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 الموقرون،  مندو�ونالس�دة الرئ�سة، السادة ال

التابع  التحقيق  (يونيتاد)، ف��ق  التحقيق  لف��ق  التاسع  التق��ر  لتقد�م  اليوم  أخاطبكم  أن  ي  فيف ُ��ش

ي العراق والشام (داعش). لألمم المتحدة لتع��ز المساءلة عن الجرائم  
 المرتكبة من جانب الدولة اإلسالم�ة �ف

ي   ي الجرائم الدول�ة اليت
ي تحق�قاته �ف

 �ف
�
ُدما

ُ
ّ ق ي

ي الُم�ف
، تابع ف���ت ي َشِملها التق��ر األخ�ي ة اليت خالل الف�ت

ي العراق والشام (داعش) ض
ي العراق.  ّد ارتكبها تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف

 جميع المكونات �ف

ال السلطة  ُ�شارك  مع  تحد�دا�  ؛  ف العراقيني نظرائه  مع  وداعم  بّناء  حوار�  ي 
�ف دؤوب  نحو�  ع�  ف��ق 

ع� ذلك، إّن اعتبارات وشواغل جميع المكونات   القضائ�ة وكذلك مع الهيئات الس�اس�ة العراق�ة. عالوةً 

ي ارتكبها   ي العراق والشام (داعش) اليت
رة جّراء جرائم تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف ي طل�عة  الُمت�ف

ي العراق تب�ت �ف
�ف

ي �ضطلع بها الف��ق.   أعمال التحقيق اليت

تنف�ذ أ�شطته المستقلة    –  بالطبع  –ومنذ آخر مرة قّدمُت فيها تق��را� إ� هذا المجلس، واصل الف��ق  

 لواليته، وع� نحو� يتواءم واختصاصاته. وقد تطّورت مسارات التحقيق  
�
ي مجال التحقيق وفقا

ع� اختالفها �ف

ْن    من
�
ي لم �ك

ات�ج�ات بناء القضا�ا. وكّل هذا العمل التحق��ت  ل�كون  المسا�ي البحث�ة البْحتة إ� اس�ت
�
ممكنا

ي ذلك إقل�م كردستان. 
 من دون التعاون الوثيق من جانب الُسلطات الوطن�ة العراق�ة، بما �ف

 
�
 التّقُدم الُمحَرز:  ع�ط الضوء ع� بعض األمثلة  واسمحوا �ي أن أسل
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   القض�ةاستكمال تقي�م    و�ي رئ�س�ة  النتائج  تّم تحقيق أحد ال
�
  ز ع� الجرائم المرتكبة ضدّ الذي ُيرك

ي العراق، وال س�ّ   المكّون المس��ي 
ي سه�ف

ي تّم و ما �ف بت األدلة اليت
ْ
تّم    ،جمعها  ل نينوى. وُتث والتحل�ل الذي 

�ة من تق��ري األخ�ي    ،لغا�ة اآلن
�
ي العراق والشام (داعش)   أنّ ومفادها  النتائج األول

تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف

الجن�ي ضدّ   فعاً� منأ  ارتكب الُعنف  ها، وارتكاب  ال�نا�س وتدم�ي الممتل�ات، ونْهب    مثل االست�الء ع� 

� دين المكّون المس��ي أفراد   ِهْم. وُ�ّشكل هذە األعمال جرائم ضدّ واستعبادهم و�جبارهم ع� إعتناق دين� غ�ي

ي ذلك
النقل الق�ي واالضطهاد والنْهب والعنف    ، ع� سب�ل المثال ال الح�   ،اإل�سان�ة وجرائم حرب، بما �ف

قاق، وغ�ي ذلك من ا ْ�ا� فضً� عن التدم�ي الُمتَعّمد   ألفعالالجن�ي واالس�ت
َ
الالإ�سان�ة، مثل تغي�ي الدين ق

ي وال
اث الثقا�ف ي هذا لل�ت

. و�ف ي الدو�ي
ة الحما�ة بموجب القانون اإل�سايف

�
ي تقع تحت ِمظل جوانب الدين�ة اليت

ي العراق والشام (داعش) من مناطق  
الصدد، حّدد الف��ق عددا� من قادة وأعضاء تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف

ي هذە الهجمات ع� نطاٍق وا
ف من دول أجنب�ة شاركوا �ف  مقاتلني

�
 سع. ق��بة، ول�ن حّدد أ�ضا

قبل  من  والبيولوج�ة  ال��م�ائ�ة  األسلحة  واستخدام  تط��ر  �شأن  الف��ق  تحق�قات  أحرزت  وقد 

ي العراق والشام (داعش) تقدُّ 
ي تّم تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف . وال تزال األدلة اليت

�
 ملحوظا

�
   ما

�
 د أنّ جمعها تؤك

ورؤوس ح���ة وعبوات ناسفة، باإلضافة إ�   ائر التنظ�م صنع وأنتج صوار�ــــخ ك�م�ائ�ة ومدافع هاون وذخ

تق��ري األخ�ي  ي 
�ف الضوء عليها  طُت 

�
ي سل اليت ال��م�ائ�ة  العوامل  إ�    تط��ر واختبار مجموعة من  وتح��لها 

ها أ رة والسلطاتسلحة و��ش ي عدد من مواقع   . واجتمع الف��ق مع المجتمعات المحل�ة المت�ف
العراق�ة �ف

ز الف��ق ع� الهجوم الذي وقع بتار�ــــخ  
�
منطقة تازة خورماتو، والذي    ضّد   2016آذار/مارس    8الحوادث، ورك

ة من األدلة   هَض عنتمّخ   ساحة المعركة.  منكم�ات كب�ي

أن   المهم  بدأ ومن  (يونيتاد) قد  التحقيق  تقدُّ   ف��ق  ي إحراز 
ي تحق�قاته    م ملحوظ�ف

الع�ف القة ذات 

ي العراق. وُتَمثّ ب
ي �ف

اث الثقا�ف ي العراق والشام (داعش) لل�ت
ْل هذە التحق�قات  تدم�ي تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف

ي مجال التحق�قات  
 باهرا� �ف

�
ي نجاحا

ي تم الحصول عليها األساس�ة   الجرائم الدول�ة  �ف ِهر األدلة اليت . حيت اآلن، ُتظ�

و   أنّ  عليها،  االست�الء  تّم  أو  التنظ�م،  قبل  من  َعْمدا�  رت  ُدمِّ إما  والثقاف�ة  الدين�ة     ،حتاللها االمواقع 
�
أح�انا

وأدّ  عسك��ة.  الدوافع  ألغراض  أّن  ف  حني ي 
و�ف المواقع.  بهذە  الشد�د  الدمار  أو  ر  ال�ف إلحاق  إ�  ذلك  ى 

ي اعتمدها الُجناة ال تزال ق�د ا ات الثق�لة قد ل�ل، يبدو أن المتفجرات والُمعّد والتح  المراجعةواألسال�ب اليت

التنظ�م  مقات�ي  من  العد�د  تحد�د  بالفعل  تّم  وقد  اث�ة.  ال�ت المواقع  تلك  من  العد�د  لتدم�ي  ستخِدَمت  ا�

لتق��ر   الجاري األساس  العمل  اليو�سكو، سيوفر هذا  و�التعاون مع منظمة  الجرائم.  ف عن هذە  المسؤولني



 كما ألقیت

ُ�ع�ي  مما  الحالة،  ي   تقي�م  اليت الجرائم  و�ي  البشعة؛  التنظ�م  جرائم  من  الجانب  هذا  عن  ُمفّصلة  صورة 

 استهدفت تار�ــــخ وثقافة العراق، واستهدفت اإل�سان�ة بأجمعها. 

 الموقرون،  مندو�ونالس�دة الرئ�سة، السادة ال

ي تقد�م الّد 
ي تخدم النظراء    دؤوبعم الو�التوازي ، واصل ف���ت ف  لمبادرات تع��ز الُقدرات اليت العراقيني

 .  �شكل مبا�ش

    ،قل�لة فقطأ�ام    قبل
�
 ُم�ثفا

�
م الف��ق تدر�با  ِمن أرجاٍء ُمختلفة من  لنظ�

�
مّدة أسب�ع لتسعة ع�ش قاض�ا

ي الدو�ي وأستخداماتها العمل�ة،  
ي الدو�ي والجنايئ

ف اإل�سايف العراق، ِمن ِضمنها إقل�م كردستان، حول القانونني

أ�اد�م�ة   استضافتُه  نوعه ع� هذا  والذي  ِمن  األول  التدر�ب  ُ�عّد هذا  ألمان�ا.  ي 
�ف الّدول�ة  غ  نورم�ب مباِدئ 

العدالة  ي 
�ف ُمستف�ضة  معرفة  قّدموا  بدورهم  الذين  اء  والُخ�ب ف  األ�اد�ميني ِمن  العد�د  َجمع  فقد  المستوى، 

ظ�  ي شهر حول بناء القضا�ا الج  تج��ب�ةمت دورة تدر�ب�ة  الجنائ�ة الّدول�ة. وع� غرار ذلك، نُ
نائ�ة الدول�ة �ف

ي تحقيق وُمد�ي عام ِمن إقل�م كردستان. وُتعّد تلك التدر�بات 
�ن األول/أ�ت��ر، بحضور أحد ع�ش قا�ف ��ش

ة من األهم�ة لتقد�م ال ي الدو�ي  لمتخصصا  دعمع� درجة كب�ي
تط��ر ولضمان    ،للقضاة عن القانون الِجنايئ

ف ُمستدامة ع�    قدرات ي عنا� تنظ�م داعش  ، للتحقيق  مستوى الممارسني
ي ومحا�متهم  �ف عن الجراِئم اليت

ي العراق 
 يتما�ش مع المعاي�ي الدول�ة.  ما �، و إطار محا�مات عادلة قائمة ع� األدلة ضمنارتكبوها �ف

ِمن    العد�د  ي 
التنق�ب �ف المستمر ألعمال  ي دعمه 

الجماع�ة  مقابر  العالوة ع� ذلك، يواصل ف���ت

ي العراقذات العالقة بجرائم  
 لخارطة الط��ق السن��ة الُمتفق عليها مع حكومة العراق    تنظ�م داعش �ف

�
وفقا

. وقد أمكن تنف�ذ خارطة الط��ق هِذە ِمن خالل التعاون الوثيق مع داِئرة   ف كاء الدوليني ُ حما�ة وشؤون  وال�ش

العد�ي ا الطب  ودائرة  الُشهداء  لمؤسسة  التابعة  الجماع�ة  إ�    لمقابر  باإلضافة  الصحة،  لوزارة  التابعة 

 مة ِمن السلطات ال�رد�ة. المساعدة الم�دان�ة الُمقّد 

  ، ف العراقيني النظراء  ذات  مع  الوثيق  التنسيق  خالل  وِمن  مع اهذا  (يونيتاد)  التحقيق  ف��ق  تفق 

ي ألمان�ا  
تمع األي��دي  جمع الب�انات وعينات الحمض النووي المرجع�ة ِمن المجع�  الُسلطات الفدرال�ة �ف

ي ألمان�ا.  
ي المستقبل الق��باالتفاق�ة، سيتم تنظ�م حملة    ناًء ع� هذەِ بِ �ف

العينات المرجع�ة    لجمع هذەِ   �ف

التعرُّ لِ   غرض 
�
حال�ا الموجودة  �ة  الب�ش الرفات  ف    ف ع�  للناجني مما �سمح  العراق،  ي 

أحبائهم.   الحداد ع��ف
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نامج، يتم توف�ي تدر�ب    كجزءٍ و  ي م من هذا ال�ب
لضمان   ،عم النف�ي االجتما�ي للسلطات العراق�ةالّد جال  �ف

 الحفاظ ع� 
ُ
. مارسات الّد المُ  ض�ف ف   ول�ة عند التعامل مع الضحا�ا والناجني

الُم�رّ  الجهود  تزال  أدلة  وال  ع�  للحفاظ  الُمّد جسة  خالل   ،
�
أ�ضا ُمستمرة  داعش  تنظ�م  ة رائم 

�ة ِمن األدلة الوثائق�ة إ� صفحة مادّ   مليون  5.5برقمنة    ،اآلن  حيتّ   ،ح�ُث قام الف��ق   ،المشمولة بالتق��ر 

ي ستة مواقع ُمختلفة ِمن العراق، بستخدام. و�قوم الف��ق مؤخرا�  صيغ رقم�ة قابلة لال 
دعم األ�شطة الرقم�ة �ف

ي األ 100000ل مائة ألف ( ِبُمعّد 
. هذا وقد تّم ) صفحة �ف

�
ف أ��� ِمن  ت  سب�ع الواحد تق��با  محل�  ا� ُمتعاقد  30عيني

�
، ا

ض� ممارسات جمع األِدلة وِحفظها وأرشفتها ِلدعم هذا العمل و   وتّم 
ُ
ة  اتدر�بهم ع� ف ستدامة هذِە الِخ�ب

ي العراق.  
 األساس�ة �ف

   ا� جزءبصفته    ف��ق التحقيق (يونيتاد) عمل  لطالما  
ُ
معالجة مسألة  لِ   ،تحدةمم المُ من جهود منظومة األ

ف من المُ  ف العراقيني ي البلدان المجاورة.  إعادة المواطنني
ةو خ�مات �ف ي اآلونة األخ�ي

ي فقط، و  ،�ف
ي الشهر الما�ف

�ف

ي 
�ف ف من سور�ا، كأعضاء  العراقيني للعائدين  العال�ي  لتنف�ذ اإلطار  الفن�ة  العمل  اجتماع مجموعة  ي 

�ف شاركنا 

و�تّم  والمساءلة.  باألمن  المعن�ة  الفرع�ة  الع  المجموعة  مُ هذا  �شكل  المتحدة مل  األمم  مكاتب  ف  بني ك  ش�ت

س�ما  وال  العراق�ة،  الوطن�ة  والسلطات  اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب  ذلك  ي 
�ف بما  المعن�ة، 

ي م ة.  ستشار�ة األمن الوطيف    هذا العمل المهّم   هذا وس�عمل ف��ق التحقيق (يونيتاد) ع� تكث�ف وت�ي
�
  وفقا

ي ال لواليته،
ي العراق. من أجل المساهمة �ف

   مصالحة واألمن �ف

 ، ون الموقر مندو�ون ، السادة الالرئ�سة الس�دة

ف   أودّ  ي لنظرائنا العراقيني
ي  ، فقد حظ�ُت  أن أغتنم هذە الفرصة ألع�ب عن امتنايف

�ن األولشهر  �ف   أ�ت��ر / ��ش

ف لقاء ي الجد�دين  الرئ�س ورئ�س الوزراء    ��ش
ي بالعد�د وال زلت  ،  وكذلك مستشار األمن القو�ي العرا�ت

ألت�ت

ي اآلخ��ن بمن فيهم رئ�س مجلس القضاء األع�
ف للدعم المُ أنا مُ .  من نظرايئ ي وللتعاون  منت

تجدد لعمل ف���ت

ا�تنا القائمةالمُ   ال س�ما ع� مستوى القضاء.  ،ثمر �شأن �ش

ما بِ مُ   ) يونيتادف��ق التحقيق (   �ظلّ  ف ف ل�ت ف طرائق تبادل المعلومات مع نظرائه العراقيني قام  ُث  ، ح�تحسني

تيبات مع أعضاء السلطة القضائ�ة العراق�ة  تفع�ل  بتوسيع وز�ادة  وتكرارا�   رارا� مِ   الف��ق  مشاركة  للسماح بِ   ،ال�ت

ي العراق.  تنظ�م  رتكبة ف�ما يتعلق بأ�شطة  المعلومات حول الجرائم المال�ة المُ 
اصل الف��ق  هذا وقد و داعش �ف

 تُ   رٍق البحث عن ُط 
�
ي هذا الصدد، ما زلُت ،  ما يتما�ش مع اختصاصاتهلومات بِ نه من ز�ادة مشاركة المعمك

  و�ف
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�
ف  آمل أن يتم ق��با ي العراق األمن القو�ي  ومستشار�ة ) يونيتاد(   ف��ق التحقيق   إبرام مذكرة تفاهم بني

ف  لِ �ف تمكني

 دعم  ،تبادل المعلومات
�
ي  مذكرة التفاهم  . إّن  األمم المتحدة   جزاءاتنظام  ل  ا كشكل  تمت ص�اغتها �ِ اليت ، مش�ت

و   تنتظر  العراق�ة.  الحكومة  ُعقِ استعدادا�  موافقة   لذلك، 
�
ال ل��ادة إطالع  اء  دت سلسلة من االجتماعات  خ�ب

ف  ف المعنيني    . الطلبات عمل�ات اإلدراج وتقد�مبالعراقيني

ي أحد أهدافنا الرئ�س�ة  يتمثل  
ي محاسبة أعضاء  دور� ب  للق�امدعم العراق    �ف

داعش ع�    تنظ�م  ق�ادي �ف

   كما ذكرت، و الدول�ةالجرائم  
�
ميونيتاد(   إّن ف��ق التحقيق ،  سابقا ف ي العراق    ) ُمل�ت

ببناء قدرات السلطة القضائ�ة �ف

عادلة   محا�مات  أجل  من     ون��ــهةللعمل 
�
بها.    وفقا المعمول  المتحدة  األمم   فإننا  ،  وكذلكلمعاي�ي 

ُ
ع  شّج �

�عات محل�ة مناسبة �شأ ي ��ش تبيف ي 
النظر �ف ي ع� 

العرا�ت النواب  الدول�ة األساس�ة، مثل مجلس  ن الجرائم 

ضّد  والجرائم  الحرب  و   جرائم  الجماع�ةجرائم  اإل�سان�ة  (يونيتاد) اإلبادة  التحقيق  ف��ق  و�ّن  أهبة    .  ع� 

لِ  المُ االستعداد  إّن    الفن�ةساعدة  تقد�م  الخصوص.  األخ�ي  بهذا  الحكومة  إمكان�ة  �منحنا  �شك�ل  ي 
�ف األمل 

لِ  األول��ة  الت�ش إعطاء     ،�ــــعمثل هذا 
�
ق��با م  ، ح�ُث  ع� جدول األعمال  ف ( �ل�ت التحقيق     ) يونيتادف��ق 

�
اما ف   ال�ت

 
�
م به  دعم العراق لتحقيق هذا الهدف،  بِ   راسخا ف ي نفس الوقت الذي �ل�ت

  وفض� �س�اسات األمم المتحدة  �ف

الجنائ�ة    نّ أ ، فوعل�هممارساتها.   ي لإلجراءات 
العرا�ت القضاء  بتبادل األدلة مع  المتطلبات  يتم فقط  است�فاء 

 . ي
 والمعاي�ي القانون�ة ذات الصلة، من ح�ث القانون الموضو�ي واإلجرايئ

 إ  ذلك،  عالوة ع�
�
ي لِ أّن د سمحوا �ي أن أؤك

دعم أعمال التحقيق  مشاركة المعلومات مع القضاء العرا�ت

القضائ�ة ي �مكن   واإلجراءات  اليت أ��� بكث�ي من مجرد �سل�م صندوق ضخم من مواد األدلة  ي  الجار�ة تعيف

ف من قطع   مرتكبة من جانب  ساءلة عن الجرائم الدول�ة التع��ز المُ إّن    . األحج�ةمقارنتها باآلالف بل والماليني

مساعدة   تقد�م  ي  �عيف العراق،  ي 
�ف داعش  المح  ُمصممةتنظ�م  أو  التحقيق  ي 

قا�ف احت�اجات  كمة حسب 

 ، و المعن�ة
�
حددة وتبادل  تدر�بات مُ   قد يتعلق ذلك بمشاركة المعلومات االستدالل�ة و�مكن أن يتضمن أ�ضا

ات  ي حوزة  هذا  التعامل معِمن ح�ث  ،الممارسات وفض�الخ�ب
الحجم الهائل من األدلة الموجودة بالفعل �ف

 . ي
 القضاء العرا�ت

 ، ون الموقر  مندو�ون، السادة الالرئ�سة الس�دة

الموقر   أوردتكما   السابق إ� المجلس  ي تق��ري 
التحقيق   إّن   ،�ف �ُ   ) يونيتاد(   ف��ق  الدعم  قّد ال  فقط م 

العراق�ة    ،للسلطات 
�
أ�ضا األعضاء  للدول  العالم    ول�ن  أنحاء  مختلف  ي 

ل�ف  
�
  ومحا�ماتهم   متحق�قاتهدعما
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استمر  الجار�ة وقد  الّد   زد�اد ا.  خالل  هذا  التق��ر عم  ة  يتّم ف�ت ح�ُث   مه  تقد�  ، 
�
الف��ق   وفقا لتع��ز   لوال�ة 

ي جميع أنحاء العالمتنظ�م    المرتكبة من جانب  جرائمالالمساءلة عن  
 �التشاور مع حكومة العراق و   ،داعش �ف

 )،يونيتادف��ق التحقق ( مساعدة من    بطلب  دولة من الدول األعضاء  17  متتقّد حيت اآلن،  عند االقتضاء. و 

ةاك  قائمة ع� شهادة الشهود قدرة الف��ق ع� جمع أدلة    إنّ   لدعم محا�ماتها الوطن�ة.  لهذە    ستجابة مبا�ش

ن أدلة ساحة المعركة،  داعش مِ عائدة لتنظ�م    داعمةداخل�ة    ع� تحد�د وثائق   الطلبات، باإلضافة إ� قدرتهِ 

فائدة   ذات  التحق�قاتكانت  دعم  ي 
�ف ة  ُتج��ــها   كب�ي ي  الدول السلطات    اليت هذە  داخل  الوطن�ة  القضائ�ة 

ي  األعضاء. ومن المتوقع أن تؤدّ  إ� إجراءات   ) يونيتاد(   ُ�قدمها ف��ق التحقيق ي العد�د من التحق�قات اليت

ي الدولة العضو المعن�ة
ي المستقبل الق��ب  ،قضائ�ة �ف

 .   �ف

ك،    الذي يتألف حالو عالوة ع� ذلك، يواصل الف��ق مساعدة ف��ق التحقيق المش�ت
�
دعاء  من سلطات اإل   �ا

ي الس��د وفر�سا و�لج�كا 
ك هو    . إنّ الوطن�ة �ف ي الجرائم الدول�ة    التحك�مالهدف من ف��ق التحقيق المش�ت

�ف

أعضاء   ارتكبها  ي  اليت األ   داعش ضّد تنظ�م  األساس�ة  عام  المجتمع  ي 
�ف التحقيق  �دعم    . 2015ي��دي  ف��ق 

العراِق وخارجه،   (يونيتاد)  داخل  ف  األي��ديني الشهود  مع  الُمعّمقة  المقابالت  إجراء  الجهود من خالل  هذِە 

البحث  عمل�ات  ع�  عالوًة   ، ف األي��ديني قاِق  اس�ت �شبكات  الِصلة  ذاُت  المعركِة  ساحة  ِمن  األدلِة  وجمع� 

ي محفوظاتنا. ُ�عّد 
 هذا العمل جوه��  الُمخّصصة إزاَء األدلِة الُمودعة �ف

�
ي الجرائِم ِمن    ا ِلضمان ُمحاسبة ُمرتكيب

جانِب تنظ�ِم داعش وأولئك الذين ارتكبوا مثل تلك الجراِئم الدول�ة الشن�عة، أمام المحا�م الُمختّصة أينما 

ور�ة ِلضمان الف��ق  ، يتحرى  من خالل الق�ام بذلك  ،التحقيق (يونيتاد)   ف��ق كانوا. �حرص   ل اِإلجراءات ال�ف
�
ك

إِ   تقل�ِل احتماِل 
�
يُر� الذي  بالّنهج�  امنا  ف ال�ت يتما�ش مع  ز ع�  صابة الشهود مجددا� بصدماٍت نفس�ٍة، وهَو ما 

 الضح�ِة. 

فيهم  ِبما  المصلحة،  بالعِمل مع مجموعٍة واسعٍة من أصحاِب  ُمتسقٍة  ٍة  ي وع� وت�ي
�ضطِلُع ف���ت

و  الفاعلة  الّدين�ِة  والجهاِت  المحل�ة  والُمنظماِت   جماعاتالُسلطاِت  ف  تع��ز�  الناجني بهدِف  الحكوم�ة،   غ�ي 

ي هذا الّس�اق، شارك  
. و�ف ّ الُمساءلِة َعن الجرائِم الُمرتكبِة ِمن جانِب داعش داخل العراِق وع� الّصع�د العال�ي

فعال�ٍة س مع    (يونيتاد)   التحقيِق   ف��قُ  ي استضافِة 
�ف الع���ِة،  الدوِل  ي ِم� وجامعِة 

العراِق �ف فارِة جمهور�ِة 

ي 
ق�مت �ف

�
/نوفم�ب  ب  القاهرِة،  خاصٍة أ ي

�ن الثايف ي شهر ��ش
ي الجرائم   "، بعنوان:  2022ِم� �ف حو محا�مة مرتكيب

ي العراق: مسؤول�ة الق�ادة وتحد�د     الدول�ة من
ي العراق والشام/ داعش �ف

عنا� تنظ�م الدولة اإلسالم�ة �ف

ي التنظ�م
ف األجانب �ف  األو� َمنالقادة ودور المقاتلني

ُ
ي الِمنطقة. و�ستمُر التعاون   "، وقد كانت الفعال�ة

نوِعها �ف
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ف ف��ِق التحقيِق   ك َبني ي ُمنتدى الِحوار� الُمش�ت
ِد �ف ي �سِقه الُموطَّ

ف ِضمن أعمال التحقيِق اليوم�ِة و�ف مع الناجني

ي صم�م عمِل الف��ق ِلضماِن تحقيِق مصلحِة المجتمعاِت  
� الحكوم�ِة، أن �كون �ف (يونيتاد) والُمنظماِت غ�ي

رِة  اُف بها. الُمت�ف  أثناَء تحقيِق المساءلِة عن الجرائِم الُمرتكبِة من جانِب تنظ�ِم داعش واالع�ت

 الموقرون،  مندو�ونادة الالّس  ،الرئ�سة الس�دة

ي هذِە المرحلِة المحور�ِة من وال�ِة ف��قنا، إسمحوا �ي أن أقول ِبأنّ 
د وصَل إ� المرحلِة التال�ِة ع�    �ف

َ
ي ق

ف���ت

ي ارتكبوها.   عنالجراِئَم  تنظ�م داعش عن عنا� ط��ِق ُمحاسبِة    الجرائِم الدول�ِة اليت

اِم ذاته ل ف ي الوقِت الذي يواِصُل ف�ه ف��ُق التحقيِق (يونيتاد) إ�الء ُمستوى االل�ت
 التحقيِق   مساراِت و�ف

ي �ضطلُع ِبها  ّ أقوى إلجراءاِت الُمساءلة قدراتالتع��ز  وأ�شطة    اليت ي ، إال أنه سينَتِقل نحو تقد�م دعٍم منه�ب

المحا�ِم  أمام  ُمحا�متهم  لتتم  الدول�ة  الجرائِم  عن  داعش،  تنظ�ِم  أعضاء  ِمن  أنهم  ُيزعم  الذين  لألفراد 

ي وال�ة  
 المغلقِة  إ� خلِق أرش�ٍف واسع� مجهوٍل خلف األبواِب   ف��ق التحقيق (يونيتاد) الُمختصة. ال ُتف�ف

 لقرار� هذا المجِلس من أجِل  
�
 ع� تار�ــــخ تنظ�م داعش، فقد تّم تأس�س ف��ق التحقيق (يونيتاد) وفقا

�
ُمحت��ا

إنّ  العدالِة.  تحقيِق  ضمان  أجِل  ومن  القانون�ة،  المحا�م  ي 
�ف الجرائِم  أ�شع  ي  ُمرتكيب ُمحاسبِة  تع��ز    ضماِن 

ي األ 
ي رفُع و�ي الدول األعضاء �ف

مم المتِحدة ِبعمِل ف��ق التحقيق (يونيتاد)، وأن �كون هناك  الُمساءلة �قت�ف

ف   ي األشهر القادمِة تحسني
م الف��ق �ف ف ي العراق وخارجه، ح�ُث �ع�ت

ف الُسلطاِت ذاُت الصلِة �ف تواصل مستمر بني

ي هذا الصدد.  
ي التعاوِن والتنسيِق مَع الُسلطات التحق�ق�ِة والقضائ�ِة �ف

 قابل�اتِه �ف

ي  هذا واليزاُل ف��    ب�دانِة ُمرتكيب
�
ما ف ال�ٍة قضائ�ٍة وطن�ٍة، ُمل�ت ّ وِنطاِق أيِّ و� ي

ِف القضاِء العرا�ت ي رهَن َتّ�ُ
�ت

 الجرائَم من جانِب تنظ�م داعش، َعن� الجرائِم الوحش�ِة الجماع�ِة الَمزعومِة.  

ي ُمستِعٌد إلجراء أيِّ نقاش� ولتباُدٍل    إنّ 
ات والُقدرات أو أيِّ مخرجاٍت ت اف���ت حل�ل�ٍة، لها أن َتخُدم لِخ�ب

 ِمن جانِب تنظ�ِم داعش. 
ُ
 الُمساءلِة عن الجرائِم الدول�ِة األساس�ِة الُمرتكبة

َ
 عمل�ة

اآلن   ي 
ف���ت ي 

العدالِة  بو �م�ف تحقيق  لُفرص�  المساعدِة  لتقد�ِم  أ�ع  ٍة  ارتكبها ت�ي ي  اليت الجرائم  ازاء 

ي الجرائِم.  مثل هذە الفرص  ميت ما وحيثما َطرأتعنا� تنظ�م داعش   ر� عن مكاِن تواجِد مرتكيب
، وِ�غضِّ النظ�

العدالِة آللضجهدا�    (يونيتاد)   التحقيِق   ف��قُ �دخر    ولن ينتِظروَن ماِن تحقيِق  ف� َممن  الِف الضحا�ا والناجني

� ُن�َة حِقهم ي يوم مشهود ع�ب المحا�ماِت  ِبفارغ� الّص�ب
 . �ف
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ُم ُشكري لس�ادتكم ع� ا قدِّ
�
م الُمتواِصل. أ

�
 نتباِهكم وَدعِمك

 

 

 

 


