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طلق فيديو متعدد الوسائط  فريق التحقيق )يونيتاد(
ُ
 ي

ظهر 
ُ
 الجرائم ضد المجتمع األيزيدي  من أدلة ي

 

حدة لتعزيز الُمساءلة عن الجرائم الُمرتكبة من جانب داعش )يونيتاد(    –  2021  أيار/مايو   13  ،بغداد 
ّ
مم الُمت

ُ
أطلق فريق التحقيق التابع لأل

الذي   الكامل  الفيديو  تّم جمعها    يعرضاليوم  ي 
الت  األدلة  ي    الفريق  تحقيقات   ضمنمجموعة 

 
األيزيدي ف المجتمع   

ّ
بحق كبت 

ُ
ارت بجرائم 

مد خان، رئيس فريق التحقيق، إحاطته إىل مجلس األمن يوم  حسنجار، وجاء ذلك عقب تقديم المستشار الخاص، السيد كريم أسعد أ

الفريق لدى   
ّ
بأن فيها  د 

ّ
أك ي 

والت   ، الجرائم    اإلثني    
ّ
أن مفادها  ا أدلة واضحة وُمقنعة  المجتمع   

ّ
إبادة  الُمرتكبة ضد ل جريمة 

ّ
شك

ُ
ت أليزيدي 

 وُيمكن الولوج إىل هذا الفيديو من خالل الصورة أدناه:  . جماعية

 

كة األبحاث )الفيديو، الذي تّم إعداده    يعرض ، توليفة  مرئية التحقيقات  لل  نشاط  والذي هو عبارة عن  (SITU Researchبالتعاون مع شر

ي هذه التحقيقات.   مستنداتوال الشهود  شهاداتعن  
ي جمعها فريق التحقيق ف 

  واألدلة الرقمية والعدلية الت 

 هذا الفيديو  إىل  المستشار الخاص السيد كريم خان    وأشار 
ّ
ي تنفيذه    هو بمثابةأن

ي سىع الفريق إىل تبنيها ف 
استخالص للنهج المبتكرة الت 

  :
ً
  حلول  ال  إدخال  ، سعينا إىل2018منذ بدء عملنا عام  "لواليته، قائال

ً
ي فرضها ُعمق ونطاق  لتحديات  ا إىل  التكنولوجية األكثر تقدما

الت 

شر اليوم
ُ
ر هذا الفيديو الذي ن

ّ
ي ارتكبها تنظيم داعش. ويوف

كة األبحاث )الجرائم الت    نافذة عىل بعض   ،( SITU Research، بالتعاون مع شر

ي تّم 
ي    ضمنالتوصل إليها    النتائج الت 

ي العراق وعرضها ف 
ي تّم جمعها عىل األرض ف 

ح كيف ُيمكننا أخذ األدلة الت 
ّ
شد  هذه الجهود، ويوض

 ".  لمحاكم الوطنيةل دامغ 

https://situ.nyc/research
https://situ.nyc/research
https://www.unitad.un.org/ar/ar-Arria-Multimedia%20-evidence
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كة األبحاث  دير  وأشار السيد براد سامويلز، م ل هذا الفيديو  SITU Research)شر
ّ
: "ُيمث

ً
مجموعة واسعة من الموجودات الُمتباينة  ( قائال

دة والمأساوية، فال يوجد مصدر منفرد من البيانات  
ّ
ي رواية ُمتسقة عن هذه األحداث الُمعق

 
ي تّم جمعها ف

يقّص القّصة بأكملها، لكّن  الت 

ي هذه القضية وتجميعها وإتاحة إمكانية اإلطالع عليها." تعاوننا مع 
 
   فريق التحقيق )يونيتاد( يرمي إىل تنظيم الوقائع ف

سخإ وباإلستناد  
ُ
ثالثية األبعاد والبيانات الجغرافية المكانية واللقطات من الطائرات    المسوحات   ىل جمع وتحليل الموجودات المرئية ومنها ن

ز هذ ة )درون(، ُيثر كة األبحاث  الُمسث   بالتعاون مع شر
ً
(. وُيمكن  SITU Research)ا الفيديو منصة ُمتقدمة لعرض األدلة، تم تطويرها أيضا

ي تّم جمعها ود 
ي ُمساعدة المحققي   عىل مراجعة المعلومات الت 

 
ستخدم ف

ُ
عم الشهود  استخدام هذه المنّصة لخلق بيئة مرئية ُمتكاملة لت

ي اإلنخراط  
 
 سواء   ، ساحات الجرائمبف

ّ
رية  إىل ا بالنسبة  و .  عىل حد ي قرية كوجو، ُيظهر الفيديو دمج المسوحات اللث  

 
كبت ف

ُ
ي ارت

لجرائم الت 

ي    ح ونتائج فحص الحمض النووي للضحايا  ثالثية األبعاد لمواقع مقابر جماعية   ة، بينما ُيمكن وضع تقارير التشر ي صور الطائرات الُمسث 
 
ف

ي عىل 
ّل عىل حدى بشكل مرئ 

ُ
ي ُمعينة المواقع الك

 قع الجريمة. ا كونها مو تّم تحديدها بالت 

 لعمل فريق التحقيق )يونيتاد(، 
ً
ي هذا الفيديو ليست حكرا

 فائدة المنّصة الموضحة ف 
ّ
: "إن

ً
  وأردف المستشار الخاص السيد كريم خان قائال

ي تكرر تأكيدها من ِقَبل السلطات المحلية هي عدم قدر   ضمن   فلقد كان من
قع الجرائم بغية  عىل الوصول إىل موا   تها التحديات الرئيسية الت 

ي توصيل جسامة ونطاق
ة ف  جرائم تنظيم داعش للمحاكم المحلية.    إثبات األدلة المروية بشهادات الشهود وكذلك مواجهة عقبات كبث 

ومن خالل اإلستفادة من مثل تلك المنصات وجعلها متاحة للسلطات المحلية لإلطالع عليها، يستطيع فريق التحقيق )يونيتاد( أن يجلب  

 ." نطاق واسعالجريمة إىل قاعات المحاكم المحلية عىل   موقع

ة للصحافة سخة قصث 
ُ
 . الرابطعىل هذا   باإلضافة إىل الفيديو الكامل المبي   رابطه أعاله، توجد ن

 ********************************************** 
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 : ي
وئ  يد اإللكث  :  عثر ب اإلعالمي لفريق التحقيق )يونيتاد( أو مع المكت georges.fakhry@un.org الثر ي

وئ  يد اإللكث   PIO@un.org-UNITAD الثر

https://situ.nyc/research
https://situ.nyc/research
https://youtu.be/BKiI1OrIiRo
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