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 الرابع إلى مجلس األمن؛  تقريره م المستشار الخاص يقد  

 داعشتنظيم مساءلة لجهود الأدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في 

قّدم فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش )يونيتاد( تقريره الرابع إلى 

 2379مجلس األمن يفّصل فيه األنشطة التي يقوم بها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، عمالً بالقرار  

(2017) . 

جرائم للفي تنفيذ واليته لدعم جهود المساءلة من خالل جمع أدلة الفريق جه التقدم الرئيسية التي حققها ويبرز التقرير أو

 .داعش في العراقأفراد تنظيم رتكبها ااإلبادة الجماعية التي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية والتي ترقى الى جرائم 

 هلقدراتالفريق  تحديد وجمع أشكال جديدة من األدلة، وتسخير  هو    هذا التقدمتحقيق  في  التي ساهمت  ومن األمور المركزية  

القضائية  ات، من خالل تعاونه مع السلطفريقال. فعلى سبيل المثال، حصل يةحكومة العراقالوالتعاون مع  ،التكنولوجية

من مزودي خدمة الهاتف الخليوي  التي يقوم بها الفريق تحقيقاتالذات الصلة بالعراقية، على سجالت بيانات المكالمات 

العراقيين. كما أدى التعاون مع السلطات العراقية إلى الحصول على البيانات من الهواتف المحمولة وأجهزة تخزين 

ش في داعتنظيم هذه التطورات نقلة نوعية محتملة في مقاضاة أعضاء وتمثّل بتنظيم داعش. المتعلقة البيانات الضخمة 

  .العراق

من  ،، بما في ذلكفرضها وباء كوفيدالصعبة التي للعمل لمعالجة الظروف إلى اعتماد نهج مبتكر التحقيق سعى فريق و

ع قدرة على تنظيم وتتبّ العزز من التابعين للفريق، والذي  خبراءقام بتطويره الخالل إنشاء نظام معزز إلدارة األدلة، 

. كما تم توسيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في جمع أدلة الطب الشرعي في مواقع الفريق  اوالبحث في األدلة التي يجمعه

 .الجرائم الكبرى األخرى سارحالمقابر الجماعية وم

ً   يةحكومة العراقتم تعيينها من قِبَل اللجنة التنسيق الوطنية التي  وال تزال   ً   شريكا تعمل بشكل اذ انها  ،  لفريق التحقيق  حاسما

داعش التي تنظيم بجرائم األدلة المتعلقة لدعم رقمنة وأرشفة ضخم لي لمشروع جديد يونيتاد في التنفيذ األوّ المع وثيق 

 .السلطات العراقية ذات الصلة بحوزة 

العراقية، ع يونيتاد مبادراته الهادفة إلى تبادل المعارف والمساعدة التقنية مع السلطات  وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، وسّ 

 .والمعدات في مجاالت الطب الشرعي الرقمي وحماية الشهود ودعمهم  اتبما في ذلك توفير التدريب

ً مع  تعزيز الشراكات مع المجتمعات والمنظمات غير الحكومية وويبقى  شهر في وليونيتاد.  بالنسبة ل  القادة الدينيين محوريا

لبيان التاريخي عن دعمهما لنغ  يأداما ديالسيد  كيل األمين العام  وو  كريم خان  المستشار الخاصأعرب  ،  2020آذار/مارس  

عن الذي أكد من خالله قادة جميع الديانات الرئيسية في العراق وبشأن ضحايا داعش، الذي اعتمد المشترك بين األديان 

 .داعشيم تنظجرائم عن المساءلة واليته واحقاق يونيتاد في تنفيذ فريق التحقيق التزامهم الجماعي بدعم 

 في االسابيع القليلة القادمة. الرابع األمن بشأن التقرير مجلس بإحاطة المستشار الخاص كريم خان  قوم وسي
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