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 الموقرون،  مندو�ونالس�د الرئ�س والسادة ال 

مم المتحدة لَتع��ز  
ُ
َم التق��ر الثامن َعن أ�شطِة ف��ق التحقيق التابع لأل قدَّ

�
خاِطب هذا المجلس اليوم وأنا أ

�
ي أن أ فيف ُ��ث

 الُمساءلة عن الجراِئم الُمرتكبِة من جانِب داعش (يونيتاد). 

تِة الماض ي واصل الف��ق، ِخالل األشهر� السِّ
ي الذي َ�ضطلُع به، ح�ث  �ة، إحراز َتّقُدٍم َعظ�ٍم �ف

ُ�عاود الف��ق  العمل التحق��ت
الوقائ�ة وذلك بحضورە   المفروضة والتداب�ي  القيود  ف ع�  َ من عامني ي أ���

بعَد ِم�ف دراته 
ُ
ق بكامِل  العمَل  ي (يونيتاد) 

التحق��ت
 للتحد

�
. وخالفا ي البلد، ل�صبَح أقوى من أي وقٍت م�ف

ا�د �ف ف ناجمة عن الجائحة، فقد واصلنا الجهود الّرام�ِة إ�  �ات الالم�ت
ي العراق وجميع أنحاء العالم، وُمضاعفة 

ا�اتنا �ف ف وعائالتهم، وتق��ِة �ث تحقيق الّنتائج ع� صع�ِد المساءلة من أجِل الناجني
 سعينا صوَب تحقيق الُمساءلة والَعدالة عن الجرائم الدول�ة الُمرتكبِة من جانب داعش. 

 ف�ما يتعلق بفتح إج
�
، و�ّتضح ذلك جل�ا ي ظِل ُرج�ع طرائِق العمل ا� وضِعها الّطب��ي

ماً�، فقد ارتفَع ُمستوى َجمع األدلِة �ف
ة المشمولِة بالتق��ر، َحِفظنا وحّولنا ما فاق مجموعه  المقابر الّجماع�ِة واأل�شطة الم�دان�ِة األخرى.   مليون    4.5فخالل الف�ت

ستند�ة من المحا�م من أنحاِء مختلفة من العراِق من الص�غة الورق�ة إ� الص�غة الرقم�ة. وأنجزنا هذا  �سخة من األدلة المُ 
ّقلَص الوقت الالزم  

ُ
ي والحكومة العراق�ة وحكومة إقل�م كردستان. و�ذلك اسَتطعنا ان ن

العمل بالتعاون الوثيق مع القضاء العرا�ت
ي قاعدة الب�انات من أ�اٍم ا� دق

ي تحقيق استفادة تامة وع� نحو أفضل من ب�اناتهم  للبحِث �ف
ائق وساعدنا السلطاِت العراق�ِة �ف

ي  
ي للجرائم الدول�ة المرتكبِة �ف

 لحفِظ السجِل التار��ف
�
ف� اإلجراءات القانون�ِة وأساس�ا  لتمكني

�
وسجالتهم. ُ�عّد هذا المس� حي��ا

 مع المعاي�ي القانون�ة الدول�ة وس�اسات األمم المتحدة المعمول    العراق من جانِب تنظ�م داعش. يتّسق إجراء أعمالنا ا�ساقا 
�
تاما

   بها. 

 الموقرون،  مندو�ونالس�د الرئ�س والسادة ال 

ي تع��ز  
ي �شمل إجراء المقابالت  ُمنذ أن قّدمت تق��ري األخ�ي إ� هذا المجلس، نجَح الف��ق �ف كامِل أ�شطته التحق�ق�ة، اليت

ط الضوء ع� بعض األمثلة عن التقدم الُمحرز  مع الشهود، والق�ام بتحل�ل األد
�
لة، و�عداد ملفات القضا�ا. واسمحوا �ي أن أسل

 لتحقيق العدالة عن الجرائم الدول�ة المرتكبة من جانب داعش. 
�
ي تحق�قاتنا والمناهج المتبعة سع�ا

 �ف
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.    تنظ�م الدولة اإلسالم�ة "ب�ت المال" شهد التحقيق ف�ما ُ�ّسم�ِه   ا�  كب�ي
�
ف مسودة موجز القض�ة  تقدما ي هذا الصدد، ُتبنيّ

و�ف
داعش، من بينها إدارة مدفوعات الوحدات المزعوم    ك�ف�ة تقد�م ب�ت المال الدعم المادي والما�ي لله�كل�ة العامة لتنظ�م

تقد م  ف لتنظ�م داعش. ونع�ت اليوم�ة  العمل�ات  ي 
�ف  

�
رئ�س�ا المال عن�ا�  ب�ت  أساس�ٍة. كان  الم��د من  ارتكابها لجرائٍم دول�ٍة  �م 

ي تهدف إ� دراسة َ�سي�ي العمِل الداخ�ي لب�ت المال بغ�ة توسيع آفاق  ّ واليت ي
ي القضاء العرا�ت

ات�ج�ة لنظرائنا �ف التقار�ر اإلس�ت
ي الحصول ع� مسح   لبن�ة  الفهم عن النشاطات المال�ة للتنظ�م. يّتسم هذا األمر بأهم�ٍة خاصة ألن اقتفاء أثر األموال �عيف

التنظ�م الذين  التنظ�م،   ُ�قّ��نا ل�شف ه��ة عنا�  ف ع� إصدار األوامر. مما  وفهٍم له�كليته، وتب�ان ه�كله الهر�ي والقائمني
ي العراق ع� نحو� أفضل. 

ي ارتكاب أ�شع الجرائم الدول�ِة �ف
 يتحّملون المسؤول�ة األ��ب �ف

نه استحداث واستخدام األسلحة ال��م
�
ي ال�شِف عن ك

ائ�ة والبيولوج�ة من جانب تنظ�م داعش  َ�ستمر التحق�قات �ف
�ن الف��ق من جمع� وحفظ اإلفادات واألدلة الرقم�ة   ة. وقد تمَّ ي األخ�ي والتوصل ا� معلومات جد�دة منذ أن قّدمت إحاطيت

تواصل  والمستند�ة الخاصة بتصنيع واستخدام األسلحة ال��م�ائ�ة والبيولوج�ة ع�ب البعثات الم�دان�ة للمواقع ذات الصلة، وال
اء   ي النظام األسا�ي ل�ث

رة، والتعاون مع السلطات العراق�ة. وَسُتمعن تحق�قاتنا النظَر أ��� �ف مع المجتمعات المحل�ة المت�ف
ي اضطالع عنا� ُمحددين بمن فيهم أولئك الذين  

ف �ف ك�ي تلك األسلحة والتدفقاِت المال�ة ذات الصلة. و�نط�ي ذلك ع� ال�ت
ستخدام عنا� ك�م�ائ�ة ع� المحتج��ن. وتمتد آثار الهجمات ال��مائ�ة المماثلة حيت يومنا هذا  أجروا تجارب ع� الب�ث با

رة. والس�ما  � ف والمجتمعات الُمت�ف ف الناجني  المشا�ل الصح�ة الوخ�مة بني

ي إنتاج ملفات قضا�ا مخصصة وتحد�د ه��ات الجناة  
ي �ضطلع بها ف��ق التحقيق (يونيتاد) �ف ساعدت التحق�قات اليت

ي كونهم ذوي المسؤول�ة العل�ا، ع� شا�لة الجرائم المرتكبة بحّق المجتمع األي��دي والجرائم المرتكبة بحّق  
الذين �شتبه �ف

ي أ�اد�م�ة تك��ت الج��ة  
ي أ�اد�م�ة تك��ت الج��ة، والمعروفة أ�ضا ب�سم معسكر سبا�كر، ح�ث ساهمت تحق�قاتنا �ف منتسيب

ي التعّرف ع� جناة داعش المشتبه
ي تك��ت    �ف ي مدينيت

ف �ف ي مضا�قة وتعن�ف وترو�ــــع السكان المدنيني
ي تورطهم �شكل رئ��ي �ف

�ف
ّل من عارض توجههم العقائدي،

�
ي أظهرت أّن تنظ�م داعش استهدف، و�صورة ممنهجة، ك وذلك �شمل كافة الذين    والعلم واليت

تتسق أو  تدعم  ال  أو  إما معارضة  إ� مجموعات  ينتمون  أنهم  ُ�عتقد  أو  ،   ينتمون  الش��ي المجتمع  ذلك  داعش و�شمل  مع 
أ�اد�م�ة   ي 

�ف ف  والعسك��ني الطالب  الذين ساعدوا  وأولئك  المحددة،  القبائل  بعض  وأفراد  الحكوم�ة،  األجهزة  ي 
�ف ف  والمنتسبني

 تك��ت الج��ة. 

األ  العراق وفنلندا لدى  الدائمة لجمهور�ة  الممثل�ة  بالتعاون مع كّل من  التحقيق (يونيتاد)،  م ف��ق  ي  ُينظ�
المتحدة �ف مم 

ي أ�اد�م�ة تك��ت الج��ة. وسُتعقد هذە الفعال�ة العامة يوم   ي ارُت�بت بحّق منتسيب ني��ورك، فعال�ة خاصة عن المجزرة اليت
ي تمام الساعة    10الجمعة الموافق  

ا� حول تحق�قاتنا   01:15ح��ران/يونيو �ف  قص�ي
�
ي مجلس الوصا�ة، وسوف نعرض فلما

ظهرا� �ف
امن هذە الفعال�ة مع الذكرى السن��ة الثامنة للمجزرة. وس�عقبه نقاشات لج ف اء ومداخالت من الحضور، وت�ت  نة الخ�ب

  
�
ي طالت تق��با ي التحق�قات حول اإلعدامات الجماع�ة اليت

ي سجن بادوش بتار�ــــخ    600ونواصل التقّدم �ف
  10من موقو�ف

ي  2014ح��ران/يونيو  
ي قامت بها  ، ح�ث ُ�عزى الفضل �شكل كب�ي إ� أعمال التنق�ب �ف ي وادي بادوش اليت

ة الجماع�ة �ف المق�ب
ة مع المحا�م   . وانخرطنا بصورة مبا�ث ي

ي من قبل ف���ت
ي والعمل�ائت دائرة حما�ة وشؤون المقابر الجماع�ة باإلضافة ا� الدعم الفيف

، ح
�
ي هذە المجزرة، ومن ضمنهم أفراد محتج��ن حال�ا

�ث تتسق هذە الجهود  العراق�ة المعن�ة بهذا التحقيق لتحد�د الجناة �ف
ي الموصل، أو عاصمة ما �س� "الخالفة". 

 مع مسا�ي الف��ق لتع��ز التحق�قات المتعلقة بالجرائم المرتكبة �ف

ي الجرائم الجنس�ة والجرائم القائمة ع� الن�ع اإلجتما�ي الُمرتكبة  
ف التحق�قات �ف َحرَص ف��ق التحقيق (يونيتاد)ع� تضمني

ي كافة التح
قاق  من قبل داعش �ف ف من االس�ت ق�قات. وكجزٍء من هذا النهج، نواصل مقابلة النساء والفت�ات األي��د�ات والناجني

اإلرهابيون   المقاتلون  ذلك  ي 
�ف بما  جناتهم،  عن  معلومات  تقد�م  من  تمكنوا  ممن  هم  وغ�ي داعش  تنظ�م  قبل  من  الجن�ي 

ّ بهم باأل ة المشمولة بالتق��ر، أجرى  األجانب. وتتساوى الجرائم المرتكبة بحّق األطفال أو ت�ف ول��ة واألهم�ة. وخالل الف�ت
كمان الذين تم تجن�دهم من قبل تنظ�م داعش ف من الش�عة ال�ت  .الف��ق مقابالت مع ذكور �افعني

ي   ، واليت ف ف المواض�عيتني ي وحداتنا التحق�ق�ة الست والوحدتني
هذە بضع أمثلة ع� العمل الذي تم إنجازە وما زال دائرا� �ف

ي الجرائم الدول�ة األساس�ة الُمرتكبة بحق كافة  ُتعزز تق
ّدم تحق�قات ف��ق التحقيق (يونيتاد) اله�كل�ة الرام�ة إ� التحقيق �ف

و�ــهدف   الش�عة.  كمان  ف والشبك وال�ت وال�ا�ائيني ف والسنة والش�عة  المس�حيني ي �شمل  العراق؛ واليت ي 
رة �ف المت�ف المجتمعات 
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ف   ر�ن ع� قدر� مساوي من األهم�ة، وسوف يتّم التحقيق   ب�ان أن كافة األ إ�نهجنا القائم ع� الضحا�ا والناجني شخاص المت�ف
ي ارتكبها أعضاء تنظ�م داعش ع� نحو� شامل، وسيتم إ�شاء سّجل األدلة الخاص بهم ع� النحو   بكافة الجرائم الدول�ة اليت

ي تفاص�ل أ�شطتنا خالل هذا الحدث، و�غ�ي 
ي الخوض ب�سهاب �ف  التق��ر الثامن الذي قّدمته مؤخرا أمام  الواجب. ال�سعيف

ة المشمولة بالتق��ر وع� نحو� واٍف.   مجلس األمن التقّدم الذي أحرزە الف��ق خالل الف�ت

 الموقرون،  مندو�ونالس�د الرئ�س والسادة ال 

ي وسلطات حكومة إقل�م كردس
ي لحكومة العراق والقضاء العرا�ت

ي     تان لدعمهم أوّد اغتنام هذە الفرصة للتعب�ي عن امتنائف
�ف

رئاسة  ذلك  ي 
�ف بما  العراق�ة،  الحكومة  أعضاء  مع كبار  ومستدام  مستمر  حوار  إقامة  ي 

أول��ائت من  جعلت  لقد  واليتنا.  تنف�ذ 
 ا� جنب لضمان المساءلة عن الجرائم  

�
، ونعمل جنبا الجمهور�ة ومكتب رئ�س الوزراء ووزارة الخارج�ة ومستشار�ة األمن القو�ي

األساس�ة الواجبة والمعاي�ي    الدول�ة  القانون�ة   لإلجراءات 
�
األدلة ووفقا القائمة ع�  المحا�مات  ي 

�ف تنظ�م داعش  ارتكبها  ي  اليت
ف من الجرائم الدول�ة األساس�ة   الدول�ة للمحا�مة العادلة. و�ذلك، نهدف إ� تع��ز العدالة ب�سم العد�د من الضحا�ا والناجني

ي ارتكبها تنظ�م داعش ضد شعب العراق  .اليت

/يناير من هذا العام مع لجنة التنسيق  ي
ي شهر كانون الثائف

ي عقدت �ف ات�ج�ة اليت خالل ورشة العمل حول النقاشات اإلس�ت
تبادل   ذلك  وشمل  األول��ة،  ذات  كة  المش�ت المجاالت   

�
س��ا وحددنا  تعاوننا  ي 

�ف نظرنا  الخارج�ة،  وز�ر  وك�ل  برئاسة  الوطن�ة، 
النظرا  مع  القدرات  و�ناء  رفات  المعلومات  و�عادة  الجماع�ة  المقابر  تنق�ب  أعمال  مناطق  ي 

�ف الُمنّسقة  والعمل�ات  ف  الوطنيني ء 
ي تّم التعرف عليها إ� عائالتهم، ح�ُث شهد تعاون      ف��ق التحقيق (يونيتاد)الضحا�ا اليت

�
 ملحوظا

�
مع وزارة الخارج�ة العراق�ة تقدما

 لما اُتفق عل�ه خال 
�
ات�ج�ة، و�ناًء ع� طلب وزارة الخارج�ة  خالل األشهر الستة الماض�ة. ووفقا ل ورشة العمل حول النقاشات اإلس�ت

ي مختلف البلدان لتنظ�م سلسلة من الفعال�ات الخاصة لتع��ز الُمساءلة 
 بالتنسيق مع السفارات العراق�ة �ف

�
العراق�ة، فقد عملنا معا

ي شهر ن�سان/أب��ل من العام الجار 
ي األبعاد عن جرائم تنظ�م داعش الدول�ة. و�ف

ف بعنوان "التحقيق �ف ي برلني
ي، عقدنا فعال�ة �ف

"، جدد ِمن خاللها   ي والتنظ��ي الدو�ي
ف��ق  المال�ة لجرائم الحرب والجرائم ضد اإل�سان�ة وجرائم اإلبادة الجماع�ة: اإلطار القانوئف

ي األبعاد المال�ة لج  التحقيق (يونيتاد)
امهم بمواصلة التحقيق �ف ف رائم داعش الدول�ة األساس�ة. هذا وستمثل والعراق وألمان�ا ال�ت

 .الفعال�ة الخاصة الُمقبلة هذا األسب�ع، جزءا� من تعاوننا العال�ي مع العراق

م   ف  ووث�قة اختصاصاتنا، �ل�ت
�
ف أسال�ب تبادل المعلومات مع حكومة العراق والقضاء    ف��ق التحقيق (يونيتاد)تماش�ا بتحسني

تيبات المعمول بها مع أعضاء السلطة القضائ�ة العراق�ة، ِمما سمح بتبادل   . و�ناًء ع� ذلك، قام الف��ق بتوسيع وتفع�ل ال�ت ي
العرا�ت

ي  
العراق. وتّم تقد�م نبذة عامة عن نتائج المعلومات ذات الصلة بالجرائم المال�ة الُمرتكبة ف�ما يتعلق بأ�شطة تنظ�م داعش �ف

ي 
ي أ�اد�م�ة تك��ت الج��ة إ� أعضاء لجنة التنسيق الوطن�ة �ف التحقيق الرئ�س�ة للجرائم الُمرتكبة ضّد المجتمع األي��دي ومنتسيب

 بغداد. 

ي جرائم تنظ�م داعش ع� الجرائم    ف��ق التحقيق (يونيتاد)يرتأي   وري إغتنام كل فرصة لُمحاسبة مرتكيب أنه من ال�ف
وثّمة   الجماع�ة،  اإلبادة  وجرائم  اإل�سان�ة  والجرائم ضد  الحرب  جرائم  �شمل  ي  واليت العراق،  ي 

�ف ارتكبت  ي  اليت األساس�ة  الدول�ة 
ي الالزم للتعامل م

ع جرائم داعش باعتبارها جرائم دول�ة أساس�ة أمام المحا�م مناقشات تجري داخل العراق العتماد اإلطار القانوئف
ي باإلضافة إ�    ف��ق التحقيق (يونيتاد)العراق�ة. إّن  

ع� أهبة االستعداد لتقد�م المشورة الفن�ة والعمل مع مجلس النواب العرا�ت
    القضاء

�
ي قدما

ف أن تكون هناك تطورات إ�جاب�ة خالل األشهر المقبلة وندع  ،للُم�ف ي هذە آملني
و المجتمع الدو�ي إ� دعم العراق �ف

 الجهود. 

العراق بجمال  االستمتاع  بفرصة  حظينا  ح�ث  بالفخر،  ي 
وف���ت انا  مجتمعاته     �شعر  ض�افة  وكرم  التار�خ�ة  ومعالمه 

ي �ي 
ي جزءا� ِمن حوار� ُمستمر مع المجتمع المدئف

، فإّن التواصل الُمجتم�ي وكوئف . و�النسبة �ي  أهداف رئ�س�ة المتنوعة �شكٍل ُمبا�ث
م  ف��ق التحقيق (يونيتاد). فل ظ�

َ
، ن ي

ي الشهر الما�ف
ي بمنع  ف��ق التحقيق (يونيتاد)�ف ا�ة مع مكتب الُمستشار الخاص المعيف ، بال�ث

ي رفيع المستوى  
ي العراق، المؤتمر الثائف

ي �ف
ف لب�ان األد�ان  اإلبادة الجماع�ة و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائئ ِمن   �شأن الضحا�ا والناجني

ي بغداد، ح�ث َجَمع هذا المحفل الق�ادات الدين�ة من جميع محافظات العراق ومجتمعاته الدين�ة المتنوعة، ِممن   تنظ�م داعش
�ف

أ�دوا أّن ضمان الُمساءلة عن جرائم داعش الدول�ة وتحقيق العدالة لجميع الضحا�ا، بغض النظر عن معتقداتهم الدين�ة، �ي  
ي إطار هذە العمل�ات. ف��ق التحقيق (يونيتاد) . وال يزال لخطواٍت مهمة نحو المصالحة

 �ف
�
  دورا� هاما



 ألقیت  كما
 

 

ف   ك بني ، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة المواض��ي الرابع ِلُمنتدى الحوار الُمش�ت ي
ي األسب�ع الما�ف

ف��ق التحقيق  و�ف
ي  (يونيتاد)  

اث الثقا�ف ز ع� تدم�ي داعش لل�ت
�
ي العراق، وهو مجال سيوسع  والمنظمات غ�ي الحكوم�ة، والذي رك

ف��ق التحقيق �ف
ي المتن�ع (يونيتاد)  

ي محاولة لمحو التار�ــــخ الثقا�ف
اث الثقا�ف ي لل�ت تحق�قاته ف�ه خالل األشهر المقبلة، ح�ُث كان تدم�ي داعش الوح�ث

، قمت ب��ارة مو  ي
ي شهر كانون األول/د�سم�ب الما�ف

ي قدمتها إ� مجلس األمن �ف قع نمرود الذي فّجرە  للعراق. وعقب اإلحاطة اليت
ي عام  

 عمرُە  2015تنظ�م داعش �ف
�
ە من    3000، ِمما حّول موقعا ي تدم�ي هذا الموقع وغ�ي عام إ� كومة من األنقاض. وقد آلميف

م�م هذە المواقع.    بجهود العراق الُمستمرة ل�ت
�
ي الوقِت نفسِه، ال زلت معجبا

ي �ف . ب�د أنيف ي زرتها مؤخرا� ي اليت
اث الثقا�ف  مواقع ال�ت

ي  
ي بعملنا �ف

اث الثقا�ف ي سوى مقارنة ترم�م مواقع ال�ت  وراء الُمساءلة والعدالة،ف��ق التحقيق (يونيتاد)  وال�سعيف
�
كونه     سع�ا

ي  
مون ف��ق التحقيق (يونيتاد)�ستغرق نفس القدر من السنوات وُ��بد ذات المشقة، ل�نه عمٌل واجُب الق�ام به. �ف ف ، نحن مل�ت

ي العراق بمواصلة تحق�قنا لضمان محا
ي العراق أمام المحا�م المختصة �ف

ف عن الجرائم الفظ�عة �ف سبة أعضاء داعش المسؤولني
 وأما�ن أخرى. 

 الموقرون،  مندو�ونل الس�د الرئ�س والسادة ا

لعمل�اتنا   مهّمة  بأنها  (يونيتاد)  التحقيق  لف��ق  التابع  ي 
االستئمائف للصندوق  ان�ة  ف الم�ي الُمساهمات من خارج  أثبتْت  لقد 

رحب وِاْستِ 
ُ
ون األعضاء،  الدول  من  عات  الت�ب ع�  نعتمد  زلنا  ما  لذلك،  ة.  ف المتم�ي والمشار�ــــع  الَتْحِقيق  ة 

�
أدل من  العد�د  مرار 

اماتهما   ف األم��ك�ة الل�ت المتحدة  لهولندا والوال�ات  أننا ممتنون  والهند وسلوفا��ا، كما  الدنمارك وفر�سا  ة من  األخ�ي بالمساهمات 
ة بتقد�م أموال إضاف الوقت    15وحيت اآلن، قّدمت    �ة. األخ�ي ي 

. و�ف لليونيتاد، وهذا ُمشّجع جدا� ان�ة  ف الم�ي دولة أمواً� من خارج 
ِتَنام فرص العدالة الحال�ة والمستقبل�ة، وُ�َش 

ْ
 لتمكيننا من ِاغ

�
ي عملنا مال�ا

ي المساهمة �ف
ع  نفسه، ندعو الم��د من الدول إ� النظر �ف جِّ

ُمساهمات غ�ي مخ تقد�م  األموال بطرقة ذك�ة ومرنة  الدول ع�  إدارة  بالحفاظ ع�  لنا  العامة وللسماح  صصة لدعم عمل�اتنا 
وراء    

�
سع�ا األوسع  وعمل�اته  اليونيتاد  ف��ق  تحق�قات  ص 

�
َسَتَتَقل ان�ة،  ف الم�ي خارج  من  تم��ل  فبدون  االحت�اجات.  ع�  وقائمة 

ا السلطات  إ�  الُمقّدمة  المساعدة   ع� 
�
أ�ضا األفراد  المساءلة، وسيؤثر  ي سلوك 

 �ف
�
تحقق حال�ا ي  اليت األعضاء  الدول  ي 

�ف لقضائ�ة 
  .

�
ف بداعش وتالحقهم قضائ�ا  المرتبطني

ي العد�د من الدول األعضاء، بالتشاور مع حكومة العراق.  
زاد ف��ق التحقيق (يونيتاد) دعمه لإلجراءات المحل�ة الجار�ة �ف

، طلبت   ي اِالْزِدَ�اد مع دولة من دول األعضاء ال  15وحيت اليوم، كإجما�ي
مساعدة من ف��ق التحقيق (يونيتاد)، و�ستمر الطلبات �ف

ة لعضو   �ِخ�َّ ي س�اق هذە المساعدة �ي اإلدانة الَتار�
ي َتطلب المساعدة. ولعّل أبرز مساهمة �ف وجود الم��د من الوال�ات القضائ�ة اليت

بارتكاب ج��مة اإلبادة الجماع�ة العام   ي فرانكفورت 
 داعش طه الجاي �ف

�
. لقد دعمنا أ�ضا ي

هيئة االّدعاء الس��د�ة أثناء     الما�ف
ِتَمائَها لتنظ�م داعش. 

ْ
ي تجن�د طفلها كجندي خالل مدة ِان

ا� بارتكاب ج��مة الحرب المتمثلة �ف دينت أخ�ي
�
محا�مة امرأة اُتهمت وأ

اء بممارسات تنظ�م داعش �شأن الَتْجِن�د ا َ َ ّ والَتْجِن�د اإللزا�ي َوِاْسِتْخَدام الجنود وشملت الُمَساَعَدة المقدمة شهادة الُخ�ب لَطْوِ�ي
 األطفال. 

ي 
ة �ف َوَطِن�َّ

�
ته ُسلطات االدعاء ال

�
ل
�
ك الذي َشك  ذلك، يواصل ف��ق التحقيق (يونيتاد) دعم ف��ق التحقيق المش�ت

�
َوة َع�

َ
ِع�

ي ارتكبها تنظ�م داعش ض ي الجرائم الدول�ة األساس�ة اليت
و�ساعد ف��ق    . 2015ّد المجتمع اإلي��دي عام  الس��د وفر�سا للفصل �ف

ي العراق والخارج، 
ف �ف ي ذلك المقابالت الموجهة مع الشهود األي��ديني

ي مجموعة من خطوات التحقيق، بما �ف
التحقيق (يونيتاد) �ف

ْسِتْعَباد األي��دي، وكذلك البحث داخل مقتن�ات األدلة وق ِ
ْ

من خالل    اعدة ب�اناتنا. وجمع أدلة ساحة المعركة المتعلقة �شبكات ا�
  . ي امَنا بالنهج المتمركز حول الضح�ة والنا�ب فَ �تِ

�
ِال ْهُدف إ� تقل�ل تكرار تعّرض الضح�ة للصدمات بما يَتَما�ثَ مع 

َ
ن الق�ام بذلك، 

األ  ف  ف اإلرهابيني المقاتلني ف  بني الروابط  ل  َ َوِاْسِتْغ�َ ِبَتْحِد�د   
�
أ�ضا ك  المش�ت التحقيق  العمل مع ف��ق  لنا  الوال�ات و�سمح  جانب ع�ب 

ي العد�د من الدول األعضاء. 
 القضائ�ة، لتسه�ل المحا�مات �ف

 ، الموقرون مندو�ونالس�د الرئ�س والسادة ال 

كة إ� سنجار ودهوك مع الس�دة أل�س ندي��تو، المستشارة الخاصة لمنع   قبل ثالثة أسابيع، قمت ب��ارة م�دان�ة ُمش�ت
ف م ف فقط، اإلبادة الجماع�ة، والتقينا بالناجني ْسِتْعَباد الجن�ي لداعش، و�عضهم حصَل ع� ح��ته قبل عامني ِ

ْ
ن اإلبادة الجماع�ة وا�

و�جب أن أؤكد أن بعضهم ما زال لد�ه أقارب �ستعبدهم تنظ�م داعش حيت يومنا هذا. وعندما ِاْسَتَمَعُت إ� أفكار هؤالء الشباب 



 ألقیت  كما
 

 

 رأ�ُت الصمو 
�
ي ومخاوفهم، رأ�ُت األلم والحزن ول�ن أ�ضا

ف ال يزال ق�د اإل�شاء �ف ل ناجني ف ي م�ف
د والمقاومة. كنا نجلس ع� األرض �ف

ونا أن هذا ما  ي فرانكفورت وأخ�ب
، ح�ث أ�د الناجون األي��ديون ع� أهم�ة إدانة اإلبادة الجماع�ة �ف ف ضوا�ي مخ�م خان�ي لالجئني

بالعمل من   يونيتاد  ام  ف ال�ت العراق. وأ�دُت من جد�د  ي 
�ف ف  ي��دون رؤ�ته �حدث  للناجني به  ين  دِّ

ُ
ن ام  ف ال�ت الهدف؛  أجل تحقيق هذا 

 والعدالة الدول�ة واإل�سان�ة �شكل عام.  

األفراد   تحد�د  و�جب  الحد�ث،  التار�ــــخ  ي 
�ف شهدناها  ي  اليت األعمال  أ�شع  من   

�
بعضا داعش  تنظ�م  ارتكبها  ي  اليت الجرائم  ل 

�
ُ�شك

ي نها�ة  
ف عن مثل هذە األفعال ومحا�متهم و�دانتهم، �ف . وفقط  المسؤولني ي والدو�ي ف الوطيف المطاف، عن جرائمهم ع� المست��ني

من خالل المالحقة القضائ�ة واإلشارة إ� مثل هذە األعمال الوحش�ة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإل�سان�ة واإلبادة الجماع�ة، 
ف وضمان سماع أصواتهم؛ فقط من خالل الحفاظ ع� الح�اد وخدمة   سنتمكن من تحقيق العدالة للعد�د من الضحا�ا والناجني

ي العراق. وسيواصل ف��ق التحقيق (يونيتاد) عمله  
ي عمل�ات المصالحة األوسع �ف

رة، �مكننا المساهمة �ف جميع المجتمعات المت�ف
 ع� هذا الط��ق المؤدي إ� المساءلة. 

م ع� دعمكم. 
�
رك

�
ْشك  ا�
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