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

ي بي   الطرفي    
 إستضافة محافظة االنبار لفريق يونيتاد لبحث سبل تعزيز التعاون الثنان 

مصطف  العرسان فريق التحقيق التابع لألمم السيد االنبار نائب محافظ  ستضافا – 2019 يونيو  / حزيران 17 بغداد، العراق، 

داعش برئاسة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق السيد كريم  جانبالمتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من 

طة وقادة  مسؤولي    بحضور و  خان حمد أسعد أ ي الجيش والشر
 اللقاء مناقشة والية وعمل يونيتاد  خالل وتم . أخرىوجهات ف 

ي محافظة ال 
 والية يونيتاد. تماشيا مع نبار واهمية التحقيقات ف 

من  أكث   يونيتاد بحضور  الفهداوي فريق عراف الشيخ لإلرهاب ةرئيس مجلس العشائر المتصدي استقبل االجتماع،بعد اختتام 

ة  29من  أكث  الذين يمثلون و  العشائر  قادةمن  300 ي ال عشث 
ستمرار يونيتاد بالتقصي عن الدلة بإ. وأكد المستشار الخاص نبار ف 

ي ارتكبها داعش بحق جميع مكونات الشعب 
ي الجرائم الت 

،والتحقيق ف  ي
ا  العراف  الشعب ن جميع طوائف ومكونات اىل إمشث 

ي 
يدينمن السنة والشيعة والمسيحيي   العراف   ويالت داعش. عانوا الكثث  من  قد  كمان الشيعةوالكاكائيي   والشبك والث   والث  

ي الحصول عىل و 
ي تقع عىل عاتق جميع قادة أكد فقد  العدالة،بينما أقر المستشار الخاص الحق ف 

 عىل أهمية المسؤولية الت 

نها ان تزيد من فاعلية ألديهم أي معلومات من ش نمم و ا والضحايا  الشهود تشجيع ب - ر عن انتمائهمظبغض الن - العراق

ي جرائم 
ي هذا الصدد  داعش،التحقيقات ف 

 أشاد المستشار الخاص بجهود الحكومة المركزية فيما يتعلق بوالية يونيتاد. وف 

ة ي سبب تمما  داعش،سيطرة  تحتمحافظة االنبار  كانت  ،2017لغايه  2013كانون الول لعام   ما بي    خالل الفث 
خسائر ف 

ي البت  التحتية 
ار ف  ي الرواح وأض 

او تم اعدامهم التقارير اىل ان الكثث  من الرجال والنساء والطفال  وتشث  والممتلكات فادحة ف 

ي ويكرر المستشار الخاص تأكيده  داعش. فقدوا حياتهم عىل يد 
ي تحقيقات اصولية  ف 

حق كل ضحية او ناج من جرائم داعش ف 

 . عن ارتكاب هذه الجرائم ومساءلة المسؤولي   

 خان: المستشار الخاص السيد كريم  من جانبه ضحو 

التطورات حاطتنا بإل  وقتهمو العشائرية الستضافتهم  اتالمحلية والقياد"نحن ممتني   للسلطات اإلقليمية، والمجاميع 
ي العديد من المصاعب والمعاناة بثبات وكرامة  واجه اصعدة. الحاصلة عىل عدة 

كنت شاهدا عىل و  ،مشهودةالشعب العراف 
ي بي    رباطة الجأشالكرامة و  تلك

ف التعامل   ممنمختلف أطياف الشعب العراف  الضحايا والناجي    عجميان معهم. كان ىلي شر
ي العدالة والذيحق اللديهم 

ي شفاء الجراح  تقعو  ،ومستقلةيتضمن تحقيق اصوىلي ومحاكمات عادلة  ف 
مسؤولية المساهمة ف 

لكي يتم جمع كافة المعلومات التعاون مع يونيتاد  من خالل جميع قادة العشائر والمكوناتعلى عاتق  العدالة مهمة وتسهيل
ي لها صلة بجرائم داعش لضمان تحديد المسؤولي   واخضاعهم

ي اىل محاكمات مستقلة ونزي  هة وعادلة  المتوفرة والت 
ستصمد ف 

   . وجه الزمن
 

 

 

 :محرر النص



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

ي 
العراق وحفظها وتخزينها بما يتماشر مع المعايث  الدولية. هذا وقد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية، من خالل جمع الدلة ف 

ي إىل جرائم 
ي قد ترتف 

كلف المجلس كذلك المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق بالدعوة عىل نطاق العالم اىل المساءلة عن الفعال الت 

ي ارتكبها داعش
ونتاد مع الناجي   بطريقة تتماشر مع القواني   الوطنية . كما وتعمل يحرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جماعية الت 

ي مساءلة داعش بشكل كامل. 
 لضمان تحقيق مصالح الناجي   ف 

 : نقطة االتصال

 shammari@un.org-Noor.al 
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