
 

 بيان صحفي
 

 

، النزاعاليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حاالت  بمناسبة

 المبعوث األُممي يحث الحكومة العراقية على تحقيق العدالة للضحايا
 

  

حث الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق  -2017حزيران  19بغداد، 

مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي ب ،السيد يان كوبيش الحكومة العراقية

مرتكبي جرائم العنف الجنسي للمساءلة وتحقيق العدالة  تقديم، على النزاعفي حاالت 

 للضحايا.

  

في جميع أنحاء  النزاع  للقضاء على العنف الجنسي في حاالت اليوم الدوليحتفى بي  و

العدالة تحقيق العالم هذا العام تحت شعار "منع جرائم العنف الجنسي من خالل 

 والردع".

  

اليوم الدولي للقضاء على العنف االحتفال ب بانإهذا الشعار  وشدد السيد كوبيش على

 العراق. الذي أقيم في النزاع الجنسي في حاالت

 

ن تكبح من شأنها أ أن ، إذمن أشكال المنع هي شكلالمحاكمة وقال المبعوث األ ممي "

المفرغة من حلقة الكسر تردع الجرائم المستقبلية وتو ،جماح سلوك أطراف النزاع

 نتقام". واإلفالت من العقاب واالالعنف 

  

وأضاف السيد كوبيش "أحث الحكومة العراقية على تحقيق العدالة ومساءلة الجناة. وهذا 

جرائم العنف  من الناجيات نشدهتوالتعويضية، وهو ما  التصحيحيةيشمل العدالتين 

إصدار األحكام  ويشهدواقصصهم  يسردوا لمن نجوا أن يتسنىنما حيسرهم. الجنسي وأ  

العزلة ب شعورهم يبدد، فمن شأن هذا ان والدعم التضامنبما يحظون فيالجناة  بحق

 فيما حدث."ذنٌب لضحية ل ه ليسالمجتمع ان سيعلمالذات. كما وأنه  وتأنيب

  

إقليم  وحكومة االتحادية حكومةال اتخذتهاوأشاد الممثل الخاص بالخطوات اإليجابية التي 

العنف الجنسي المرتبط  قضاياكردستان بتعيينهما منسقين رفيعي المستوى معنيين ب

في بغداد وأربيل، إذ سيعمالن كجهتي إتصال مع األمم المتحدة  الصراعبحاالت 

لبيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط المواصلة تنفيذ والمجتمع الدولي 

ودعا السيد كوبيش . 2016في أيلول عام  تم توقيعهلذي او اعات والتصدي لهنزبال

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



الحكومة الى تسريع تشكيل فريق عمل وزاري لغرض اإلشراف على تنفيذ البيان 

 المشترك وتنسيق ذلك.

  

العنف الجنسي وجهود للقضاء على األمم المتحدة أستجابة  تأتيوقال السيد كوبيش "

بالشراكة مع الحكومة العراقية وسائر األطراف ومنعه ضمن إطار البيان المشترك 

 مساعدةالتركيز على مع  يون،الدين والزعماءالمجتمع المدني  بما في ذلك ،المعنية

 ."على اإلندماج مجدداً في مجتمعاتهم الجنسي العنف جرائم من الناجيات

 
 
 
 

 
*************** 

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

  باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

    un.orgghatass@بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 

 االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي: أو

information@un.org-unami 
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