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: يونيتاد/   234/ 2020الرقم المرجعي

ين ال 11 ي تشر
 2020نوفمبر  / ثان 

 

نظمات غبر الحكومية  كاء المر
 األعزاء، الشرر

 

ك بير  فريق   شبر ي اإلجتماع المواضيعي األول لمنتدى الحوار المر
شاركتكم ف  كري الشخصي لمر

ر
أود أن أعرب عن ش

قد بتاري    خ  نظمات غبر الحكومية حول "تمكير  أفراد المجتمع وضحايا تنظيم داعش"، والذي عر   28التحقيق )يونيتاد( والمر

ين األول/أكتوبر  ي أعرب عن تقديري 2020تشر
امكم واستعدادكم للعمل مع فريق  . كما أنن   عن إلبر 

ً
لتبادل اآلراء الذي جرى فضال

 المنظمات غبر الحكومية هي بمثابة بوابات وجسور 
ّ
للضحايا    مهمة التحقيق )يونيتاد(. وكما ذكرت أثناء اإلجتماع، فإن

رة  ، من خالل التعاون عن كثب والتنسيق الوثيق، تحقيق والمجتمعات المتض 
ً
ل بمساءلة تنظيم    . وبإمكاننا معا

ّ
تمث هدفنا الجماعي المر

ي ارتكبها. 
     داعش عىل الجرائم النر

 

ي قدمتها  
حة النر قبر رفق طّيه مذكرة الملخص األولي لإلجتماع، والذي يشتمل عىل التوصيات المر

ُ
 أن أ

ً
ي أيضا

ن  ويشر

اإلجتماع، يرغب فريق التحقيق )يونيتاد( اآلن  العديد من المنظمات غبر الحكومية خالل الجلسة. وكما تمت اإلشارة إليه خالل 

كاء لتقديم مالحظات كتابية عىل هذه التوصيات بغية توفبر أفكار إضافية حول   ي إتاحة الفرصة للمنظمات غبر الحكومية الشر
ف 

اكة بير  فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غبر الحكومية عىل نطاق أوسع بغية تمكير  المجت  معات المحلية  كيفية تعزيز الشر

احات إضافية أو مالحظات قد ترغب منظمتكم بإضافتها بموعد أقضاه   رّحب بأية إقبر
ُ
ي أ
ساءلة، وإنن  ي عملية المر

من اإلنخراط ف 

/نوفمبر   25 ي
ين الثان   . 2020تشر

 

ستديرة العام نصف السنوي األول   لدعوة منظمتكم لحضور إجتماع الطاولة المر
ً
 أن أنتهز هذه الفرصة أيضا

ّ
زمع   أود المر

 ) 2020كانون األول/ديسمبر   14عقده بتاري    خ  
ً
( بتوقيت  18:00 –  15:00من الساعة الثالثة إل الساعة السادسة مساءا

ي تمت صياغتها. وسوف  
ي تنفيذ قائمة التوصيات النر

حرز ف  م المر
ّ
العراق. وأثناء اإلجتماع، سوف أقوم بإطالعكم عىل التقد

ستديرة العام نصف السنوي األول باإلضافة إل التفاصيل اللوجيستية  نامج األساسي إلجتماع الطاولة المر ي بالبر  يزودكم مكتنر
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. وكذلك 
ً
سيبقر مسؤولو اإلتصال والتنسيق بير  فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غبر الحكومية عىل تواصل معكم  قريبا

 بخصوص فريق العمل المخصص للمنظمات غبر الحكومية العراقية. 
ً
 قريبا

 

كاء التواصل مع مسؤولي اإلتصال والتنسيق بير  فريق التحقيق )يونيتاد
( بإمكان المنظمات غبر الحكومية الشر

ي التالي )
ون  يد اإللكبر ( ألية استفسارات أو إن كنتم ترغبون  NGO@un.org-UNITADوالمنظمات غبر الحكومية عبر البر

خرى. 
ُ
شاركة منظمات غبر حكومية أ اح مر  بإقبر

 

ي هذا اإلجتماع، ويتطلع فريق التحق
شاركتكم ف   أن أكرر شكري عىل مر

ّ
 لهدفنا  أود

ً
يق إل المزيد من العمل معكم دعما

تمثل بنشر العدالة والمساءلة لجميع ضحايا داعش.  ك المر شبر  المر

 

ام.    وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحبر

 
 
 
 

 خان أسعد أحمد كريم 
 د األمير  العام مساع

 المستشار الخاّص ورئيس فريق التحقيق
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ن فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غير الحكومية: إجتماع الطاولة المستديرة المواضيعي   منتدى الحوار بير

 األول

ن أفراد المجتمع وضحايا داعش"  "تمكي 

ين األول  28  2020أكتوبر  /تشر

 ملخص اإلجتماع ومسودة التوصيات

I.  ملخص االجتماع 

 جتماع من اإل اية  أساسية/الغ معلومات  

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

ي العراق والشام( )يونيتاد( 
موضوع  جتماع طاولة مستديرة مواضيعي لمناقشة  إ   ، السيد كريم خان   ، داعش/)تنظيم الدولة االسالمية فن

ن أعض  قد اء المجتمع وضحايا داعش". و "تمكي  ك جتماع ضمن إطار منتدى الحوار هذا اإل  عُ ن فريق التحقيق )يونيتاد(  الُمشتر بي 

 
 
ن فريق التحقيق والمنظمات غت  الحكومية الذي تم إطالقه مؤخرا   ، والذي يهدف إىل توفت  منصة للتبادل المستمر للمعلومات بي 

جرائم  و ية والدولية من أجل تحميل أعضاء داعش المسؤولية عن الجرائم ضد اإلنسانية،  )يونيتاد( والمنظمات غت  الحكومية العراق 

ي العراق من خالل جمع وحفظ وتخزين األدلة بما يتماشر مع المعايت  الدولية جرائم  الحرب، و 
 .اإلبادة الجماعية المرتكبة فن

 اإلفتتاح   المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد(: كلمة 

  ، خان وأعضاء فريق التحقيق كريم  من المنظمات غت  الحكومية مع المستشار الخاص  منظمة    50جتماع أكتر من  حضن اإل 

 
 
ي مالحظاته اإل  ، ط المستشار الخاص وسل

للضحايا   مهمة الضوء عىل أن المنظمات غت  الحكومية توفر بوابات وجسور  ، فتتاحية فن

رة. ورح    عن ب بالدعم اإل والمجتمعات المتضن
ً
ي الذي قدمته المنظمات غت  الحكومية لفريق التحقيق، فضال

ي   ت ا مشور ال ستبافر
التر

ن فريق ال   أبدوها  ، واإلجراءات  حقيق )يونيتاد( والمن ت بشأن تنقيح بيان مبادئ منتدى الحوار بي 
 
شر مؤخرا

ُ
ظمات غت  الحكومية الذي ن

ي قدمتها بعض المنظمات غت  الحكومية بشأن كيفية تعزيز تعاونها. 
ذلك إنشاء   وتضمن المتخذة لتنفيذ التوصيات الملموسة التر

ن المنظمات غت  الحكومية العراقية وفريق التحقيق )يونيتاد(  بروتوكول منفصل   ووضع  ؛ مجموعة عمل إلجراء مناقشات مركزة بي 

ن يونيتاد والمنظمات غت  الحكومية؛ وواجهة جديدة لعقد المؤتمرات  و للمشاركة؛  ي مخصص لمنتدى الحوار بي 
ونن إنشاء بريد إلكتر

جمة الفورية   .عتر الويب متعددة اللغات تسمح بالتر

ب المستشار الخاص بالمزيد من التوجيهات من المنظمات غت  الحكومية حول كيفية قيام فريق التحقيق)يونيتاد(  ثم رح  

وس   ن من التقدم، ال سيما أثناء جائحة فت  ن الناجي  ن مشاركته مع المنظمات غت  الحكومية لتمكي  ة. بعمل أفضل وتحسي    كورونا المنتشر

 المستشار الخاص  ب  وعىل وجه الخصوص، رح  
 
تطبيق الهاتف المحمول    لبدء بتنفيذ م من المنظمات غت  الحكومية ل بالدعم المقد

   شهود 
 
، وحث ن ة مع مجموعات الناجي  نت    ا ومواقعه   ا ومنصاته   ا ستفادة من شبكاته المنظمات غت  الحكومية عىل اإل   مباشر عىل اإلنتر
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ي بال  للتعريف ، ة ات المحلي مع المجتمع  ها جتماعات إ و  ا ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة به 
ويمكن   ، عىل نطاق أوسع   تطبيق الهاتفن

ن وأشهم تقديم التفاصيل ذات الصلة بطريقة شية إىل فريق التحقيق )يونيتاد(   .للناجي 

 الخاص بفريق التحقيق )يونيتاد(   شهود يضاحي لتطبيق   إ عرض  

وجزء من أسباب إعداده ُيعزى   ، التحقيق )يونيتاد( شاهد" باللغة العربية( بواسطة فريق جمع )"  شهود تطبيق تم  إعداد 

ي إىل  
 
ي  و   . 19  – كوفيد    جائحة   قيود السفر الناجمة عن ل   التصد

ن
كاء المنظمات غت  الحكومية ف من    اإلجتماع تم عرض التطبيق عىل شر

 ق  
ن المحقق أحد  ل أحد مطوريه و ب  ن   ي     فريق التحقيق لدى    الميداني 

 
وأشار    ، والغاية منه م لمحة عامة عن آلية تطويره  )يونيتاد(، حيث قد

 وف س  هذا التطبيق  إىل أن 
 
ي أي  م وتبادل المعلومات مع فريق التحقيق يوفر وسيلة لألفراد للتقد

ن
  زمان، )يونيتاد( من أي مكان وف

 من شأن ذلك  األخرى.    تحميل الصور والمواد   إمكانية تقديم األسماء والتفاصيل بشكل آمن، باإلضافة إىل    وف يكون بإمكانهم وس 
 
إن

ن فريق التحقيق )يونيتاد( من    ات، لتحقيق ل المحتملة    األدلة مزيد من  ال   توليد  للوصول إىل أكتر عدد ممكن    توسيع نطاق شبكته وتمكي 

ي نشر تطبيق وقد ا من األشخاص. 
ام دعم المنظمات غت  الحكومية فن

عتر تفعيل   شهود لتمس فريق التحقيق )يونيتاد( بكل احتر

 تصاالت المجتمعية وتقديم المالحظات. اإل 

كاء من المنظمات غت  الحكومية  و  أشار عدد من المنظمات  حيث  بتكار،  إل لهذا ا كان هناك مستوى عاٍل من الدعم من الشر

 سيكون جش   شهود غت  الحكومية العراقية إىل أن تطبيق  
 
   ا

 
ن الضحايا وفريق التحقيق   مفيدا غت   المنظمات    بحيث تكون )يونيتاد(؛    بي 

 قناة نظر بمثابة  الحكومية  
 
ي بن   ا

ر المجتمعات  مع  هذه المنظمات  ها  ت للثقة التر ، طلب  وبناًء عىل ذلك عىل مدى سنوات عديدة.    ة المتضن

ي المنظمات غت  الحكومية العراقية الحصول عىل تدريبات من ق  
كاء فن ستخدام  إ )يونيتاد( حول كيفية  ل فريق التحقيق ب  بعض الشر

 التطبيق 
 
رة ومساعدة الضحايا عىل التقد طلبت منظمات أخرى معلومات حول  و  ، م ليتمكنوا بدورهم من إبالغ المجتمعات المتضن

. وشدد فريق التحقيق حماية البيانات ومخاطر األمن اإل  ي
ونن    لكتر

 
ي وقضايا الشية  األمن اإل   )يونيتاد( عىل أن

ونن جزء ال يتجزأ من  هي  لكتر

 التطبيق.   تنفيذ   أن بدء مرحلة التطوير والمناقشات بش 

اك المجتمعات  ي إشر
 حلقة نقاش: الممارسات الجيدة فن

 
 
ن وحدات فريق التحقيق الميدانية  وأعقب ذلك حلقة نقاش ُمدارة سل طت الضوء عىل الممارسات التعاونية الجيدة بي 

اك المجتمع. التابعة لفريق التحقيق )يونيتاد(  ي سعيهم إلشر
ز مدير والمنظمات غت  الحكومية فن

 
ي  ورك

  عىل وحدة التحقيق الميدانن

 الجرائم المرتكبة ضد المجتمع المسيحي 
 
ا    ، إىل أهمية المنظمات غت  الحكومية لعمله   ، ُمشت 

 
ا، عىل    ، ط الضوء وسل

 
 تحديد

ي لحقوق اإلنس  اكة مع منظمة شلومو للتوثيق ومع منظمة حمورانر
مة تساعد مذكرة التفاهم  و ان.  الشر توجيه    عىل مع كل منظمة    الُمتر

ن  ن الطرفي  ن نقاط  ، تبادل المعلومات بي  ن لغرض بناء الثقة و إ تصال و إ وتعزز ذلك من خالل تعيي  ك  ال فهم ال رتباط للطرفي  مشتر

ام فريق التحقيق إ حتياجات الضحايا لضمان إل  ن ر". وشدد رئيس  لتر ي   ، منظمة شلومو للتوثيق  )يونيتاد( بسياسة "عدم إلحاق الضن
فن

)يونيتاد( والتعاون   عىل أهمية الثقة والمصداقية والموافقة والشفافية، كما يتضح من مذكرة التفاهم مع فريق التحقيق  ، مالحظاته 

  الذي تال ذلك، 
 
  وحث

 
ي ذلك عقد  مزيد من فرص الحوار مع فريق التحقيق إتاحة ال عىل  أيضا

ن   دورية جتماعات إ )يونيتاد(، بما فن بي 

ي  فريق التحقيق  . وشددت رئيسة منظمة حمورانر
ن   )يونيتاد( والناجي 

 
ي مالحظاتها أمام اللجنة، عىل أهمية مذكرة التفاهم مع  أيضا

، فن
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ي زيادة التعاون والمزيد من تبادل المعلومات. وشددت عىل ع  فريق التحقيق 
ن
ي ساهمت ف

ي   دم وجود فائدة تذكر )يونيتاد(، والتر
ن
ف

.   حجب المنظمات غت  الحكومية للمعلومات عن فريق التحقيق 
ً
 )يونيتاد(، لكنها أشارت إىل أهمية بناء الثقة أوال

ن من المنظمات غت  الحكومية من قبل رئيسة وحدة التحقيق الميدانية المعنية   تم تقديم المجموعة التالية من المتحدثي 

ان كان لهما دورا  ت يزيدية للتوثيق، الل متنانها العميق لـمنظمة يزدا والمنظمة األ إ وأعربت عن    ، مجتمع األيزيدي بالتحقيقات المتعلقة بال 

ي 
ن
ي عمل وحدتها من خالل تبادل المعلومات ووضع فريق التحقيق )يونيتاد( ف

ن
وأشارت إىل أهمية   ، تصال مع الضحايا إ حاسما ف

ي إحاطة فريق التحقي 
ن
، وأهمية عدم    ق المنظمات غت  الحكومية ف ن الصدمة  إعادة  التسبب ب )يونيتاد( بكيفية التعامل مع بعض الناجي 

   النفسية لهم، 
 
ي بنتها مع منظمات غت  حكومية مثل منظمة يزدا والمنظمة األ إبداء  قت ب وعل

يزيدية  رغبتها بتوسعة العالقة اإليجابية التر

حت إجراء  ن لتبادل  للتوثيق مع منظمات غت  حكومية أخرى، واقتر مكالمات هاتفية مكثفة مع المنظمات األيزيدية كل أسبوعي 

 المعلومات. وس 
 
)يونيتاد(    تجاه مع فريق التحقيق يزيدية للتوثيق الضوء عىل أهمية الحفاظ عىل عالقة ثنائية اإل ط ممثل المنظمة األ ل

ي ذلك   تحقيق وأشار إىل أن مذكرة التفاهم الثنائية مع فريق ال  ، تقوم عىل التعاون المتبادل 
)يونيتاد( أثمرت عن زيادة التعاون، بما فن

ن  ق  ي ورش عمل بناء القدرات للمنظمات غت  الحكومية العراقية من قبل فر   عتر أنشطة منها وطلب تعزيز التعاون    ، الوصول إىل الناجي 

ي تقصي الحقائق. وأشار ممثل يزدا إىل أن الشية وخصوصية 
المعلومات وحماية الشهود كانت   التحقيق )يونيتاد( لتطوير قدراتها فن

ي يزدا. 
 نظر و أساسية إلقناع األفراد بالثقة فن

 
ي إعادة األفراد إىل العراق من أجل اإلدالء بشهادتهم، رح   ا

ب بتطوير تطبيق  للصعوبات فن

ي يمكنها ا   ، كوسيلة لضمان مشاركة الضحايا عن بعد   شهود 
ي  وأوىص بزيادة المشاركة مع المنظمات غت  الحكومية التر

لقيام بدور تنسيفر

ن فريق التحقيق  ،   بي  ن ي معهد صوالغ كمثال عىل الممارسات    )يونيتاد( ومجموعات الناجي 
ة فن  الضوء عىل أعمال الحفر األخت 

 
ُمسلطا

ن اآلخرين والمنظمات العراقية عىل التعاون مع فريق التحقيق )يونيتاد(.  ع األيزيديي 
 الجيدة، وشج 

ي مستوىً وعرض منسقوا التحقيقات  
 حول كيفية جلب المجتمع المدنن

 
  الميدانية لدى فريق التحقيق )يونيتاد( أفكارا

 فيما يتعلق فيما يتعلق بالجرائم، ليس فقط من الفهم لفريق التحقيق )يونيتاد(، والمجتمع الدوىلي واإلعالم، 
 
سياق  ب  بل أيضا

ي كانت تخضع لسيطرة داع
ي المناطق التر

ن
 اإلنتهاكات وما كان يحدث ف

 
،   دت عىل أن جمع المعلوماتش. بيد أنها أك

 
ا
 
هام جد

. ولدى فريق التحقيق )يونيتاد( وحدة خاصة تتوىل القيام بتقييم الشهود الضعفاء للحد   ن لكنه ال يزيد أهمية عن رفاه الناجي 

 من مخاطر إعادة تعرضهم للصدمة النفسية. 

 نقاشات عامة

ي خالل فقرة النقاش العام 
مت  فن

 
المنظمات غت  الحكومية توصياتها حول كيف ُيمكن لفريق التحقيق  اإلجتماع، قد

ن الضحايا لنخراطه مع المنظمات غت  الحكومية إ)يونيتاد( تعزيز  م، كما تم إبداء مالحظات عامة حول كيفية  من اتمكي 
 
لتقد

حة ليتم تبنيها كنواتج  تعزيز فريق التحقيق )يونيتاد( لعمله. وُيمكن اإلطالع عىل هذه القائمة من التوصيات الرئيس  ية الُمقتر

ي 
، وسوف تتم مراجعتها حالما يتم الحصول عىل أية مالحظات كتابية ُيقدمها أعضاء الُمنتدى  (1الُملحق )لهذا اإلجتماع فن

/نوفمتر  25قبل تاريــــخ  ي
ين الثانن  . 2020تشر
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 المالحظات الختامية للمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد(

ي  
ن
ي قدمها ممثلو المنظمات غت   ف

ب الُمستشار الخاص بالتوصيات الُمفيدة والمالحظات التر مالحظاته الختامية، رح 

ي ضمان
ن
امه ف ن نهج ُمتعدد المستويات ومتعدد الجوانب إلنخراط فريق التحقيق )يونيتاد( مع   الحكومية، وأعرب عن التر

ي وكذلك إجتماعات  الدورية  من اللقاءات إجراء المزيد  والذي يشتمل عىلالمنظمات غت  الحكومية، 
عىل المستوى الميدانن

ن فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غت  الحكومية. وبالرغم من  منتدى  عىل مستوى القيادات كجزء من   ك بي 
الحوار الُمشتر

ع نط  الفريق وس 
 
اق تحقيقاته، وينظر اآلن  محدودية الموارد وقلة الوقت المتاح عىل األرض، أشار الُمستشار الخاص إىل أن

كمان الشيعة، والسنة. ويأخذ فريق التحقيق   ، والشبك، والتر ن ، والمسيحيي  ن  األيزيديي 
 
ي ارتكبها تنظيم داعش بحق

بالجرائم التر

 
 
ن  القائمة عىل النوع اإلجتماعي واإلنتهاكات بحق األطفال جرائمالباإلعتبار أيضا . ولدى فريق التحقيق )يونيتاد( أخصائيي 

ي صالح الشاهد. وأشار الُمستشار الخاص إىل منشور نفس
ي صميم التفاعالت لضمان أن تصب  عملية التوثيق فن

ن موجودين فن يي 

ن من صدمة نفسية   جديد سوف يصدره فريق التحقيق )يونيتاد( وجامعة ستانفورد حول أفضل الممارسات للعمل مع الناجي 

كمان، وي ة شديدة، وكذلك تدريبات لمؤسسة إنقاذ التر ي  ازدا، ومؤسسة األيزيدي الحر. وباإلشارة إىل أعمال الحفر األخت 
التر

ي معهد صوالغ، شكر المستشار الخاص يازدا عىل دعمهجرت 
،   ،ا فن

 
ا خرى. وأخت 

ُ
ب بالتعاون مع منظمات غت  حكومية أ

ورح 

ورة أن نكون   ن للمعنويات شدد الُمستشار الخاص عىل ضن ، فقال: "سيكون  رافعي  ي خضم المآشي
ثمة أشخاص يتطلعون إىل    فن

ي وقعت باألمس، وحري بنا أن 
تكون لدينا نفس  القيادات عىل أمل أن يكون الغد أفضل من اليوم، وأن ال تتكرر الجرائم التر

ن الذين تحملوا أعباء جرائم  ي حياتهم وكافحوا من أجل العدالة."  مروعةصالبة الناجي 
 ولكنهم واصلوا المست  فن

كانون   14بتاري    خ  هومن المزمع عقد العام نصف السنوي  الُمقبل هو اإلجتماع  اإلجتماع وسوف يكون 

 )  2020األول/ديسمير 
ً

 .( بتوقيت العراق18:00  – 15:00من الساعة الثالثة إىل الساعة السادسة مساءا
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حة  ملحق: قائمة بالتوصيات الُمقتر

 التوصيات العامة/النواتج 

ة أكتر و  زيادة الُمشاركة:  .1 يزيد من  سوف يسع فريق التحقيق )يونيتاد( إىل ضمان إجراء إجتماعات مباشر

ن فريق التحقيق   جانب  مع المنظمات غت  الحكومية إىل هإنخراط ك بي 
إجتماعات منتدى الحوار المشتر

تبادل مستدام ومنتظم للمعلومات. وسوف يتم القيام  عىل نحٍو يضمن )يونيتاد( والمنظمات غت  الحكومية، 

ن المنظمات غت    ن بي  ل أسبوعي 
ُ
بذلك عىل مستوى العمل المحىلي من خالل إجراء مكالمات هاتفية مرة ك

ن خاص عىل التعاون  الحكومية المعنية ووحدات ي التابعة للفريق، مع إيالء تركت 
ي التحقيق الميدانن

ن
تطوير  ف

ي المستقبل لحضور  
ن فن التحقيقات بالجرائم الُمرتكبة ضد مجتمعات محلية محددة. وسوف تتم دعوة الناجي 

ن فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غت  الحكومية، وكذلك ال  ك بي 
مناقشات إجتماعات منتدى الحوار المشتر

 المركزة مع المستشار الخاص. 

القيام بحمالت رفع الوعي مع المنظمات تنظيم  : سوف يسع فريق التحقيق )يونيتاد( إىل  حمالت نشر الوعي  .2

ي دعم المساءلة والعدالة. وسوف يتم إيالء إعتبار خاص 
غت  الحكومية بخصوص واليته ودوره المستقل فن

  للقيام بذلك عىل مستوى األقاليم، ال 
 
ي لم تعتد أن تشهد تواجدا

ي المناطق التر
ما فن  سي 

 
 للفريق. ملحوظا

: سوف يسع فريق التحقيق )يونيتاد( إىل بناء القدرات والشية/األمن –ورش عمل حول تطبيق شهود  .3

ي   شهودلبناء القدرات حول كيفية إستخدام تطبيق  إجراء ورش عمل 
باإلضافة إىل تطوير قدراتهم الخاصة فن

، سوف يقوم الفريق  تلك  ئق عىل نحٍو يتماشر والمعايت  الدولية للتحقيقات. وكجزء من حملته تقصي الحقا

ي يقدمها هؤالء األفراد بأمان وعىل نحٍو يكفل  
ح التدابت  القائمة لضمان أن يتم حفظ المعلومات التر بشر

 حمايتهم بصفتهم شهود. 

4.  : ن ركز عىل الناجير
ُ

سوف يزيد فريق التحقيق )يونيتاد( تدريباته لُمقدمي الرعاية الذين يعملون    ضمان قيام نهج ي

 مع الضحايا للحؤول دون التسبب بإعادة الصدمة النفسية لهم. 

ي ترغب   مذكرة التفاهم:  .5
سوف يسع فريق التحقيق )يونيتاد( إىل دعم المنظمات غت  الحكومية العراقية التر

هم ثنائية قبل البدء بتبادل المعلومات. وُيشت  فريق التحقيق )يوينتاد( بهذا  أو تعتتر أن عليها توقيع مذكرة تفا 

ورية لبدء التعاون أو    مذكرة التفاهم ال تعتتر ضن
 
ه من وجهة نظر الفريق فإن

 
تسهيل نقل المعلومات  لالصدد، أن

 فريق التحقيق )يونيتاد( يسع إىل اتباع نهج مرن وداعم للمنظمات غت   ،للفريق
 
ي ترغب   بيد أن

الحكومية التر

ي وضع أسس أكتر رسمية للتعاون. 
 فن

ب فريق التحقيق )يونيتاد( بأي
ّ

رح
ُ

حة لهذه التوصيات/النواتج المواضيعية من   ةي مالحظات مكتوبة أو إضافات ُمقير

اح توصيات جديدة ذات عالقة ب  ألعضاء المنتدى إقير
ّ

 أو إبداء مالحظاتهم عىل   ماعتاإلجموضوع اإلجتماع. يحق

رسل المالحظات إىل عالتوصيات الموجودة. 
ُ

ي ت
ونن يد اإللكير  NGO@UNITAD.ORG-UNITAD التاىلي نوان الير

/نوفمير  25بموعد أقصاه  ي
ين الثانن  . 2020تشر
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