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PRESS RELEASE 
 

 

في السنة األيزيدية الجديدة، الممثل األممي الخاص كوبيش يدعو إلى مواصلة الجهود من أجل تأمين الحرية للنساء واألطفال 
 ة بحق األيزيديينالمختطفين والمساءلة عن الجرائم المرتكب

 
بمناسبة حلول العام األيزيدي الجديد، ُيهنئ الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في  - 2018نيسان/ أبريل  61بغداد، 

العراق السيد يان كوبيش كافة األيزيديين في العراق وخارجه وكافة العراقيين الطيبين الذين يشاركون مشاعر االحتفال مع إخوتهم 
 زيديين.األي
 

التي تحتفلون فيها بعراٍق خاٍل من آلة القتل الداعشية التي ُهزمت  2014وقال السيد كوبيش: "هذه المناسبة هي األولى منذ عام 
بشجاعة وتضحية ووحدة شعب العراق، وبتصميم الشعب األيزيدي على النصر والنجاة. ومع ذلك، تبقى هذه الفرحة غيَر مكتملٍة 

نساء واألطفال األيزيديين الذين اختطفهم واستعبدهم التنظيم اإلرهابي لم يعودوا بعُد إلى أحّبائهم. وستبقى في حين أن آالف ال
غيَر مكتملٍة بدون عدالٍة ومساءلٍة عن الجرائم المرتكبة بحق األيزيديين. وستبقى غيَر مكتملٍة في حين أّن الكثير من األيزيديين 

 لى منازلهم ليعيشوا هناك بأماٍن وكرامة.غيُر قادرين على العودة طواعيًة إ
 

في هذا اليوم، نستذكر ضحايا جرائم اإلبادة الجماعية التي ارتكبها داعش في محاوالت التنظيم الممنهجة للقضاء على الطائفة 
إلى استمرار الجهود األيزيدية. نحن ُنحّيي صمود هذا المجتمع الذي وقف بوجه واحدٍة من أسوأ الفظائع في العالم. ونواصل الدعوة 

ونواصل دعم جميع السلطات المختصة في العراق، بما في  لتحديد مكان النساء واألطفال األيزيديين المفقودين وتأمين حريتهم.
 ذلك إقليم كردستان، لضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق األيزيديين خالل الفترة المأساوية األخيرة."

 
الخاص قائاًل: "إن األيزيديين، مثُل كل العراقيين، يستحقون العيش في سالٍم وكرامٍة بعد سنواٍت من النزاع وبعد  واختتم الممثل

هذه المحاولة األخرى إلبادتهم. واآلن، ينبغي أن توّفر السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان، وبمساعدة المجتمع الدولي، 



ى ديارهم والشروع في إعادة بناء مدنهم وقراهم والعيش في أمٍن وسالٍم مع جيرانهم في عراٍق كافة الظروف ليتمكنوا من العودة إل
 موّحٍد يفخرون به ويحرصون على حمايته وتعزيز تنوعه الديني والعرقي."

 
 

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

 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 دة العراق )يونامي( باسم بعثة األمم المتحدة لمساع

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

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

information@un.org-unami 

 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
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