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ي  نقطة تحّول  : يونيتاد( كريستيان ريتش  فريق التحقيق )المستشار الخاص ل
 
محتملة ف

 أمام المحكمات الُمختصة  داعشتنظيم الجهود الرامية إىل مساءلة 
 

   –   2021  ديسمب    02بغداد،  
 
ي أو   ،كريستيان ريتش  السيد    ،د المستشار الخاصأك

 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  امام    ة لهإحاط   لف

ن الوصول  داعش )يونيتاد(، عتنظيم  حول عمل فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب  

ي الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم    نقطة تحول  ل  الوشيك
 
 .داعشمحتملة ف

 وأردف المستشار الخاص 
ا
 أأعتقد  ":  ريتش  قائل

 
ي حال  العدالة تحقيق  من اإلفالت من العقاب إىل    تيار ال  تحويللاتية مو الفرصة    ن

 
عززنا   ف

ي يمثلها حجم إجرام    تكاتفنا 
ي مواجهة التحديات المتأصلة الت 

 
   . داعش"تنظيم  ف

 
التقدم الذي أحرزه فريق التحقيق    إىل  وجاء ذلك إستنادا

ي األشهر الستة الماضية، بالتعاون مع السلطات العراقية
 .ف 

ي السابق أنهم بعيدون عن    إعتقدوا   مام محكمة قانونية بعد أنأمحاسبة المجرمي      يتم فيهر مشهد جديد  أنه من الممكن اآلن تصو    أفاد و 
ف 

داعش  تنظيم  لة ضد أعضاء  مفص    قضايا ولوجيا المتقدمة لبناء ملخصات قضايا هيكلية و ستخدام التكنإىل إ فضل  ال  . ويرجع متناول العدالة

ي تربط
 .بجرائم دولية محددة   هموالت 

ي سجن بادوش  إالتوصل إىل    تم  قد  أنه  بأعلن السيد ريتش   هذا و 
ي القتل الجماعي للسجناء ف 

ي خط تحقيق رئيسي ف 
ستنتاجات ف 

 
 
 التحقيق  وجد فريق    المركزي، حيث

 
   أن

 
 هذه الهجمات ت

 
  ملف يمكن اآلن استخدام . و ل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية شك

 .لدعم المالحقات القضائية المحلية لهذه الجرائم صيغته النهائيةالفريق ع وض ،هيكلي للقضية

 و 
 
ي جمع  أوضح المستشار الخاص أيضا

ي لألدلة الميدانية الت 
تنظيم  ها الفريق أظهر أن تطوير  ألعضاء المجلس أن التحليل الجنائ 

 
 
اتيجية ت نفذ بما يتماش  مع خطة طويلة األجل. وأشار إىل أنه تم تحديد  داعش ونش  األسلحة الكيميائية يعكس أولوية است 

اءفرد  (  3000)أكتر من   روا جر  حيث أظهرت السجالت الطبية المحلية أن    ،داعش باألسلحة الكيماويةتنظيم  هجمات    تض 

أ سبببسبب حروق    ياتشفست للمدخلوا  األطفال 
 
وأضاف  ت المجتمعات.  المدى عل  وآثار صحية طويلة     الوفاة 

ا
نه  إ  قائل

 سيقدم موجز 
 
    ا

ا
   للقضيةشامل

 
نامج األسلحة الكيميائية ليوض ي لتر

ي  تنظيم  ح بالتفصيل نتائج الفريق والتوصيف القانوئ 
داعش ف 

 .تقريره التاىلي إىل المجلس

داعش  تنظيم  وأبلغ المجلس أنه منذ أن كشف الفريق النقاب عن األعمال الداخلية لإلدارة المركزية المسؤولة عن جمع خزينة  

و  مقاضاة  نقلها،  وتخزينها وإدارتها  لدعم  العراقية  السلطات  مع  يعمل عن كثب  المالية  فإنه  الجرائم  المسؤولي   عن  أولئك 

 . تنظيملل

 كما 
 
ي عمل الفريق  فريق التحقيق يونيتاد ل الطبيعة الحاسمة للتعاون الجاري بي   المستشار الخاص ع أكد

،  وحكومة العراق ف 

 م  
 
ي وقته كرئيس للفريق شددا

 .عل أنه سيتطلع إىل تعميق التعاون كأولوية ف 

 
ا
كر  قائل

 
(، يجب أن نضع هذه األدلة للعمل أمام المحاكم 2017)  2379"للوفاء بالوعد الذي قطعه قرار مجلس األمن    : وذ

ي أن تبادل األدلة يجب أن يتم بطريقة تغذي المحاكم لتحقيق العدالة للضحايا  وأوضح أن التعاون الفع    ،المختصة"
ال يعت 

 عل اختصاصات فريق يونيتاد ومبادئ االمم المتحدة.  ، وذلك باالعتماد ومحاسبة الجناة عل جرائمهم الدولية

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

 التابع  التحقيق لفريق اإلعالمي  المكتب مدير  فخري  جورج السيد  مع التواصل يرجر  المعلومات،  من لمزيد 

يد  عتر  داعش تنظيم بجان من المرتكبة الجرائم  عن المساءلة لتعزيز  المتحدة لألمم : لاإل التر ي
وئ    georges.fakhry@un.org   كت 
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