
 
 

The European Union and UNITAD Sign Agreement to support 
Digitization of Evidence of ISIL crimes in Iraq 

The United Nation Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by 

Da’esh/ISIL (UNITAD) and the European Union (EU) announced today the signing of a 

Contribution Agreement through which the EU will fund a project to support the digitization and 

archiving of evidentiary materials of ISIL crimes held by Iraqi authorities.  

The EU’s contribution of 3.5 million EUR to this project represents the largest extrabudgetary 

contribution received by UNITAD to date. 

Through this project, UNITAD will provide technical assistance and support to national authorities 

and those in the Kurdistan Region, to establish a comprehensive, indexed inventories of evidence 

relevant to ISIL crimes committed in Iraq. 

This will strengthen the evidentiary basis for UNITAD and Iraqi national authorities in developing 

comprehensive case-files supporting domestic proceedings brought against ISIL members for 

crimes that may constitute crimes against humanity, war crimes and genocide, in line with 

international standards.  

UNITAD is implementing this project with support from the government of Iraq and in 

consultation with the Iraqi National Coordinating Committee. As an initial step, UNITAD will 

conduct detailed mapping of existing evidentiary material, before developing a detailed 

digitization plan. 

Special Adviser Karim A. A. Khan QC, Head of UNITAD, thanked the EU for its generous support 

and underlined “The preservation and organization of evidentiary material in relation to ISIL 

crimes will serve to deepen the evidential foundations available for ISIL prosecutions. By 

establishing a comprehensive documentary record of these acts, we also contribute to global 

efforts to promote peace and security by ensuring that the ideologically bankrupt nature of ISIL is 

exposed.”  

The Special Adviser added that doing all this will help ensure justice and that the gravity of these 

crimes – and the sacrifices made by Iraqi citizens – are not forgotten. “The victims, survivors – 

and indeed humanity – deserve no less. Accordingly, I record my gratitude to the EU for its 

generous contribution and to the Government of Iraq for its support of this project” he concluded. 

The EU funding for the project will run for 18 months, starting on March 26, 2020.  
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 دلة األلدعم رقمنة  ية اتفاقيوقّعان يونيتاد فريق التحقيق الدولي االتحاد األوروبي و
 داعش في العراقتنظيم جرائم  ب ذات الصلة

داعش )يونيتاد( واالتحاد األوروبي المرتكبة من جانب  ألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم  التحقيق التابع لأعلن فريق  

األدلة التي تعنى مشروع لدعم رقمنة وأرشفة بتمويل  له، يقوم اإلتحاد األوروبي من خل مساهمة يةاليوم عن توقيع اتفاق

 .السلطات العراقيةبحوزة داعش التي تنظيم جرائم ب

التي   العامة مليون يورو لهذا المشروع أكبر مساهمة من خارج الميزانية 3.5وتمثل مساهمة االتحاد األوروبي البالغة 

 .حتى اآلنفريق التحقيق تلقاها ي

والسلطات في إقليم العراقية المساعدة الفنية والدعم للسلطات  ،من خلل هذا المشروع، يونيتاد فريق التحقيق قدمي  وف سو

 .داعش المرتكبة في العراق تنظيم كردستان إلنشاء قوائم جرد شاملة ومفهرسة لألدلة ذات الصلة بجرائم 

ً تعزيز  ات العراقية في تطوير ملفات قضايا شاملة تدعم لسلط لوفريق التحقيق ل ةاألسس اإلثباتيومن شأن ذلك أيضا

قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب التي جرائم الداعش في تنظيم اإلجراءات المحلية المرفوعة ضد أعضاء 

 .بادة جماعية، بما يتماشى مع المعايير الدوليةجرائم إو

وبالتشاور مع لجنة التنسيق الوطنية العراقية. وكخطوة  ،ق يونيتاد هذا المشروع بدعم من حكومة العرا فريق التحقيق  ي نفذ

 .لة، قبل وضع خطة رقمنة مفص  لألدلة الموجودةبرسم خرائط تفصيلية الفريق يقوم وف أولية، س

لتحاد األوروبي على عن جزيل شكره ل، فريق التحقيق رئيس وخان، أ. أ.  كريم ، السيدالمستشار الخاص هذا وقد أعرب

المواد اإلثباتية، ذات العلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، الحفاظ على إن من شأن " قائلً:وشدد  ،دعمه السخي

ساعدة  وتنظيمها   تاحة لم لحقةعلى  الم  ً   داعشتنظيم    ترسيخ األسس اإلثباتية الم  من خلل إنشاء سجل وثائقي شامل و.  قضائيا

رتكبةاأل  لتلك ً نساهم فإننا ، فعال الم  لتعزيز السلم واألمن من خلل ضمان الكشف عن الرامية في الجهود العالمية  أيضا

 ً   ."داعشتنظيم ل الطبيعة المفلسة إيديولوجيا

ويكفل أيضاً أن ال   ،العدالةتحقيق يساعد على ضمان  من شأن تولي جميع تلك المسائل أنإن وأردف المستشار الخاص 

ستشار الخاص حديثه .  طي  النسيان  العراقيون  بذلهاالتضحيات التي  تكابها وت صبح فظاعة تلك الجرائم التي تم ار واختتم الم 

جتمعة ال تستحق  – أيضا واإلنسانية بل –ن الضحايا والناجين قائلً "إ أود اإلعراب  على ذلك،  أقل من ذلك. وبناءً  ك لها م 

 ." هذا المشروعلاق لدعمها  امتناني للتحاد األوروبي لمساهمته الكريمة ولحكومة العر عن خالص

 .2020مارس  26من  ، بدءاً شهراً  18لمشروع لمدة هذا اسيستمر تمويل االتحاد األوروبي ل
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