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رحب المستشار الخاص لفريق التحقيق يونيتاد كريستيان ريتشر باإلدانة
ُ
 ي

ي تنظيم داعش 
 
 البارزة عن جريمة اإلبادة الجماعية لعضٍو ف

 

ي    بغداد 
 
(    30ف ي )نوفمبر

الثان  ين  رّحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز   –   2021تشر
  
ً
، اليوم بالحكم الذي يمثل عالمة المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش )يونيتاد(، السيد كريستيان ريتشر

 ضد أحد أعضاء تنظيم داعش المدعو طه الج
ً
ي مدينة فرانكفورت عن جريمة اإلبادة الجماعية (Taha Al-J) بارزة

 .ف 

 هذه اإلد
ّ
: "إن

ً
ي الجهود العالمية الرامية لتحقيق المساءلة عن الجرائم  ورّصح المستشار الخاص قائال

 ف 
ً
 مهما

ً
انة تمثل معلما

كبت ضد  
ُ
ي إرت

ي إرتكبها تنظيم داعش، وبشكل خاص لتحقيق العدالة للضحايا والناجي   عن األعمال المروعة الت 
الدولية الت 

 قضائية نرى هذه الجرائم تصنف حسب طبيعتها:  
ً
ي سابقة

 الضحايا انتظروا  المجتمع األيزيدي، وف 
ّ
 جماعية. وبرغم أن

ٌ
إبادة

ي  
ي األمل بما يمكن تحقيقه. وأود اإلشادة بجهود مكتب المدعي العام االتحادي األلمان  ة طويلة بالفعل، لكّن هذا األمر يحت 

فت 
ي السعي نحو ال

ي المتمثل ف 
مساءلة وتحقيق  وكافة المدعي   العامي   الوطنيي   الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الهدف النهان 

 ." العدالة

بإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية من قَبل المحكمة   (Taha Al-J) .تمت إدانة المدعو طه الج
ي ذلك بعد إدانة زوجته األلمانية،    19االقليمية العليا بعد محاكمة استمرت لمدة  

ي المانيا، ويأن 
ي مدينة فرانكفورت ف 

 ف 
ً
شهرا

ي وقت سابق من هذا العام بإرتكابها جرائم ضد اإلنسانية، واستمعت المحكمة   (Jennifer W) نيفر دبليوجي
ي مدينة ميونيخ ف 

ف 
ي هذه الدعوى إىل دور طه الج  

ي مدينة الفلوجة ووفاة الفتاة بعد ذلك نتيجة    (Taha Al-J)ف 
قاقه إلمرأة أيزيدية وابنتها ف  ي است 

ف 
ي درجة حرارة تزيد عن  (Taha Al-J) قيام طه الج

ي الخارج ف 
 .درجة مئوية 50بتكبيلها ف 

ي سنجار حيث ُعرضت نتائجه  
ي الجرائم الُمرتكبة بحق المجتمع األيزيدي ف 

 ف 
ً
 هيكليا

ً
 تحقيقا

ً
وأنىه فريق التحقيق يونيتاد مؤخرا

ي شهر أيار/مايو  
 الفريق وجد أ2021األولية عىل مجلس األمن ف 

ّ
 أن

ً
دلة واضحة ومقنعة عىل أن الجرائم المرتكبة ضد  ، مؤكدة

ي الحكم الذي صدر اليوم
  .األيزيديي   ترف  إىل كونها إبادة جماعية وهو ما انعكس ف 

ي قضية طه الج
ن   (Taha Al-J) ودعم فريق التحقيق يونيتاد ف 

ّ
ي العراق وتمك

عي   األلمان من خالل االنخراط مع الشهود ف 
ّ
المد

ي 
ي زعمت نجاة الفتاة األيزيدية المتوفيةالفريق من المساعدة ف 

ي الوثائق الت 
وير الوارد ف   . إثبات الت  

ي هذه  
ي شاركت ف 

ق هذه اإلدانة، بدعم من فريق التحقيق يونيتاد، ال سيما أنت 
ّ
ي تحق

: "يسعدن 
ً
وأردف المستشار الخاص قائال

ح هذه ال 
ّ
ي المانيا، حيث توض

ي السابق كمدعي عام محىلي ف  اكات بي   السلطات المحلية  القضية خالل منصت  نتيجة دور الشر
ي نواجهها إلحقاق  

ي التغلب عىل العديد من العقبات الت 
رة والمنظمات غت  الحكومية ف  ّ وفريق التحقيق والمجتمعات المتض 

  ."العدالة عن جرائم تنظيم داعش 

ي تلك القضية قد 
 الدور الذي لعبه فريق يونيتاد ف 

ّ
د السيد ريتشر كذلك عىل أن

ّ
ي أظهرتها    وشد

أثبت الرؤى والقيادة العالمية الت 
ي سبيل دعم المزيد من  

ي إنشاء فريق التحقيق ودعم عمله. وسيواصل الفريق العمل مع السلطات العراقية ف 
حكومة العراق ف 

ي العر 
 .اقالمالحقات القضائية لعنارص تنظيم داعش بطريقة تعكس التأثت  العميق لجرائمهم عىل العديد من المجتمعات ف 

 

********************************** 

 التابع التحقيق لفريق اإلعالمي  المكتب مدير  فخري جورج السيد  مع التواصل يرج   المعلومات، من لمزيد 
يد  عت   داعش تنظيم  جانب من المرتكبة الجرائم عن المساءلة لتعزيز  المتحدة لألمم :  الت  ي

ون     georges.fakhry@un.org  االلكت 

mailto:georges.fakhry@un.org

