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I. امللخص التنفيذي 
 

اليت حتّولت إىل  2011شخٍص يف عداد املفقودين يف سور� منذ بداية انتفاضة العام  100,000أضحى ما يزيد عن  .1
األشخاص يف مشال فقدان عن  املسؤولية تُعزىالغالبية العظمى اختفت قسرًا بتوّرط من احلكومة، حرب. وبينما يُذكر أن 

ات الفاعلة السياسية والعسكرية املتغرية. ويشمل املفقودون يف مشال جمموعة من األحداث املضطربة واجله إىلشرق سور� 
مبا فيها العرب واألكراد واآلشوريني واليزيديني؛  أفراد من خلفيات عرقية ودينية خمتلفةو واألطفال؛  شرق سور� الرجال والنساء

احلكومة حزب االحتاد الدميقراطي، جملس سور� الدميقراطية،  مبجموعات سياسية خمتلفة (مجاعات املعارضة، نيأفراد مرتبطو 
اجليش السوري احلر، اجليش العريب السوري، قوات سور� الدميقراطية، ، داعش (نيقاتلامل و نيدنياملو )؛ داعش، السورية

، للمفقودين تقدير العدد الدقيق يصعب وغري السوريني. ويف حني أنه نيوحدات محاية الشعب/وحدات محاية املرأة)؛ والسوري
 .1إال أنه يصل بسهولة إىل اآلالف

 
القوات املسلحة السورية يف عام  ظهور جهات فاعلة عديدة بعد انسحاب ودير الزور،شهد مشال شرق سور�، وحتديًدا الرقة  .2

مية يف العراق والشام (داعش) . وبعد فرتة قصرية من سيطرة مجاعات املعارضة املسلحة، بسط تنظيم الدولة اإلسال2013
 الفرتة السابقة للهزمية ف. ويف، ففرض تدابري صارمة وقتل وخطف اآلال2014سيطرته على أجزاء كبرية من املنطقة يف عام 

ابلشراكة مع قوات سور� ، شارك التحالف الدويل بقيادة الوال�ت املتحدة (2018النهائية لداعش يف مارس/آذار 
 حسبما أُفيد. ال تزال رفات مدين 1,000الدميقراطية) يف غارات جوية ومعارك برية ضارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 

أو مل يتم دفنها على اإلطالق،  د التحالف الدويل مفقودة، حبيث أن اجلثث إّما ُدفنت على عجلالكثري من القتلى على ي
 ومن مث اختفت.

 
العسكرية والسياسية على مشال شرق  على الرغم من أن جملس سور� الدميقراطية وقوات سور� الدميقراطية قد فرضا سيطرهتما .3

فقودين. ال يبدو أنه مت استجواب إجاابت شافية بشأن أماكن وجود ذويها املسور�، إال أن أسر املفقودين مل تتلَق بعد 
د ما إذا كانوا ابلفعل حمتجزين سجناء داعش بشأن مصري املفقودين، ومل ُجيَر أي حترٍّ معروف عن هؤالء السجناء لتحدي

 ء داعش.ناسابقني لدى داعش، على الرغم من أتكيد أسر متعّددة أبن أبناءها حمتجزون اآلن مع سج
 

، مت تشكيل "فريق االستجابة األولية" يف الرقة بدعم من احلكومة األمريكية. استخرج فريق 2018ابتداًء من أوائل عام  .4
جثًة يف مدينة الرقة وحوهلا. وعثر "فريق الطب الشرعي" التابع جمللس دير الزور املدين  5,656االستجابة األولية حىت اآلن 

مقربًة مجاعيًة سريًة وغري نظامية ومت إعادة دفن اجلثث يف املقربَتني الرئيسيَتني  22ما جمموعه  حفر جثًة أخرى. مت 522على 

                                                      
لصاحل كل   2013و  2012د يف �اية شهدت مناطق شرق سور� تعدد لقوى السيطرة املختلفة من تراجع لسيطرة احلكومة السورية على مناطق واسعة شرق البال 1

ناطق اليت تسيطر ساع رقعة املعلى حساب املعارضة ومن مث ات 2014من املعارضة من جهة ووحدات محاية الشعب من جهة أخرى، إىل صعود تنظيم داعش يف 
على مناطق بعد قيام تركيا بعملية برية وسيطرهتا   2019يف  وصوال لعودة انتشار حمدودة للقوات احلكومة السورية  2018-2017عليها قوات سور� الدميقراطية 

 .من مشال احلسكة والرقة
 



 43 من 3 الصفحة

يف الرقة. ومع ذلك، مل يتم حىت اآلن أخذ عينات مرجعية من أسر املفقودين أو حتديد أي هوية ابالعتماد على احلمض 
 النووي ومطابقته.

 
لفريق ودين وهويتهم يف مشال شرق سور� إىل حد كبري على العمل املخلص يعتمد حتديد مكان وجود األشخاص املفق .5

، وفريق الطب الشرعي التابع جمللس دير الزور املدين، ومنظمات اجملتمع املدين السورية، ومنظمات حقوق االستجابة األولية
يب التقين يف جمال الطب الشرعي. ومع اإلنسان الدولية، ورابطات األسر اليت عملت على التوثيق والدعوة وحىت توفري التدر 

ذلك، ما زال يتعّني بذل املزيد من اجلهود، وتربز حاجة واضحة وعاجلة إىل نظام معاجلة بيا�ت مناسب ومركزي وآمن 
لتخزين مجيع املعلومات ذات الصلة اليت ميكن أن تدعم يف �اية املطاف اجلهود لتحديد مكان وجود املفقودين وهويتهم 

 املساءلة يف املستقبل.وآليات 
 

، تواجه 2011يف اإلطار القانوين السوري، ال يتوفر سوى القليل من احلماية املتاحة للمفقودين وأسرهم. يف الواقع، منذ عام  .6
األسر حتد�ت متزايدة يف اإلبالغ عن املفقودين واحلصول على أي معلومات عن ظروفهم أو احلصول على أحكام قضائية 

 قانونيني يف الشؤون املالية وامللكية واملرياث. للعمل كممثلني
 

ال تطبق سلطات األمر الواقع يف مشال شرق سور� اإلطار القانوين السوري، كما أ�ا مل تنشئ املؤسسات أو اإلجراءات  .7
فقودين القضائية للتعامل مع املفقودين أو أسرهم. عملت الكثري من األسر بال كلل للحصول على معلومات عن ذويها امل

من خالل االعتماد على زعماء العشائر أو احملاورين غري الرمسيني أو من خالل الز�رات إىل مكاتب سياسية وعسكرية خمتلفة 
ولكن من دون جناح يُذكر. وأنشأ األشخاص املوجودون خارج سور� عدًدا صغريًا من املنظمات/الرابطات األسرية وأعّدوا  –

مزيد من املعلومات حول ظروف املفقودين إال أن هذه املنظمات والرابطات صغرية وتفتقر محالت على أمل احلصول على 
 إىل املوارد الالزمة.

 
إن حتد�ت حتديد مكان وجود األشخاص املفقودين وهويتهم جتاوزت بشكل كبري النجاحات احملّققة. ُتشري هذه التحد�ت  .8

ت الصلة من ضمان حقوق األسر الباقية على قيد احلياة يف التحقيقات إىل احلاجة إىل دعم دويل منظّم ُميّكن السلطات ذا
 .املايلالفّعالة والعدالة ومعرفة احلقيقة والتعويض 

 
على الرقة ومشال شرق دير الزور ويهدف إىل تسليط الضوء على اجلهود احلالية إلدارة الرفات   معظمهيرّكز هذا التقييم يف .9

(القسم الثالث)، والعمليات املتعلقة ابستخراج الرفات وحتديد أماكن وجودها وهويتها (القسم البشرية ومعرفة مصري املفقودين 
الرابع)، واإلطار القانوين السوري فيما يتعلق ابألشخاص املفقودين واملختفني (القسم اخلامس)، والرتكيبة السكانية 

املفقودين (القسم السابع)، والتحد�ت يف حتديد  لألشخاص املفقودين أو املختفني وظروفهم (القسم السادس)، ووضع أسر
 مكان وجود املفقودين وهويتهم (القسم الثامن)، والتوصيات (القسم التاسع).
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II. املقدمة 
 

، واختفت الغالبية العظمى شخصٍ  100,000، جتاوز عدد املفقودين 2011منذ بداية االنتفاضة والنزاع املسلح يف عام  .10
بب جمموعة من األحداث املضطربة سنوات النزاع، بلغ عدد املفقودين اآلالف يف مشال شرق سور� بسمنهم قسرًا. وعلى مر 

 وتغّري اجلهات الفاعلة السياسية والعسكرية اليت سيطرت على املنطقة.
 

مشال خاصة يف  تدرجييا من مناطق واسعة من املنطقة الشرقية انسحبت القوات احلكومة السورية حبكم األمر الواقع،   .11
، ُهزم اجليش السوري يف أجزاء أخرى من املنطقة، مبا يف ذلك يف حمافظة الرقة 2013وابتداًء من مارس/آذار  2.احلسكة

 على األخص، على يد قوات املعارضة املسلحة. ولكن هذه املكاسب مل تدم طويًال مع تزايد وجود داعش وبسط سيطرته.
 

ق عليه اخلالفة يف أجزاء كبرية من ، احتل داعش الرقة وبعد أشهر، أعلن داعش رمسًيا ما يطل2014يف يناير/كانون الثاين   .12
، بدأ التحالف الدويل بقيادة 2014 مشال شرق سور� وشرق العراق، وحّدد مدينة الرقة عاصمة له. ابتداًء من سبتمرب/أيلول

ا يف ذلك كوابين (عني العرب) وتل لف الدويل) شن غارات جوية يف مجيع أحناء سور� مبالوال�ت املتحدة ضّد داعش (التحا
لرتكي مع مجاعات املعارضة املسلحة اأبيض ومنبج، ويف السنوات الالحقة، الرقة ودير الزور. ابلتوازي مع ذلك، أطلق اجليش 

 ش.والباب) من داع عملية "درع الفرات"، حمّررين مناطق يف مشال حلب (مبا يف ذلك جرابلس
 

لربية من خالل إطالق عملية "غضب اصّعد التحالف الدويل وشركاؤه، قوات سور� الدميقراطية، الغارات اجلوية والعمليات   .13
. 2017أكتوبر/تشرين األول  17الفرات" هلزمية داعش يف الرقة، فتحّررت مدينة الرقة يف �اية املطاف من داعش يف 

�ا هزمت داعش يف الباغوز أعندما أعلنت قوات سور� الدميقراطية  2019اعش حىت مارس/آذار واستمرت املعركة ضّد د
 يف دير الزور.

 
قراطية، على أجزاء كبرية من مشال بعد هزمية داعش، سيطر جملس سور� الدميقراطية مع جناحه العسكري، قوات سور� الدمي  .14

اسية وإدارية مبا يف ذلك جملس الرقة رقة وأجزاء من دير الزور، هيئات سيشرق سور�. وأنشأ جملس سور� الدميقراطية، يف ال
مولة من م، أُنشئ فريق االستجابة األولية 2018املدين وجملس دير الزور املدين. يف أوائل عام 

ُ
ن خالل دعم الربامج امل

ملكشوفة وحفر املقابر اجلماعية ث االوال�ت املتحدة من أجل توفري املساعدات الطارئة واإلشراف على عملية إزالة اجلث
 السرية وغري النظامية يف الرقة.

 
عاد عشرات اآلالف من األشخاص إىل األراضي اليت سيطر عليها داعش سابًقا، مبا يف ذلك أسر املفقودين، وكان حيدوهم   .15

بية العظمى منهم جتهل أمل حقيقي يف معرفة مصري ذويهم املفقودين. ومع ذلك، ويف خيبة أمل عميقة، ما زالت الغال

                                                      
بعد هزمية تنظيم داعش  تدرجييا توسعت أعلن حزب االحتاد الدميقراطي عن تشكيل اإلدارة الذاتية وضمت مناطق يف احلسكة وعفرين وكوابين و  2014يف عام   2

 املناطق اليت سيطرت عليها قوات سور� الدميقراطية، وأعلن عن تشكيل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سور�.



 43 من 5 الصفحة

قّدمة إىل زعماء العشائر وسلطات األمر الواقع والتحالف 
ُ
مالبسات اختفاء ذويها على الرغم من االستفسارات املتكّررة امل

 الدويل وغريهم.
 

جثًة  522جثًة يف الرقة و 5,656مقربًة (حىت اآلن) يف مدينة الرقة وحوهلا واكتشاف  22مل ينُم هذا التفاقم إال بعد حفر  .16
 .2019و 2018أخرى يف شرق دير الزور بني عاَمي 

 
يف العام املاضي، استمر مشال شرق سور� ابختبار التقلبات يف أعقاب توغل املعارضة الرتكية والسورية املسلحة يف  .17

�. وبينما يف أجزاء من مشال سور� وإعالن القوات األمريكية عن انسحاهبا من مشال شرق سور  2019أكتوبر/تشرين األول 
يبدو أن الوال�ت املتحدة رجعت عن قرارها ابالنسحاب العسكري الكامل، توصلت قوات سور� الدميقراطية واحلكومة 

للسماح لقوات احلكومة السورية ابلدخول إىل املناطق اليت تسيطر  2019أكتوبر/تشرين األول  13السورية إىل اتفاق يف 
 عليها قوات سور� الدميقراطية.

 
انتقال زمام السيطرة على املنطقة من طرف إىل آخر مرارًا وتكرارًا على مدى السنوات التسع املاضية واستمرار احلرب،  مع .18

أضحى آالف األشخاص يف عداد املفقودين نتيجة االختفاء القسري واالختطاف واالحتجاز واملوت. وال يزال مصري الكثري 
سنني جمهوًال وال توجد معلومات ُتذكر عن أماكن وجودهم. ويف الواقع، يف من هؤالء األشخاص الذين ُفقدوا على مر ال

بعض احلاالت، ُفِقدت جثث القتلى بسبب دفنهم على عجل (أو عدم دفنهم) أو عدم رغبة السلطات يف إعادة الرفات إىل 
 ذويها.

 
 

 املنهجية  .1.2
 
شخًصا، مبن فيهم أفراد من فريق االستجابة  54إلجراء هذا التقييم، أجرت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين مقابالت مع   .19

األولية، واألعضاء السابقون يف جلنة إعادة إعمار الرقة، وأسر املفقودين، وممثلون دبلوماسيون أجانب، ومنظمات اجملتمع 
صحفيون سوريون، وكذلك منظمات دولية ومنظمات أخرى. أجرت اللجنة الدولية املدين السورية، وحمامون وابحثون و 

 لشؤون املفقودين املقابالت عن بُعد ويف إسطنبول، تركيا؛ وشانلي أورفا، تركيا؛ وأربيل، العراق؛ وبرلني،املانيا، وابريس.
 

ستمدة من املصادر املفتوحة، مبا يف ذلك اعتمدت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أيًضا على املواد املتاحة للعموم و   .20
ُ
امل

ستمدة من املصادر املفتوحة، سعت اللجنة الدولية و التقارير واملقاالت اإلخبارية. 
ُ
نظرًا إىل وجود بعض التباين يف املواد امل

 العربية أو اإلجنليزية. لشؤون املفقودين إىل التحّقق من مجيع املعلومات من املصادر املباشرة. وُأجريت مجيع املقابالت ابللغة
  



 

 

III. اجلهود احلالية لتحديد مكان وجود األشخاص املفقودين وهويتهم 
 

ا تتجاوز التحد�ت النجاحات مإن اجلهود الرامية إىل حتديد مكان وجود األشخاص املفقودين وهويتهم ضئيلة وغالًبا   .21
 �ج منتظم أو موارد كافية أو دعم سياسي. احملّققة. يّتخذ توثيق املفقودين طابًعا عشوائًيا وهو غري منظّم عموًما، ويفتقر إىل

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  منها فقط حبلول 667جثٍة يف الرقة، مت حتديد هوية  5,600يف حني مت استخراج أكثر من 
 552اهلوية. وابملثل، مت استخراج  استناًدا إىل عالمات أساسية لتحديد اهلوية مثل الوشوم واملالبس واجملوهرات وبطاقات

يتم حفر أي قرب حىت اآلن يف دير الزور.  املنازل. وملجثًة أخرى يف شرق دير الزور كانت متناثرة يف الشوارع واألماكن العامة و 
ة حتديد للهوية وقًفا ملعايري الطب ومل يتم كذلك أخذ أي عينات مرجعية للحمض النووي من أسر املفقودين ومل جتِر أي عملي

 وًما.ملعرتف هبا عمالشرعي الدولية، أي ابلوسائل اجلينية أو طب األسنان الشرعي، أو غريها من الوسائل ا
 
عل أي مشاركة طويلة األجل صعبة، ال يزال مشال شرق البالد يشهد عدم استقرار وتغّري مستمر يف املشهد السياسي، مما جي  .22

عاجلة قضية األشخاص املفقودين، إمنا غري مستحيلة. وعلى الرغم من التحد�ت العديدة، تعمل جهات فاعلة متعّددة على م
 ذلك.وقد خاطر بعضها حبياته أثناء القيام ب

 
 

 اجلهات الفاعلة .3.1
 

السورية وصوًال إىل اجلهود اخلاصة. و ختتلف اجلهات الفاعلة بدًءا من السلطات العامة الفعلية مرورًا ابملنظمات الدولية   .23
 وشّكلت احلكومة األمريكية املمّول الرئيسي هلذه األنشطة.

 
  فريق االستجابة األولية وجملس الرقة املدين .1.1.3

 
ُيشّكل فريق االستجابة األولية اجلهة الفاعلة الرئيسية اليت تستخرج اجلثث من القبور السرية وغري النظامية يف الرقة. أتّسس   .24

من خالل دعم مكتب شؤون الشرق األدىن التابع لوزارة اخلارجية األمريكية،  2018فريق االستجابة األولية يف أوائل عام 
. وبعد تفكيك جلنة 3ا من جلنة إعادة اإلعمار، وهي هيئة مستقلة نسبًيا اتبعة جمللس الرقة املدينوكان الفريق يف البداية جزءً 

 ، أصبح فريق االستجابة األولية حتت إشراف جملس الرقة املدين.2019إعادة اإلعمار ابتداًء من مارس/آذار 
 

                                                      
نة البلد�ت، اللجنة الصحية، املكتب اإلعالمي، جلنة ويتأّلف من اللجان/املكاتب التالية: جلنة التعليم، اللجنة املالية، جل 2017ام أتّسس جملس الرقة املدين يف ع- 3

نة املخابز واملطاحن، مكتب نة الرقابة والتفتيش، جلجلالشباب والر�ضة، جلنة الزراعة، جلنة املرأة، جلنة أسر الشهداء، املكتب التشريعي، جلنة العدل، جلنة الداخلية، 
 العالقات العامة، جلنة الدفاع الذايت، مكتب الرؤساء املشرتكني.
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ُيشّكل جملس الرقة املدين هيئة إدارية اتبعة جمللس سور� الدميقراطية الذي يؤّدي دور املمثل السياسي لإلدارة الذاتية لشمال   .25
ُتشرف جلنة البلد�ت التابعة جمللس الرقة املدين على  يف حني. 4وشرق سور� واجلناح السياسي لقوات سور� الدميقراطية

جابة األولية، ُيشرف مكتب الرئيس التابع جمللس الرقة املدين على أي اتصال خارجي ودعم لفريق العمل اإلداري لفريق االست
االستجابة األولية. ومع ذلك، يتمتع فريق االستجابة األولية يف الواقع ابستقالل نسيب وال ينخرط على مستوى عاٍل مع 

 تقنًيا.مكاتب جملس الرقة املدين أو جلانه سياسًيا أو إدارً� أو حىت 
 

ص يرأسه قائد فريق و�ئب قائد فرًدا، مبا يف ذلك فريق إداري من سبعة أشخا 113من  فريق االستجابة األوليةيتأّلف   .26
 ريق االستجابة األوليةفعامل إنقاذ، وطبيب شرعي، وطبيب عام. حيظى  34رجل إطفاء، وسبعة غواصني، و 42فريق، و

الف من جثث القتلى. يتوىل عمال ابحرتام كبري من سكان الرقة لعمله الدؤوب يف االستجابة حلاالت الطوارئ واستخراج اآل
لعام اجلنس والعمر النسيب للجثث اإلنقاذ مسؤولية حفر القبور واستخراج اجلثث يف حني ُحيّدد الطبيب الشرعي والطبيب ا

ل احملامي مع توثيق عمليات رجان عينات احلمض النووي ما بعد الوفاة. يتعاموأي عالمات مميزة وسبب الوفاة، ويستخ
غري رمسية وغري  ق االستجابة األوليةفرياستخراج اجلثث والتوقيع على أي "شهادة وفاة". إن "شهادات الوفاة" اليت يُقّدمها 

 مكتب اإلحصاءات والواثئق. بيا�ت يفجبميع ال فريق االستجابة األوليةمعرتف هبا من قبل احلكومة السورية. حيتفظ 
 

فقودين. رغم أن مكتب رئيس جملس الرقة موظفني للتفاعل مع أسر امل فريق االستجابة األوليةال ميتلك جملس الرقة املدين أو   .27
سر ا أُفيد، أشار مجيع أفراد أشخٍص ذويهم املفقودين حسبم 1,500املدين أنشأ سجًال للمفقودين سّجل فيه ما يصل إىل 

ة لإلبالغ عن املفقودين. ال تشارك املفقودين الذين أُجريت مقابالت معهم إىل عدم وجود مؤسسة رمسية أو بروتوكوالت رمسي
اجلماعية السرية أو غري النظامية. بدًال من  جلنة العدل التابعة جمللس الرقة املدين يف املسائل املتعلقة ابملفقودين أو املقابر

 نة يف واليتها على املسائل القانونية.ذلك، يقتصر عمل اللج
 
 

 جملس دير الزور املدين وفريق "الطب الشرعي" .2.1.3
 
 لس سور� الدميقراطية يف دير الزور. وكما هومثله مثل جملس الرقة املدين، ُيشّكل جملس دير الزور املدين هيئة إدارية اتبعة جمل  .28

ركت يف الشوارع واملنازل واألراضي جثًة تُ  522مبني أد�ه، شّكل جملس دير الزور املدين فريق طب شرعي إلزالة ما جمموعه 
شخًصا من بينهم طبيب عام تلقى  17من  يف دير الزور مها: هجني والباغوز. ويف اجملموع، تكّون الفريقالزراعية يف منطقَتني 

يف هجني وبعد ذلك ملدة ثالثة  بعض التدريب يف جمال الطب الشرعي وممرضني وعمال. مت التعاقد مع الفريق ملدة شهَرين
قة فيما خيص احلفر أو توثيق الطب الشرعي أي أعمال الح أشهر يف الباغوز. مل ينجز جملس دير الزور املدين أو فريق

 روتوكوالت للتعامل مع أسر املفقودين.املفقودين أو حتديد هويتهم. وال ميتلك جملس دير الزور املدين أيًضا أي مؤسسات أو ب
  

                                                      
عفرين ومنبج ودير الزور وإقليم الفرات لإلشراف على سبع مناطق يف مشال شرق سور� وهي: اجلزيرة والطبقة و  2015أتّسس جملس سور� الدميقراطية يف عام  -4

من التوصل إىل  2019توبر/تشرين األول تركيا على عفرين ومتّكن جملس سور� الدميقراطية منذ انسحاب الوال�ت املتحدة يف أك ، سيطرت2018والرقة. يف عام 
 اتفاق لتسليم أجزاء من أراضيه إىل احلكومة السورية.
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 املنظمات واملبادرات  .3.1.3
 

ام األول على التوثيق والدعوة وعلى رّكزت املنظمات القليلة اليت عملت على قضا� املفقودين يف مشال شرق سور� يف املق  .29
ية ابألشخاص املفقودين، خبالف نطاق حمدود للغاية على تدريب أصحاب املصلحة املعنيني. وتتمركز مجيع املنظمات املعن

 ر�.لشرعي التابع جمللس دير الزور املدين، خارج سو وفريق الطب ا فريق االستجابة األولية
 

 
 التوثيق 

 
ملفقودين. ولكن بسبب املخاوف األمنية ايتمثل العمل الرئيسي للكثري من منظمات اجملتمع املدين الدولية والسورية يف توثيق   .30

ًيا وجمزأً. يف حني أن بعض املنظمات الشديدة ونقص التمويل واحلمالت العسكرية واسعة النطاق، اّختذ التوثيق طابًعا تدرجي
األشخاص الذين  جنحت بتوثيق و"أين خمتطفو داعش؟"، ارع لإلعالم، و"الرقة تذبح بصمت"،الشواملبادرات، مبا يف ذلك 

وية اليت شّنها التحالف الدويل اختطفهم داعش، إال أن توثيق املفقودين أضحى أشّد صعوبة وأقل منهجية بعد الغارات اجل
مبقتل ذويها خالل املعركة، إال أ�ا   مصادر متعّددةبقيادة الوال�ت املتحدة على الرقة. ويف الواقع، على الرغم من معرفة 

 كانت جتهل مكان دفن اجلثث بسبب األضرار اهلائلة اليت حلقت ابملدينة.
 

إن فرص توثيق املفقودين داخل الرقة وأجزاء كبرية من مشال شرق سور� حمدودة يف الوقت الراهن. جرت اجلهود احمللية   .31
دين سرًّا، وذلك ابالعتماد إّما على شبكة من الناشطني وأفراد اجملتمع احمللي و/أو عدد صغري املبذولة حىت اآلن لتوثيق املفقو 

، إىل مشال شرق سور� منظمة العفو الدوليةمن املوظفني امليدانيني. سافرت املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
 5م األشخاص املفقودين الذين مل يُعثر على جثثهم بعد.ووثّقت مقتل املدنيني خالل غارات التحالف الدويل، من بينه

 
درات واثئق داعش، واملعلومات ابإلضافة إىل توثيق أمساء األشخاص املفقودين، استخدم عدد صغري من املنظمات واملبا  .32

دّونة على جدران مراكز احتجاز داعش، وغريها من األدلة لتحديد مصري األشخاص امل
ُ
الشارع  فقودين. ومجع كل منامل

 ساعدة األسر على حتديد مصري ذويها.ماآلالف من هذه الواثئق واألدلة على أمل  لإلعالم واملركز السوري للعدالة واملساءلة
 
 
 الدعوة 

 
رّكزت جهود الدعوة بشأن األشخاص املفقودين يف مشال شرق سور� يف املقام األول على احلاجة إىل مزيد من الشفافية   .33

واملعلومات من التحالف الدويل والسلطات الكردية فيما يتعلق أبمكان وجود األشخاص املختفني على يد داعش. وحىت 
                                                      

نة الدولية للصليب األمحر واملرتبطة ابألشخاص واللجللهالل األمحر السوري إن اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ليست على علم بوجود أو بطبيعة األنشطة احلالية  5 
جنة الدولية للصليب األمحر اضطلعا أبنشطة يف مشال املفقودين يف مشال شرق سور�. أُبلغت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبن كالً من اهلالل األمحر السوري والل

 ورية وقوات املعارضة.لى املنطقة، مبا يف ذلك توثيق أمساء القتلى خالل املعارك بني احلكومة السشرق سور� قبل استيالء تنظيم داعش ع
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دين، مل ينشر التحالف الدويل وال السلطات الكردية أي معلومات حول اآلن، على حد علم اللجنة الدولية لشؤون املفقو 
ظروف املفقودين على يد داعش. ومل جيِر كذلك التأكيد على ما إذا مت استجواب اآلالف من سجناء داعش احملتجزين لدى 

 6قوات سور� الدميقراطية يف هذا الشأن.
 
 
 التدريب 

 
الفريق األرجنتيين للطب راكة مع ابلش املركز السوري للعدالة واملساءلة، نظّم 2019ديسمرب/كانون األول  28إىل  27من   .34

زت أجزاء التدريب هذا على حتديد أماكن . ركّ فريق االستجابة األوليةتدريًبا عن بُعد يتأّلف من مثانية أفالم فيديو ل الشرعي
اء مسح للقرب، ورسم خرائط للقرب، التحديد على: إجر املقابر والرفات البشرية وحفظها وتوثيقها. ورّكز التدريب على وجه 

سليمة، واستخراج اجلثث، واحلفاظ وحتديد إحداثيات موقع القرب، ومجع العناصر واملعلومات من القرب، وممارسات احلفر ال
الة واملساءلة املركز السوري للعد على العناصر املوجودة على اجلثث، وتوثيق اجلثث، وإنشاء قاعدة بيا�ت مناسبة. و�مل

 َلني.والفريق األرجنتيين للطب الشرعي التوّسع يف هذا التدريب يف العام ونصف العام املقب
 
 
 اجلهود الفردية 

 
ّتسمت اجلهود املبذولة لتحديد ابسبب االفتقار إىل اآلليات واملؤسسات الرمسية اليت تتعامل مع األشخاص املفقودين،   .35

ن االتصاالت الشخصية طابع فردي وخاص إىل حّد كبري. استخدمت أسر املفقوديأماكن وجود األشخاص املفقودين ب
لومات عن املفقودين. كما حاول والوسطاء مبا يف ذلك زعماء العشائر وشخصيات اجملتمع احمللي املعروفة للحصول على مع

قابالت معهم إىل أن أي ردود مبعض أفراد األسر االتصال مبمثلي التحالف الدويل. وأشار مجيع األشخاص الذين ُأجريت 
 تلقوها كانت شفوية حبتة.

 
 

 التمويل .2.3
 

توفر دعم مايل ضئيل للجهود املبذولة ملعاجلة قضية األشخاص املفقودين يف مشال شرق سور� ذلك ألن الغالبية العظمى من  .36
التمويل رّكزت على تقدمي اخلدمات وتلبية االحتياجات األساسية. وجّسدت احلكومة األمريكية، من خالل كل من وزارة 

نجز حىت اآلن. وقّدمت كل من اململكة املتحدة واالحتاد اخلارجية والوكالة األمريكية للتنمية الد
ُ
ولية، املمّول الرئيسي للعمل امل

األورويب الدعم أيًضا إىل بر�مج اللجنة الدولية لشؤون املفقودين اخلاص بسور�/الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مبا يف ذلك 
                                                      

ناء داعش. بصرف النظر عّما إذا مت إنشاء تضغط السلطات الكردية على العواصم األوروبية للحصول على الدعم إلنشاء إّما حمكمة دولية أو حملية ملقاضاة سج 6 
دين والتحّري عنهم لتحديد ما إذا كان ب على السلطات الكردية إيالء األولوية الستجواب سجناء داعش ملعرفة ظروف األشخاص املفقو هذه احملكمة أو ال، جي

 أي من السجناء هم يف الواقع من احملتجزين لدى داعش.
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لجنة الدولية لشؤون املفقودين دعم اجلهود للعثور على جهودها جلمع البيا�ت من أسر املفقودين، حىت يتسىن بدورها ل
 املفقودين.

 
 Creative Associates(ملنظمة كريتف الدولية ، وهو بر�مج )Furat(من خالل بر�مج "الفرات"  .37

International(  فريق رواتب  مكتب شؤون الشرق األدىن التابع لوزارة اخلارجية األمريكيةيف برلني يف أملانيا، ُميّول
" سبق ومّول فريَقني يف دير الزور لفرتات قصرية إلزالة اجلثث اليت ُعثر كان بر�مج "الفرات 7.ومعداته األوليةاالستجابة 

عليها يف الشوارع واألراضي الزراعية واملنازل املدّمرة. كما وفرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (من خالل شركة كيمونكس 
، وأُفيد أب�ا أ�ت منذ ذلك احلني دعمها فريق االستجابة األوليةاملستأجرة أو املعدات األخرى يف البداية ل الدولية) املركبات

 .فريق االستجابة األوليةل
 

خلارجية األمريكية بتمويل املركز ، قام مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التابع لوزارة ا2019ابتداًء من عام   .38
، مبا فريق االستجابة األوليةاملتخّصصة ل السوري للعدالة واملساءلة والفريق األرجنتيين للطب الشرعي لتوفري التدريب واملعدات

ملعادن. وبدأ مكتب الدميقراطية ااألدلة واألشرطة والكامريات والقفازات وأجهزة الكشف عن يف ذلك أكياس اجلثث وأكياس 
 وحقوق اإلنسان والعمل أيًضا يف دعم جهود الدعوة.

 
نظرًا إىل تطّور املناخ السياسي والعسكري يف مشال شرق سور�، ال يزال من غري الواضح ما إذا كان التمويل من الوال�ت   .39

 8شرق سور�.تمر وأي مواقع سيشمل حتديًدا يف مشال املتحدة سيس
 
 

IV. املسائل التقنية: عملية حتديد أماكن الرفات واستخراجها وحتديد هويتها 
 
 

 الرقة .1.4
 
بعد هزمية داعش، ُعثر على آالف اجلثث يف الرقة يف مقابر مجاعية سرية وغري نظامية. ويف  2019و 2018بني عاَمي   .40

ُدفنت اجلثث يف كل من املواقع العامة  9جثًة. 3,797مقربًة يف حمافظة الرقة حتتوي على  22العاَمني املاضَيني، مت حفر 

                                                      
من أجزاء من  2019األمر�كي الُمعلن عنه في أكتو�ر/تشر�ن األول لم تّتضح �عد المدة التي س�ستمر خاللها تمو�ل فر�ق االستجا�ة األول�ة في ضوء االنسحاب .7 

 .شمال شرق سور�ا
ور�ا في شمال شرق سحتى اآلن، لم ُ�قّدم أي توض�ح حول مكان عمل البرامج الُممّولة من الوال�ات المتحدة في أعقاب االنسحاب األمر�كي من أجزاء �بیرة من  8

أن  الدعم األمر�كي الحالي في شمال شرق سور�ا استهدف الرقة في الغالب، سمعت اللجنة الدول�ة لشؤون المفقودین. في حین أن 2019أكتو�ر/تشر�ن األول 
  ي الرقة.مستمًرا فالتمو�ل والدعم األمر�كَیین س�قتصران في معظمهما على دیر الزور في األشهر المقبلة. ومع ذلك، في وقت �تا�ة هذا التقر�ر، �ان العمل 

حة العر��ة القوات المسلأعضاء َر�ن �حتو�ان على جثث بومطار الط�قة. ُ�عتقد أن الق 17مس بهما �القرب من الفرقة تحدید مكان قبَر�ن إضافَیین ولكن لم �ُ تم  9
 صل إلى اتفاق س�اسي.َحین حتى یتم التو و على ید داعش. قیل للجنة الدول�ة لشؤون المفقودین إن القبَر�ن سی�ق�ان غیر مفت واتلقُ  ذینالسور�ة ال
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جثًة إضافيًة يف مدينة الرقة  1,859ألفنية واملساجد وملعب املدينة. وُعثر على واخلاصة، مبا يف ذلك املنازل واحلدائق وا
 10جثًة. 5,656جثًة داخل مدينة الرقة)، ليبلغ جمموعها  1,772على مشارف مدينة الرقة و 87وحوهلا (

 
ة، مبا يف ذلك املقابر اليت اعتقدت ، أبلغه السكان عن مقابر مجاعية سرية وغري نظاميفريق االستجابة األوليةعقب تشكيل   .41

ا ملثل هذه الطلبات، أفادت بعض استجاب عمومً  فريق االستجابة األوليةاألسر أن ذويها ُدفنوا فيها. على الرغم من أن 
 .االستجابة األولية فريقية موارد األسر أبنه تعّني عليها دفع تكاليف نقل اجلثث بنفسها، رمبا بسبب حمدود

 
 فريق االستجابة األولية. وفًقا ل2018ابستخراج اجلثث من القبور يف أوائل يناير/كانون الثاين  فريق االستجابة األوليةبدأ   .42

 797ملدنيني ذكور، و 1,986جثًة تعود ملقاتلني (استناًدا إىل املالبس أو عالمات مميزة أخرى)، و 1,491، كانت11
جثًة جمهولة اجلنس. من بني اجلثث اليت مت استخراجها، مت  171لفتيات، وكانت  373لفتيان، و 739دنيات إ�ث، ومل

جثًة استناًدا إىل عالمات التمييز األساسية مبا يف ذلك اجملوهرات واملالبس والوشوم وبطاقات اهلوية،  627حتديد هوية 
جثًة جمهولة اهلوية. جتدر  4,397رى ولكن أسرها مل تطالب هبا. وبقيت جثًة أخ 33وأُعيدت إىل أسرها. مت التعرف على 

املتخّصصة أو يف جمال يف الطب الشرعي حمدودة فيما يتعلق ابلتوثيق واحلفر  فريق االستجابة األوليةاإلشارة إىل أن خربة 
فريق االستجابة ألعمال اليت اضطلع هبا مت تنفيذ مجيع ا 12واالستخراج وحتديد اهلوية القائم على األساليب العلمية املتينة.

 من خالل التجربة واخلطأ والتوجيه احملدود عن بُعد. األولية
 
 

 احلفر واستخراج اجلثث وأساليب حتديد هويتها 
 

نظرًا إىل اخلربة التقنية والتدريبات احملدودة يف جمال التنقيب األثري اجلنائي، فإن حتديد مكان وجود اجلثث وحتديد هويتها  .43
عند  13على الشهود ومالمح األرض مثل الرتبة املرتفعة لتحديد مواقع املقابر. فريق االستجابة األوليةكا� بدائَيني. اعتمد 

الفريق املعدات األساسية مثل الشاحنات واجلرارات واملعاول والفؤوس الستخراج اجلثث. وعّرض  حتديد موقع القرب، استخدم
وغريه ملخاطر هائلة، مبا أن الكثري من املناطق يف مجيع أحناء الرقة كانت مزروعة بكثافة  فريق االستجابة األوليةهذا العمل 

 فر.ابأللغام واستلزمت إزالة األلغام قبل إجراء أي عملية ح
 
دفنها يف مقربَيت الرقة الرئيسيَتني: جبل الشامية (جنوب الرقة) وتل البيعة  فريق االستجابة األوليةبعد استخراج اجلثث، أعاد   .44

(مشال شرق الرقة). وأفادت مصادر متعّددة وشهود أبن اختالط ُحمتمل للرفات حدث  14(املعروف أيًضا ابسم تل الشهداء)
                                                      

 . 2019تشرين الثاين/يناير  21كانون األول/يناير وحىت   8هذه األرقام هي اعتبارًا من   10
 .يين للطب الشرعيالفريق األرجنتبدأ فريق االستجابة األولية يف اآلونة األخرية فقط يتلقى التدريبات ابلفيديو حول التوثيق من   11
احلقول املفتوحة ودفن بعد ذلك اجلثث األقمار الصناعية واستناًدا إىل إفادات شهود العيان، حفر داعش خنادق يف احلدائق و كما هو موضح من خالل صور   12

 فيها.
ث حلقول املفتوحة ودفن بعد ذلك اجلثكما هو موضح من خالل صور األقمار الصناعية واستناًدا إىل إفادات شهود العيان، حفر داعش خنادق يف احلدائق وا 13

 فيها.
 .ُدفنت اجلثث تل البيعة/تل الشهداء هو املقربة الرئيسية حيث 14
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أبن أضرارًا حلقت ابملقابر نتيجة استخدام املعدات الكبرية والبدائية. وقد يسّبب ذلك مشاكل يف أثناء عملية االستخراج و
جهود حتديد اهلوية وعمليات املساءلة يف املستقبل. ومع ذلك، مبساعدة تقنية وتدريب وتوعية بعملية الطب الشرعي، ميكن 

 فقودين وهويتهم.اّختاذ إجراءات تصحيحية لوضع عمليات متينة لتحديد مكان امل
 

مل جيِر حىت اآلن أخذ عينات مرجعية أو حتديد أي هوية استناًدا إىل احلمض النووي. اعتمدت مجيع عمليات حتديد هوية   .45
 فريق االستجابة األوليةالرفات البشرية على الفحص البصري للمالبس واجملوهرات والوشوم والواثئق املوجودة على اجلثث. بدأ 

جثًة مت  5,676ينات من الشعر واألسنان وعينات العظام من اجلثث اليت مت استخراجها. من بني مؤخرًا يف أخذ ع
جثٍة. مت ختزين العينات يف حاوية غري  1,400عينات احلمض النووي من حواىل  فريق االستجابة األوليةاستخراجها، أخذ 

 ايتها وحتليلها.مربّدة يف الرقة حىت حيصل الفريق على املعدات املناسبة حلفظها ومح
 

فريق وأن  2019و 2018ُأخربت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبنه مت حفر معظم القبور يف مدينة الرقة بني عاَمي   .46
مقربًة مجاعيًة سريًة وغري نظامية يف حمافظة  22يعمل اآلن على مقابر خارج املدينة. يف اجملموع، مت حفر  االستجابة األولية

 الرقة (انظر املرفق األول لالطالع على جدول املقابر اجلماعية واملرفق الثاين لالطالع على خريطة تفاعلية ملواقع املقابر):
i(  ة قدم يف مدرسة اثنوية تقع يف شارع عد�ن املالكي شرق مبىن حمكمة. مقربة الرشيد: كان الرشيد سابًقا ملعب كر

. مت استخراج 2018يونيو/حزيران  9واستمرت حىت  2018أبريل/نيسان  17بدأت أعمال حفر قرب الرشيد يف 
 منها استناًدا إىل عالمات أساسية وأُعيدت اجلثث إىل أسرها. 153جثًة من القرب وجرى حتديد هوية  553

 
ii(  جثًة. بدأت أعمال حفر  33ة احلديقة البيضاء: تقع يف حي النهضة غرب وسط مدينة الرقة، واحتوت على مقرب

 .2018يونيو/حزيران  12واستمرت حىت  2018مارس/آذار  14القرب يف 
 

iii( لية، مقربة التاج: متتّد مقربة التاج على حواىل أربعة كيلومرتات من األراضي الزراعية جنوب حديقة احليوا�ت احمل
يوليو/متوز  26وانتهت يف  2018يونيو/حزيران  21جثة. بدأت أعمال حفر القرب يف  402واحتوت على 

جثًة استناًدا إىل عالمات أساسية ومت تسليمها  31. وفًقا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مت حتديد هوية 2018
 إىل أسرها.

 
iv( النهضة يف غرب مدينة الرقة وهي عبارة عن حديقة مستطيلة  مقربة النجارين: تقع جنوب احلديقة البيضاء يف حي

 2018أغسطس/آب  1جثًة. بدأت أعمال حفر القرب يف  27الشكل ّمت حتويلها إىل مقربة واحتوت على 
جثًة مت  19. وفًقا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مت حتديد هوية 2018أغسطس/آب  5واستمرت حىت 

 المات أساسية وأُعيدت الرفات إىل أسرها.استخراجها استناًدا إىل ع
 

جثًة.  111): ضّمت حارة البدو مشال مدينة الرقة مخسة قبور احتوت على 9-5مقابر حارة البدو (القبور  •
يُعتقد أن اجلثث املوجودة يف القبور قُتلت خالل غارات التحالف الدويل و/أو أثناء القتال الربي بني داعش 

 ة:وقوات سور� الدميقراطي
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v(  جثًة يف حديقة صغرية شرق مدرسة هواري. بدأت أعمال حفر القرب  14اكُتشف القرب األول الذي ضّم  :1القرب
 .2018يونيو/حزيران  18واستمرت حىت  2018يونيو/حزيران  15يف 

 
vi(  جثًة يف حديقة صغرية غرب مسجد الشهداء مقابل مطعم بيان يف 12اكُتشف القرب الثاين الذي ضّم : 2القرب 

ديسمرب/كانون  19واستمرت حىت  2018ديسمرب/كانون األول  12حارة البدو. بدأت أعمال حفر القرب يف 
 .2018األول 

 
vii(  جثًة يف منزل جنوب املستودع األصفر يف حارة البدو. بدأت أعمال حفر  41ُعثر على قرب حيتوي على  :3القرب

 .2018يوليو/متوز  9واستمرت حىت  2018يوليو/متوز  3القرب يف 
 

viii(  جثًة يف منزل جنوب املستودع األصفر يف حارة البدو. بدأت أعمال  23ُعثر على قرب حيتوي على : 4القرب
. وفًقا للشبكة السورية حلقوق 2018أغسطس/آب  2واستمرت حىت  2018يوليو/متوز  30حفر القرب يف 

 اإلنسان، مت حتديد هوية جثَتني وأعيدات إىل أسرتَيهما.
 

ix(  جثًة يف منزل يف حارة البدة غرب املستودع األصفر. بدأت أعمال  21ُعثر على قرب خامس حيتوي على : 5القرب
 .2019سبتمرب/أيلول  11واستمرت حىت  2019أغسطس/آب  27حفر يف 

 
x(  جثًة من حديقة ابلقرب من مدرسة جواد أنزور يف حي النهضة.  19مقربة حديقة حي النهضة: مت استخراج

. أُبلغت 2018ديسمرب/كانون األول  18واستمرت حىت  2018يوينو/حزيران  14القرب يف بدأت أعمال حفر 
اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبن السكان يعتقدون أبن هذه املقربة حتتوي يف الغالب على مدنيني دفنهم ذووهم 

 خالل غارات التحالف الدويل.
 

xi( ) من حديقة مقابل مسجد بالل شرق تقاطع اجلزرة. بدأت  ) جثث7مقربة احلديقة املثلثية: مت استخراج سبع
 واستمرت يوًما واحًدا. 2019ديسمرب/كانون األول  12أعمال حفر هذا القرب يف 

 
xii(  مقربة حديقة البانوراما: عند املدخل اجلنويب ملدينة الرقة ومشال اجلسر اجلديد، تتواجد حديقة البانوراما اليت تُعّد اثين

جثًة. يُعتقد أن القرب حيتوي على عدد  793فداً�، واحتوت على  24يف الرقة. تبلغ مساحتها أكرب مقربة مجاعية 
كبري من اجلثث اليت قتلها التحالف الدويل، مبا يف ذلك مقاتلي داعش. خالفًا لغريها من املقابر األخرى حيث مت 

بانوراما بطريقة منهجية يف خنادق دفن اجلثث على عجل وبطريقة غري منّظمة، ُدفنت اجلثث يف مقربة حديقة ال
فرباير/شباط  12واستمرت حىت  2019يناير/كانون الثاين  10طولية. بدأت أعمال احلفر يف احلديقة يف 

2019. 
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xiii( ) 5مقربة حديقة األطفال: تقع حديقة األطفال يف حي الفردوس يف وسط مدينة الرقة واحتوت على مخس (
 .2019سبتمرب/أيلول  20واستمرت حىت  2018أبريل/نيسان  16يف جثث. بدأت أعمال احلفر يف احلديقة 

 
xiv(  94شباط يف مدينة الرقة جبوار اجلامع. مت استخراج  23مقربة اجلامع القدمي: تقع مقربة اجلامع القدمي مشال شارع 

حتديد اهلوية  جثًة استناًدا إىل عالمات 68جثًة من القرب. وفًقا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان، مت حتديد هوية 
 16واستمرت حىت  2018أغسطس/آب  26األساسية وأعيدت إىل أسرها. بدأت أعمال احلفر يف 

 .2018سبتمرب/أيلول 
 

xv(  كيلومرتات جنوب مدينة الرقة يف أراضي زراعية   1.5مقربة الفخيخة: تتواجد مقربة الفخيخة على بُعد حوايل
تُعّد اثلث أكرب مقربة مجاعية يف حمافظة الرقة. بدأت أعمال حفر كانت يف السابق اتبعة ملعهد البحوث الزراعية، و 

 جثًة. 673، ومت استخراج 2019يونيو/حزيران  9واستمرت حىت  2019يناير/كانون الثاين  20القرب يف 
 
xvi(  مقربة معسكر الطالئع: تتواجد مقربة معسكر الطالئع يف أراضي زراعية داخل معسكر الطالئع جنوب مدينة

 2019يونيو/حزيران  9جثًة. بدأت أعمال حفر القرب يف  815عّد أكرب مقربة مجاعية فتحتوي على الرقة، وتُ 
 .2019سبتمرب/أيلول  18واستمرت حىت 

 
xvii(  جثًة. بدأت  40مقربة كسرة عفنان: تقع مقربة كسرة عفنان جنوب املدينة على الطريق الرئيسي، وحتتوي على

 .2019أكتوبر/تشرين األول  5واستمرت حىت  2019سبمرب/أيلول  21أعمال حفر القرب يف 
 
xviii(  ،مقربة كسرة فرج: تقع مقربة كسرة فرج جنوب غرب مدينة الرقة على الطريق الرئيسي داخل حديقة املقص

 30واستمرت حىت  2019سبتمرب/أيلول  24جثًة. بدأت أعمال حفر القرب يف  15واحتوت على 
 .2019سبتمرب/أيلول 

 
xix( جثًة. بدأت  42قع مقربة الشامية جنوب مدينة الرقة يف جبل الشامية، واحتوت على مقربة جبل الشامية: ت

 .2019أكتوبر/تشرين األول  20واستمرت حىت  2019أكتوبر/تشرين األول  6أعمال حفر القرب يف 
 

xx(  أعمال  جثًة. بدأت 18مقربة املنصورة: تقع مقربة املنصورة جنوب بلدة املنصورة غرب مدينة الرقة، واحتوت على
 .2019أكتوبر/تشرين األول  23واستمرت حىت  2019أكتوبر/تشرين األول  21حفر القرب يف 

 
xxi(  مقربة السلحبية الغربية: تقع هذه املقربة غرب مدينة الرقة يف بلدة السلحبية الغربية. بدأت أعمال حفر القرب يف

جثًة قد  124لتقرير، كانت وما زالت مستمرة. يف وقت كتابة هذا ا 2019أكتوبر/تشرين األول  30
 اسُتخرجت.
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xxii( نوفمرب/تشرين  11القرب يف  مقربة املقلع: تقع هذه املقربة جنوب مدينة الرقة يف مقلع. بدأت أعمال حفر هذا
 خرجت.جثًة قد استُ  46وما زالت مستمرة. يف وقت كتابة هذا التقرير، كانت  2019الثاين 

 
 

 التوثيق 
 
ملقابر أو اجلثث وفًقا ملعايري الطب الشرعي للتدريب التقين، مل يُوثّق هذا األخري ا االستجابة األوليةفريق نظرًا إىل افتقار   .47

رور الوقت ومن خالل الز�دة يف مالدولية، ومل حيتفظ ابألدلة املوجودة على اجلثث أو يف مواقع املقابر. ومع ذلك، مع 
غفل عن تصوير  الستجابة األوليةافريق رغم من أن التجربة واخلطأ، أصبحت جهود التوثيق أكثر تفصيًال كما يّتضح. على ال

ًال ودقة يف توثيقه كما يبدو، ويرجع ذلك اجلثث أو مل يُقّدم واثئق مفّصلة عن مواقع اجلثث أو حالتها، إال أنه أصبح أكثر مشو 
 على األرجح إىل ز�دة االهتمام والدعم من األطراف اخلارجية والتقنية.

 
، "سجل الفريق التفاصيل 2018الذين راقبوا عملية التوثيق يف يونيو/حزيران  ن رايتس ووتشهيوموفًقا لباحثي منظمة   .48

األساسية حول اجلثث اليت مت العثور عليها. لكل حالة، خّصص أحد أعضاء الفريق رقم للجثة وسّجل أسباب الوفاة 
ذا كان ابإلمكان حتديده، وكذلك أي شيء احملتملة، واإلصاابت واجلنس ولون الشعر والطول واللباس والعمر التقرييب، إ

موجود مع اجلثة. حددوا هذه املعلومات بناًء على تقييم بصري للرفات اليت مت استخراجها. مل يلتقطوا صورًا طبًقا ملعايري 
 5114الطب الشرعي الدولية."

 
، وغالًبا ما فشلت يف عشوائيةة مت التحّقق من هذه املعلومات من خالل مصادر متعّددة الحظت أن الصور الُتقطت بطريق  .49

ه مل يتم بتااًت التقاط صور اجلثث أو تصوير عالمات حتديد اهلوية. يف بعض احلاالت، قيل للجنة الدولية لشؤون املفقودين إن
نظام يسّجل القبور ابستخدام إحداثيات  املقابر. وقيل للجنة الدولية لشؤون املفقودين أيًضا أبن فريق االستجابة األولية مل

سبيل املثال يف حديقة، زقاق، إخل).  حتديد املواقع، بل سّجل القبور بدًال من ذلك، حسب موقعها التقرييب يف املدينة (على
اتريخ استخراجها، ومجيع العناصر و وأشارت مصادر أخرى إىل أن فريق االستجابة األولية سّجل عدد اجلثث اليت عثر عليها، 

اص/الفريق املشرفني/املشرف على قرييب، واجلنس، وسبب الوفاة، وموقع إعادة الدفن، واألشخاملوجودة عليها، والعمر الت
جهاز  احلفاظ على  ب صعوبةإعادة الدفن. وبينما أشارت بعض املصادر إىل أن التوثيق مت يف الغالب على الورق بسب

اص بفريق االستجابة األولية. بعد ملركزي اخلكمبيوتر حممول، أّكدت مصادر أخرى أنه مت حتميل املعلومات على الكمبيوتر ا
حرب وسّجل فريق االستجابة  استخراج اجلثث، ُوضعت هذه األخرية يف أكياس زرقاء ُخمّصصة للجثث وجرى ترقيمها بقلم

 األولية رقم اجلثة ومكان إعادة دفنها.
 

                                                      
 وتش،یومن رایتس و �أعمال مدیرة قسم الطوارئ في منظمة ه ةالسا�ق ةالقائم(سور�ا: مقابر جماع�ة في مناطقة "داعش" السا�قة)؛ مقابلة مع بر�انكا موتا�ارثي  51

 رهاب في منظمة هیومن رایتس ووتشوند�م حوري، المدیر السابق لقسم اإلرهاب ومكافحة اإل
 14 https://www.hrw.org/news/2018/07/03/syria-mass-graves-former-isis-areas 

 

https://www.hrw.org/news/2018/07/03/syria-mass-graves-former-isis-areas
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ادات وفاة لألسر يف احلاالت اليت مت فيها حتديد مل ُيصدر فريق االستجابة األولية أو أي من اهليئات اإلدارية ذات الصلة شه  .50
هوية اجلثث. وبدًال من ذلك، يف املناسبات اليت كانت فيها األسرة معروفة، زّودها فريق االستجابة األولية بوثيقة حتتوي على 

ابلتفصيل أيًضا تفاصيل اجلثة ومكان وجودها وعالمات حتديد اهلوية وأي معلومات أخرى متعلقة ابجلثة. وشرحت الوثيقة 
مىت سُتسلَّم اجلثة إىل األسرة وكيف سيحصل ذلك. أّما إذا مل يتم التعرف على هوية اجلثة، فاحتفظ فريق االستجابة األولية 

سّجلة.
ُ
 ابلوثيقة مع مجيع املعلومات امل

 
 

 دير الزور .2.4
 

مثلها مثل الرقة، شهدت دير الزور عمليات إعدام واسعة النطاق على يد تنظيم الدولة اإلسالمية خالل سيطرته بني عاَمي   .51
يف الريف الشرقي لدير الزور، مل ُيضطلع بشيء يُذكر  2018. ومنذ هزمية داعش يف ابغوز يف مارس/آذار 2018و 2014

توثيقها أو استخراجها. يف الوقت الراهن، تنقسم السيطرة على دير الزور بني جملس للفت االنتباه إىل اجلثث يف دير الزور أو ل
سور� الدميقراطية/قوات سور� الدميقراطية (بدعم من التحالف الدويل) إىل الشرق من �ر الفرات، واحلكومة السورية 

، ابإلضافة إىل املناطق الصحراوية الشاسعة يف وامليليشيات اإليرانية إىل الغرب من �ر الفرات. جعلت هذه السيطرة املشرتكة
 دير الزور، من الصعب حتديد حالة املقابر اجلماعية وإحصاء أعداد املفقودين بدقة.

 
ضّد عشرية الشعيطات يف قرى وبلدات  2014من املعروف أن تنظيم داعش ارتكب عدًدا من اجملازر يف أغسطس/آب   .52

شخٍص، مبن فيهم املدنيون وحراس حقول النفط  800و 750دد القتلى بني أبو محام والكشكية وغرانيج. يرتاوح ع
واملقاتلون. تُركت العشرات من اجلثث يف مجيع أحناء البلدات من دون دفن بطريقة الئقة، فتحّللت وابت من الصعب 

ملالبس املميزة. ولدى التعرف عليها. ومت التخلص أيًضا من اجلثث يف حفر مفتوحة، مع عدد حمدود فقط من العالمات أو ا
عودة السكان إىل بلداهتم وقراهم، دفنوا بعض اجلثث يف عّدة مواقع معروفة: مقربة أبو حردوب، ومقربة اجلرذي، ومقربة 

ابلقرب من قناة أبو محام، ومقربة ابلقرب من حقل العمر النفطي، ومقربة ابلقرب من سكة احلديد يف الكشكية. بسبب 
 ن السكان من التعرف عليها.حتّلل اجلثث، مل يتمكّ 

 
 
 احلفر واستخراج اجلثث وأساليب حتديد هويتها 

 
كريتيف ملنظمة من خالل دعم بر�مج "الفرات" التابع  -، شّكل جملس دير الزور املدين 2019مايو/أّ�ر  24ابتداًء من   .53

لقاة يف الشوارع واألراضي الزراعية  –الدولية 
ُ
واملنازل املدمرة يف منطقَتني يف دير الزور مها: فريق طب شرعي إلزالة اجلثث امل

فرًدا من قائد فريق، وهو طبيب عام يتمّتع ببعض اخلربة يف جمال الطب  17هجني وابغوز. يتأّلف الفريق املكّون من 
ا يف جمال الطب الشرعي، إضافة إىل ممرضني وعمال. وكما حال فريق االستجابة األولية يف الرقة، مل يتلَق الفريق تدريًبا منّظمً 

الشرعي للتعامل مع عمليات احلفر واستخراج اجلثث وحتديد هويتها وفًقا لألساليب العلمية املتينة. ومل حيصل الفريق كذلك 
 على تدريب كاٍف على التوثيق اجلنائي. وُوضعت حتت تصرف الفريق املعدات األساسية واملعاول وسيارَتني وحفارة.



 43ن م 17 الصفحة

، على إزالة اجلثث من الشوارع واملباين 2019يوليو/متوز  24حىت  2019مايو/أّ�ر  24ن عمل الفريق ملدة شهرين، م .54
املهدمة يف هجني. مل يتم حفر أي مقابر مجاعية يف مقربة اجملنة أو مقربة حي سنبل يف هجني، حيث يُعتقد أن ضحا� داعش 

جثًة من هجني وُدفنت يف مقربة  172موع، انُتشلت واملدنيني الذين قُتلوا يف غارات التحالف الدويل قد ُدفنوا. يف اجمل
 خاصة. ومت حتديد هوية أربع جثث فقط استناًدا إىل عالمات حتديد اهلوية األساسية.

 
، على إزالة 2019ديسمرب/كانون األول  17إىل  2019سبتمرب/أيلول  17بعد ذلك، عمل الفريق ملدة ثالثة أشهر من   .55

ل املدمرة والشوارع واألراضي الزراعية يف الباغوز. مل يفتح الفريق املقابر اجلماعية اخلمس جثًة من املناز  350ما جمموعه 
جثًة، مت حتديد هوية أربع جثث استناًدا إىل عالمات حتديد اهلوية األساسية، مبا  350املوجودة يف الباغوز وحوهلا. من بني 

زيد من مواقع املقابر ابلقرب من حقول النفط اليت تسيطر عليها فيها جثَتني اثنَتني من إدلب يف األصل. مت اإلبالغ عن امل
 .2014احلكومة السورية. يُعتقد أن من ُدفنوا فيها هم الذين ُفقدوا من بلدة أبو محام خالل جمزرة الشعيطات يف عام 

 
ثث يف املنازل واحلقول يف كل من هجني والباغوز، أبلغ كل من السكان واألسر الفريق عن اجلثث ومواقعها. مت اكتشاف ج  .56

املزارعون يزرعون حقوهلم. ُعثر أيًضا على جثث من خالل رائحتها املتعفنة وبواسطة الكالب. وُعثر على  كان  الزراعية بينما
 بعض اجلثث يف ُحفر مفتوحة، حيث أُلقيت من دون أن ُتدفن.

 
 

 التوثيق 
 
مبجرد حتديد مكان وجود اجلثث، سّجل الطبيب العام موقع املكان، ابإلضافة إىل أي مواصفات تشمل اجلنس والعمر ولون   .57

الشعر وعالمات التمييز (الوشوم، عالمات على اجلسم)؛ وسبب الوفاة (إذا أمكن التأّكد من ذلك)؛ وأي ممتلكات موجودة 
هلوية واملالبس. مث خّصص الطبيب العام رقًما للجثة يُطابق رقم القرب الذي ُدفنت على اجلثة مبا يف ذلك اجملوهرات وبطاقات ا

 فيه الحًقا، ومل �خذ الفريق أي من عينات ما بعد الوفاة من اجلثث.
 

، مبا يف ذلك املعلومات ملنظمة كريتيف الدوليةأُرسلت مجيع املعلومات اليت حصل عليها الفريق إىل بر�مج "فرات" التابع   .58
 املتعلقة بتحديد اهلوية. بعد انتهاء الفريق من عمله يف هجني والباغوز، مل حيَظ أبي دعم أو عمل الحق.

 
 
 اهلوتة .3.4

 
ُحيتمل أن تكون اهلوتة إحدى أكرب وأشهر املواقع اليت جرى فيها التخلص من اجلثث يف مشال شرق سور�، وهي عبارة عن   .59

كيلومرتًا مشال مدينة الرقة.   65حفرة طبيعية يف األرض تقع ابلقرب من بلدة محام الرتكمان جنوب سلوك وعلى بُعد حواىل 
ًة ملمارسة ر�ضة املشي ملسافات طويلة وللسياحة احمللية. ولكن بعد بدء عام ، شّكلت اهلوتة وجهًة شهري 2011قبل عام 
، حتّولت اهلوتة إىل مقربة مجاعية. وفًقا لسكان املنطقة ومصادر صحفية و�شطني من الرقة، كان أول من اقرتح 2013
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البّلو، وذلك يف أعقاب هجوٍم على التخلص من اجلثث يف اهلوتة هو قائد جبهة النصرة الذي حتّول إىل زعيم داعش، فيصل 
جندً� من احلكومة السورية  20. تعّرض آنذاك حواىل 2013نقطة تفتيش حكومية ابلقرب من تل أبيض يف يوليو/متوز 

 منهم يف احلفرة. 12للقتل، ومت التخلص بعدئٍذ من رفات 
 

كل من املوتى واألحياء يف   ّلص داعش منمع ظهور داعش وسيطرته املتنامية على أجزاء كبرية من مشال شرق سور�، خت  .60
لشعب الكردية. وأفاد الناشطون اهلوتة، مبن فيهم أفراد من اجليش السوري احلر وجنود احلكومة ومقاتلو وحدات محاية ا
اعش ء اجلثث يف اهلوتة أثناء سيطرة دوالسكان احملليون أن "أبو �سر العراقي"، أحد أفراد أمن داعش، كان مسؤوًال عن إلقا

الناشطني والسكان احملليني يقّدرون  على الرقة. وبينما يستحيل معرفة العدد الدقيق للجثث اليت أُلقيت يف اهلوتة، إال أن
 العدد ابآلالف.

 
ملفقودين أن داعش اعتاد أن يُلقي ابناًء على املقابالت واملعلومات من املصادر املفتوحة، علمت اللجنة الدولية لشؤون   .61

يها. أّما ضحا� آخرون، فكانوا فئة ابجلثث يف اهلوتة أو أن يعدم الضحا� على حافة احلفرة كي تسقط جثثهم سيارات ملي
سراحهم وأب�م يركضون إىل  ُجيَلبون معصويب األعني ويؤَمرون ابلركض حىت يلقون حتفهم، حتت ذريعة أن داعش يُطلق

 خالصهم.
 

ى السكان احملليون ملسؤويل داعش من ث اليت مت التخلص منها يف اهلوتة، اشتكيف الواقع، نظرًا إىل العدد الكبري من اجلث  .62
عش أفرغ النفط اخلام يف احلفرة العميقة الرائحة واألمراض اليت خيشو�ا بسبب البقا� املتحلّلة. رًدا على ذلك، يُزعم أن دا

 وأشعل فيها النار لعدة أ�م.
 

لقاة يف اهلوتة، ويرجع ، مل جتِر أي حماوالت معروفة الستخرا 2016 بعد هزمية داعش يف املنطقة يف �اية عام  .63
ُ
ج اجلثث امل

ث. بعد التوغل الذي قادته تركيا يف ذلك يف جزء كبري منه إىل صعوبة الدخول إىل احلفرة والنقص يف املعدات الستخراج اجلث
 ملدعوم من تركيا.يش الوطين ايف مشال سور�، ختضع املنطقة حالًيا لسيطرة اجل 2019أكتوبر/تشرين األول 

 
 

V. اإلطار القانوين واملؤسسي احمللي 
 
 

 التشريعات  .1.5
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. بشكل عام، ترّكز القوانني 15إن النصوص القانونية يف التشريعات السورية اليت تتناول قضية املفقودين هي قليلة ومتباعدة  .64
املفقود، وتفتقر إىل احلماية املوفرة للمفقودين وأسرهم، على الفرتة الزمنية واإلجراءات الالزمة لإلعالن عن وفاة الشخص 

وتوفر إرشادات حمدودة بشأن املؤسسات ذات الصلة اليت ميكن أن تساعد يف البحث عن املفقودين أو أن تقّدم معلومات 
ن أو بتعيني ممثلني عن مكان وجودهم. وبدًال من ذلك، ترّكز القوانني على احملاكم اليت ُتصدر أحكاًما تقضي بوفاة املفقودي

 قانونيني.
 

ري على العسكريني. يف غياب بشكل عام، هناك نوعان من القوانني: القوانني اليت تسري على املدنيني وتلك اليت تس  .65
 .التشريعات اخلاصة، تسري العديد من القوانني املدنية أيًضا على املقاتلني املفقودين

 
 

 القوانني املتعلقة ابملدنيني املفقودين 
 

الشخصية القانونية لإلنسان تبدأ منذ والدته حياً منه، " 31، واملادة 1949للعام  /84وفًقا للقانون املدين السوري رقم /  .66
 34. مث حتيل املادة وتبقى متالزمة له حىت مماته، واملوت قد يكون طبيعيا أو حكميا أي أن يصدر حكم ابعتبار املفقود ميتا

قررة بشأن املفقود والغائب للقوانني اخلاصة املتعلقة، فإن مل يوجد فمن أحكام الشريعة األحكام املمن القانون نفسه 
من قانون  206-202مجيع النصوص القانونية املتعلقة ابألشخاص املفقودين يف املواد  تتواجد تقريًباو  17.اإلسالمية

  1953.18للعام  /53األحوال الشخصية رقم /
 

الشخص املفقود أبنه "كل شخص ال تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته حمققة ولكنه ال يعرف له  202تُعّرف املادة   .67
الشخص الغائب أبنه شخص حي ولكن موقعه أو ومكان تواجده غري معلوم.  203مكان". من �حية أخرى، تُعّرف املادة 

 تسري على الشخص املفقود ميكن أن تسري على الشخص الغائب كذلك إىل أن القوانني نفسها اليت  203وتشري املادة 
  19إذا منعت الظروف القاهرة هذا الشخص من الرجوع إىل مقامه أو إدارة شؤونه مدة أكثر من سنة.

 
، حيكم مبوت الشخص املفقود عند بلوغه الثمانني من العمر (بعد إصدار حكم قضائي) يف ظل 205مبوجب املادة   .68

الظروف العادية، وبعد أربع سنوات من اتريخ فقدانه يف ظل الظروف االستثنائية مثل العمليات احلربية أو الكوارث الطبيعية. 

                                                      
إال بشكل  ق اإلطار القانوين واملؤسسي الوطينأن أجزاء كبرية من الشمال الشرقي ال ختضع لسيطرة احلكومة السورية، فإن السلطات اليت تسيطر هناك ال تطبمبا  16 

احملتملة بني السلطات السياسية ملستقبلية احمدود. ومع ذلك، من املهم فهم اإلطار احلايل املوجود من أجل أي عمليات سياسية قائمة على التفاوض والرتتيبات 
 والعسكرية.

قوانني املصرية املتعلقة ابألحوال الشخصية، قانون حقوق العائلة العثماين، وال :اعتمد قانون األحوال الشخصية السوري النافذ حاليا على عدة مصادر قانونية17  
 وأحكام الشريعة اليت صاغها قدري ابشا، ومشروع قانون األحوال الشخصية للقاضي الدمشقي، علي طنطاوي.

، والقانون 2003للعام  /18قانون رقم /، وال 2000للعام /19/، والقانون رقم 1975للعام  /34هذا القانون الحًقا مبوجب القانون رقم / يف حني مت تعديل 18 
 .التقييم ، ال تتعلق التعديالت مبسألة املفقودين وليست ذات صلة هبذا2019للعام  /4، والقانون رقم /2006للعام  /31رقم /

ة أن تطلب تطلق زوجها الغائب بعد سنة الشخصية، ميكن للزوج من قانون األحوال 109هذا خصوًصا مبسائل الطالق. على سبيل املثال، مبوجب املادة  يتعلق 19 
 .على غيابه
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ه القانونية، مبا يف ذلك حقه يف املرياث، ولكن يتم تعليقها حىت يّتضح حىت حيني هذا الوقت، حيتفظ الشخص جبميع حقوق
 مصري الشخص املفقود ومكان وجوده. مبجرد إصدار حكم قضائي، تنتهي الشخصية القانونية للمفقود ويُعامل كمتويف.

 
ا كان الشخص املفقود قد اخلطوات الالزمة لتعيني وكيل قضائي للشخص املفقود للعمل نيابة عنه. إذ 204تناقش املادة   .69

عّني وكيًال عاماً من قبل، فتقوم احملكمة بتثبيته مىت توافرت الشروط الواجب توفرها يف الوصي. وإذا فشل الوكيل يف الوفاء 
ابملتطلبات أو إذا مل يكن الشخص املفقود قد عّني وكيًال من قبل، فيمكن للمحكمة تعيني وكيل قضائي للشخص 

أن القّيم والوكيل القضائي على الشخص املفقود له نفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا إىل  206ادة تشري امل 20املفقود.
 الوصي من أحكام إال ما يستثىن بنص صريح.

 
 
 القوانني املتعلقة ابلعسكريني املفقودين 

 
سكريني ما مل يتم تقدمي نص خاص. كما ذكر أعاله، تنطبق النصوص القانونية املتعلقة ابألحوال الشخصية عموًما على الع   .70

لعسكري الذي مل تعرف الشخص العسكري املفقود هو "ا 2019للعام  /15يف األصل، عّرف املرسوم التشريعي رقم /
ات احلربية أو احلاالت املشاهبة هلا حياته من مماته أو أن حياته حمققة ولكن ال يعرف له مكان وذلك بسبب احلرب أو العملي

 أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب اخلدمة العادية".
 

املفقودين والشهداء العسكريني  والذي ميز بني 2019للعام  /15املرسوم التشريعي رقم / ، ُأصدر يف سور�2019يف عام   .71
فًقا للمرسوم التشريعي، يعترب و الذين ميكنهم أن حيصلوا على االمتيازات والتعويضات واالستحقاقات العائلية األخرى. 

و العمليات احلربية أو على يد أبسبب احلرب  1201مارس/آذار  15الذي حتّققت واقعة فقدانه اعتبارا من اتريخ  املفقود
اته). ومع ذلك، فإن اجلنود عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيًدا بعد أربع سنوات من فقدانه (عقب صدور حكم بوف

كومية غري حمميني مبوجب هذا املفقودين الذين انشقوا أو حاولوا االنشقاق عن الوحدات العسكرية التابعة للقوات احل
ريهم بشكل عام، وإذا طلبت لقانون. ويعترب وجودهم غري معرتف به من قبل احلكومة السورية، وال يتم الكشف عن مصا

ص املفقود ما زال فارًا وهو األسر سجالهتم العسكرية أو أي معلومات عن مكان احتجازهم، يتم إخبار األسر أبن الشخ
 ابلتايل يف عداد املفقودين.

 
ية، تُقّدم أسرة الشخص املفقود طلًبا مصحواًب ببيان عائلي إىل النيابة العامة العسكرية. ُحتال األسرة من الناحية اإلجرائ  .72

بعدئٍذ إىل الشرطة العسكرية ملراجعة السجالت العسكرية ملعرفة أي معلومات عن مصري املفقود. على افرتاض عدم وجود 

                                                      
احملكمة  ابلطلب الصادر بتكليف من املفقود تقدمي طلب للعمل كوكيل قضائي. جيب أن يُرفق من حيث اإلجراءات، جيب على أحد أفراد أسرة الشخص 20  

للجنود  ا عن جملس املفقودين (إّما من وزارة الدفاعالعسكريني أو األمنيني، قرارًا صادرً  األشخاص حمضًرا للشرطة يفيد أبن الشخص (املدين) مفقود، أو يف حالة
اجلنائي، وشهادة عائلية توّضح عالقته  لضباط الشرطة واألمن الداخلي). ابإلضافة إىل ذلك، جيب على مقّدم الطلب تقدمي سجله الداخلية أو من وزارة

 ابلشخص املفقود،
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خ االختفاء للحصول على شهادة وفاة من وزارة الدفاع (اليت معلومات، جيب على األسرة االنتظار أربع سنوات من اتري
 من قانون األحوال الشخصية). 43تُرسل بعد ذلك الواثئق العسكرية إىل أمانة السجل املدين إلثبات الوفاة وفًقا للمادة 

 
 

 احلصول على حكم قضائي يقضي مبوت الشخص املفقود 
 
يتعّني على أسر املفقودين احلصول على حكم قضائي يقضي مبوت الشخص لكل من املدنيني والعسكريني املفقودين،  .73

املفقود (انظر املرفق الثالث لالطالع على نص الدعوى). ترفع دعوى اعتبار املفقود ميتاً من قبل أحد الورثة املفرتضني 
تم برفع دعوى تثبيت وفاته أمام للمفقود أو من كل ذي مصلحة كالزوجة أو املوصي له أو الدائنني أو املدينني أو سواهم، وي

سنوات على الفقدان يف هذه الدعوى يطلب  4احملكمة الشرعية مبواجهة كافة الورثة املفرتضني وتثبت الوفاة بعد مضي 
القاضي بعض الواثئق واإلثبااتت ويقرر القاضي مساع شاهدين على الوقائع التالية: ( حتديد بداية الفقدان ابليوم والشهر 

مكانه، استمرار الفقدان حىت حلظة أداء الشهادة، أن يكون الفقدان قد حصل داخل سورية، وهذا يستوجب إبراز والسنة و 
 .15/3/2011بيان بعدم مغادرة املفقود للقطر من إدارة اهلجرة واجلوازات، أن يكون الفقدان قد حصل بعد اتريخ 

 
جلنة املفقودين التابعة لوزارة الدفاع للعسكريني، أو وزارة  بعد مساع الشاهَدين، يتحّقق القاضي من تفاصيل القضية مع  .74

الداخلية ألفراد الشرطة أو وزارة العدل للمدنيني. بعد تلقي أتكيد من الوزارة املعنية، ُيصدر القاضي حكًما بعد أربع سنوات 
 من اتريخ االختفاء يقضي مبوت الشخص املفقود.

 
طلًبا يف املتوسط خالل عام  70حبكومة سور�، تلقت احملاكم يف دمشق يومًيا وفًقا ملصادر صحفية شبه رمسية مرتبطة   .75

إّما لتعيني وكيل قضائي أو لطلبات حكم مبوت الشخص املفقود. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الطلبات البالغ  2019
 أبكمله، وفًقا لتصرحيات أدىل هبا أحد قضاة يف دمشق. 2015خالل عام  375عددها 

 
 

 2011لقوانني ما بعد عام تطبيق ا 
 

د العمليات العسكرية يف سور�، تغّري تطبيق القوانني املتعلقة ابملفقودين تغريًا جذرً� وأصبحت ي، ومع تصع2011بعد عام   .76
. ونظرًا إىل أن القانون 2011شخٍص منذ عام  128,000املسائل أكثر تعقيًدا. اعتقلت القوات احلكومية ما يقّدر حبواىل 

ال يوفر احلماية الكافية للمفقودين أو ألسرهم ويفشل أيًضا يف توفري تدابري عملية لألسر اليت تطلب معلومات عن  السوري
 ذويها املفقودين، تُركت غالبية أسر املفقودين يف الظالم، وبقيت مالبسات االختفاء غري معروفة إىل حد كبري.

 
املفقودين حاولت يف الغالب احلصول على معلومات عن ذويها من الشرطة أُبلغت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبن أسر   .77

فروع األمن املختلفة أو املستشفيات العسكرية بعض القوائم أبمساء احملتجزين للشرطة  العسكرية يف دمشق، حيث تقّدم



 43ن م 22 الصفحة

ذلك، حاولت األسر احلصول على العسكرية. ولكن حىت هذا اإلجراء خيضع عادًة إىل الوسطاء واالبتزاز املايل. ابإلضافة إىل 
 معلومات من اهليئة الوطنية للمصاحلة، ولكن جمدًدا من دون حتقيق نتائج ُتذكر.

 
 أشار حمامو وأسر املفقودين إىل األساليب الثالثة الرئيسية اليت استخدمتها أسر املفقودين لتحديد ظروفهم:  .78

 
يتضمن: اسم الشخص املفقود واتريخ اختفائه وأي أوًال، تقّدمت األسر بطلب إىل وزارة العدل يف دمشق  •

معلومات أخرى ذات صلة. ويف بعض احلاالت القليلة، استجابت وزارة العدل يف بعض احلاالت هلذا الطلب 
 مبعلومات عن ظروف الشخص املفقود ومكان احتجازه إذا كانت احلكومة السورية حتتجزه يف أحد سجو�ا.

ىل الشرطة العسكرية يف دمشق لز�رة سجن صيد�� العسكري لتحديد ما إذا كان اثنًيا، تقّدمت األسر بطلب إ •
الشخص املفقود حمتجزًا هناك. يف احلاالت النادرة اليت جرى فيها املوافقة على الطلب، عين ذلك أن الشخص 

ا أن الشخص مل املفقود كان حمتجزًا ابلفعل يف السجن. ومع ذلك، من �حية أخرى، فإن غياب الرد قد يعين إمّ 
يكن حمتجزًا هناك أو أن السلطات احلكومية ال ترغب يف الكشف عن موقعه. ومع ذلك، قيل للجنة الدولية 

لشؤون املفقودين إنه حىت يف احلاالت القليلة اليت استجابت فيها السلطات احلكومية بشكل إجيايب لطلب ما، 
 عّرض بعد الز�رة للتعذيب الشديد الذي قد يستمر حىت املوت.كان يُنصح بعدم إجراء الز�رة مبا أن احملتجز قد يت

اثلثًا، راجعت األسر السجل املدين يف مكان إقامة الشخص املفقود أو حاولت التحّدث إىل خمتار احلي الذي  •
يعيش فيه الشخص املفقود. استطاعت األسر يف حاالت قليلة التحّقق من وضع الشخص املفقود يف حال إذا 

 سلطات احلكومية عن وفاته ومت حتديث حالته املدنية يف السجالت املدنية.أبلغت ال
 
 

 العقبات يف وجه أسر املفقودين 
 

يف ظّل احلماية القانونية احملدودة واإلجراءات غري الواضحة، واجهت أسر املفقودين عقبات هائلة يف احلصول على   .79
لنزوح واسع النطاق ماليني السوريني عن منازهلم ومناطق إقامتهم . أبعد ا2011معلومات عن املفقودين، وال سيما بعد عام 

األصلية وتركهم مع فرص حمدودة يف الوصول إىل املؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك السجون. ابإلضافة إىل ذلك، رفض 
حمتجزًا لدى سجون القضاة يف كثري من األحيان تعيني ممثل قانوين أو تقدمي تسهيالت إىل األسر إذا كان الشخص املفقود 

احلكومة السورية. وترّتب على ذلك آاثر قانونية على األسرة، وخاصة على النساء، حبيث حّد من إمكانية الوصول إىل 
األصول األسرية. ونظرًا إىل أن الرجال ُفقدوا مبعدالت أعلى من النساء يف سور�، توّجب على أفراد األسرة اإل�ث خوض 

ة يف أتدية دور الوكيل القضائي، والسعي خلف طلب الطالق. ومع ذلك، لكي تطلب الزوجة الطالق العملية الصعبة املتمثل
من زوجها بعد سنة كاملة على اختفائه، جيب أن حتصل أوًال على حمضر الشرطة أو حمضر رمسي ينص على أنه مفقود. 

حىت صدور حكم قضائي يقضي مبوته. ووحده  ابإلضافة إىل ذلك، تبقى األصول ملًكا للشخص املفقود طوال فرتة غيابه أو
 الوكيل القضائي قادر على الوصول إىل أصول املفقود يف هذه األثناء.
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املفقودين (وأسرهم) من حقوقهم. على سبيل  ُجتّرِد، أُقّرت الكثري من القوانني اليت 2011ابإلضافة إىل ذلك، منذ عام   .80
(املعروف أيًضا ابسم قانون مكافحة اإلرهاب) اإلرهاب على نطاق واسع  2012للعام  /19املثال، يُعّرف القانون رقم /

لوزارة املالية التحفظ على املمتلكات  2012لعام  /63ليشمل أنشطة حقوق اإلنسان واملعارضة. يسمح املرسوم التشريعي /
للعام  /35/املنقولة وغري املنقولة لألشخاص الذين خيضعون لقانون مكافحة اإلرهاب. وابملثل، كما يسمح القانون رقم 

لوزارة املالية إبصدار قرار ابحلجز على األموال املنقولة وغري املنقولة للذكور املكلفني الذين مل يؤّدوا اخلدمة العسكرية.  2017
 على حرمان األشخاص، الذين ُفقد الكثري منهم يف وقت الحق، من حقوقهم. عملت هذه القوانني جمتمعةً 

 
جتنّبت األسر اليت حاولت احلصول على حكم قضائي يقضي ابملوت ذكر أن ذويها احُتجزوا أو فُقدوا يف السجون   .81

ا أضعف ابلتايل طلباهتا. يف طلب احملكمة، م املعلومات اليت أدرجتها األسراحلكومية. غري أن ما سبق أّدى إىل احلّد من 
الحظت األسر واحملامون الذين حتّدثوا إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين صعوبة يف احلصول على حمضر الشرطة الذي 

يُثبت أن الشخص مفقود. فغالباً ما ترفض الشرطة تقدمي مثل هذه الوثيقة. وابملثل، �درًا ما يُبّلغ مسؤولو السجون األسر 
ذي سيُنقل فيه ذووها من السجون املدنية، مثل سجن عدرا يف دمشق، إىل موقع آخر. بدالً من ذلك، ينكر ابملوعد ال

مسؤولو السجن اختفاء الشخص يف حال مت نقله لسجون اتبعة لألمن، فتعجز األسرة عن إثبات اختفاء قريبها من السجن 
 واختفى.ويصعب عليها ابلتايل اإلثبات يف أي طلب قضائي على أنه نُقل 

 
عالوًة على ذلك، كثريًا ما ميتنع موظفو احملاكم عن قبول الطلبات املتعلقة ابألشخاص املفقودين الذين حتتجزهم السلطات،   .82

واليت تعتربها مسألة أمنية عوًضا عن مسألة قانونية. وابلتايل، ُترتك األسر من دون سبيل قانوين لتعيني ممثل قانوين أو التماس 
 ل إىل املوارد املالية أو املمتلكات األسرية.حكم قضائي ألغراض الوصو 

 
، أرسلت احلكومة السورية إخطارات من خالل مكاتب السجل املدين اليت تعمل حتت إشراف وزارة 2018يف عام   .83

ت الداخلية، تُبّلغ فيها بوفاة مئات األشخاص املفقودين الذين احُتجز الكثري منهم يف مراكز االحتجاز أو اختفوا قسرًا. عمّ 
 الفوضى نتيجًة لذلك، مما دفع السلطات إىل التوقف عن إرسال قوائم احملتجزين املتوفني.

 
املمتلكات الشخصية ابستثناء بطاقات هوية  2018مل ُتسلَّم إىل األسر اليت أُبلغت بوفاة ذويها من خالل إخطارات العام   .84

االت، أُدرج سبب الوفاة على أنه نوبة قلبية أو سكتة املعتقلني الذين توفوا يف مستشفى تشرين العسكري. ويف مجيع احل
 دماغية. مل تُعَط أي أسر جثث ذويها أو معلومات تُفيد عن املكان الذي نُقلت إليه اجلثث أو ُدفنت فيه.

 
 

VI. الرتكيبة السكانية لألشخاص املختفني وظروفهم 
 

إىل حد كبري يف مشال شرق سور� بسبب املخاوف ال تزال الرتكيبة السكانية لألشخاص املختفني وظروفهم غري موثّقة   .85
األمنية واخلربة احملدودة والتغّري املتكرر للجماعات السياسية والعسكرية اليت تسيطر على املنطقة، مما يؤدي إىل تدفقات كبرية 

ن أبن اجلهات الفاعلة من النازحني داخلًيا. أخربت منظمات اجملتمع املدين وأسر املفقودين اللجنة الدولية لشؤون املفقودي
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احلكومية وداعش هم املسؤولون عن حاالت االختفاء الرئيسية يف مشال شرق سور�. ومع ذلك، قُتل كثريون آخرون، أو 
 ُفقدوا، بعدما بدأ التحالف الدويل بقيادة الوال�ت املتحدة ضّد داعش بشّن ضرابته وتصعيدها.

 
والنساء، واألطفال؛ وأفراد من خلفيات عرقية ودينية خمتلفة مبا فيها العرب  يشمل املفقودون يف مشال شرق سور� الرجال،  .86

حزب االحتاد الدميقراطي، واألكراد واآلشوريني واليزيديني؛ وأفراد مرتبطون مبجموعات سياسية خمتلفة (مجاعات املعارضة، 
عش، اجليش السوري احلر، اجليش العريب كومة السورية، داعش)؛ واملدنيون واملقاتلون (دااحلجملس سور� الدميقراطية، 

السوري، قوات سور� الدميقراطية، وحدات محاية الشعب/وحدات محاية املرأة)؛ والسوريون وغري السوريني. ويف حني أنه 
 يصعب تقدير العدد الدقيق للمفقودين، إال أنه يصل بسهولة إىل اآلالف.

 
 

 )2014-2011الفرتة ما قبل سيطرة داعش ( .1.6
 

، ارتفع عدد املفقودين يف مشال شرق سور� بشكل كبري. جرى فورًا 2011مع بداية االنتفاضة السورية يف مارس/آذار   .87
عتَربين منشقني. اختفى الكثري من املعتقلني يف مراكز 

ُ
اعتقال واحتجاز الناشطني السياسيني والعاملني يف اجملال اإلنساين وامل

أسرًة فُقد ذووها، قيل للجنة الدولية  12جمهوًال. يف اجتماعات يف أورفة مع حواىل  االحتجاز والسجون وما زال مصريهم
 ، وما زال مصريهم جمهوًال.2013و 2011لشؤون املفقودين إن ذويها اختفوا على يد اجلهات الفاعلة احلكومية بني عاَمي 

 
وسيطرت املعارضة املسلحة (مثل اجليش السوري تقريًبا، انسحبت القوات احلكومية السورية  2013ابتداًء من مارس/آذار   .88

. ال يزال مصري غالبية احملتجزين سابًقا على يد 2014احلر) على الرقة ومناطق يف دير الزور حىت يناير/كانون الثاين 
ة احلكومة السورية يف مراكز االحتجاز والسجون احمللية جمهوًال. وعلى النقيض من ذلك، أخفت مجاعة املعارضة املسلح

املقاتلني بشكل رئيسي من فصائل خمتلفة، واملدنيني بقدر حمدود، بينما استهدف داعش وأخفى املقاتلني واملدنيني. ومع 
 .2014ذلك، ازدادت حاالت اختفاء املدنيني بشكل كبري بعد عام 

 
العسكري، قوات محاية الشعب،  يف املناطق اليت سيطر عليها األكراد، أُفيد أيًضا عن قيام حزب االحتاد الدميقراطي وجناحه  .89

 إبخفاء املقاتلني واملدنيني، مبن فيهم املنشقون السياسيون أو ذوو الصالت بتنظيم الدولة اإلسالمية أو اجليش السوري احلر.
 
 
 حىت اآلن)-2014الفرتة ما بعد سيطرة داعش وهزميته ( .2.6

 
، ووّسع نطاق 2014بعد معارك شرسة مع مقاتلي املعارضة املسلحة، سيطر داعش على مدينة الرقة يف يناير/كانون الثاين   .90

حكمه خالل األشهر التالية على حمافظة الرقة ودير الزور وأجزاء أخرى من مشال شرق سور�. خطف داعش واغتال اآلالف 
ف واغتال الصحفيني السوريني واألجانب. يبلغ عدد الصحفيني املفقودين من الناس، وأعلن احلرب على الصحفيني واختط

كحّد أدىن، ومن بينهم ثالثة أجانب حبسب أرقام رابطة الصحفيني السوريني. ويف حني يُعرف أن البعض قُتلوا على يد   17
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اجملال اإلنساين واألفراد املرتبطني داعش، إال أن أسرهم مل تستلم جثثهم يوًما. ابإلضافة إىل ذلك، اختطف داعش العاملني يف 
أبنشطة/هيئات املعارضة مبن فيهم أعضاء اجملالس احمللية واحملامون والنشطاء السياسيون. واختطف داعش أيضاً األجانب 

يف حني مت إطالق   21(غالًبا من أجل الفدية)، مبن فيهم األب ابولو دالوليو، وكايال مولر، وبيرت كاسيج، من بني آخرين.
سراح غالبية الرهائن األجانب احملتجزين لدى الدولة اإلسالمية يف مقابل مبالغ مالية ضخمة، إال أن الرهائن من الوال�ت 

املتحدة واململكة املتحدة (اللتني تتبعان سياسة صارمة بعدم دفع أي فدية) قُتلوا أو ما زال مصريهم جمهوًال. عالوة على 
اعات املعارضة املسلحة مبا يف ذلك اجليش السوري احلر وأحرار الشام، وكذلك عناصر ذلك، أخفى داعش املقاتلني من مج

ابلقرب من مدينة الرقة. وابملثل، أسر داعش وأخفى أعضاء من  17من اجليش السوري من مطار الطبقة العسكري والفرقة 
القرى والبلدات الكردية يف كوابين والسكان األكراد عندما سيطر على مئات  وحدات محاية الشعب/وحدات محاية املرأة

 .2014(عني العرب) وحوهلا يف أواخر سبتمرب/أيلول 
 

 ارتكبها هي جمزرة عشرية شعيطات يف اغتال داعش وأخفى أفراد من العشائر العربية يف دير الزور، وكانت أبرز اجملازر اليت  .91
ملنطقة. وبينما "سامح" اإىل حقول النفط يف . واجه داعش مقاومة من بعض العشائر يف حماوالته للوصول 2014عام 

شخٍص، مبن  700يزيد عن  داعش بعض العشائر على معارضتها، واجه مقاومة عشرية شعيطات ابلقوة املميتة، فقتل ما
 فيهم أفراد العشرية واملوظفون التقنيون العاملون يف احلقول واحلراس الذين حيمو�م.

 
ختطف آالف الرجال ا، 2014ار يف حمافظة نينوى يف العراق يف أغسطس/آب عندما استوىل داعش على مدينة سنج  .92

على ما يسميه اخلالفة يف كل من العراق  والنساء واألطفال اليزيديني. وبينما قتل داعش غالبية الرجال، وزّع النساء واألطفال
ب. ال يزال مكان وجود الكثري التدريوسور�، فاستخدم النساء يف االسرتقاق اجلنسي وأجرب األطفال على دخول معسكرات 

 من هؤالء النساء واألطفال جمهوالً إىل حد كبري.
 

اعية، ووسائل اإلعالم احمللية والدولية الصحفيون، والناشطون وأفراد اجملتمع احمللي على الشبكات االجتمجزئًيا  بينما وثّق  .93
ين مل يكونوا �شطني وال منشقني. من األفراد اآلخرين الذاملذكورة أعاله، أخفى داعش الكثري اختفاء العديد من الفئات 

، وضع 2014ًءا من يوليو/متوز وبعد إعالن داعش الرمسي عن اخلالفة وسيطرته على أجزاء كبرية من مشال شرق سور�، بد
نت والتواصل مع  واستخدام اإلنرت داعش قوانني تُقّيد حقوق األفراد واحلر�ت األساسية، مثل حظر االختالط بني اجلنَسني
السكان الذين خالفوا هذه القوانني،  الصحفيني والتدخني، واإلكراه على الصالة، واإلجبار على ارتداء احلجاب الكامل. أّما

 فألقى داعش القبض عليهم وغالًبا ما أخفاهم.
 

كوابين وتل أبيض   ، تشّكل التحالف الدويل وبدأ يشن غارات جوية ضّد أهداف داعش يف2014ابتداًء من سبتمرب   .94
، صّعد التحالف الدويل (ابلشراكة مع قوات سور� الدميقراطية) هجماته على 2017ومنبج والرقة ودير الزور. يف يوليو/متوز 

مدين، كان الكثري منهم ممن اختفوا.  1,600داعش يف مدينة الرقة. وأسفرت عمليات التحالف الدويل عن مقتل حوايل 

                                                      
  21 syria.html-in-hostages-23-of-fate-https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/24/world/middleeast/the 

https://www.nytimes.com/interactive/2014/10/24/world/middleeast/the-fate-of-23-hostages-in-syria.html
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ا حاول السكان الفرار من القصف، احتجزهم داعش وأخفاهم. يف اإلمجال، أسفرت ما تسمى ابإلضافة إىل ذلك، عندم
 معركة الرقة عن مقتل واختفاء أكثر من ألف شخٍص.

 
على أجزاء كبرية من مشال شرق سور� مبا يف ذلك الرقة وأجزاء من دير  جملس سور� الدميقراطيةبعد هزمية داعش، سيطر   .95

أفراًدا مبن فيهم  -قوات سور� الدميقراطية  -وذراعه العسكرية  جملس سور� الدميقراطيةأخفى  الزور. ويف ظّل حكمه،
، واألسر اليت يُعتقد أن هلا صالت مع وحدات محاية الشعب/وحدات محاية املرأةالناشطون األكراد واملنشقون من حكم 

عدم وجود عدد دقيق حلاالت االختفاء، إال أنه أقل اجلنود واملدنيني من داعش أو اجليش السوري احلر. وعلى الرغم من 
 بكثري من عدد األشخاص املختفني على يد احلكومة السورية وداعش.

 
 
VII. أسر املفقودين 

 
تُعّد أسر املفقودين من أكثر اجلهات الفاعلة أمهية يف عملية البحث عن املفقودين وحتديد هويتهم. بصفتها ضحية جلرمية   .96

االختفاء القسري، ال بّد من إيالء األولوية حلقوقها ومشاركتها يف البحث عن املفقودين. كما ذُكر أعاله، ال يوفر اإلطار 
ال شرق سور� سوى القليل من احلماية ألسر املفقودين أو ال حتظى هذه األسر ابحلماية القانوين واملؤسسي السوري يف مش

بتااًت. ال يتم متكني األسر للمشاركة يف عمليات التوثيق أو حتديد مكان وجود املفقودين أو هويتهم، بل يبدو أ�ا ابألحرى 
ع خاص واّختذت شكل جهود فردية. وحىت اآلن، مل ُمستبعدة عمًدا. بناًء على ذلك، اّتسمت مشاركتها يف الغالب بطاب

رابطة عائالت و عائالت من أجل احلريةينشأ سوى عدد قليل من املنظمات والرابطات واملبادرات األسرية، مبا يف ذلك 
(ائتالف العائالت)، وهو منظمة تتأّلف من تسع أسر مفقودين من مشال ائتالف عائالت املختطفني لدى داعش و قيصر
 سور�.شرق 

 
انبثق ائتالف العائالت من محلة "أين خمتطفو داعش؟" وجتسدت مهمته يف الضغط على احلكومات والسلطات األخرى   .97

 لتقدمي مزيد من املعلومات حول مصري خمتطفي داعش. يتواجد أعضاؤه اآلن يف أورواب، بعد أن فّروا من سور�.
 

، حتّدثت فاتن 2013در حداد الذي اختطفه داعش يف يونيو/حزيران بصفتها عضو يف ائتالف العائالت ووالدة عبد القا  .98
عجان إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين قائلًة، "األم خمتلفة. ميكن ألخ أو أخت [شخص مفقود] أن يستأنف حياته. 

خمتطفو  ولكنين أعجز عن استئناف حيايت". وقالت هبة احلامض ابنة إمساعيل احلامض، (إحدى مؤسسي محلة "أين
داعش؟") للجنة الدولية لشؤون املفقودين، "مل نتلَق أي مساعدة قانونية من أي طرف، ومل تسفر اإلجراءات اليت عملنا عليها 

للتواصل مع منظمات حقوق اإلنسان والصليب األمحر الدويل هنا يف فرنسا عن أي نتائج". يف مقابالت مع عامر مطر، 
د نور مطر، أخرب اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبن حتالف العائالت، من خالل أحد املؤسسني وشقيق املختطف حمم

 دعم منظمات الدعوة وحقوق اإلنسان األخرى، �مل يف توسيع شبكة أسره لتشمل األسر يف سور� والبلدان اجملاورة.
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الرقة. وذكرت أ�ا مل تتلَق أي شكل من حتدثت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أيًضا إىل أسر مفقودين متعّددة تقيم يف   .99
أشكال الدعم سواء كان قانوين أو مايل أو نفسي اجتماعي، وأنه ابلنظر إىل احلالة األمنية احلرجة، عجزت األسر عن تنظيم 

 نفسها أبي طريقة جمدية. أخربت ثالث أسر على األقل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أب�ا تعتقد أ�ا رأت أبناءها
املفقودين يف مقاطع الفيديو بعد هزمية داعش يف ابغوز يف دير الزور. وكان أبناؤها إّما اخُتطفوا قبل سنوات أو يف إحدى 

احلاالت قبل أشهر من هزمية داعش. يف حماوالهتا للكشف عن مكان وجود أبنائها، طلبت األسر من زعماء العشائر 
صال خاصة للحصول على املعلومات، والتقت ابلسلطات السياسية والزعماء األكراد التدخل، واستخدمت جهات ات

والعسكرية، وسافرت يف مجيع أحناء املنطقة لز�رة مراكز االحتجاز. ويف مناسبات عديدة، تعّرضت األسر لالبتزاز املايل يف 
 مقابل حصوهلا على املعلومات، ولكنها فشلت يف �اية املطاف يف معرفة مكان وجود أبنائها.

 
) 2017(بني مايو/أّ�ر ويونيو/حزيران  2017حد األمثلة على ذلك هو قيس حسني العجيلي. فُقد قيس يف رمضان أ .100

خالل "معركة الرقة". بينما فّر والداه قبل أسبوع، بقي قيس ملساعدة أسرته املوّسعة على الفرار من الرقة إىل حلب. بعدئٍذ، 
ن داعش ألقى القبض عليه بتهمة هتريب املدنيني من املدينة. يف ذلك الوقت، فقد والدا قيس االتصال به ولكنهما اعتقدا أ

، رأى كل من أم وأبو قيس 2018كان داعش يستخدم املدنيني يف الرقة كدروع بشرية ومنعهم من املغادرة. يف فرباير/شباط 
 ابغوز. كان راكًعا ومكبل اليدين، بني ابنهما يف تغطية ابلفيديو ألسرى احلرب الذين استسلموا لقوات سور� الدميقراطية يف

جمموعة كبرية من األشخاص اآلخرين الذين يشملون مقاتلي داعش. عرضت أم قيس الفيديو على اللجنة الدولية لشؤون 
 املفقودين مع صور البنها، وكان هناك تشابه واضح.

 
ات االتصال الشخصية واحملاورين ملساعدته على يف األشهر اليت تلت عرض الفيديو، عمل أبو قيس بال كلل ابالستعانة جبه  .101

الوصول إىل ابنه. حتّدث مع زعماء العشائر والزعماء األكراد الذين حاولوا التدخل نيابة عنه مع السلطات السياسية 
ل من والعسكرية. التقى قوات سور� الدميقراطية وأظهر هلم صور ابنه وشريط الفيديو الذي يعرض تعرضه لألسر. سافر إىل ك

القامشلي واحلسكة ملقابلة مدراء السجن. قصد مكتب العالقات العامة التابع حلزب االحتاد الدميقراطي يف عني عيسى 
والرقة. حتّدث مع أعضاء وحدات محاية الشعب (اجلناح العسكري حلزب االحتاد الدميقراطي). سافر إىل احلسكة  وحاول 

وقت الحق أن قيس حمتجز يف سجن غويران يف احلسكة (إىل جانب مقاتلي ز�رة معسكر اهلول. وأبلغه احملاورون يف 
داعش). على الرغم من حماوالته العديدة لز�رة السجن، مل ينجح يف الوصول إىل السجن أو معرفة أي معلومات حمّددة حول 

 مخس أسر تتقاسم قصًصا مكان وجود قيس. أبلغ أبو قيس اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أبنه يعرف ما بني أربع إىل
 مشاهبة.
 

من خالل دعم اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، بدأ عدد قليل من منظمات اجملتمع املدين السورية يف إشراك أسر املفقودين  .102
رفة، ، ومها منظمتان من منظمات اجملتمع املدين السورية يف أو عدالةو هورايزنيف شانلي أورفا (أورفة)، يف جنوب تركيا. تعمل 

مع أسر املفقودين لتعريفها آبليات اإلبالغ. ومع ذلك، واجهت هااتن املنظمتان حتد�ت من جانب األسر. على سبيل 
املثال، أعربت األسر عن خوفها من حدوث خروقات أمنية للبيا�ت يف حالة اإلبالغ عن املفقودين، مما قد يؤدي يف النهاية 

ملفقود. ابإلضافة إىل ذلك، غالًبا ما تكون األسر غري راغبة يف اإلبالغ عن اختفاء إىل انتقام من كل من األسرة والشخص ا
اإل�ث. نظرًا إىل االعتداء اجلنسي واالغتصاب الواسَعي االنتشار يف مرافق االحتجاز، يُنظر إىل اختفاء األنثى أو احتجازها 
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عن عدم ثقتها العميق يف املنظمات احمللية والدولية، على أنه عار على األسرة. وعالوًة على ذلك، أعربت أسر املفقودين 
واليت غالًبا ما يُنظر إليها على أ�ا مؤسسات تسعى إىل جين األرابح من خسائر اآلخرين. يف �اية املطاف، استسلمت 

 بعض أسر املفقودين لفكرة أ�ا عاجزة عن إحراز أي تقّدم ملعرفة مكان ذويها، اتركًة األمر "يف يد هللا".
 

على الرغم من التحد�ت، استطاعت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين من خالل شراكات البيا�ت مع منظمات اجملتمع  .103
مفقوًدا وفًقا ملعايريها الصارمة فيما يتعلق  4,621املدين السورية مجع البيا�ت اليت كانت متثل يف وقت كتابة هذا التقرير 

 البيا�ت يف �اية املطاف للعثور على األشخاص املفقودين.حبماية البيا�ت. سُتستخدم هذه 
 

ومع ذلك، ستربز حاجة إىل املزيد من التواصل مع أسر املفقودين، مبا يف ذلك التدريب على اإلبالغ األساسي، ومساعدة  .104
ب إعطاء األولوية األسر يف إنشاء املبادرات/الرابطات ودعمها يف جمال الدعوة والعمل القانوين. ابإلضافة إىل ذلك، جي

 للحماية املؤسسية والقانونية ألسر املفقودين.
 

 
VIII. التحد�ت يف حتديد مكان وجود املفقودين وهويتهم 

 
تتفاوت التحد�ت يف حتديد مكان وجود املفقودين هويتهم يف مشال شرق سور�، بدًءا من انعدام القدرات التقنية، وعدم  .105

وصوًال إىل استمرار عدم االستقرار يف املنطقة. يف حني أن هذه التحد�ت تبدو وجود إطار قانوين، وضعف املؤسسات 
مستعصية، إال أ�ا ُتشري إىل احلاجة املاسة ملزيد من املشاركة يف عملية حتديد مكان وجود املفقودين وهويتهم يف مشال شرق 

 سور�.
 
 
 انعدام القدرات التقنية 

 
الرئيسية املسؤولة عن احلفر واستخراج اجلثث، مبا يف ذلك على األخص فريق كما ذُكر أعاله، فإن اجلهات الفاعلة  .106

االستجابة األولية وفريق الطب الشرعي التابع جمللس دير الزور املدين، تفتقر إىل اخلرباء التقنيني ضمن فرقها، مثل علماء 
ذلك، تفتقر الفرق إىل معدات الطب الشرعي الطب الشرعي وعلماء اآلاثر اجلنائيني وعلماء األنثروبولوجيا. ابإلضافة إىل 

الالزمة وإىل الدعم الضروري. ففي الواقع، يتواجد خمترب الطب الشرعي الوحيد يف سور� يف دمشق، وهو حتت سيطرة 
 احلكومة السورية. من هنا، حىت إن ُوجدت الفرق والقدرات التقنية يف مشال شرق سور�، ال تتوفر فرصة أمام اجلهات الفاعلة

هناك يف الوصول إىل خمترب دمشق وال يُعرف كذلك الكثري عن قدراته يف جمال علم الطب الشرعي الوراثي. عالوًة على ذلك، 
تمثل من دورة تدريبية عن بُعد ملدة يوَمني واملبادئ التوجيهية 

ُ
مل تتلَق الفرق حىت اآلن سوى احلد األدىن من التدريب التقين امل

لوكاالت السياسية اليت ُتشرف على عمل هذه الفرق إىل املهارات التقنية لدعم عملية حتديد مكان األساسية. تفتقر كذلك ا
 وجود األشخاص املفقودين وهويتهم أو محاية حقوق أسر املفقودين.
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 غياب املؤسسات اليت تتعامل مع األشخاص املفقودين 

 
األشخاص املفقودين وأسرهم. على الرغم من مساع معلومات تفتقر السلطات يف مشال شرق سور� إىل إطار قانوين حيمي  .107

تُفيد أبن جملس سور� الدميقراطية ميتلك مكتًبا خاًصا أو جلنًة معنية ابملفقودين، فإن مجيع أسر املفقودين الذين حتّدثت إليهم 
سر بشكل حصري تقريًبا على اللجنة الدولية لشؤون املفقودين نفت وجود مثل هذه الوكالة. وعلى هذا النحو، اعتمدت األ

العالقات الشخصية مع السلطات الكردية أو زعماء العشائر جلمع املعلومات عن األشخاص املفقودين. وغالًبا ما يرتتب 
 على مثل هذه االستفسارات تكلفة مالية وال تُفضي إىل نتائج ملموسة.

 
حتديد مكان وجود األشخاص املفقودين أو هويتهم أو  عالوًة على ذلك، ال تشارك احملاكم يف مشال شرق سور� يف عملية .108

تقدمي أي آليات للمساءلة، يف حني ال حتظى األسر أبي توجيه إجرائي أو قانوين للتحّقق من مالبسات االختفاء. تُركت 
 هذه األسر لتتدبّر أمورها بنفسها.

 
 
 االفتقار إىل اإلرادة السياسية 

 
يف مشال شرق سور� عن إعطاء األولوية للبحث عن املفقودين. تقتصر اجلهود على حىت اآلن، امتنعت السلطات السياسية  .109

عمل فريق االستجابة األولية يف الرقة، وعلى نطاق حمدود جًدا على عمل فريق الطب الشرعي يف أجزاء من دير الزور. على 
، إال أن عملها يقتصر على تقدمي الرغم من وجود عدد كبري من منظمات اجملتمع املدين السورية يف مشال شرق سور�

اخلدمات وإطالق بعض مبادرات بناء السالم. مل تقابل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أي منظمات متخّصصة يف التوثيق 
أو املبادرات ألسر املفقودين، بل اقتصر التوثيق على شبكة ضعيفة من الناشطني الذين يعملون سرًا ويزّودون األفراد أو 

مات املوجودة خارج سور� ابملعلومات بطريقة غري منهجية. وابملثل، كانت اجلهود املبذولة يف جمال الدعوة بشأن مسألة املنظ
 املفقودين حمدودة ومل يتواجد أي منها يف سور�.

 
. أُفيد مل تبذل السلطات أي جهود معروفة يف مشال شرق سور� الستجواب مقاتلي داعش احملتجزين بشأن مصري املفقودين .110

عن إطالق سراح مقاتلي داعش املرتبطني ابلعشائر العربية احمللية لتحقيق مكاسب سياسية قصرية األجل. قد يكون حبوزة 
 هؤالء املقاتلني معلومات مهمة عن مصري األشخاص املفقودين.

 
 
 ضعف اإلطار القانوين 

 
السورية إطار قانوين ضعيف ال يوفر احلماية املالئمة بغّض النظر عن الوضع السياسي يف مشال شرق سور�، متتلك احلكومة  .111

إىل املفقودين أو أسرهم. حىت إذا تعّني على السلطات يف مشال شرق سور� االعتماد على اإلطار القانوين للحكومة السورية، 
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جود املفقودين وهويتهم أو فهو غري كاٍف يف معاجلة احلقوق القانونية األساسية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل حتديد مكان و 
 محاية أسر املفقودين.

 
 

 انعدام االستقرار وأولو�ت الربامج غري الواضحة 
 

ال يزال الوضع يف مشال شرق سور� غري مستقر بتااًت. ووحده الوقت سُيحّدد من سُيسيطر يف �اية املطاف على املنطقة.  .112
 واجلهات الفاعلة احلالية.وابلتايل، يُثري ذلك تساؤالت حول طول عمر املؤسسات 

 
ال يزال من غري الواضح أيًضا ما إذا كانت الربامج املتعلقة بقضية املفقودين واملختفني ستستمر يف مشال شرق سور�، مبا يف  .113

ذلك عمل فريق االستجابة األولية. يف حني قيل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين إنه قد يتم الرتكيز بشكل أكرب على دير 
 ور يف األشهر املقبلة، فإن أولو�ت الربامج يف املنطقة ال تزال غري حمّددة إىل حد كبري.الز 

 
جيعل انعدام االستقرار السياسي والتحركات الكبرية للسكان يف مجيع أحناء سور� وبدرجة أقل يف مشال شرق سور�، اجلهود  .114

 املبذولة لتحديد مكان وجود املفقودين وهويتهم ابلغة الصعوبة.
 
 

IX. االستنتاجات والتوصيات 
 
 

 التوصيات السياسية وبشأن املساءلة .1.9
 

ينبغي تعزيز اجلهود لضمان حتّري السلطات املعنية عن السجناء الذين يُعتقد أ�م مقاتلو داعش ولكنهم يف الواقع  .أ
أخربت أسر مفقودين متعّددة اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أ�ا ختشى أن يكون  حمتجزون سابقون لدى داعش.

أبناؤها غري املقاتلني حمتجزين حالًيا مع مقاتلي داعش. وابلفعل، شاهدت إحدى األسر ابنها (الذي فُقد قبل أشهر 
 يف الرقة) يف شريط فيديو وهو حمتجز مع مقاتلي داعش يف ابغوز يف دير الزور.

 
ابإلضافة  ينبغي تعزيز اجلهود لضمان قيام السلطات املعنية ابستجواب حمتجزي داعش حول مكان وجود املفقودين. .ب

 -وخاصة من العشائر العربية يف املنطقة  -إىل ذلك، أطلقت السلطات يف األشهر األخرية سراح عشرات املقاتلني 
أن هوية هؤالء املقاتلني وما إذا كانوا مطّلعني على لتحقيق مكاسب سياسية. مل تكن هناك معلومات أو شفافية بش

ممارسات داعش فيما خيّص اإلخفاء أو ملّمني مبصري آالف املفقودين على يد داعش. ينبغي أن تُتاح لعدد خمتار من 
منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين (الدولية والسورية على حد سواء) اليت ميكنها أن تعمل مع 
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ات الكردية إمكانية الوصول لتحقيق فهم أفضل لظروف املفقودين ومسؤويل داعش الذين ميتلكون معلومات السلط
 مهمة حول مكان وجود املفقودين.

 
ة الذين أودعوا يف احلبس ينبغي إاتحة إمكانية الوصول إىل احملتجزين والسجناء لدى قوات سور� الدميقراطي .ج

فرتة احلبس االنفرادي أبي وسيلة.  ، مل يعد ممكًنا تربير2019اعش يف مارس/آذار مع اهلزمية العسكرية لد االنفرادي.
حتجاز (مبا يف ذلك معسكر ينبغي منح العائالت ومنظمات حقوق اإلنسان إمكانية الوصول إىل مرافق وخميمات اال

ا�ت حتتوي على هو�ت عدة بياهلول وغريه) حبثًا عن املفقودين. ابإلضافة إىل ذلك، جيب على السلطات إنشاء قا
 فقودين.املعتقلني والسجناء واليت ميكن لألسر الوصول إليها يف إطار حبثها عن ذويها امل

 
ينبغي أن تشمل أي حمكمة خاصة يف املستقبل حملاكمة مقاتلي داعش االستجواب املتعمق حول مكان وجود  .د

ى العواصم األوروبية لدعم تشكيل إّما تضغط السلطات الكردية بنشاط عل األشخاص املختفني على يد داعش.
يف حني أن اإلقبال السياسي على مثل هذه احملاكم كان ضئيًال حىت  22حمكمة دولية أو حملية حملاكمة مقاتلي داعش.

اآلن، يتوّجب على السلطات املعنية يف حال مت تشكيل حمكمة، مبساعدة أسر املفقودين واملنظمات املتخّصصة، 
 صات الستجواب املقاتلني حول مكان وجود آالف األشخاص الذين ُفقدوا على يد داعش.استخدام هذه املن

 
حالًيا لواليتها القضائية أن  ينبغي على الدول الغربية اليت حتتجز مقاتلني أجانب كانوا يف صفوف داعش وخيضعون .ه

اعش األجانب الذين مت دجيب استجواب مقاتلي  تستجوهبم بصورة روتينية للحصول على معلومات عن املفقودين.
املعلومات اليت يتم احلصول  إرساهلم إىل أورواب يف انتظار احملاكمة حول آالف املختطفني على يد داعش. ستكون

ب معلومات أخرى، ابستخدام عليها حامسة األمهية يف العثور على األشخاص املفقودين وينبغي حتميلها، إىل جان
 نظم مركزية للبيا�ت.

 
يف حني أعطى  ة داعش.التحالف الدويل إيالء األولوية للكشف عن مصري املفقودين يف ظّل سيطر ينبغي على  .و

املفقودين الذين اختطفهم  التحالف الدويل األولوية للقضاء على داعش، فإنه مل يعِط األولوية بعد للبحث عن
ت، أو مل يتم تقدمي أي علوماداعش. ويف الواقع، اختطف داعش آالف األشخاص ومل تُقدَّم سوى القليل من امل

لوال�ت املتحدة إيالء معلومات، عن مكان وجودهم حىت بعد هزمية داعش. جيب على التحالف الدويل بقيادة ا
يف مشال شرق سور� ومع  األولوية للبحث عن املفقودين يف اسرتاتيجيته بشأن داعش واستخدام نفوذه املستمر

 ألسر املفقودين.السلطات الكردية للعثور على إجاابت 
 
 

 التوصيات املؤسسية .2.9

                                                      
22  

https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-islamic-state/kurdish-led-authorities-in-northeast-syria-plan-
local-tribunal-for-is-fighters-idUKKBN1ZT2MU   ).2015فبرایر/ش�اط  10رهینة أجنب�ة لدى داعش في سور�ا"،  23("مصیر  -

https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-islamic-state/kurdish-led-authorities-in-northeast-syria-plan-local-tribunal-for-is-fighters-idUKKBN1ZT2MU-
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-islamic-state/kurdish-led-authorities-in-northeast-syria-plan-local-tribunal-for-is-fighters-idUKKBN1ZT2MU-
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security-islamic-state/kurdish-led-authorities-in-northeast-syria-plan-local-tribunal-for-is-fighters-idUKKBN1ZT2MU-
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بينما ال  دعم اهليئات اإلدارية يف مشال شرق سور� لتطوير مؤسساهتا واهلياكل األساسية القضائية واإلطار القانوين. .أ

يزال من غري الواضح ما إذا كانت اهليئات اإلدارية يف مشال شرق سور� ستحافظ على وجودها على املدى الطويل، 
ال بّد من توفري الدعم احلايل هلا لتطوير مؤسساهتا وهياكلها األساسية القضائية وإطارها القانوين من أجل توفري 

لتحقيق يف هذه القضا�. على سبيل املثال، ينبغي تشجيع السلطات احلماية وآليات اإلبالغ عن املفقودين وا
السياسية على إنشاء جلنة أو مكتب للمفقودين حيث ميكن لألسر اإلبالغ عن املفقودين واحلصول على معلومات 

ن عن مكان وجودهم. جيب أن تُنشئ السلطات السياسية والعسكرية آليات ملعرفة مكان وجود املفقودين. ابلرغم م
املناخ السياسي والعسكري املتغري يف مشال شرق سور�، من املرجح أن تؤّدي الكثري من اجلهات الفاعلة السياسية 

والعسكرية احلالية يف مشال شرق سور� دورًا يف سور� املستقبلية. وقد تنطوي املشاركة احلالية على فوائد طويلة األجل 
 .للمؤسسات واألطر اليت ستنشأ يف املستقبل

 
 

 التوصيات بشأن العملية السياسية .3.9
 

استؤنفت احملاداثت  تقدمي املشورة إىل العملية الدستورية السورية بشأن احلماية القانونية الالزمة للمفقودين وأسرهم. .أ
السياسية يف جنيف هبدف إعداد دستور انتقايل. ونظرًا إىل أن الدولة السورية وضعت قوانني ووفرت محاية ضعيفة 

سر املفقودين، جيب أن تُتاح مشورة منظمة متخّصصة مثل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين حملاداثت جنيف، مبا أل
يف ذلك لوفد اجملتمع املدين ومكتب املبعوث اخلاص لألمم املتحدة، فيما يتعلق ابقرتاح إطار قانوين أكثر قوة مع 

يف أي دستور يف املستقبل. ميكن القيام بذلك من خالل  احلماية لكل من املفقودين وأسرهم اليت ينبغي إدراجها
 إعداد الورقات البيضاء وتوفري الدعم التقين املباشر للجهات الفاعلة ذات الصلة يف العملية الدستورية.

 
 

 التوصيات بشأن التوثيق وتبادل البيا�ت .4.9
 

خمّصصة للعثور على األشخاص املفقودين. يُعّد ملفقودين االدعوة إىل إنشاء قاعدة بيا�ت مركزية وآمنة لألشخاص  .أ
مجع البيا�ت ومعاجلتها ومحايتها يف نظام بيا�ت مركزي وآمن ضرورً� للعثور على األشخاص املفقودين. تتنوّع 

مصادر البيا�ت بدًءا من أسر املفقودين، إىل منظمات اجملتمع املدين، إىل املنظمات الدولية، وصوًال إىل املسؤولني 
 ن التحقيقات، مبا يف ذلك السلطات احلكومية. وميكن أن تشمل البيا�ت:ع

 معلومات عن الشخص املفقود، مبا يف ذلك مكان واتريخ االختفاء؛ •
 معلومات من أفراد األسرة، مبا يف ذلك العينات املرجعية اجلينية؛ •
 السرية؛البيا�ت امليدانية، مبا يف ذلك البيا�ت من مكان املواقع، مثل املقابر  •
 البيا�ت املتعلقة ابلتحقيقات والواثئق ذات الصلة؛ •
 بيا�ت العينات املرجعية اجلينية اليت مت احلصول عليها من الضحا�. •
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ميكن للمنظمات الدولية أن تُقّدم الدعم بصفتها قنوات حمايدة جلمع ومعاجلة ومحاية البيا�ت من جمموعة متنّوعة  .ب

ل تبادل البيا�ت إبذن كتايب من أسر املفقودين وغريها للغرض احملّدد املتمّثل يف من املصادر واملواقع، ومن خال
العثور على شخص مفقود وضمان حقوق الناجني، مبا يف ذلك احلق يف العدالة. يُعترب الدعم الدويل ضروري 

اهلجرة غري بشكل خاص يف أعقاب النزاع وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث واجلرمية املنظمة ويف سياق 
 النظامية.

 
أثناء كتابة هذا التقييم، حتّدثت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين إىل العديد من املنظمات واجلماعات اليت متتلك  .ج

قواعد بيا�ت خاصة هبا تضّم معلومات متفرقة عن األشخاص املفقودين، مبا يف ذلك فريق االستجابة األولية 
ة ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية. لن يتم العثور على األشخاص املفقودين إال ومنظمات اجملتمع املدين السوري

من خالل التأّكد من ختزين مجيع املعلومات اليت مت مجعها عن األشخاص املفقودين ومعاجلتها ومحايتها يف نظام 
 ة.بيا�ت مركزي وآمن. يُعترب مثل هذا النظام حاسم األمهية يف عمليات املساءلة املستقبلي

 
دعم التوثيق املفّصل لألشخاص املفقودين، ابالعتماد خصوًصا على أسر املفقودين واجملتمعات يف سور� واملنطقة  .د

ما زالت جهود التوثيق ضئيلة وجمزأة حىت اآلن. جيب ز�دة الدورات التدريبية حول أمهية  للحصول على معلومات.
توثيق املفقودين، مبن فيهم النساء املفقودات. ابإلضافة إىل ذلك، إن اجملتمعات يف سور� واملنطقة أقدر من غريها 

ب دعم هذه اجملتمعات، مبا يف على معرفة مكان وجود األشخاص املفقودين ومالبسات اختفائهم. من هنا، جي
 ذلك أسر املفقودين، مالًيا وتقنًيا لتوثيق املفقودين بطريقة أكثر مشولية ومنهجية مما كان عليه احلال حىت اآلن.

جيب تدريب فريق االستجابة األولية،  البدء يف أخذ عينات مرجعية من أسر املفقودين الختبار احلمض النووي. .ه
ابع جمللس دير الزور املدين، ومنظمات اجملتمع املدين السورية للبدء يف أخذ عينات مرجعية وفريق الطب الشرعي الت

من أسر املفقودين يف مشال شرق سور� وكذلك يف البلدان اجملاورة (تركيا وكردستان، العراق). جيب ختزين ومحاية 
ة البيا�ت اخلاصة بتحديد اهلوية مجيع البيا�ت اليت مت احلصول عليها من العينات املرجعية يف نظام إدار 

)iDMS.التابع ابللجنة الدولية لشؤون املفقودين ( 
 

. بينما يبقى مستقبل مشال شرق سور� غري واضح، إال أنه يشهد توفري الدعم يف اختبار احلمض النووي ومطابقته .و
ألشهر املقبلة). ونظرًا إىل هذا حالًيا درجة من االستقرار مع وجود القوات األمريكية (اليت قد يزداد عددها يف ا

ستخرجة إلجراء االختبار واملطابقة. جيب ختزين هذه 
ُ
االستقرار، ينبغي أخذ عينات احلمض النووي من اجلثث امل

 ) التابع ابللجنة الدولية لشؤون املفقودينiDMS(البيا�ت ومحايتها يف نظام إدارة البيا�ت اخلاصة بتحديد اهلوية 
 قة املستقبلية وإعداد تقارير احلمض النووي.لدعم جهود املطاب

 
 

 التوصيات التقنية .5.9 
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توفري التدريب الشخصي التقين ويف جمال الطب الشرعي لفريق االستجابة األولية واهليئات األخرى ذات الصلة يف  .أ
يُعّد التدريب الشامل الشخصي لفريق االستجابة األولية واهليئات األخرى  سور� سواء يف املنطقة أو يف سور�.

ذات الصلة يف سور� على التوثيق واحلفر واالستخراج وأساليب حتديد هوية اجلثث وحتديد سبب وطريقة الوفاة 
لية من حتديد هوية واملسائل ما بعد االستخراج ضرورً�. وحىت إذا كانت الظروف احلالية متنع فريق االستجابة األو 

اجلثث من خالل اختبار احلمض النووي ومطابقته، ينبغي أن يتحلى فريق االستجابة األولية وغريه من اجلهات 
 الفاعلة ذات الصلة بفهم كامل للعملية.

 
تدريب اجلهات الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة يف مشال شرق سور� على أن املقابر اجلماعية والسرية وعمليات  .ب

وقد يعين  فن غري النظامي للرفات البشرية ُحيتمل أن تكون مسارح جرائم وال بّد من معاملتها على هذا النحو.الد
هذا عدم فتح املقابر يف الوقت احلايل حىت يتم وضع آليات مناسبة حلماية األدلة من أجل عمليات املساءلة يف 

 املستقبل.
 

ت الفاعلة ذات الصلة على حتديد اهلوية استناًدا إىل احلمض النووي تدريب فريق االستجابة األولية وغريه من اجلها .ج
 مع تقدمي املشورة بعدم فتح قبور إضافية أو إعادة فتح القبور ألخذ عينات من احلمض النووي ما بعد الوفاة.

ابة األولية إىل ابلنظر إىل املعدات واخلربة يف الطب الشرعي احملدودة يف مشال شرق سور�، ينبغي تنبيه فريق االستج
عدم فتح قبور إضافية أو إعادة فتح القبور ألخذ عينات من احلمض النووي من الرفات البشرية. عالوًة على 

التسّبب يف مزيد من الضرر للجثث، فإن فتح القبور من شأنه أن يُدّمر األدلة املهمة الالزمة للمحاكمات وآليات 
 املساءلة يف املستقبل.

 
 

 ألسر املفقودينالتوصيات  .6.9
 

كما أشري أعاله،   توفري الدعم املايل والقانوين ويف جمال الدعوة وغريه من أشكال الدعم التقين ألسر املفقودين. .أ
نّظمت أسر املفقودين نفسها بطريقة حمدودة. يف حني أنه قد ُحيظّر على األشخاص املوجودين يف سور� القيام 

ن مبن هم خارج سور� وحتديًدا يف البلدان اجملاورة أو يف أورواب قيود أقل بذلك بسبب الوضع األمين، إال أنه يقرت 
أسرٍة من مشال شرق سور�، وكثري منها فقدت ذويها. وابملثل،  5,000و 4,000بكثري. تضّم أورفة ما بني 

نظيم نفسها أصبحت أورواب موطًنا للعديد من الالجئني السوريني. ينبغي تقدمي دعم متزايد ألسر املفقودين لت
بطرق جمدية، مبا يف ذلك من خالل الدعم املايل والقانوين والتقين ويف جمال الدعوة. جيب تدريب األسر على 

عملية حتديد مكان وجود املفقودين وهويتهم، وينبغي االعتماد عليها كشريك أساسي يف العملية املتعلقة 
 أي من آليات املساءلة احلالية واملستقبلية. ابملفقودين لتوثيق األشخاص املفقودين وتوفري الدعم يف

 
توفري الدعم النفسي االجتماعي ألسر املفقودين والعاملني على حتديد مكان وجود اجلثث وهويتها يف مشال شرق  .ب

نظرًا إىل أن معظم األسر تُركت لتتدبّر أمورها بنفسها، أّدت هذه األسر دور اجلهات الفاعلة الرئيسية  سور�.
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عن حتديد مكان وجود ذويها. وعاودت كثري منها اختبار اختفاء ذويها عشرات إن مل يكن مئات املرات املسؤولة 
أثناء حماولتها احلصول على معلومات حول مكان وجودهم. وابملثل، ُأصيبت الفرق العاملة على استخراج اجلثث 

ملدين) بصدمات حادة. ابإلضافة إىل إزالة (فريق االستجابة األولية وفريق الطب الشرعي التابع جمللس دير الزور ا
آالف اجلثث املشوهة، واجهت هذه الفرق خطر األجهزة املتفجرة املرجتلة غري املنفجرة، والعداء من األسر 

واجملتمعات، واألمراض وظروف العمل الصعبة للغاية. جيب تزويد األسر والعمال ابلدعم النفسي االجتماعي الالزم 
 زء من الربامج األكرب حجًما يف مشال شرق سور�.كنشاط مستقل أو كج

 
 

X. حول اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 
 

منظمة دولية قائمة على أساس معاهدة ومقرها الرئيسي يف الهاي يف هولندا. تتمثل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين هي  .115
املفقودين نتيجة النزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان واليتها يف ضمان تعاون احلكومات وغريها يف حتديد مكان وجود 

والكوارث واجلرمية املنظمة واهلجرة غري النظامية وغريها من األسباب ومساعدهتا يف القيام بذلك. هي املنظمة الدولية الوحيدة 
 .املكلفة حصرً� ابلعمل على قضية األشخاص املفقودين

 
دين اخلاص بسور�/الشرق األوسط ومشال أفريقيا على إرساء األسس لعملية فّعالة يعمل بر�مج اللجنة الدولية لشؤون املفقو  .116

ملعاجلة قضية املفقودين. يضع الرب�مج حقوق أسر املفقودين يف صلب اجلهود املبذولة للكشف عن مصري ذويها، بغّض 
 النظر عن ظروف الشخص املفقود أو خلفيته العرقية أو الدينية أو دوره يف النزاع.

 
 جيري تنفيذ الرب�مج اخلاص بسور�/الشرق األوسط ومشال أفريقيا بني الالجئني وعلى طول طرق اهلجرة. .117

 
 تتمثل األهداف الرئيسية يف: .118

 بناء قدرات أسر املفقودين واآلخرين للمشاركة يف عملية الكشف عن مصري املفقودين؛ •
 تطوير عملية تشاركية جلمع البيا�ت بني أسر املفقودين؛ •
د الطريق أمام جهد مستقبلي قائم على سيادة القانون للكشف عن مصري املفقودين وهتيئة الظروف متهي •

 اليت سُتمّكن الناس من العودة إىل د�رهم.
 

يتمتع بر�مج منهجي وفّعال معين ابملفقودين ابلقدرة على حل عدد كبري من القضا�، ما ُميّكن األسر من الوصول إىل  .119
احلقيقة والعدالة واجلرب. ويُعّد هذا أمرًا أساسًيا لدعم سيادة القانون وسيؤّدي دورًا رئيسًيا يف أي تسوية بعد حقوقها يف معرفة 

 انتهاء النزاع.
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بلًدا، تساعد اللجنة الدولية لشؤون املفقودين احلكومات يف بناء مؤسسات  40عاًما من اخلربة يف  20بفضل أكثر من  .120
املفقودين وحتّدد هويتهم بنجاح وبشكل حيادي، وتدعم اللجنة الدولية أيًضا اجلهود املبذولة سيادة القانون اليت تبحث عن 

 لوضع تشريعات لتمكني أسر املفقودين من املطالبة حبقوقها.
 

حتديد حتافظ اللجنة الدولية لشؤون املفقودين على القدرة الدائمة الوحيدة يف العامل غري الرحبية وفائقة اإلنتاجية على إجراء  .121
شهادات طلبات االستعانة باهلوية البشرية ابالعتماد على احلمض النووي على نطاق واسع. كما تستجيب لطلبات التوثيق و 

اخلرباء من احملاكم الدولية واحمللية بشأن املسائل املتعلقة جبرائم احلرب واجلرائم ضّد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية وغريها من 
 ن الدويل.اجلرائم مبوجب القانو 

 
تستخدم عملية مجع البيا�ت وحتليل البيا�ت من خالل الرب�مج اخلاص بسور�/الشرق األوسط ومشال أفريقيا اهلياكل  .122

األساسية احلالية للبيا�ت املتخّصصة التابعة للجنة الدولية لشؤون املفقودين، وقدراهتا اإلنتاجية العالية على حتديد اهلوية على 
 نطاق واسع.

 
 امج الرئيسية للجنة الدولية لشؤون املفقودين هي التالية:الرب  .123
 

بر�مج تطوير املؤسسات واجملتمع املدين: يساهم يف العدالة االنتقالية، ويقّدم الدعم التشريعي، ويدعم تطوير  •
 شبكات منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل من أجل معرفة احلقيقة والعدالة وحقوق أفراد أسر املفقودين.

ر�مج العلوم والتكنولوجيا: يوفر أحدث احللول التقنية من خالل املساعدة التقنية املباشرة اليت تشمل ب •
التدريب وبناء القدرات، ابإلضافة إىل اختبار حتديد اهلوية عايل اإلنتاجية ابالعتماد على احلمض النووي، 

 واخلربة يف جماَيل علم اآلاثر واألنثروبولوجيا.
) التابع للجنة الدولية iDMS(نظام إدارة البيا�ت اخلاصة بتحديد اهلوية ا�ت: حيافظ على بر�مج نظم البي •

، والذي يقوم جبمع البيا�ت اخلاصة ابملفقودين وختزينها ومحايتها وتبادهلا بشكل آمن. ميكن لشؤون املفقودين
نظام إدارة البيا�ت اخلاصة  ألولئك الذين يرغبون يف تقدمي معلومات عن األشخاص املفقودين الوصول إىل

من أي مكان يف العامل وذلك ابستخدام مركز االستفسار عرب اإلنرتنت التابع ) iDMS(بتحديد اهلوية 
 للجنة الدولية لشؤون املفقودين.

بر�مج املساعدة يف قطاع العدالة: يدعم املبادرات التشريعية الدولية واحمللية للكشف عن مصري املفقودين،  •
 ا إىل العمليات الدميقراطية وسيادة القانون.استنادً 

بر�مج مركز فيم كوك للتميز والتعلم: يتيح نقل املهارات واالسرتاتيجيات وأفضل املمارسات اليت وضعتها  •
اللجنة الدولية لشؤون املفقودين. وينظّم، من بني أمور أخرى، دورات تدريبية حول اختبارات حتديد اهلوية 

مض النووي، والنظم املعلوماتية املتقّدمة لقواعد البيا�ت، وحفر املقابر اجلماعية والسرية، ابالعتماد على احل
 وإجراءات سلسلة املسؤوليات، وإدارة مسرح اجلرمية.
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XI. اإلقرارات  
 

حمللة/خبرية شؤون مشال شرق سور� يف اللجنة الدولية  رمي صالحيأجرى البحوث املتعلقة هبذا التقرير وأعّد التقرير كل من:  .124
 ابحث يف شؤون مشال شرق سور� لدى اللجنة الدولية لشؤون املفقودين. وأمين األمحد،لشؤون املفقودين، 

 
مدير أُعّد هذا التقرير للنشر حتت إشراف املديرة العامة للجنة الدولية لشؤون املفقودين، كاثرين بومربغر. وتوىل حتريره  .125

السياسات والتعاون يف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، أندر�س كاليزر. مدير نظم البيا�ت والتنسيق يف اللجنة الدولية 
رئيسة قسم اآلاثر واألنثروبولوجيا يف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، كارولني ابركر؛  تش؛لشؤون املفقودين، عد�ن رزفي

ق األوسط ومشال أفريقيا يف اللجنة الدوية لشؤون املفقودين، لينا احلسيين؛ رئيسة مبادرات اجملتمع رئيسة بر�مج سور�/الشر 
املدين يف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، ديبورا رويز فريدوسكو؛ مسؤول اتصاالت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، كيفن 

 سوليفان.
 

مت متويل تقرير التقييم هذا بسخاء من قبل صكوك السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب. تتحّمل اللجنة الدولية لشؤون  .126
وهو ال يعكس ابلضرورة وجهات نظر االحتاد األورويب. املفقودين حصرً� مسؤولية حمتوى هذا املنشور،



 

 

             جدول املقابر اجلماعية حول/يف مدينة الرقة  املرفق األول:
 

 اإلحداثيات   عدد اجلثث املوقع  اتريخ االنتهاء  اتريخ البدء اسم املقربة
جنوب حديقة احليوا�ت يف القطاع  7/26/2018 6/21/2018 مقربة التاج

 اخلامس من مدينة الرقة
 حمجوبة 402

شباط، جبوار اجلامع القدمي،  23شارع  9/16/2018 8/26/2018 مقربة اجلامع القدمي
 يف القطاع الثالث من مدينة الرقة

 حمجوبة 94

داخل حديقة، شرق مدرسة هواري يف  6/18/2018 6/15/2018 )1حي البدو (القرب 
 الرقةحي البدو، القطاع السابع من مدينة 

 حمجوبة 14

يف حديقة غرب مسجد الشهداء، مقابل  12/19/2018 12/15/2018 )2حي البدو (القرب 
مطعم بيان يف حارة البدو، القطاع 

 السابع من مدينة الرقة

 حمجوبة 12

مقربة يف منزل فياض 
العكاري يف حي البدو (القرب 

3( 

البدو، جنوب املستودع األصفر، يف حي  7/9/2018 7/3/2018
 القطاع السابع من مدينة الرقة

 حمجوبة 41

مقربة يف منزل أمحد الشهايب 
 )4يف حي البدو (القرب 

جنوب املستودع األصفر، يف حي البدو،  8/2/2018 7/30/2018
 القطاع السابع من مدينة الرقة

 حمجوبة 23

مقربة البدو، منزل عريب 
 )5(القرب 

يف حي البدو غرب يف منزل عريب  9/11/2019 8/27/2019
 املستودع األصفر

 حمجوبة 21

جنوب احلديقة البيضاء يف حي النهضة،  8/5/2018 8/1/2018 مقربة النجارين
 القطاع التاسع من مدينة الرقة

 حمجوبة 27
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ملعب الرشيد شرق مبىن احملكمة،  6/9/2018 4/17/2018 مقربة الرشيد اجلماعية
 القطاع الثامن من مدينة الرقة

 حمجوبة 533

جنوب احلديقة البيضاء يف حي النهضة،  6/12/2018 3/14/2018 مقربة احلديقة البيضاء
 القطاع التاسع من مدينة الرقة

 حمجوبة 33

يف احلديقة يف حي الفردوس، القطاع  9/20/2019 4/16/2018 مقربة حديقة األطفال
 الثامن من مدينة الرقة

 حمجوبة 5

يف احلديقة جبوار مدرسة جواد أنزور،  12/18/2018 6/14/2018 مقربة حديقة حي النهضة
 القطاع العاشر يف مدينة الرقة

 حمجوبة 19

يف حديقة مقابل مسجد بالل شرق  12/13/2019 12/12/2019 مقربة احلديقة املثلثية
تقاطع اجلزيرة، القطاع الثاين عشر يف 

 مدينة الرقة

 حمجوبة 7

عند املدخل اجلنويب ملدينة الرقة ومشال  2/12/2019 1/10/2019 مقربة حديقة البانوراما
 اجلسر اجلديد

 حمجوبة 793

 حمجوبة 673 يف أرض زراعية جنوب مدينة الرقة 6/9/2019 1/20/2019 مقربة الفخيخة
يف أرض زراعية يف املعسكر جنوب  9/18/2019 6/9/2019 مقربة معسكر الطالئع

 مدينة الرقة
 حمجوبة 815

 حمجوبة 40 جنوب املدينة على الطريق الرئيسي 10/5/2019 9/21/2019 مقربة كسرة عفنان
جنوب غرب مدينة الرقة على الطريق  9/30/2019 9/24/2019 مقربة كسرة فرج

 الرئيسي داخل حديقة املقص
 حمجوبة 15

 حمجوبة 42 جنوب مدينة الرقة يف جبل الشامية 10/20/2019 10/6/2019 مقربة جبل الشامية
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 حمجوبة 18 جنوب بلدة املنصورة، غرب مدينة الرقة 10/23/2019 10/21/2019 مقربة املنصورة

غرب مدينة الرقة يف بلدة السلحبية  العمل جارٍ  10/30/2019 مقربة السلحبية الغربية
 الغربية

 حمجوبة 124

 حمجوبة 46 جنوب مدينة الرقة يف مقلع حجارة العمل جارٍ  11/5/2019 مقربة املقلع
 3,797 اجملموع
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        خريطة تفاعلية ملواقع املقابر  املرفق الثاين:
 

 
 :1اخلريطة 

 سور� -املقابر اجلماعية يف مدينة الرقة 

 
 :2اخلريطة 

 سور� –املقابر اجلماعية يف/حول مدينة الرقة 
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      القانون السوريدعوى إثبات وفاة املفقود وفق   املرفق الثالث:
 

 إىل مقام حمكمة األحوال املدنية يف دمشق املوقرة
 ...  املدعي (......) والدته (......) بصفته من األبناء (املفقودين)

 (......).  القيم يف (......) بصفته
 

ب الوكالة القضائية رقم (......) املدعى عليه : (......) بصفته وكيًال قضائًيا عن املفقود (......) ابن/ابنة (......) مبوج
 من قانون األحوال الشخصية. /202الصادرة عن القاضي الشرعي األول (......) املقيم يف (......) وفق املادة /

 
 متوفًيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها. الدعوى: اعتبار املفقود

 
ان يقيم يف (......). وقد مت تنظم ضبط شرطة يف ، غاب املدعو (......) عن حمل إقامته حيث أنه ك2012بتاريخ (......) 

 . 20××هذا املوضوع، الرقم الصادر عن قسم الشرطة (......) بتاريخ (......) لسنة 
 

وحيث أنه مضى على غيابه أكثر من أربع سنوات وهو يف حالة يغلب فيها هالكه وحيث أن الغائب املذكور أعاله ترك املدعي 
 وأن الغائب أو املفقود يبلغ من العمر ...وأشقاءه الصغار وزوجته 

 
وحيث أن املدعي حبث عن الغائب املذكور أعاله يف كل مكان حيتمل تواجده فيه ولكن من دون جدوى. إضافة اىل البحث 

رغم مرور اجلنائي بكافة حمافظات القطر العريب السوري مبوجب برقية البحث املذكورة بضبط الشرطة، إال أنه مل يتم العثور عليه و 
 املدة القانونية، مما يرجح وفاته نظرًا إىل الوضع األمين يف البالد.

 
  وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن (......) وحرًصا من تبديدها، وترك أوالد قصر هم حباجة ماسة لالستفادة من األموال

.(......) 
 

 2000لعام  19حوال الشخصية املعدلة مبوجب القانون من قانون األ /205واملادة / /202وحيث أنه عمًال بنص املادة /
) من قانون األحوال الشخصية الصادر ابملرسوم 205الذي نص على ما يلي: يستعاض عن نص الفقرة الثانية من املادة (

 :وتعديالته ابلنص التايل 17/9/1953) اتريخ 59التشريعي رقم (
 

أو احلاالت املماثلة املنصوص عليها يف القوانني العسكرية واليت يغلب فيها اهلالك،  وحيكم ابعتبار املفقود بسبب العمليات احلربية
 ميًتا يف اليوم التايل النقضاء أربع سنوات من اتريخ فقدانه.

 من قانون األحوال املدنية السوري جاء املدعي يلتمس: /60وعمًال أبحكام املادة /
 دعوة املدعى عليه ألقرب جلسة حماكمة. . 1
 احلكم ابعتبار املفقود بتاريخ ... (......) متوفًيا من اتريخ (......) النتهاء املدة القانونية للفقد. .2
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 للمتويف. تثبيت الوفاة االعتبارية للمفقود (ذكر اسم املفقود ابلكامل) وتسجيلها يف قيود األحوال املدنية .3
 ال الرتكة) للمفقود من املرجع املختص.. احلكم إبصدار وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوين (حسب أمو 4
 . إلزام املدعى عليه بدفع الرسوم واملصاريف واألتعاب.5
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،
××× 

 
 


