
 فر�ق تنسیق السیاسات لمفقودي ومختفي سور�ا
 

PCG.016.1.W.arab.doc 
 2022تشرین األول  21

 7من  1 الصفحة 

 المقابر الجماعیة في سور�امسألة  معالجة
 
 

I.  خلفیةمقدمة و 
  

، والتي لم ُتفتح �طر�قة مهنیة تسمح �التعّرف 1في سور�ا غیر الشرعیة المقابر الجماعیة مئاتتشّكلت على مدى العقود الماضیة  .1
تنقصها الخبرة الستخراج الجثامین، فضًال . وقد �ان هناك جهود على الضحا�ا وتسلیم رفاتهم لذو�هم وتحدید الفاعلین ومالحقتهم
في سر األ یؤّثر سلبیًا على حقوق وهذا ما ت �سالمة هذه األدلة. عن �عض المحاوالت لجمع أدلة الطب الشرعي التي ر�ما أخلّ 

. تضم 2ؤولینسمال�سات وفاتهم وجمع األدلة الجنائیة الالزمة لمالحقة الممصیر أحبائهم و الكشف عن التحقیق الفّعال �ما �شمل 
رفات عشرات آالف األشخاص الذین قضوا في مناطق مختلفة في سور�ا وعلى أیدي جهات متعددة  غیر الشرعیة هذه المقابر

 ، و�ذلكالتا�عة إلیران وتر�یاوالمیلشیات ، 3للسلطات السور�ة والمیلیشیات التا�عة حكومیة وغیر حكومیة �ما فیها األجهزة األمنیة
التحالف "التنظیمات الجهاد�ة �داعش، �اإلضافة إلى ضحا�ا القصف الجوي من طرف �عض القوى الدولیة �روسیا وقوات 

 .4"الدولي
 

ألحكام العرفیة أو إجراءات اإلى إستنادًا خارج نطاق القضاء، عدامات العدد الكبیر لإلعن  المقابر الجماعیة في سور�ا نتجت .2
التعذیب وسوء المعاملة والظروف  لقانونیة الواجبة، فضًال عن ثقافة اإلفالت من العقاب. �ما �سّببأخرى تفتقر إلى الضمانات ا

نزاعات تعز�ز الأّدى إنتشار االستبداد وغیاب دولة القانون إلى  وقد. 5عملیات قتل جماعي�مراكز االحتجاز  الالإنسانیة في
 التدخالت أسهمت أ�ضًا �ل من .التنظیمات المتطرفةتواجد حّدة التطرف و أرضًا خصبًة الرتفاع  شّكلَ  ، مماعرقیةالطائفیة و ال

 جماعیة.المقابر ال و�نتشارقتلى المدنیین أعداد �بیرة من السقوط  في قلیمیةالدولیة واإل العسكر�ة
 

                                                             
وما  10، ص 2020آذار/مارس  25للمزید أنظر تقریر اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، "المفقودون في شمال شرق سوریا: عملیة تقییم"،  1

-https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-arab-w-docبعدھا، متوفر على: 
stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf  ،أنظر أیضاً، عبد الرزاق الحسین، المقابر الجماعیة والمفقودون في الرقة

كما یوجد مقابر جماعیة  https://www.aljumhuriya.net/ar/content/22258778، متوفر على : 2019أیلول/سبتمبر  5الجمھوریة، 
 Trial International, Syria: Justice for the Hamaمرتبطة بمجازر وأحداث حماة في فترة الثمانیات. للمزید من المعلومات، أنظر : 

-hama-the-for-justice-post/syria-https://trialinternational.org/latestMassacre, 2 February 2021, available at : 
 massacre/ 
رؤیة مشتركة حول قضیة اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي في سوریة من منظمات الضحایا السوریین وأفراد أسرھم،  وعدالة:أنظر میثاق حقیقة  2

 https://drive.google.com/file/d/1JlwS6X_x8a4VR7ueYE-rwOvrwFn5j013/view على: ، متوفر6، ص 2021شباط/فبرایر 
 .14أنظر أیضاً، تقریر المقررة الخاصة، مرجع سابق، ص 

 عن دور السلطات السوریة وحلفائھا في تشكیل المقابر الجماعیة، أنظر:  3
Ben Hubbard and Marlise Simons, Mass Graves Identified in Syria Could Hold Evidence of War Crimes, The 
New York Times, 16March 2022, available at : https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/mass-

graves-syria-war-crimes.html  
 عبد الرزاق الحسین، مرجع سابق.  4
ي اعتمدھا ینّص المبدأ الثاني من مبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة الت 5

فل الحكومات المجلس االقتصادي واالجتماعي بأنّھ "توخیا لمنع عملیات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، تتك
بفرض رقابة دقیقة، ذات تسلسل قیادي واضح، على جمیع الموظفین المسؤولین عن القبض على األشخاص وتوقیفھم واحتجازھم وحبسھم 

وسجنھم، وعلى الموظفین المخول لھم قانونا استعمال القوة واألسلحة الناریة". ویضیف المبدأ السادس بأّن "تكفل الحكومات وضع األشخاص 
ردین من الحریة في أماكن لالحتجاز معترف بھا رسمیا، وموافاة أقاربھم أو محامیھم أو غیرھم من األشخاص المتمتعین بثقتھم، فورا، المج

، متوفر على موقع 1989آیار/مایو  24بتاریخ  65/1989بمعلومات دقیقة عن احتجازھم وأماكن وجودھم، بما في ذلك عملیات نقلھم". قرار 
في ھذا اإلطار، ینبغي أن یشمل أي إصالحي تشریعي سوري إستبعاداً للمراسیم  https://www.ohchr.org اإلنسان:میة لحقوق المفوضیة السا

نسیق السیاسات لمفقودي ومختفي والقوانین التي تكّرس ثقافة اإلفالت من العقاب وتلك المنتھكة لحقوق االنسان. للمزید من المعلومات، أنظر فریق ت
نحو معالجة قضیة المفقودین، تقریر مقدّم إلى األمم المتحدة بشأن االستعراض الدوري الشامل للجمھوریة العربیة السوریة، الدورة  سوریا:سوریا، 

وما بعدھا، متوفر على:  8، ص 2021تموز/یولیو  -األربعون 
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=9605&file=ArabicTranslation 

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-arab-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/05/icmp-gr-mena-065-6-arab-w-doc-stocktaking-missing-persons-in-north-east-syria.pdf
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/22258778
https://trialinternational.org/latest-post/syria-justice-for-the-hama-massacre/
https://trialinternational.org/latest-post/syria-justice-for-the-hama-massacre/
https://drive.google.com/file/d/1JlwS6X_x8a4VR7ueYE-rwOvrwFn5j013/view
https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/mass-graves-syria-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2022/03/16/world/middleeast/mass-graves-syria-war-crimes.html
https://www.ohchr.org/
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ات تشر�عاعتماد  إلى خاصة دعوفت .معالجة مسألة المقابر الجماعیة في سور�ال وطني يتشر�عاعتماد إطار هذه الورقة  قترحت .3
جمع األدلة و  تهمهو�ظروف ومال�سات وفاة الضحا�ا، تحدید عن كشف لل المقابر الجماعیة مع ضمان التعامل المهنيل

ط الضوء على ضمان تسلّ و  ،تمثیلهموضمان أ�ضًا إشراك ذوي الضحا�ا  المقترحة التشر�عاتهذه للمالحقات الجنائیة. تهدف 
اإلجراءات ذات الصلة �التعامل مع المقابر الجماعیة �أّن إتباع ضمان ل اإلشارة إلى أّنه البدّ  المهمومن تجّنب تكرار االنتهاكات. 

�ما  .النزاهةو االستقاللیة �العدل و في ظّل وجود نظام سیاسي شرعي یتسم فیه الجهاز التنفیذي والمنظومة القضائیة یتم ذلك 
تشكیل مجموعة عمل دولیة تسعى  في �افة األطراف المعنیة �المساهمة فر�ق تنسیق السیاسات (الفر�ق)�حّث في هذا اإلطار 

 التعامل مع قدراتهم في مجاللتعز�ز إعداد وتأهیل �وادر من السور�ین  المقابر الجماعیة، �ما في ذلكمسألة  معالجة للتقّدم في
 الظروف. توفر حالتمكنوا من المساهمة المقابر الجماعیة لی

 

�شمل ذلك الحفاظ و  المهنیة والمسؤولة في التعامل مع المقابر الجماعیة، االلتزام �الممارسات/المعاییر على الفر�قأخیرًا  حثّ � .4
وعملي إطار قانوني  وجود قبل بها أو العبث على المقابر الجماعیة وغیرها من مواقع الدفن غیر المشروعة وعدم المساس

فیها سلطات  ایتطلب ذلك من �افة األطراف �م .�مستوى مهني الدفنإعادة وضمان التقنیة للتنقیب  قدرةال �ما �شمل مناسب
األمر الواقع والفصائل المسلحة غیر الحكومیة �أّن تحمي هذه المقابر وأن تلتزم في جمیع األحوال �إحترام حقوق اإلنسان 

على أنها جزء من  التنقیب هذهعملیات ینبغي النظر إلى ف. 6المفقودینوالقانون الدولي اإلنساني �ما �شمل حقوق أسر ضحا�ا 
 منمقّدمة  وراثیة عینات مرجعیةمع  قارنتهاالتحقیقات الجنائیة، �ما �شمل جمع األدلة، وأ�ضًا أخذ عینات الحمض النووي لم

 ضروري، �ما هو موّضح أدناه. هو أمر تكون مشار�ة المنظمات الدولیة المتخصصة أنّ  �ماأسر الضحا�ا.  طرف
 

 
 .II اإلطار الدولي للمقابر الجماعیة 

  
خبراء األدلة  العدید من و�شترط، 7ضم أكثر من شخصمواقع الدفن التي تعلى  مصطلح "المقبرة الجماعیة" في الغالبطلق �ُ  .5

التعذیب أو  التعسفياإلعدام أو القتل مثل جماعیة لحقوق اإلنسان  انتهاكات�كون الموقع مرتبطًا �الجنائیة وحقوق االنسان �أن 
المقبرة "عّرَف بروتو�ول بورنموث مصطلح �. 8للوقوف على ظروف الوفاة إجراء تحقیق� التزاماً  و/أو ینشئ ،اإلختفاء القسري  وأ

ه "موقع أو منطقة محددة تحتوي على عدد �بیر (أكثر من واحد) من الرفات البشري المدفونة أو المغمورة أو �ّأنّ  "الجماعیة
(�ما في ذلك الرفات المتحولة إلى هیاكل عظمیة والمختلطة والمجزأة)، حیث تستدعي الظروف المحیطة  المتناثرة على السطح

وجود المقابر الجماعیة �ارتكاب جرائم حرب في الغالب یرتبط ف. 9�الوفاة و/أو طر�قة التخلص من الجثة تحقیقًا �شأن شرعیتها"
 بل قد تتطلب ،فقط الوطنیةعلى عاتق السلطات  مسؤولیة معالجتها تقعال �ادة جماعیة، و�التالي إ و/وأنسانیة جرائم ضد اإل وأ

 .10مختلفة عدالة آلیاتو دولیة  منظمات إنخراط
 

 الملحق (البروتو�ول من 34المادة رفات الموتى. فقد حظرت  �حترام�شّدد القانون الدولي على أهمیة حما�ة المقابر الجماعیة و  .6
) األول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف انتهاك رفات األشخاص الذین توفوا �سبب االحتالل أو في أثناء االعتقال 1977لعام 

                                                             
 René Provost, Rebelواجبات الفصائل غیر الحكومیة في إحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومعاقبة مجرمي الحرب، أنظر  للمزید عن 6

Courts: The Administration of Justice by Armed Insurgents, Oxford University Press, 2021, pp150-180.  
ســــــــلیط للمزید، أنظر تقریر المقررة الخاصة المعنیة بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المقـابر الجمـاعیـة وت 7

، A/75/384، 2020أكتوبر /تشرین األول 12الضــــــــوء على مواقع القتـل الجمـاعي المتعـددة والوفیات غیر المشروعة عبـر التاریخ والعالم، 
 https://undocs.org/ar/A/75/384 على:، متوفر 7و 6ص 

 المرجع السابق، نفس الصفحات.  8
. متوفر على: 4، ص 2020بروتوكول بورنموث حول حمایة المقابر الجماعیة والتحقیق بشأنھا، جامعة بورنموث، میالني كلینر وإیلي سمیث،  9

/mass_graves_project_arabichttps://issuu.com/bournemouthuniversity/docs 
 أنظر أدناه.  10

https://undocs.org/ar/A/75/384
https://issuu.com/bournemouthuniversity/docs/mass_graves_project_arabic
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 یؤّ�د أ�ضًا القانون الدولي على .حما�ة هذه المدافن وصیانتها ، وأّكدت على ضرورةالناجم عن االحتالل أو األعمال العدائیة
جمع المعلومات واألدلة األخرى الضرور�ة ألغراض تحدید لمناسب في مواقع الدفن هذه المستقل وال ضرورة إجراء التحقیق الفّعال

  .11الهو�ة ومالحقة المسؤولین
 

 ،في إطار تطبیق أر�ان العدالة االنتقالیة ضرور�اً  �ما أّنه ،الضحا�ا لعائالتالمقابر الجماعیة أمرًا أساسیًا  مسألة معالجة�شّكل  .7
في  والمساهمة، لذو�همأو/و  ات لهمتعو�ض، محاسبة الجناة، تكر�م الضحا�ا وتقد�م �ما في ذلك الكشف عن مصیر المفقودین

غیر أّن ضمان التعامل المناسب مع مواقع المقابر الجماعیة و�رساء دعائم السالم المستدام.  ضمانات عدم التكرار في المستقبل
تزو�د �عیق وفاء الدولة بواجباتها في الو�ذلك تنفیذ إجراءات العدالة االنتقالیة وغیرها من اإلجراءات القضائیة ینبغي أن 

 .12معلومات دقیقة متاحة حول مصیر المفقودین وعند االقتضاء مال�سات وفاتهم ةالعائالت �أ�
 

   
  .III جوانب من إطار قانوني وطني �شأن المقابر الجماعیة 

  
قانون  مقترح فصل خاص منقد یتم إدراجها في اعتماد تشر�عات عادلة ومناسبة  مل مع المقابر الجماعیة في سور�ااالتعیتطلب  .8

. هذا والبّد 15في العراق�ه  �ما هو معمول أو في قانون منفصل مخصص لها ،14الحال في لبنان ي�ما ه 13شؤون المفقودین
 :التالیة النصوص/العناصر إدراجمن  على األقل

 
و�خراج مواقعها  عن التنقیب�ما في ذلك  الدولة اإلشراف على جمیع األمور المتعلقة �المقابر الجماعیة، على نبغيی •

، 17وتوّثق أماكنها وتحمیها. �جب أن تبحث الدولة عن المقابر الجماعیة 16التحقیق مع المسؤولین ومحاسبتهمو الجثامین 
أن تستفیض  ینبغي .18تأمین طرق مضمونة لإلبالغعبر یبلغون عنها یبحثون عنها، ومن فضًال عن ضمان حما�ة من 

على  جبفی في التعامل مع المقابر الجماعیة. المختلفة الدولةمؤسسات في تحدید واجبات النصوص القانونیة ذات الصلة 
�افة العملیات واإلجراءات ذات  وتسهیل الضرور�ة البشر�ة والتقنیة والماد�ة والموارد المعلومات هذه المؤسسات توفیر

 ؛الصلة
 

فقط البدء �فتحها  . فینبغي19العبث والتدمیر والنهبالنبش و  من الجماعیة اتخاذ �افة التدابیر الالزمة لحما�ة المقابر �جب •
لتحقیق في أماكن الدفن وانتشال الرفات البشر�ة أثناء االممارسات أفضل و  اً اع المعاییر المتوافق علیها دولیإتبفي ظّل 

                                                             
 . 10-9مرجع السابق، ص بروتوكول بورنموث،  11 

عن أي جاَء في تقریر الخبیرة المستقلة المعنیة باستیفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفالت من العقاب بأنّھ "للضـحایا وألسـرھم، بغض النظر  12
إجراءات قضائیة، حق غیر قابل للتقادم في معرفة الحقیقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فیھا االنتھاكات وبخصوص مصیر الضحیة في حالة 

اإلفالت من  وحمایتھا:المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقریر لجنة حقوق اإلنسان، تعزیز حقوق اإلنسان -فاة أو االختفاء". األمم المتحدةالو
التفاقیة الدولیـة لحمایـة جمیـع األشخاص من من ا 18. أنظر أیضاً المادة 7، ص 2005فبرایر /، شباطE/CN.4/2005/102/Add.1العقاب، 
 . 2006، اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام القسري االختفاء

نحو تبني قانون خاص بشؤون مفقودي ومختفي سوریا"، متوفرة على موقع  بالمفقودین:بعنوان "التشریعات السوریة المعنیة أنظر ورقة الفریق  13 
-https://www.icmp.int/wp: المفقودیناللجنة الدولیة لشؤون المفقودین، متوفرة على موقع اللجنة الدولیة لشؤون 

content/uploads/2022/03/pcg-005-3-W-arab-doc-paper-of-syrian-legislation-concerning-the-missing-persons.pdf 
 . 2018نوفمبر /تشرین الثاني 3الصادر بتاریخ  105أنظر القانون رقم  14
 . 2015لسنة  13والمعدل بمقتضى القانون رقم  2006لسنة  5أنظر قانون شؤون المقابر الجماعیة رقم  15
 . 1بخصوص مسؤولیة األطراف غیر الحكومیة، أنظر ص  16
  .5التزام الدول بالبحث والتحقیق، أنظر بروتوكول بورنموث، مرجع سابق، ص بخصوص  17
 . 8فیما یخّص اإلبالغ اآلمن، أنظر بروتوكول بورنموث، مرجع سابق، ص  18
  أنظر:للمز�د عن حما�ة المقابر الجماعیة،  19

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/03/pcg-005-3-W-arab-doc-paper-of-syrian-legislation-concerning-the-missing-persons.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/03/pcg-005-3-W-arab-doc-paper-of-syrian-legislation-concerning-the-missing-persons.pdf
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. �جب أن یترافق ذلك مع جمع األدلة وحفظها لفتح هملذو� الضحا�ا إعادة رفات ومقتنیاتهذا ما سیتیح ، و 20وتحدید الهو�ة
�قع على عاتق الدولة  الفاعلین جنائیًا.التحقیقات الالزمة في مال�سات االنتهاكات وتحدید هو�ة الضحا�ا، �ما یتیح مالحقة 

مبادرات المجتمع  دعملتخلید ذ�رى الضحا�ا وضمان عدم تكرار االنتهاكات، �ما في ذلك إتخاذ تدابیر وخطوات أ�ضًا 
 ؛المدني وجمعیات أسر الضحا�ا العاملة على قضا�ا مرتبطة �المقابر الجماعیة مثل توثیق االنتهاكات وتخلید الذ�رى 

 
قد ف. والتحقیق فیها المقابر الجماعیةفتح في  ةالعامل التحقیق أو فرق  الجهات المعنیةالطرق التي تتشّكل �موجبها تتعدد  •

قد ُتشّكل لجنة مختصة أو /، وساسي في هذا اإلطاراألدور ال 21الفر�ق ة من طرفمقترحال ن�كون لهیئة شؤون المفقودی
 الدولة مؤسساتقیب عن المقابر الجماعیة �التعاون مع ندائرة خاصة للتُتنشئ  �ما �مكن أنّ  .�كل مقبرة �شكل منفرد

. من الجهات الدولیة المعنیة ، و�دعم22حقوق اإلنسانالمفوضیة الوطنیة لالمختلفة، السیما النیا�ة العامة ووزارة الصحة و 
یكون من بینهم على األقل ، ففي مجاالت متعددةن و أعضائه مختص بین فر�ق التحقیقضم �أن ینبغي في جمیع األحوال 

مفوضیة ن عممثل ، و�ذلك وآخر في مجال آثار الطب الشرعي األنثرو�ولوجیا الشرعیةوطبیب شرعي وخبیر في  23قاضٍ 
�ما هو  عاة مشار�تها وتمثیلها في �افة المراحلا التي �جب مر  24أسر الضحا�اعن آخر و  المذ�ورة أعاله حقوق اإلنسان

(فنیین) في مسرح الجر�مة ومصورًا لمسرح الجر�مة من  اً أن �ضم الفر�ق فنی اً أ�ض نموذجیةلالممارسة اتتطلب  .مبّین أدناه
موقع الجثث واألدلة المرتبطة لتحدید (للمساعدة في إعادة بناء الحدث) و  اً ة وتسجیله فوتوغرافیقبر مأجل توثیق السیاق العام لل

 ؛برمتها بها وعملیة التنقیب
 

على �افة  ا�حصل أعضائه�حیث لتدر�ب الالزم لفي الحفر واستخراج الجثث  ةالعامل التحقیقفرق  جمیع تلقىت�جب أن  •
 الفرق أعضاء عند  . �ما ینبغي أن �كون معاییر مقبولةوفقًا لعملیات االستخراج والتوثیق وجمع األدلة لالمهارات الالزمة 

 ؛المقابر الجماعیةوالسیاسیة والدینیة المحیطة � الحساسیات الثقافیة یراعوا وأن وعي �الظروف المحیطة
 

. �ما �حق في �افة العملیات واإلجراءات ذات الصلةمشار�تهم سر و األ ضمان احترام حقوق لینبغي وضع معاییر قانونیة  •
 و الجهةأ الفر�ق. تأخذ مشار�ة األسر أشكاًال مختلفة �ما �شمل تمثیلهم في 25طالع على سیر التحقیقات ونتائجهالهم اإل
 �تخاذو  في إعداد ممثلیهاأو  �ما هو ُمشار أعاله. ُتشارك أ�ضًا األسر ،منهاامین ة لفتح أ�ة مقبرة واستخراج الجثالمشّكل

. البدَّ 26ذات الصلة متا�عة وفاء الدولة �التزاماتهافي و  في إدارة وحما�ة هذه المقابرُتستشار و حیاء الذ�رى، إقرارات تشیید 
المعّینة للتعامل أو الجهات على قرارت الجهة المختصة العتراض أمام المحكمة لإتاحة اإلمكانیة لذوي الضحا�ا أخیرًا من 

لتعامل مع لالمعّینة  الجهاتجمیع . ینبغي �ذلك على 27قرارات تحدید هو�ة الرفات المستخرجة السیمامع المقبرة الجماعیة، 

                                                             
Melanie Klinkner, Towards mass-grave protection guidelines, Bournemouth University, 

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/05/Towards-massgrave-protection-guidelines1-1.pdf  
المفوضیة السامیة لحقوق االنسان، نیویورك وجنیف -)، األمم المتحدة2016الغیر مشروعة ( حاالت الوفاة في بروتوكول مینیسوتا للتحقیق 20

 . 10-9بروتوكول بورنموث، مرجع سابق، ص أنظر أیضاً وما بعدھا.  17ص  ،2017
  مرجع سابق. بقانون شؤون المفقودین،أنظر ورقة الفریق المتعلقة  21
متوفرة ، 2022 ،بعنوان "مقترح مبادئ دستوریة خاصة بقضیة مفقودي سوریا" للمزید عن ھذه المفوضیة، أنظر ورقة فریق تنسیق السیاسات 22

 موقع اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین:  على
missing-syrias-to-related-principles-constitutional-https://www.icmp.int/?resources=proposed  

 لقضایا الجنائیة. لھ خبرة في ا یكونویعین بمثابة رئیساً للجھة المشكّلة،  23
في ھذا السیاق، ینّص بروتوكول بورنموث على أّن الخبرة االستقصائیة كما یُتاح لھذه الجھة التعاقد مع خبراء مختّصین في مجاالت أخرى.  24

 والطب الشرعي قد یشمل جھات فاعلة ومختصون في مجاالت أخرى مثل خبراء البیانات الرقمیة، علم اآلثار الشرعي، اختصاصیو
علم الحشرات الشرعي، طب االسنان الشرعي، وعلم السموم الشرعي. للمزید عن ھذه اإلختصاصات، المقذوفات/األسلحة الصغیرة وآثار اآلالت، 

  .18أنظر بروتوكول بورنموث، مرجع سابق، ص 
 . 12أنظر بروتوكول مینیسوتا، مرجع سابق، ص  25
 .17-16. للمزید عن أشكال مشاركة األسر والصعوبات المحتملة، أنظر نفس المرجع، ص 30المرجع السابق، ص  26
من قانون شؤون المقابر الجماعیة المذكور  7محكمة األحوال الشخصیة التي توجد فیھا المقبرة في العراق (بحسب المادة  یُقدّم ھكذا طعن أمام 27

  المذكور أعاله). 105من القانون رقم  27ریة المختصة في لبنان (بحسب المادة أعاله)، وأمام المحكمة اإلدا

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2019/05/Towards-massgrave-protection-guidelines1-1.pdf
https://www.icmp.int/?resources=proposed-constitutional-principles-related-to-syrias-missing
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ألسر الضحا�ا �ما �شمل تسلیم الرفات وفق مراسیم تلیق بهم والماد�ة الثقافیة المقابر الجماعیة أن تحترم الحقوق الدینیة و 
 لهم مناسبة ومعنو�ة لیة، فضًال عن تقد�م تعو�ضات ما28ومساعدتهم على دفن ذو�هم �احتراموتأمین مرقد مناسب لهم 

 ؛29وضمان حقهم في جبر الضرر
 

والتحقیق فیها، وغیرها من الجهات المتعاونة والمتدخلة، أن تتبع  ینبغي على الجهة المعنیة في عملیات التنقیب عن المقابر •
�ذلك و ، 30میثاق المبادئ األخالقیة الصادر عن فر�ق تنسیق السیاسات ح فيمعاییر أخالقیة وقواعد سلوك �ما هو موّض 

 الدولیة آلداب مهنة الطب�المدونة في الوثائق الدولیة المقبولة ذات الصلة  نصوص علیهاالمبادئ وأفضل الممارسات الم
التزام نهج مرتكز على حقوق الضحا�ا، �شمل ذلك على األقل إتباع . 32و�روتو�ول مینیسوتا 31بروتو�ول بورنموث و�ل من

جنسیة أو ال �ما فیها اعتبارات �انت ةبناًء على أ� والحیاد وعدم التمییز عند االقتضاء، السر�ةالشفافیة مع المحافظة على 
 ؛الدینیة والعرقیة االنتماءات

 
عند تحدید مواقع المقابر الجماعیة  یةعلمالاألسالیب و  جیاو لو نكالت وسائل االعتماد علىینبغي أ�ضًا على الجهة المعنیة  •

استخدام تقنیات إدارة مسرح الجر�مة وعلم فتحها �و ، تحدید موقعها وتار�خها�شمل ذلك أدوات ضرور�ة ل وأثناء فتحها.
، وحتى أدوات القیاس مثل تصو�رالو الفیدیو النماذج والسجالت و  استخدام� إلى توثیق �افة مراحل التنقیبفة �اإلضااآلثار، 

محطة تلتقط بیانات دقیقة للغا�ة لمواقع الرفات البشر�ة واألدلة المرتبطة بها. �ضمن اعتماد نظام توثیق شامل، �ما في ذلك 
معیار وجودة استرداد األدلة �افیان لتشر�ح الجثة أو الفحص، وجهود تحدید الهو�ة في  �أّن �كون  سجل فوتوغرافي شامل،

ضمن هذا اإلطار العلمي والتقني، �جب على السلطات المختصة  إلجراءات الجنائیة.ضرورات اوقت الحق، و�ذلك ل
ووي المرجعیة من أفراد األسر ، و�ذلك جمع عینات الحمض الن33ضمان أخذ عینات لتحلیل الحمض النووي للرفات البشر�ة

 ؛34تقار�ر مطا�قة عینات الحمض النووي ما قبل و�عد الوفاة�ما في ذلك  والداعمة،األحیاء، و�عداد التقار�ر الطبیة 
 

الجهات الدولیة ذات الخبرة والمعرفة  إنخراطالتشر�عات ذات الصلة �المقابر الجماعیة  تتضمن، ینبغي أّن السیاقفي هذا  •
في التعامل مع المقابر الجماعیة والرفات البشر�ة. تلتزم السلطات المحلیة في إطار ذلك �التعاون مع هذه الجهات وتسهیل 

ي ، �ما ینبغالصكوك الدولیة لحقوق اإلنسانمع  التشر�عات السور�ة توافقتأكیده على ضرورة أ�ضًا فر�ق الد عملها. �جدّ 
عن  نصوص القوانین السور�ة سكوت على القضا�ا ذات الصلة في حالتطبیق هذه الصكوك المحاكم السور�ة  على

 ؛معالجتها
 

 المقابرالبحث عن ختصة أثناء مالجهات العمل من �عرقل  �حقتبعات جزائیة ستوجب نصوص قانونیة ت اعتماد ینبغي •
و�جراء فتحها  �عرقل األشخاص المّرخص لهم من منو ، تقد�م معلومات عنها �حق من �منع أشخاص من أو الجماعیة

                                                             
 یجب على الدولة أیضاً تأمین مراسم دفن األشخاص المجھولي الھویة ومعاملة رفاتھم باحترام.  28
التعسفي واإلعدام دون محاكمة بأنّھ "یحق  من مبادئ المنع والتقصي الفعالین لعملیات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام 20ینّص المبدأ رقم  29

فترة ألسر ضحایا عملیات اإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام دون محاكمة، ولمن یعولھم ھؤالء الضحایا، الحصول خالل 
من  24المادة أنظر أیضاً مفقودین، مرجع سابق. معقولة على تعویض عادل وكاف". مرجع سابق. أنظر أیضاً ورقة الفریق المتعلقة بقانون شؤون ال

 التفاقیة الدولیـة لحمایـة جمیـع األشخاص من االختفاء القسري. ا
content/uploads/2021/07/ethical-https://www.icmp.int/wp-، متوفر على الرابط : 2021آب /أغسطس  30منشور بتاریخ  30

charter-data-collection-and-documentation-of-syrias-missing-15-july-2021-arab.pdf 
  بعدھا. وما 6أنظر ص  مرجع سابق. 31
 . 15بروتوكول مینیسوتا، مرجع سابق، ص  32
والعظام واألسنان والدم والبول واللعاب والحیوانات النسیج الرخو تؤخذ من المقابر الجماعیة، فتشمل عینات بشریة من بینھا تتعدد العینات التي  33

د سامة المنویة والسائل الزجاجي في العین وأیضاً الشعر واألظافر، وھناك العینات المادیة غیر البیولوجیة مثل مواد كیمیائیة كالمخدرات وموا
ن تحلیل كما البدّ م .البیئة-ومواد متفجرة وأسلحة ناریة وآثار غائرة مثل إطارات المركبات واألحذیة في مسرح الجریمة، وأخیراً عینات التربة

 األنماط التي من بینھا تناثر الدماء والحروق، وأیضاً تحلیل الكسور وعالمات األدوات وأیة وثائق قد یتم العثور علیھا. 
 . 23للمزید عن أدوات التكنولوجیا، أنظر تقریر المقررة الخاصة، مرجع سابق، ص  34
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مع تشدید  ،أو �سرق محتو�اتها أو ینبشهاالمقابر الجماعیة �عبث �من  . تطال هذه التبعات أ�ضاً أو حولها فیها التحقیقات
�ستفید من العذر المخفف . الجناة ف علىالعقو�ة إن �ان القصد من ذلك إتالف أدلة تحدید هو�ة المدفونین فیها والتعرّ 

أو سبب الوفاة أو تار�خ  الجناةأو  الجاني الذي �سهم في اإلفصاح عن مكان مقبرة سر�ة و�ساعد في تحدید هو�ة الضحا�ا
في  هم�س ي شخصوضع مكافأة مالیة أل �ما ینبغي .غیرها من المعلومات التي تسهم في الكشف عن الحقیقة الدفن أو

هذه المقابر، االنتهاكات المرتبطة بمالحقة المسؤولین عن  مسؤولیةتقع على عاتق الدولة  هكذا معلومات.التزو�د �مثل 
 .�ارتكاب االنتهاكات الجسیمة لحقوق االنسان ، فضًال عن المحاكم الدولیة المعنیةالجهات الُمشار إلیها في الورقةبدعم من 

ي �صفتهم مرتكب الفاعلین ةلمالحقأخرى دول العالمیة أمام محاكم وطنیة لكما �مكن االعتماد على مبدأ الوال�ة القضائیة 
 .جرائم دولیة

 
  
  .IV  توصیاتالملخص 

 
  المقابر الجماعیة في سور�ا.مسألة تشكیل مجموعة عمل دولیة تسعى للتقّدم في معالجة 

  
  الدولیة لیضمن حما�ة فّعالة لحقوق اإلنسان،  أحكام االتفاقیات والمعاهداتو اعتماد إطار تشر�عي وسیاسي سوري وطني متوافق

 .ومحاسبة المتورطین تحقیق العدالة وتكر�م الضحا�اولحقوق العائالت في مسألة المقابر الجماعیة ل ومعالجة
  
  ومعالجتها تشر�عي في تحدید واجبات مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع المقابر الجماعیةالاستفاضة اإلطار. 

  
 توفر إطار  قبلوعدم المساس بها  ،حما�ة المقابر الجماعیة من النبش والعبث والتدمیر والنهبل الالزمة �افة اإلجراءات إتخاذ

على �افة الجهات الفاعلة غیر الحكومیة �جب . �طر�قة مناسبة قانوني وقدرة تقنیة للتعامل مع المواقع والجثامین المستخرجة
في هذا ومراعاة القانون الدولي المعمول �ه  هاجماعیة �أّن تتحمل مسؤولیة حما�ة مواقعالتي تحكم مناطق قد تحوي مقابر 

 .اإلطار
  
 وجمع أثناء التحقیق في أماكن الدفن األخالقیة بادئ والم وقواعد السلوك إتباع المعاییر المتوافق علیها دولیًا وأفضل الممارسات

 وغیر ذلك من األمور ذات الصلة.، وانتشال الرفات البشر�ة وتحدید الهو�ةاألدلة 
  
  فضًال  ،والتحقیق فیها في فتح المقابر الجماعیة ةالعاملأو الجهات المعنیة و  التحقیقفرق مراعاة تنوع االختصاصات في تشكیل

�عملون الثقافي الذي الدیني و للسیاق االجتماعي والسیاسي و وضرورة إدراكهم  ،للتدر�ب الالزم هكذا فرق  ءضاعأ  عن ضمان تلقي
 في إطاره.

  
  طالعهم علیها، ااالستمرار في العملیات واإلجراءات ذات الصلة و في �افة مشار�تهم ، السیما الضحا�اأسر  احترام حقوق

. الماد�ة والمعنو�ة والتعو�ضات لهم تقد�م الدعم�ما یتّسق مع معتقداتهم الثقافیة والدینیة، و�ذلك تسلیمهم الرفات المستخرجة و 
 في مثل هذه العملیات إشراك �عض منظمات المجتمع المدني السور�ة العاملة على قضا�ا مرتبطة �المقابر الجماعیة كما ینبغي
 .واإلجراءات

  
  عند تحدید مواقع المقابر الجماعیة وأثناء فتحها والتعامل معها، وسائل التكنولوجیا واألسالیب العلمیة �افة االعتماد على

 الدولیة ذات الخبرة والمعرفة في التعامل مع المقابر الجماعیة والرفات البشر�ة.واالستعانة ببعض الجهات 
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 ،من �عبث �المقابر الجماعیة تبعات جزائیة �حق وفرض  ضمان محاسبة المسؤولین عن االنتهاكات المرتبطة �المقابر الجماعیة
فیها أو  الالزمة بر الجماعیة و�جراء التحقیقاتالبحث عن المقا یاتعملسیر من �عرقل �حق أو ینبشها أو �سرق محتو�اتها، و 

 حولها. 
 


