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ن فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غير الحكومية  منتدى الحوار بير

 أوىل جلسات اجتماع الطاولة المستديرة العام النصف سنوي 

  2020مبر كانون االول / ديس   14

 

 ملخص االجتماع 

 جتماع من ال اية  معلومات أساسية/الغ 

عقد المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع لالمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب  

ي العراق والشام )يونيتاد( السيد كريم خان، أوىل جلسات إجتماع الطاولة المستديرة العام  
داعش/تنظيم الدولة االسالمية ف 

ي  سنوي لمنتدى الحوار بي   فريق التحقي ال نصف  
. كان  2020كانون االول/ديسمبر    14ق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية ف 

  بشأن كيفية قيام الهدف الرئيسي لهذا االجتماع هو أن تشارك المنظمات غب  الحكومية العراقية والدولية األفكار والتوصيات 

المستشار الخاص نبذة عامة عن أحدث أنشطة الفريق  . قدم ٢٠٢١خالل عام  واليته عىل أفضل وجه  بتنفيذ   فريق التحقيق 

ي الشيعي  لعام المقبل.  وحدد خطط العمل ذات األولوية ل 
كمان  وخصصت مساحة للضحايا ومجموعات الناجي   من المجتمع البر

يوفر  و ، حيث قدمت المنظمات غب  الحكومية المدخالت والتوصيات. نقاش العام لمشاركة وجهات نظرهم. وتىل ذلك ال 

تدى الحوار بي   فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية منصة للتبادل المستمر للمعلومات بي   فريق التحقيق  من 

)يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية العراقية والدولية، من خالل جمع وحفظ وخزن األدلة بما يتماشى مع المعايب  الدولية،  

ي العراق. و رائم ضد النسانية  وي  هدف إىل مساءلة أعضاء داعش عن الج 
 جرائم الحرب وجرائم البادة الجماعية المرتكبة ف 

 

 االفتتاح المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد(: كلمة  

 

من المنظمات غب  الحكومية مع المستشار الخاص السيد كريم خان  منظمة  55أكبر من  ممثلو  حض  االجتماع 

ي م وأعضاء فريق 
االفتتاحية الضوء عىل أن اجتماع الطاولة المستديرة نصف   داخلته التحقيق. وسلط المستشار الخاص ف 

ا إىل األهمية ال  عىل سنوي هو أحد أهم األحداث ال  للتعلم من المنظمات   قصوى جدول أعمال فريق التحقيق )يونيتاد(، مشب 

ي 
. وأردف  - من التوثيق إىل الدعم النفسي المختلفة مجاالت ال غب  الحكومية العاملة ف  ن المنظمات غب  الحكومية  أ االجتماعي

 .  هي الجرس الذي يسمح لفريق التحقيق بالتواصل بشكل أفضل مع الضحايا والناجي  

ي يحتفل   ،س األمن الدوىلي إحاطته اىل مجل بوأشار المستشار الخاص إىل أنه تقدم 
ي تزامنت مع الذكرى السنوية التر

والتر

ي إحاطته إىل ذكر أنه فيها العراق بإنتصاره عىل داعش واليوم الدوىلي لحياء وتكريم ذكرى ضحايا البادة الجماعية. و 
ف 

.  ثله من صمود وما تم مجتمعات المنظمات غب  الحكومية  الدور الهام والثابت الذي تلعبهالضوء عىل  المجلس سلط 
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ك الدؤوب   وأشار إىل أن إنشاء منتدى الحوار بي   فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية واالنخراط المشبر

ي استحسان أعضاء المجلس
 .قد لقر

 

ر، أكد المستشار الخاص مجددا أن للمساءلة جوانب متعددة وال تقتض عىل  المسؤولية  وفيما يتعلق بمسألة جبر الض 

ي يقوم بها أحيث  ، الجنائية فحسب
ر للناجي   أساسية، ورحب بالمساعي الهامة التر التحالف  "ن مسالة جبر الض 

 ."للتعويضات العادلة

 

عىل تواصل   التواصل واالرتباط من فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية بالموظفون المعنيون  بقر سي و 

ي تلبية بما يضمنمجموعة عمل  لتأسيسالعراقية  المنظمات غب  الحكومية مع
احتياجات المنظمات غب   التعاون ف 

ي    وسيعقد االجتماع األول لفريق عمل المنظمات غب  الحكومية بي   فريق التحقيق  الحكومية. 
مطلع  )يونيتاد( والعراق ف 

والمنظمات   -واالرتباط بي   فريق التحقيق )اليونيتاد(  بالتواصل ي    المعنيي   وستنضم حنان البداوي إىل الموظف. العام

اكة مع المنظمات غب  الحكومية العراقية  .غب  الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية بالرسى

 

 :التوصيات فيذ تن

 

ثر أوىل جلسات اجتماع الطاولة المستديرة المواضيعي بي   فريق التحقيق )يونيتاد( إعىل أشار المستشار الخاص إىل أنه 

ين االول/أكتوبر  ي ترسى
احات  2020والمنظمات غب  الحكومية والذي عقد  ف  ، تم تعميم قائمة لتوصيات تضمنت االقبر

ي قدمتها منظمة شلومو للتوثيق ومؤسسة جيان لحقوق النسان. و 
المستشار الخاص  يات، قامبناء عىل هذه التوصالتر

ي تنفيذ 
 :التالية األولية  الخطوات بالبدء ف 

 

اجتماعات متابعة نصف شهرية مع منظمات غب  حكومية  بعقد  (FIUs) وحدات التحقيق الميدانية قيام .1

ي ي
وأوضح  ( لضمان تواصل أفضل.  طلع بها فريق التحقيق )يونيتادضمختلفة ذات صلة باالنشطة التحقيقية التر

ط  فريق التحقيق )يونيتاد(المستشار الخاص أن   ي معلومات من   (MOU) مذكرة تفاهم  ابرام  ال يشبر
لغرض تلقر

ي إال أنه  المنظمات غب  الحكومية،  
ي   رغبت أي منظمة غب  حكومية  حال   ف 

مع فريق    التوقيع عىل مذكرة تفاهم  ف 

ي ذلك   التحقيق،
تتواصل مع رئيس وحدة التحقيقات الميدانية ذات الصلة لضفاء ن  أ  فعىل المنظمة الراغبة ف 

 .الطابع الرسمي عىل تبادل المعلومات

كاءال  يرحب فريق التحقيق )يونيتاد( بالعمل مع .2 ي تدريبات    من  رسى
ي تلقر

تتعلق  المنظمات غب  الحكومية الراغبي   ف 

وما(، بالضحايا اللذين يعانون من كرب التعامل مع  -: أالتاىلي ب   . استخدام تطبيق شهود كيفية   -الصدمة )البر
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ي التدريب  
ي تلقر

ي االرتباط والتواصل بي   فريق التحقيق  وعىل المنظمات غب  الحكويمة الراغبة ف 
االتصال بموظق 

 .والمنظمات غب  الحكومية -)يونيتاد( 

 

مع القادة الدينيي     انخراطه كجزء منمع المنظمات غب  الحكومية   بالتشاور  فريق التحقيق )يونيتاد(سيقوم  .3

 .جهود دعم الضحايا وعمليات المساءلة لغرض تعزيز 

 

ي لفريق التحقيق .4
ون  نصة تجمع  وستكون بمثابة م ،)يونيتاد( تم إنشاء مساحة مخصصة عىل الموقع االلكبر

 .األخبار والوثائق ذات الصلة بالمنظمات غب  الحكومية

 

ي أنشطة فريق 
ن

 :التحقيق )يونيتاد( خالل األشهر الستة الماضيةآخر التطورات ف

 

ف تأشار المستشار الخاص إىل أنه   إىل جنب مع المنظمات غب  الحكومية خالل انشطة  بالعملشخصي بشكل رسى
ً
جنبا

ي معهد صوالغ
ة الجماعية عىل رفات ألطفال  احتوت حيث  ، التنقيب ف  عدمو  مراهقي   ونساء المقبر

ُ
خصوا   ا أ

ُ
بعد أن ش

روا ىل أولئك الذين إتخطو سن النجاب. عندما ننظر  بانهم قد  بشدة من الجرائم المرتبطة بمثل هذه المواقع،   تض 

وما(تباع النهج الواعي باأهمية  ب  ن نجزم أكبر من أي وقت مص   أيمكننا   ي عملنا.    صدمة الكرب )البر
  و يعمل إختصاصيو ف 

  ومع العديد من  -حقيق )يونيتاد( باستمرار مع حكومة العراق  وفريق حماية الشهود التابعي   لفريق التي   النفس الرسيري 

ي هذا  ، ولتحسي   ةالمحتملة الثانوي صدمةلتقديم المساعدة والتدريب لتجنب ال - المنظمات غب  الحكومية
عملنا ف 

ي هذا المجال  إن الحاجة اىل شبكة دعم الصدد. 
تضم المنظمات غب  الحكومية والحكومة العراقية ملحة؛ ألن   ف 

ة  .االحتياجات كثب 

 

كد المستشار الخاص خان،  
َ
)يونيتاد(، وأن   ن الحرص عىل اتباع نهٍج مرتكٍز عىل الناجي   هو أساس عمل فرق التحقيقأوأ

وسيقوم   . ضحايا والناجي   مجموعات ال مساحة لالستماع ألصوات  ستوفر  لهذا المنتدى االجتماعات نصف السنوية

ي االجتماعات المستقبليةالمنتدى 
رت من جرائم داعش للتحدث وتبادل  ل باتاحة الفرصة ف  ي تض 

جميع المجتمعات التر

احات والمشورة عما  ات، إضافة اىل تقديم االقبر يمكن لفريق التحقيق )يونيتاد( عمله بشكل أفضل.    وجهات النظر والخبر

ي المنظمات غب  ال نرجو من و 
ي هذا الصدد حكومية الراغبة ف 

حات ف  ي التواصل والرتباط بي     تقديم مقبر
االتصال بموظق 

 .)يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية فريق التحقيق

 

اكة مع حكومة العراق، أرش فريق التحقيق كة للتنقيب عن المقابر الجماعية.  بالرسى اتيجية وطنية مشبر )يونيتاد( اسبر

اتيجية إطارا موحدا ومتماسكا أل بالتنسيق مع  نشطة تنقيب المقابر اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، توفر هذه السبر
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ي العراق. سيعمل فريق التحقيق
كاء الدوليي   اآلخرين لت   الجماعية المتعلقة بالجرائم ف  رسي    ع  )يونيتاد( بشكل وطيد مع الرسى

ات التكنولوجية لجمع األدلة بما يتماشى مع المعايب  الدولية.   عمليات التنقيب ي المقابر الجماعية، ونرسى األدوات والخبر
ف 

ىسو  ي العراق أن  بر
  بما يتماشى معوإعادتها لدفنها  رفات الضحايا األدلة يمكن التعرف عىل  ه بعد جمعالمجتمعات ف 

ي  الشعائر 
 .الدينية والثقافية للمجتمع المعت 

 

اتيجيلطالما أك ي اسبر
ة عمل الفريق  د فريق التحقيق)يونيتاد( عىل عدم وجود هرمية للضحايا؛ وهو مبدأ ينعكس بوضوح ف 

ي الوقت الحاىلي  فريق التحقيق )يونيتاد(  بدأ الضافة إىل أولويات التحقيق الثالث األساسية، وبتحقيقاته.  ومن خالل 
ف 

ي تحقيقات 
ي ارتكبت الجرائم ف 

كمان والشبك، وكذلك الجرائم ضد الطائفة ضد الطواثف المسيحيالتر ة والكاكائية والبر

 السنية. 

 

وع كبب  لو  وع الذي يجري تنفيذهو  ،ألدلةل لحفظ الرقمي يجري العمل حاليا عىل إنجاز مرسى بفضل الدعم   هو المرسى

ي  وع إىل و  . التمويىلي من االتحاد األورونر ي تحتفظ بها مختلف   الهائلةكميات ال توظيف ي  هدف هذا المرسى
من البيانات التر

ي ذلك 
  18ثمانية عرسى  حتر اآلن شاركت ولقد واالستخبارات العسكرية.  ءالقضا مؤسسات السلطات العراقية، بما ف 

وع.   ي هذا المرسى
كمل فريق التحقيق )يونيتاد( بعض الدراسات االستقصائية األولية  واستمؤسسة من السلطات العراقية ف 

القول أن    يمكن قوم حاليا بتقييم التحديات المختلفة لألرشفة المادية ثم الرقمنة والتخزين والمعالجة. و لتقييم األدلة وي

وع هو مفتاح رئيسي لجمع وفتح الكميات الغزيرة من المواد الداللية المتاحة، ولضمان عدم  وأن   اهدارها،هذا المرسى

تنفيذ هذا   كانو . األكبر مسئوليةلبناء قضايا ضد الجناة بشكل مناسب  الستعانة بها يقوم فريق التحقيق )يونيتاد( با

وع  ي سمحت بت فضلممكنا ب المرسى
ي العراق، والتر

الدعم عىل   يسب  ونفاذ هذا العالقة الممتازة مع الحكومة الجديدة ف 

ي حكومة اقليم كردست ا دعمهناك . وكان متعددة مستويات
ان ملموسا أيضا من السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء ف 

 .العراق عىل مدى الستة أشهر الماضية

 

ي إىل مرحلة جديدةولقد  
يقدم فريق التحقيق اآلن التدريب والدعم لقضاة    ، حيثانتقل التعاون الممتاز مع القضاء العرافر

ي بناء ملفات القضايا لمحاكمة أعضاء داعش عىل جرائم الحرب والجرائم ضد النسانية والبادة الجماعية، 
التحقيق ف 

ي هذا الصدد.  و 
ي ستكون موضع    للقضايا   ملفات أوليةباعداد  )يونيتاد(    فريق التحقيق  وقامقد تم بالفعل إحراز تقدم ف 

التر

قاق الجنسي الذي ارتكبه داعش، وملف قضية  هناك اهتمام خاص. عىل سبيل المثال،  ملفات القضايا المتعلقة بالسبر

ي داعش رهن االحتجاز 
فيما يتعلق بجرائم   اعداد ملفات مماثلة ينتوي الفريق حالًيا. و  يتعلق بعضو رفيع المستوى ف 

ي البادة الجماعية والجرائم ضد النسانية وجرائم الحرب. عندما يتم ت
القانون الذي سيسمح للعراق بمالحقة أفعال   بت 

ي  سيجرس ذلك الفجوةداعش كجرائم دولية، 
 القانون الحاىلي وذلك المطلوب حتر

يعية بي   تلك   ن تصليمكن أالترسى

ي القرار  القضايا 
ا لمعايب  األمم المتحدة و االختصاصات المذكورة ف 

ً
 .2379إىل المحكمة وفق
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كات التكنولوجيا   فريق التحقيق  ودشن ي ذلك الجامعات وشى
اكات مبتكرة مع القطاع الخاص، بما ف  . الحديثة  )يونيتاد( شى

كة ي جرى اجتماع  عقب والذي بدأ مايكروسوفت،   أحد األمثلة عىل ذلك هو التعاون الرائع مع شى
أيلول/سبتمبر   شهر  ف 

كة مايكروسوفت مع براد سميث، الرئيس التنفيذي  2019 وقد ساهمت هذه المشاركة وفريق إدارة المعلومات   . لرسى

ي أتا
اكة والتر ي هذه الرسى

ي قدما ف 
ي المص 

حت لفريق التحقيق )يونيتاد( استخدام أدوات كان من شأنها أن الممتاز لدينا ف 

ستسمح الخدمات المعرفية والذكاء االصطناعي ل فريق التحقيق )يونيتاد(  و تكون باهظة التكلفة بالنسبة لألمم المتحدة.  

سم مقاطع المستندات، وو   تحري صحةه من حيث ترجمة المستندات، وتحليل التعرف عىل الوجه والصوت، و ئبرفع أدا 

اكات فريق التحقيق )يونيتاد( من  . لقد مكنت هذه الرسى خلق  مهارات مختلفة و  صقلالفيديو ذات المحتوى الجرافيكي

 .فريق متعدد التخصصات يمكنه تغيب  اآلليات المتعلقة بالمساءلة نحو االفضل

 

 :2021أولويات فريق التحقيق )يونيتاد(  لعام 

 

م المستشار الخاص االنتهاء ي النصف األول من العام المقبل، يضاالمو  ا ياالقض ملخصاتمن أوىل  يعبر 
عية ف 

ي ست 
،جرائم  شملوالتر ي

ي سنجار ضد المجتمع األ  ذات توصيف قانون 
كز عىل الجرائم المرتكبة ف  يزيدي وكذلك  وسبر

ي أكاديمية تكريت
 .الجرائم ف 

 

ي األولوية الثانية هي ال
ي قدما    حث عىل المص 

وع ال  لتبت  لمان  قانونمرسى ، بما يفتح الباب  المعروض حاليا عىل البر

ي ارتكبها تنظيم داعش بتوصيفها جرائم حرب وجرائم ضد النسانية وجرائم ابادة
ح   . للمحاسبة عن الجرائم التر وشى

اف بالني   المستشار الخاص أن ي كثب  من األحيان ذا أهمية كباالعبر
ي تكمن وراء بعض هذه الجرائم ف 

ة للضحايا،  ة التر ب 

ي قد تكون ذات صلة بتقييم ما إذا كانت البادة الجماعية قد ارتكبت أم ال. يريد   سواء كانت جريمة إضطهاد أو 
النية التر

ي المحكمة. يحاول فريق التحقيق   المحاسبة  يومب حظوا الضحايا رؤية هذه الجرائم مصنفة بشكل صحيح، وأن ي
ف 

ي ل ا دعم)يونيتاد( 
ي قدما ف 

ي العراق دون مزيد من التأخب   بدء المحاكمات ما يضمنالقانون ب لك إقرار ذ مص 
،  المحلية ف 

لمان   .القانون اقرار وهذا يتطلب من أعضاء البر

 

ي   إىل  يسع فريق التحقيق )يونيتاد(
اك الجهات الدينية ف  ي إشى

ي قدما ف 
وجود الزعماء    أن  العمل، حيث  هذا   المص 

 أهمية، مثل السياسيي   والمجتمعات ال يقل أهمية، إن لم يكن ي   الديني
تعد الزيارة  و . المحلية عىل نفس القدر بل واكبر

ي 
ي سيقوم بها قداسة الحبر األعظم البابا فرانسيس إىل العراق ف 

المجتمعات  حث ل هائلةفرصة   2021 ربيعالتاريخية التر

ي قدما 
ي   الدينية للمص 

ي تؤكد    المتنوعة  نشطةطيف من األ   ف 
عىلي قيمالتر

ُ
السعي    تدعم، وأيضا  اتاالنقسام  فوقانية  النس   ت

 .لتحقيق المساءلة
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. لضمان نجاح مساعينا إن المشاركة بي   فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية أمر بالغ األهمية 

وري أن يقيم فريق التحقيق روابط قوية مع مجتمع المنظمات غب  الحكومية.  أن   يود فريق التحقيق )يونيتاد(و   من الض 

)يونيتاد( والمنظمات    فو االرتباط والتواصل بي   فريق التحقيقظكيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل. وسيقوم مو   تعرفي

ي  
/يناير وإجتماع الطاولة المستديرة المواشهر  غب  الحكومية بمتابعة العملية بتقرير عن النتائج ف  ي

ي  ضكانون الثان 
يعي الثان 

ي 
ايرشهر  ف   .شباط/فبر

 

ي ي   الضوء عىل: الضحايا والناجتسليط 
كمان    من المجتمع البر

 

ي فريق التحقيق أكد 
ي الجرائم المرتكبة ضد  بالمعنية )يونيتاد(  رئيس وحدة التحقيق الميدانية ف 

التحقيق ف 

كمانية الشيعية أن التحقيقات ي ارتكبت ضد هذه الطائفة  الطائفة البر
ي الجرائم التر

 باالضافةال تزال تمثل أولوية ملحة،    ف 

 . ةيئالمتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد مجتمعات الشبك والكاكا لبدء التحقيقات

ي الشيعي عان   مجتمعأن ال إىلوأشار 
كمان  ة. وتسع الوحدة   بشدة البر عىل أيدي تنظيم داعش خالل هذه الفبر

رة،إىل التواصل مع المجتمعات المت واسعة النطاق لتحديد الضحايا وفهم ظروف  صائية قنشطة است أتجري كما   ض 

ي فهم المعلومات الواردة إىل الفريق ساهمت وقد  . تورطه الجرام المحتملدرجة االختفاء و 
المقابر   حيثيات حدوثف 

القتل والعدام؛ والعنف الجنسي والعنف القائم  ب  االستهداف  الجماعية؛ وعمليات االختطاف واسعة النطاق؛ وعمليات

؛ واستخدام األسلحة الكيميائية ضد السكان. الجتماعي نوع  العىل   ي
اث الثقاف  ؛ والجرائم المرتكبة ضد األطفال؛ وتدمب  البر

ي  اشكل وثيق مع  )يونيتاد( ب   التحقيق  ويعمل فريق عي وجهات فاعلة  ختصاصت 
ي األمم المتحدة، فضال  أخرى  الطب الرسى

ف 

إىل  المهمات الميدانية وحدة التحقيقات الميدانية عددا من أجرت منسق.  نهٍج إتباع عن السلطات الوطنية، لضمان 

ي  ال عدة مقاصد منها لالمنطقة 
، وإعادة التشكيل ثالنر ي

ة، والمسح الضون  معالجة الجنائية باستخدام الطائرات المسب 

 الملتقطة الوحدة بجمع الصور قامت األبعاد، والمعالجة، والحفظ. وبالضافة إىل ذلك، 
ً
  المتاحة جويا

ً
ي  عموميا

، بما ف 

ها من أشكال األدلة  عيةذلك صور األقمار الصناعية وغب  ي . وينظر الفريالرسى
   لمعلومات الواردة ا  تصنيفق عن كثب ف 

ا، تسع الوحدة جاهدة إىل تحديد هوية قيادات تنظيم داعش الجتماعي نوع المن حيث العمر و  ذوي  والظروف. وأخب 

ي العمل قدما،عن هذه الجرائم. المسؤولية العليا 
)يونيتاد( بالمزيد من المساعدة  التحقيق يرحب فريق وبينما يمص 

ي ذلك قدمة من المُ 
والضحايا  للشهود عطاء نبذة موجزة عن أنشطة فريق التحقيق إالمنظمات غب  الحكومية، بما ف 

ي ارتكبها تنظيم داعش. ومن المتوقع أن  
رة والناجي   لمناقشة مالبسات الجرائم التر استخراج  تجري أعمال  واألش المتض 

ي عام الواقعة المقابر الجماعية من  رفاتال
 .2021شمال تلعفر ف 

كمانية  عن  تحدث ممثلون   كمان ومؤسسة النقاذ البر ي ارتكبها  عن ا بإسهاٍب  منظمة توالي لشؤون البر
لجرائم التر

، وعكسوا واقع المعاناة المستمرة، وال سيما مصب  النساء واألطفال المجتمع تنظيم داعش ضد  ي الشيعي
كمان  البر

ي ذلك استخدام التكنولوجيا    - الدعم النفسي    تعزيز المختطفي   والمفقودين. وأبرزوا الحاجة إىل  
االجتماعي للضحايا، بما ف 
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ي ستساعد ال
فادات  ال  غياب  تسليط الضوء عىل   كما تم ناجي   اآلخرين عىل التقدم ودعم عمليات المساءلة.  الحديثة، التر

، المجتمع  عاناةالمجتمع الدوىلي بشأن م و أالوطنية  من جانب الجهاتسواء رسمية ال ي
كمان  دعا المتحدثون  و الشيعي البر

ي برامج منارصة تهدف إىلإىل 
ي هذا الشأن تبت 

وحث السلطات الوطنية عىل تعزيز جهود التوثيق وإنشاء   نرسى الوعي ف 

ي المستقبل. وط حول هذه الجرائم قاعدة بيانات تدعم التحقيقات
كمان اف  إنشاء بلبت ممثلة منظمة توالي لشؤون البر

كمانية، بينما شدد ممثل مؤسسة النقاذ البر  كمانية عىل  قاعدة بيانات لتسجيل الجرائم المرتكبة ضد الطائفة الشيعية البر

ي ذلك المساءلة 
رأهمية عمل العدالة االنتقالية عىل مستويات عديدة، بما ف   .وجبر الض 

 

 المناقشات العامة

  حول وتوصيات خالٍت امدالمنظمات غب  الحكومية  تالمستديرة، قدمالطاولة العامة من اجتماع فقرة خالل ال

ي  وسائلال
بشأن وأنشطته مشاركته مع المنظمات غب  الحكومية  تعزيز  خاللها  )يونيتاد( من التحقيق فريقيمكن ل التر

 :)يونيتاد( المالحظات التالية ردا عىل ذلك التحقيققدم أعضاء فريق يبواليته. و المتعلقة المسائل 

 :لدعم عمليات المساءلةالذين يتقدمون الشهود والضحايا  صالحالقضايا المتعلقة بضمان  (1

الضوء عىل  وسلط التحقيقات المتعلقة بالطائفة المسيحية  بالشارة اىل ةالتحقيق الميدانيدات وحرئيس قام 

ي 
ي الموصل و ب  تناولت التحقيق االنشطة التر

ي ارتكبت ف 
امتدت إىل سهول نينوى. ورحب  من ثم توسعت و الجرائم التر

ي منظمة قدم من منظمة شلومو للتوثيق و بالدعم المُ  )يونيتاد( من أجل االتصال   التحقيق فريق تا ساعد لتانال و  حمورانر

  التحقيق فريق  كلفعىل جرائم تنظيم داعش ضد الطائفة المسيحية. و  أساسيي   بالضحايا الذين تم تحديدهم كشهود 

  )يونيتاد( مستشارا لالتصال بالشهود والذي سيعمل عىل ترسيخ التواصل بي   المنظمات غب  الحكومية ومحققي   فريق 

دعم ، بالتنسيق مع فرق ال2021من عام  ولإجراء المقابالت مع الضحايا الرب  ع األببدء اليتست  ل)يونيتاد(  التحقيق

 .)يونيتاد(التحقيقحماية الشهود التابعة لفريق   و االجتماعي  - النفسي 

فريق التحقيق مع الضحايا  إنخراط )يونيتاد( طبيعة  التحقيق حماية الشهود التابعة لفريقدعم و وتناولت وحدة 

ي يمكن تقديمها. 
يعتمد فريق )يونيتاد( نهجا يركز عىل  و والشهود المصابي   بالصدمات النفسية، ونوع المساعدة التر

هالضحايا   ي    والذي يوج 
ي تجري بها التحقيقات. وينطوي ذلك عىل تهيئة بيئة آمنة تفص 

التفاعل مع الشهود والطريقة التر

فهم احتياجات   إن. يةمقابالت التحقيقال خالل بالتمكي   والسيطرة  من حيث شعورهم لشهود إىل تلبية احتياجات ا

وري الشهود وضعفهم  ل رص 
ً
ي  فضلللحصول عىل أ تهيئة بيئة آمنة عاطفيا

ها اشد ممكن لألحداث التر  .الشهودختبر

فهم االحتياجات  ل)يونيتاد( تقييمات للضعف    التحقيق  يجري فريق األخصائيي   النفسيي   الرسيريي   التابعي   لفريق 

ي ذلك وجود صدمة نفسية.    -النفسية
 وعليهاالجتماعية للشاهد، بما ف 

ُ
قدم توصيات مناسبة إىل فريق التحقيق لتكييف  ، ت

الشهود ليكونوا مجهزين بشكل أفضل تهيئة األخصائيون النفسيون الرسيريون بأهمية ويقر وضع المقابالت وإجراءاتها. 

. ويشار يةمقابالت التحقيقالاألحداث المؤلمة أثناء    تدعونيس تعامل مع أي ردود فعل عاطفية وسلبية قد تنشأ عندما  لل

ي تهدف إىل تطبيع ردود الفعل المؤلمة 
بية النفسية التر للتعامل مع ، وتوفب  تقنيات أو أدوات الشائعةإىل ذلك عادة بالبر
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، ويمكن أن لإلحتياجات الدعم وفقا ردود الفعل هذه. ويحظ  الشهود بمزيد من  ي تم تحديدها أثناء التقييم النفسي
التر

ي أنشاها الصحة  شبكة مزودي خدمات  يشمل ذلك الحالة إىل  
ولئك الذين  أل)يونيتاد(  التحقيق  فريق    العقلية والطبية التر

 ة. متخصصعناية إىل هم بحاجة 

 :شهود واستخدام تطبيق  نرسى  (2

. ومنذ إطالقها ردودا إيجابية     شهودمنصة تطبيق    نالت ي العراق بشكل أساشي
داخل المجتمعات المحلية نفسها وف 

ي الشيعي عىل وجه الخصوص. المجتمع ك ردود عديدة من لوكانت هنا
كمان   فاداتهذه اال سجيلت  بالفعل وتمالبر

ي التحليل التابعي   لفريق
حسب  و ، ي   المتجاوب )يونيتاد(، وسيتم الرد عىل األفراد  التحقيق لمعالجتها من جانب موظق 

 .االقتضاء

ي التحقيقات بالمحرز التقدم  (3
ي المجتمع رتكبة ضد الجرائم المُ ف 

 :الكاكان 

ي الجرائم المرتكبة ضد    تقدم  تم احراز  ،منذ إنشاء وحدة التحقيقات الميدانية
كبب  فيما يتعلق بالتحقيقات ف 

ي المجتمع 
. ومن النجازات المهمة التر ي

نجزت إىل الكاكان 
ُ
  11اآلن تحديد أ

ً
  موقعا

ً
ت دينيا ي للمجتمع  تعود  انومقبر

الكاكان 

 
ُ
رتا أو د آثار طويلة األمد   تدمب  واسع النطاق للممتلكات نتج عنه هنالك نإمرتا عىل يد تنظيم داعش. ومن الواضح تض 

لمجتمع . كما جمع الفريق معلومات عن انتشار ل تية االخرىحياالجوانب العىل جوانب الرفاهية االقتصادية، ضمن 

اك التحقيق عمليات االختطاف والقتل. وقد عمل فريق  منظمات غب  الحكومية الكاكائية ال )يونيتاد( بنشاط عىل إشى

  ، ي
ي بدعم وجود العديد من أعضاء الفريق الناطقي   بلغة الماتشو.  و والمجتمع المدن 

المصادقة عىل  وساهمت  الذي حظ 

ك بيان االديان  ، وتفاعل المنظمات غب   مجتمع من قبل كل من السيد ساردار أرجماند فتاح آغا من ال المشبر ي
الكاكان 

ي التوصل إىل 
داث ومطابقتها مع األشكال األخرى لألدلة  أفضل لمسار األحوعي الحكومية الكاكائية، فريق التحقيق ف 

ي مرحلة المتاحة. و الفريق حاليا 
ي قد  ف 

ي الجرائم التر
 .جرمية نوايا  عىل تحويتحليل المواد، وتحديد األنماط ف 

 :العدالة التعويضية بالضافة إىل العدالة الجنائيةتناول  (4

 فق ويت عملية ذات جوانب متعددة،لمساءلة االمستشار الخاص أن  بي    
ً
ي   تماما

عىل أنها يجب أن تشمل الحق ف 

ر  داد وجبر الض 
ي محادثات مع أ. وقد أثار هذه المس السبر

رئيس وزراء العراق وكذلك  السيد  رئيس الجمهورية و   السيد   لة ف 

)يونيتاد(  التحقيق العام لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إىل العراق. ويبحث فريق -مع الممثلة الخاصة لألمي   

ي    ع تعويض الناجي   إعتماد مسودة سبل دعم  )اليونيتاد(   التحقيق . ويحظ  ائتالف التعويضات العادلة بدعم فريقترسى

ي هذا الصدد
 .ف 

 

 :التهديدات األمنية الناجمة عن عودة أعضاء تنظيم داعش (5

أن مخاوف المجتمعات المحلية الناشئة عن عودة أعضاء تنظيم داعش مفهومة تماما.    اىل  المستشار الخاص  أشار 

كبر تتطلب منا جميعا  األلة أمس ال إال أن . )يونيتاد( مسؤولية واضحة عن هؤالء الشهود  التحقيق عىل عاتق فريقويقع 
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ي االتجاه    للتعامل معأن نتكاتف مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان،  
تلك المخاوف وضمان قدرتنا عىل التحرك ف 

 .الصحيح

 :لة متعلقة بقضية أيزيدية محددةأمس  (6

إىل أن الفريق  األيزيدي بالتحقيق بالجرائم المرتكبة ضد المجتمع المختصة ةالتحقيق الميداني ةأشار رئيس وحد

ي  ملفات يعمل عىل بناء   )يونيتاد(  التحقيقن تحقيقات فريق أو   ،األدلة مبنية عىلتنظيم داعش جرائم قضايا ضد مرتكتر

 .عىل الصعيد المحىلي  محددة قضايا التعليق عىل  لفريق التحقيق  مستقلة عن السلطات العراقية وال يمكن

 

 )يونيتاد( التحقيق فريقمالحظات ختامية للمستشار الخاص ورئيس 

ي مالحظاته الختامية،  
، وهي عملية  ةعملية مشاركة بناءلبداية  ال  و ه  ا االجتماعن هذغىل أشدد المستشار الخاص، ف 

ي فريق 
ه ف  )يونيتاد( دعامة أساسية لقدرتنا عىل   التحقيق  أساسية وليست مجرد عملية شكلية مؤقتة. وهو أمر نعتبر

المنظمات غب  الحكومية، لدعم المجتمعات   والزالت تقوم بهالذي قامت    يويالدور الحام  إحبر النجاز. وهو دليل عىل  

ي 
 مع  حوار ال تنظيم داعش. ويمثل منتدى جرائم بفعل  عانت المحلية التر

 
لتحسي     المنظمات غب  الحكومية محاولة

ي 
ي يُ ا ، بما يمكن أنشطتنا  التنسيق ف 

بالتعاون مع  العملمن )يونيتاد(  التحقيقجري  ها فريق لتحقيقات المستقلة التر

كهدفبما يخدم  المنظمات غب  الحكومية   ام  .  نا المشبر ي  إن اللبر 
بالتواصل الرسمي مع المنظمات غب  الحكومية مرتي   ف 

ي عن المساعدةأو )يونيتاد( بأنه ليس مثاىلي  التحقيقفريق يستند اىل وعي الشهر عىل األقل 
 . تتطلب المس غت 

ً
  اءلة جهدا

 
ً
 مستمرا

 
  ، ورغبة

ً
ي المشاركة البناءة والحوار عىل نحو أفضل. وطالما أن هذا الموقف المُ  للعمل معا

ال يزال   الوديتمثل ف 

ي بهدفنا المتمثل    سيتحقق،  (سمة من سمات فريق )يونيتاد
 جرس ونكم  معكم ك  تواصل إستثنان 

ً
 مها  ا

ً
بيننا وبي   مجتمعات   ا

 .الناجي   

المستديرة  إجتماع الطاولة العمل مع المنظمات غب  الحكومية العراقية و ورشة ويتطلع المستشار الخاص إىل 

ي يضاالمو 
اير. شهر عي ف  جزء  انما هي ، أو معزولة عن بعضها مفردة المختلفة ليست مساعي  نشطةن هذه األ إشباط/فبر

اكة مع المنظمات غب  الحكومية والمجتمعات المحلية   التحقيق يحاول فريق  تصور أشمل لما من  )يونيتاد( بنائه بالرسى

ي العراق، من أجل 
 .العدالة للناجي    ضمانو  المنوطة به، المسؤوليةب االضطالعالمختلفة ف 


