 

θαηαζηξνθήο νκάδνο εζληθήο, εζλνινγηθήο, θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο, σο ηνηαύηεο: 

(α) θόλνο ησλ κειώλ ηεο νκάδνο· (β) ζνβαξά βιάβε ηεο ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο 

αθεξαηόηεηνο ησλ κειώλ ηεο νκάδνο· (γ) εθ πξνζέζεσο ππνβνιή ηεο νκάδνο εηο 

ζπλζήθαο δηαβηώζεσο δπλακέλαο λα επηθέξσζη ηελ πιήξε ή ηελ κεξηθήλ ζσκαηηθήλ 

θαηαζηξνθήλ απηήο· (δ) κέηξα απνβιέπνληα εηο ηελ παξεκπόδηζηλ ησλ γελλήζεσλ εηο 

ηνπο θόιπνπο σξηζκέλεο νκάδνο· θαη (ε) αλαγθαζηηθή κεηαθνξά παίδσλ κίαο νκάδνο 

εηο εηέξαλ νκάδα»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν III ηεο ύκβαζεο ζεσξεί 

ηηκσξεηέα όρη κόλν ηε γελνθηνλία, αιιά θαη ηε ζπλελλόεζε πξνο δηελέξγεηα 

γελνθηνλίαο, ηελ άκεζε θαη δεκόζηα πξνηξνπή πξνο δηελέξγεηα γελνθηνλίαο, θαη ηε 

ζπλεξγία ζε γελνθηνλία· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη αξθεηέο εθζέζεηο ηνπ ΟΖΔ αλαθέξνπλ όηη ζε πεξηνρέο ππό ηνλ 

έιεγρν ηνπ ISIS/Daesh, δηαπξάηηνληαη εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη πηζαλώο γελνθηνλία θαηά ησλ Υξηζηηαλώλ, ησλ Γηαδίληη θαη άιισλ 

κεηνλνηήησλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, γηα παξάδεηγκα, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2014, ε εηδηθή απεζηαικέλε 

ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηε ζεμνπαιηθή βία ζηηο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, 

Zainab Hawa Bangura, δήισζε όηη ζην Ηξάθ ππάξρνπλ, επίζεο, αλαθνξέο όηη νη 

εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο απνηεινύλ ζηόρν ζσκαηηθώλ επηζέζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο· όηη ε εηδηθή απεζηαικέλε ηνπ ΟΖΔ 

αλέθεξε, ζηηο 3 Απγνύζηνπ 2015, ηελ πξώηε επέηεην ηεο ηξαγσδίαο ζην Sinjar, όηη: ηηο 

επόκελεο κέξεο, ελ κέζσ απνηξόπαησλ δνινθνληώλ, ην ISIL θαηεδίσμε θαη αηρκαιώηηζε 

εθαηνληάδεο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα από εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, 

επηβάιινληαο έλα ζύζηεκα ζεμνπαιηθήο βίαο, δνπιείαο, απαγσγήο θαη εκπνξίαο 

αλζξώπσλ ην νπνίν ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα, θαη όηη ηα ελ ιόγσ απνηξόπαηα εγθιήκαηα 

ζεμνπαιηθήο βίαο ζηηο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινύλ εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη/ή πξάμεηο γελνθηνλίαο, δελ πξόθεηηαη 

λα μεραζηνύλ· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 13 Απγνύζηνπ 2014, ε εηδηθή απεζηαικέλε ηνπ γεληθνύ 

γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηε ζεμνπαιηθή βία ζηηο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, Zainab Hawa 

Bangura, θαη ν εηδηθόο απεζηαικέλνο ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ην Ηξάθ, 

Nickolay Mladenov, εμέδσζαλ θνηλή δήισζε κε ηελ νπνία επηβεβαίσζαλ όηη πεξίπνπ 1 
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500 Υξηζηηαλέο θαη γπλαίθεο Γηαδίληη κπνξεί λα έρνπλ απαρζεί από ην ISIL θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα έρνπλ εμαλαγθαζηεί ζε ζεμνπαιηθή δνπιεία· όηη, ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ 

δήισζεο, ακθόηεξνη νη εηδηθνί απεζηαικέλνη αλαγλώξηζαλ ηε ζαθή ζηνρνπνίεζε 

γπλαηθώλ θαη παηδηώλ θαη ηηο βαξβαξόηεηεο πνπ ην «Ηζιακηθό Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο 

Αλαηνιήο» έρεη δηαπξάμεη εηο βάξνο ησλ κεηνλνηήησλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππό 

ηνλ έιεγρό ηνπ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 12 Απγνύζηνπ 2014, ν εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ γεληθνύ 

γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ πξόιεςε ηεο γελνθηνλίαο θαη ε εηδηθή ζύκβνπινο ηνπ 

γεληθνύ γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ επζύλε πξνζηαζίαο, δήισζαλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζην Ηξάθ όηη νη ιεθζείζεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

«Ηζιακηθνύ Κξάηνπο» κπνξεί, επίζεο, λα ππνδειώλνπλ ηνλ θίλδπλν γελνθηνλίαο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ηεο 13εο Μαξηίνπ 2015, ε νπνία εθπνλήζεθε θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ηξάθ, αλαθέξεη όηη ην ISIL ζηνρεύεη εζλνηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη Γηαδίληη, νη Υξηζηηαλνί, νη 

Σνπξθνκάλνη, νη αβαίνη-Μαλδαίνη, νη Γηαξζάλ, νη Κνύξδνη θαη νη ηίηεο θαη όηη είλαη 

εύινγν λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη νξηζκέλα από ηα πεξηζηαηηθά ζην Ηξάθ θαηά ην 

2014-2015 είλαη δπλαηό λα ζπληζηνύλ γελνθηνλία· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ακάρσλ θαηά ηελ 

έλνπιε ζύγθξνπζε ζην Ηξάθ ην δηάζηεκα από 1εο Μαΐνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 2015, πνπ 

εθπόλεζε ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

θαη ην Γξαθείν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Απνζηνιήο Βνήζεηαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ην Ηξάθ, θαη ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2016 δειώλεη όηη:  

Ζ βία πνπ πθίζηαληαη νη άκαρνη ζην Ηξάθ παξακέλεη ηξνκαθηηθή. Σν ιεγόκελν 

«Ηζιακηθό Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο» (ISIL) ζπλερίδεη λα αζθεί ζπζηεκαηηθή 

θαη εθηεηακέλε βία θαη λα παξαβηάδεη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

θαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην. Οη πξάμεηο απηέο κπνξεί, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, λα απνηεινύλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, 

θαη πηζαλώο γελνθηνλία·  

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2015, ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ επηθξαηεί ζην Ηξάθ ππό ην πξίζκα ησλ παξαβηάζεώλ 

ηνπο από ην ιεγόκελν Ηζιακηθό Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο θαη άιιεο 

πξνζθείκελεο ζε απηό νκάδεο, αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 16 απηήο, κε ζέκα ηηο 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ην ISIL θαη ηηο επηζέζεηο θαηά 

ζξεζθεπηηθώλ θαη εζλνηηθώλ νκάδσλ, όηη νξηζκέλεο από ηηο πξάμεηο βίαο πνπ έρνπλ 

δηαπξαρζεί θαηά ακάρσλ εμαηηίαο ηεο ππαγσγήο ηνπο ή ηεο εηθαδόκελεο ππαγσγήο ηνπο 

ζε κηα εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα, ζπλεθηηκώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζπλνιηθά, κπνξεί λα ζπληζηά γελνθηνλία· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ακάρσλ θαηά ηελ έλνπιε ζύγθξνπζε ζην Ηξάθ (11 Γεθεκβξίνπ 2014 – 30 Απξηιίνπ 

2015) πνπ εθπόλεζε ε Απνζηνιή Βνήζεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Ηξάθ, ην ISIL 

ζπλερίδεη λα δηαπξάηηεη ζπζηεκαηηθέο θαη εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο θαη θαηαπαηήζεηο 

ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ 
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δηθαίνπ, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηα αλσηέξσ κπνξεί λα ζπληζηνύλ εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, θαη πηζαλώο γελνθηνλία.· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ηνπ ύπαηνπ αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηεο 27εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ παξερόκελε ηερληθή 

βνήζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην Ηξάθ, αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 18, όηη ε UNAMI/ΤΑ ζπλέρηζε λα 

ιακβάλεη πνιπάξηζκεο αμηόπηζηεο αλαθνξέο γηα θαηάθσξεο παξαβηάζεηο θαη 

θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ πνπ δηαπξάηηνληαη από ην ISIL θαηά ακάρσλ ζε θαηλνκεληθά 

επξεία ή ζπζηεκαηηθή βάζε θαη όηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηα αλσηέξσ κπνξεί λα 

απνηεινύλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, θαη γελνθηνλία· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ηνπ εηδηθνύ εηζεγεηή, ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2015, γηα ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ 

ειεπζεξηώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλαθέξεη ζηελ παξάγξαθν 11 όηη 

ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία όηη ην ISIL έρεη δηαπξάμεη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο, ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη νη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηθαίνπ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ αλεζπρνύλ όια ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία είλαη απνθαζηζκέλα λα 

ζπλεξγαζζνύλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ εγθιεκάησλ απηώλ, θαη γηα λα ηεξκαηηζηεί ε 

αηηκσξεζία ησλ δξαζηώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θνηλή ζέζε 2003/444/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2003·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, όπσο αλαγλσξίδεηαη από ηελ απόθαζε 2249 (2015) ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ε βίαηε εμηξεκηζηηθή ηδενινγία ηνπ ιεγόκελνπ 

«ISIS/Daesh», νη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη ζπλερηδόκελεο θαηάθσξεο 

ζπζηεκαηηθέο θαη γεληθεπκέλεο επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ, νη θαηαπαηήζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη νη παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δηαπξάηηνληαη γηα ζξεζθεπηηθνύο ή εζλνηηθνύο 

ιόγνπο, ε εθ κέξνπο ηνπ εμάιεηςε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε παξάλνκε 

δηαθίλεζε πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ζπληζηνύλ παγθόζκηα θαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ απεηιή 

γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιινί Υξηζηηαλνί έθπγαλ από ην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη νη 

θνηλόηεηέο ηνπο έρνπλ ππνζηεί ηεξάζηηα κείσζε, ηόζν ζε απόιπηνπο όζν θαη ζε 

ζρεηηθνύο αξηζκνύο· όηη, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάθ, ηνύηε ε καδηθή έμνδνο είρε 

ήδε αξρίζεη από ην 2003, πνιύ πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ ISIS/Daesh· όηη ππάξρεη έλα 

ζηαζεξό ξεύκα Υξηζηηαλώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο άιιεο ρώξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, δεδνκέλνπ όηη δελ βιέπνπλ πιένλ θαλέλα κέιινλ εθεί γηα ηνπο 

ίδηνπο· όηη, εάλ ζπλερηζηεί ε ζεκεξηλή ηάζε, δελ ζα απνκείλεη πιένλ θακία ρξηζηηαληθή 

παξνπζία ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη ζα ραζνύλ γηα πάληα 

θνηλόηεηεο θαη πνιηηηζκνί, πνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, είλαη 2 000 εηώλ· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη πξόζθαηεο αλαθνξέο ζεκαηνδνηνύλ κηα επηδεηλνύκελε 

θαηάζηαζε γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο ζε πεξηνρέο ππό ηνλ έιεγρν ησλ Κνύξδσλ· 
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1. θαηαδηθάδεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ην ιεγόκελν « ΗSIS/Daesh», θαη ηηο 

θαηάθσξεο θαηαπαηήζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηηο ζνβαξέο παξαβηάζεηο 

ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο 

ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο «Υαιηθάηνπ» θαη ηελ εμόλησζε όισλ ησλ κε νπληηώλ 

Μνπζνπικάλσλ, θαζώο θαη θάζε ίρλνπο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ζε 

πεξηνρέο ππό ηνλ έιεγρό ηνπ θαη ζηελ επξύηεξε Μέζε Αλαηνιή·  

2. πηζηεύεη όηη έρνπλ ππνβιεζεί επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία από ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη 

ηνπο θνξείο ηνπο, από δηάθνξα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ, από νξγαλώζεηο ππεξάζπηζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη από ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα λα ζπλαρζεί επιόγσο 

ην ζπκπέξαζκα όηη ην ISIS/Daesh δηαπξάηηεη ή επηρεηξεί λα δηαπξάμεη εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη γελνθηνλία εηο βάξνο Υξηζηηαλώλ 

(Υαιδαίσλ/Αζζύξησλ /πξνρξηζηηαλώλ, Μειθηηώλ, Αξκελίσλ), Γηαδίληη, 

Σνπξθνκάλσλ, ακπάθ, αβαίσλ-Μαλδαίσλ, Γηαξζάλ, Κνύξδσλ, ηηηώλ, κεηξηνπαζώλ 

νπληηώλ θαη κε πηζηώλ·  

3. ζεσξεί όηη όζνη εληζρύνπλ ην ISIS/Daesh κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, κεηαμύ άιισλ κε ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθήο, πιηθνηερληθήο ή πνιηηηθήο ζηήξημεο, κέζσ ηεο πξνώζεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο απηήο νξγάλσζεο θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο εληόο ή εθηόο δηαδηθηύνπ, ή 

παξεκπνδίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή δηεζλή αληαπόθξηζε, είλαη έλνρνη γηα 

ππνβνήζεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγθιεκάησλ· 

4. δεηεί από ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε, ηδίσο από ηε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σο 

κόληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, λα δεηήζνπλ ηελ έθδνζε απόθαζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ δπλάκεη ηνπ θεθαιαίνπ VII ηνπ 

Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζεί ε θαηάζηαζε ζηα εδάθε ππό ηνλ έιεγρν 

ηνπ ISIS/Daesh ζην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην (ΓΠΓ) γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δίσμε 

ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηεο 

γελνθηνλίαο· 

5. παξνηξύλεη ηε πξία θαη ην Ηξάθ λα απνδερζνύλ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ 

Γηθαζηεξίνπ· 

6. δεηεί επηηαθηηθά από όια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα βειηηώζνπλ ηα λνκηθά θαη 

δηθαηνδνηηθά ηνπο ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο από ην λα 

πξνζρσξνύλ ζην ISIS/Daesh θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εγθιήκαηά ηνπ· παξνηξύλεη όια 

ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα δηώθνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε απηά ηα εγθιήκαηα· 

7. αλαγλσξίδεη, ζηεξίδεη θαη δεηεί λα γίλεηαη ζεβαζηό από όια ηα κέξε ην αλαθαίξεην 

δηθαίσκα όισλ ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη εζλνηηθώλ κεηνλνηήησλ, απηνρζόλσλ θαη κε, πνπ 

δνπλ ζην Ηξάθ θαη ηε πξία λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ ζηηο ηζηνξηθέο θαη παξαδνζηαθέο 

παηξίδεο ηνπο κε αμηνπξέπεηα, ηζόηεηα θαη αζθάιεηα, θαη λα αζθνύλ ηα ζξεζθεπηηθά 

ηνπο θαζήθνληα κε πιήξε ειεπζεξία ρσξίο θακία κνξθή εμαλαγθαζκνύ, βίαο ή 

δηαθξίζεσλ· πηζηεύεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε ηαιαηπσξία θαη ε καδηθή 

έμνδνο ησλ Υξηζηηαλώλ θαη άιισλ απηόρζνλσλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο, επηβάιιεηαη 

κηα ζαθήο θαη απεξίθξαζηε δήισζε από όινπο ηνπο πεξηθεξεηαθνύο πνιηηηθνύο θαη 

ζξεζθεπηηθνύο εγέηεο ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξνπζίαο ηνπο, θαη ησλ πιήξσλ θαη 
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ίζσλ δηθαησκάησλ ηνπο σο πνιηηώλ ησλ ρσξώλ ηνπο· 

8. παξνηξύλεη όια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ θαη ηδίσο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα εληείλνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηε δηάζσζε θαη πξνζηαζία ησλ δησθόκελσλ πιεζπζκώλ θαη 

ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο κέρξη λα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο· 

9. ζεσξεί όηη ηα αζθαιή θαηαθύγηα, πνπ ζα πξνζηαηεύνληαη από δπλάκεηο 

εμνπζηνδνηεκέλεο από ηνλ ΟΖΔ, ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο απάληεζεο 

ζηελ ηεξάζηηα πξόθιεζε ηεο παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα εθαηνκκύξηα 

πξόζθπγεο από ηηο ζπγθξνύζεηο ζηε πξία θαη ζην Ηξάθ· 

10. θαηαδηθάδεη θαη απνξξίπηεη νπνηαδήπνηε εξκελεία ηνπ κελύκαηνο ηνπ Ηζιάκ πνπ 

πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα κηα βίαηε, σκή, νινθιεξσηηθή, θαηαπηεζηηθή θαη επεθηαηηθή 

ηδενινγία ε νπνία λνκηκνπνηεί ηελ εμόλησζε Υξηζηηαλώλ θαη άιισλ κεηνλνηήησλ· 

παξνηξύλεη ηνλ Οξγαληζκό Ηζιακηθήο πλεξγαζίαο (ΟΗ) θαη ηνπο θνξείο ηνπ, ηνλ 

Αξαβηθό ύλδεζκν, ην πκβνύιην πλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθώλ Υσξώλ ηνπ Πεξζηθνύ 

Κόιπνπ (πκβνύιην πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ, ΠΚ) θαη ηνπο 

κνπζνπικάλνπο εγέηεο παγθνζκίσο λα θαηαδηθάζνπλ απεξίθξαζηα θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζεξησδίεο πνπ δηαπξάηηνληαη από ην ιεγόκελν «ISIS/Daesh» θαηά 

Υξηζηηαλώλ, Γηαδίληη θαη άιισλ απηόρζνλσλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ κε ηελ νξζή 

νξνινγία: «εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο», «εγθιήκαηα πνιέκνπ», θαη 

«γελνθηνλία»· 

11. ζεσξεί ηε κόληκε θαηνρή εδαθώλ από ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν 

σο απνιύησο απαξάδεθηε θαη αθόξεηε θαη θαιεί ηνλ ΟΖΔ θαη ην ΝΑΣΟ λα εμεηάζνπλ 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπγθξόηεζεο ησλ ελ ιόγσ νληνηήησλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο όπσο ην ISIS/Daesh, ε Boko Haram θαη νη Σαιηκπάλ· 

12. θαιεί ηνλ ζπλαζπηζκό θαηά ηνπ ISIS/Daesh λα ζηεξίμεη εηδηθώο θαη άκεζα όιεο ηηο 

κεηνλνηηθέο κνλάδεο κεηαμύ ησλ πθηζηάκελσλ εηαίξσλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ νη κεηνλόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ παηξίδσλ ηνπο θαη λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε ηεο εμάξηεζεο, ηεο 

αδπλακίαο θαη ηεο ππνηαγήο· ππελζπκίδεη όηη νη πνιπεζλνηηθέο θαη πνιπζξεζθεπηηθέο 

ακπληηθέο δπλάκεηο ηεο Γεκνθξαηηθήο Απηνδηαρείξηζεο (DSA), ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμύ ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθώλ δπλάκεσλ ζηνλ πόιεκν θαηά ηνπ «ISIS/Daesh»· 

δεηεί από ηελ Σνπξθία λα ηεξκαηίζεη ηελ ερζξόηεηά ηεο πξνο ηελ Γεκνθξαηηθή 

Απηνδηαρείξηζε (DSA) θαη ηηο δπλάκεηο ηεο θαζώο δελ ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ 

Σνπξθία· 

13. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα έλα ελδπλακσκέλν θαη δξαζηήξην πνιηηηθό ξόιν γηα ηνπο 

Γηαδίληη, ηνπο Σνπξθνκάλνπο θαη ηνπο Υαιδαίνπο-Αζζύξηνπο-πξνρξηζηηαλνύο όζνλ 

αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνιηηηθνύ κέιινληνο θαζώο θαη ηελ αλνηθνδόκεζε θαη 

κειινληηθή αζθάιεηα ησλ παηξίδσλ ηνπο, ηδηαίηεξα ηνπ Sinjar, ηνπ Tal Afar θαη ηεο 

πεδηάδαο ηεο Νηλεπήο· δεηεί ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο ΔΤΔΓ κε ζηόρν ηελ εμεύξεζε 

πνιηηηθήο ιύζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελόηεηαο θαη ηεο εηξήλεο ζην Sinjar· δεηεί 

λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, όπσο ε Δπξσπατθή 

πξηαθή Έλσζε, θαη νη ζξεζθεπηηθνί εθπξόζσπνη σο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ 

κεηνλνηήησλ, ηεο θνπξδηθήο πεξηθεξεηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ηξάθ· 

14. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε πξόζθαηεο αλαθνξέο δηαθξίζεσλ θαηά 
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κεηνλνηήησλ ζε πεξηνρέο ππό ηνλ έιεγρν ησλ Κνύξδσλ· θαιεί ηελ θνπξδηθή 

πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ζην Ηξάθ θαη ηηο θνπξδηθέο δπλάκεηο ζηε πξία λα ζπλερίζνπλ 

λα παξέρνπλ θαηαθύγην ζε όζνπο μεθεύγνπλ από ηνλ πόιεκν θαη ηηο δηώμεηο· 

επηδνθηκάδεη πξσηνβνπιίεο όπσο ε πνιπεζλνηηθή Γεκνθξαηηθή Απηνδηαρείξηζε ζηε 

Βόξεηα πξία θαη ηε ζεσξεί σο παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο θαη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ· 

15. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη 

παξέρεηαη βνήζεηα ζηα πιένλ επάισηα άηνκα θαη δεηεί από ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

θνπξδηθή πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ζην Ηξάθ λα αλνίμνπλ ακέζσο ηα ζύλνξά ηνπο ζηε 

Γεκνθξαηηθή Απηνδηαρείξηζε ζηε Βόξεηα πξία θαη λα άξνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο 

ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ηελ αλνηθνδόκεζε, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο 

αληαιιαγέο κεηαμύ ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, δεδνκέλνπ 

όηη ε Γεκνθξαηηθή Απηνδηαρείξηζε παξέρεη θαηαθύγην ζε έλαλ απμαλόκελν αξηζκό 

εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ, θαη όηη ε απνκόλσζή ηεο είλαη επηδήκηα γηα ηηο 

κεηνλόηεηεο πνπ δνπλ ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο· 

16. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΤΔΓ λα ζπκπεξηιάβνπλ νξγαληζκνύο παξνρήο 

βνήζεηαο ζε κεηνλόηεηεο, νη νπνίνη εδξεύνπλ ζηε πξία θαη ζην Ηξάθ, ζηε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο βνήζεηαο ζε εζσηεξηθά εθηνπηζκέλα άηνκα· ζεσξεί όηη ππάξρνπλ πνιιά 

θαιά παξαδείγκαηα πνπ αμίδνπλ ππνζηήξημε, όπσο ε νξγάλσζε «Syriac Cross» ζηε 

πξία θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ππό ηελ εγεζία ηνπ ραιδαίνπ θαζνιηθνύ 

αξρηεπηζθόπνπ, Bashar Matti Warda· 

17. επηζεκαίλεη όηη νη απνηειεζκαηηθέο εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο γηα ην κέιινλ ηεο πξίαο 

κπνξνύλ λα επηηύρνπλ κόλν αλ πεξηιακβάλνληαη όια ηα κέξε θαη θαιεί ηελ ΑΔ/ΤΔ λα 

δηαζθαιίζεη όηη κηα πνιπεζλνηηθή θαη πνιπζξεζθεπηηθή αληηπξνζσπεία από ην 

Γεκνθξαηηθό πκβνύιην ηεο πξίαο ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο· 

18. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ Δηδηθό Δληεηαικέλν ηεο 

ΔΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ 

κειώλ, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην θνηλνβνύιην ηεο πξίαο, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην 

πκβνύιην ησλ Αληηπξνζώπσλ ηνπ Ηξάθ, ζηελ πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ηνπ 

Κνπξδηζηάλ, ζηα όξγαλα ηνπ Οξγαληζκνύ Ηζιακηθήο πλεξγαζίαο (ΟΗ), ζην 

πκβνύιην πλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθώλ Κξαηώλ ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ (πκβνύιην 

πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ, ΠΚ), ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζην πκβνύιην Αζθαιείαο θαη 

ζην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ. 


