
 
 

 

 

 

 

United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL 

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

 

United Nations  
 UNITAD 

Nations Unies                  

ي يونيتاد ات فريق قالدنمارك تدعم تحقي 
 
 الجرائم الجنسية  ف

 جتماعي والجرائم المرتكبة ضد األطفال والجرائم القائمة عىل النوع ال 
 

  – ٢٠٢٠ديسمبر / كانون األول  ١١بغداد، 
 
لتقديم الدعم المالي لفريق التحقيق   تفاقيةإعت الدنمارك وق

 د(. )يونيتا الُمرتكبة من جانب داعشالتابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

 
 
ن كرونة  6هذا الدعم، الذي يبلغ إن (، مخصص  900,000)حوالي  ةدنماركيماليي  للتحقيقات   دوالر أمريكي

ي تتول القيام بها 
ي  لتحقيقات  ا  وحدة  الت 

 ووحدة الجرائم الُمرتكبة    جتماعي الجرائم القائمة عىل النوع ال فن
 
  ضد

ن  األطفال   ي إدارتيهما وحدة    ( يونيتادفريق التحقيق ) لالتابعتي 
شارك فن

ُ
 و .  ت التابعة للفريق نظم المعلوماوت

 
 يعد

ي جمع وتخزين ومعالجة  أساسي   نظم المعلوماتعمل وحدة 
بالجرائم   ذات العالقة األدلة الُمستنديةفن

 القائمة عىل النوع ال 
 
ي  األطفال  جتماعي والجرائم ضد

. وبمساعدة المساهمة داعشرتكبها تنظيم االت 

ن من استخدام الحلول التكنولوجية للتحقيقات ي    الدنماركية، ستتمكن كلتا الوحدتي 
 المواضيعية   مجاالتالفن

ي تمس  التالية ةثالثال
 ااألطفال؛  : الجرائم الت 

 
؛ والجرائم ضد  لرق المثليات والمثليون ومزدوجو  فئات الجنسي
ن  الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار  ل . الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنسي 

 
ويتمث

ي الهدف العام 
ي جرائم   ات العالقةاألدلة الُمستندية ذتعزيز جمع وتخزين ومعالجة  فن

بالتحقيقات الجنائية فن
ي العراق

 .ارتكبها تنظيم داعش فن

  "  قائلة:   ،ترين برامسن  ،حت وزيرة الدفاع الدنماركيةفيما يتعلق بالدعم، ص  و 
 
ن  إن النساء واألطفال هم من بي 

ي عانت األمر  
داعش المسؤولية عن  تنظيم من خالل تحميل و . تنظيم داعشين أثناء عهد إرهاب الفئات الت 

ي  تنظيملهذا ا دحر الجهود العراقية لضمان  ( يونيتادفريق التحقيق ) جرائمه البشعة، يدعم  .  إل األبد  الرهاب 

 
 
ي هذ مساهمتها بفخورة الدنمارك  وإن

 ." دو الجه هفن

ي العراق عىل وجه التحديد بجرائم جنسية ا تم  لقد 
قائمة عىل النوع جرائم و ستهداف النساء من األقليات فن

ي ذلك جرائم الحرب والجرائم  تنظيم    ارتكبها   جتماعي ال 
ي نطاق الجرائم الدولية بما فن

ي قد تندرج فن
داعش، والت 

 لقرسي، غتصاب، والزواج اويشمل ذلك ال  ،البادة الجماعيةجرائم ضد النسانية و 
 
،  والرق الجنسي

 ختطاف، وال وال 
 
، والتعذيب، والفصل ت ن النساء واألطفال والرجال القرسيجار بالبرسر  .بي 

 
ا
 هذا ، سيستخدم الفريق ( يونيتادفريق التحقيق ) بوالية  وعمل

 
ألعىل  التمويل لضمان إجراء تحقيقاته وفقا

 .األدلة وحفظهاهذه المعايي  الدولية لتوثيق 

 
ُ
 كما ت

 
 ار م الدنمقد

 
   ك دعما

 
ي    ( يونيتادفريق التحقيق ) إل    ماليا

الطب و بهدف تعزيز قدرة المحاكم والنظام القضاب 
عي 

 .العراقية  الرسر
 

******************************** 
 جورج فخري، رئيس قسم العالم لدىلمزيد من المعلومات، يرج  التواصل مع السيد 

 فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد(،
 : ي
وبن يد اللكي  :  عي  ( أو مع المكتب العالمي لفريق التحقيق )يونيتاد georges.fakhry@un.org الي  ي

وبن يد اللكي   PIO@un.org-UNITAD الي 
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