
 

اإلعالميالمكتب   

 أفضل إلى مستقبل   التضحيات، والتطلع   اليوم الدولي للسالم في العراق: استذكار  

 

الستذكار  مّثل اليوم الدولي للسالم في بغداد فرصة   – 2017أيلول  21 -بغداد، العراق 
لألمل واإليمان  ومناسبة   ،مت في المعركة للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابيدّ التضحيات التي ق  

 أفضل. مستقبل  األمل بالحياة و  بالسالم، من خالل الموسيقى والشعر، وهما يرمزان إلى حبّ 

 

وقال نائب الممثل الخاص لألمين العام في العراق السيد جورجي بوستين خالل حديثه في قاعة 
ليوم الدولي للسالم بالحضور في المسرح الوطني في العاصمة العراقية بهذه المناسبة إن "ا محتشدة  

 من العنف والنزاع ". خال   لنا جميعا  لتجديد عزمنا على العمل من أجل مستقبل   هو فرصة  

 

لطالما تنقل على  من العراق، وهو بلد   د فيه صدى هذه الكلمات أكثر  وما من مكان  يجدر أن يتردّ 
 من نزاع إلى آخر. مدى عقود  

 

يحتاجه العراق. وفي هذا العام، نحتفل باليوم الدولي للسالم في "السالم هو ما وقال السيد بوستين إن 
 ."وال يليه نزاع آخرمن الماضي  بأن يصبح النزاع الذي مزق هذا البلد لسنوات شيئا   العراق وكلنا أمل  

 

 العراقيالمجتمع في قلب  الخالفات  " واليوم أملنا كبير بأن كلالعراقيين عانوا األمّرين،  نأ وأضاف
 العنف". وبعيدا عنتفاهمات  بناء علىالسلمية  حلها بالطرق يمكن

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
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وتابع السيد بوستين بالقول إن العراق يواجه العديد من التحديات ولكنه سيتغلب عليها من خالل 
عادة تنشيط اقتصاده وبناء مجتمع   على مبادئ العدالة  قائم   تعزيز تماسكه ومؤسساته الوطنية وا 

 وحقوق اإلنسان.

 

اليأس في نفوس الناس أن يتذكروا أن الفرقة و قائال : "على أولئك الذين يحاولون غرس  وأضاف
مع المسائل  تعاملبل وسي، صفا واحداالشعب العراقي هزم أعتى التنظيمات اإلرهابية ألنه وقف 

 العالقة من خالل الحوار والمشاركة. فهذا هو الطريق الوحيد نحو تحقيق السالم والمصالحة."

 

د السيد بوستين بمواصلة دعم األمم المتحدة للعراق. وقال: "هذه المنظمة ولدت من رحم حرب  وتعه
. وكما وقفْت إلى جانب اإلنسانيةتنمية من أجل عالمية  لغرض منع نشوب المزيد من الحروب و 

ديمقراطي الو  حرّ العراق ال لبناءالعراق في أحلك الظروف ، ستواصل األمم المتحدة  جهودها معكم 
 ."أبنائه لكلوطنا  

 

وتضمن الحدث إلقاء قصائد شعرية من تونس وأمسية من الموسيقى من أداء أحد أبناء العراق 
 المفضلين وهو أسطورة العزف على آلة العود الموسيقار نصير شمة.

 

 

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

 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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