
 الفعال�ة الخاّصة 

 

ي العراق والشام/ داعش 
ي الجرائم الدول�ة من  عنا� تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف ي نحو محا�مة مرتكئب

 �ف
 العراق 

ي التنظ�م 
ف األجانب �ف  مسؤول�ة الق�ادة وتحد�د القادة ودور المقاتلني

د: ك��ست�ان ر�ت�ش   ي أبداها الَس�ِّ ِ
يت
�
ات ال

�
ِحظ

َ
ُم�

�
 ال

��ق التحقيق 
َ
مم الُمّتحدة لتع��ز الُمساءلة عن الجرائم الُمرتكبة الُمستشار الخاص َوَرِئ�س ف

ُ
التابع لأل

 (ي��نتاد) من جانب تنظ�م داعش 

 

 ، القاهرة، م� جامعة الّدول الع���ة

/نوفم�ب  16 ي
�ن الثايف  2022��ش

ف ولد ا��ك َمَعاِ�ي الَسِف�ي  ف العام للشؤون القانون�ة الدكتور محمد األمني  ،وك�ل األمني

، الُممثل الّدائم للعراق لدى جامعة الّدول الع���ة وسف�ي َمَعاِ�ي الَسِف�ي  ي أحمد الُدل��ي
 ، م� العراق �ف

ي العراق
 الدكتور عصام السعدي نائب مستشار األمن القو�ي �ف

ف أحمد فت�ي   السادة القضاة نب�ل ك��م حّسون و�اسني

ُيوف الِ�رام والزمالء األعزاء    الضُّ

َدات والسَّ  ِّ�  اَدة، السَّ

ي 
َحق��ق ف  َ َ ل�ش الَيوم  إنه  هنا  جم�عا  م 

�
ِبك ب  ُرحِّ

�
أ هذ  أن  ي 

الفعال�ة�ف  ،  ةالهام  ە 
�
شخص�ا وسع�د  ف  ُممنق ي    و�نئف

ي األو� إ� جمهور�ة م� 
ي ز�ارىق

الع���ة ألول مّرة، و�ف الّدول  ي مقّر جامعة 
أوّد   بوجودي هنا �ف . لذا، 

�
أ�ضا

العام  عرب عن شكري لألمانة 
�
أ أن  بدء  الشؤون    ةباديء ذي  بالذكر قطاع  الع���ة، وأخّص  الّدول  لجامعة 

ي  الئق الفعال�ة   المُ هذە المجموعة    جمعت  القانون�ة لت�س�ي وتنظ�م هذە 
ّ
ي   رةوق

الّدول األعضاء �ف من ُممث�ي 
مم  

ُ
ي القاهرة، إ� جانب زمالئنا من مكاتب األ

جامعة الّدول الع���ة وُممث�ي الُمجتمع الدبلوما�ي الّدو�ي �ف
ف��ق التحقيق (يونيتاد) أ��� مع الّدول    نحن من  تواصلن  أن  بدي�ي وأعتقد أنه من ال  هنا. العاملة  الُمّتحدة  

ي المنط 
ف لجامعة موجود  قة، ح�ث أّن مقّر عملنا  الع���ة �ف ي العراق، والعراق هو أحد األعضاء المؤسسني

�ف
 الّدول الع���ة. 

ي ع� ثقة  بالهدف األ ب  و�نئف
�
ؤمن حقا  موجودون ُهنا اليوم ألننا نُ

�
ي تحقيق الُمساءلة   س��ننا جم�عا

والُمَتَمّثل �ف
الّد  للَجراِئم  العدالة  اليوموضمان  بها تنظ�م داعش. وضمن فعال�ة 

�
ِارَت� ي  الئق إلقاء  ،  الخاّصة  ول�ة  �س� إ� 

ي التنظ�م، كما �س� إ� إلقاء الضوء  
ي ذلك دور القادة �ف

نظرة أقرب ع� ه�كل�ة ق�ادات تنظ�م داعش بما �ف
ف األجانب"ع� ما ُ�سّ� "بالُمقا    ؛تلني

َ
ف الذين ق ف غ�ي العراقيني ف األجانب المواطنني موا من  دِ والمقصود بالُمقاتلني



بأدوار    بعضهمنضمام إ� صفوف التنظ�م، وقد اضطلع  عّدة دول ُمختلفة، ومن ضمنها دول المنطقة لال 
ي ه�كل�ة التنظ�م.  

 رئ�س�ة �ف

ت�ب  وما �جعل من هذا األمر ذي أهم�ة هو أّن فهم هذا    األوامر   ا صدرو أوتحد�د الق�ادات، الذين    الهر�ي ال�ق
عن العد�د من الجرائم    ��� مسئول�ة، هو ما س�ضعنا ع� ط��ق تحد�د األشخاص األ الرتكاب تلك الجرائم

ي  
 أن ُيرشدنا �ف

�
ي العراق. ومن شأن ذلك أ�ضا

ي ارُت�بت �ف لتحد�د الوصول إ� الصورة ال�املة  الّدول�ة البشعة الئق
ي مالحقة أولئك ا  عنالمسؤول�ة الجنائ�ة الفرد�ة  

أل��� تلك الجرائم الّدول�ة. و�ــهذا الصدد، يتمّثل الهدف �ف
ي تنظ�م داعش الذين تلّقوا تعل�مات بارتكاب مثل تلك الجرائم. الدن�ا  بأعضاء "الرت، ول�س فقط  مسئول�ة

 " �ف

 ،دةالسا أيها  س�داتأيتها ال

ي تحق�قات ف��ق التحقيق (يونيتاد) لبل�غ تلك الغا�ة  
  الوثيق   التعاون  قائم ع�إّن التقّدم الُمحرز �ف

ال العراق�ة  الُسلطات  حل�فمعها   نخراطال وا  وطن�ةمع  العراق  يب�ق  إذ  (يونيتاد)   ،  التحقيق  �ك   ف��ق    ه و�ش
ء عام   ��ش

�
، أ

ً
، ألّن ف��ق التحقيق، بدا�ة بطلب من حكومة العراق، بدعم جما�ي وملحوظ    2017الرئ��ي

  . ي  ر هّم أننا نعمل عن كثب مع نظ األمر األ  ول�نمن الُمجتمع الّدو�ي
، ال س�ما مع النظام القضاىئ ف اء عراقيني

 بعملنا نحو تحقيق الُمساءلة وض
�
ُدما

ُ
، للس�ي ق ، �شكل يو�ي ي

ي ارتكبها العرا�ق مان العدالة عن الجرائم الّدول�ة الئق
ي م�ور �شكل خاص لُمشاركة ي فت�ي معنا اليوم،   تنظ�م داعش. و�نئف

ي حّسون وس�ادة القا�ف
س�ادة القا�ف

ف اللتان   ف ائنا الرئ�سر ك�ف، هما من ضمن نظ  ، محكمة الرصافة ومحكمة تل�عمالن بهما إذ أّن المحكمتني   يني
ي تحق�قاتنا الذين نعمل معهما عن كثب 

 إ� سماع ،�ف
�
ُدما

ُ
ي أتطلع ق  اليوم.  مداخالتهم و�نئف

ي ي
ي    هدفإّن تعاوننا الوثيق مع القضاء العرا�ق

ي مجاالت القانون الجناىئ
ف �ف  إ� بناء قدرات الُقضاة العراقيني

�
أ�ضا

سب�ع الُمقبل، ُ�سعد ف��ق التحقيق (يونيتاد) أن �جمع  
ُ
ي األ

. و�ف ي الّدو�ي
   20الّدو�ي والقانون اإل�ساىف

�
قاض�ا

ي  
 �ف

�
غ  �اد�م�ة الّدول�ة  األ عراقّ�ا ي ألمان�ا ال لمباديء نيور�م�ب

قة لُمّدة أسب�ع  مة وُمعمّ دورة تدر�ب�ة ُمتقّد   تمام�ف
 . ف ي هذين المجالني

  �ف

األدلة    النظامندعم  أننا  كما   تكون  أن  ي ضمان 
�ف ي 

ةالقضاىئ الّد تنظ�م  جرائم  ب  الُمتعلقة  الوف�ي ،  ول�ةداعش 
ب ي حوزة  الفعلالموجودة 

ي ظراء  النُ   �ف
القضاىئ النظام  ج�د �شكل  ة ومحفوظة  ن رقممُ   ،مقتن�اتهم  ضمن  لدى 

تجعلها   لالستخدامبط��قة  سنوات،    حئقّ   قابلة  عقود. حئقّ   أو بعد  بعد  بدأ      ( كما  التحقيق   ) يونيتادف��ق 
ف  والعد�د من القُ     ،عمل�ة لبناء القضا�ا   تدر�باتضاة العراقيني

�
لبناء قضا�ا �شأن جرائم دول�ة    ح�ث نعمل معا

 داعش. تنظ�م حددة تتعلق بجناة بعينهم من مُ 

 كما  و 
�
فتعلمون جم�عا ( ف��ن وال�ة  أ ،  التحقق  الّد   ) يونيتاد ق  الجرائم  هذا  و   . ول�ة ول�س اإلرهابتتعامل مع 

نقطة اإل   ةأساس�  الفارق  ح�ث   من 
�
وأ�ضا القانون�ة  عمل�ة    ثار  ي 

�ف ومشاركتهم  الضحا�ا  حقوق  ح�ث  من 
ي العراق هو محاسبة أعضاء  . و ساءلةالمُ 

ي نها�ة المطاف، ما ن��د رؤ�ته �ف
ي ذلك كبار �ِ و   ،داعشتنظ�م  �ف

ما �ف
الدول�ة    نع  ،القادة المُ وذلك  الجرائم  المُ من خالل  المحا�م  أمام  القائمة ع� األدلة  و�ما   ،ختصةحا�مات 

الّد  المعاي�ي  مع  المُ يتما�ش  وأفضل  المتحدة  األمم  وس�اسات  و مارساتول�ة  هدفنا،  �ب.  ق �ف�   بصفتنا �ق 
ي تحقيق العدالة  لعم  ّد المساعدة و تقد�م ال  ،) يونيتادالتحقيق ( 

ي �ف
ي ارتكبها تنظ�م  عن القضاء العرا�ق لجرائم الئق

ي   المجتمعات  داعش ضّد 
�ف الّد   ونشكل�ُ   الذينالعراق،    المحل�ة  الجرائم  تلك  يزال غالب�ة ضحا�ا  ول�ة. وال 

ي الوصول إ�  
ي مُ التحدي الرئ��ي �ف

ل مع جرائم  ناسب حئق اآلن للتعامُ هذا الهدف هو عدم وجود إطار قانوىف
ي العراقِبصفتها  داعش  تنظ�م  

ي مُ   . جرائم دول�ة �ف
ناقشة هذا الموض�ع  ونأمل أن �ستأنف مجلس النواب العرا�ق



ي الق��ب العاجل
هبة اال ع�    ) يونيتادو�ب�ق ف��ق التحقيق (   .�ف

�
ي بمجرد  ستعداد للمساعدة وتقد�م الّد أ عم الفئف

ي �قودها العراق  .استئناف هذە العمل�ة الئق

 فخامة الضيوف ال�رام، أصحاب المعا�ي والس�ادة، و 

ي األمّ��ن جّراء أفعاله المشينة  دول المنطقة  القت  ولقد  لقد أض� تنظ�م داعش ظاهرة عالم�ة،   
�ف

ي الجرائم  سواء ؛البلدان الع���ة ق بمرتكئب
�
ي وحدة الف�ما يتعلق ب و أف�ما يتعل

ي إطار عم�ي السابق �ف
ضحا�ا. و�ف

ي م
ي قض�ة الطّ�ار األردىف

 �ف
�
ي ألمان�ا، عملت شخص�ا

 بوحش�ة   عاذ جرائم الحرب �ف
�
حرق ح�ا

�
ال�ساسبة، الذي أ

أنا أ�ي ج�دا� أّن العد�د ِمن الضحا�ا هم ِمن بلدان المنطقة، وكذلك الحال فمن ِقبل عنا� تنظ�م داعش.  
ي الجرائم بحقه   م.  مع مرتكئب

ف� أّن فعال�ة اليوم الخاصة تُ  ي ع� �قني
  مّثل إنجازا�  و�ىفّ

�
ي إطار تعاون ف��ق التحقيق (يونيتاد) مع بلدان هاما

�ف
سب�ل   ي 

�ف مساءلةالمنطقة  الدول�ة.    تع��ز  ع� جرائمه  داعش  تلب�ة   وستظلتنظ�م  ع�  منصّبة  جهودنا 
ف والذين طال  احت�اجات  اتوقعات و   تأخذ مجراها   انتظارهم لرؤ�ة العدالةلضحا�ا والناجني

�
. و�سهم عملنا أ�ضا

ي إ�جاد منّصة ت 
   قدم�ف

�
 تار�خ�ا

�
ي ارتكبها   إنكارە،�مكن  ال    ،للعالم توث�قا  جرائم ضدّ   ؛تنظ�م داعش  للجرائم الئق

ي بعض الحاالت، جرائم اإلبادة الجماع�ة الاإل�سان�ة وجرائم 
 .حرب، و�ف

ي أداء مهامه ب�خالص وعزم. وأنا أؤمن  س�ستمر ف��ق التحقيق  
(يونيتاد)، بالتعاون مع الحكومة العراق�ة، �ف

ف أمام فرصة حق�قة إلثبات أّن تحقّ  نا نقف متكاتفني  أنّ
�
جرائم تنظ�م داعش ل�س بع�د    ازاءق العدالة  ي�قينا

ةاإل   ، من خاللالمنال
�
ي تر�ق   جراءات الصح�حة واألدل . أودّ   الئق مأنكم أّن ف��ق التحقيق  أن أط  ألع� المعاي�ي

نا أمسينا    �ّدخر (يونيتاد) لن   ي الثقة ألقول أنّ
  لبل�غ أقرب ِمن ذي قبل  اليوم  أّي جهد لتحقيق مسعاە، وتحدوىف

 .هدفنا

 لحضوركم
�
 اليوم.  معنا  أشكركم جم�عا


