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Iraqi Religious Authorities Adopt Interfaith Statement on Victims of ISIL 

United Nations Under-Secretary-General (USG) and Special Adviser on the Prevention of Genocide, Adama Dieng, 

and Special Adviser (SA) and Head of the United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes 

committed by Da’esh/ISIL in Iraq, Karim A. A. Khan Q.C., commended religious leaders for endorsing  an Interfaith 

Statement on the Victims of ISIL.  

The Statement followed extensive engagement with religious authorities by UNITAD which continued during USG 

Dieng’s visit to Iraq between 1–6 March. The statement is the first time Iraqi religious leaders have formally endorsed 

a common statement on the need for justice and the rights of victims and survivors of ISIL. USG Dieng and SA Khan 

applauded its adoption by His Excellency Sheikh Dr. Ahmed Hassan al-Taha Chairman of the Iraq Jurisprudence 

Council, His Eminence Sheikh Abdul Mahdi Al-Karbala’i, His Holiness Baba Sheikh Khurto Hajji Ismail Yazidi 

Supreme Spiritual Leader, and His Beatitude Louis Raphaël I Sako, Patriarch of Babylon of the Chaldeans and Head 

of the Chaldean Catholic Church.  

In the Statement, religious leaders repudiate and condemn the violence of ISIL as completely contrary to their 

respective faiths. It also underscores that members of all religions across Iraq have been impacted by the crimes of 

Da’esh, and that all survivors must be supported in their efforts to continue their lives within their communities. The 

Statement also recognizes the many acts of heroism in which members of their respective communities rose up in 

defense of those from other religious and ethnic backgrounds. 

USG Dieng and SA Khan were particularly pleased that the religious leaders spoke with one voice in acknowledging 

the tremendous suffering members of their communities had endured as a result of sexual and gender-based violence 

and in underlining their commitment to ensure that survivors of such crimes are fully supported and do not suffer from 

any form of stigmatization. Noting the particular suffering endured by children impacted by the crimes of ISIL, the 

religious leaders recognized that such children are blameless and should benefit from love and kindness. 

The critical importance of ensuring that ISIL members are held individually responsible for crimes committed, through 

fair trials in a court of law, as well as the investigation of cases of those disappeared and abducted by ISIL, is further 

underlined in the Statement. In this regard, all religious authorities expressed their strong collective support for the 

work of UNITAD. 

USG Dieng and SA Khan emphasized that the collective endorsement of this statement reflected the religious leaders’ 

joint effort in advancing accountability for crimes committed by ISIL and prioritizing the need for justice and 

accountability – as well as empathy and solidarity for all victims. They stressed the crucial role religious leaders can 

play in fostering a peaceful and inclusive society and noted their essential role in ensuring effective support to the 

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

ground of humanity.  

SA Khan stated “This Statement constitutes an extremely important moment, representing as it does, a coming together 

of leaders from the Christian, Sunni, Shia and Yazidi communities, around universal values represented and promoted 

by their respective faiths. Justice for the victims of ISIL, support for survivors and an emphasis on inclusion and support 

in preference to exclusion, stigmatization and derision are important elements to ensure support for survivors – whether 

men, women or children. I am particularly grateful to the religious leaders for reiterating their unequivocal support for 

UNITAD and its mandate to vindicate the rights of victims and survivors to justice.”  

USG Dieng stated “This Interfaith Statement constitutes a strong symbol of unity and a renewed call to deepen efforts 

to address concerns from all citizens of Iraq in their quest for a future together and in peace. It also represents a strong 

endorsement from these religious communities of the imperative to hold ISIL members responsible for their crimes”. 
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Reflecting his engagement with religious authorities across Iraq during the visit, as well as the statement made by 

Sheikh Ahmed Hasan al-Taha upon signature, USG Dieng further noted that efforts were also needed to ensure that 

accountability is delivered for all crimes committed against members of all communities in Iraq. He noted that such 

work would serve to strengthen the basis for stable and peaceful relations across Iraq, and that in his capacity as Special 

Adviser on the Prevention of Genocide, he will continue to engage with national governments, UN partners and other 

actors to promote justice for all victims as well as recognition of their suffering. 

Upon endorsing the Statement during a meeting with USG Dieng and SA Khan on 6 March, His Eminence Sheikh 

Abdul Mahdi Al-Karbala’i described the meeting as “an historic day” and he called upon other religious communities 

to also endorse the Statement. In the same vein, Cardinal Sako proposed a follow-up conference to broaden the 

endorsement for the Statement by other religious communities and build upon it. 

USG Dieng and SA Khan noted that the adoption of the Statement represented the beginning of a process of further 

engagement with other religious leaders in Iraq and both emphasized that the statement remains open for signature and 

that any and all faith leaders who wish to sign or endorse the Statement and implement the principles reflected within 

it are welcome to do so.  

 ****************************************** 
For More Information please contact: Mr. Georges Fakhry, Chief Public Information Officer for the 

United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL, 

Phone: +9647833068026, E-mail: georges.fakhry@un.org 

or the UNITAD Public Information Office: E-mail: UNITAD-PIO@un.org 
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 السلطات الدينية العراقية تعتمد بيان األديان حول ضحايا داعش
 

ورئيس  أداما ديينغ، والمستشار الخاص  السيد ةوالمستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعي وكيل األمين العام لألمم المتحدةكل من أشاد 

كريم خان، بالقادة الدينيين لتأييدهم بيان السيد  )يونيتاد( فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش

 .داعشتنظيم األديان حول ضحايا 

وكيل األمين العام السيد  خالل زيارة تاستمرالعراقية، ومع السلطات الدينية التي قام بها فريق التحقيق يونيتاد  االجتماعاتوجاء البيان بعد 

هذه هي المرة األولى التي يصادق فيها الزعماء الدينيون العراقيون رسمياً على بيان مشترك حول و.  اذار  6إلى    1للعراق في الفترة من  ديانغ  

الشيخ الدكتور  سماحةمن قبل البيان باعتماد السيد ديانغ والسيد خان أشاد وداعش. تنظيم حقوق الضحايا والناجين من الحاجة إلى العدالة و

وصاحب القداسة   ممثل المرجعية الدينية في كربالء، ،ئيكربالالالشيخ عبد المهدي وسماحة أحمد حسن الطه رئيس مجلس الفقه العراقي، 

غبطة البطريرك لويس رافائيل األول ساكو، بطريرك بابل و، يزيديةللطائفة األيل، الزعيم الروحاني األعلى بابا الشيخ خورتو حاجي إسماع

 .للكلدان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية

ً ويعتبرونه  ويدينونه  داعش  الزعماء الدينيون من عنف تنظيم    يتبرأفي البيان،   ً   مخالفا المنتمين الى كافة  أن  البيان على  ألديانهم. كما يؤكد    تماما

داعش، وأنه يجب دعم جميع الناجين في جهودهم لمواصلة حياتهم داخل مجتمعاتهم. تنظيم  جرائم  من  األديان في جميع أنحاء العراق قد تأثروا  

ً و الذين ينتمون إلى خلفيات دينية المواطنين الدفاع عن أجل من فراد بعض األبالعديد من األعمال البطولية التي قام فيها  يعترف البيان أيضا

 .وإثنية أخرى

mailto:georges.fakhry@un.org
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بالسعادة بشكل خاص ألن الزعماء الدينيين تحدثوا بصوت واحد في االعتراف بالمعاناة السيد ديانغ والسيد خان عن شعورهما   كل منأعرب  

الناجين من هذه الجرائم بالكامل دعم  التزامهم بضمان  اكدوا على  و  ،المبني على الجنسالهائلة التي تعرض لها أفراد مجتمعاتهم نتيجة للعنف  

داعش،  تنظيم  المعاناة الخاصة التي يتعرض لها األطفال المتأثرين بجرائم    الحظواكما  من أي شكل من أشكال الوصم.  يجب أن يعانوا  ال  انه  و

 .ةطفاالحب والعالى اللوم ويجب أن ينالوا هؤالء اال يتعرض  ه يجبأدرك الزعماء الدينيون أن

داعش مسؤولية فردية عن الجرائم المرتكبة، من خالل محاكمات عادلة  تنظيم  البيان على األهمية البالغة لضمان تحميل أعضاء    فيتم التأكيد  

ذا الصدد، أعربت جميع السلطات الدينية داعش. وفي ه تنظيم قانونية، وكذلك التحقيق في حاالت المختفين والمختطفين من قبل الكم امحالفي 

 .يونيتادفريق التحقيق عن دعمها الجماعي القوي لعمل  

أن التأييد الجماعي لهذا البيان يعكس الجهود المشتركة للزعماء الدينيين في تعزيز وكيل األمين العام ديانغ والمستشار الخاص خان أكد 

جميع الضحايا. مع وكذلك التعاطف والتضامن  -العدالة والمساءلة لتحقيق وإعطاء األولوية  داعشرتكبها تنظيم االمساءلة عن الجرائم التي 

، وأشاروا إلى دورهم األساسي يةوشددوا على الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الزعماء الدينيون في تعزيز مجتمع يسوده السالم والشمول

ً   فتصدي إليديولوجية العنداعش، والتنظيم  في ضمان الدعم الفعال للناجين من   على أرضية مشتركة   وعدم الثقة والخوف وفي جمع الناس معا

 .وهي االنسانية

المسيحية والسنية والشيعية واألديان تجمع قادة من الطوائف من  على ما يمثلهبأن "هذا البيان يمثل لحظة مهمة للغاية، قال السيد خان 

والدعم في   يةداعش، ودعم الناجين والتأكيد على الشمولتنظيم العدالة لضحايا   إحقاقعد  ويفي دياناتهم. موجودة ، حول قيم عالمية ةيزيديواأل

إنني ممتن بشكل خاص  كما سواء كانوا رجاال أو نساء أو أطفال.  –تفضيل االستبعاد والوصم والسخر، عناصر مهمة لضمان دعم الناجين 

 ة." العدالبيونيتاد وتفويضه للدفاع عن حقوق الضحايا والناجين فريق التحقيق ن لتكرار دعمهم الثابت لللزعماء الدينيي

ً  "إن بيان األديان هذا يمثل رمزاً السيد ديانغ صرح وكيل األمين العام  للوحدة ودعوة متجددة لتعميق الجهود لمعالجة مخاوف جميع  قويا

ً المواطنين العراقيين في سعيهم من أجل  ً  وفي سالم. كما يمثل تأييداً  العيش معا تنظيم من هذه المجتمعات الدينية لضرورة تحميل أعضاء  قويا

 ." داعش المسؤولية عن جرائمهم

توقيع، في إشارة إلى ارتباطه بالسلطات الدينية في جميع أنحاء العراق خالل الزيارة، وكذلك البيان الذي أدلى به الشيخ أحمد حسن الطه عند ال

  أفراد إلى بذل الجهود لضمان تقديم المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد  إلى أن هناك حاجة أيضاً السيد ديانغ شار وكيل األمين العام أ

 جميع المجتمعات في العراق. وأشار إلى أن هذا العمل من شأنه أن يعزز األسس لعالقات مستقرة وسلمية في جميع أنحاء العراق، وأنه بصفته

ً  شاراً مست خرى لتعزيز األفاعلة الجهات الالتواصل مع الحكومات الوطنية وشركاء األمم المتحدة وسيستمر في لمنع اإلبادة الجماعية،  خاصا

 .العدالة لجميع الضحايا وكذلك االعتراف بمعاناتهم

االجتماع   ئيكربالالسماحة الشيخ عبد المهدي  اذار، وصف    ٦يوم الخميس الموافق  السيد ديانغ والسيد خان    ه معلبيان خالل اجتماعتأييده لبعد  

توسيع بأنه "يوم تاريخي"، ودعا المجتمعات الدينية األخرى إلى تأييد البيان. وعلى نفس المنوال، اقترح الكاردينال ساكو عقد مؤتمر متابعة ل

 .نطاق تأييد البيان الصادر عن المجتمعات الدينية األخرى والبناء عليه

  ،مزيد من المشاركة مع الزعماء الدينيين اآلخرين في العراقتهدف للإلى أن اعتماد البيان يمثل بداية لعملية لسيد ديانغ والسيد خان اأشار 

ً  اوأكد  البيان وتنفيذ المبادئ الواردة فيه.على جميع قادة األديان في التوقيع أو التصديق ب هم يرحبونللتوقيع وأن أن البيان ال يزال مفتوحا

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