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ن فريق التحقيق   الجلسة الثانية إلجتماع المائدةو المنظمات غي  الحكومية:  (يونيتاد)منتدى الحوار بي 

 المواضيعي مستديرة ال
ي تمس االطفال"

ي جرائم تنظيم داعش الت 
 
 "التحقيق ف

اير  26  2021شباط / فبر
 
 جتماعملخص اال 
 

  اإلجتماعالغرض من  / معلومات اساسية 

ي  المستشار الخاص عقد
( السيد يونيتادرتكبها داعش )إورئيس فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم الت 

ي جلسات اجتماع كريم خان 
والمنظمات غب   (يونيتاد)المستديرة المواضيعي لمنتدى الحوار بي   فريق التحقيق  ئدةامالثان 

ي 
 
اير  25الحكومية ف ي  مائدةالرئيسي من اجتماع ال غرضالوتمثل . 2020شباط / فبر

ي المستديرة المواضيعي الثان 
 
ي السبل  ف

 
النظر ف

ي يمكن ل
ي  وتعزيز ظمات غب  الحكومية عمله مع المن وطيد من خاللها ت (يونيتادفريق التحقيق )الت 

ي جرائم داعش الت 
تحقيقاته ف 

اك (يونيتاد)فريق التحقيق ل كانتمس األطفال.   ي توثق جرائم داعش بما  ات ناجحةشر
مع العديد من المنظمات غب  الحكومية الت 

ي ذلك الجرائم ضد األطفال. 
اكات من مكن فريق التحقيق يونيتاد حيت ت ف  تحديد أنماط الجرائم المرتكبة ضد من خالل هذه الشر

اكات  ساهمتكما   األطفال والسياق الذي حدثت فيه.  ي هذه الشر
رين.  ف  يتمثل و التعرف عىل الشهود، بمن فيهم األطفال المتض 

ي عمليات المساءلة ب (يونيتادفريق التحقيق )الهدف األوسع ل
ي جهودهم للمشاركة ف 

ي دعم األطفال وأشهم ف 
ب  هم راعي تجار ي نهج  ف 

ي وال سيما 
التحديات  لوقوف عىليمثل هذا االجتماع فرصة ل عانوا منها نتيجة لتلك الجرائم.  من المحتمل ان يكونوا  الصدمات الت 

اكات بي   فريق التحقيق  ي يمكن من خاللها تعزيز مثل هذه الشر
 ومجتمع المنظمات غب  الحكومية.  (يونيتاد)والسبل المحتملة الت 

فريق والمنظمات غب  الحكومية منصة للتعاون المستمر وتبادل المعلومات بي    (يونيتاد)فريق التحقيق   ي   يوفر منتدى الحوار ب

ي  (يونيتاد)التحقيق 
ك المتمثل ف   عىلعنارص داعش  مساءلةوالمنظمات غب  الحكومية العراقية والدولية لتحقيق الهدف المشب 

ي العراق. 
 الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية المرتكبة ف 

 : كلمة االفتتاح )يونيتاد(المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق 

ي االاالجتماع حض  
اض    60أكبر من للطاولة المستديرة   فب 

 
كريم السيد  من المنظمات غب  الحكومية مع المستشار الخاص  مشاركا

ي مالحظاته االفتتاحية عىل أن جرائم تنظيم داعش ضد األطفال  من خان وأعضاء
فريق التحقيق. وشدد المستشار الخاص ف 

ي ح
ي تمس األطفال هي من األولويات الرئيسية الت 

. والجرائم الت 
 
 خاصا

 
الموارد  تسخب   وريض  لمن او ددها عند تعيينه مستشارا

قاقتم استهداف األطفال  سواء من خالل اإل حيث هذه الفئة من الجرائم. لعمل المتعلق بالمناسبة والمتخصصي   ل أو التجنيد  سب 

 و  ،القشي
 
ي ذلك التلقي   اإلجباري وإغالق المدارس ومرافق ا أيضا

ما تعرض له  وكذلك ،لرعاية الصحيةبطرق عديدة أخرى، بما ف 

ي ا منتقل عبر يتطلب التأثب  الو  صدمات جسدية وعقلية.  األطفال من
  ضد  ارتكبتألجيال للجرائم الت 

 
ا خاصا  أعربو  . األطفال اهتمام 

ي ااسهامات عن تطله لالنصات إل المستشار الخاص 
كل ستماع إىل  إل اأعرب عن تقديره العميق لفرصة كما   ،لجلسةلمتحدثون ف 

من وضع اآلليات المناسبة لضمان توثيق الجرائم وعرضها  (يونيتاد)مكن فريق التحقيق المشاركة، بما ي المنظمات غب  الحكومية

ي  بشكل
ي يمكن للسلطات المحلية الفصل فيها.  قانون 

ي القضايا الت 
 صحيح ف 
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قد بدأت اتصاالت منتظمة مع  (يونيتاد)أشار المستشار الخاص إىل أن وحدات التحقيق الميدانية الست التابعة لفريق التحقيق  و 

ي الشهر عىل األقل
 
ي وقت سابق  ،المنظمات غب  الحكومية مرة واحدة ف

 
أداة مهمة  كونهوسلط الضوء عىل تطبيق شهود   . كما وعد ف

أينما كانوا. ولهذا أهمية خاصة بالنظر إىل قيود السفر المفروضة  (يونيتاد)تصال ب فريق التحقيق للضحايا والناجي   والشهود لال 

ي حنتيجة جائ
 
أنحاء العالم. بدأ فريق التحقيق  شت  ة كورونا، وحقيقة أن العديد من الناجي   من مجتمعات مختلفة يعيشون ف

كومية ويمكن لآلخرين طلب دورات تدريبية عن طريق االتصال دورات تدريبية فردية للمنظمات غب  الح ( بتقديميونيتاد)

سيواصل فريق التحقيق و . (يونيتاد)لمنظمات غب  الحكومية و فريق التحقيق بي   ا الموظفي   المعنيي   بالتواصل واإلرتباطب

ة المقبلة  (يونيتاد) ي الفب 
 
ي   التفاق عام حولبما يؤسس  ،مع مجموعة عمل المنظمات غب  الحكومية العراقية النقاش ف

كيفية المض 

 ا جرائموصفهبمحاكمة جرائم داعش بيسمح للعراق سبشأن القانون الذي  قدم المحرز كان هناك بعض التولقد   . بشأن التعاون قدما 

ي ضوءكان هناك بعض التأخب  و  ضد اإلنسانية وجرائم حرب.  جرائمو إبادة جماعية 
 
يود فريق و  االنتخابات المقبلة وقضايا أخرى.  ف

  (يونيتاد)التحقيق 
 
نحن بحاجة إىل تسمية هذه فالقانون.  ذلك إقرار لدفع نحو إىل جنب مع المنظمات غب  الحكومية ل العمل جنبا

ي  ما يسمها بالسمة الحقيقية،الجرائم ب
 عن االستمرار ف 

 
ورحب  تحت المظلة العامة لإلرهاب.  جرائمهذه ال التعامل مععوضا

 هذه الجرائم. لطبيعة  حكومة العراق وصيفنطوي عىل تالمستشار الخاص باعتماد قانون الناجيات اإليزيديات الذي ي

ي ال (يونيتاد)عمل فريق التحقيق 
ةف  ي ضمان عودة ال فب 

ة مع حكومة العراق و المنظمات غب  الحكومية للمساعدة ف   دفعةاألخب 

ي تم تحديد  االوىل
  مدفنه ليتممن قرية كوجو إىل أحبائهم  هوياتها  من  الرفات الت 

 
الدينية والثقافية. وأعرب المستشار  شعائر لل وفقا

دعم النفسي ال ، لما قدموه منوالمنظمة الدولية للهجرة هيمئو مؤسسة  الحر  ومنظمة االيزيديالخاص عن تقديره ل منظمة يزدا و 

اك مع   . (يونيتاد)التابعي   لفريق التحقيق  يي   النفس األخصائيي   واالجتماعي  باالشب 

ي 
ي تمس األطفال التعامل معحلقة نقاشية: الممارسات الجيدة ف 

 الجرائم الت 

ي التابعة لفريق التحقيق إللقاء الضوء عىل الممارسات التعاونية الجيدة بي   وحدات التحقيق مدارة  وأعقب ذلك حلقة نقاش
الميدان 

ي تمس األطفال. 
ي معالجة الجرائم الت 

بدأت حلقة النقاش من خالل عرض قدمته السيدة لينا  )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية ف 

ي فريق التحقيق 
ولجان  عملت السيدة بيسكايا مع المحاكم الدولية . (يونيتاد)بيسكايا  مسؤولة وحدة النوع االجتماعي والطفل ف 

ي سوريا وأوغندا وجمهورية الكونغو 
ي الفظائع الجماعية ف 

ي تحقق ف 
التحقيق التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غب  الحكومية الت 

قية والبوسنة.  ي قضية لوبانغا بالمحكمة   الديمقراطية و وكوت ديفوار وتيمور الشر
ا من فريق االدعاء ف  كانت السيدة بيسكايا جزء 

ي ركزت عىل تجنيد األطفال. الجنائية الدول
ي كتابةية والت 

ي تغطي الجرائم ضد األطفال والعنف  وشاركت ف 
العديد من التقارير الت 

 .  القائم عىل النوع االجتماعي

تعمل وحدة النوع االجتماعي والطفل مع جميع وحدات التحقيق الميدانية بشأن أي جرائم ضد األطفال والعنف القائم عىل النوع 

 .   االجتماعي
 
جم فوري. ي    ومحامي    ومحللي   من تسعة موظفي   من بينهم محقق وتتألف الوحدة حاليا ي  ي   تخصصم جميعهم ومب 

ف 

 . موظفان وطنيان لهما أهمية خاصة بالنظر إىل فهمهما  من ظمنهم الجرائم ضد األطفال والعنف القائم عىل النوع االجتماعي

 للمنطقة والضاع والمجتمعات. 
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نوعهم يحاول الفريق قبل بدء التحقيقات فهم كيف يمكن أن تكون مجموعات مختلفة من الناس أكبر عرضة لجرائم معينة بسبب 

وأعمارهم. يتم إجراء البحوث لتحديد ما هي أنماط تلك الجرائم وكيف تتماشر الجرائم ضد األطفال والجرائم القائمة  اإلجتماعي 

اإلجرامية األوسع وكيف يمكن للجريمة نفسها أن تؤثر عىل الرجال والنساء واألطفال بشكل  عىل النوع االجتماعي مع األنماط

 ي مختلف. 
 
 جرائمبإلقاء نظرة شاملة عىل ال سمح هذا التحليل بتحديد ما سيتم اختياره للتحقيقات ضمن هذه األنماط ويسمح أيضا

  الجنسانية.  ا وأبعاده
 
ا   أخب 

 
 قانونيا

ا
ي يمكن أن تنطبق عىل  النظر صف الجرائم و لو  تجري الوحدة تحليًل

ي أنماط المسؤولية الت 
 
ف

 . ي الجرائم المزعومي    مرتكتر

 
 
  تعمل الوحدة جنبا

 
ي وأحيانا

ي ذلك  إىل جنب مع وحدات التحقيق الميدان 
 
ي تحديد مصادر المعلومات بما ف

 
بشكل منفصل ف

ي يمكن أن توفر أدلة ع
الجرائم ضد األطفال من  نالفريق بجمع األدلة ع ، ويقومئمهذه الجرا كافة  نالمنظمات غب  الحكومية الت 

ي ذلك الضحايا والشهود 
  مجموعة من المصادر بما ف 

 
  حيث

 
  تلعب المنظمات غب  الحكومية دورا

 
ي مساعدة رئيسيا
فريق التحقيق  ف 

ملَ لتجنيد اإلجباري لألطفال والذي الفريق ا ووثق.  الضحايا والشهود يونيتاد( عىل تحديد )
َ
 الفتيان بشكل شبه كام ش

 
ل تقريبا

 فقد  فيما يتعلق بالزواج القشياما أثر عىل الفتيان والفتيات عىل حد سواء. الذي للدين  القشي غيب  العمل القشي والت وكذلك

نيات عىل الزواج. مجتمعات حيث تم إجبار الفتيات اعىل ال اآلثار المختلفةتلقينا معلومات توضح  إليزيديات وبعض الفتيات الس 

 عن ذلك، 
 
ي قد ال تكون موجهة عىل وجه التحديد بصورة خاصة هناك جرائم تؤثر عىل األطفال عوضا

باإلضافة إىل تلك الجرائم الت 

ي ذ ها تؤثر عليهم عىل حد السواءولكن ،األطفالضد 
ي المدنية بما ف 

   .لك المستشفيات والمدارسمثل التهجب  القشي أو تدمب  المبان 

 لا ينصب اهتمام الوحدة حي   اجرائها 
ا
ي  مقابالت مع األطفال أو الشباب الذين كانوا أطفال
  ي ارتكبت فيها الجرائمذال الوقتف 

 
دائما

  رفاه األطفال والشباب عىل
 
جري حيث  لفعلماء النفس التابعون  ي 

 
مع شاهد  قبل إجراء المقابلة ريق التحقيق )يونيتاد( تقييما

 ويمكن إجراء مقابلة معهم
 
فريق التحقيق )يونيتاد( غرف مقابلة صديقة  يستخدم، و محتمل لمعرفة ما إذا كانوا جاهزين نفسيا

 ان جميع المحققي    ةلألطفال تم تصميمها بطريقة تجعل الشهود يشعرون بالراح
 
ي إجراء المقابالت مع األطفال.  مختصي    حيث

ف 

ي علمعالوة عىل ذلك، تواجد   .النفس أثناء المقابالت لتقديم الدعم للشهود إذا لزم األمر اختصاصت 

 
 
ها المنظمات غب  الحكومية ت اكاتها قدر الوحدة وتراجع أي وثائق تنشر لمعرفة ما إذا كانت هناك تقارير أو معلومات ذات ضمن شر

 جرائم ضد األطفالالصلة ب
 
المنظمات غب  الحكومية العاملة مع مجتمع معي   بالتعاون مع يتم إجراء عملية مسح لجميع ، حيث

ي من أجل بناء عالقات مع
فريق التحقيق )يونيتاد( بشكل كبب  من المعلومات الواردة  بالفعل واستفاد هم، وحدات التحقيق الميدان 

وباستطاعتها  ت غب  الحكوميةالوحدة حريصة عىل معرفة كيف يمكننا االستفادة من المنظماان من المنظمات غب  الحكومية و 

 
 
ك ايضا ي يمكن أن تكون ذات طابع موضوعي لتحديد القضايا ذات االهتمام المشب 

 ، مرحبي   تقديم التدريبات وورش العمل الت 

اك  ي إشر
 ظكبر تحفاأل مجتمعات البالعمل مع المنظمات غب  الحكومية للمساعدة ف 

 
حيث يكون من الصعب عىل الناجي   التقدم  ا

 .شهاداتهم حول جرائم داعشب ءاالدال و 

ية هيمئبهار عىلي مدير منظمة السيدة  لمنظمات غب  الحكومية العراقيةا ةممثل ة كانتالثاني ةالمتحدث ي أسستها  للتنمية البشر
ي الت 

ف 

دير منظمة ئلالستجابة الحتياجات النساء والفتيا 2013عام 
 
 ت
 
 مركز  2015ه منذ عام يمن حيث

 
  ا

 
ل وإعادة دمج إلعادة تأهي نسائيا

اع.  والعنف القائم عىل النوع االجتماعي من العنف الجنسي  اتالناجي   شغلت السيدةالمرتبط بالب  
 
عضوا لجنة   منصببهار أيضا
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ي إقليم كردستان العراق
 
اتيجيات وطنية للقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف ي طورت اسب 

اء الت  جمة  ودرست الخبر الب 

ي جامعة ال
 
ي جامعة ف

 
ي أربيل ودراسات النوع االجتماعي ف

 
ي جامعة جيهان ف

 
ي هولندا نيميخنموصل والقانون ف

 
 .ف

ي  بهار سلطت السيدة 
 
ي توثيق الجرائم المرتكبة ضد نخرطالضوء عىل مختلف الجهات الحكومية وغب  الحكومية الم عرضها ف

 
ة ف

ي المقابالتاألطفال والتحقيق فيها وأعربت عن مخاوفها بشأن عدم الوفاء ب
 
 ،الوعود المقطوعة لألطفال عند دعوتهم للمشاركة ف

ي فتيات من ال وللضحايا  وأكدت عدم وجود دعم نفسي لألطفال بشكل عام
 بعمر االطفالتعرضن للعنف الجنسي وأمهات اللوان 

ن عىل الزواج من مسلحي داعش  ترك معتقداتهمباإلضافة إىل الفتيان والمراهقي   الذين تحولوا إىل التطرف بعد إجبارهم عىل  أجبر

  وسلطت الضوءهذا وقد . ادمغتهموغسل 
 
والمنظمات غب  الحكومية لمناقشة كيفية  فريق التحقيق )يونيتاد(عىل حاجة  ايضا

ي جميع مراحل عملية امنظور النوع االجتماعي ضمان تعميم مراعاة 
 
وأوصت بأن يتم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي  ،لتحقيقف

 
 
 .لعائالت الذين تمت مقابلتهم للناجيات لمدة شهر عىل األقل بعد االنتهاء من المقابلة وأن يتم تقديم هذا الدعم أيضا

ة  السيدةللمنظمات غب  الحكومية الدولية  ةمثلم   ةالثالث ةالمتحدث وكانت ا وهي كبب  ي دوناتيال روڤب 
مستشاري االستجابة لألزمات ف 

 برنامج االستجابة لألزمات بمنظمة العفو الدولية
 
ا وقادت التحقيقات الميدانية لمنظمة العفو الدولية  ، حيث أجرت السيدة روڤب 

ي 
اعات المسلحة الرئيسية ف  ي معظم الب  

ها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ف  ي جرائم الحرب وغب 
ق أنحاء ال مختلفف  شر

  20األوسط وأفريقيا ألكبر من 
 
ي ناغورنو كاراباخ / أذربيجان / أرمينيا    عاما

ي  ، فضال عنكان آخرها ف 
ليبيا وسوريا والعراق عملها ف 

يا وجمهورية إفريقيا الوسط.  ا بشكل خاص  تركزَ واليمن وإشائيل وفلسطي   والصومال وجنوب السودان ونيجب  عمل السيدة روڤب 

ي 
  .منظمة العفو الدوليةِضمَن  2016-2014 االعوام عىل العراق ف 

ي إشارة  
ا  إىل محدودية الموارد والحاجة إىل تحديد األولويات سلطت ف  ي   السيدة روڤب 

فيها الدعم  كانالضوء عىل المجاالت الت 

ي المقدم للضحايا 
القائمي   عىل رعايتهم وهذا يشمل ضمان حصول كل من الضحايا و  ،و القائمي   عىل رعايتهم ليس بالمستوى الكاف 

  عىل الدعم النفسي واالجتماعي بطريقة متكاملة
 
ي  عىلالقائمي   عىل الرعاية  هذا الدعم سيمكنحيث

التعامل مع التحديات الت 

ي رعاية األطفال الذين تعرضوا وشهدوا أبشع الجرائم
  ومن المهم يواجهونها ف 

 
برامج  عىل شاكلةتقديم أشكال أخرى من الدعم  أيضا

 الل
 
ي لألطفال الذين هم اآلن صغار السن والذين فاتهم التعليم. هناك أيضا

ناجون لم يصلوا بعد إىل  حاق بالركب أو التدريب المهت 

ي 
ي يمكنهم فيها المساهمة ف 

ي التماس العدالة واإلنصاف التحقيقات،النقطة الت 
الدعم  توفب  الذي يتطلب  وبالتاىلي يمارسون حقهم ف 

ا هذا وقد اضافت لتلبية احتياجاتهم.   السيدة روڤب 
ا
عىل أهمية زيادة الجهود االستباقية لتحديد الناجي   من المجتمعات مؤكدة

 ضاألخرى الذين قد يكون لهم أي
 
ي الجرائم ا

ي التحقيقات ف 
ن نقص إل المرتكبة ضد أنفسهم أو ضد اآلخرين مساهمات قيمة ف 

ي العدالة والتعويض. و 
قد المعلومات حول الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات من المجتمعات األخرى يعيق حقوق الناجيات ف 

ا  سلطت  عىل الحاجة إىل معالجة حقوق األطفال الذين ولدوا نتيجة االغتصاب السيدة روڤب 
 
  الضوء أيضا

ا
ة اىل حساسية مشب 

 
 
ي هذه القضية الموضوع، حيث

ي ة اخرى، وان مر  ايا النساء واألطفال ضح سيجعل منإن عدم المشاركة ف 
ي التحقيق ف 

لهم الحق ف 

ا بأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء آلية تحقيق  الجرائم المرتكبة بحقهم وطلب العدالة والتعويض. وأوصت السيدة روڤب 

األمم المتحدة )المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  منظماتومختلف  نيتاد(فريق التحقيق )يو  تضم

ي المخيمات حيث ومنظمة األمم المتحدة للطفولةالالجئي   
ي ستسمح بإجراء التحقيقات داخل سوريا ف 

عتقد وجود ( والت  العديد  ي 
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، شددت المذكورات من النساء
 
ا ا السيدة . أخب  ي تسهيل إعادة توطي   هؤالء النساء واألطفال  روڤب 

 
عىل الدور المهم لألمم المتحدة ف

ي عمليات العدالة
 
ي أماكن يمكنهم العيش فيها بأمان والمساهمة ف

 
  .ف

 مناقشات عامةال

ي 
يستطيع من خالل الجزء العام من المائدة المستديرة، قدمت المنظمات غب  الحكومية تعليقات وتوصيات بشأن الكيفية الت 

خاللها فريق التحقيق )يونيتاد( أن يعزز مشاركته مع المنظمات غب  الحكومية وعمله بشأن القضايا المتعلقة بواليته. وأبدى 

 :أعضاء فريق التحقيق )يونيتاد( بالمالحظات التالية

ي يعتمدها فريق التحقيق )يونيتاد( للتحقيقات  (1
 :المعايب  الت 

اتبية أشار المستشار الخاص اىل عد م وجود  معايب  محددة، وإن النهج الرئيسي لعمل فريق التحقيق )يونيتاد( هو إنعدام الب 

فريق  واليةالهرمية للضحايا والذي ينطبق عىل الجرائم المرتكبة من قبل األطفال طالما أن األفعال قيد التحقيق تقع ضمن 

ي االعتبار أن  جمعلالتحقيق )يونيتاد(. سيواصل فريق التحقيق )يونيتاد( السعي 
فيما يتعلق  هناك طائفة واسعةاألدلة مع األخذ ف 

ي األشهر المقبلة، سينشر فريق التحقيق )يونيتاد( أيضا اإلجراءات التشغيلية القياسية الخاصة به 
بأنواع الجرائم ضد األطفال. ف 

احات حول كيفية مع ي هي وثائق حية ويمكن للمنظمات غب  الحكومية تقديم اقب 
ي لم يتوقعها والت 

الجة الثغرات أو المشاكل الت 

 ميدانيا 
ا
ي للمحققي   فريق التحقيق )يونيتاد(. كما سينشر فريق التحقيق )يونيتاد( دليال

حول اجراء التحقيقات بشكل يأخذ ف 

وجامعة  سيكون بمثابة خالصة ألفضل الممارسات بناء عىل تعاون بي   فريق التحقيق )يونيتاد(و  ،الصدمات النفسية الحسبان

 باللغة الكرمانجية) انتاجها  ستانفورد. وأشار المستشار الخاص إىل أن مؤسسة شارع سمسم وافقت عىل توفب  مقاطع فيديو من

ومقاطع الفيديو تلك تم تصميمها لمخاطبة األطفال الذين  .يمكن تشغيلها لألطفال أثناء إجراء المقابالت مع ذوي  هم والعربية(

ي مخيمات اللجوء، بشكل يساعد عىل تخفيف 
ي خلق يعانون من الكرب والنازحي   ف 

آليات دفاع للتعايش أثر الصدمة، ويساهم ف 

ي يمر األطفال بها. 
 مع تلك الظروف الصعبة الت 

ي العراق عمل آلية التعاون والتنسيق بي   فريق التحقيق )يونيتاد( وفريق  (2
 :المتابعة والتقرير ف 

ي ذلك مكتب حقوق اإلنسان 
أشار المستشار الخاص إىل أن فريق التحقيق )يونيتاد( يعمل مع كافة كيانات األمم المتحدة، بما ف 

ي بالعنف الجنسي واألطفال 
 مع الممثل الخاص لألمي   العام المعت 

 
التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وتحدث شخصيا

اع المسلح.   والب  

 :متكامل للضحايا ومقدمي الرعاية لهم تقديم دعم  (3

ها أيضا ألي  ي يتم توفب 
وسلطت السيدة بيسكايا الضوء عىل أن دعم الضحايا يشمل توفب  التثقيف النفسي وآليات المواجهة، والت 

شخص مرافق. حيث اتصل األخصائيون النفسيون بالشهود بعد أسابيع من المقابلة لمتابعة وضعهم وكيف أثرت المقابلة 

 .عليهم
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ي تواجه النساء المفقودات واألطفال المولودين نتيجة االغتصاب  (4
 :القضايا الت 

ر قدر المستطاع، لكن ذلك ليس  وأشار المستشار الخاص أن فريق التحقيق )يونيتاد( تعامل مع النساء بنهج يراعي و يخفف الض 

يعات تعامل مع القضية األساسية. حيث أشار المجتمع اإليزيدي وقدالل بكاف ي التشر
 
سة الراحل بابا شيخ إىل وجود ثغرات ف

 . ف بهم كأيزيديي  
ي بندا أوض من و القائمة، وحقيقة أن هؤالء األطفال غب  معب 

ك بي   األديان العام الماض 
تضمن البيان المشب 

فريق التحقيق )يونيتاد( يخطط و . ورحمة األطفال المتأثرين بداعش بلطف مع عاملتم التخالله كافة الزعماء الدينيي   أن ي

 .لمواصلة هذا الحوار بي   األديان

اف، الضوء عىل السياق األوسع  ديرةسلطت م ي فريق التحقيق )يونيتاد(، السيدة ساريتا أشر
 
وحدات التحقيقات الميدانية ف

ي عمليات اإلبادة الجماعية
 
ي سياقات لمسألة األطفال المولودين نتيجة االغتصاب ف

 
ي حدث ف

وأكدت أن آراء المجتمع أخرى.  الت 

اف  ي ذلك التحديات الثقافية والقانونية. هناك اعب 
اإليزيدي ليست متجانسة وأن هناك تحديات هائلة داخل المجتمع بما ف 

ي كان المجتمع اإليزيدي حساسا ونشطا إزائها. لدى فريق التحقيق )يونيتاد( قدرة محدودة عىل 
ايد بصدمة األمهات، والت  مب  

ورة بمهمة فريق التحقيق )يونيتاد(. وأكدت السيدة  التدخل، نظرا  ي ال تتعلق بالض 
لطبيعة واليته وهذه القضايا المعقدة الت 

اف أن النساء والفتيات اإليزيديات كن وجه وصوت المجتمع اإليزيدي ونقلن م ك نمو لكان هناو إىل العالم.  عاناة اإليزيدينأشر

ي نشاط ال
ي المجتمع نساءهائل ف 

، ومن المهم أن تسمع أصواتهن عندما يتعلق األمر بقضية األطفال المولودين نتيجة وأصواتهن ف 

ي للمجتمع اإليزيدي. 
االغتصاب. يرتبط أحد جوانب التحدي الذي يواجه األطفال المولودين نتيجة االغتصاب بالتهميش التاريح 

يدي والناشطي   الذين يعملون عىل ا للمجتمع الب  
 
وك وء عليها ومناقشة السبل ض هذه القضية لتسليط اليجب أن يكون األمر مب 

ي قدما. أما فيما يتعلق بعملية تحديد المفقودين ومن ثم تحديد أمكانهم داخل المخيمات فليس من اختصاص 
الممكنة للمض 

ي نطاق  و أفريق التحقيق )يونيتاد( 
ي بعض الحاالت ، قد ال يكون آمنا وموارده. ف 

ما كن تحت ، إذا تهنأن تتم مقابل هؤالء النساءلف 

 .تعرضن لصدمات شديدة إذا ما كن أو  التلقي   من قبل داعش تأثب  

 (المالحظات الختامية للمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد

ي مالحظاته الختامية ، عن شكره ألعضاء الفريق والتوصيات المو 
ي قدمها ممثلو ضوأعرب المستشار الخاص ، ف 

وعية الت 

ي من مكان واحد ولكنه سيتطلب منا جميعا القيام بدورنا. ال يمكن نقل المسؤولية المنظمات غ
ب  الحكومية. وأكد أن الحل لن يأن 

لضحايا أو أجزاء أخرى من األمم المتحدة. اأو  القائها عىل المنظمات غب  الحكوميةكاملة إىل فريق التحقيق )يونيتاد( وال يمكننا 

 .بشكل جماعي  ا هذه المسؤوليةيتعلق األمر بتحمل كل واحد من

 للحوار ليس فقط فيما يتعلق باإلدارة الفعالة للتنوع ولكن 
 
 استثنائيا

 
نأمل أن تعطي زيارة قداسة البابا فرنسيس إىل العراق زخما

ي العراق. سيطلق العراق العنان 
 بإثراء قوة التنوع ف 

 
ي  يتم إحتضان إلمكانات الكامنة عندما لأيضا

ي والقبىلي والعرف 
التنوع الديت 

. وق ي
ي د خطط فريق التحقيق لسلسلة حوار بي   األديان يمكن والجنسان 

أن يتواصل من خاللها النقاش حول هذه الموضوعات ف 

 .إطار مختلف

ي منصبه لحي   تقديم تقريره السادس واألخب  إىل مجلس األمن الدوىلي 
 . وأشار المستشار الخاص إىل أنه مستمر ف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

United Nations  
 UNITAD

 

Nations Unies                  

 

حةبالملحق: قائمة   التوصيات المقب 

 الجلسات العامة / النتائجتوصيات 

ي الصحة العقلية والدعم النفسي  الدعم النفسي واالجتماعي المتكامل للضحايا ومقدمي الرعاية:   (1 سيقدم اخصائت 

ي يتم تقديمها للضحايا ومقدمي الرعاية لهم
ي فريق التحقيق )يونيتاد( الوحدات األساسية لحزمة الدعم الت 

 
 .االجتماعي ف

 

ي فريق تدريبات للمنظمات غي  الحكومية عىل التحقيقات المتعلقة باألطفال  (2
 
: يمكن لألخصائيي   النفسيي   ف

اك األطفال الذين تأثروا بجرائم  التحقيق )يونيتاد( تقديم دورات تدريبية للمنظمات غب  الحكومية حول كيفية إشر

داعش. يرجر االتصال بالموظفي   المعنيي   بالتواصل واإلرتباط بي   فريق التحقيق )يونيتاد( والمنظمات غب  الحكومية 

ي هذا التدريب
ي تلق 

 . إذا كنت ترغب ف 

 

: سيواصل فريق التحقيق )يونيتاد( التعامل مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة ية المفقودين من النساءمعالجة قض  (3

، العراق ووكاالت األمم المتحدة األخرى لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع هذه القضية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة

 . االغتصاباألطفال المولودين نتيجة قضية وما يتصل به فيما يخص 

 

 


