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 :أرشادات االستجابة االولية
 

 المحتملةالمعروفة او  الرفاتمواقع التخلص من حماية القبور او 
 
 
 

I.  :المقدمة 
 

وتتمثل مهمتها هولندا.  الدولية و مقرها الهاي, فيالمعاهدات قائمة على  هي منظمة دولية (ICMP) اللجنة الدولية لشؤون المفقودين  .1

هاكات حقوق االنسان و تتعاون الحكومات و غيرها في تحديد هوية المفقودين واماكن اختفائهم نتيجة للصراعات و ان ضمانفي 
هي المنظمة الدولية الوحيدة ومساعدتهم في القيام بذلك. ومن االسباب  الكوارث و الجرائم المنظمة و الهجرة غير القانونية و غيرها 

 المفقودين. موضوع االشخاصالمكلفة حصرا للعمل على 
 
 أو بشرية رفات فيها يوجد التي المواقع وتوثيق حماية في األفراد أو للوكاالت التوجيه واالرشاد هو توفير الوثيقة هذه من الغرض .2

 .مودعة أنها في يُشتبه

 
 

II. نظرة عامة 
 

 رفات وجود في هيشتب أو فيها التي المواقع على التعرف أو اكتشاف األفراد أو للوكاالت مكنيُ  ، النزاع بعد ما أو النزاع مناطق في .3
حق  ضمانل ضرورية  حماية القبور ومواقع الرفاة البشرية (.ذلك غير أو فردية قبور أو جماعية مقابر أو أجسام) فيها بشرية

القانونية  مثل المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية  الصكوك. وتنص االفراد في اجراء تحقيقات فعالة و رسمية

(ICCPRو نظرائها االقليمين ) , ُشكل على الدول بأجراء تحقيق فعال بشأن االشخاص المفقودين. وعدم اجراء هكذا تحقيق يمكن ان ي

و الحق في الحياة  انتهاك االجراءات القانونية الواجبةفي ذلك  بما  ,انتهاكا خطيرا لحقوق اقارب الباقيين على قيد الحياة وغيرهم
 الذي اإلجراءي الضمان إلى الخصوص وجه على الحياة في الحق االعتراف بألشخص امام القانون. ويستند في حقالاالسرية و

 .الدولة جانب من امتناع أو أفعال إلى تُعزى االنتهاكات هذه كانت إذا عما النظر بغض االنتهاكات في رسميا التحقيق سيجري
 
الظروف في حالة معينة  تحديد على الدولة قدرةيعيق  أن يمكن القبر في الموجودة األدلة قاياب بسالمة المساس أو بمقابر العبث إن .4

 سيادة في الشعب ثقة على الحفاظ حيث من أساسي أمر السلطات قبل من الموقع حماية أن كما. فعال تحقيق يعوق إجراء وبالتالي
 .العبث مع التسامح أو للتواطؤ ظهور أي ومنع القانون

 
او الصارمة  اجراءات التشغيل التفصيلية  ان و مما يعني بشكل كبيرالبشرية التخلص من الرفات  قد تختلف ظروف و سياقات .5

 .اتخاذها يمكن التي األساسية الخطوات معالجة إلى تهدفذكورة ادناه ن االرشادات المومع ذلك, فإ .بشكل عام التنطبق
 
, الوفاةللرفات هو امر مهم, يمكن من خالله توثيق ظروف  جسديةلمنع العبث بالموقع و حماية االدلة و الحفاظ على السالمة ا .6

. هذه المواقع ائيةالجن واالحتفاظ بأألدلة للمالحقة و المحاكمة ,و ارجاع الرفات لذويهم ,تحديد هوية المفقودولتمكين التحقيقات ل
قد تدعو الى  بطريقة قصد غير عن إليها االنتباه تلفت أن يمكن الموقع حماية خطوات كانت إذا ما في النظر وينبغيحساسة جدا 
اجراءات  حتى من، او المحلي المجتمع قبل أو من األدلة، إخفاء في يرغبوناخرين  قبل من أو الجناة قبل من سواء االضطراب،

 بين فصلت أن المحتمل من التي الزمنية الفترة طول االعتبارخذ بعين اال يجب. السلطات جانب و غير حريصة من عمل سيئة
 المحلي والسياق ، الحيواني النشاط أو الطبيعية العناصر تشكلها التي المخاطر ودرجة ، المناسبة التحقيق وإجراءات الموقع اكتشاف
 على تعديالت تتطلب قد االعتبارات هذه(. المفقودين عائالت مثل) المصلحة أصحاب نوايا دوافعو  ، وتعرضه الموقع بأمن المتعلق
 اه.أدن المذكورة العامة توجيهيةال المبادئ

 
 : هناك اربع مكونات رئيسية يجب النظر فيها .7
 

 , فعلياجز و/او المراقبةاحماية الموقع من خالل الحو (1
 تسجيل الموقع بدقة (2
 توثيق طبيعة الموقع (3
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 ابالغ السلطات المختصة.  (4

 
 

III. القواعد األرشادية 
 

 الحيوانات اليها.او  /و/او دخول االشخاص و الحماية الفورية للمنطقة, و ذلك لمنع العبث غير المقصود (1
 

 سياجالتثبيت ا. 
 

i.  الشبك :مثالعلى سبيل الون مرنة او صلبة,  تكالمستخدمة على توفر المواد, وقد سياج التعتمد مواد(BRC) 

 بما يكفي لتحمل الظروف المناخية السائدة مثل الرياح و الشمس. قوي الحدائق, او سياج الذي يستعمل للدجاج
ii. السياج لتأمين أخرى ثابتة نقاط أو/  و األشجار استخدام يمكن ؛ األرض في ثابتة نقاط للسياج يكون أن يجب 

 .االهتمام منطقة وتحديد
iii.  من حدود موقع القبراو موقع التخلص من الرفات المشتبه بهيجب ان تكون المنطقة المسيجة اكبر 
iv. يجب ان اليتم اقامة السياج على حدود او داخل منطقة القبر/ او موقع التخلص من الرفات المشتبه به 
v.  يط الخاص بمسرح الجريمة لتحديد مساحة الموقع ذو االهمية و /او قد يتم تمييز المنطقة شراليجوز استخدام

 .مكتوبةبعالمة 
 

 على السطح بقايا للرفات وجود مع للمنطقة األفقية التغطية .ب

 
i. المعدنية المسامير او/و باألوتاد تثبُت على االرض ،المهمة قعاموال لتغطية الشبكاو  /و األسالك استخدام يمكن 

 الطويلة؛
ii. منطقة حدود خارج الشبكي الغطاء تأمين في المستخدمة الطويلة المعدنية المسامير او/و األوتاد كونت أن ينبغي 

 (.المنطقة حيثما امكن مساحة حسب)من الرفات  موقع التخلصاو  /و المقبرة
iii. الموقع طبيعة علىتأثيرال دون األخرى المواد بعض أوبالتراب  المنطقة تغطية يجب. 

 
 .الحل األمثل هو للموقع المنتظمة المراقبة أو األمن بحراس الخاصة الترتيبات فإن ، سبق ما إلى باإلضافة .ج

 
 

 :شتبه بهاالجماعية الم المقبرة موقع تسجيل  (2
 

 :تتضمن قد والتي ، المتاحة األجهزة ه, باستخدامجود فيوال أثناء مكان الموقع تسجيل  .أ
 

i.  إحداثيات تسجيل GPS / MGRS جهاز على GPS ؛ باليد المحمول 
ii.  ؛ المحمول الهاتف جهاز على الموجودة الخرائط على الموقع تسجيل 
iii.  الذكية الهواتف أجهزة على التقاطها تم التي الفوتوغرافية الصور من الموقع تعريف بيانات استخراج. 

 
 

 :الموقع طبيعة توثيق (3
 

 ؛ المشتبه به الموقع ومدى لطبيعة فيديو توثيق أو فوتوغرافية صورة. ا 

 .المكشوفة البشرية الرفات مثل في الموقع مهمةال ميزاتلل دقيق توثيق ,ذلك في بما أ. 
 ؛ المشتبه به الموقع ومدى لطبيعة كتابي وصف. ب
 .مهمةال ميزات إلى تشير خرائط أو رسومات. ج

 
 

 و ذات الصلة ابالغ السلطات المختصة (4
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م ستخدام نظامن خالل موقعها االلكتروني بإ(ICMP) موقع المقبرة الى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين  حولمعلومات قد يتم تقديم  .8

 (OIC)التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين  ستفسار عبر االنترنتالمركز ابها في تحديد المواقع و حقول المعلومات المرتبطة 

)http://bit.ly/2scO1Gb( . 
 
لجهات وا للعائالت تسمح مفتوحة الية عمل اوله. المفقودين لألشخاص ةتفاعلي بحث أداة هي ستفسار عبر االنترنتاالمركز .  .9

 الجماعية المقابر عن باإلبالغ ، الخصوص وجه على ،تحديد المواقع تطبيق ويسمح. وتقديمها المعلومات على بالحصول المعنية
 تفاصيل تتضمن قد أو ، مجهول بشكل المعلومات تقديم يمكن. ومختفية مفقودة بشرية بقايا بها توجد قد التي األخرى والمواقع

 تم التي للغرض فقط وتستخدم سرية أنها على المقدمة الشخصية البيانات مع التعامل يتم. الشخص الذي يقوم بأدخال المعلومات
 أجله. من توفيرها

 
 

IV.  أخرى عتباراتالا 
 

. اي بطاقة تعريفية أو/  و المالبس ، المثال سبيل على يشمل، وهذا. الموقع من العناصر أو/  و األدلةنقل  ينبغي البشكل عام,   .10
 قدرات توجب األخذ بعين االعتبار ، ذلك ومع ستثناءات،إهنالك  تكون قد. نقلها أو/  و إزالتها تتم ال ولكن وتوثيقها تصويرها ينبغي

 .األدلةاو  /و سهولة التأثير المباشر للموقع و اوال للحادث ةجيبستالمالجهات 

http://bit.ly/2scO1Gb

