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

 

ي بعرب عن تأييده النضمام وزراء الرئيس مجلس 
ي اىل )يونيتاد ( بصفة عراق 

 رئيس المشاركة والدعم الوطن 

 

استقبل اليوم معاىلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المستشار الخاص لليونيتاد )فريق التحقيق التابع 

الجرائم المرتكبة من جانب داعش(، وقام المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن 

ي  اىل معالي ي  كرئيسة  ه بصفتها كريم اسعد احمد خان بتقديم الدكتورة سالمة الخفاج 
ي يونيتاد  المشاركة والدعم الوطن 

 . ق 

ي و منصب 
لمان العراق  ي الب 

ي النائب السابق ق  ي  نائبالستشغل الدكتورة سالمة الخفاج 
لمستشار الخاص. وبحكم ل العراق 

ي  ي السلطات الوطنية لغرض عن قرب مع نظراءه منصبها ستعمل الدكتورة الخفاج 
ي  ا ق 

 بعمل يونيتاد ق 
ً
ي قدما

المض 

ي مساءلة داعش عن الجرائم المرتكبة. 
 تحقيق تطلعات الناجي   و الضحايا ق 

ي من جانب  معاىلي رئيس مجلس الوزراء مرة اخرى عن دعمه الكامل ب  وع ليونيتاد و رّحب بتعيي   الدكتورة الخفاج 

 المستشار الخاص  وبالتشاور مع حكومة العراق. 

 كافة الدوائر الحكومية اىل التعاون مع يونيتاد و دعم العمل المناط بها 
ً
ودىع معاىلي رئيس مجلس الوزراء من جانبه ايضا

 مع قرار مجلس االمن 
ً
 بالقرار من اختصاصات تتعلق بنشاطات فريق التحقيق. و مع ما يرتبط ( 2017) 2379تماشيا

و عب  المستشار الخاص عن امتنانه لمعاىلي رئيس مجلس الوزراء و لحكومة العراق لدعهم المستمر و لتسهيل نشاطات 

 فريق التحقيق عىل امتداد البالد. 

ي فان 
ي من الجانب العراق 

 انه بتعيي   رئيس فريق المشاركة والدعم الوطن 
ً
وقد احيط معاىلي رئيس مجلس الوزراء علما

اء العراقيي   يونيتاد  ي اإلعالن ععن الوظائف االخرى للخب 
ي ق 

 والذين سيعملون ضمن فريق التحقيق.  سيمض 

يد من المشاورات مع المستشار الخاص حال انتهاء مجريات وافاد معاىلي رئيس مجلس الوزراء من جانبه بأنه يتطلع إىل مز 

 التوظيف. 

 بتنفيذ واليتهأكد المستشار الخاص مرة أخرى أن يونيتاد 
ً
ما ي ملب  

.  يمض  ي
ي خدمة الشعب العراق 

 ق 

 

 :محرر النص

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

ي العراق وحفظها وتخزينها بما يتماش  مع المعايب  الدولية. 
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية، من خالل جمع األدلة ق 

ي قد 
 هذا وقد كلف المجلس كذلك المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق بالدعوة عىل نطاق العالم اىل المساءلة عن األفعال الن 

ي ارتكبها داعش
ي إىل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعية الن 

. كما وتعمل يونتاد مع الناجي   بطريقة تتماش  مع ترتق 

ي مساءلة داعش بشكل كامل. 
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