
Information for complainants 
 
The Iraq Historic Allegations Team’s Information for Complainants table will be updated whenever a 
decision has been made in any of the active cases currently being considered by IHAT. Using your 
IHAT Number, you can find out the outcome of the investigation into your allegation(s). 
 
If you require any further information from IHAT please call: +44 (0)1980 618843. You may need an 
interpreter as the phone will be answered in English. You can also email: IHAT-ops-support-
team@mod.uk. Please provide your name and IHAT number.  
 
Once the IHAT has completed its investigation into your allegations, it will forward any material it 
has gathered to the UK Ministry of Defence (MoD), which will decide whether there should be any 
further, non-criminal, inquiry.  
 
If you would like MoD to notify you of its decision, and the reasons for it, you will need to provide 
your name, IHAT number, and e-mail address to: DJEP-IFIdecisions@mod.uk.  
 
Arabic 
 

 معلومات لمقدمي الشكاوى

 

)فريق ادعاءات العراق التاريخية(، سيتم تحديث هذا  كلما تم اتخاذ قرار جديد في واحدة من القضايا التي ينظر فيها حالياً فريق آيهات

وتسجيله في جدول "معلومات لمقدمي الشكاوى". يمكنك عن طريق استخدام رقمك لدى آليهات أن تعرف نتيجة التحقيق في ادعائك/ 

 ادعاءاتك. 

 

الرجاء أن تتذكر أن .  618843 1980(0) 0044إذا كنت بحاجة إألى المزيد من المعلومات من آيهات الرجاء االتصال على الرقم: 

من يرد على المكالمات يتكلم اللغة اإلنجليزية لذلك قد تحتاج إلى مترجم معك. يمكنك أيضاً أ، تكتب بريداً إلكترونياً )إيميل( على 

 .وأن تحرص على كتابة اسمك ورقمك لدى آيهات team@mod.uk-support-ops-IHATالعنوان التالي: 

 

والتي ستقرر   (MOD)متى استكملت آيهات تحقيقهَا في ادعاءاتك فإنها ستحّول المواد التي جمعتها إلى وزارة الدفاع البريطانية 

 بدورها هل يجب إجراء تحقيق غير جنائي، أم ال.

 

إذا كنت تريد من وزارة الدفاع أ، تخبرك بقرارها والسبب وراءه يتعين عليك عندها أ، تكتب اسمك، ورقمك لدى آليهات وعنوان بريد 

  IFIdecisions@mod.uk-DJEPإلكتروني وتكتب إلى: 

 

  لتصل إلى الجدول.  هناانقر 
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