
 

 

ن  مفتح    ؛ستخراج الجثثإأنشطة    تستأنف  يةحكومة العراقال ن جديدتي  ن جماعيتي  تي  ن عنقبر  داعش   تنظيم  جرائم  ناجمتي 

ستخراج الجثث من  إ، استأنفت السلطات العراقية عمليات (19- جائحة كورونا )كوفيدبعد توقف األنشطة بسبب  - سنجار

  داعش المرتكبة من جانب المقابر الجماعية، بدعم من فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

 واللجنة الدولية للمفقودين، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة يزدا.  (يونيتاد)

ي يوم السبتف
ين األول/أكتوبر  24 الموافق  ف  اء ال بدأ   ،تشر بقيادة السيد ضياء كريم  من مديرية المقابر الجماعية  ونالعراقيخبر

ي   بحفر المقابر الجماعية ،بقيادة الدكتور زيد علي عباس عدلي ومديرية الطب الالساعدي، 
صوالغ وكوجو بمحافظة   كل منف 

فها تنظيم داعش ىنينو 
ّ
ي خل

 . الت 

فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة  يزيدي، و مجتمع األ ال ، و التنسيق الوطنيةلجنة و  يةحكومة العراقالحض  ممثلون عن و 

  والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للمفقودين ، )يونيتاد( لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش 

هذا وتمت المراسم والعمليات تحت   . المفقودينشخص، بمن فيهم العديد من أقارب األشخاص  300 حوالي ضافة ال بال 

 . حماية كافية من قبل القوات األمنية

ي اللجنة الحكومية )
ي رئاسة الوزراء ومسؤول التنسيق ف 

، عضو هيئة المستشارين ف  ي كلمته  NCCوأكد السيد سعد العبدلي
(، ف 

ي تكريم الضحايا و 
ي الحكومة العراقية ف 

ام  خالل مراسم بدء التنقيب عل تفان  معالجة هذه المأساة بكل ما تستحقه من احب 

 انه  
ً
 مستقبلية لفتح جميع المقابر الجماعية وتكريم كل الشهداء، مضيفا

ً
 ان الحكومة العراقية وضعت خططا

ً
وتبجيل، معلنا

اما وتكريما لتلك التضحيات الجليألجساد "بينما نقف اليوم عند هذه ا  ي إحب 
ي  النقية، وأمام أرس الضحايا، ننحت 

لة، وكلنا أمل ف 

 ونعمل لبناء وطننا. 
ً
 "أن تصبح هذه التجربة القاسية نقطة إنطالق لنا لكي نتكاتف جميعا

ي كلمته
    ل إ  السيد كريم خان  ورئيس فريق التحقيق لألممي أشار المستشار الخاص    ،وف 

ّ
لهي شاهد  الجثث    استخراجعمليات  أن

 عل    عل
ً
ي ذلك منظمات األمم المتحدة، مؤكدا

كاء بما ف  امالتعاون الوثيق بي   الحكومة العراقية وكافة الشر   المجتمع الدولي   الب  

 بتحقيق العدالة لضحايا تنظيم داعش وعوائلهم.  
ّ
كل من مديرية المقابر  عمل الذي تقوم به  ال أهمية ط الضوء علكما سل

ي العراق ومديرية الطب
ي العدلي  الجماعية ف 

، وبفضل فريق التحقيقان بها، مؤكدا  ينادونمن أجل األرس والمساءلة الت 

ها،  ي وغب  سيواصل دعمه المساعدات الدولية من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا واالتحاد األورونر

عي للفرق الوطنيةل
ي ذلك العراقية  تطوير قدرات الطب الشر

ي يقومالجثث   واستخراج  التحقيق عمليات، بما ف 
 بها.  ونالت 

ي العراقاللجنة الدولية وقال نائب رئيس 
 باس: عفواز عبد ال ،للمفقودين ف 

ي لديها أقارب مفقودين من خالل   ةزيدييرس األ األ  آالم بعض اليوم من هبدأننأمل أن يخفف العمل الذي  جميعنا "
العديدة الت 

ي اللجنة الدولية للمفقودين بقايا أحبائهم. إن  إستخراج
الذين   أليزيديي   ضحايا االبذلها العراق لتأمي   حقوق يتؤيد الجهود الت 

وتكمن  عل الحمض النووي.  لعتماد  ايا باتحديد هويات الضحو   صحيحة من خالل التحقيقات ال  ،سقطوا نتيجة لجرائم داعش

ي كل يوم بسبب فقدان األقارب، بل للمجتمع ككل. إن د هذه الجهو أهمية 
ي تعان 

، ليس فقط بالنسبة للعديد من األرس الت 

 . "السالم واالستقرار من أجل ستثمار إالمحاسبة عل فقدان أولئك ما هو إال 



 

 

 الحمض النووي  عينات

ي منطقة سنجار، ال معبالتواصل السلطات العراقية قوم ت
مفقودين إل  من المن لديهم أقارب وة دعقامت بحيث عائالت ف 

ي تقديم عينات دم  مليا   التفكب  
تم مقارنة الحمض النووي من عينات الدم هذه بالحمض النووي المستخرج من  ت  حت  وذلك    ، ف 

ي المقابر الجماعية. وستستخدم السلطات هذه النتائج لتحديد   جثثبقايا ال
النسب بي   الضحايا الذين عبر عليهم    الموجودة ف 

ي المقابر واألرس ال
ي قاعةناجيف 

ي مستشف  من و  ،كوجو االبتدائية  مدرسة ة. ومن المقرر جمع عينات الدم هذا األسبوع ف 
ثم ف 

 سنجار. 

 االجتماعي  - الدعم النفسي 

ة مثل  مؤلممجموعة واسعة من المشاعر الستخراج الجثث هي عمليات مؤلمة من المرجح أن تؤدي إل إثارة إإن عمليات 

 للعبء ال
ً
ي تنسيق  UNITADساعد فريق علم النفس التابع لـ ، نفسي الحزن والقلق والغضب والوحدة والخوف. وتحسبا

ف 

ة لـ دا الدعم النفسي للعائالت والمجتمعات من خالل المشاركة المبارسر دعم الصحة   عمل فريق  والمنظمة الدولية للهجرة. ب  

توقعاتهم  لتأمي    مع اعضاء المجتمع المحلي    حوار   مجموعات  إعداد عل    لمنظمة الدولية للهجرةل  االجتماعية التابع  -ة  النفسي

  . كما نظمت المنظمة الدولية للهجرة تدريبا عل أخذت بالحسبان قد  ا من انهلتأكد واحتياجاتهم قبل يوم استخراج الجثث او 

هم لتقديم الدعم  الجتماعية - السعافات األولية النفسية  قدم   . ولقد المطلوب عند الحاجةلعداد الموظفي   الذين تم نشر

ين  ي   الدولية للهجرةمنظمة لوايزدا التابعي   لمنظمة  االجتماعيي   األطباء النفسيي   واألخصائيي   النفسيي   من أكبر من عشر
ف 

ي مجالي  الموقع  
ي  واالجتماعي الدعم النفسي  الصحة النفسية و الدعم ف 

. وتم  فجوعةاألرس الم  التخفيف عن، وذلك للمساعدة ف 

ي لمنظمة الدولية للهجرة  ل  ةاالجتماعية التابع  -دعم الصحة النفسية  نشر فرق  
ي المنطقة عل مدار اليوم لتقديم الدعم العاطف 

ف 

 ة. فجوعوالعملي لألرس الم

ي المقابر الجماعية والطب العدلي ستواصل الفرق المختصة العراقية التابعة 
ي صوالغ و لمديريت 

ن  ي مقبر
كوجو خالل  عملها ف 

ة األسابيع المقبلة التمام المراحل األول من التنقيب واستخراج رفا ات المختصة   تفب  الضحايا، عل ان يتم نقلها ال المختبر

ي بغداد لكي يتم حفظها وتحليل 
عل ان يتم بعد ذلك اعادتهم ال   ،ها بشكل منظم ودقيق قبل ان يتم تحديد هويات الضحايا ف 

 للتقاليد. ويعمل
ً
ي   واللجنة الدولية للمفقودين فريق التحقيق االممي يونيتاد  أقاربــهم ليتم دفنهم بشكل مناسب وفقا

مع دائرن 

 المقابر الجماعية والطب العدلي 
ً
 .  ا للمعايب  الدوليةلضمان تنفيذ هذه العملية وفق

  


