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 ه مليون يورو  جديد قدر   بتمويل   ها لفريق يونيتاد ألمانيا تجدد دعم
  
 
 داعش  تنظيم تمويل جرائم للتحقيق ف

 

    بغداد 
 
ين األول  26  ف جددت ألمانيا دعمها لفريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن   –   2021  أكتوبر   / تشر

ي العراق والشام  المرتكبة من جانبالجرائم  
مليون    واحد   تخصيص( من خالل إعادة  يونيتادداعش )  / تنظيم الدولة االسالمية ف 

ي األبعاد المالية لجرائم 
 داعش. تنظيم يورو إضافية للتحقيقات ف 

ي يبذلها  محوري لُمجمل الهذا الدعم    تب  يعو 
ي دعمت  فريق يونيتاد جهود الت 

، حيث يسىع إىل الكشف عن اآلليات المالية الت 

 
 
ي الدوىلي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان. تنظيم  نتهاكاتامن    نتفاعاال من نت الجناة أو مك

 داعش الجسيمة للقانون اإلنسان 

ي هذا الخصوص،  
فساريتا أالسيدة  أشارت  وف  ي  مكتب  مديرة  ،  شر

ي يونيتاد، إىل أن "المساءلة عن الجرائم الت 
التحقيقات ف 

 داعش ارتكبها تنظيم  
 
  مساهمات ألمانيا   إنو ،  نوا واستفادوا من هذه األعماليجب أن تشمل تحديد ومحاكمة أولئك الذين مك

ي دعم جهود  ستكون
   . الجرائم"لمساءلة عن مثل هذه التحقيق  وسعيهفريق يونيتاد حاسمة ف 

ي هذا المجال  قائمالالتعاون القوي  و بناًء عىل هذا الدعم المتجدد  و 
ي ف 
ي  عنية باع الوحدة المستوس    ،مع القضاء العراف 

لتحقيق ف 

ها لتشمل الجوانب تنظيم جرائم   . التنظيملجرائم  قتصاديةاالداعش المالية نطاق تركب  

ي دور شبكة  فريق يونيتاد  سيواصل  كما  
كب   أيعمل عىل توسيع  سيو   ،داعشتنظيم  الدعم الماىلي لالتحقيق ف 

 ض تحقيقاته للب 
 
  ا

ي  التنظيم  عىل عنارص  
ي   ضطهاد االذين شاركوا ف 

  كافة   الجماعات العرقية والدينية من خالل الرسقة والنهب عىل نطاق واسع ف 

 أنحاء العراق. 

 من جهته،  و 
 
ي العراق السيد مارتن  أك

مة بدعم العمل المهم الذي يقوم به  بالده  اغر أن  يد سفب  ألمانيا ف  فريق يونيتاد  ال تزال ملب  

ي العراق
 عىل  ،ف 

 
 هو السبيل الوحيد لداعش تنظيم جذور المصادر المالية لعن كشف ال ان"مشددا

 
التنظيم  ب عىل تهديد لتغل

ي العراق".  ستقرار اوتحقيق 
 طويل األمد ف 

 مفريق يونيتاد ستعمل هذه المساهمة عىل تمكي   
 
ي قدما

ي اإلجراءات القانونية   ن تقديم دعم أكب  للسلطات المحلية والمض 
ف 

و .  داعشتنظيم    وإداري بمموىلي    المتعلقة ي والقطاع  هذا 
المرصف  القطاع  ي 

ف  العراقيي   والدوليي    كاء  الرسر مع  التعاون  يزال  ال 

القانون  مع  الخاص وكذلك   إنفاذ    دعاء واال هيئات 
ً
 ، عامال

 
الذين دعموا    أساسيا أولئك  ي جهود مساءلة 

  تنظيم  ف 
 
ماليا داعش 

ي  وا ويرَس 
ي العراق.  عنارص التنظيم  رتكبها االجرائم الت 

  ف 

 ************************************** 

فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم ل اإلعالمي  مدير المكتبيرج  االتصال بالسيد جورج فخري  المعلومات،لمزيد من 
ي العراق والشام

يد  عب   داعش / المرتكبة من جانب تنظيم الدولة االسالمية ف  ي الب 
ون   georges.fakhry@un.org : االلكب 
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