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 9من  1 الصفحة

 :مذ�رة مفاهیمیة
 لخطة الخمسیة لدعم العراق�شأن االلجنة الدولیة لشؤون المفقودین  مذ�رة

 األشخاص المفقودین مصیر لتحدیدفي بناء عملیة مستدامة 
 
 

I. لمحة عامة 
 

االختفاء �غض النظر عن حاالت التحقیق في  خاللاألشخاص المفقودین والمختفین من  تحدید مصیرة یمسؤول�الدول تضطلع  .1
ة یالدول مسؤولتتحمل  ،. �اإلضافة الى ذلكالعدائیةعمال األفي  المفقودین والمختفین و دورأ الزمني هإطار  مال�سات االختفاء أو

 .لضرروجبر االحقیقة والعدالة  الوصول الىسر المفقودین في أحقوق ضمان 
 

األشخاص  لتحدید مصیرالسلطات المعنیة في تطو�ر عملیة مستدامة دعم  علىاللجنة الدولیة لشؤون المفقودین في العراق  تعمل .2
 :�شملالمفقودین، �ما 

 
الكشف عن لتنسیق العمل بین الوزارات والمؤسسات العراقیة المعنیة في عملیة  الغرض نشاء آلیة مر�ز�ة محددةإ •

، قانون ال الحصر المفقودین �ما هو منصوص علیه في القوانین العراقیة، �ما في ذلك على سبیل المثال مصیر
خطاء واأل الحر�یة العملیات جراء تعو�ض المتضرر�ن منوقانون  ،المعدلالمقابر الجماعیة  وحما�ة شؤون 

لسنة  ٨رقم  یز�د�اتالناجیات اإل، وقانون شؤون المعدل ٢٠٠٩لسنة  ٢٠رقم واالعمال اإلرهابیةالعسكر�ة 
 ؛٢٠٢١

بالغات و�حتوي على  آنفة الذ�ر اآللیة المر�ز�ةتشرف علیه سجل مر�زي لجمیع األشخاص المفقودین نشاء إ •
المشار�ة في  المعنیةمن المؤسسات  المستمدة بیاناتال�اإلضافة إلى  ،المفقودینأسر من المقدمة المفقودین 

و�یفیة  الوفاةمعلومات عن سبب الأعمال مختبر الحمض النووي، و و  عدليالطب الو  عملیات استعادة الرفات
 لكشف عن مصیرفي ا رئیسًیاعنصًرا المر�زي السجل  عد�ُ سر. إعادة الرفات إلى األالمعلومات عن و  حدوثها،

 ألسر تخلید ذ�رى  �مثا�ة ، فضًال عن �ونهللمعلومات الواقعیة اأساسیً  امستودعً  �شّكلو  ،األشخاص المفقودین
 ؛المفقودین

�ما في ذلك تنفیذ التشر�عات وفًقا  ،همأسر حقوق  كفلالمفقودین و�متعلقة �ال عملیةالاعتماد إطار قانوني یدعم  •
 ؛لالتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع األشخاص من االختفاء القسري 

 ؛تعز�ز المؤسسات القضائیة لضمان االلتزام �إجراءات سیادة القانون  •
الطوائف المفقودین تمثل جمیع  سرأل�ما في ذلك إنشاء هیئة تنسیقیة  ،مجتمع مدني قو�ة وموحدةبناء هیاكل  •

 ؛العراقیة
 :ما یلي على ملتتش على الحمض النووي  لتحدید الهو�ة قائمةعملیة وضع  •

 ؛هو�ةالتحدید عالي اإلنتاجیة لمختبر  تطو�ر -
�أمان بیانات الالمفقودین بتقد�م أسر سمح لجمیع �أكمله تالعراق نطاق بیانات على الجمع عملیة تطو�ر  -

للعثور على المنجز تدعم عمل الدولة . وهذه البیانات س�ما في ذلك العینات المرجعیة الجینیة اوطوعً 
 ؛في السجل المر�زي ُتحفظ األشخاص المفقودین و 

 .الحفرعمال أ لتحقیقات و �شأن اجدول واضح وشفاف إعداد  -
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األشخاص المفقودین على النحو متعلقة �ال عملیةالالعراقیة �غطي �شكل �امل  موازنة الدولةبند في دراج إدعم  •
 ؛الزمني هظروف االختفاء و�طار  �غض النظر عنسر المفقودین أ�اإلضافة الى تعو�ض  ،المبین أعاله

 ضحا�ا. ذ�رى ال �حیاءو  الئمة للتأبینشكال الماألإ�جاد  •
 

ا في االتفاقیة الدولیة لحما�ة جمیع العراق طرفً  أصبح، و�شكل خاص عندما تدابیرال �عض هذه العراق اعتمد نأفي حین و  .3
�صیغته المعدلة في  ٢٠٠٦العام  الجماعیة فيقانون شؤون المقابر  سنّ و  ،٢٠١٠األشخاص من االختفاء القسري في عام 

 هناك ما زال ،سیادة القانون  �ما یتماشى مععلى الحمض النووي قائمة عملیة رست األساس لإجراءات أاستحدث و  ،٢٠١٥
 لقیام �ه.ا یتعّینمما الكثیر 

  
أ�ام مع  ثالثةعلى امتد  رفیع المستوى  سیاساتي مؤتمرفي الهاي  ٢٠٢١استضافت اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین في عام  .4

 ١٢". تم التوصل إلى توافق في اآلراء �شأن نظرة نحو المستقبلممثلي الحكومة العراقیة تحت عنوان "المفقودون في العراق: 
تشمل هذه و مصیر المفقودین في العراق. تحدید ا الستراتیجیة شاملة للمضي قدًما في ساسً أ) تشكل انظر المرفقا (استنتاجً 

إنشاء آلیة مر�ز�ة واعتماد خطة وطنیة وتحسین إدارة البیانات وحمایتها وضمان تمو�ل الدولة  ،من بین أمور أخرى  ،االستنتاجات
 العدالة. إلى الجناة  تقد�مو  ،ممنه وال سیما النساء ،ودعم حقوق الناجین وقدرته لهذه العملیة وتعز�ز دور المجتمع المدني

 
حول إنشاء آلیة مر�ز�ة  اجتماعات �قیادة الحكومة العراقیة عدة، ُعقدت المذ�ور أعالهرفیع المستوى لسیاساتي ا منذ المؤتمر .5

على أن هذه العملیة التي تدل األشخاص المفقودین. ترى اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین مؤشرات إ�جابیة �شأن وسجل مر�زي 
 ةالسیاسی حالةفإن التحد�ات المتعلقة �حجم القضیة والكیانات المعنیة وال ،�ملكها العراقیون وتقودها الحكومة ستستمر. ومع ذلك

 هذه العملیة.تقدم دوًرا في  ؤديقد ت ة المتطورةواألمنی
 

 أفراد قودها�المبادرات التي یسیر ودعم المفقودین بتتقوم اللجنة الدولیة لشؤون إضافة إلى الجهود المذ�ورة مع السلطات العراقیة،  .6
من خالل ز�ادة الوعي وذلك  ،المجتمع المدني في العراق�ذلك و  ،هذه القضیة في حقالالمفقودین �صفتهم أصحاب أسر 

 مسؤولیة مشتر�ة قضیة المفقودین جعلإلى هذه الجهود  تهدفو �حقوقهم وتنسیق مشار�تهم في األنشطة التي تقودها الحكومة. 
 لمجتمع المدني.المفقودین ومنظمات ا سرأو بین السلطات العراقیة 

 
 لتحدید مصیر جمیعالعراق في تنفیذ استراتیجیة مستدامة دعم لتقترح اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین هذه الخطة الخمسیة  .7

في  رفیع المستوى  اساتيیالسمؤتمر النها على االستنتاجات التي تمخض ع اارتكازً . همسر أحقوق  ضماناألشخاص المفقودین و 
اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین من سنوات تعاونها مع السلطات  استفادة�یفیة  الخطة الخمسیة توضحس ،٢٠٢١الهاي في عام 

 ةومالی ةو�دار� ةتشر�عی عملیات التمو�ل والموارد األخرى نحو تطو�ر حشدالعراقیة والمجتمع المدني إلشراك أصحاب المصلحة و 
 ق.المفقودین في العراأسر حقوق جمیع  ضمانجمیع األشخاص المفقودین و  تحدید مصیرل ةمستدام

 
 

II. هداف االستراتیجیة األ 
 
هداف أ  ةثالث بلوغنحو المقبلة على دفع عجلة التقدم السنوات الخمس على مدى ستعمل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین  .8

 ):1استراتیجیة (الشكل
 ؛األشخاص المفقودین من خالل آلیة مر�ز�ة لتحدید مصیر امر�ز�ً منسق نهج التشجیع على اتباع  أ. 

  ؛قدرات منظمات المجتمع المدني و�ناء الجسور مع السلطات الحكومیة تعز�ز ب. 

https://www.icmp.int/news/iraqi-authorities-conclude-strategic-meeting-on-accounting-for-the-missing-with-broad-consensus-on-the-way-forward/
https://www.icmp.int/ar/news/iraqi-authorities-conclude-strategic-meeting-on-accounting-for-the-missing-with-broad-consensus-on-the-way-forward/
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�ما في ذلك الحرص على  ،األشخاص المفقودین �شكل �ماثل المعاییر الدولیة القانونیة�شأن القانوني العراقي  اإلطارتعز�ز  ج. 
 حقوق معینة للناجیات.  ضمان

 

 
 ):1الشكل (

 للسنوات الخمس المقبلة للجنة الدولیة لشؤون المفقودین في العراق األهداف االستراتیجیة
 
اإلجراءات �مواءمة  ،المعلوماتتحسین إدارة البیانات وتبادل الرامي إلى �ما في ذلك السجل المر�زي  ،اآللیة المر�ز�ة سمحست .9

مثل مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الدفاع ومجلس  ،حكومیة مختلفة في الوقت الحالي مؤسساتالتي تتخذها 
ن المفقودیأسر اآللیة المر�ز�ة لمنظمات المجتمع المدني دعم  تیحستو . خرى أمؤسسات من بین  ،القضاء األعلى ووزارة الداخلیة

 وأخیًرا،. اأقار�ه�الكشف عن مصیر في العملیات المعنیة  او�التالي ز�ادة مشار�ته ،یها �سهولة أكبرعلصول حوال المعرفة حقوقه
األشخاص المفقودین �ما یتماشى مع المعاییر الدولیة ذات الصلة وانضمام العراق إلى �شأن تعز�ز اإلطار القانوني العراقي  فإن

 تعاون واسعأساًسا للسیوفران  ،(معاهدة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین) الدولیة لشؤون المفقودینوضع ووظائف اللجنة  اتفاقیة
لعمل من خالل آلیات حكومیة دولیة أخرى �شأن قضا�ا العراقیین لو�ذلك  ،حقوق المفقودین مجال فيمستدام الو  النطاق

 المفقودین خارج العراق.
 
 

 األشخاص المفقودین من خالل آلیة مر�ز�ة لتحدید مصیر امر�ز�ً منسق نهج  اتباعالتشجیع على  .2.1
 

تعاون الجهات الحكومیة المختلفة. أدى إسناد المهام المختلفة المتعلقة على األشخاص المفقودین  تحدید مصیرعملیة  شتملت .10
ثغرات مؤسسیة وتشغیلیة  مر�ز�ة، إلىمصحوً�ا �عدم وجود آلیة  ،�عملیة األشخاص المفقودین في العراق إلى مؤسسات مختلفة

منسقج التشجیع على اتباع نھ
ن المفقودیلتحدید مصیرامركزیً 

لیھ مركزیةآمن خالل 

دارة البیانات إتحسین 
وحمایتھا من خالل سجل 

مركزي

تضمین عملیة تحدید 
ى القائمة علھویة ال

الحمض النووي

تعزیز قدرات منظمات المجتمع 
المدني لبناء الجسور مع 

السلطات الحكومیة

سر زیادة مشاركة األ
وخارجھ داخل العراق

في عملیة تحدید مصیر
المفقودین

بین التعاونتحسین
منظمات المجتمع المدني 

وبین سر رابطات األو
الحكومیةالسلطات

طار القانوني العراقي تعزیز اإل
لمفقودین لیتماثل مع بشأن ا

المعاییر القانونیة الدولیة

تعزیز علىالعمل 
لتحدید میزانیة الدولة 

المفقودینمصیر 

خطوات لتنفیذ اتخاذ
التشریعات الخاصة 
یة باالتفاقیة الدولیة لحما

جمیع االشخاص من 
االختفاء القسري 

معاھدة االنضمام إلى و
اللجنة الدولیة لشؤون 

المفقودین

مجتمع منتد�ات  فر�ق عامل تقني لجنة استكشافیة
 مدني استشار�ة

حدث سیاسة عالي 
 المستوى 

 وزارة مع مستمر تواصل
والبرلمان العراقیة الخارجیة  

 واستعادتهم لسلطات العراقیة لتحدید أماكن المفقودیناقدرات  استمرار الدعم �شكل متوازي و�ناء

سر المفقودینأ حقوق  ضماناألشخاص المفقودین و  لتحدید مصیرمساعدة العراق في تطو�ر خطة مستدامة   
 

 الهدف

األهداف 
األساسیة 
 والفرعیة

 المخرجات
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ممثلو الحكومة العراقیة  شخص، الذي استضافته اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین وى المؤتمر السیاساتي رفیع المست خاللكبیرة. 
عملیة مستدامة لألشخاص المفقودین من خالل آلیة  �جادوتوصلوا إلى إجماع حول ضرورة السعي إلالثغرات هذه  الرئیسیون 
 مر�ز�ة.

 
 اقلیم ةحكوم عن وممثلین االتحادیةاجتماعات �قیادة الحكومة  عدة تقدعُ ، رفیع المستوى السیاساتي المؤتمر  متا�عة الستنتاجات .11

�ما شار�ت اللجنة الدولیة  ..٢٠٢٢ �شأن إنشاء آلیة مر�ز�ة عراقیة وسجل مر�زي لألشخاص المفقودین منذ بدا�ة عام كردستان
التحقیق التا�ع لألمم المتحدة لتعز�ز المساءلة  األحمر وفر�قلشؤون المفقودین ومنظمات دولیة أخرى مثل اللجنة الدولیة للصلیب 

 .اتاالجتماع ه) في هذUNITAD - عن الجرائم التي ارتكبها داعش (الیونیتاد
 

القانوني الخاص �المفقودین  اإلطارحول عمل ات ورشالحكومة العراقیة في انشاء اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین  كما دعمت .12
 .1عن الحكومة االتحاد�ة وممثلین عن حكومة إقلیم �ردستان ممثالً  ٢٠من  أكثر، حیث حضر في العراق

 
وعلى �شكل أساسي تحسین إدارة البیانات وحمایتها من خالل سجل مر�زي ضمن آلیة مر�ز�ة.  لهذا الغرض تتطلب آلیة مر�ز�ة .13

التعرف على هو�ة المفقودین من خالل عملیة  عملیات تنسیقسمحت بإذا �الفعالیة اآللیة المر�ز�ة تّتسم  المنوال نفسه، �مكن أن
�سعى مختبر الحمض النووي في دائرة الطب العدلي في �غداد وهو ما  ،إدارة الجودة تخضع لمبادئو النووي تستند على الحمض 

 لتحقیقه.
 

یین في نمع المع رةالمستم ، ستشمل الخطة الخمسیة للجنة الدولیة لشؤون المفقودین دعم النقاشاتتحقیق هذا الهدفولتسهیل  .14
ستعمل اللجنة الدولیة  ،لیة المر�ز�ة. �اإلضافة الى ذلكاآل نشاءالملف من خالل تنظیم اجتماعات استشار�ة للخطوات القادمة إل

) هیئات حكومیة أخرى مثل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلیین في إقلیم �ردستان ودائرة ١(إشراك  دعم لشؤون المفقودین نحو
ذات  التشر�عاتعلى النحو المنصوص علیه في دوارهم وفًقا ألوزارة العمل والشؤون االجتماعیة /یز�د�اتالناجیات اإلشؤون 
) منظمات ٢یز�د�ات و (وقانون الناجیات اإل ٢٠قانون التعو�ض رقم و المقابر الجماعیة  وحما�ة قانون شؤون  مثل، الصلة

على في هذه االجتماعات  ،لیة المر�ز�ةاآلفي المفقودین أسر  خى أن تؤد�هو المت دورال�یتعلق فیما  و�األخص ،المجتمع المدني
 .الخمس المقبلة سنواتال مدى

 
شهدت اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین ز�ادة التنسیق مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والیونیتاد فیما یتعلق �اجتماعات اللجنة  .15

تحقیق یتعذر قد  في حین. و ٢٠٢٢الوطنیة الدائمة للقانون الدولي االنساني و�ذلك األنشطة المیدانیة في النصف األول من عام 
تواصل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین المشار�ة في االجتماعات الثالثیة الى  ،التفو�ضات المختلفة نهج موحد تماًما �سبب

االزدواجیة في التحدیثات في الوقت المناسب وتجنب الحصول على لضمان  األحمر والیونیتادللصلیب اللجنة الدولیة جانب 
 . العمل
 
 
 سر المفقودین و�ناء الجسور مع السلطات الحكومیةأمع  امنظمات المجتمع المدني في عمله اتتعز�ز قدر  .2.2

                                                        
 ودائرة، الجماعیة المقابر وحما�ة شؤون  دائرةو مجلس القضاء األعلى، و مجلس الدولة، و ن عن مكتب رئیس الوزراء، و كان من بین المشار�ین ممثل 1

وزارة الدفاع، هیئة حقوق و وزارة الداخلیة، و وزارة الخارجیة، و وزارة العدل، و ، االجتماعیة والشؤون  العملوزارة /الناجیات شؤون  دائرة،  العدلي، الطب
، ومكتب �ردستان إقلیم حكومة في والمؤنفلین الشهداء شؤون  ووزارةوزارة الصحة في حكومة إقلیم �ردستان، و حكومة إقلیم �ردستان،  فياإلنسان 

 التوصیات الدولیة في حكومة إقلیم �ردستان. منسق

https://www.icmp.int/news/iraqi-authorities-conclude-strategic-meeting-on-accounting-for-the-missing-with-broad-consensus-on-the-way-forward/
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https://www.icmp.int/news/iraqi-authorities-conclude-strategic-meeting-on-accounting-for-the-missing-with-broad-consensus-on-the-way-forward/
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الذي عقدته اللجنة الدولیة لشؤون  رفیع المستوى لسیاساتي االجتماع امن ضمنها  ،في اجتماعات مختلفةالحكومة العراقیة  أشادت .16
المؤسسیة واإلصالحات التشر�عیة وفي بناء الجسور بین االستراتیجیات بدور المجتمع المدني في تطو�ر  ،المفقودین في الهاي

المفقودین في أسر ز�ادة مشار�ة على ن تعز�ز قدرة منظمات المجتمع المدني إف ،المفقودین والحكومات. وفي هذا الصددأسر 
 األشخاص المفقودین.� المتعلقة عملیةالفي  هو أمر حاسمالمفقودین  اأقار�ه في عملیة تحدید مصیرالعراق وخارجه 

  
حلقات استشار�ة وحوارات مع منظمات  ،أخرى في بلدان  ، �ما فعلتالدولیة لشؤون المفقودین اللجنةتحقیًقا لهذه الغا�ة، ستنّظم و  .17

الشراكة بین منظمات المجتمع تكثیف �ما ستعمل على سر. األ را�طاتمثل المجتمع المدني واجتماعات إقلیمیة بین المنظمات 
اللجنة الدولیة لشؤون عقدت معهما ن ی، �منظمة مبادرة ناد�ا ومنظمة فر�دة العالمیة، اللتینالوصول والتأثیر الدولیذات المدني 

بنشاطات مشتر�ة. حسب خبرة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، االضطالع من خالل  ،٢٠٢١المفقودین اتفاقیة تعاون في عام 
األشخاص على تحدید مصیر  إ�جابيتأثیر له  اوالتواصل معهوالتعامل ن ز�ادة النقاشات مع منظمات المجتمع المدني إف

 .المفقودین
 
 
 الدولیة  �ماثل المعاییر�شكل األشخاص المفقودین �شأن اإلطار القانوني العراقي تعز�ز  .2.3

 
إلى استجا�ات منفصلة  ،االتحادي و�قلیم �ردستانى المستوى علأدت قوانین عراقیة مختلفة تتناول قضیة األشخاص المفقودین  .18

في من خالل مواءمة األحكام القانونیة الحالیة  يالقانوني العراقتعز�ز اإلطار لذا فإن في معالجة ملف األشخاص المفقودین. 
متعلقة �األشخاص هو مطلب ال غنى عنه لتحقیق عملیة مستدامة  ،مختلف القوانین واعتماد القوانین الالزمة عند االقتضاء
فاقیة الدولیة لحما�ة جمیع االتمثل  ،معاییر دولیة ، في جملة أمور،المفقودین. �مكن أن یتضمن اإلطار القانوني المعزز

مستدامة ومناسبة أن �ضمن تخصیص میزانیة األشخاص المفقودین و � علقةت�شأن اإلجراءات الم ،األشخاص من االختفاء القسري 
 قدرتها على الوفاء �التزاماتها. كفالةل للمؤسسات المعنیة

 
العراقي والسعي لضمان انضمام العراق إلى معاهدة اللجنة ستواصل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین العمل مع أعضاء البرلمان  .19

إن انضمام العراق إلى معاهدة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین سیسهم �شكل �بیر في ز�ادة الوعي ذ ، إالدولیة لشؤون المفقودین
مهم �شكل خاص األمر هذا و جهود العراق لتعز�ز سیادة القانون. �لقي المز�د من الضوء على �قضیة األشخاص المفقودین و 

و�التالي قد  ،دولیةالحكومیة العالقات اللجوء إلى ال حیث توجد آلیات لمعالجة قضا�ا األشخاص المفقودین خارج العراق وتتطلب
ألمانیا وتر�یا وهولندا وما  من�ستمر اإلبالغ عن األشخاص المفقودین �ما أنه  اال �كون التر�یز على نهج الحدود الوطنیة �افیً 

 المنصوص علیها في القانون العراقي. االتمتع �حقوقهلها �حق  التي األسرحیث تتواجد إلى ذلك 
 

مع الحكومة العراقیة مع إظهار �یفیة  اإلقلیميمستوى الحوار خبراء على إجراء تعتزم اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین تسهیل  .20
المفقودین، للجنة الدولیة لشؤون  ةالعام ةلة لمعرفة مصیر األشخاص المفقودین. وتحت رعا�ة المدیر الجهود المبذو التعامل مع 

الحوار على تبادل أفضل الممارسات لمواءمة التشر�عات والممارسات الوطنیة وفًقا لاللتزامات الدولیة وتعز�ز التعاون  سیر�ز
 األشخاص المفقودین. مصیر لتحدید اإلقلیمي

 
التواصل مع البرلمان العراقي ووزارة الخارجیة لتعز�ز تعاون العراق �اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین ستستمر في غضون ذلك،  .21

الدعم من المجتمع الدبلوماسي  اللتماس، وستواصل سعیها واللجنة الدولیة لشؤون المفقودین �ما یتماشى مع المتطلبات القانونیة
ا أكثر استقراًرا لمشار�ة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین في ساسً أاتفاقیة أن توفر كذا من شأن هف. �شأن الوضع إلبرام اتفاقیة

العراقیین كن امأتحدید  فينها من مساعدة السلطات العراقیة �شكل أكثر فاعلیة في تنفیذ المهمة الصعبة المتمثلة مكّ العراق وتُ 

https://www.icmp.int/news/iraqi-authorities-conclude-strategic-meeting-on-accounting-for-the-missing-with-broad-consensus-on-the-way-forward/
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 المفقودین والتعرف علیهم.
 

 ةحكومو مع ممثلي الحكومة العراقیة فعالیات حول السیاساتو ستسعى اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین الستضافة حلقات نقاش  .22
لعام  رفیع المستوى  اتيمؤتمر السیاسال ة منالمستخلص نتیجة ةعشر  تيثناالالرئیسیین لتتبع تقدم العراق في تنفیذ  �ردستان اقلیم

 سعي العراق لالنضمام إلى معاهدة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین. والتي تشمل ،٢٠٢١
 
 

III.  الدعم المستمر و�ناء القدرات لتحدید أماكن األشخاص المفقودین واستعادتهم 
 

ستواصل اللجنة الدولیة لشؤون  ،ستراتیجیة الثالثةعلى الرغم من تر�یز اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین على تحقیق األهداف اال .23
لكل من دائرة شؤون وحما�ة المقابر الجماعیة ودائرة الطب العدلي ووزارة شؤون و�األخص لسلطات، لدعم توفیر الالمفقودین 

 :على سبیل المثال ال الحصر ومنها ،الجار�ةفي إنجاز المهام الشهداء والمؤنفلیین، 
 

عمال تحدید �نجاز أ نثرو�ولوجیة و األفحوصات الو  )جماعیةال مقابرال( عدليال طا�عال ذات لمواقعل تقییماتالإجراء  •
 ؛�جهود قانونیة ومنها تسهیل عملیة تسلیم شهادة الشخص المفقود ق القضا�اغال� الهو�ة و 

 ؛والتأبینسرهم للدفن أإعادة رفات األشخاص المفقودین الى  •
 ؛بیاناتنظم تكنولوجیا الحمالت جمع البیانات وتوفیر تنظیم  •
 .العمل الحكوميالعمل �وسیط لتمو�ل  •

 
اتفاقات تعاون إلى إبرام  ،الدعم الذي یتم توفیره الى السلطات الحكومیة�ما یتسق مع  ،ستسعى اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین .24

 مر�كیة في �غداد لبناء القدرة الفنیة للجیل القادم من خبراء الحمض النووي كاد�میة الوطنیة والدولیة �الجامعة األمع المؤسسات األ
التي تدعم المضي قدًما في ستستمر اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین �التعاون مع المنظمات الدولیة ، االعدلیین العراقیین. وأخیرً 

 .والیونیتاد حمرالصلیب األاألشخاص المفقودین في العراق، � عملیة
 
 

IV. الجنساني تحلیل ال 
 

أن غالبیة إلى ستعمل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین عند تنفیذ الخطة الخمسیة على ضمان الحقوق المحددة للناجیات. نظًرا  .25
 اللواتي فيالنساء  من مهعلى قید الحیاة الباقین المفقودین  أسرأفراد الذین اختفوا هم من الذ�ور فإن عدًدا غیر متناسب من 

�جزء من وجبر الضرر في العدالة والحقیقة  ن. لذلك من الضروري ضمان حقوقهینفردن في إعالة أسرهن كثیر من الحاالت
 لضمان السالم واالستقرار. نطاًقا وسعاألعملیة ال
 

 الذي �مكنو المرأة تؤد�ه وتسلط الضوء على الدور الحاسم الذي الطلیعة تضع أنشطة اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین المرأة في  .26
في هذه الخطة إلى  منظور المساواة بین الجنسینفي بناء مجتمع سلمي وعادل. قد یؤدي دمج االضطالع �ه  أن تستمر في

ز�ادة احتمالیة معالجة العوائق التشر�عیة والعملیة التي تحول دون الحصول على الحقوق (على سبیل المثال من خالل إمكانیة 
ستهدفن �الخدمات فیُ ا، كثر ضعفً النساء اللواتي فقدن أزواجهن وآ�اءهن من الفئات األ اعتبار�لى و  الفقدان)إعالن الحصول على 

و أسیتناول المشروع أ�ًضا عواقب الوصمة االجتماعیة و/ ،في الوقت نفسهو . واألمن في مبادرات السالمو�شار�ن والمساعدة 
 في اإلبالغ عن اختفاء قر�بة أنثى.مثًال رغبة أفراد األسرة عدم � ،المعاییر والمعتقدات الثقافیة المرتبطة �اختفاء المرأة 
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V.  اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین في العراق 
 

تعمل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات العدالة والمنظمات الدولیة وغیرها في  .27
ذین فقدوا نتیجة للنزاع المسلح وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث والجر�مة جمیع أنحاء العالم لمعالجة قضیة األشخاص ال

 المنظمة والهجرة وأسباب أخرى.
 

اللجنة الدولیة لشؤون  نفذفي عداد المفقودین. ت شخص هم ألف وأكثر من ملیون  ٢٥٠عراقیة أن ما بین حكومیة وتقدر مصادر  .28
لتحدید مبادرات بناء القدرات لتطو�ر المهارات الفنیة للسلطات الوطنیة  ۲۰۰۸المفقودین منذ افتتاح مكتبها في العراق في عام 

المفقودین في العراق في محاولة لدعم السلطات لالمتثال اللتزاماتها �موجب القانون الوطني والدولي (على سبیل المثال  مصیر
 اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین ما یلي: تهقدمسبق و  راء تحقیقات فعالة). وشمل الدعم الذيإج

 
واستعادتها  عن تحدید أماكن رفات األشخاص المفقودینالمئات من الخبراء الفنیین العراقیین المسؤولین تدر�ب  •

 ؛وفحصها
سر أخر�ن مسؤولین عن جمع العینات الجینیة من آتدر�ب �وادر خبراء الحمض النووي العراقیین وخبراء فنیین  •

 ؛تحدید هو�ة األشخاص المفقودینفي المفقودین للمساعدة 
موقع  مثل، وحفرها لحما�ة المقابر الجماعیةمیداني النشر اغلب عملیات الدعم فني في الموقع والمشار�ة في تقد�م  •

 ؛�ادوش وفيمجزرة سبا�كر في محافظة تكر�ت وفي سنجار 
 .حمالت جمع عینات حمض نووي مرجعیةلدعم فني ولوجستي ومالي تقد�م  •

 
تعمل اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین أ�ًضا على تعز�ز التفاهم والتعاون المتبادلین بین المجتمع المدني والسلطات. تساعد  .29

سر مع السلطات في جمع منظمات المجتمع المدني وممثلي األ الخاصة ببناء القدرات مبادرات اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین
الندوات العائلیة واالجتماعات على غرار االجتماعات المفتوحة التي تنظمها اللجنة الدولیة إن . أعمال الحفرالمسؤولة عن 

حمض النووي من أقارب وحمالت جمع عینات الالحفر عملیات �الوعي مستوى ترفع لشؤون المفقودین ومنظمات المجتمع المدني 
 سر األیز�دیینأاي وجمعت في اله توعیة نشاط ٢٠٢١ل عقدت اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین في �انون األو �ما المفقودین. 

 لمفقودین من ألمانیا وهولندا لمناقشة قضیة المفقودین من جرائم داعش و�حیاء ذ�رى المختفین.ا
 

أدت هذه اإلجراءات الى تحسین فعالیة عملیة تحدید مصیر المفقودین وز�ادة عدد األشخاص المفقودین المتعرف علیهم. تعمل  .30
�ما في ذلك اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  ة،مع المنظمات األخرى المماثلاللجنة الدولیة لشؤون المفقودین �شكل مستمر 

 لصالح الحكومة العراقیة.  هذه الدعم تدابیر في تنفیذ ،والیونیتاد
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ه اللجنة الدولیة لشؤون ستضافتاالذي استنتاجات المؤتمر السیاساتي عالي المستوى مع السلطات العراقیة  :١المرفق 
 المفقودین
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