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 )يونيتاد) داعش جانب من المرتكبة الجرائم عن المساءلة لتعزيز المتحدة لألمم التابع التحقيق فريق

 

وز بمناسبة  ي قرية كوجو عملية ينهيان ويونيتاد حكومة العراق أعياد النير
ي سنجار ف 

 استخراج الرفات من أوىل المقابر الجماعية ف 

 2019آذار  12بغداد  –العراق 

صباح هذا اليوم اكمال اوىل )يونيتادفريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )اعلن 

ي منطقة سنجار بقرية كوجو، و أفادت 
يدي ف  ي تضم رفات الضحايا من المكون الير 

ة الجماعية الت  عمليات استخراج الرفات للمقير

ي بغداد. 
 االخبار ان رفات الضحايا و ما يرتبط بها من ادلة قد وصلت بسالم اىل مقر دائرة الطب العدىلي ف 

المنضوية تحت مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدىلي وحماية المقابر الجماعية  ندائرة شؤو الرفات كل من تولت عملية استخراج 

عي التابع لفريق التحقيق  والمؤنفلير  وزارة الشهداء  وكذلكالتابعة لوزارة الصحة 
ي حكومة اقليم كردستان، وقد قدم الفريق الشر

ف 

اء  القانونيون الدعم واإلرشاد عىل امتداد عملية استخراج الرفات.  والخير

 المراسيم معاىلي الدكتور مهدي العالق األمير  العام 
سبق عملية استخراج الرفات مراسيم احياء ذكرى فاجعة قرية كوجو، وقد حض 

اد الحاصلة عىل جائزة نوبل للسالم و نادية مر السيدة  القتاىل جانب عدد من كبار ممثىلي حكومة العراق. و قد  لمجلس الوزراء

ي قرية 
ي كانت هي نفسها احدى الناجيات من مجزرة داعش و عمليات االختطاف الجماعية ف 

ة النوايا الحسنة لألمم المتحدة الت  سفير

ين إل  ي منطقة سنجار. كوجو، كلمة ناشدت فيها الحاض 
 عادة االستقرار ف 

 

ي مراسيم دينية ووبعد االنتهاء من مراسيم احياء الذكرى، 
ة الجماعية ف  ي لعموم قاد اوعند موقع المقير

ألب الروحي والمرجع الديت 

يديةالطائفة  ي العراق الير 
ي الشيخ خرتو  ا باب ف  ين  من كبار المراجع الدينية وعدد إسماعيل حاحر العديد للطائفة بضعة مئات من الحاض 

ي المجزرة ، وقد اختتمت تلك المراسيم الدينية بإطالق  و  داعشمن الناجير  من جرائم منهم 
عدد من عدد من اقارب الذين سقطوا ف 

 الرمز العالمي للسالم.  بيضالات حمامال

روا من الجريمة، جرى توفير فريق للدعم االجتماعي  ي تقديم الدعم لصالح أولئك الذين تض 
 مع والية فريق التحقيق الدوىلي ف 

ً
انسجاما

ين. والنفسي لمواس  اة الحاض 

 
ً
ة بدعم من منظمة إزالة األ والحارقةخلو المنطقة من العبوات الناسفة  التأكد منبعد ان جرى اوال ي موقع المقير

لغام الدولية ف 

(MAG قام فريق التحقيق بتنقيب طبقات من )ي سطح ا
بة الت  ، وقد جرى 2014آب  15حدوث مجزرة بتاري    خ  منذ  تكونتلي 

ي  عما وبنجاح الكشف 
ي دائرة الطب العدىلي ف 

عي عليها ف 
 بعد اجراء التحليل الشر

ً
يقرب من ثالثير  من الرفات ليجري التأكد منها الحقا

 مدينة بغداد. 

ي استمرت لمدة خمسة أيام، جرى استخراج الرفات من الموقع 
ي ختام عملية استخراج الرفات الت 

ي  وتخزينها وف 
مخصصة  شاحنةف 

 قلها اىل مدينة بغداد. لهذا الغرض من اجل ن ومهيئة

فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش المستشار الخاص رئيس  ضحوقد 

 كريم خان:   السيد )يونيتاد)

ي ونيتاد يعرب يفريق "أن 
ي مشح الجريمة وفر  عن خالص امتنانه لفريق 

لقد . لحكومة العراقير  التابع األدلة الجنائيةق يالتحقيق ف 

شدين أكمل الفريقان عملهما خالل عملية استخراج الرفات  ي مسي 
مع أفضل الممارسات بما ينسجم فريق يونيتاد  بالمتخصصير  ف 

امهم  ولقد الدولية،   يحتذى به."بهذا العمل من أجل جميع العراقيير  ا كان الي  
ً
  مثاال

ي كوجو بهدف  كافةاألدلة الجنائية ل تحليلمرحلة من التحقيق هي التالية إن المرحلة 
ي تم جمعها ف 

 الضحايا  تحديد هويةاألدلة الت 

ا لمعتقداتهم الثقافية أو الرفات  دفن كي يتم  يرغبون ما  حسببيمكن إعادة رفاتهم إىل أفراد أرسهم الباقير  عىل قيد الحياة بحيث 
ً
وفق

 .الدينية



 المستشار الخاص السيد كريم خان المجتمع  وقد خاطب
ً
 :المحىلي قائال

ة طويلةم لقد انتظرت" ي من الزمن في 
ة أطولالقول . ويؤسفت   ".ألن الطريق إىل العدالة الحقيقية هو طريق طويل إن عليكم االنتظار لفي 

و بمناسبة عيد الننتطلع  " ي عشر المقبلة ونتعهد بمواصلة العمل  الكردية ز رأس السنة ير
ي إىل األشهر اإلثت 

بحيث يمكن التحقيق 

ي جميع االوقات عىل ضمان بقاء . ستعمل يونيتاد تحقيق المطالبات بتحقيق العدالة و متطلبات المساءلة ضمن محاكمات عادلة
ف 

ي و للمجتمع الدوىلي 
 تحقيق وجهات نظر  ومخاوف  الناجير  وعائالت الضحايا ضمن صميم عملها بحيث يتست  لنا و  للشعب العراف 

ي 
ي  تحت وطأتها رزحوا المساءلة عن الجرائم البشعة الت 

 ." جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعيةقد ترتق  اىل والت 

ي جرائم داعش قبل بدء شهر رمضان
 .هذا وسيعود فريق يونيتاد إىل منطقة سنجار لدعم التحقيقات الجارية ف 

 

 :مالحظة من محرر النص

ئ فريق )يونيتاد  بقرار مجلس األمن أنسر
ً
( لدعم الجهود المحلية الرامية إىل مساءلة أعضاء داعش عن الجرائم 2017) 2379( عمال

ي العراق وحفظها وتخزينها بما يتماشر مع المعايير الدولية.  الجماعية،ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة 
من خالل جمع األدلة ف 

ي قد كلف المجلس كذلك المستشار الخ  وقد هذا 
اص رئيس فريق التحقيق بالدعوة عىل نطاق العالم اىل المساءلة عن األفعال الت 

ي ارتكبها تنظيم داعش
ي إىل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعية الت 

 .ترتق 

 

 

 


