
  

 

 

 

Joint Press Release 

Coinciding with the successful conclusion of the histioric Papal visit to Iraq: 

USG Nderitu and Special Adviser Khan announce the launch of  

the “Interfaith Dialogue Series” in Iraq 

 

 

Baghdad, March 7, 2021 Under-Secretary-General Alice Wairimu Nderitu and Special Adviser 

Karim Asad Ahmad Khan Q.C today welcomed the successful completion of the visit of His 

Holiness Pope Francis to Iraq and announced the launch of the “Interfaith Dialogue Series”, which 

is planned to start in May 2021, in a number of cities in Iraq. The Series will commence through 

a high-level Interfaith Meeting in Baghdad of the leaders of the Chaldean Catholic, Kaka’i, Shia, 

Sunni and Yazidi faiths.  

Building on the historic “Interfaith Statement on the Victims and Survivors of ISIL crimes”, 

endorsed by Iraqi religious leaders in March 2020, the Interfaith Dialogue Series will provide a 

forum for Iraqi religious communities to come together and identify ways in which the collective 

response to the legacy of sectarian violence and ISIL crimes in Iraq may be strengthened.   

Reflecting the core principles of the Interfaith Statement, the Dialogue Series will focus in 

particular on: (i) the barriers faced by members of religious communities to participating in 

accountability processes; (ii) the challenges faced by survivors in receiving the necessary support 

to retake their lives within their communities; (iii) how further dialogue can assist in re-building 

trust and understanding between religious communities in Iraq, in areas most impacted by ISIL 

crimes; and (iv) how collective messaging from Iraqi religious communities can  adress and 

counter hate speech and prevent incitement to discrimination, hostility and violence. 



  

At the conclusion of the Series, a Protocol of Action will be adopted, drawing on the input from 

members of all participating communities and providing a framework for concrete steps to be taken 

by religious authorities in the realization of the principles of the Interfaith Statement.   

Following his meeting with His Holiness the Pope at the Presidential Palace in Baghdad, Special 

Adviser Khan, Head of the UN Investigative Team to promote accountability for crimes committed 

by Da’esh / ISIL (UNITAD), underlined that “the visit of His Holiness Pope Francis provides a 

profound moment of reflection and hope for all those seeking to build a future of common 

understanding and peace in Iraq, built on the foundations of justice.  The Interfaith Dialogue Series 

hopes to use this moment as a catalyst for strengthening the collective action of all faiths towards 

this goal.  All religious communities in Iraq were subjected to the crimes of Da’esh and they must 

all be empowered to participate in efforts to hold those responsible to account”. 

Under-Secretary-General Nderitu noted that “religious leaders have a key role to play in fostering 

a peaceful, inclusive and just society, ensuring effective support to victims of religious violence, 

countering mistrust, fear and violent ideology, and in bringing people together on the common 

ground of humanity. His Holiness Pope Francis’ visit to Iraq reminds us that building peace 

constitutes a collective endeavor that remains essential not only to address the legacy of the past 

but also to prevent further violence. In this task, there is no force that can be more powerful than 

inclusion, respect and appreciation of diversity, and commitment to build a common and 

prosperous future free from hatred and discrimination in all its forms.”   

 

 

ك  ي مشتر
 بيان صحف 

 :تزامنا مع االختتام الناجح للزيارة البابوية التاريخية للعراق

  والمستشار الخاص خان يعلنان عن إطالقوكيلة األمي   العام نديريتو 

ي العراق“
 
 سلسلة حوار األديان" ف

ن العام  بتح  ، ر  2021مارس  /آذار  7  بغداد، د أحمد خان، عكريم أس  ،والمستشار الخاص  ،ريتو يدنأليس ويريمو    ،وكيلة األمي 

ي    ،الناجح لزيارة قداسة البابا فرنسيس إىل العراق وأعلنا إطالق "سلسلة حوار األديان"  ِختام ِبال  ، اليوم
  مخطط لها أن تنطلق والت 

ي 
ي العراق  2021مايو  /شهر آيار  فن

ي عدد من المدن فن
 ،  فن

 
ي    حيث

ن األديان فن ستبدأ السلسلة من خالل اجتماع رفيع المستوى بي 

 .يزيديةالسنة واأل و الشيعة و  ةالكاكائييو   يةالكاثوليك يةالكلدان يجمع قادة المكوناتبغداد 

 
 
ن  بيان  العىل "  واستنادا ك بي  شت  ن منهاتنظيم  األديان بشأن ضحايا جرائم  الم  ي    "،داعش والناجي 

لذي أقره  ا وهو البيان التاريخن

ي   الزعماء
العراقيون فن مثل  2020آذار/ مارس    شهر   الدينيون 

 
ت العراقية   سلسلة حوار األديان منتدى  ، س  الدينية  للمجتمعات 

ي يمكن من خاللها تعزيز الرد الجماعي  لتقاءلال
  وتحديد الطرق الت 

 
ي وجرائم  ضد

ي العراقتنظيم  إرث العنف الطائفن
 .  داعش فن

كِ س   ي سوف تعكس ،  ز سلسلة الحوار ت 
ي    ( العقبات1)  بشكل خاص عىل   ،مبادئ األساسية لبيان األديانال   الت 

أعضاء    يواجها الت 

ي عمليات المساءلة
ي  (  2و)  ،المجتمعات الدينية للمشاركة فن

ي الدعم الالزم الستعادة حياتهم    يواجها التحديات الت 
ي تلف 

الناجون فن

ي العراق   تالحوار أن    لمواصلةكيف يمكن  (  3و)  ، داخل مجتمعاتهم
ن الطوائف الدينية فن ي إعادة بناء الثقة والتفاهم بي 

ساعد فن



  

 بجرائم  و
 
ي المناطق األكتر تأثرا

العراقية أن تتناول   كيف يمكن للرسائل الجماعية من المجتمعات الدينية(  ٤و)  ،داعشتنظيم  فن

ن والعداء والعنف  .خطاب الكراهية ومكافحته ومنع التحريض عىل التميت 

ستِند عملبروتوكول    عتماد ايتم  ومن المنتظر أن   ي ختام سلسلة الحوار هذه، ي 
 ادعىل م    ، فن

 
جميع المجتمعات    من  عضاءاأل الت  خ

 
 
ي تحقيق مبادئ لخطوات ملموسة يجب أن تتخذها السلطات  المشاركة ويوفر إطارا

ن  بيانال الدينية فن ك بي  شت   . األديان الم 

الخاص  و  المستشار  الجرائم  خان،  أكد  المساءلة عن  المتحدة لتعزيز  التابع لألمم  التحقيق    المرتكبة من جانب رئيس فريق 

ي العراق والشامداعش/ 
ي القرص الرئاسي   (، عقب  )يونيتاد الدولة االسالمية فن

أن "زيارة قداسة البابا  ببغداد لقائه قداسة البابا فن

مِثل فرانسيس  
 
ي  من التفكت  لحظة عميقة  ت

ك والسالم فن واألمل لجميع أولئك الذين يسعون لبناء مستقبل من التفاهم المشت 

لتعزيز العمل الجماعي    كدافعهذه اللحظة    إىل توظيف سلسلة حوار األديان  تسىع  س. و لعدالةالراسخة ل سس  األ عىل  قائم  العراق  

ي العراق  إنف . ميع األديان لتحقيق هذا الهدفلج
ويجب تمكينها   ،داعشتنظيم لجرائم قد تعرضت جميع الطوائف الدينية فن

 
 
ي الجهود  جميعا

ن  الرامية للمشاركة فن  ." لمحاسبة المسؤولي 

ن العام    ةوكيل  تأشار قد  و هذا   ن يلعبونلزعماء الديني اإىل أن "  نديريتو األمي   دور   ي 
 
 رئيسي  ا

 
ي    ا
والعدالة   سلميتسم بالمجتمع    إرساءفن

ي  و واالحتواء،  
ي ضمان الدعم الفعال لضحايا العنف  كذلك فن

ي   العنيفةومكافحة انعدام الثقة والخوف واأليديولوجية    الديتن
وفن

 
 
ن الناس عىل أسس االنسانية، حيث   التقريب بي 
 
 نا زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق بأن بناء السالم يمثل مسىع ر  ذكِ ت

 
 جماعيا

 
 
وريا ي ليس فقط لمعالجة إرث  ضن

  ولكن ،الماضن
 
ي المستقبل لمنع المزيد من العنف  أيضا

يوجد ما هو  ال   ومن هذا المنطلق،. فن

ام التنوع    قوة  أكتر  ن بجميع أشكاله  وتقديرهمن احتواء واحت  ك ومزدهر خاٍل من الكراهية والتميت 
ام ببناء مستقبل مشت  ن  ." وااللت 

 

 

 


