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

             Baghdad   ●   بغداد                          TEL.:  964 (0) 780 1958802 

 

United Nations  
 UNITAD

 

Nations Unies                  

 العراق  التحقيقية والعدلية في القدراتالدنمارك ويونيتاد يوقعان إتفاقية لتعزيز 

وقّع ُكّل من فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد( ووزارة 
العراقي،  ئيالقضاالنظام تعزيز قدرات المحاكم العراقية، و هدف إلىخارجية الدنمارك مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ي

قرار مجلس األمن رقم بموجب  لتنفيذ واليته مع تلك الجهات يعمل فريق التحقيقسحيث ، التحقيق الجنائيةوقدرات 
2379 (2017.) 

أمريكي )ما يعادل خمسة ماليين كرونة  دوالر ألف 800التي تبلغ حوالي الدنمارك   ُمساهماتنّ أ الذكر رجديو
قضاة إلى سيقوم يونيتاد بتقديمه  2021-2020لعامي وإرشادي  رنامج تدريبيب لتمويلستخدم سوف تُ  دنماركية(

من  ا  البرنامج جزء هذا عتبرحيث يُ خبراء الطب الشرعي، إلى والبالد أرجاء التحقيق في المحاكم الرئيسية في جميع 
 وفقا  لكي يتم تصميم البرنامج  ،حتياجاتعداد تقييم شامل لالإيتم وف مع فريق التحقيق. وس الدؤوبالتعاون المشترك 

 ساليب تدريبية متقدمة تتماشى مع التحديات المحددة التي تواجه العراق.أل

جنبا  إلى جنب مع  فريق التحقيق معيعملون وف الذين س ،الُمختصينن يموظفين الوطنيالأن  إلى شارةوتجدر اإل
األمر الذي من شأنه  ،، سوف يستفيدون من التدريبات التحقيقية والتحليلية ضمن هذا المشروعنيالموظفين الدولي

 .هم استخدامها ضمن نشاطاتهم اليوميةكتساب مهارات جديدة يمكناو فريق التحقيق، تمكينهم من سرعة ُمجاراتهم لعمل

 إيالء تركيز خاصّ  "ال بُّد من  هأنّ بح وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود ، فقد صرّ فيما يتعلق بالدعم الدنماركيأّما 
يونيتاد  من خاللم قدّ الدعم الدنماركي المُ يُسهم أن  وأتمنى .على األقل في الوضع الراهن - على األهداف طويلة األمد

 (داعش) تنظيم الّدولة اإلسالمية الجروح التي ألحقها مداواةفي  بالتاليويسهم نتقالية في العراق، العدالة االفي تعزيز 
طموحات اإلسهام في تحقيق ال ناء قدرات النظام القضائي في العراقلبالدعم الدنماركي من شأن  نّ إبالمجتمع العراقي. 

 .سيادة القانون" بإرساء ُمجتمع قائم على أساس والُمتمثلة ر عنها كل من الحكومة العراقية والشعب العراقيالتي عبّ 

القدرات   "تعزيز أنّ  الحكومة الدنماركية على دعمها وشدد على ،السيد كريم خان ،ستشار الخاصشكر المُ  هذا وقد
تنظيم الّدولة اإلسالمية عمل فريق التحقيق لضمان مساءلة أفراد  صّب ُمباشرة  فييوالعراقية هو جزء من والية يونيتاد 

تُعرض  ،محاكمات عادلةإجراء من خالل  . وإّنهوتحقيق العدالة للضحايا جسامة  الجرائم  أشدّ  عن نالمسؤولي )داعش(
، األيدلوجية التي ال أساس لها لهذا التنظيمفضح  سوف يتسنى لنا دحضدها،ال يمكن في المحاكم الوطنية  فيها أدلة

 .ؤول دون تحريف الحقائق"والحالعراقي، المجتمع مكونات  وتحقيق العدالة لجميع الضحايا من كافة

جمع أّن المشروع  يكفل هذا والعدلية في العراق، سوفتعزيز القدرات التحقيقية  فإنّه من خاللوفي نهاية المطاف 
 المجاالتيساهم في تقوية سيادة القانون في سوف المعايير الدولية، كما والموجودة أصال  سوف يستوفي أعلى األدلة 

 داعش. التي ارتكبتهابالجرائم الهامة التي تأثرت 

من  كجزء   السالم واالستقرار تحقيق ستئماني، جاءت من خالل صندوقالمساهمة الدنماركية لصندوق يونيتاد االان 
 (.2021-2019لألعوام )ستقرار العراقي لتحقيق السالم واال -البرنامج السوري

************************************ 
حدة 

ّ
مم الُمت

ُ
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال: بالسيد جورج فخري، مدير المكتب اإلعالمي لدى فريق التحقيق التابع لأل

 لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد( 
:  9647833068026هاتف:  ي

ون  يد اإللكبر   georges.fakhry@un.org+، البر
 : ي
ون  يد اإللكبر  PIO@un.org-UNITADأو التواصل مع المكتب اإلعالمي ليونيتاد عىل البر
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