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

 النصف سنوي المقدم اىل مجلس االمن يشير اىل تقدم ملحوظيونيتاد 

ي ليونيتاد )التقرير اليوم  صدر  – 2019أيار/ مايو  22، قاالعر بغداد، 
فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم الثان 

ي تنفيذ واليته لدعم  أحرزهالذي  قدمالت والذي يعرض بالتفصيل األمن، ( المقدم اىل مجلسالمرتكبة من جانب داعش
فريق التحقيق ف 

ي لة داعش ءالجهود المحلية لمسا 
ي جمع األدلة ف 

وجرائم اإلبادة الجماعية المرتكبة من جرائم ضد اإلنسانية  الحرب، ترف  لجرائمللجرائم الت 

ي العراق
 . قبل التنظيم ف 

ئ بموجب  يونيتاد وقد ابلغ  ي تقريره اىل  (،2017)2379من قرار مجلس األ الذي انش 
المرافق  ان الموظفير  األساسيير  و مجلس االمن ف 

 جمع األدلة  وسياقات الخاصة بفريق التحقيق
ً
ي متوفرة حاليا
ي حير  ان الوثائق  العراق،ف 

 الشهود،شهادات ولوازم  ،والمواد الرقمية األولية،ف 

اتيجية التحقيق. إواألدلة الجنائية يتم جمعها تماشيا مع   سي 

ة وقد اطلقت يونيتاد  ي جنائية دلة الاأل جمع ل أنشطتها االولية التقرير اعداد خالل في 
ي قرية كوجو ف 

منطقة سنجار، حيث تضمنت هذه ف 

ي  من, استخراج الرفات  2019 آذار/مارس من الخامس عش  من العملية ابتداء  
انجاز العمل  وتم القرية المذكورةسلسلة مقابر جماعية ف 

التابعة لوزارة  العدىلي طب بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية العراقية وباألخص دائرة المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء ودائرة ال

اء يونيتاد. جانب من  متخصصرشاد إو  وبدعم الصحة  خير

،عن ا دفاعمجاميع ال لية و حمن خالل العمل الوثيق مع السلطات الم ة  12اكمال استخراج الرفات من  جرى لناجير   16من مجموع مقير

ي قرية كوجو. 
ة جماعية تم تحديدها ف   عمل فريق التحقيق عىل التأكد  مقير

ً
ي ذات الصلة باالدلة من ان جميع المواد ايضا

 كمن تلُجمعت الت 

 . دوليةطبقا للمعايير اليتم تخزينها وحفظها المواقع 

ي تقريرها 
 ف 
ً
ي تم الستفادة لالفعالة  الطرقتحديد بدء العمل عىل  عنوافادت يونيتاد ايضا

التشاور لطرق بير  تلك امن  جمعها،من األدلة الت 

ي جفيما يخص استخدام األدلة  دول ع بضعةم
ي المرافعات المحلية الجاري تنفيذها ذات الصلةالت 

 بجرائم داعش.  معت ف 

برئاسة المستشار ليونيتاد  وتأييدها كردستان عن دعمها   حكومة أعربت الحكومة العراقية والسلطات االقليمية ومن ضمنها اقليمومن جانبها 

العام  األمير  و الوزراء، مجلس  رئيسو  الجمهورية،رئيس كل من لتق  المستشار الخاص مع  إوقد  خان.  اسعد احمد  كريمالسيد  الخاص 

 شخصيات وزارية أخرى مرتبطة بعمل يونيتاد. باالضافة اىل ، مجلس القضاء االعىلرئيس و مجلس النواب, وكذلك رئيس  الوزراء،لمجلس 

ي قدمتها الحكوم
ي سمحت ليونيتاد وأشاد المستشار الخاص بالدعم والتسهيالت الت 

ي مهامها الميدانية. بة والت 
ي قدما وبشعة ف 

  المض 

ي العراق عرقيةالدينية والعدد من الطوائف لأوسع من شخصيات قيادية بارزة  دعمبطات لمن السالمقدم هذا الدعم وقد انعكس 
لتشمل  ف 

كمان.  الشبكزديير  والكاكائيير  و يالسنة والشيعة والمسيحيير  واأل   والي 

 و المنوطة بفريق التحقيق للوالية  الفعالشهد التنفيذ 
ً
يشكل االناث حيث  يونيتاد،ية وشخصية روحمن الجزء األساسي شكلت  تضمير  تنوعا

ي مناصب 50من  أكي  من ضمنهم  ،% من الفريق الحاىلي 55 نسبة
ي القو وان . تنفيذية% ف 

 ةجميع المناطق الجغرافية لألمم المتحدة ممثلة ف 

ي من اجله صممت والية يونيتاد، فعالوة عىل  العاملة. 
ي الت 

 المجتمع الدوىلي والمجتمع العراف 
اكة حقيقية بير  الموظفير  ن أذلك و لبناء ش 

ة العمليةمن الكادر  من ثلث يمثلون اكي  العراقيير    . اصحاب الخير

ي  
الوزراء والمستشار الخاص رئيس فريق التحقيق عن تعيير  الدكتورة سالمة حسون مجلس رئيس رسميا  أعلن,  2019مايو آيار/ من  13الـ ف 

ي من قبل المستشار الخاص كرئيسة للدعم والمشاركة   ضمن فريق التحقيق.  محىلي منصب  ارفعوهو  الوطنية،الخفاجر

،هذا  بعد  ي فريق التحقيق قدما  العراقية،بالتشاور مع الحكومة و  التعيير 
ي يمض 

اء  خصصةالم لمناصبإشغال بقية اف  ي وال المحليير  للخير
ت 

 عنها حاليا.  االعالن يجري



ي 
ي  طاقمزيادة تستمر يونيتاد ف 

امن مع عملها دوليا لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من  العراق،فريقها وتوسيع عملياتها ف   جانببالي  

 داعش. 

 :محرر النص 

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

ي العراق وحفظها وتخزينها بما يتماس  مع المعايير الدولية. هذا وق
د اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية، من خالل جمع األدلة ف 

ي إىل جرائم كلف المجلس كذلك المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق بالد
ي قد ترتق 

عوة عىل نطاق العالم اىل المساءلة عن األفعال الت 

ي ارتكبها داعش
. كما وتعمل يونتاد مع الناجير  بطريقة تتماس  مع القوانير  الوطنية حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعية الت 

ي مساءلة داعش بشكل كامل. 
 لضمان تحقيق مصالح الناجير  ف 

 : نقطة االتصال

william.deathemorris@un.org 
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