
 األیزیدیین   تذكاري لضحایا اإلبادة الجماعیةالنصب  للمقبرة ولمبادرة نادیة والمنظمة الدولیة للھجرة في العراق تضع حجر األساس ل 

ي أعقاب اإلبادة الجماع�ة  اإل   مجتمعمع استمرار ال  -صوالغ، سنجار  
ي إعادة البناء �ف

ي تعرضوا لها ي��دي �ف ي العراق  اليت
ة  �ف  بناء مق�ب

�
، بدأ رسم�ا

ي صوالغ، سنجار.  
ي عام  ة  مبادرة ناد�منظمة  وقامت  ونصب تذكاري �ف

   بالبناء بالبدء    2021�ف
ً
 أمضتو لطلبات المجتمع اإلي��دي،    استجابة

ف  ة  مبادرة ناد� منظمة   ا�ة مع أفراد المجتمع ومهندس معماريالعامني ة والنصب التذكاري بال�ش ي تصم�م المق�ب
ف �ف   من المجتمع   الماضيني

ا البناء   و�بدأ ي��دي.  اإل  ي العراق والوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة هذا األسب�ع بدعم من المنظمة الدول�ة للهجرةرسم��
 . �ف

ي  
ي اإل   مجتمع، تعرض ال2014  آب�ف ي والدييف

ي سنجار لهجوم  العر�ت
ي محاولة    شنهي��دي �ف

تل آالف    ممنهجةداعش �ف
ُ
لمحوە من الوجود. ق

 ُ ي ع  2,700اليوم ، ال يزال حوا�ي  و امرأة وطفل.    6,000د مئات اآلالف، وتم استعباد أ��� من  األشخاص، و�ش
ي  إي��دي �ف

داد المفقودين، �ف
ف ال تزال   ات  غ�ي مستخرجة   رفات الضحا�ا حني  .المقابر الجماع�ةمن ع�ش

 وجود مكان  فالحزن جزء من عمل�ة الشفاء.  ان  : "ناد�ةمبادرة    منظمة   مديرة و قالت ناد�ة مراد، مؤسسة  و 
�
  عوائلنا تذكر  ن و   لنحزن جم�عا

اننا أمر   ، وخاصة أولئك الذين عادوا إ� سنجار.   مهم للغا�ةوأصدقائنا وج�ي ف ا  " وأ�ملت قائلة: "للناجني ا تعل�م�� تذك�ي  وهو    –أنه �خدم غرض�
ي 
ف ع� منع فظائع العالم بما عاىف منه مجتمعنا، وك�ف �جب أن �ستمر �ف ك�ي  ." كهذە  ال�ت

ي ج�كما   ي العراق، جيور�ب
ي المجتمع  غا قال رئ�س بعثة المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

من الصدمة والدمار، �صبح    د حال  ا هذلوري: "عندما �عاىف
ي و�ح�اء ذكرى األحباء المفقودين من المكونات األساس�ة للجهود المبذولة لدعم  

ف أثناء عودتهم إ� د�ارهم من  إح�اء ذكرى الما�ف الناجني
وح. هذا ما �س� إ� الق�ام به هنا  ف ي قانون الناج�أل نصب تذكاري من المجتمع و  -ال�ف

ا مع األحكام المنصوص عليها �ف   ات جله، يتوافق أ�ض�
ناد�ات اإلي��د� ومبادرة  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  عملت  الذي  منذ    ة ،  دعمه  والة بدا�الع�  ملزمني  ذ،  ف ظل  استمرار  به    ني   منح مع 

 ت." التع��ضا 

، أحد أ   تالو خالد قال   وع بهذا الحجم لتوثيق  ستكون "أحد أق��اء ضح�ة من ضحا�ا صوالغ:  المجتمع و   عضاء خ�ف ة أول م�ش هذە المق�ب
ا   . س�كون معلم� ف ها ع� مجتمعنا. إن إ�شاء  اإلبادة الجماع�ة لإلي��ديني ا حجم اإلبادة الجماع�ة وتأث�ي ا لألج�ال القادمة وس�ظهر ب��� تار�خ��

ف بحقوق اإل�سان وقضا�ا العدالة ة جماع�ة رم��ة س�جذب انتباە الشخص�ات العامة والمهتمني  " . مق�ب

ي غا�ة األهم�ة إن تخل�د ذكرى ضحا�ا اإلبادة الجماع�ة أمر  
ف داخل العراق �ع�شون ك  م �ث ال يزال العد�د منه��دي، ح يللمجتمع اإل   �ف نازحني

ي سنوات
ف من  ع� اإلبادة  بعد أ��� من ثماىف ة والنصب التذكاري من خالل مشاورات مكثفة مع الناجني ي للمق�ب

. تم اخت�ار التصم�م النهاىئ
 
ُ
ف والعائدين وال تهدف فقط إ� تك��م أولئك الذين ف ا  لتكون    بل  وحسب،قدوا  النازحني والمجتمع والمنطقة    لألفراد بمثابة حافز لشفاء  أ�ض�

ي صمد   وأذى م��ــــع. أمام صدمة   تاليت

وع  ي سنجار. يهدف تصم�م �كون   لعمل نصب تذكاريهذا هو أول م�ش
ف  ياإل  ىإ� الحفاظ ع� ذكر  النصببهذا الحجم والنطاق �ف ��ديني

ي سنجار وتك��مها، وس�كون بمثابة 
 .ي األ��ب إلح�اء ذكرى المجتمع األي��د  مساحة �ف

 :مبادرة ناد�ةعن 

ي تمر ب  مكرسة إلعادة بناء المجتمعاتغ�ي حكوم�ة  دول�ة  �ي منظمة    ناد�ةمبادرة   ا   من العنف الجن�ي   اتلناج�ا   ومنا�ةأزمات  اليت .  عالم��
   يركز عمل 

�
ي سنجار ع� إعادة التط��ر المستدام    المنظمة حال�ا

ف اإلي��دي  موطن   ، �ف ي    ني
مع المجتمع المح�ي    ة مبادرة ناد�تعمل  و العراق.  �ف

كاء المنفذين   ي  ع� ارض الواقع  ومجموعة متنوعة من ال�ش ي سنجار لتصم�م ودعم المشار�ــــع اليت
ي �ف

استعادة التعل�م والرعا�ة    �ساهم �ف
ي المنطقة.   والم�اەالصح�ة وسبل الع�ش 

ف المرأة �ف جميع برامج  ذكر ان  ومن الجدير بال (الم�اە وال�ف الص�ي والنظافة) والثقافة وتمكني
ف   ناد�ةمبادرة  تدعو مبادرة  كما و .  بع�د وتعمل ع� تع��ز بناء السالم ع� المدى ال  والناج�ات موجهة نحو المجتمع وتتمحور حول الناجني

ي    ناد�ة 
ف األمن �ف ، وتحسني ف المنطقة،  الحكومات والمنظمات الدول�ة إ� دعم جهود إعادة بناء سنجار، والس�ي لتحقيق العدالة لألي��ديني

ي جميع أنحاء العالم
 .ودعم الناج�ات من العنف الجن�ي �ف

ي العراق  عن
 :المنظمة الدول�ة للهجرة �ف

ي مجال الهجرة، وتعمل بالتعاون مع حكومة    تعمل بالتعاون مع حكومات متعددة و�ي المنظمة الدول�ة للهجرة �ي المنظمة  
الرائدة �ف

عددها   البالغ  البالد  محافظات  ع�ب  الدعم  لتقد�م  ف  الدوليني كاء  وال�ش ي 
المدىف المجتمع  ومنظمات  إقل�م كردستان  وحكومة    18العراق 

ي تغ�ي إدارة وتنسيق المخ�مات، و�عادة تأه�ل  المحافظة. كجزء من استجابتها   ن�ة التحت�ة، والرعا�ة  المأوى والبُ متعددة القطاعات اليت



،  نفس الصح�ة، والصحة ال سبل الع�ش، وتط��ر الس�اسات، وأ��� من ذلك، تلعب المنظمة الدول�ة  ودعم  �ة والدعم النف�ي االجتما�ي
ي  

ا �ف ا رئ�س�� ف للهجرة دور� ي العراقتحسني
. ب  واع�ةلتكون  عمل�ة العدالة االنتقال�ة �ف ف  الصدمات وتتمحور حول الناجني

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى ا��تصال
  press@nadiasinitiative.org فريق مبادرة نادية مراد ،

   iraqpublicinfo@iom.intقسم المعلومات العامة للمنظمة الدولية للهجرة ،
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