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يف أعقاب املعلومات األخرية اليت صدرت باجلملة عن حكومة اجلمهورية العربية السورية بشأن وفاة العديد من األشخاص احملتجزين و/أو 
ضرورة تفسري مصري األشخاص املفقودين واحملتجزين يف كل أحناء البلد وأماكن وجودهم. وتوصي اللجنة  )1(املفقودين، تؤكد جلنة التحقيق

االعرتاف كال الضحايا وُأسرهم يف هذا املوضوع، مبا يف ذلك لملعاجلة أكثر االنشغاالت إحلاحًا  اجلوهريةكذلك باختاذ عدد من اخلطوات 
  الكشف عن أماكن وجود رفام.و لضحايا ا َمْن هلك من كيفية وفاة  بشأن باحلقيقة

  

  مقدمة  -أوالً 

ارتكاب أعمال االحتجاز التعسفي يف كل أحناء اجلمهورية العربية الواقع بينما تواصل مجيع األطراف املوجودة على أرض  - 1
هذه الظاهرة أكثر شيوعاً يف املناطق الواقعة حتت سيطرة احلكومة عنها يف أي مناطق أخرى. وسبق للجنة  فقد كانتالسورية، 

القوات األمنية أو القوات املسلحة التابعة للحكومة أو امليليشيات  يتمثل يف قيامواملنهجي الذي النطاق  الواسعأن وثقت النمط 
يف سياق االعتقاالت اجلماعية يف نقاط التفتيش أو أثناء  تعسفياً  سنة 15فوق سن الرجال  بتوقيف واحتجاز العاملة بامسها
بعد أخذهم إىل مرافق االحتجاز اليت تديرها احلكومة، للضرب كان احملتجزون يتعرضون ويف كثري من األحيان   .)1(تفتيش البيوت

بسب التعذيب أو ظروف املعيشة الالإنسانية أو االفتقار إىل املساعدة الطبية الكافية أو اإلمهال وهلك كثري منهم بعد ذلك 
رشاوى ملعرفة أماكن وجود أقارم احملتجزين. ويف حاالت أخرى، مل الدفع ل مضطرةاُألسر  كانتاملتعمد. ويف عدة حاالت،  

 اً بعد ذلك.أبديروهم ومل هؤالء األقارب  يتم إبالغهم قط بأماكن وجود

؛ عندما قامت )2(2018علم كثري من هذه اُألسر مبصري آبائهم أو أزواجهم أو أبنائهم للمرة األوىل يف شهر أيار/مايو و  - 2
وزارة الداخلية السورية حتت إشراف وهي هيئات إدارية تعمل  -بتزويد مكاتب السجل املدين احلكومية  )3(كيانات تابعة للدولة

وفيام مكاتب السجل املدين ُتسجل  ئذٍ دعن. و أشخاصوفيات عن  )4(مبعلومات باجلملة -أحناء البلد  وتقع يف كل حمافظة يف
اُألسرة. ويف بعض احلاالت، أصدرت هذه املكاتب قوائم ُتشري إىل الوفيات. ويف حاالت  بياناتبتحديث  تقوم الحقاً و 

ال يزال  ههذه املكاتب تأكيدات الوفاة، رغم أن مقد تُ العائلية. و ألفراد طلبوا بيان احلالة الوفاة هذه املكاتب أكدت أخرى، 
 ).7-6(انظر الفقرتني بعد ذلك على شهادة وفاة أن حتصل هذه اُألسر يتعني على 

                                                             

  . coisyria@ohchr.org  |@UNCoISyriaأعضاء اللجنة هم باولو سريجيو بينهريو (الرئيس) وكارين كوننغ أبو زيد وهاين جمّلي   )1(
رغم أنه يبدو  2018اعتباراً من شهر كانون الثاين/يناير بأعداد كبرية توضيح وفيات لوثقت اللجنة قيام مكاتب السجل املدين بتحديث سجالا   )2(

  .2018يف أيار/مايو وحزيران/يونيه أن معظم احلاالت ظهرت 
مديريات من يوجد نظام مركزي لتسجيل وفيات احملتجزين يف مرافق االحتجاز اخلاضعة لسيطرة احلكومة، ويتم التبليغ بصورة منتظمة عن الوفاة   )3(

  هذه املعلومات. الذي يقوم حبفظلشرطة العسكرية يف اجليش العريب السوري، افيلق األمن إىل 
لتوجه لتوجيه األشخاص الباحثني عن أفراد اُألسر احملتجزين ب غريهم من ممثلي الدولةسبق للجنة أن وثقت كيف قام العاملون يف األفرع األمنية أو   )4(

اُألسر بدون أي معلومات عن مصري أحبائهم. ولكن يف حاالت أخرى أبلغ  ظلتإىل مقر الشرطة العسكرية يف دمشق. ويف معظم احلاالت املوثقة، 
 حالتهم إىل مشفى تشرين العسكري (دمشق) حيثأ وبعد ذلكيبحثون عنهم، الذين املسؤولون يف الشرطة العسكرية هذه اُألسر بوفاة األشخاص 

الف أو عشرات اآلما يصل إىل عن أمساء يف هذا العام كان الكشف ). و 5لضحايا (انظر الفقرة امتكنت اُألسر من احلصول على شهادات وفاة 
  . أمراً غري مسبوقتجزين و/أو املفقودين من احملاآلالف ِممن يُدعى وفام 
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ويعتقد أن كثرياً من األشخاص الذين مت حتديث حالتهم لتوضيح وفام كانوا قد تعرضوا لالحتجاز على يد سلطات الدولة  - 3
, ويبدو أن معظم الوفيات أثناء االحتجاز قد وقعت يف أماكن االحتجاز اليت تديرها )5(2014و 2011بني  يف الفرتة

 إعادة اجلثة أو املمتلكات الشخصية للمتويف.  حالة مت فيهاأي  توثقمل  اللجنةبرات السورية أو الوكاالت العسكرية. ولكن ااملخ

. ويف مجيع احلاالت تقريباً، ُتشري السجالت )6(أو املعلومات اليت استندت إليها عن املشايف العسكرية اإلخطاراتهذه  وصدرت - 4
بعد نه مت إعدام الشخص املتويف قيل إحاالت أخرى، ويف “. سكتة دماغية”و أ“ نوبة قلبية”إىل أسباب طبيعية للوفاة مثل 

اشرتك بعض األشخاص و مت اإلبالغ عنه يف سجن صيدنايا). ما  حمكمة ميدانية أوىل أو ثانية (مبا يف ذلكصدر عن  حكم
 وهو ما قد يُشري إىل عمليات إعدام مجاعية.  واحدة ايف تاريخ وف نفس املنطقة اجلغرافيةمن 

العاملني يف مشفى تشرين العسكري (دمشق) على الصادرة عن شهادات الوفاة  كانت  ،ويف سياق منط سبق للجنة أن وثقته - 5
الوفاة وسببها. وحتمل هذه الشهادات الذي يُدعى فيه وقوع تاريخ الاسم الضحية وتاريخ ميالده، وكذلك  تتضمن املثالسبيل 

الشائعة األسباب. ويف تناقض صارخ مع )7(واحد أو أكثر من املسؤولني حتمل توقيع اخامت مشفى تشرين العسكري، ويبدو أ 
يذكر مسؤولو ومل “. نوبة قلبية” كانسبب الوفاة   أنسجلت معظم شهادات الوفاة  ،)8(اللجنة اليت وثقتهاوفاة السجناء ل

مشفى تشرين العسكري. وصدرت  هومكان الوفاة  أناحلاالت  بعضيف تذكر املشايف أي معلومات تتعلق مبكان االحتجاز، و 
 .)9(شهادات مماثلة أيضاً من مشفى اتهد (دمشق)

 التشريع الوطين واآلثار املتعلقة حبقوق اإلنساناحلصول على شهادات الوفاة: 

أحد أفراد اُألسرة  ذا العمليقوم  لذلكجيري تنظيم تسجيل امليالد والوفاة والزواج يف سوريا على أساس الوحدة اُألسرية، و  - 6
. وينص القانون السوري يف حاالت الوفاة اليت حتدث )10(يف هذه احلالة وفاةالاستالم شهادة و يف غضون شهر من احلادث، 

للحصول على شهادة وفاة رمسية من  لتقدم طلباً داخل البلد، بأن يتاح لُألسرة شهر واحد بعد احلصول على تأكيد بالوفاة 

                                                             

سواء كانوا متعاطفني  ،متعاطفني مع املعارضةللاموعات املسلحة وكذلك االحتجاز التعسفي  أعضاءاحتجاز  كيف أّدىسبق للجنة أن وثقت    )5(
قد أّدى إىل جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف اإلبادة والقتل واالغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسي فعًال أو يُنظر إليهم على أم متعاطفون، 
أعاله).  2بعيداً عن العني، بعيداً عن اخلاطر، احلاشية النطاق ومنهجي ضد السكان املدنيني (انظر عموماً  والتعذيب والسجن يف سياق هجوم واسع

ية والتعذيب واالغتصاب والعنف اجلنسي واالعتداء على الكرامة سوتصل هذه األفعال أيضًا إىل حد جرائم احلرب املتمثلة يف القتل واملعاملة القا
  .99، الفقرة سهاملرجع نف الشخصية. انظر

  املشفى العسكري يف حرستا أو بعض النقاط الطبية. وأ 601العسكري أو مشفى املزة مشفى تشرين العسكري   )6(
  .43أعاله، الفقرة  2عيداً عن اخلاطر، احلاشية ببعيداً عن العني ... انظر   )7(
زنازين عندما تعرضوا للضرب حىت الوفاة أثناء االستجواب ويف الزنازين، الذكر حمتجزون سابقون لدى الدولة أمام اللجنة تفاصيل مقتل زمالئهم يف   )8(

سجناء، العلى  أو ماتوا نتيجة إصابات خطرية حلقت م من جراء التعذيب أو سوء املعاملة. وهلك آخرون نتيجة ظروف املعيشة الالإنسانية املفروضة
األحيان من يف كثري حيصلون الدولة  الذين حتتجزهمالسجناء  يكنالغذاء، ومياه الشرب غري النظيفة. ومل  نقصمبا يف ذلك االكتظاظ بصورة خطرية، و 

ميكن منعها مثل اإلسهال أو غري ذلك كان أمراض  على الرعاية الطبية الكافية أو على الرعاية الطبية على اإلطالق، وتعرضوا للوفاة بأعداد كبرية بسبب 
  من اإلصابات املعدية اليت انتشرت يف زنازين غري صحية ومكتظة.

  .43أعاله، الفقرة  2بعيداً عن العني ... بعيداً عن اخلاطر، احلاشية انظر   )9(
 Civil Documentation and :؛ انظر أيضاً 67املدنية، املادة ، قانون األحوال 2007لعام  26اجلمهورية العربية السورية، املرسوم التشريعي رقم   )10(

Registration in the Syrian Arab Republic, Syrian Arab Republic Ministry of Interior Civil Affairs Directorate and United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) ملدين يف اجلمهورية السورية، اجلمهورية العربية السورية، وزارة الداخلية، (وثائق احلالة املدنية والتسجيل ا
، وميكن االطالع عليها يف املوقع 27-26الجئني) ص للشؤون امديرية الشؤون املدنية ومفوضية األمم املتحدة السامية 

2018.pdf-Jul-En-Documentation-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-http://www.unhcr.org/sy/wp .  
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لوفاة. ويف حالة مكتب السجل املدين. وبدون هذه الشهادة، ال تستطيع اُألسرة التحرك يف اجلوانب القانونية الناشئة عن ا
، )11(لرية سورية 3000غرامة تصل إىل  فرضعدم التقدم بطلب للحصول على شهادة الوفاة يف غضون شهر واحد فإنه ميكن 

الغرامة إىل  ترتفعويف حالة عدم التقدم ذا الطلب يف غضون سنة واحدة، فإنه يتعني احلصول على تقرير من الشرطة و 
ال من السوريني املشردين  اً كثري   فإن، )13(مراعاة أعداد الالجئني املشردين داخلياً يف أحناء البلد. ومع )12(لرية سورية 000 10

 ذا االلتزام مبوجب القانون. الوفاءيف الوقت احلاضر يستطيعون 

ذلك حقوقهم هادة وفاة رمسية ينطوي على آثار مؤذية حمتملة على حقوق اإلنسان اخلاصة بأقارب املتويف، مبا يف وعدم وجود ش - 7
 اً كثري   فإنيف السكن واألرض وامللكية. ونظراً ألن وثائق السكن واألرض وامللكية تستبعد يف كثري من األحيان أمساء النساء، 

اث أو الوضع ري يف احلصول على حقوق احليازة أو إثبات حقوق امل حتديات إضافيةتواجه من اُألسر املعيشية اليت ترأسها املرأة 
 العائلي.

 مالحظات أولية  -ثانياً 

، والقوات احلكومية )14(ُتشري التقديرات إىل أن عشرات اآلالف من السوريني تعرضوا لالختفاء على يد القوات املوالية للحكومة - 8
أثناء عمليات تفتيش البيوت . وكان قد مت احتجاز كثري من هؤالء األشخاص احتجازاً تعسفياً، مبا يف ذلك )15(السورية أساساً 

 يف نقاط التفتيش أو أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية. و 

، مبن فيهم كبار أعضاء فيلق الشرطة العسكرية يف اجلمهورية نياحلكومي يعين اعرتاف املسؤولنيديث سجل هؤالء املختفني حتو  - 9
توفني، مبا يف ذلك تاريخ الوفاة املفرتض. وهلذا الغرض، تُقر الدولة ضمنياً امل ريمعلومات عن مصبأن لديهم  )16(العربية السورية

يف الوفاة يف حاالت اإلعدام مبوجب ما عند وفاته، وكذلك قيامها بدور موجوداً فيه مبعرفتها باملكان الذي كان الشخص أيضاً 
 أمر حمكمة أو حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء.

إلعادة املمتلكات الشخصية. ويف  إجراءاتأي معلومات بشأن أماكن اجلثث، ومل تقم بأي ولكن الدولة مل تكشف عن  -10
ضمن قائمة بأمساء األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء بصورة توت السوريةسياق إخطارات الوفاة اليت صدرت عن السلطات 

                                                             

  املرجع نفسه:  )11(
 Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic ,”؛ انظر أيضاً 68أعاله، املادة  10، احلاشية قانون األحوال املدنية  )12(

supra“ 27-26أعاله، الصفحتان  10، احلاشية .  
، وميكن االطالع 2018آب/أغسطس  A/HRC/39/65، 9تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية، انظر عموماً،   )13(

  . https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_39_65_EN.docxعليه يف املوقع  
القوات السورية و/أو القوات الروسية و/أو أعضاء امليليشيات املرتبطة حبكومة اجلمهورية العربية إىل “ القوات املوالية للحكومة”تشري عبارة   )14(

  إىل قوات اجلمهورية العربية السورية وحدها. “ القوات احلكومية”السورية. وُتشري عبارة 
ضي ُقدماً، جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية، : سبيل االحتجاز يف اجلمهورية العربية السورية  )15(

ُ
آذار/مارس  8امل

 ، وميكن االطالع عليه يف املوقع2، الفقرة 2018
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf.  اليت تتفق التقديرات اجلارية و

  .100 000و 60 000بني  العددُحتدد حيث وضعتها منظمات غري حكومية موثوقة تعمل يف جهود التوثيق، 
  .96أعاله، الفقرة  2احلاشية بعيداً عن العني... بعيداً عن اخلاطر، أعاله؛ انظر أيضاً  3انظر احلاشية   )16(



  التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السوريةجلنة 

 

  

 5    إخطارات الوفاة يف اجلمهورية العربية السورية

  
 

قائماً طاملا أن اُألسر ال تعلم شيئًا عن أماكن  ظليأخرى، ترى اللجنة أن االختفاء القسري باعتباره انتهاكًا للقانون الدويل 
 . )17(وجود الضحايا

أساساً  تتحملعروف أنه حمتجز لدى الدولة فإن الدولة كان من املشخص   يف حالة وفاةُتشري اللجنة يف هذا الصدد إىل أنه و  -11
عن القيام بأعمال. وجيب القيام بتحقيق مستقل واإلبالغ  امتناعهاأعمال أو ب حتدث بسبب قيامها عبء إثبات أن الوفاة مل

 .)18(يف صدد كل حالة من حاالت الوفيات أثناء االحتجاز علناً عن االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها

الرفاة، الوفاة واالنتهاكات املتصلة احملتملة، مبا يف ذلك نشر املعلومات وإعادة  إعالناتتواصل اللجنة تقييم عملية إصدار و  -12
أماكن الدفن والتحقيق يف أسباب الوفاة. وتواصل اللجنة كذلك تقييم التحديات اليت تعرتض احلصول على شهادات  توضيحو 

الوفاة الرمسية (والوثائق املدنية عموماً) والتأثري الذي قد ينجم عن ذلك على التمتع باحلقوق الرئيسية، مبا يف ذلك حقوق املرأة 
 .مستمرةتزال التحقيقات ال ملمتلكات واملرياث. و يف السكن واألرض وا

  التوصيات  -ثالثاً 

إحراز أي تقدم يف التوصل إىل تسوية سياسية وسالم دائم يف سوريا بدون مواجهة عاجلة الحتياجات أنه ال ميكن ُتالحظ اللجنة 
تحديث بيانات السجل املدين ل الواسعة النطاقالضحايا والناجني السوريني وأسرهم يف جمال العدالة. وفيما يتعلق باألعمال األخرية 

  وصي اللجنة باختاذ اخلطوات التالية: لتوضيح الوفيات يف اجلمهورية العربية السورية، ت

، ينبغي أن تقوم حكومة اجلمهورية العربية السورية فورًا بوقف أي تنفيذ لعقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك عقوبة اإلعدام أوالً  �
 الصادرة عن حماكم عسكرية أو ميدانية. 

ينبغي للقوات املوالية للحكومة وللدولة السورية يف املقام األول أن تكشف علناً عن مصري احملتجزين و/أو املختفني  ثانياً، �
و/أو املفقودين دون تأخري. ويقع على كل طرف يف النزاع التزام مبوجب القانون الدويل باختاذ كل التدابري املمكنة عملياً 

هم باعتبارهم مفقودين نتيجة األعمال القتالية وأن توفر ألفراد أسرهم أي معلومات لبيان األشخاص الذين مت اإلبالغ عن
. وجيب السماح لُألسر، وكذلك ملنظمة إنسانية مستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب )19(لديها عن مصري هؤالء األشخاص

) 2015( 2258) و2015( 2254األمحر، بزيارة من ال يزال قيد االحتجاز. ويُطالب قرارا جملس األمن لألمم املتحدة 
لنساء واألطفال. وإذا مل يكن بوسع مجيع األطراف يف النزاع السوري بإطالق سراح أي أشخاص حمتجزين تعسفياً، وخاصة ا

 الدولة السورية تقدمي تربير قانوين الستمرار احتجاز هؤالء األشخاص فينبغي إطالق سراحهم فوراً. 

                                                             

يعترب كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرمية ”ينص إعالن األمم املتحدة املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على أنه   )17(
 األمم املتحدة، اجلمعية العامة، اجللسة (أضيف التأكيد).“ ... مصير ضحية االختفاء ومكان اختفائهمستمرة باستمرار مرتكبيها يف التكتم على 

  ). 1( 17، املادة 1992كانون األول/ديسمرب   A/RES/47/133 ،18، 92العامة 
حريتهم، تقرير األمني العام، حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل: حتليل اإلطار القانوين واملؤسسي الدويل حلماية مجيع األشخاص احملرومني من   )18(

A/68/261 ،22  من  6) املتعلق باملادة 2018( 36التعليق العام رقم (ُحذفت االستشهادات الداخلية)؛ انظر أيضاً  52، الفقرة 2013متوز/يوليه
، 2018تشرين األول/أكتوبر  CCPR/C/GC/36 ،30مسبقة غري حمررة،  صيغةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بشأن احلق يف احلياة، 

   الداخلية).(ُحذفت االستشهادات  29الفقرة 
  .117اللجنة الدولية للصليب األمحر، القاعدة   )19(



  التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السوريةجلنة 

 

  

 6  إخطارات الوفاة يف اجلمهورية العربية السورية  

  
 

من حق أُسر األشخاص الذين كانوا ضحايا االختفاء القسري معرفة احلقيقة فيما يتعلق بظروف اختفائهم  ثالثاً، �
سر كذلك من استعادة رفاة أقارم الذين ماتوا أثناء االحتجاز أو مت إعدامهم ومعرفة . وجيب أن تتمكن األُ )20(ومصريهم

. وينبغي كذلك متكني اُألسر من التوصل إىل شكل من أشكال إغالق املوضوع وأن تتاح هلم الفرصة )21(أماكن وجود رفام
 ة الدفن.ألداء واجب تشييعهم وإقامة الطقوس املالئمة، مبا يف ذلك إمكانية إعاد

من قانون احلالة املدنية (التشريع  68و 67، ينبغي أن تقوم حكومة اجلمهورية العربية السورية فورًا بإلغاء املادتني رابعاً  �
) اللتني تنصان على فرض غرامة على اُألسر يف حالة عدم تقدمي طلب احلصول على شهادة 2007لعام  26اإلداري رقم 

 دين بعد شهر أو بعد سنة على التوايل.وفاة رمسية من مكتب السجل امل

عندما تنشأ الوفاة أثناء االحتجاز عن سبب غري قانوين مثل التعذيب واملعاملة الالإنسانية واإلعدام بإجراءات  خامساً، �
موجزة أو خارج نطاق القضاء، فيجب على الدولة السورية أن تكفل القيام بتحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل يف 

فاة على هذا النحو يف االدعاءات بوقوع التعذيب أو غري ذلك من سوء املعاملة، وذلك وفقاً للمعايري الدولية. حاالت الو 
وينبغي نشر مجيع التقارير الطبية وغري ذلك من األدلة الناشئة عن هذه التحقيقات، وإتاحتها ألقرب األقارب. وجيب حماسبة 

رتك هذا اإلجراء لتتابعه اُألسر بصورة منفردة. وإذا مل تكن الدول السورية املسؤولني عن هذه االنتهاكات وينبغي أّال يُ 
مستعدة ملساءلة اجلناة أو غري قادرة على ذلك، فينبغي أن يقوم جملس األمن التابع لألمم املتحدة بإحالة املوضوع إىل 

 احملكمة اجلنائية الدولية. 

مهورية العربية السورية لتقييم الضرر الواقع وتلقي الشكاوى وتوفري ينبغي إنشاء آلية وطنية للتعويضات يف اجل سادساً، �
  التعويضات الفردية أو اتمعية املالئمة وغري ذلك من وسائل االنتصاف املالئمة سواء كانت مالية أو يف أي شكل آخر.

  
____________  

  

                                                             

(ودخلت  A/61/488، 2007شباط/فرباير  6االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت فُتح باب التوقيع عليها يوم   )20(
  ).2( 24)، املادة 2010كانون األول/ديسمرب   23حيز التنفيذ يوم 

  ).3( 24املرجع نفسه، املادة   )21(


