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 العاماألمين 
— 

 كلمة للصحافة بشأن منح 
 2018جائزة نوبل للسالم لعام  

 للدكتور دينيس موكويجي ونادية مراد
 2018تشرين األول/ أكتوبر  5نيويورك، 

 [كما ُقّدمت]
 )ترجمة غير رسمية(

 

بدفاعهما عن ضحايا العنف الجنسي في حاالت . 2018ُأهنئ نادية مراد والدكتور دينيس موكويجي على نيلهما جائزة نوبل للسالم لعام 
 النزاع، فإنهما قد دافعا عن قيمنا المشتركة.

 

لقد أسمعْت نادية مراد صوَتها بشأن إساءاٍت شنيعٍة ارُتكبت في العراق عندما استهدف متطرفو العنف من تنظيم داعش الشعَب األيزيدي 
، واصلت تقديم 2016يا الحسنة لمكتب األمم المتحدة المعنّي بالمخدرات والجريمة منذ عام بوحشيٍة، ال سيما النساَء والفتيات. وكسفيرٍة للنوا

الدعم لضحايا االتجار بالبشر واالستعباد الجنسي، وتحقيق العدالة على المجرمين. وقد أّثرت دعوُتها القوّية في الناس في جميع أنحاء 
 ة في الجرائم المروعة التي تعرضْت لها هي والكثيرون غيُرها.العالم وساعدت في إنشاء تحقيٍق مهمٍّ لألمم المتحد

  
 وكان الدكتور دينيس موكويجي ُمناصرًا ُشجاعًا لحقوق النساء اللواتي ُحوصرَن في نزاعاٍت مسلحٍة مّمن عانيَن من االغتصاب واالستغالل

تمرٍة، إال أنه جعل من مستشفى بانزي في جمهورية الكونغو وعلى الرغم من تعّرض حياته لتهديداٍت مس وغيرهما من االنتهاكات المرّوعة.
مرتكبة الديمقراطية مالذًا من سوء المعاملة. وقد دعمت األمم المتحدة جهوده. وبات صوتًا قويًا ُيلفت انتباه العالم إلى الجرائم المروعة ال

نما استعاد الكرامة واألمل.ضد النساء في أوقات الحرب. وبصفتِه جّراحًا ماهرًا وحساسًا، لم يُقم فقط   بعالج األبدان المثخنة بالجروح وا 
  

قبل عشِر سنواٍت، أدان مجلس األمن باإلجماع العنَف الجنسي كسالٍح في الحرب. واليوم، قّدرت لجنُة نوبل جهوَد نادية مراد ودينيس 
   موكويجي كأدواٍت حيويٍة من أجل السالم.

 

لم، خالل تكريم هذين الُمدافَعين عن الكرامة اإلنسانية، فإن هذه الجائزَة تُقّدُر أيضًا عددًا ال ُيحصى من الضحايا في جميع أنحاء العاومن 
   هذه هي جائزتهم أيضًا. والذين غالبًا ما كانوا يتعرضون للوصم واإلخفاء والنسيان.

 
لإلقرار بالعنف والظلم اللَذيِن يواجههما نصف سكاننا بشكٍل غيِر متناسب. ِلُنكّرَم هذين  والواقع أن هذه الجائزَة جزٌء من حركٍة متناميةٍ 

 الحائزين الجديدين على جائزة نوبل من خالل الدفاع عن ضحايا العنف الجنسي في كل مكان.
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THE SECRETARY-GENERAL 

— 
REMARKS TO PRESS ON THE AWARDING OF  

THE 2018 NOBEL PRIZE FOR PEACE  
TO DR. DENIS MUKWEGE AND NADIA MURAD 

New York, 5 October 2018 

  
[as delivered] 

  
I congratulate Nadia Murad and Dr. Denis Mukwege on being awarded the 2018 Nobel Peace Prize. In defending the 

victims of sexual violence in conflict, they have defended our shared values. 

  

Nadia Murad gave voice to unspeakable abuse in Iraq when the violent extremists of Daesh brutally targeted the 

Yazidi people, especially women and girls. As a Goodwill Ambassador for the United Nations Office on Drugs and 

Crime since 2016, she has pursued support for victims of human trafficking and sexual slavery and justice for 

perpetrators. Her powerful advocacy has touched people across the world and helped to establish a vitally important 

United Nations investigation of the harrowing crimes that she and so many others endured.  

  

Dr. Denis Mukwege has been a fearless champion for the rights of women caught up in armed conflict who have 

suffered rape, exploitation and other horrific abuses.  Despite regular threats to his life, he made the Panzi Hospital in 

the Democratic Republic of the Congo a haven from mistreatment. The United Nations has supported his efforts. He 

has been a strong voice calling the world’s attention to the shocking crimes committed against women in wartime.  As 

a skilled and sensitive surgeon he not only repaired shattered bodies but restored dignity and hope.  

  

Ten years ago, the Security Council unanimously condemned sexual violence as a weapon of war.  Today the Nobel 

Committee recognized the efforts of Nadia Murad and Denis Mukwege as vital tools for peace.   

  

By honouring these defenders of human dignity, this prize also recognizes countless victims around the world who 

have too often been stigmatized, hidden and forgotten.  This is their award, too.   

  

Indeed, the award is part of a growing movement to recognize the violence and injustice disproportionately faced by 

half of our population.  Let us honour these new Nobel laureates by standing up for victims of sexual violence 

everywhere. 
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