
في حال قمت بإيجاد ما يشتبه بأنه 
موقع مقبرة جماعية قم بالتواصل 

مع السلطات مباشرة. 

يف العراق االتحادي يرجى التواصل مع:

وزارة الداخلية – مركز الرشطة: االبالغ اىل أقرب 	 
مركز رشطة يف منطقتك؛

دائرة شؤون وحامية املقابر الجامعية – 	 
مؤسسة الشهداء )بغداد(: ٠٧٨٣٥٧١٥٧٢٥

دوائر مؤسسة الشهداء يف جنوب ووسط 	 
العراق: االبالغ اىل اقرب مكتب.

يف اقليم كردستان العراق يرجى التواصل مع:

وزارة الداخلية - مركز الرشطة: االبالغ اىل اقرب 	 
مركز رشطة يف منطقتك؛

مديرية املقابر الجامعية )أربيل( التابعة 	 
للمديرية العامة للديوان يف وزارة شؤون 

الشهداء واملؤنفليني: ٠٧٥٠٤٧٢٠٦٩٩، 
٠٧٥٠٣٧٦٩٥٧٥

املديريات العامة لشؤون الشهداء واملؤنفليني 	 
يف محافظات اقليم كردستان. 

تم تمويل هذه النشرة التي أعدتها اللجنة الدولية لشؤون 
املفقودين من قبل وزارة الخارجية الهولندية.

 حامية مواقع

 الدفن غري

القانونية
تدعم اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 

)ICMP( السلطات العراقية في 
الجهود املبذولة للعثور على املقابر 
الجماعية وحمايتها والتنقيب فيها 

وغيرها من املواقع التي تحتوي على 
رفات املفقودين. 

اللجنة الدولية لشؤون املفقودين هي منظمة دولية 
تعاون  ضمان  إلى  تسعى  املعاهدات  على  قائمة 
األشخاص  مكان  تحديد  في  وغيرها  الحكومات 
حقوق  وانتهاكات  النزاعات  نتيجة  املفقودين 
والهجرة  املنظمة  والجريمة  والكوارث  اإلنسان 
وغيرها من األسباب ومساعدتهم في القيام بذلك. 
عمل  املفقودين  لشؤون  الدولية  اللجنة  تدعم  كما 
املشاركة  وتشجع  جهودها  في  األخرى  املنظمات 
التعبيرات  دعم  في  وتساهم  أنشطتها  في  العامة 
وتكريمهم.  املفقودين  ذكرى  إلحياء  املناسبة 
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ما الذي يجب ان تفعله في حال قمت 
بإيجاد ما يشتبه بإنه مقبرة جماعية 

يرجى عدم نشر أي صور أو معلومات حول مكان املوقع على وسائل التواصل 
االجتماعي حيث قد يؤدي ذلك إلى افعال من شأنها اإلضرار بالتحقيقات.

بمجرد تبليغ السلطات، يجب عليهم حماية املوقع، يمكن 
والحراس  املوقع واألغطية  أن تساعد األسوار ومراقبة 
الطقس  أو  الحيوانات  أو  البشر  قيام  عدم  ضمان  في 

بتدمير األدلة.

في  بالتحقيق  السلطات  ترسلهم  الذين  الخبراء  سيقوم 
األدلة  استخدام  يمكن  بحيث  املعلومات  وتوثيق  املوقع 
على  التعرف  في  واملساعدة  العدالة  الى  الجناة  لتقديم 

الرفات.

تعتبر املقابر الجماعية وغيرها من املواقع التي أخفيت 
فيها رفات املفقودين مسرح جريمة والدولة مسؤولة عن 

التحقيق بشانها. 

يجب حماية املناطق التي يشتبه بأنها مواقع دفن غير 
بشكل  عليها  تحتوي  التي  األدلة  ُتحفظ  لكي  قانونية  
العدالة  وآليات  للمساءلة  استخدامها  ولغرض  سليم  

األخرى. 

ان  شأنه  من  اخر  عمل  اي  او  املواد  إزالة  أو  الحفر 
يخرب املوقع سيجعل من الصعب التحقيق للتعرف على 
هوية الضحايا في املقبرة والتحقيق بما حدث لهم. مثل 
هذه األعمال هي أيضا غير قانونية وقد تكون خطيرة 
الحتواء املواقع على املتفجرات الخامدة واملواد امللوثة.


