
 

الخاص للمساءلة عن جرائم داعش: نادية مراد رمُز الصمود، تسّلُط الضوء على المستشار 
 الحاجة إلى تحقيق العدالة في جرائم داعش

   
ُمشيدًا بالسيدة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسالم  - ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ١٠نيويورك، 

ار الخاص لألمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق بوصفها رمزًا لصمود ضحايا جرائم داعش، قال المستش
( السيد كريم خان إن شجاعتها وتضحيتها النبيلة ستكون دافعًا إضافيًا UNITADللمساءلة عن جرائم داعش )

 لعمل فريقه في دعم حكومة العراق لمساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.
 

 2018لَذيِن تشاركا الفوز بجائزة نوبل للسالم لعام وهنأ السيد خان السيدة مراد والدكتور دينيس موكويجي ال
 على جهودهما لوضع حد ٍّ الستخدام العنف الجنسي أسلوبًا للحرب واإلرهاب.

 
وقال: "بشجاعتها االستثنائية، اختارت نادية مراد مواجهة أولئك الذين اختطفوها وعذبوها وأساءوا معاملتها من 

أليزيدي  وغيرهم من الضحايا الذين عانوا كثيرًا. وهي بذلك قد أبرزت أجل لفت االنتباه إلى محنة مجتمعها ا
ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي تحقيق العدالة لجميع الضحايا." وأضاف السيد خان: "ولهذا، ُنحي ي 

شجاعتها وُنشيد بالتأثير الذي أحدثتُه في إزالة الوصمة عن الضحايا وتذكيرنا بأن معاناتهم يجب أال ُتنسى 
 أبدًا."

 
وتابع بالقول: "لقد أمضى الطبيب الدكتور دينيس موكويجي سنواتٍّ في مساعدة اآلالف من ضحايا العنف 
الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليصبح رمزًا للنضال من أجل إنهاء العنف الجنسي في حاالت 

 النزاع. وهو يستحق كل التقدير لنشاطه وشجاعته."
 

إن األعمال البطولية التي قام بها كلٌّ من السيدة مراد والدكتور موكويجي ُتنادي بالمساءلة وقال السيد خان 
 والعدالة، ُمعلنًا أن فريق التحقيق الذي يرأُسُه سينتشُر قريبًا في العراق لبدء أنشطته التحقيقية.

ائم العنف الجنسي والعنف القائم وتعه د السيد خان قائاًل "إن فريقنا في العراق سُيعطي األولوية للتحقيق في جر 
 على النوع االجتماعي في العراق."

 



وقال المستشار الخاص أن السيدة مراد قالت في بيانها بعد نيلها الجائزة: "يجب أن نعمل معًا بكل عزمٍّ 
إلثبات أن  حمالت اإلبادة الجماعية لن تفشل فحسب، بل ستؤدي إلى المساءلة عن مرتكبي الجرائم وتحقيق 

لعدالة للناجين." مضيفًا: "وعهُدنا نحن في فريق التحقيق، لها وللعالم أجمع، هو أننا سنعمل دون هوادةٍّ من ا
 خالل تحقيقاتنا المستقلة لدعم المساءلة الصحيحة عن جرائم داعش."

 
يق، (. ووفقًا لشروط إنشاء هذا الفر 2017) 2379وقد تم  إنشاء فريق التحقيق بموجب قرار مجلس األمن رقم 

سيدعم المستشار الخاص الجهوَد الراميَة إلى مساءلِة داعش عن طريق جمع وحفظ وتخزين األدلة على 
أعمالٍّ قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية ارتكبها داعش في العراق، وتعزيِز 

الناجين بما يتماشى والقوانين الوطنية ذات  المساءلة على مثل هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم، والعمِل مع
 الصلة لضمان اإلقرار الكامل بمصلحتهم في تحقيق المساءلة عن جرائم داعش.
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