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حتديد هوية اجلثث يف املقابر اجلماعية 
يف حمافظة الرقة مسؤولية دولية

قرابة 4247 خمتف قسراي يف حمافظة 
الرقة حباجة إىل الكشف عن مصريهم



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

احملتوى:
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: احتماالت جثث املقابر ومقارنة مع حصيلة الضحااي واملختفني وفقاً لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
اثلثاً: أبرز املقابر اليت متَّ التعامل معها يف حمافظة الرقة

رابعاً: فريق االستجابة األولية حباجة إىل دعم لوجسيت وخربايت
خامساً: االستنتاجات القانونية 

أواًل: مقدمة ومنهجية:
بعــد هزميــة تنظيــم داعــش اإلرهــايب وانســحابه مــن حمافظــة الرقــة يف تشــرين األول/ 2017، بــدأت بعــض األســر تعــود تدرجييــاً إىل 
منازهلــا، علــى الرغــم مــن أنَّ هــذه العــودة ال تــزال حمــدودة للغايــة؛ ألســباب عديــدة مــن أبرزهــا اســتمرارية ضعــف اخلدمــات املقدمــة، 
وعــدم وجــود اســتقرار سياســي وانتخــاابت حمليــة دميقراطيــة، بــل ال تــزال معظــم املهــام املدنيــة تُــدار مــن قبــل القــوات العســكرية، 
الــيت ســيطرت علــى معظــم احملافظــة، وهــي قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة املشــكلة مــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي 
)فــرع حــزب العمــال الكردســتاين يف ســوراي(، ولــدى عــودة األهــايل بعــد هزميــة تنظيــم داعــش بــدأت تتكشَّــف هلــم معــامل عــن وجــود 
مقابــر مجاعيــة منتشــرة يف مناطــق عــدة يف احملافظــة، وهــذا شــكَّل ضغطــاً علــى جملــس الرقــة املــدين؛ مــا دفعــه يف مطلــع عــام 2018 
-أي بعــد مــرور أشــهر عــدة علــى ســيطرة “قــوات ســوراي الدميقراطيــة”- إىل تشــكيل فريــق االســتجابة األوليــة، وقــد جــاَء ذلــك 

بعــد تكشُّــف عــدد مــن املقابــر اجلماعيــة، وضــرورة متابعــة هــذه القضيــة احلساســة.
 

قبــل ســيطرة تنظيــم داعــش علــى حمافظــة الرقــة يف كانــون الثــاين/ 2014 كان األهــايل يدفنــون ضحاايهــم يف مقربتــني رئيســتني 
يف مدينــة الرقــة مهــا مقــربة “تــل البيعــة” مشــال شــرق املدينــة، ومقــربة صغــرية “مقــربة حطــني” جبانــب مبــى العيــادات الشــاملة، 
وكان مــن ُدفِــَن يف هــذه املقابــر هــم مــن ضحــااي هجمــات قــوات النظــام الســوري علــى احملافظــة بعــد ســيطرة قــوات املعارضــة 
املســلحة عليهــا يف آذار/ 2013 حــى كانــون الثــاين/ 2014، إضافــة إىل األشــخاص الذيــن توفــوا بشــكل طبيعــي. لكــن بعــد 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ســيطرة تنظيــم داعــش علــى احملافظــة، وبشــكل خــاص مــع بــدء معركــة غضــب الفــرات يف تشــرين الثــاين/ 2016 وثَّقــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل قرابــة 2323 مدنيــاً يف حمافظــة الرقــة بينهــم 543 طفــًا و346 ســيدة )أنثــى ابلغــة( منــذ تشــرين 
الثــاين/ 2016 حــى تشــرين األول/ 2017، معظمهــم قتــَل إثــَر قصــف قــوات ســوراي الدميقراطيــة املدفعــي وقصــف طــريان قــوات 
التحالــف الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وهنــا بــرزت حاجــة األهــايل إىل دفــن ضحاايهــم يف مقابــر إال أنَّ احلصــار 
النــاري، الــذي فرضتــه قــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى مدينــة الرقــة حتديــداً، جعــل مــن وصــول األهــايل إىل مقــربة تــل البيعــة الواقعــة 
علــى مشــارف املدينــة أمــراً ابلــغ الصعوبــة، ال ســيما أنَّ املقــربة تتموضــع يف منطقــة صحراويــة مكشــوفة؛ األمــر الــذي قــد جيعلهــم 
عرضــًة لاســتهداف مــن قبــل قــوات التَّحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة؛ مجيــع مــا ســبق دفــع األهــايل إىل اســتحداث 

مقابــر جديــدة ضمــن احلدائــق واملاعــب، وضمــن أفنيــة املنــازل أيضــاً.

تنــصُّ القاعــدة 113 مــن القانــون العــريف اإلنســاين علــى أن “يتَّخــذ كل طــرف يف النــزاع كل اإلجــراءات املمكنــة ملنــع ســلب 
املوتــى وحيظــر تشــويه جثــث املوتــى”، والقاعــدة 115 تنــصُّ علــى أنَـّـه “تعامــل جثــث املوتــى بطريقــة تتســم ابالحــرام وحتــرم 
الرفــات، وهــذه مســألة إنســانية وقضائيــة  هــو حتديــد هويــة أصحــاب  قبورهــم وتصــان بشــكل مائــم”، ويبقــى املهــم دائمــاً 

واجتماعيــة يف الوقــت ذاتــه.
 

منهجية:
اســتغرق إعــداد هــذا التقريــر قرابــة ســبعة أشــهر، حيتــوي هــذا التَّقريــر علــى أربعــة رواايت حصلنــا عليهــا عــرب حديــث مباشــر مــع 
شــهود عيــان، إضافــة إىل حديثنــا مــع عناصــر مــن فريــق االســتجابة األوليــة -فريــق شــكَّله جملــس الرقــة املــدين، إحــدى مهامــه 
اســتخراج اجلثــث مــن املقابــر اجلماعيــة-، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــات، 
وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيَّــة حوافــز. 
ل هــذا التقريــر حصيلــة الضحــااي املدنيــني فقــط، الذيــن قتلــوا يف حمافظــة الرقــة وليــس الذيــن ينتمــون إليهــا. نرجــو االطــاع  وُيســجِّ

علــى املنهجيــة املتَّبعــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف توثيــق الضحــااي1.

كمــا حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــورة والصــور الــيت ُنشــرت عــرب اإلنرنــت، أو الــيت أرســلها لنــا نشــطاء 
حمليــون عــرب الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــرب منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا قمنــا مبقارنــة صــور ملواقــع هــذه 
املقابــر ملتقطــة ابألقمــار الصناعيــة هنايــة عــام 2017 مــع صــور مماثلــة التقطــت يف عــام 2013 أو 2014 وُتظهــر املقارنــة آاثر 

اخلنــادق الــيت ُدفــن فيهــا الضحــااي.

 >> http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf<< ،1  منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان"، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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حنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التَّقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة 
علــى أقــراٍص صلبــة، وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملاحقــة املفروَضــني علينــا 

مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“علــى الوكالــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن، الــيت تديرهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر الــدويل البــدء ابملســاعدة 
يف البحــث عــن آالف املفقوديــن يف ســوراي، وحماولــة الكشــف عــن مصريهــم، وتقــدمي اخلــربات والدعــم اللوجســيت 
للمجتمــع الســوري واملنظمــات احملليــة املختصــة يف هــذا اجملــال، وبشــكل خــاص يف مناطــق مشــال شــرق ســوراي بعــد 
اندحــار تنظيــم داعــش، مــن املمكــن للمســامهة الدوليــة الفاعلــة يف هــذا اجملــال أن تســاعد اجملتمــع الســوري يف حتديــد 

مصــري عشــرات آالف املختفــني”.

اثنيــاً: احتمــاالت جثــث املقابــر ومقارنــة مــع حصيلــة الضحــااي واملختفــن وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان:

صحيــح أنَّ القســم األعظــم مــن اجلثــث املوجــودة يف املقابــر، الــيت ورد ذكرهــا ســابقاً يعــود إىل الضحــااي الذيــن قتلــوا إثــر عمليــات 
القصــف اجلــوي واملدفعــي لقــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش علــى حمافظــة الرقــة، إال 
أن هنــاك احتماليــة وجــود أنــواع أخــرى مــن اجلثــث لضحــااي قتلــوا أو اختفــوا، وميكــن حصــر أبــرز تلــك االحتمــاالت يف اخليــارات 

التالية:
1 -   أشــخاص قتلــوا إثــر غــارات جويــة لقــوات التَّحالــف الــدويل أو عمليــات قصــف أرضــي مدفعــي أو هــاون نفذَّهتــا قــوات 

ســوراي الدميقراطيــة.
2 -    أشخاص قتلوا من قبل قوات تنظيم داعش ودفن التنظيم جثثهم يف هذه املقابر.

3 -   ضحــااي مــن الرهائــن الذيــن اعتقلهــم تنظيــم داعــش خــال معاركــه مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف مناطــق مثــل مــدن 
البــاب ومنبــج وبلــدة عــني العــرب، ونعتقــد أنَّ تنظيــم داعــش قــد نقــل بعضــاً مــن جثثهــم بعــد تصفيتهــم ودفنهــا يف هــذه املقابــر.
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4 -   أفــراد مــن مقاتلــي تنظيــم داعــش قتلــوا خــال االشــتباكات مــع قــوات ســوراي الدميقراطيــة أو نتيجــة غــارات قــوات التحالــف 
الــدويل، ونعتقــد أنَّ معظــم هــؤالء قــد متَّ دفنهــم يف مقــربة البانورامــا.

5 -   أفراد من عناصر قوات النظام السوري اعتقلهم تنظيم داعش مث أعدمهم.
6 -   أشــخاص مدنيــون أو مقاتلــون اعتقلــوا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري عندمــا كان ُمســيطراً علــى احملافظــة، أو مــن قبــل 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة عنــد ســيطرهتا عليهــا، أو مــن قبــل تنظيــم داعــش، مث اختفــوا ومل ُيكَشــف عــن مصريهــم حــى اآلن.

إضافــة إىل مجيــع مــا ســبق فــإنَّ املقابــر اجلماعيــة قــد ضمَّــت جثثــاً ملدنيــني قــد توفــوا وفــاة طبيعيــة، وتضــمُّ أيضــاً جثــَث أطفــال ُخــدَّج 
توفــوا بعــد الــوالدة.

وهنــا ال بـُـدَّ مــن عقــد مقارنــة بــني هــذه االحتمــاالت، ومــا قــد متكنَّــا مــن توثيقــه يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان؛ كــي نتمكــن 
مــن إعطــاء تصــوُّر عــن حجــم الكارثــة البشــرية الــيت عانــت منهــا حمافظــة الرقــة.

 
ألــف: حصيلــة الضحــااي املدنيــون الذيــن قتلــوا يف حمافظــة الرقــة علــى يــد أطــراف النــزاع منــذ آذار/ 2011 حــى آذار/ 2019 
وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الضحــااي يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بلغــت 4823 مدنيــاً بينهــم 922 طفــًا، و679 ســيدة 

)أنثــى ابلغــة( يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
ألف: قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 1829 بينهم 

204 طفًا و169 سيدة. 
ابء: القوات الروسية: 241 بينهم 41 طفًا و22 سيدة.

اتء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
o تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 942 بينهم 151 طفًا و83 سيدة.

اثء: فصائل املعارضة املسلحة: 3 
جيم: قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 308 بينهم 42 طفًا و41 سيدة.

حاء: قوات التحالف الدويل: 1133 بينهم 441 طفًا 302 سيدة.
خاء: جهات أخرى: 367 بينهم 43 طفًا و62 سيدة.

 
ابء: حصيلة حاالت االختفاء القســري يف حمافظة الرقة وفقاً لقاعدة بياانت املختفني قســرايً يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
بلغت ما ال يقل عن 4247 شخصاً من أبناء حمافظة الرقة بينهم 219 طفاً، و81 سيدة )أنثى ابلغة( ال يزالون قيد االختفاء 

القسري على يد األطراف الرئيسة الفاعلة يف سوراي، منذ آذار/ 2011 حى آذار/ 2019 يتوزعون على النحو التايل:
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ألف: قوات النظام السوري: 1712 بينهم 174 طفًا، و58 سيدة
ابء: التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

•  تنظيم داعش: 2125 بينهم 36 طفًا و12 سيدة.
اتء: قوات سوراي الدميقراطية: 288 بينهم 9 طفًا و11 سيدة. 

اثء: فصائل يف املعارضة املسلحة: 122 

وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل أنَّ معظــم املقابــر اجلماعيــة الــيت قمنــا ابلعمــل عليهــا واســتعرضنا عــدداً منهــا يف هــذا التقريــر قــد مت إنشــاؤها 
يف العــام األخــري لســيطرة تنظيــم داعــش علــى حمافظــة الرقــة )أي بــني تشــرين الثــاين/ 2016 و تشــرين األول/ 2017 (، 
ولــذا فنحــن نســتبعد قليــًا أن تضــمَّ هــذه املقابــر رفــات أشــخاص فقــدوا علــى يــد قــوات النظــام الســوري أو فصائــل يف املعارضــة 
املســلحة، ونعتقد بوجود مقابر أخرى يف املراكز العســكرية التابعة للنظام الســوري أو يف مناطق أخرى وهذا حباجة إىل مســتوى 

آخــر مــن التَّحقيــق والبحــث.
ونعتقــد مــن خــال التَّحقيقــات الــيت أجريناهــا أنَّ جثــث العديــد مــن املختفــني علــى يــد عناصــر تنظيــم داعــش قــد تكــون يف هــذه 

املقابــر وحتمــل عمليــة اســتخراج اجلثــث فيمــا لــو متَّــت علــى النحــو املطلــوب فرصــة كبــرية لتحديــد هويتهــم.

اثلثاً: أبرز املقابر اليت متَّ التعامل معها يف حمافظة الرقة:
ُتشــري التَّحقيقيــات الــيت أجراهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــيت اســتندت علــى زايرات ميدانيــة قــام هبــا متعاونــون 
معنــا، وصــور وفيديوهــات خاصــة حصلنــا عليهــا، إضافــة إىل حديــث مباشــر مــع أهــايل املناطــق وأقــرابء لضحــااي أو خمتفــني قســرايً، 
وكذلــك عــرب حديثنــا مــع فريــق االســتجابة األوليــة، تبــنيَّ لنــا أن 97 % مــن اجلثــث الــيت يف املقابــر تعــود إىل مدنيــني، يف حــني 

ُتشــكل جثــث مقاتلــي تنظيــم داعــش قرابــة 3 %.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد أبــو شــام2 -انشــط حملــي يف مدينــة الرقــة-، قــال لنــا إن احلقبــة الــيت تلــت 
ســيطرة تنظيــم داعــش علــى املدينــة اســتمرَّ فيهــا األهــايل بدفــن الضحــااي يف مقــربة “تــل البيعــة” إىل أن بــدأت احلملــة العســكرية 
بقيــادة قــوات ســوراي الدميقراطيــة وقــوات التَّحالــف الــدويل علــى املدينــة وحماصرهتــا؛ مــا جعــَل الوصــول إىل هــذه املقــربة أمــراً صعبــاً: 
“بــدأ األهــايل بدفــن الضحــااي الذيــن يقتلــون جــراء القصــف علــى املدينــة يف األماكــن العامــة، مثــل “مقــرة التــاج” و”احلديقــة 
البيضــاء” و”البانورامــا” اللــوايت مت اســتحداثهن يف ظــلِّ احلملــة العســكرية علــى الرقــة، النســبة األكــر مــن اجلثــث تعــود 
إىل ضحــااي قصــف قــوات التحالــف الــدويل وقــوات ســوراي الدميقراطيــة علــى املدينــة، كمــا أنَّ تنظيــم داعــش أيضــاً كان 

يســتخدم املقابــر ذاهتــا لدفــن عناصــره كمــا هــو احلــال يف مقــرة البانورامــا”.
 

2 تواصلنا معه عرب حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يف 30/ كانون الثاين/ 2019
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــاد3 وهــو حمــاٍم، يُقيــم يف مدينــة الرقــة، وأخــربان بشــهادته: “إن املقابــر 
الــيت يعمــل عليهــا فريــق االســتجابة األوليــة معروفــة لنــا منــذ بــدء احلملــة العســكرية علــى املدينــة؛ ألن أهــل املدينــة اضطــروا إىل 
دفــن الضحــااي داخــل املدينــة؛ نظــراً لعــدم قدرهتــم علــى الوصــول إىل املقــرة الرئيســة، وقــد طالبنــا اجمللــس املــدين بنقــل اجلثــث 
إىل مقــرة “تــل البيعــة”، ويقــوم العاملــون يف فريــق االســتجابة بتوجيــه دعــوات إىل األهــايل قبــل فتــح أيــة مقــرة مــن أجــل اســتالم 
رفــات ضحاايهــم يف حــال تقدميهــم أدلــة تؤكــد هويــة اجلثَّــة املدفونــة، معظــم اجلثــث يف املقابــر تعــود إىل مدنيــن، 99 % مــن 

اجلثــث يف مقــرة “اجلامــع القــدمي” تعــود إىل مدنيــن، أمــا التنظيــم فقــد كان يدفــن ضحــاايه يف مقــرة “البانورامــا”.”

خريطة تفاعلية ُتوضحِّ مواقع أبرز املقابر اليت متَّ التعامل معها يف حمافظة الرقة: 

3 تواصلنا معه عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

https://drive.google.com/a/sn4hr.org/open?id=16J0K5tv5MoGgbkv1YBWQnQ2EbYUcHLys&usp=sharing
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وأبرز تلك املقابر:
مقرة الرشيد:

عثــَر فريــق االســتجابة األوليــة علــى هــذه املقــربة يف ملعــب كــرة القــدم التابــع لثانويــة الرشــيد يف شــارع عــدانن املالكــي وســط مدينــة 
الرقــة، متَّ اكتشــافها يــوم الثــااثء 17/ نيســان/ 2018 ومت االنتهــاء مــن عمليــات اســتخراج اجلثــث يــوم الســبت 9/ حزيــران/ 

2018، وحبســب مــا أعلــن عنــه فريــق االســتجابة األوليــة فقــد متَّ العثــور علــى 553 جثــة بينهــا 25 ســيدة و33 طفــًا.
وأبلغنــا األهــايل ممــن اســتطعنا التواصــل معهــم أنَّ دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة بــدأ منــذ بدايــة عــام 2015، لكــن العــدد األكــرب 

مــن اجلثــث يعــود إىل ضحــااي قتلــوا يف ظــلِّ معركــة الرقــة األخــرية، وقــد متَّ تســليم 153 جثــة متَّ التعــرف عليهــا إىل ذويهــا.
حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد جــرانس، وهــو انشــط حملــي رافــق فريــق االســتجابة األوليــة يف عملــه وذكــر 
لنــا الصعــوابت الــيت تواجــه فريــق العمــل: “مــن بــن اجلثــث الــيت عثــر عليهــا الفريــق جثــث تعــود إىل مقاتلــن مــن عناصــر تنظيــم 
داعــش، اســتطعت متييــز ذلــك مــن مالبســهم وجعــِب الســالح الــيت كانــت عليهــا، لكــنَّ جثــث عناصــر التنظيــم ُتشــكل 
النســبة األقــل مــن جثــث املقــرة” قــال جــرانس إنــه شــاهد جثثــاً أخــرى كانــت ترتــدي مابــس خاصــة ابملشــفى ورجَّــح أهنــا تعــود 
إىل مصابــني قتلــوا متأثريــن جبراحهــم: “ال أســتبعد أن تضــمَّ املقــرة أيضــاً جثثــاً ملعتقلــن كانــوا لــدى تنظيــم داعــش قــام التنظيــم 
بقتلهــم يف أوقــات متفرقــة طيلــة مــدة ســيطرته علــى الرقــة، فاملقــرة تقــع قــرب القصــر العــديل، الــذي كان يتَّخــذُه تنظيــم 

داعــش مركــزاً أمنيــاً قبــل أن يقصفــه التَّحالــف الــدويل مــرات عــدة يف عامــي 2016 و2017.”

جثامني استخرجها فريق االستجابة األولية من ملعب اثنوية الرشيد يف شارع عدانن املالكي وسط مدينة الرقة – حزيران 2018 

https://drive.google.com/file/d/1poHDRccIh55MOYtBsytBznACPcXRS1x1/view
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حصلنــا علــى مقطــع مصــوَّر يتحــدَّث فيــه الطبيــب الشــرعي التابــع لفريــق االســتجابة األوليــة عــن املقــربة، ومقطــع آخــر يُظهــر بعضــاً 
مــن جثــث املقــربة بعــد اســتخراجها. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y287cMQ7z-I
https://www.youtube.com/watch?v=NiH2bobVo6w
https://drive.google.com/file/d/1YuJHSnFmLHu78PlEpOf_jAgU0RHZMadV/view
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مقرة التاج:
بــدأ فريــق االســتجابة األوليــة العمــل علــى هــذه املقــربة يــوم اخلميــس 21/ حزيــران/ 2018 يف أرض زراعيــة تقــدر مســاحتها بـــ 4 
كــم2، ماصقــة حلديقــة احليــواانت ســابقاً ابلقــرب مــن اجلســر القــدمي جنــوب مدينــة الرقــة، واســتمرَّت عمليــات اســتخراج اجلثــث 

حــى يــوم اخلميــس 27/ متــوز/ 2018.
حبســب فريق االســتجابة فقد بلغت حصيلة اجلثث املســتخرجة من املقربة 402 جثة بينها 62 طفًا و36 ســيدة، و6 جثث 

مل يتم حتديد جنســها، متَّ التعرف على 31 جثة وتســليمها لذويها.
مل نتمكَّن من حتديد الوقت الذي بدأت معه عمليات دفن اجلثث يف هذه املقربة.

جثامــني اســتخرجها فريــق االســتجابة األوليــة مــن أرض زراعيــة قــرب اجلســر القــدمي جنــوب مدينــة الرقــة -مسيــت مقــربة التــاج- 
15/ متــوز/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1jr_FKa952MiK_4MKt4VE68DlDLZYKoXq/view
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https://drive.google.com/file/d/1cYhqx7VXFZfeBhZ418-7BjOWM9Vh7Bjv/view
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مقرة احلديقة البيضاء:
األربعــاء 14/ آذار/ 2018 عثــر فريــق االســتجابة األوليــة علــى مقــربة مجاعيــة يف احلديقــة البيضــاء يف حــي النهضــة غــرب مركــز 
مدينــة الرقــة، اســتمرَّ فريــق االســتجابة ابســتخراج اجلثــث حــى يــوم الســبت 12/ حزيــران/ 2018، وبلغــت حصيلــة اجلثــث 
املســتخرجة مــن املقــربة 33 جثــة، بينهــا أربعــة أطفــال وســبع ســيدات، مل يتــم التعــرف علــى هويــة أي منهــا ومل تســتطع الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.

https://drive.google.com/file/d/1uzxd5ZdzSvNfyIC7eIcfLAdeTl7fMQUI/view
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مقرة حديقة حارة النجارين:
األربعــاء 1/ آب/ 2018 عثــر فريــق االســتجابة األوليــة علــى مقــربة مجاعيــة يف حديقــة مثلثيــة الشــكل جنــوب احلديقــة البيضــاء 
يف حــي النهضــة، اســتمرَّ فريــق االســتجابة ابســتخراج اجلثــث حــى يــوم األحــد 5/ آب/ 2018، وقــد بلغــت حصيلــة اجلثــث 
املســتخرجة مــن املقــربة 27 جثــة بينهــا ســتة أطفــال وتســع ســيدات، وجثــة واحــدة مل يتــم حتديــد جنســها، متَّ التعــرف علــى 19 

جثــة وتســليمها لذويهــا، ومل نتمكــن مــن حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.

https://drive.google.com/file/d/1uhywswXyeQn9V2cma6Bw_H6jw4uuc0H2/view
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عدة مقابر يف حي “حارة البدو”:
يقــع حــي حــارة البــدو مشــال مدينــة الرقــة وهــو مــن األحيــاء الــيت شــهدت اشــتباكات بــني تنظيــم داعــش وقــوات ســوراي الدميقراطيــة، 
ــن مــن حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن  عثــر فريــق االســتجابة األوليــة علــى أربــع مقابــر يف هــذا احلــي، مل نتمكَّ

اجلثــث يف هــذه املقابــر.
 

املقرة األوىل: ُعثر عليها يف حديقة صغرية شــرق مبى مدرســة هواري يف حي حارة البدو، وبلغت حصيلة اجلثث املســتخرجة 
منهــا 14 جثــة بينهــا ثاثــة أطفــال وســيداتن اثنتــان. وكان فريــق االســتجابة األوليــة قــد بــدأ ابســتخراج اجلثــث مــن هــذه املقــربة 

يــوم اجلمعــة 25/ أاير/ 2018.
املقــرة الثانيــة: ُعثِــَر عليهــا ضمــَن حديقــة صغــرية مثلثيــة الشــكل غــرب جامــع الشــهداء، بلغــت حصيلــة اجلثــث املســتخرجة مــن 
املقــربة 12 جثــة بينهــا طفــان اثنــان وســيدة واحــدة، وكان فريــق االســتجابة األوليــة قــد بــدأ ابســتخراج اجلثــث مــن هــذه املقــربة 

يــوم الثــااثء 29/ أاير/ 2018.
املقــرة الثالثــة: ُعثــر عليهــا يــوم الثــااثء 3/ متــوز/ 2018 يف هبــو منــزل تعــود ملكيتــه لشــخص مــدين يُدعــى “فيــاض” اســُتخرَِج 

منهــا 41 جثــة بينهــا تســعة أطفــال وســت ســيدات، وجثتــني اثنتــني مل حُيــدد جنســهما.

جثامني استخرجها فريق االستجابة األولية من مقربة مجاعية يف حارة البدو مبدينة الرقة - متوز/ 2018  

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%AB%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2%202018%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload_sn4hr_com%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2018%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&CID=7205ce2b-7533-4d07-b51f-35d6d5a3a145
https://drive.google.com/file/d/1H7yNKzRCkVxAIAeoTBKl9GB0pkzzG4T-/view
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املقــرة الرابعــة: ُعثِــر عليهــا يــوم الثــااثء 3/ متــوز/ 2018 يف هبــو منــزل تعــود ملكيتــه للســيد “أمحــد الشــهايب”، بلغــت حصيلــة 
اجلثــث املســتخرجة مــن املقــربة حبســب فريــق االســتجابة األوليــة 23 جثــة بينهــا ســبعة أطفــال وثــاث ســيدات، مت تســليم جثتــني 

اثنتــني لذويهمــا بعــد التَّعــرف عليهمــا.
 

مقرة حديقة يف حي النهضة:
ُعثــَر علــى هــذه املقــربة يف حديقــة حــي النهضــة قــرب مبــى مدرســة جــواد أنــزور، وبلغــت حصيلــة اجلثــث املســتخرجة منهــا 19 
جثــة بينهــا مخســة أطفــال وثــاث ســيدات، بــدأ فريــق االســتجابة األوليــة ابســتخراج اجلثــث يــوم الســبت 16/ حزيــران/ 2018 
وانتهــت عمليــات البحــث يــوم األربعــاء 20/ حزيــران/ 2018. ومل نتمكــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد 

الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة. 

https://drive.google.com/file/d/1jpWhoq8vHoxh3ht4-NjY3uPr58v_wpb8/view
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مقرة يف حي القادسية:
بــدأ العمــل علــى هــذه املقــربة يــوم الســبت 2/ حزيــران/ 2018 واســتغرقت عمليــات التَّنقيــب يومــاً واحــداً، وقــد عثــر فريــق 
االســتجابة األوليــة علــى هــذه املقــربة يف حديقــة قبالــة جامــع “بــال” شــرق مفــرق اجلــزرة، وبلغــت حصيلــة اجلثــث املســتخرجة 
منهــا ســبع جثــث بينهــا طفــل واحــد. ومل تســتطع الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات 

دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.

مقرة حديقة البانوراما:
تُعتــرب املقــربة األكــرب يف مدينــة الرقــة، ُعثــر عليهــا يف حديقــة البانورامــا عنــد املدخــل اجلنــويب للمدينــة، وتقــدَّر مســاحتها بـــ 100 
دومن، مل نســتطع حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات الدفــن يف هــذه املقــربة، وكان فريــق االســتجابة األوليــة قــد بــدأ العمــل 
عليهــا منــذ اإلثنــني 1/ تشــرين األول/ 2018 حــى األحــد 13/ كانــون الثــاين/ 2019، وبلغــت حصيلــة اجلثــث 793 جثــة 

بينهــا 33 طفــًا، و23 ســيدة، إضافــة إىل 463 جثــة تعــود إىل مقاتلــني مــن تنظيــم داعــش.
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https://drive.google.com/file/d/1utfXr__VqhEiFBRK0U1pcXjVPrTYBIUb/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 17

مقرة حديقة األطفال:
تقــع يف حديقــة األطفــال إىل جانــب جامــع الفــردوس يف حــي الفــردوس وســط مدينــة الرقــة، بــدأ فريــق االســتجابة األوليــة العمــل 
علــى هــذه املقــربة يــوم اإلثنــني 16/ نيســان/ 2018 واســتغرقت عمليــة اســتخراج اجلثــث يومــاً واحــداً وكانــت مخــس جثــث بينهــا 
طفل واحد وســيدة واحدة، مل يتم التَّعرف على أي من اجلثث، كما مل نتمكن يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان من حتديد 

الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.
 

مقرة اجلامع القدمي:
بــدأ فريــق االســتجابة األوليــة العمــل علــى هــذه املقــربة يــوم األحــد 26/ آب/ 2018 واســتمرَّ حــى يــوم اإلثنــني 10/ أيلــول/ 
ــَر عليهــا يف ســاحة اجلامــع القــدمي الواقــع مشــال شــارع “23 شــباط” مبدينــة الرقــة، وبلغــت حصيلــة اجلثــث  2018 حيــث ُعِث
املســتخرجة 94 جثــة بينهــا 35 طفــًا و13 ســيدة، ومتَّ تســليم 68 جثــة إىل ذويهــا بعــد التَّعــرف عليهــا. مل تســتطع الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.
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https://drive.google.com/file/d/1waDB8p7H8AVc4ilk3CrWo1lpRt6S1Iay/view
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مقرة الفخيخة:
تقــع املقــربة يف قريــة الفخيخــة قــرب معســكر الطائــع جنــوب مدينــة الرقــة علــى بعــد 1.5كــم، يف أرض زراعيــة تتبــع البحــوث 
الزراعيــة ســابقاً، بــدأ فريــق االســتجابة األوليــة العمــل علــى هــذه املقــربة يــوم اإلثنــني 21/ كانــون الثــاين/ 2019 وال يــزال العمــل 
مســتمراً علــى اســتخراج اجلثــث حــى حلظــة إعــداد التقريــر، وحــى آذار/ 2019 بلغــت حصيلــة اجلثــث املســتخرجة منهــا 184 
ــن مــن حتديــد الوقــت الــذي بــدأت معــه عمليــات دفــن اجلثــث يف هــذه املقــربة.  جثــة بينهــا 10 أطفــال و9 ســيدات. ومل نتمكَّ

https://drive.google.com/file/d/1JzaDD1mycTS_G1bkjQTeYOQtwLni9W2u/view
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رابعاً: فريق االستجابة األولية حباجة إىل دعم لوجسيت وخرايت:
يضــمُّ فريــق االســتجابة األوليــة قرابــة 107 أعضــاء بينهــم طبيــب شــرعي واحــد فقــط، و15 ممرضــاً، وحبســب مــا أبلغنــا بــه بعــض 
عناصــر الفريــق فــإنَّ عمــل القســم اخلــاص ابنتشــال الضحــااي يتلخَّــص حبفــر اخلنــادق الــيت تضــمُّ اجلثــث، مث حماولــة حتديــد اجلنــس 

ذكــر أم أنثــى، والتَّفتيــش عــن أيــة أشــياء ُتشــري إىل هويــة صاحــب اجلثــة، الــيت قــد تكــون مدفونــة مــع اجلثــة أو إىل جوارهــا.
يف املرحلــة التاليــة يقــوم الطبيــب الشــرعي ومســاعدوه بكتابــة حمضــر )ملــف( حيتــوي كل املعلومــات الــيت توفَـّـرت عــن اجلثــة، 
كالشــكل واملامــح واملابــس وعامــات ابرزة، وتتــمُّ أرشــفة هــذه امللفــات لــدى فريــق االســتجابة األوليــة، واملرحلــة الثالثــة يتــم فيهــا 

نقــل اجلثــث إىل املقابــر الرئيســة يف املدينــة )إىل مقــربة حطــني أو مقــربة تــل البيعــة( حيــث يتــم دفنهــم هنــاك.
 

يواجــه الفريــق حتــدايت عــدة يف أثنــاء عملــه يف البحــث واســتخراج اجلثــث، لعــلَّ مــن أبرزهــا التأخــري الكبــري يف عمليــات إزالــة 
األلغــام املنتشــرة يف مناطــق خمتلفــة يف حمافظــة الرقــة، وهــذا مــا أعــاق بشــكل كبــري عمليــة الوصــول اآلمــن إىل املقابــر اجلماعيــة، وقــد 
ســجَّلت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 229 مدنيــاً إثــر انفجــار ألغــام يف حمافظــة الرقــة منــذ تشــرين األول/ 2017 

حــى وآذار/ 2019.
 

إنَّ التَّحــدي األكــرب الــذي يواجــه فريــق العمــل هــو عــدم امتاكــه ســوى معــدات حفــر يدويــة وأدوات بدائيــة، وافتقــاره لوجــود 
خــرباء يف طريقــة حفــر ونقــل اجلثــث دون تدمــري األدلــة اجلنائيــة، إضافــة إىل العجــز الكبــري مــن حيــث وجــود األطبــاء الشــرعيني 
املختصــني، وكلمــا انقضــى وقــت أكــرب كلمــا أصبحــت إمكانيــة التَّعــرف وحتديــد هويــة أصحــاب اجلثــث أصعــب، وأخــرياً الحظنــا 
عــدم وجــود خمتــرب خمتــص ميكِّــن الفريــق العامــل مــن جتميــع العينــات املأخــوذة مــن اجلثــث )كالعظــام، الشــعر، األســنان( ويدوِّهنــا 

ضمــَن ســجات تتــمُّ أرشــفتها، حبيــث ميكــن الحقــاً أخــذ عينــات مــن األهــايل، وإجــراء حتاليــل DNA للمقارنــة واملطابقــة.

وقــد حصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى نســخ عــدة مــن التقاريــر الــيت يقــوم فريــق االســتجابة األوليــة بتســجيلها يف 
ــن التقريــر جــدواًل ألايم العمــل وُيســجل يف كل يــوم عــدد اجلثــث، الــيت مت اســتخراجها  أثنــاء عمليــة اســتخراج اجلثــث، ويتضمَّ
وجنــس اجلثــة فقــط، وابلتــايل ختلــو التقاريــر مــن اإلشــارة إىل أيــة معلومــات إضافيــة أو عامــات مميــزة أو حــى إرفاقهــا بصــور ملابــس 

الضحيــة واملوجــودات الــيت عثــر عليهــا ابلقــرب مــن جثتــه.

https://drive.google.com/file/d/1J2i6359LH7geMnRCN9oc4YhNyG2WSDiD/view
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قــال لنــا احملامــي إبراهيــم احلســن وهــو رئيــس جلنــة إعــادة اإلعمــار يف حمافظــة الرقــة، الــيت يتبــع هلــا فريــق االســتجابة األوليــة إنَّ معظــم 
املقابــر، الــيت متَّ العمــل عليهــا موجــودة داخــل املدينــة وقــد متَّ اســتحداثها بعــد احلملــة العســكرية لقــوات التحالــف الــدويل، وقــال إهنــم 
مييــزون بــني املدنيــني والعســكريني مــن خــال املابــس: “يرتــدي عناصــر التَّنظيــم ألبســة عســكرية “ابكســتانية، كمــا مُييِّــز جثثهــم 
الشــعر الكثيف واحلية الطويلة، هذه دالئل تُثبت لنا أنَّ اجلثة ألحد عناصر تنظيم داعش” وأضاف الســيد إبراهيم أنَّ طريقة 
استخراج اجلثث بدائية وبسيطة يستخدم فيها الفريق اجلرافة وآليات حفر بسيطة، إضافة إىل املعاول اليدوية: “بعد انتشال اجلثة 
مــن احلفــرة يتــم عرضهــا علــى فريــق الطبابــة الشــرعية حيــث تــدوَّن مجيــع التفاصيــل مــن لبــاس وأوصــاف اجلثــة وحتديــد ســبب 

الوفــاة وســنِّ الضحيــة، وتتــمُّ أرشــفة هــذه املعلومــات يف أرشــيف خــاص مــن قبــل الطبيــب الشــرعي”.
 

إنَّ عمليــة إعــداد التقاريــر وتدويــن املعلومــات وأرشــفتها علــى هــذا النحــو تفتقــر مــن وجهــة نظــران إىل كثــري مــن املهنيــة والدقــة 
واخلــربة، فالتمييــز بــني املدنيــني واملقاتلــني ال يتــم مــن خــال املابــس واللحيــة فقــط، فقــد أجــرب تنظيــم داعــش اإلرهــايب بقراراتــه 

التمييزيــة مجيــع املدنيــني علــى إطــاق اللحــى، وارتــداء مابــس مشــاهبة ملــا يرتديــه عناصــر التنظيــم.

خامساً: االستنتاجات القانونية: 
لقــد نــصَّ القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف يف عــدة مــواد 116-112 علــى التَّدابــري اخلاصــة لعمليــات البحــث عــن املوتــى ومنــع 
ســلب جثثهــم وحظــر تشــويهها، كمــا أشــار الربتوكــول اإلضــايف الثــاين لعــام 1977 التفاقيــات جنيــف األربعــة يف مادتــه الثامنــة إىل 
واجب البحث عن املوتى، كما أنَّ هناك قواعد عامة ُملزمة مثل حظر االعتداء على الكرامة الشخصية، واملعاملة غري اإلنسانية.

وإنَّ عمليــة نقــل اجلثــث إىل املقابــر الرئيســة دون أخــذ عينــات مــن بقــااي العظــام أو الشــعر، كمــا أن عــدم وجــود فريــق خمتــص 
مــن أطبــاء شــرعيني لديهــم خــربة طويلــة يف مزاولــة املهنــة قــد يُعــرِّض مواقــع املقابــر اجلماعيــة للتَّلــوث غــري املقصــود، وكل هــذا يُعتــرب 
تشــويهاً وتدمــرياً لألدلــة، وُيصعِّــب الكشــَف املســتقبلي عــن هــوايت أصحــاب اجلثــث، ويدخــل اجملتمــع يف حالــة مــن اإلخفــاء 
القســري املســتمر لعشــرات آالف الضحااي، ونعتقد يف الشــبكة الســورية أنَّ ســلطات األمر الواقع وهي قوات ســوراي الدميقراطية 
مل تتَّخــذ مجيــع التدابــري املمكنــة جلعــل هــذه العمليــة تتــم علــى حنــو يضمــن حفــظ األدلــة وصــوَن حقــوق الضحــااي، والكشــف 
عــن مرتكــي االنتهــاكات يف حــال وقوعهــا، وكذلــك إدراك حجــم الضَّــرر والعنــف الــذي تعرَّضــت لــه احملافظــة، وتتحمَّــل القــوات 

العســكرية املســيطرة املســؤولية الرئيســة واملباشــرة عــن كل هــذه األفعــال وتداعياهتــا.
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يبــدو لنــا مــن خــال هــذا التقريــر أنَّ الســلطات العســكرية املســيطرة علــى األرض وهــي قــوات ســوراي الدميقراطيــة املكوَّنــة بشــكل 
أساســي مــن قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي، ال تكــرث مبثــل هــذه األمــور ذات احلساســية العاليــة واخلطــورة اجملتمعيــة، وهنــاك 
خلــل وفشــل كبــري يف إدارة املناطــق الــيت خرجــت عــن ســيطرة تنظيــم داعــش يف ظــلِّ غيــاب جســم سياســي مُيثــل اجملتمعــات 
احملليــة علــى حنــو عــادل، وتتبــع لــه قــوة عســكرية، وبــدا واضحــاً اإلمهــال والتقصــري يف التعامــل مــع ملفــات عــدة، مــن أبرزهــا ملــف 
اجلثــث واملقابــر، وكان هــذا امللــف أحــد املســائل الــيت انقشــتها الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع مكاتــب عــدة عاملــة يف 
وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يف زايرهتــا األخــرية إىل واشــنطن – 8/ آذار اجلــاري؛ ملــا هلــذا امللــف مــن تداعيــات خطــرية وهتديــد ألمــن 

واســتقرار وهويــة اجملتمــع، ولــدور احلكومــة األمريكيــة األساســي يف مشــال شــرق ســوراي.

التوصيات:
قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية:

• تقــدمي مزيــد مــن الدعــم اللوجســيت واملــادي لعمليــة اســتخراج اجلثــث، والضَّغــط علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة لتخصيــص قســم 
أكــرب مــن املــوارد املاديــة يف هــذا اخلصــوص؛ ذلــك كــي ال تعتــرب هــذه العمليــة الحقــاً مبثابــة تاعــب ابلرفــات وطمــس ألدلــة، حيــث 
قــد تكــون قــوات ســوراي الدميقراطيــة جــزءاً مــن تلــك االنتهــاكات نفســها، وهلــذا يتوجــب إنشــاء جســم مســتقل برعايــة التَّحالــف 

الــدويل للقيــام هبــذه املهمــة ابلتعــاون والتنســيق مــع فريــق االســتجابة األوليــة احمللــي للقيــام هبــذه العمليــة املعقــدة واحلساســة.
• الضغــط علــى قــوات ســوراي الدميقراطيــة بعــدم حصــر معظــم اجلهــود واملــوارد يف عمليــات التســليح وختزيــن الذخــرية، وبــذل جهــود 

أكــرب يف العمليــات املدنيــة ومســاعدة اجملتمــع احمللــي، ومــا ورَد يف هــذا التَّقريــر يــدلُّ علــى فشــل صــارخ يف هــذا اجملــال.
فــن املناســب يف قبــور حتمــل  • اختــاذ مجيــع التدابــري املمكنــة حلمايــة اجلثــث وبــذل كل اجلهــود لتحديــد هويــة القتلــى وتوفــري الدَّ

عامــات واضحــة.
• دعم فريق االستجابة األولية بشكل مادي ولوجسيت وتوفري املعدات الازمة، وزايدة عدد األطباء الشرعيني املتخصصني.

• إنشــاء خمتــرب ميكــن فيــه مجــع العينــات املأخــوذة مــن اجلثــث ملقارنتهــا مــع عينــات مــن عائــات املفقوديــن وإنشــاء ســجل عــام 
مركــزي للمفقوديــن.

• املسامهة يف اإلسراع بعملية إزالة األلغام اليت تؤثِّر بشكل كبري على عودة املدنيني إىل مدينة الرقة وعلى عملية استخراج اجلثث.

املعارضة السورية:
• املســامهة يف تقــدمي الدعــم اللوجســيت واخلــربايت لفريــق االســتجابة األوليــة، وحتمُّــل مســؤولياهتا يف هــذا اخلصــوص، وتشــكيل جلنــة 

خمتصــة لــزايرة املقابــر ومتابعــة ســري األعمــال.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
ــح  • تســليط الضــوء علــى موضــوع املقابــر اجلماعيــة ومتابعــة مــا جيــري مــن عمليــات نبــش واســتخراج للجثــث، وإصــدار تقريــر يوضِّ
موقفهــا مــن هــذه العمليــات وُيصــدر توصيــات إىل جملــس األمــن الــدويل للتَّحــرك مــن أجــل الكشــف عــن هويــة عشــرات آالف 

الســوريني املفقوديــن.

اللجنة الدولية للصليب األمحر:
• على اللجنة الدولية للصليب األمحر زايرة حمافظة الرقة وأن ُتساهم خرباتياً يف عملية املساعدة يف التَّنقيب عن اجلثث وحفظ 

فــن للتَّلوث. املــواد اجلنائيــة ومنــع تعــرُّض مواقــع الدَّ

اللجنة الدولية لشؤون املفقودين:
• عقــد ورشــة تدريبيــة لفريــق االســتجابة األوليــة احمللــي، وتزويدهــم ابالستشــارة واخلــربات الازمــة، وبــذل كل جهــد ممكــن 

العدالــة االنتقاليــة يف ســوراي. يُعــّزِز مســار  للمســاعدة يف حتديــد هويــة املفقوديــن واملختفــني، وهــذا ســوف 
• تفعيل عمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين يف سوراي بشكل أكرب وأبسرع وقت ممكن.

فريق االستجابة احمللي:
• حماولــة كســب اخلــربات الضروريــة هبــدف جتنُّــب تدمــري األدلــة، والعمــل علــى التنســيق مــع اللجــان الدوليــة والشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان مســتعدة للمســامهة يف هــذا اخلصــوص.
• االلتــزام بعــدم دفــن الضحــااي يف مقابــر مشــركة، ومجــع املعلومــات كافــة، الــيت مــن املمكــن أن تســاعد يف حتديــد هويــة أصحــاب 

اجلثــث قبــل دفنهــا.

شكر وتقدير
خالــص العــزاء جلميــع أســر الضحــااي واملتضرريــن، وكل الشــكر لألهــايل والنشــطاء احملليــني وذوي الضحــااي وفريــق االســتجابة 

األوليــة احمللــي، الذيــن لــوال تعاوهنــم مل نكــن لنتمكــن مــن إصــدار هــذا التقريــر علــى هــذا النحــو.
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