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GE.14-00000 (A) 

*GE.1400000*  

  : الوفيات أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية.. بعيدًا عن الخاِطر العين بعيدًا عن
  

  موجز

 مبـا يف ذلـك قتـل احملَتجـزين يف مراكـز االحتجـاز - اً وُممَنَهجـ هـائالً  اً جلمهورية العربية السورية ُعنفـا شهدت  
احملَتجـزين يف الفـرتة بـني  قـَْتـلهـذه الورقـة تفحـص . ت القتالساحا بعيداً عن األنظار، وبعيداً عن  -الرمسية واملؤّقتة 

مقابلــة  621. وتسـتند اسـتنتاجات هـذه الورقـة إىل 2015تشـرين الثـاين/نوفمرب  30و  2011آذار/مـارس  10
  مواد وثائقية هائلة.إىل وكذلك 

التعـذيب. وَهلَـك  ءامـن جـرّ احلكومة للضرب حـىت املـوت أو مـاتوا نتيجـة إصـابات  لدىتعرض احملتجزون   
ـــادة والقتــــل  ـــانية تتمثــــل يف اإلبـ ـــرائم ضــــد اإلنسـ آخــــرون نتيجــــة ظــــروف املعيشــــة الالإنســــانية. ارَتَكبــــت احلكومــــة جـ
واالغتصــاب أو غــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي والتعــذيب والســجن واالختفــاء القســري وغــري ذلــك مــن األعمــال 

  مت أيضاً ارتكاب جرائم حرب.فقد الالإنسانية. واستناداً إىل هذا السلوك نفسه 
ســرى مــن األأنشــأت بعــض اموعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة أمــاكن احتجــاز مؤقتــة تعــرض فيهــا   

ــدام آخــــرين  ــوء املعاملـــة واإلعـــدام. ومت إعـ بعـــد حماكمـــات غـــري مشـــروعة. ومـــات بعــــض ميـــدانياً جنـــود احلكومـــة لسـ
  املسّلحة. اموعاتحتجاز لدى األشخاص الذين ُأخذوا كرهائن أثناء وجودهم يف اال

وأقامـت جبهـة النصـرة مرافـق احتجــاز يف إدلـب ومت توثيـق وفيـات أثنــاء االحتجـاز فيهـا. وقامـت اموعــة   
جنــود احلكومـــة. ارتَكبــت جبهـــة النصــرة وبعـــض اموعـــات ســـرى مـــن لألاإلرهابيــة أيضـــاً بعمليــات إعـــدام باجلملــة 
  تمّثل يف القتل واملعاملة القاسية والتعذيب.املسلحة املناهضة للحكومة جرائم حرب ت

َأخضــع تنظـــيم الدولــة اإلســـالمية يف العــراق والشـــام احملتجـــزين العتــداءات خطـــرية، مبــا يف ذلـــك التعـــذيب   
أحكامـــاً غـــري مؤهلـــة حمـــاكم صـــدر تُ بعـــد أن يعـــدمون  جـــزوناحملت. يف كثـــري مـــن األحيـــان كـــان امليدانيـــة واإلعـــدامات 

  ظيم الدولة جرائم ضد اإلنسانية تتمّثل يف القتل والتعذيب وجرائم احلرب.باإلعدام. ارَتَكب تن
 إن وضـــع  جيـــب أن تشـــكل املســـاءلة عـــن هـــذه اجلـــرائم وغريهـــا مـــن اجلـــرائم جـــزءاً مـــن أي حـــّل سياســـي.   

ن واسعة النطاق على صعيد محاية حقوق اإلنسـان. جيـب اختـاذ خطـوات عاجلـة مـ ُملحةّثل أزمة مياحملتجزين َحرج و 
حــدوث مــن أجــل منــع  عمومــاً جانـب احلكومــة الســورية واموعــات املســلحة والــداعمني اخلــارجيني واتمــع الــدويل 

  مزيد من الوفيات.
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  مقدمة   -أوًال 
  

مبــا يف ذلــك قتــل احملتجــزين يف مراكــز االحتجــاز املؤقتــة  - عنفــاً هــائًال وممنهجــاً اجلمهوريــة العربيــة الســورية  شــهدت .1
العسـكرية   اتهذه الوفيات التـذرع بالضـرور ال ميكن يف صدد داً عن األعني، وبعيداً عن ميادين إطالق النار. و بعي -والرمسية 

الــدويل باهتمــام اجلمهــور  ايف معظمهــ ال حتظــىدث يف ســرّية شــبه كاملــة و حتــأثنــاء االحتجــاز  الوفيــاتزال تــكتربيـر قــانوين. ال 
  على حياة مئات اآلالف من السوريني. ةاملدمر  أثارها، رغم العنف يف النزاع السوري حولالسياسي واخلطاب 

. 2015تشــرين الثـــاين/نوفمرب  30و  2011آذار/مــارس  10تبحــث هــذه الورقــة قتـــل احملتجــزين يف الفــرتة بـــني  .2
لعنــف وظــروف يل اســتعمال اتصــف بالتفصــمقابلــة، وكــذلك مــواد وثائقيــة كبــرية  621اجات هــذه الورقــة إىل ســتنتوتســتند ا

حمتجـزين سـابقني كـانوا حاضـرين عنـد مـوت زمالئهـم يف الزنـازين.  مقابلة مع 200أكثر من ُأِخذت تجاز الالإنسانية. االح
الــذين أبلغهــم املســؤولون احلكوميــون مبــوت احملَتَجــز. يف حالــة الوفيــات احلاصـــلة يف أفــراد األســر وتشــمل املقــابالت األخــرى 
األحـداث تلـك وقوع  تدعم  إفادات داخل مراكز االحتجاز أو السجون  ملوا قّدم أشخاص عاملرافق اليت تديرها احلكومة، 

  داخل املراكز.هياكل القيادة كذلك و 

الدوليـة  حقـوق اإلنسـان اللجنـة وغريهـا مـن منظمـات مبنـع حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى الـدوام  إستمرت .3
نظمــة ذات واليــة دوليــة، مبــا فيهــا األمــم املتحــدة، مــن توثيــق أي م فعليــاً  ذلــك أعــاق مــن الــدخول دون قيــود إىل أراضــيها. 

احتجــزم اللـذين الختفــاء القسـري أو تعرضـوا ل جممـوع عـدد املـدنيني الــذين قُتلـوا يف النـزاع، وكـذلك عــدد األشـخاص الـذين 
  .واملنظمات اإلرهابيةاحلكومة السورية أو اموعات املسلحة 

وقــت عشــرات اآلالف  كــلبقــوة إىل أن احلكومــة الســورية حتتجــز يف   الوثائقيــة إفــادات شــهود العيــان واألدلّــة تشــري  .4
األراضـي عرب أو أثناء تنقلهم  القوات احلكوميةمن األشخاص. وقد اختفى آالف آخرون بعد إلقاء القبض عليهم  على يد 

احملتجــزين النــاجني، مئــات ت إفــادا ترســمالواقعــة حتــت ســيطرة احلكومــة، أو اختفــوا بعــد أن اختطفــتهم مجاعــات مســّلحة. و 
  .اجلارية وخاصة الذين اعُتقلوا يف مرافق تسيطر عليها وكاالت املخابرات السورية، صورة مرعبة حلجم االنتهاكات

ُسـجناء يف ظـروف باحتجـاز قـاموا أيضـاً علـى بعـض املنـاطق  واملنظمات اإلرهابيـةاموعات املسّلحة بعد سيطرة و  .5
حيتجــز (تنظــيم الدوليــة اإلســالمية) تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام أن مــا يســمى ف وحشــية. ومــن املعــرو بالغــة ال

ُخيِضــع الكثــري مــنهم للتعــذيب أنــه يف مواقــع عديــدة، و  ممتــدةمــن احملتجــزين لفــرتات حمــدد عــدداً كبــرياً غــري بصــورة غــري قانونيــة 
حتتجـز  إعتقـال موعات املسلحة املناهضة للحكومة على أماكن او . وتسيطر جبهة النصرة ميدانيةعدامات إب نياً روتيويقوم 

  هذه املرافق.بعض حمتجزين يف تعذيب ووفاة فيها جنود احلكومة وكذلك املدنيني. ومت تسجيل 

تتســم حالــة احملتجــزين يف ســوريا بأــا حالـــة حرجــة، ومتثــل أزمــة عاجلــة واســـعة النطــاق علــى صــعيد محايــة حقـــوق  .6
يف السجون فإن األمر يتطّلب اختاذ خطوات عاجلة من جانـب احلكومـة السـورية ال يزالون الف اآل إنحيث و اإلنسان. 

  ملنع مزيد من الوفيات. ،عموماً  تمع الدويل وا، املتحاربةاخلارجيني ملختلف اجلهات  الداعمنيواموعات املسلحة و 
  

  القانون المنَطِبق -ثانياً 
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يفـرض، أثنـاء احلـرب، كمـا علـى الـدول،  واضحة والقانون اإلنساين الدويل التزامات  يفرض القانون الدويل حلقوق اإلنسان .7
دوليــة  مبعاملــة ومحايــة مجيــع األشــخاص احملتجــزين لــديهم. جيــب معاملــة الغــري التزامــات علــى مجيــع األطــراف يف النزاعــات 

تـوع مـن أنـواع ا يف ذلك محـايتهم مـن أي إنسانية ومحايتهم من العنف أو الظروف اليت دد حيام، مب معاملةاحملتجزين 
  عاملة. ويتعّني تقدمي الرعاية الصحية والقدر الكايف من الغذاء.املتعذيب أو سوء ال

ثبات أن وفاة أي شخص يف االحتجاز لديها إل سؤولية أساساً تقع على الدولة ويقرر الفقه الدويل حلقوق اإلنسان أن امل .8
إغفال أعمال. وينبع ذلك من ارتفاع مستوى السيطرة اليت متارسها أو إليها من أعمال  ميكن أن يُعزىما مل يكن نتيجة 

السـجون املدنيـة وكـذلك يف مرافـق االحتجـاز يف ينطبق علـى الوفيـات احلاصـلة ، كما سلطات الدولة على بيئة االحتجاز
الدولــة لتحقيــق احملتجــزين  لــدى . ولــذلك جيــب أن ختضــع مجيــع وفيــات أو العســكرية األمنيــةاخلاضــعة لســيطرة األجهــزة 

عـن قد يؤدي حبد ذاته إىل حتميل الدولة املسـؤولية التحقيق  مبثل هذا  اإلخفاق يف القيام إن  شّفاف وشامل. و مستقل 
  وفاة الضحية.

لـيت اطبيعـة اجلـرائم احملتجـزين أو وضـع نطاق القانون أيضاً بغض النظـر عـن خارج   أو القتل امليداين ينطبق حظر اإلعدام  .9
ال . ويتضـــّمن ِكـــالقانونيـــة الواجبـــةاألصـــول يتهمـــون ـــا. وال ميكـــن فـــرض أي عقوبـــة إّال بعـــد حماكمـــة جتـــري وفقـــاً ملعـــايري 

القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنســاين الـدويل قواعـد تكفـل عـدم تطبيــق العدالـة اجلنائيـة حتـت أسـتار الســّرية. 
  انونية االحتجاز ومعرفة التُـَهم املوّجهة إليهم ووجود حماٍم لتمثيلهم.االعرتاض على ق من حق احملتجزين

ـــل منهـــا وتنطبـــق يف حـــاالت النـــزاع املســـّلح كمـــا تنطبـــق يف زمـــن الســـلم. وهـــي وهـــذه االلتزامـــات ال ميكـــن  .10 التنص
يف تجـــزين وفيّـــات املســـاجني واألشـــخاص احملب فيمـــا يتعلـــق غـــىن عنهـــا مـــن أجـــل منـــع اإلفـــالت مـــن العقـــاب  التزامـــات ال

  نفرادي وضحايا االختفاء القسري. وهي تشكل املبادئ األساسية حلماية احلق يف احلياة.االبس احل

مـن األطـراف اجلمهوريـة العربيـة السـورية  تعتـرب  ، والـيت 1949املشـَرتَكة بـني اتفاقيـات جنيـف لعـام  3املادة  إن  .11
القتــل والتعــذيب واإلعــدام جتــّرم ويل املنطبــق يف النزاعــات املســّلحة، القــانون العــريف الــدمــواد ، وغريهــا مــن املتعاقــدة عليهــا 

 مؤسسـات. وهذه االلتزامات ُملزِمة لكل اموعات املسّلحة غري التابعـة للـدول و القانونية الواجبةبدون مراعاة األصول 
تابعــة للدولــة ومواطنــو احلكومــات . وباإلضــافة إىل ذلــك تــرتبط اموعــات املســّلحة غــري الالقتــال يفتشــارك  الــيت الدولــة  

األجنبية املشاركون يف األعمال العدائية بااللتزامات اليت تفـرض محايـة واحـرتام حقـوق اإلنسـان لألشـخاص املوجـودين يف 
  املناطق الواقعة حتت إدارم.

 نظــام رومــا رب اســتناداً إىل التعريــف الــوارد يفاحلــاحتمــال ارتكــاب جــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم  حتليــلوقــد مت  .12
الســـوابق قـــد كانـــت  األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــذي يقـــنن إىل حـــٍد كبـــري القـــانون اجلنـــائي العـــريف الـــدويل. و

، عنصــراً احملكمتــني اجلنــائيتني الــدوليتني ليوغوســالفيا الســابقة وروانــدامــن القانونيــة مــن احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة ، وخاصــة 
  .مساعداً 

املمارسـات الـيت إـاء مجيـع أطـراف النـزاع السـوري املسـلح طالب جملس األمن  ،)2014( 2191 مه رقيف قرار  .13
ــؤدي إىل  ـــل واإلعــــدام تــ ـــال القتـ ــــدويل يف  امليــــداين أعمـ ــانون ال ــرى للقــ والتعــــذيب واالختفــــاء القســــري واالنتهاكــــات األخــ
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تـــدابري لتنفيـــذ هـــذا القـــرار ســـواء بتعـــديل  حـــىت اآلن يتخـــذ أي طـــرف مـــن أطـــراف النـــزاع  مل  اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية.
ــل ضـــمان  االســـتجواب أو االحتجـــاز طـــرق أو  بوليســـية ال هممارســـات ـــة  مـــن أجـ أو ملنـــع مراعـــاة األصـــول القانونيـــة الواجب

 جراءات موجزة أو التوقيف التعسفي. ومن هنا يظل هذا القرار بأكمله دون تنفيذ ودون فعالية.اإلعدام بإ

  راءات القضائيةالقانون احمللي واإلج

ــل واإلعـــــدام  .14 ـــزين ومتنـــــع القتـــ ـــات دوليـــــة حتمـــــي حيـــــاة احملَتَجــ ـــرف يف اتفاقيــ  امليـــــداين اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية طــ
واالختفــاء القســري والتعــذيب وغــري ذلــك مــن أشــكال ســوء املعاملــة، مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة 

ريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة وامليثـاق العـريب حلقــوق والسياسـية واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـ
ضــحايا االنتهاكــات، مبـا يف ذلــك التعــويض، وإجــراء  إجــراءات فّعالــة النصـاف اإلنسـان. وتشــمل مســؤولية الدولـة تــوفري 

  حتقيقات فورية وحمايدة يف االنتهاكات املزعومة.

ــانون اجلنــــائي )1(ويف حـــني أن الدســــتور الســــوري .15 جلنــــة األمــــم املتحــــدة ملناهضــــة  إّال أنحيظـــران التعــــذيب،  )2(والقــ
ن تعريـف سـوء املعاملـة ألاألفعـال و  لتلـك األحكام ال تكفـل العقوبـات املالئمـة هذه ن ألالتعذيب قد أعربت عن قلقها 

  .)3(يف األحكام ذات الصلة ال يُناِظر التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب

، )4(وجيـرم االحتجـاز التعسـفي القانونيـة الواجبـة حني ينّص الدستور السـوري علـى ضـمانات مراعـاة األصـول ويف .16
ــة مناهضــــة اإلرهــــاب، واحملــــاكم العســــكرية  ـــوري، الــــذي يشــــمل احملــــاكم املدنيــــة، وحمكمــ ــــة اجلنائيــــة السـ ـــإن نظــــام العدال فـ

لدولية حلقوق اإلنسان يف كل خطوة من خطوات العملية القضـائية. املعايري ا احلفاظ على يف  باستمرار وامليدانية، ُخيِفق 
احملتجزين لفرتات طويلـة دون أن تتـاح  بقاء ويتم دائماً إنكار حق اإلحضار أمام احملكمة للموجودين قيد االحتجاز مع 

وق واحلريــات الــيت غــري واضــحة يف تعريفهــا للحقــاجلنائيــة األحكــام إن فرصــة الطعــن علــى األســاس القــانوين حلبســهم. هلــم 
. عقوبـات اإلعـدام تصـدر ويـتم تنفيـذها عـن حمـاكم ال حيميها قانون حقوق اإلنسان الدويل  وكثريا ما جتّرم جمرد ممارستها

تراعـــي معـــايري احملاكمـــة العادلـــة، ويكـــون ذلـــك بصـــورة ســـّرية يف أحيـــان كثـــرية. وُختِفـــق اهليئـــة القضـــائية يف إجـــراء عمليـــات 
إىل الدولــة، وال جيــرؤ  املســندةدالــة الــوطين وال تــوفر ُســبل االنصــاف الفّعــال لضــحايا االنتهاكــات اإلشــراف علــى نظــام الع

  .العقاب األفراد على الطعن يف االنتهاكات خوفاً من 
  

  للتوقيف الجماعي واالختفاء القسريالمنهجي النمط  -ثالثاً 
__________________ 

 .2012، دستور اجلمهورية العربية السورية، الصادر يف 53ملادة ا  )1(  

 القانون اجلنائي السوري.‘ 1’ 391املادة   )2(  

ـــرئيس.   )3(   ــن املســـؤولني احلكـــوميني مبـــن فـــيهم ال ــات حمـــددة مـ ـــة أيضـــاً يف القـــانون املنطبـــق بالنســـبة لفئـ ــانة مـــن العقوب وميـــنح تكرســـت احلصـ
حصانة ألعضاء قوات األمن والشرطة يف اجلرائم املرَتَكبة واليت متثل انتهاكاً لاللتزامات القانونيـة الدوليـة  69/2008و 14/1969املرسومان التشريعيان 

الشخصــية  بـالتحقيق يف القتـل خـارج نطـاق القضــاء والتعـذيب وغـري ذلـك مــن االنتهاكـات ومالحقتهـا. ويتمتّـع رئـيس اجلمهوريــة العربيـة السـورية باحلصـانة
 وجب الدستور السوري.الكاملة مب

 ، دستور اجلمهورية العربية السورية.53- 51املادة   )4(  
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، 15الــذكور فــوق ســن خاصــة  املــدنيون،  البلــد تعــرض فيــهمنــط يف مجيــع أحنــاء ظهــر ، 2011منــذ آذار/مــارس  .17
ـــفي واالحتجـــاز علـــى يـــد القـــوات األمنيـــة واملســـلحة الســـورية أو امليليشـــيات العاملـــة للتوقيـــف  احلكومـــة أثنـــاء  باســـمالتعس

  .املشايفتفتيش البيوت ويف نقاط التفتيش و و عمليات التوقيف اجلماعي 

ّما يدعمون املعارضة أو لـيس لـديهم الـوالء الكـايف للحكومـة. املدنيني الذين يُعتَـَقد أم إاستهدفت اإلعتقاالت  .18
تم توقيــف املقيمــني يف املنــاطق اخلاضــعة للمعارضــة أو أقربــاء األشــخاص الــذين ُيشــَتبه يف انتمــائهم موعــات مســّلحة يــو 
عتَـَقــد أــم يــوفرون الــذين يُ  األشــخاصواألفــراد العســكريني الــذين ُيشــَتبه يف تعــاطفهم مــع الثــورة و  املنشــقني الناشــطني وو 

ويـتم ايضـاً اعتقــال العقوبـة. علـى سـبيل وهـذا التوقيـف يكـون بغـرض احلصــول علـى معلومـات أو  ،رعايـة طبيـة للمعارضـة
 الـــذين ُيشـــَتبه يف مشـــاركتهم النشـــطة يف األعمـــال العدائيـــة املســـّلحًة. ومـــؤخراً، بـــدأت القـــوات احلكوميـــة محـــالت نياملـــدني

الـــورد (ريـــف دمشـــق) يف  عســـالالـــيت أعـــادت االســـتيالء عليهـــا، كمـــا لـــوِحظ بعـــد اهلدنـــة يف  اعتقـــال مجاعيـــة يف املنـــاطق
ــ2014ومدينــة محــص يف أيار/مــايو  2014نيســان/أبريل  (ريــف دمشــق) يف آذار/مــارس  دو رب ، وبعــد االســتيالء علــى ي

2014.  

وسـائل باً مـن أي وسـيلة مـن دائماً تقري االحتجاز لدى القوات األمنية واملسّلحةحيرم األشخاص املوجودين رهن  .19
عـــن طريـــق زمالئهـــم مـــن أمـــاكن وجـــودهم بأو وفـــاة أقـــارم ببعـــض هـــذه اُألســـر للمـــرة األوىل عِلمـــت االتصـــال بأســـرهم. 

دون أي أثـر: االختفـاء القسـري يف ”املعنـون املوضـوعي  هـايف تقرير اللجنة،  ذكرت وقد السجناء الذين أُطِلق سراحهم. 
 هــالك يف تقارير ذ، وكــ)Without a trace: enforced disappearances in Syria( “ةسـوري

ومنهجــي شــامل القــوات احلكوميــة يف إطــار هجــوم  قــد مت ارتكاــا مــن ِقَبــل  املرحليــة، أن جرميــة االختفــاء القســري هــي 
  .)5(على السكان املدنيني

  
  أسباب وفاة المحَتَجزين في المرافق الخاضعة لسيطرة الدولة  -رابعا 

الناجني من مراكز االحتجاز احلكومية يف الفـرتة بـني  شخص من 500أكثر من ادات اليت مت مجعها من يف اإلف .20
املعاملــة ، يصــف اجلميــع تقريبــاً كيــف أــم كــانوا ضــحايا للتعــذيب و 2015وتشــرين الثــاين/نوفمرب  2011آذار/مــارس 

أو واحـدة حالـة وفـاة السـابقني لـدى احلكومـة مـن احملتجـزين  200. وشـهد أكثـر مـن الالإنسانية واملهينـة وشـهوداً عليهـا
  أكثر أثناء االحتجاز.

أثنـاء االسـتجواب ويف  املوتووَصف احملَتَجزون السابقون بالتفصيل كيف قُِتل زمالؤهم حتت وطأة الضرب حىت  .21
 العـيشنتيجـة َهلـك آخـرون و التعـذيب أو سـوء املعاملـة.  مـن جـراء تعرضوا هلـا  الزنازين، أو ماتوا نتيجة إصابات خطرية 

الُسجناء، مبا يف ذلك االكتظاظ الشديد وعدم توفر الغـذاء وميـاه الشـرب غـري  فرضت على جمموعيف ظروف ال إنسانية 

__________________ 

كـانون األول/ديسـمرب   Without a trace: enforced disappearances in Syria“ ،19”جلنـة التحقيـق املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة السـورية   )5(  
ــاً: : 2013 ــر أيضــ ــرات A/HRC/24/46 ؛ و81-78، الفقــــرات A/HRC/23/58 ؛ و83-77، الفقــــرات A/HRC/22/59انظــ  ؛ و74-67، الفقــ

A/HRC/25/65 ؛ و49-47، والفقرات A/HRC/27/60 ؛ و51-45، الفقرات A/HRC/30/48 168، الفقرة  .  
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أي رعاية طبية أو مل تكن الرعاية الطبية  كافية وماتوا بأعداد كبرية بسبب أمراض كـان  للسجناءالنظيفة. ومل تكن تُقدم 
عدية اليت انتشرت يف الزنازين غريميكن منعها مثل اإلسهال أ

ُ
  الصحية واملكتظة. و غري ذلك من اإلصابات امل

أن األغلبيــة الســاحقة مــن الضــحايا الــذين َهلكــوا أثنــاء االحتجــاز يف مرافــق الســجون اخلاضــعة لســيطرة ويف حــني  .22
 أثنـاءسـبع سـنوات تتعـدى  الاحلكومة كانوا من الرجال، فقد وثـَقت اللجنـة حـاالت لوفـاة نسـاء وأطفـال يف سـن صـغرية 

سـنة  13صـيب يبلـغ مـن العمـر وفاة حالة االحتجاز لدى قوات الدولة. ومن أول احلاالت املوثقة للوفيات يف االحتجاز 
. وقد أعيدت جثتـه املشـوهة إىل أسـرته 2011) يف أواخر نيسان/أبريل ايف صيدا (درع احتجاجأُلقي القبض عليه أثناء 

الوحشـــية كبـــار الســـن، مـــن التعـــذيب وأحـــوال الســـجن   وكـــذلكعانـــت النســـاء واألوالد والبنـــات، . 2011يف أيار/مـــايو 
  شهوداً عليها. وأيف االحتجاز من بني ضحايا الوفاة جسدية وعقلية نتيجة ذلك. وكانوا أيضاً  صدماتوعانوا من 

  الوفاة نتيجة اإلصابة أثناء التعذيب

، 2014. ويف أوائـل عـام حمتجـزين، أحيانـاً أمـام زمالئهـم السـجناء  احملققون واحلراسقتل   ،يف مرافق االحتجاز .23
(دمشــق) بعــد دخــول احلُــراس الزنزانــة وضــربه بشــدة، مبــا يف ذلــك ركلــه يف رأســه وأعضــائه  صــيدناياقُِتــل ُحمَتَجــز يف ســجن 

وتُرِك الضـحية يتقيّـأ َدمـاً.  الوقوف ووجههم إىل احلائط أثناء استماعهم لصرخاته.لسجناء اآلخرين بوقد أُِمر  ااحليوية. و 
ولقـــد مـــات، ”وأوضــح زميـــل ســـابق يف الزنزانـــة كيـــف أن هـــذا الرجـــل طَلَـــب منـــه أن يـُبَـلـــغ زوجتـــه وأســـرته مبـــا حـــدث لـــه. 

  “.وأغمضنا عينيه، ولففناه يف بطانية عسكرية وقرأنا القرآن عليه يف قلوبنا

ــن التعــــذيب .24 ــّرض أحــــد  2014فــــي عــــام فلقتــــل احملَتجــــزين.  واســــتخَدم احملققــــون واحلُــــرّاس أســــاليب مرعبــــة مــ تعــ
احملَتجـزين يف مركــز خاضـع لســيطرة الفرقـة الرابعــة مـن اجلــيش السـوري إىل تشــويه أعضـائه التناســلية أثنـاء التعــذيب. وأخــذ 
ينــزف بغــزارة وتُــرِك دون عــالج وتــوّيف بعــد ذلــك بثالثــة أيــام. وشــهد أحــد احملتجــزين يف أحــد فــروع األمــن العســكري يف 

جارة يص رجــًال ُمســّناً يتلقــى الضــرب الشــديد مث ُعلــق إىل الســقف مــن رســغيه. وبعــد ذلــك أحــرق احلُــرّاس عينيــه بســمحــ
  وخرقوا جسده بقضيب معدين حاد وساخن. وبعد أن ظل معّلقا يف هذا الوضع ملدة ثالث ساعات توّيف هذا الرجل.

أو تلقـوا الضـحايا  رعايـة طبيـة يتلقـى ب. ومل التعـذي نتجـت عـن وتوّيف حمتجزون آخرون نتيجـة إصـابات وجـروح  .25
. يف فــرع خمــابرات القــوات اجلويــة يف هم ممــا أدى حلــدوث التهابــات خطــرة أفضــت إىل مــومعاجلــة جــروحملضــئيلة  رعايــة 

 بسـبب عـدم اسـتطاعته الوقـوف أصـيب بـه أثنـاء التعـذيب. و  سـاقهملـّوث يف جـرح حلب عاىن أحد احملتجزين بشدة مـن 
ر خـارج الزنزانـة دون أي رعايـة طبيـة. وبعـد بضـعة أيـام، الحـظ أحـد زمالئـه مـن احملتجـزين موتـه. واسـتطاعت ُوِضع يف مم

أسرته فيمـا بعـد أن حتصـل علـى جثمانـه مـن خـالل طـرق غـري رمسيـة. وبسـبب عالمـات التعـذيب والتشـويه الشـديد علـى 
سنة كان حمتجـزاً يف  15يبلغ حتدث صيب . هوية جسده مل تستطع أسرته يف البداية أن تتعّرف عليه إّال من خالل لوحة

ر (ريــف دمشــق) أنــه شــاهد حمتجــزين ذكــوراً و لــدى الفرقــة الرابعــة يف أحــد مرافــق االحتجــاز بــالقرب مــن يعفــ 2013عــام 
  ميوتون بسبب التعذيب وظروف السجن الالإنسانية وحرمام من املساعدة الطبية.

  االفتقار إىل الرعاية الطبيةالوفيات النامجة عن أحوال السجن العامة و 
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حــدث عــدد كبــري مــن الوفيــات بســبب األحــوال املزريــة الــيت يعيشــها احملتجــزون. وتتشــابه أحــوال الســجون يف كــل  .26
وقــوف تنــاوب علـى المرافـق االحتجـاز. وتشــمل هـذه األحــوال الزنـازين املكتظـة بشــدة حيـث ُيضــَطر السـجناء كثـرياً إىل ال

تســّبب نقــص ميـاه الشــرب النظيفــة واملرافــق الصــحية وتفّشــي و الداخليــة. ا عـدا املالبــس مــن مالبســهم جمــردين مــن والنـوم 
القمــل وغــري ذلــك مــن الظــروف غــري الصــحية يف انتشــار األمــراض واإلصــابات. واضــطر كثــري مــن الســجناء إىل اســتخدام 

أرغــم الســجناء علــى  دورات امليــاهقلــة الســماح باســتخدام كيــف أن    ونآخــر حتــدث املــراحيض كمصــدر مليــاه الشــرب. و 
مـن اجلـرب وغـريه مـن األمـراض اجللديـة. يف بعـض مرافـق االحتجـاز  عـادًة قضاء حاجتهم داخل الزنزانـة. عـاىن السـجناءً  

الزنازين لريغموا النزالء على البقاء مدة طويلة يف درجات حرارة منخفضـة، ممـا أرضية كان احلُرّاس يلقون املاء البارد على 
  هم لألمراض.زاد من َضعف مقاومت

ممـــا ســـّبب هلـــم اخنفاضـــاً حـــاداً يف الـــوزن ونَـــتج عـــن ذلـــك تـــدهور احلالـــة الغـــذاء احلـــّد األدىن مـــن  تلّقـــى الســـجناء  .27
بعــض اُألســر الــيت اســتلمت جثــث  وصــفت الصــحية العامــة للمحتجــزين وتقليــل قــدرم علــى الشــفاء مــن اإلصــابات. 

الســـابقون يف بعـــض املرافـــق الطعـــام املقـــّدم إلـــيهم بأنـــه كـــان عفنـــاً احملتجـــزون فيمـــا وصـــف . اهلـــزال الشـــديد للجثـــةأقـــارم 
  ويسّبب أمراضاً حادة يف املعدة واألمعاء.

تـوّيف عــدد كبـري مــن السـجناء يف مرافــق االحتجـاز بســبب اإلســهال احلـاد واملســتمر والـذي يــرجح أنـه كــان نتيجــة  .28
الضــحايا يف كثـري مـن األحيــان طـوال أشـهر قبــل  يعـاين يف السـجون. الغـري مالئمــة الظـروف غـري الصـحية ومعــايري الغـذاء 

  .وفام 

عدم وجـود باإلضافة إىل طبيعة البيئة احملتجزين فيها بسبب  احملتجزين وحياماملخاطر اليت تتعّرض هلا صحة إن  .29
.  للوفـاة سـبباً أمراضـاً كـان ميكـن عالجهـا جعلـت مـن  أو عدم كفاية املساعدة الطبية املقّدمة إلـيهم يف كثـري مـن األحيـان

أدويتــه تكـن  مل. و يالســّكر كــان يعـاين مــن مـرض أحـد احملتجــزين يف فـرع خمــابرات القـوات اجلويــة يف مطـار املــّزة العسـكري  
من ُحـّراس هـذا السـجن. تـوّيف هـذا احملتجـز فيمـا   الضرورية بالتجاهلباحلصول على األدوية معه باحلجز وقوبلت طلباته 

يف القلــب وتــوّيف بعــد رفــض تقــدمي املســاعدة الطبيــة  مــرضكــان يعــاين مــن االحتجــاز   بعــد. ســجني آخــر يف نفــس مرفــق
  جسده عالمات التعذيب. ت تظهر علىوكان

التهابـات مل يـتم املخابرات العسكرية، توّيف عدد كبـري مـن احملتجـزين بسـبب  إلدارةالتابع  235يف فرع فلسطني  .30
حبمـــى بعـــد عـــدة أيـــام عـــالج إىل أن تـــويف  ، ومل يتلـــق أي ه بالتهـــاب يف جـــرح بســـاقأحـــد املســـاجني أصـــيب . و عالجهـــا
حالــة طبيــة غــري معروفــة منعتــه مــن الــذهاب إىل دورة امليــاه مــن . كــان هنــاك ســجني آخــر يعــاين مــن هــزال شــديد و شــديدة
 يف زنزانتـه بعـد أن جتاهـل ُحـرّاس السـجن طلبـات متكـررة للحصـول علـى مسـاعدة طبيـة. وأحـد احملتجـزين يفأيضـاً وتـويف 

إحــدى نوبــات الربــو أثنــاء وجــوده يف بتــوّيف و مــن الربــو. كــان يعــاين فــرع خمــابرات القــوات اجلويــة يف مطــار املــّزة العســكري   
  .التهوية سيئةو زنزانة مكتظة للغاية 

جتاهل احملَتجزين أو معاقبتهم بالتعذيب أو الضـرب إذا طلبـوا مسـاعدة طبيـة.  إما يف كثري من األحيان كان جيري  .31
طالقـاً. إض السجناء  أدوية حمدودة ومعظمها غري كاٍف، يف حني أن معظم السجناء مل حيصل على أي عـالج بعتلقى 
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 601املـّزة العسـكري  مشـفىعسـكرية يف منطقـة دمشـق، منهـا  مشـايفخطرية إىل املصابني بأمراض نُِقل بعض السجناء 
بينمـا .)6(شفىيف امل يعذبون من ِقَبل الطاقم الطيب كان السجناء تشرين العسكري الواقع بالقرب من برزة البلد.   مشفىو 

العديــد حصـل آخــرون علــى رعايــة طبيــة حمــدودة قبــل إعــادم إىل نفــس أحــوال الســجون الــيت ــدد احليــاة بــاخلطر. تــوّيف  
  ، وحيكي السجناء املرضى كيف أنه طُِلب منهم املساعدة يف َلف جثث املوتى بالبالستيك.شفىسجناء يف املمن ال

تعّرضـــوا لـــإلذالل واملعاملـــة كمـــا ،  )7(تعـــرض كثـــري مـــن احملتجـــزين لالغتصـــاب وغـــريه مـــن أشـــكال العنـــف اجلنســـي .32
  املهينة. وتعرض السجناء للتهديد بالعنف اجلنسي ضد أقارم من النساء.

ــ كتئـــاباال ادة و احلـــنفســـية الخـــتالالت االيف كثـــري مـــن األحيـــان عـــاىن الســـجناء مـــن  .33 ال بعـــد حرمـــام مـــن االتصـ
ملــدد طويلــة وتعريضــهم باســتمرار انفراديــاً  حبســهمزنــازين مكتظــة أو يف بأســرهم وحبســهم يف ظــروف ال إنســانية ومهينــة 

 وابعض السجناء يف اهللوسة أو إظهار عالمـات االضـطراب النفسـي، وتوَقفـ بدأللتعذيب. وتصف إفادات عديدة كيف 
  زانة ألسباب غري معروفة.عن تناول الطعام والشراب وماتوا يف النهاية يف الزن

  اإلعدام دون حماكمة عادلة والقتل خارج نطاق القانون

34. يف كثري من األحيان بـأي تـَُهـم رمسيـة  عدم تبليغهم و  الواجبة  حقوقهم القانونية إىل حٍد كبري من    ممع حرما
ظهـرت بعـض  مدينـة حلـب، قتـل خـارج نطـاق القضـاء. يفحـد الالـذي يصـل إىل . تعرض املعتقلني إىل القتـل أو إدانات

ــانون الثاين/ينــــاير يف  اجلثــــث  ــر القويــــق يف كــ ــد إلقــــاء اجلثــــث يف منــــاطق املدينــــة و  .2013ــ ــال إن ذلــــك حــــدث بعــ يقــ
لــدى القــوات احلكوميــة، مبــا فيهــا فــرع خمــابرات  ينحمتجــز  واتأّكــد أن بعــض الضــحايا كــانمت الاخلاضــعة لســيطرة احلكومــة. و 

ضحية مقّيدي األيدي وراء ظهـورهم ويبـدو أـم أعـدموا رميـاً  140بني كثري من الكان القوات اجلوية يف مدينة حلب.  
  بالرصاص.

اســُتخِدمت مــداوالت احملــاكم امليدانيــة علــى نطــاق واســع إلصــدار العقوبــات، مبــا يف ذلــك عقوبــة اإلعــدام، عــن  .35
جراءات احملاكمـة ال ترقى باملطلق إلمليدانية اإلجراءات يف احملاكم ا إن أفعال يقال إا ارُتكبت يف سياق الثورة السورية. 

العادلة، كما أن االعرتافات اليت يتم احلصول عليها أثناء التعذيب تقدم كثرياً من األحيان باعتبارهـا الـدليل الوحيـد، هـذا 
، وهـو مـا يصـل إذا ُقدمت أي أدلة علـى اإلطـالق. ويقـال إن املـدانني يف مثـل هـذه احملاكمـات املزعومـة قـد أعـِدموا شـنقاً 

  .امليداين إىل حد اإلعدام 
  

  التي تم فيها تسجيل أعداد كبيرة من وفيات المحتجزينو مكان مراكز االحتجاز الخاضعة لسيطرة الدولة  - خامساً 

__________________ 

  .2013أيلول/سبتمرب  13، “اهلجوم على الرعاية الصحية يف سوريا” A/HRC/24/CRP.2الوثيقة   )6(  
؛ 111-104، الفقــرات A/HRC/22/59 ؛ و102-96، الفقــرات A/HRC/21/50 ؛ و68-66، الفقــرات A/HRC/S-17/2/Add.1انظــر   )7(  

ــرات A/HRC/24/46 ؛ و95-91، الفقـــرات A/HRC/23/58 و ، الفقـــرات A/HRC/27/60 ؛ و71-62، الفقـــرات A/HRC/25/65 ؛ و100-95، الفقـ

  .  169و 95و 53، الفقرات A/HRC/30/48 ؛ و83- 75
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يف أمــاكن تســيطر عليهــا دوائــر املخــابرات الســورية.  باعتبارهــا حــدثتمعظــم الوفيــات أثنــاء االحتجــاز مت توثيــق  .36
 إدارة املخـابراتللمخـابرات هـي  إدارات  مين السوري قوات الشرطة العسكرية واملدنيـة، وكـذلك أربـع ويشمل اجلهاز األ

 لكــل إدارة مقــر رئيســي يوجــد األمــن السياســي. و  إدارةو العامــة  إدارة املخــابراتخمــابرات القــوات اجلويــة و  إدارةالعســكرية و 
  .املعتقلني آالف حتتجز معاً واليت يف كل أحناء البلد شرة املنتويدير األفرع مركزية عدة أفرع يتألف من و  ،يف دمشق

يف أمــاكن االحتجــاز الــيت يســيطر عليهــا األمــن العســكري، مبــا يف حــاالت الوفــاة  ســَجلت مــن العــدد األكــرب إن  .37
(فـرع فلسـطني) وكـذلك فـرع خمـابرات  235دمشق) والفرع منطقة (فرع  227(سرية اإلغارة) والفرع  215ذلك الفرع 

األمــن العــام، وتشــمل الفــرع  إدارةت اجلويــة (التحقيقــات) يف مطــار املــّزة العســكري، ومرافــق احتجــاز حتــت ســيطرة القــوا
سـورية إىل  مـن أحنـاء(فرع األمـن الـداخلي يف شـارع اخلطيـب) ومجيعهـا تقـع يف دمشـق. نُِقـل الكثـري مـن احملتجـزين  251

العسـكري (ريـف  صـيدناياق عـدد كبـري مـن الوفيـات يف سـجن توثيـأيضـاً . مت القبض علـيهم أوًال واحتجـازهمدمشق بعد 
الذي يقع حتت سيطرة فيلق الشرطة العسـكرية يف اجلـيش السـوري، حيـث ُحيَتجـز كثـري مـن السـجناء يف انتظـار و دمشق) 

  احملاكمة أو لقضاء العقوبة اليت تصدرها احملاكم العسكرية.

خـالل أسـبوع واحـد يف  227حمتجـزاً يف الفـرع  60مـات سـتة أفـراد يف زنزانـة ضـمن  كيفسابق  سجني حتدث  .38
، مــات 2014. ويف نفــس هــذا املرفــق، يف الفــرتة بــني كــانون الثاين/ينــاير وآذار/مــارس 2013شــهر كــانون الثاين/ينــاير 

ــجناء يف زنزانــــة تضــــم  ــحة و  12ثالثــــة ســ األدويــــة، أو نتيجــــة التعــــذيب. يف الفــــرتة بــــني  نقــــصرجــــالً نتيجــــة تــــدهور الصــ
ـــوبر آذار/مــــارس وت  100زنزانــــة تضــــم يف  235حمتجــــزاً يف الفــــرع  20حــــوايل وفــــاة ، لــــوِحظ 2013شــــرين األول/أكتـ

 أــم 215ســجني. ومت َجلــب حمتجــزين ُجــدد بــدالً عــن املتــوفني. يصــف عــدة حمتجــزين ســابقني كــانوا يف قبضــة الفــرع 
ــن الســــجناء ميوتــــون يف خــــالل بضــــعة أســــابيع أو  حــــدث نفــــس الشــــيء  ز، أشــــهر مــــن االحتجــــابضــــع شــــاهدوا كثــــرياً مــ

  العسكري. صيدناياللمحتجزين يف فرع حتقيقات خمابرات القوات اجلوية يف مطار مّزة العسكري وسجن 

قواعـد اجلـيش واملواقـع العسـكرية يف وفيات للمدنيني وغريهم مـن احملتجـزين يف مرافـق االحتجـاز تسجيل أيضاً مت  .39
ة الرابعة والفرقة التاسعة من القوات املسلحة السـورية وكـذلك احلـرس الفرقلدى يف كل أحناء البلد، وخاصة بني السجناء  

  اجلمهوري.

  الدولة والجناة ومعرفة  مشاركة  -اً سادس

  التنسيق بين مؤسسات الدولة حول ارتكاب واخفاء الوفاة أثناء االحتجاز مسؤولية الدولة:   -ألف 

االنفـرادي وســوء معاملــة احلــبس مــا مت توثيقـه لنظــام فيمراحـل خمتلفــة يف  متورطــةكوميــة احلؤسسـات امل العديـد مــن .40
واالستجواب يف كـل أحنـاء والنقل اإلعتقال  األمنية تقوم بعمليات  املؤسسات املساجني. ويف حني أن وحدات اجليش و 

يف جوانــب بـأدوار العسـكرية والشــرطة العسـكرية وكـذلك املؤسسـات القضــائية قامـت  شـايفالبلـد، فـإن مؤسسـات مثــل امل
يف منـــع بشـــكل ممـــنهج مؤسســـات الدولـــة ً أخفقـــت مليـــة الـــيت ارُتكـــب يف ســـياقها جمموعـــة واســـعة مـــن االنتهاكـــات.  الع

أقـــرب أقربـــاء الضـــحايا يف كفالـــة حـــق يف  أثنـــاء االحتجـــاز، وكـــذلك الوفـــاة التعـــذيب أو التحقيـــق يف بالغـــات التعـــذيب و 
  احلصول على املعلومات.
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 توثيـــق اجلهـــة الـــيت حتـــتفظ بنظـــام التســـجيل املركـــزي وبـــدور   الســـوري الشـــرطة العســـكرية يف اجلـــيش  فيلـــق يقـــوم  .41
إجــراءات هنــاك  املعلومــات بشــأن الوفيــات الــيت حتــدث يف مرافــق االحتجــاز الــيت تســيطر عليهــا خمتلــف الــدوائر األمنيــة. 
 هــؤالء   زعم أنتــ نظاميــة مركزيــة إلصــدار شــهادات وفــاة رمسيــة بصــورة روتينيــة عــن الــذين ميوتــون وهــم يف قبضــة احلكومــة

االعتـــداءات إخفـــاء  اً فعليــ مــا يعـــينمــن اســـتعادة جثمـــان الضــحية، وهـــو األســـر ومتنــع   ،الضــحايا مـــاتوا ألســباب طبيعيـــة
  الدولة.ملؤسسات  أدلة السلوك اإلجرامي  وإخفاءالنظامية على احملتجزين 

بتوجيــه األشــخاص الــذين يبحثــون األفــرع األمنيــة أو املمثلــني اآلخــرين للدولــة موظفــو ، تزايــد قيــام 2013ومنــذ  .42
عـن أفــراد األســرة احملتجــزين إىل مقــر الشــرطة العســكرية يف القـابون (دمشــق). وأبلــغ مســؤولو الشــرطة العســكرية األســر أن 

حتصــل  تشــرين العســكري، حيــث مشــفىإىل  أحــالوهماألشــخاص الــذين تبحــث عــنهم هــذه اُألســر قــد مــاتوا، وبالتــايل 
  ة.حياألسر على شهادة وفاة للض

، وكــذلك التــاريخ مــيالدهتشــرين العســكري اســم الضــحية وتــاريخ  مشــفىتتضــّمن شــهادات الوفــاة الصــادرة عــن  .43
واحـد أو حتمـل توقيـع تشرين العسـكري ويبـدو أـا  مشفىات خامت الذي يُّدعى فيه وقوع الوفاة وسببها. وحتمل الشهاد

التسجيل املدين بعد احلصول على دوائر وفاة من   أكثر من املسؤولني. استطاعت األسر أيضاً أن حتصل على شهادات
إخطـار بالوفـاة. ويف تنـاقض صـارخ مــع األسـباب الشـائعة لوفـاة املسـجونني الــيت وثّقتهـا اللجنـة، تسـجل معظـم شــهادات 

م أي معلومـات تتعلّـق مبكـان االحتجـاز، وتـذكر يف معظـ شـفىال يقـدم مسـؤولو امل“. نوبـة قلبيـة”الوفاة أن سبب الوفاة 
  اتهد (دمشق). مشفى منإصدار شهادات مماثلة  أيضاً تشرين العسكري. مت  مشفىاحلاالت أن مكان الوفاة هو 

يف صــف بــني عشــرات مــن  كيــف وقــف ينتظــركــان يبحــث عــن ابنــه احملتجــز    أب، وَصــف 2014يف أيار/مــايو  .44
. وعنـــدما جـــاء دوره م بوفـــاة أقـــار أســـر أخـــرى إبـــالغشـــهد األســر األخـــرى يف مرفـــق الشـــرطة العســـكرية يف القـــابون. و 

 مشــفىأطلعــه أحــد العــاملني يف املرفــق علــى تقريــر جــاء فيــه أن ابنــه قــد مــات بســبب نوبــة قلبيــة، وأبلغــه بــأن يــذهب إىل 
“. يشبه إعطائهم تصرحياً بقتلـههذا ألن  ”أن يقوم بذلك،ً  األب تشرين العسكري للحصول على شهادة وفاة. رفض 

معروفـاً السلطات السـورية بـإبالغ امـرأة مـن ريـف دمشـق بـأن زوجهـا وولـديها وافـتهم املنيـة وكـان  بعد بضعة أشهر قامت
حمتجــزين يف مرفــق احتجــاز يســيطر عليــه األمــن العســكري. وحصــلت األســرة علــى شــهادات وفــاة مــن  أن مجــيعهم كــانوا 

  .جمهوالً الثالث  هممصري إبنيظل نوبة قلبية. و هو تشرين العسكري جاء فيها أن سبب وفاة الضحايا الثالث  مشفى

علــى دليــل آخــر عــن الوفــاة أو وثيقــة تشــري إىل اختــاذ تــدابري أســرة حصــلت فيهــا أي موثّقــة  ال توجــد أي حــاالت .45
فيمـــا الدولـــة أو غـــريهم أو تربئـــتهم  مســـؤولو  دور للتحقيـــق مـــن جانـــب الســـلطات للتأكـــد مـــن ســـبب الوفـــاة، أو حتديـــد 

ا يتطلبه القانون الدويل حلقوق اإلنسان. يف معظم احلـاالت مل ُيسـّلم املسـؤولون احلكوميـون صري الضحية، وفقاً مليتعلق مب
يقومـوا بـإبالغ األقـارب مبــا حـدث لرفـات الضـحية. حصـلت بعـض األسـر علـى بطاقــة  كمـا مل جثّـة الضـحية إىل األسـرة  

كــان اجلثمــان حيمــل للعائلــة   ن الضــحيةاألخــرى. يف مجيــع احلــاالت الــيت متــت فيهــا إعــادة جثمــامقتنياتــه هويــة الضــحية و 
إىل األسـرة إالّ بعـد أن وافقـت األسـرة علـى أن  شـفىعالمات تعذيب واسـع. ومل يـتم إعـادة بعـض اجلثـث مـن مشـرحة امل

  “.اإلرهابيني”على يد قُِتل  توقع بياناً تؤكد فيه أن املتويف 
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ن خالل القتل أو اإلخفـاق يف منـع القتـل واإلغفـال باإلضافة إىل مسؤولية الدولة عن انتهاكات احلق يف احلياة م .46
الـذي يــؤّدي إىل وفــاة األشــخاص احملتجــزين لــديها، توَجــد أسـباب معقولــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأن احلكومــة قــد انتهكــت 

كـل حالـة وفـاة وقعـت يف أمـاكن يف  أيضاً احلق يف احلياة من خالل إخفاقها يف إجراء حتقيقـات مسـتقلة وشـاملة وشـّفافة 
  االحتجاز الواقعة حتت سيطرة الدولة.

والفشــل يف الوفــاء ــذا االلتــزام مــع وجــود دليــل أن ا قيــد االحتجــاز.  جتــاه أي شــخص   اً احلكومــة اللتزامــ علــى  .47
عندما ال ميكن إثبات وقوع الوفـاة أثنـاء االحتجـاز فـإن و ينشئ افرتاضاً باملسؤولية. الدولة مسؤولة عن احتجاز الشخص 

االختفـاء القسـري الشـائعة  انتشـارأن يشّكل إخفاقاً يف التزامهـا حبمايـة احلـق يف احليـاة، وخاصـة يف ضـوء  االختفاء ميكن
 توضـيح مكـان األشـخاص املختفـني وملعرفـة . عنـدما ال تسـعى الدولـة السـورية  يهوعدم اختاذ الدولة خطوات للقضاء عل

  لتزام بالقيام بتحقيق فّعال.مصريهم فإن ذلك أيضاً ميكن أن يشّكل إخفاقاً يف احرتام اال

  على مستوى موظفي الدولة األفراد العلمالمسؤولية الجنائية الفردية: المشاركة و   -باء 

يقــــرر القــــانون  الســــلوك اإلجرامــــي يف ارتكــــاب أو املســــامهني املشــــاركني بصــــورة مباشــــرة مســــؤولية باإلضــــافة إىل   .48
ة املدنيني والعسكريني مسـؤولون عـن منـع االنتهاكـات ضـد احملَتجـزين يف اجلنائي الدويل، وكذلك القانون احمللي، أن القاد

ــات الناشـــئة عـــن األعمـــال أو إغفـــال األعمــــال الـــيت يرتكبهـــا مرؤوســـيهم حتــــت  ــق االحتجـــاز، مبـــا يف ذلـــك االنتهاكــ مرافـ
. يشـــمل هـــذا ســـيطرم الفعليـــة، وكـــذلك عـــن التحقيـــق يف االنتهاكـــات ضـــد احملتجـــزين يف حالـــة وقوعهـــا واملعاقبـــة عليهـــا

يف  املســؤول إخفــاق إن  عــاملتهم للمحتجــزين. مب مــا يتعلــقااللتــزام مســؤولية اإلشــراف علــى املرؤوســني ورصــد أعمــاهلم في
  ميكن أن جيّر مسؤولية جنائية فردية.املعاقبة املنع أو  

ــا بحمــّدد، اختصــاص تعمــل وكــاالت املخــابرات األربــع يف جهــاز األمــن الســوري يف إطــار   .49  املوضــوع أو مــرتبط إَم
يف العاصمة. ويف الرئيسية ة واملقار يباملوقع اجلغرايف. يقوم القادة بإدارة األفرع يف كل أحناء البلد، مبا يف ذلك الفروع املركز 

، مت إنشــاء جلــان حتقيــق مشــرتكة يف عــدد مــن احملافظــات لتنســيق إجــراء التحقيقــات  لإلنتفاضــة ، واســتجابة2011عــام 
  عــنكبــري مــن احملتجــزين. وكانــت هــذه اللجــان تتــألف مــن ممثلــنيالعــدد الومــن أجــل التعامــل مــع األمنيــة اجلهــات بــني  

الــدوائر األمنيــة األربــع والشــرطة اجلنائيــة. تنقســم كــل حمافظــة إىل منــاطق جغرافيــة توَضــع حتــت مســؤولية فــرع أمــين حمــدد. 
قـــد و واالحتجـــاز ونقـــل الســـجناء.  قـــبضعمـــال التتعـــاون الوكـــاالت األمنيـــة مـــع الشـــرطة اجلنائيـــة والشـــرطة العســـكرية يف أ

  .2012تطورت أدوار ومسؤوليات كل منها منذ إصدار قانون مكافحة اإلرهاب يف متوز/يوليه 

  العسكرية إدارة المخابرات

ــديرات إىل أنــــه حيتجــــز عــــدة آالف مــــن  227يقــــع فــــرع األمــــن العســــكري  .50 يف دمشــــق يف حــــي املــــّزة وتشــــري التقــ
 ،إفــادات عــن احتجــازهم يف الفــرعواعطــوا الــذين بقــوا علــى قيــد احليــاة  ،وقــات. وشــهد احملتجــزوناحملتجــزين يف مجيــع األ

وفـــاة زمالئهـــم مـــن احملتجـــزين نتيجـــة التعـــذيب واملـــرض وظـــروف الســـجن البشـــعة، مبـــا يف ذلـــك الـــنقص الـــدائم يف شـــهدوا 
مجيع حاالت الوفيـات الـيت حـدثت يف سّجل إنه األغذية. ويقال إن رئيس املرفق حيتفظ بسجالت عن مجيع احملتجزين و 

  يف دمشق. 601املّزة العسكري  مشفىفرعه قبل نقل اجلثث إىل 
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، الواقــع مشــال حــي القــزّاز يف جنــوب شــرق دمشــق، بالتفصــيل عــدداً  235يصــف الســجناء الســابقون يف الفــرع  .51
يف هـــذا الفـــرع بـــني عـــام شخصـــاً علـــى األقـــل حتـــت وطـــأة التعـــذيب  30 وفـــاة كبـــرياً مـــن وفيـــات احملتجـــزين. وقـــد لـــوحظ

 235. ومت إبالغ العديد من األسر اليت علمت بأن أحد أفرادهـا كـان حمتجـزاً يف الفـرع 2012ومنتصف عام  2011
بوفاتــه بعــد ذلــك. يعمــل هــذا الفــرع حتــت الســيطرة الفعليــة للعديــد مــن الضــباط العســكريني مــن أصــحاب الرُتــب العاليــة 

هم لــواء وعــدة عمــداء. كانــت الوفيــات ُتَســجل وتـُبَـلــغ بصــورة منتظمــة إىل رئــيس املســؤولني عــن خمتلــف األقســام، مبــن فــي
الفرع. مجعت اللجنة كذلك إفـادات عـن وفيـات يف االحتجـاز يف األفـرع األمنيـة العسـكرية يف كـل أحنـاء سـورية. ولـوِحظ 

  قيام العاملني بالسجن بنقل اجلثث والتخلص منها.لبصورة متسقة وجود منط  

بّلغــون جبميــع الوفيــات الــيت تقــع يف األفــرع وحيتفظــون فــادات عديــدة إىل أن رؤســاء خمتلــف املرافــق كــانوا يُ تشــري إ .52
بسجالت هلا، وأن اجلثث كانت تُنَقل بصورة روتينية إىل املشايف العسكرية يف دمشق حيث يتم تسجيل الوفاة قبل دفن 

ع الوفيـات كـان يــتم التبليـغ عنهــا بصـورة منتظمــة مـن رؤســاء الضـحايا يف مقـابر مجاعيــة. وتشـري األدلّــة كـذلك إىل أن مجيــ
  العسكرية. إدارة املخابراتاألفرع إىل رئيس 

  مخابرات القوات الجوية إدارة

يقــع فــرع التحقيقــات التــابع ملخــابرات القــوات اجلويــة يف مطــار املــزّة العســكري، يف جنــوب غــرب وســط دمشــق.  .53
عـــذيب اليوميـــة. وكـــان احلُـــرّاس يعيـــدون احملتجـــزين إىل زنـــازينهم جبـــروح كـــى النـــاجون مـــن هـــذا الفـــرع عـــن جلســـات التحيو 

مـــن الزنـــازين دون رعايـــة طبيـــة. وكـــان موظفـــو الســـجن ينقلـــون اجلثـــث  مكـــورت يينزفـــون و هـــم مفتوحـــة وأطـــراف منتفخـــة و 
  بعد الوفاة.خالل ساعات  املكتظة

رسـتا حفرع خمـابرات القـوات اجلويـة الواقـع يف قال كثريون من الذين متت مقابلتهم إم شاهدوا وفاة زمالئهم يف  .54
(فرع دمشق واملنطقة اجلنوبية). وكان املستجوبون وُحّراس السـجن يقومـون بصـورة روتينيـة بتعـذيب احملتجـزين. وكـان كثـري 

  . كان احلُرّاس يقومون بعد ذلك بنقل اجلثث من الزنازين.ةنتيجة أحوال االحتجاز البشع مرضىمن املسجونني 

أفرع خمابرات القوات اجلوية واملراكـز أو يف فادات مشاة عن أحوال السجن الالإنسانية ووقوع الوفيات ظهرت إ .55
املعلومــات املتــوّفرة، كــان الرؤســاء املســؤولني عــن  بنــاًء علــى املواقــع يف حلــب ودرعــا والالذقيــة ومحــص ديــر الــزور والرقّــة. 

اسـتمرار الوفيـات واالنتهاكــات بلظـروف القائمـة يف ذلـك الوقـت، بسـبب اأن يعلمـوا األفـرع يعلمـون، أو كـان ينبغـي هلـم 
  احلاصلة يف مرافق االحتجاز الواقعة حتت سيطرم الفعلية.

  العامة إدارة المخابرات

وفـــرع  251العامـــة فـــرع األمـــن الـــداخلي  إدارة املخـــابراتتشـــمل مرافـــق االحتجـــاز الرئيســـية الـــيت تســـيطر عليهـــا  .56
وسط دمشق. يصف احملتجزون السابقون ظـروف االحتجـاز الالإنسـانية  غريب سوسةكفر   الواقعني يف 285التحقيقات 
تكــّرر الوفــاة أثنــاء االحتجــاز. ولــوِحظ الضــباط وهــم يصــدرون أوامــر إىل مرؤوســيهم بشــأن طُــرق التعــذيب إىل  الــيت أدت 

ثــث عــرب املمــرات وأحيانــاً تبقــى ن يقومــون بنقــل اجلو الــيت يتعــّني علــيهم اســتعماهلا ضــد احملتجــزين. وكــان الســجناء اآلخــر 
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اجلثث يف دورات املياه قبل أن يقوم الفرع بنقلها. وتشـري األدلّـة املتـوّفرة إىل أن رؤسـاء املرافـق كـانوا يـُبَـلغـون بانتظـام بوفـاة 
يف مقــابر مــن ميــوت مــنهم العســكرية قبــل دفــن  شــايفاحملتجــزين املوجــودين حتــت ســيطرم. وكــان الســجناء يُنقلــون إىل امل

  مجاعية.

  األمن السياسي إدارة

ولـه فـروع يف   227مرفق احتجاز. ويتقاسم مرفـق االحتجـاز مـع الفـرع و يدير األمن السياسي فرعاً للتحقيقات   .57
األمـن  إدارةأحـد أفـرع عـن  املنشـقني كل حمافظة خارج دمشق، حيث ُمياَرس التعذيب علـى نطـاق واسـع. ويـذكر أحـد  

الـــيت تلّقاهـــا مـــن رؤســـائه بشـــأن طريقـــة تعـــذيب احملتجـــزين، ويتســـق هـــذا الوصـــف مـــع  جـــداً ددة السياســـي التعليمـــات احملـــ
األمــن  إدارةاإلفــادات العديــدة عــن اســتعمال التعــذيب يف الفــرع. ومت أيضــاً توثيــق وفيــات أثنــاء االحتجــاز يف بعــض أفــرع 

  السياسي.

  الشرطة العسكرية

البلّـوين يف محـص سـجن يف دمشـق و  صـيدناياسكرية، وهـي ُيشِرف رئيس الشرطة العسكرية على ثالثة سجون ع .58
علـــى املدينـــة يف تنظـــيم الدولــة اإلســـالمية ســـتويل ييف شــرق ريـــف محـــص قبــل أن تـــدمر تـــدمر، بـــالقرب مــن آثـــار ســجن و 

، كانت الشرطة العسكرية مسؤولة عن نقل وحـبس السـجناء بـني األفـرع 2012. ومنذ منتصف عام 2015أيار/مايو 
ــ ــاً الـــذين مت نقلهـــم هنـــاك،  صـــيدناياد آالف النـــزالء يف مرافـــق االحتجـــاز مثـــل ســـجن واحملـــاكم. ويوَجـ بعـــد حماكمـــة  غالبـ

تنفيـذ العقوبـة. كـان هنـاك العشـرات مـن اإلفـادات عـن الوفيـات مث إصـدار عقوبـة اإلعـدام   متخضت أحياناً عنموجزة، و 
ى يـد احلُـّرس أو مـوم مـن حـاالت صـحية  تعـرض السـجناء للضـرب حـىت املـوت علـحيث  ، صيدنايااحلاصلة يف سجن 

النـزالء احلُـرّاس وهـم ينقلـون  شـاهدكان ميكن منعها. وحسب ممارسة شـبيهة مبمارسـات أخـرى ُوِصـفت يف مرافـق أخـرى 
  اجلثث من الزنازين.

لـدى وباإلضافة إىل ذلك، حتتفظ الشرطة العسكرية باملعلومات املتعّلقة بالسـجناء الـذين ميوتـون أثنـاء االحتجـاز  .59
  املخابرات األخرى، مما يشري إىل معرفة رؤساء هذه الوكالة ذه الوفيات. إدارات

  العسكرية مشافيال

أن جثـث  2012وحـىت منتصـف عـام  2011تذكر الشهادات السابقة املتعلقة باألحداث اليت وقعت يف عـام  .60
يد القـوات احلكوميـة يف دمشـق وحوهلـا كانـت الذين ماتوا يف االحتجاز لدى أفرع املخابرات أو قُتلوا يف املظاهرات على 

تشــرين  مشــفىالواقــع يف حــي املــّزة. ومــؤخراً ِقيــل إن جثــث احملتجــزين كانــت تُنَقــل إىل  601العســكري  شــفىتبقــى يف امل
العسـكري. وكـان يـتم إصـدار تقـارير تزيـف ظـروف هـذه الوفيـات يف هـذه األمـاكن، ممـا خيفــي  حرسـتا مشـفىالعسـكري و 
عــن هـذه الوفيــات. كانــت اُألسـر تســتطيع احلصـول أحيانــاً علـى شــهادات الوفــاة األخـرى الدولــة   أجهـزة ية فعليـاً مســؤول

ثـة. يف حمافظـات أخـرى، كانـت األسـر تسـتطيع ، ولكنها ال تستطيع احلصـول علـى اجلشايفاملذكورة الصادرة رمسياً عن امل
  أحياناً استعادة جثة أحد أقارم يف املرافق الطبية.
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ـــة العســـكرية التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع. وكـــان ممثلـــو  شـــايفهـــذه امل تـــدخلو  .61 األمـــن  إدارةحتـــت ســـيطرة اخلـــدمات الطبي
  العسكري حيضرون يف كثري من األحيان يف هذه املرافق ويشرفون على خمتلف العمليات للتعامل مع احملتجزين.

  إسناد المسؤولية الفردية عن الوفيات

 متماثلـة، أن أحوال السجون ظّلت 2015و  2011مقابلة جرت بني  500ثر من يبدو من الواضح، استناداً إىل أك .62
يكـون السـورية. وال بـد وأن اإلنتفاضـة يف معظم مرافق االحتجـاز احلكوميـة، وتـدهورت يف كثـري مـن احلـاالت منـذ بدايـة  

ذيب، و/أو اإلمهـــال العـــدد املرتفـــع مـــن حـــاالت القتـــل، وكـــذلك الوفيـــات الناشـــئة عـــن ســـوء األحـــوال يف الســـجون، والتعـــ
توثيقهـا  يف ضـوء إجـراءات التبليـغ الـيت مت إىل علم الذين ميارسون السـيطرة الفعليـة علـى مرافـق االحتجـاز، ىالطيب، قد من

تـأيت مـن الرؤسـاء  كانتيف بعض احلاالت   أوامر تعذيب املعتقلنيأن وبالرغم من  أفرع املخابرات. ممارسة تتبعهاباعتبارها 

أنه من الواضح وجود منهجية راسخة من االنتهاكات اليت حتدث داخل مراكز االعتقـال احلكوميـة ممـا جعـل املباشرين، إال 

 إصدار هذا النوع من األوامر غري ضروري.

  

ــزين يف مرافــــق االحتجــــاز اخلاضــــعة لســــيطرة احلكومــــة، مــــع قيــــام  .63 ــام مركــــزي جلمــــع تقــــارير وفــــاة احملتجــ ويوجــــد نظــ
اجلهــة الــيت حتــتفظ هــا ت بانتظــام إىل فيلــق الشــرطة العســكرية يف اجلــيش الســوري. وباعتبار األمنيــة بتبليــغ الوفيــا داراتاإل

ذه املعلومات فقد أتاحت الشرطة العسكرية معلومـات جزئيـة عـن الوفيـات لـبعض أسـر الضـحايا. ونتيجـة لـذلك، فـإن 
النـزاع املسـتمر وانتشـار  الوفيات اليت حدثت يف السجون أصبحت معروفة علـى نطـاق واسـع يف سـورية، وبسـبب ظـروف

االامات، فـإن هـذه الوفيـات ال بـد وأـا معروفـة بـني الرؤسـاء املـدنيني وكـذلك العسـكريني يف أعلـى املسـتويات. وباملثـل 
فإن الرؤساء املدنيني يف أعلى مستويات احلكومة لديهم علم باجلرائم أو اّدعاءات اجلرائم اليت يرتكبها مرؤوسيهم، سـواء 

ــة للمؤسســـــات ذات الصـــــلة، أو يف ُســـــّلم ا ـــادة املدنيـــ ــكرية أو القيــ ـــاهلوا عمـــــداً لقيـــــادة العســـ ـــذه  أن هـــــؤالء الرؤســـــاء جتــ هــ
  املعلومات.

مبــا فــيهم  -ويف ضــوء هــذه االســتنتاجات، توجــد أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن الضــباط مــن ذوي الرُتَــب العاليــة  .64
جازية، واملسؤولون عـن الشـرطة العسـكرية، وكـذلك رؤسـاؤهم هذه املرافق االحت يرأسونالذين  - داراترؤساء األفرع واإل

املــدنيون، يعلمــون بالعــدد اهلائــل مــن الوفيــات احلاصــلة يف مرافــق االحتجــاز الواقعــة حتــت ســيطرم الفعليــة، ومــع ذلــك مل 
ف، فـــإم التحقيـــق يف االّدعـــاءات أو مالحقـــة املســـؤولني عنهـــا. ويف هـــذه الظـــرو  وأيتخــذوا أي إجـــراء ملنـــع االعتـــداءات 

  مسؤولون جنائياً بصورة فردية عن اجلرائم املرتكبة يف مراكز االحتجاز.

  الوفاة أثناء االحتجاز في المرافق التي تسيطر عليها المجموعات المسّلحة المناهضة للحكومة - بعاً سا

يضـاً يف مع أن حوادث القتل والتعذيب وما يتصل ا مـن ُعنـف ضـد األشـخاص احملـرومني مـن حـريتهم حتـدث أ .65
يـتم توثيـق أي ممارسـة مؤسسـية أو متسـقة مـن  إال أنه ملاملناطق اخلاضعة لسيطرة اموعات املسّلحة املناهضة للحكومة 

أعمال التوقيف واالحتجاز التعسفي والتعـذيب والقتـل علـى نطـاق واسـع ضـد املـدنيني احملتجـزين يف املنـاطق الـيت تسـيطر 
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دثت االعتــداءات الواقعـة علــى احملتجــزين وقـتلهم أساســاً يف سـياق أســر واحتجــاز عليهـا معظــم هـذه اموعــات. وقــد حـ
  جنود احلكومة ومقاتلي اموعات املتمردة املتنافسة.

وقـد كــان اسـتمرار حــّل اموعـات املســلحة املناهضـة للحكومــة وإعـادة تشــكيلها وظهـور املئــات منهـا، ومــا نشــأ  .66
قــدرة اللجنــة علــى حتديــد اجلنــاة تقليــل   ســبباً يفاجلنــاة احملتملــني، بتحديــد   عــن ذلــك مــن تعثــر قيــام الضــحايا والنــاجني

مقارنـًة الصـغرية نسـبياً أعداد املعتقلني  نتيجة صعوبة ال ةحتديد أماكن احملتجزين السابقني بالغعملية  كذا أصبحتبدقة.  
  .إىل سوريا عالوة على استمرار صعوبة الدخول  يف قبضة احلكومةاملوجودة األعداد   بتلك

وقــد أنشــأت بعــض اموعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة أمــاكن احتجــاز مؤقتــة، يف منــاطق خمتلفــة تقــع حتــت  .67
معــاملتهم وإعــدامهم. وقامــت بعــض اموعــات اســاءة ســيطرا، حيــث مت فيهــا احتجــاز جنــود احلكومــة املأســورين، و 

حمليـــة وأخضـــعت  شـــرعيةوأنشـــأت جمموعـــات أخـــرى حمـــاكم  أيضـــاً باحتجـــاز مـــدنيني يف هـــذه املرافـــق يف أوقـــات خمتلفـــة.
، اعــَرتف أحــد قــادة 2012. ويف أواخــر عــام ميدانيــةأّدت أحيانــاً إىل عمليــات إعــدام  قانونيــةاحملتجــزين حملاكمــات غــري 

اجلــيش الســوري احلــر يف دمشــق بأنــه قــام بضــرب أحــد احملتجــزين للحصــول منــه علــى اعــرتاف. ومت فيمــا بعــد إعــدام هــذا 
  تجز.احمل

، قامــت اموعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة يف حلــب ومحــص وإدلــب باحتجــاز أفــراد مــن 2012ويف عــام  .68
عـادًة قـاتلني إعـدام جنـود مـن امل دصـف عـدو القوات املسلحة احلكومية وأعضاء اموعـات املسـلحة املعارضـة واملـدنيني. 

  .املرجتلةذيب نتيجة معاملتهم يف مراكز االحتجاز . ويف بعض احلاالت مات احملتجزون اخلاضعون للتع ر أسرهمفو 

كرهائن بغرض تبادل األسرى أو احلصـول علـى فديـة، أو مت ّممن مت احتجازهم  ويف بعض األحيان توّيف أشخاص  .69
ــإطالق ســـراح  ــد قيـــام إحـــدى اموعـــات بـ  كانـــتمـــدنياً   120قـــتلهم أثنـــاء االحتجـــاز لـــدى اموعـــات املســـلحة. وبعـ

معلومــات تفيــد  منــت ، 2013يف ريــف الالذقيــة يف آب/أغســطس رم ســقــد أحة املناهضــة للحكومــة اموعــات املســلّ 
  بأن بعض الرهائن توّيف كنتيجة مباشرة لعدم توّفر األدوية ونتيجة لإلصابات.

  ةالوفاة في االحتجاز في المرافق التي تسيطر عليها جبهة النصر  - ثامناً 

ــة  .70 ، حيــــث مت توثيــــق وفيــــات أثنــــاء االحتجــــاز. ويف شــــباط/فرباير إدلــــبمرافــــق احتجــــاز يف  النصــــرةأنشــــأت جبهــ
 الحقــاً   ت) واعرتفــإدلــبرين (صــم ةبضــعة أيــام يف معــر لجثــة مــدين احتجزتــه اموعــة   النصــرة، أعــادت جبهــة 2015

  بأن الضحية كان قد مات نتيجة التعذيب.

جنـــود  وكـــذلك بعـــضن املـــدنيني، رجـــاًال ونســـاًء مـــ النصـــرة، احتجـــزت جبهـــة 2015ويف أواخـــر نيســـان/أبريل  .71
مجـت و . وكان معظمهم، إن مل يكن كلهم قد هرب مـن قريـة اشـتربق، الـيت هإدلب، يف سجن حارم يف األسرى احلكومة

النســاء واألطفــال عــن مت فصــل  فكيــامرأتــان احتجزتــا يف ســجن حــارم   وصــفت و . 2015نيســان/أبريل  25قرابــة يــوم 
يـة، دون غـذاء كـاٍف. وأرغمـن علـى أداء الصـالة. وتصـف احملتجزتـان السـابقتان قارم الذكور وحجزهم يف ظـروف مرتدأ
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. ومسعـــت االثنتـــان أيضـــاً جنـــود احلكومـــة عنـــد النصـــرةمسعتـــا الرجـــال يصـــرخون أثنـــاء ضـــرم علـــى يـــد أفـــراد جبهـــة  اأمـــ
  لإلبقاء على حيام قبل إعدامهم رمياً بالرصاص. ن هم يتوسلو إحضارهم إىل السجن و 

مـع اموعـات املسـلحة احملليـة املناهضـة للحكومـة يف  النصـرةودرعـا اشـرتكت جبهـة  إدلبظات محص و ويف حماف .72
أيضـاً بعـض احملـاكم وأيـدا يف  النصـرةمؤقتة أو اتفقتا معاً على دعم احملاكم القائمة. وأنشأت جبهـة  شرعيةإقامة حماكم 

إىل أن عمــل هــذه احملــاكم ال  الــيت مت مجعهــااملعلومــات . وتشــري إدلــبحماولــة لتثبيــت هيمنتهــا يف بعــض املنــاطق، وخاصــة 
يلتزم مبعايري احملاكمة العادلة. وعندما تعمل هذه احملاكم بصورة مشرتكة فإـا تتبـع ممارسـات متشـاة مـن ناحيـة التوقيـف 

  .لسجناء ل امليدانيةدام عاإلواالحتجاز وسوء معاملة احملتجزين، مبا يف ذلك العديد من حاالت 

جبهة النصـرة أيضـاً، وهـي تقاتـل إىل جانـب اموعـات املسـلحة األخـرى املناهضـة للحكومـة، بعمليـات  وقامت .73
قـــام حتـــالف مـــن اموعـــات املســـلحة  2015متوز/يوليـــه  9ود احلكومـــة الـــذين وقعـــوا يف األســـر. ويف نـــإعـــدام مجاعيـــة جل

جنــدياً  70قرابــة وأعــدم مــن اجلــيش الســوري.  ظهــور اجلويــة (إدلــب)بقيــادة جبهــة النصــرة باالســتيالء علــى قاعــدة أبــو ال
  لجثث.ل اً جبهة النصرة صور نشرت مث على ممر الطائرات، 

74.  موعـــة صـــبي25 يفالشـــيعيتني احملاصـــرتني (حلـــب)  اءان صـــغريان خـــارج منطقـــيت نبـــل والزهـــر واختطفـــت نفـــس ا 
ــا مـــع ســـجناء حمتجـــزين لـــدى احل2013حزيران/يونيـــه  ــدما فشـــلت حماولـــة لتبادهلمـ ــة قُ . وعنـ ــبي تِـــكومـ ان وشـــوهت ل الصـ

  مها.اجثت

تنظـــيم الدولـــة أثنـــاء االحتجـــاز فـــي مرافـــق يســـيطر عليهـــا تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية فـــي العـــراق والشـــام (الوفيـــات  - تاســـعاً 
  )اإلسالمية

، مبشاركة مقاتلني أجانب يف كثري من األحيان، مرافق احتجاز يف عدة منـاطق تقـع تنظيم الدولة اإلسالميةأنشأ  .75
 ض احملتجـزون النتهاكـات خطـرية تشـمل التعـذيب حتت سيطرته، مبا يف ذلك يف حمافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعـر

ــيأّمـــا  . ات امليدانيـــةواإلعـــدام مـــوا املـــدنيون الـــذين   همالصـــحفيون والنشـــطاء، مبـــا فـ ِاللـــوائح أو املراســـيم الـــيت بانتهـــاك  ا
لحرمــان غــري املشــروع مــن احلريــة والتعــذيب وســوء املعاملــة. وقــد عرقلــت عرضــوا لفقــد ت، تنظــيم الدولــة اإلســالميةفرضــها ي

يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية مجــع اإلفــادات مــن تنظــيم الصــعوبة احلصــول علــى املعلومــات مــن املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة 
  احملتجزين السابقني.

أو بالقرب منها يف عامي رابلس جيف  ة اإلسالميةتنظيم الدولومت توثيق قتل احملتجزين يف مرفق االحتجاز التابع ل .76
ــاتلي  2014. ويف 2015و  2014 ـــام مقــ ـــابقني قيـ بتعــــذيب شــــديد للمــــدنيني تنظــــيم الوصــــف أحــــد احملتجــــزين السـ

سنة يؤخذ من زنزانتـه وهـو يصـرخ أثنـاء ضـربه بقضـيب  27يبلغ من العمر  احملتجزين داخل املركز. وقال إنه شاهد رجالً 
ه يف الزنزانــة برعايــة طبيــة لــه قــال ؤ دة الرجــل إىل الزنزانــة كــان الزبــد خيــرج مــن فمــه. وعنــدما طالــب زمــالمعــدين. وعنــد إعــا

كـان قـد احتجـز يف آخـر  ومات الرجل بعـد ذلـك بقليـل. ويف إحـدى املقـابالت وصـف شـخص “. دعوه خيتنق”احلراس 
  بإطالق النار على ثالثة حمتجزين.لة تنظيم الدو ، كيف قام حراس 2015مرفق احتجاز يف جرابلس يف أيلول/سبتمرب 
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عنـــدما حـــاولوا مغـــادرة املنطقـــة الواقعـــة حتـــت  ،رجـــل كـــان حمتجـــزاً مـــع جمموعـــة كبـــرية مـــن املـــدنيني األكـــراد  إقتيـــد  .77
ـــ2014يف أوائـــل  تنظـــيم الدولـــة اإلســـالميةســـيطرة  تـــديره احلكومـــة مـــن قبـــل يف تـــل أبـــيض.  ت، إىل الســـجن الـــذي كان

بشــأن اموعــة الكرديــة املســلحة اســتجوام بتنظــيم الدولــة  الزنزانــة للضــرب أثنــاء قيــام ه يفؤ ووصــف كيــف تعــرض وزمــال
ــعبية الكرديــــة. و ةاملســــما قتــــل أحــــدهم :  أمــــام عينيــــهقتلــــوا رجلــــني تنظــــيم الأن مقــــاتلي  قــــد أفــــاد  وحــــدات احلمايــــة الشــ

  ينزف من فمه.هو  ضرب اآلخر حىت املوت، ومات بعد ساعتني وبالرصاص بينما 

ــدأوا  قاضــــي عســــكر  العيــــون يف  مشــــفىعلــــى تنظــــيم الدولــــة  ، اســــتوىل2013 أواخــــر ويف .78 ــب وبــ يف مدينــــة حلــ
قوم خبطف واحتجاز األشخاص الذين ينتقـدون يكان تنظيم  الكمرفق احتجاز. وأعلن حمتجز سابق أن القبو  استعمال  ب
تجـــز األشـــخاص الـــذين يتصـــلون حيتنظـــيم ال. وقيـــل أيضـــاً إن  اإلســـالم يفأكثـــر اعتـــداًال  رؤيـــة ممـــن كـــان هلـــمأو تنظـــيم ال

، تــدهورت العالقــة املتــوترة 2014وســائط اإلعــالم. يف كــانون الثاين/ينــاير ل املســاعدون احملليــونباألجانــب، مبــا يف ذلــك 
من املرفـق قـاموا بـإطالق النـار تنظيم ال. ومع انسحاب العلنية عدائية العمال حد األإىل لتصل ولواء التوحيد تنظيم البني 

بقتل احملتجزين بسرعة قبل تنظيم القيام مقاتلي أحد الناجني وقتلهم. ويصف  اً حمتجز  50إىل  40على عدد يرتاوح من 
  .تنظيمالمساعده احمللي الذي كان حمتجزاً لدى جثة االنسحاب من املرفق. وتعرف صحفي أجنيب بعد ذلك على 

حمـــاكم غـــري  صـــدرتبعـــد أن  ظـــيم الدولـــة اإلســـالميةتنويف حـــاالت أكثـــر تكـــراراً كـــان يـــتم إعـــدام احملتجـــزين لـــدى  .79
مشروعة أحكاماً باإلعدام، وكان يسبقها يف كثري من األحيان مداوالت ليس هلا أي صلة باحملاكمة العادلة. وجتري هـذه 

وكـان  ديـين. كـان هنـاك أطفـال بـني الـذين مت إعـدامهم. سندعي أا تستند إىل اليت تد  تنظيم الدولةاملداوالت يف حماكم 
ة املتنافســة د. ومت أيضـاً احتجــاز جنـود احلكومــة ومقـاتلي اموعــات املتمـر "كفــار”التنظـيم يســتهدف أيضـاً مــن يعتـربهم 

يف بوكمـال (ديـر الـزور) تنظـيم الدولـة األشـخاص الـذين احتجـزهم  ويصـف أحـدوتعذيبهم وقتلهم يف كثري من األحيـان. 
اً آخـر وحكـم عليـه باإلعـدام يف ثـالث دقـائق. وبعـد ذلـك مباشـرة قـام اسـتجوب حمتجـز  حيـثقضـاة أحـد القام ـا زيارة 

  بقطع رأس احملتجز أمام احملتجزين اآلخرين.تنظيم الجالد من 

عمليـات اإلعـدام الوحشـية الـيت جتـري علنـاً، وأحيانـاً بطـابع تنظـيم الدولـة وتنتشر يف املناطق الواقعة حتـت سـيطرة  .80
ويف كثـري  .)8(بصـورة تتسـم بالوحشـية العلنيـةتنظـيم الكام اإلعدام الصـادرة عـن حمـاكم انتقامي. ويقوم املقاتلون بتنفيذ أح

ســطح البنايــات العاليــة. أمــن إعــدام الضــحايا بــدفعهم االت ، كــان يــتم بعــض احلــالضــحية. ويف  رأسمــن األحيــان تقطــع 
نرتنــت كوســيلة للدعايــة وإثــارة اإلعلــى يــتم عــرض مقــاطع الفيــديو للجــرائم عــادًة عــدم آخــرون علنــاً بــإطالق الرصــاص. وأُ 

  الرعب.

أيضـــاً عـــدداً مـــن املـــذابح ضـــد جنـــود احلكومـــة األســـرى. يف طبقـــة (الرقـــة) وقـــع  تنظـــيم الدولـــة اإلســـالميةارتكـــب  .81
. ويف 2014القاعــدة اجلويــة خــارج املدينــة يف آب/أغســطس تنظــيم الجنــدي حكــومي يف األســر بعــد أن داهــم  200

__________________ 

تشـــرين  14، “يف العـــراق والشـــام الدولـــة اإلســـالميةحكـــم الرعـــب: احليـــاة يف ظـــل ”املعنيـــة باجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، جلنــة التحقيـــق   )8(  
  .2014الثاين/نوفمرب 
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 داخـــلمالبســـهم الداخليـــة واقتيـــدوا  مـــا عـــدامـــن املالبـــس شـــخص  200، جـــرد أكثـــر مـــن 2014آب/أغســـطس  23
  بالرصاص.رمياً الصحراء قبل قتلهم 

مقتـل الضــحايا. وقامـت جمموعـات أخـرى ببيـع الرهــائن مليـات أخــذ رهـائن نـتج عنهـا عبأيضـاً تنظـيم الدولـة  قـام .82
اجلـيش، نشـره مـن ع رؤوس جنـود قطـيصـور  . مت التعرف على جندي شـاب تـابع للحكومـة يف شـريط فيـديو تنظيمالإىل 

جبهـــة ى متســـ. وكـــان هـــذا اجلنـــدي قـــد اختطفتـــه جمموعـــة تـــزعم أـــا 2014تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  18  دودحبـــ تنظـــيمال
ومل تسـتطع أسـرته دفـع الفديـة املطلوبـة. وعلمـت األسـرة بعـد ذلـك أن ابنهـا قـد  2014اإلسالم يف أواخر حزيران/يونيـه 

  ظهر مقطع الفيديو الذي يصور قطع رأسه.بضعة أسابيع ذلك ببعد  . وتنظيم الدولةمت تسليمه إىل 

  النتائج واالستنتاجات القانونية - عاشراً 

حلقــوق احملتجــزين، مبــا يف ذلــك احلــق يف احليــاة. نتهاكــات خطــرية اارتكــب كثــري مــن األطــراف يف النــزاع الســوري  .83
جن وغـري ذلـك مـن أشـكال احلرمـان مـن احلريـة. وأعقب ذلك جرائم وانتهاكـات أخـرى يف سـياق عمليـات القـبض والسـ

  واستناداً إىل النتائج الواردة يف هذا التقرير ختلص اللجنة إىل االستنتاجات القانونية التالية: 

  حكومة الجمهورية العربية السورية

  انتهاكات حقوق اإلنسان

احلـــق يف احليـــاة مـــن خـــالل حـــد انتهـــاك  إىلالقـــوات احلكوميـــة  تصـــل ممارســـاتتجـــزين حمعاملتهـــا للميف نطـــاق  .84
وتنفيـــذ عقوبـــة اإلعـــدام بـــدون حماكمـــة عادلـــة. كمـــا   ات امليدانيـــةا أو إخفاقهـــا يف منـــع ارتكـــاب القتـــل واإلعـــدامـــارتكا

انتهكـــت احلكومـــة احلـــق يف احليـــاة مـــن خـــالل إخفاقهـــا يف القيـــام بتحقيقـــات مســـتقلة وشـــاملة وشـــفافة لكـــل حالـــة وفـــاة 
  الدولة.حدثت يف أثناء االحتجاز لدى 

عـن التعـذيب واملعاملـة املهينـة وتتحمل القوات والوكاالت احلكومية الـيت تسـيطر علـى مرافـق االحتجـاز املسـؤولية  .85
  اب وغريه من أشكال العنف اجلنسي.والالإنسانية مبا فيها االغتص

لــة دون تــوفر لفـرتات طويلالحتجـاز التعســفي أو غـري القــانوين نظـراً حلبســهم قبضـة احلكومــة خضـع احملتجــزون يف  .86
قــانوين علــى أســس احتجــازهم. وحتولــت عمليــات احتجــاز املــدنيني األخــرى إىل الأو إتاحــة الفرصــة للطعــن  حمــامي هلــم 

عمليات تعسفية أو غري قانونية نظراً ألن الغرض الرئيسي منها يبدو وكأنه العقوبة أو احلصول على معلومات من خالل 
احلصول عليها من احملتجزين حتت اإلكراه، مبا يف ذلك أثنـاء اسـتعمال التعـذيب  استعمال التعذيب. واملعلومات اليت يتم

غري ذلك من أشكال العنف ضد أفراد األسـرة كانـت تسـتعمل يف كثـري مـن األحيـان كأسـاس أو أو التهديد باالغتصاب 
  لتوقيف واحتجاز آخرين، مما ميثل انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

  نون اإلنساين الدويلانتهاكات القا
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للقــانون اإلنســاين الــدويل خرقــاً االنتهاكــات املــذكورة أعــاله  يعتــرب ارتكــاب  ، بعــد بــدء النــزاع املســلح غــري الــدويل .87
ــذيب امليـــداين املشـــرتكة يف اتفاقيـــات جنيـــف الـــيت حتظـــر القتـــل واإلعـــدام   3املنطبـــق، مبـــا يف ذلـــك املـــادة  ــويه والتعـ والتشـ
  الكرامة الشخصية واملعاملة الالإنسانية األخرى. واالغتصاب واالعتداء على

  القانون اجلنائي الدويل

من خالل قيام القوات احلكومية بعمليات واسـعة االنتشـار مـن التوقيـف اجلمـاعي والتوقيـف التعسـفي واالختفـاء  .88
بــأي شــكل ون واألشــخاص الــذين يعتــرب  املضــطربةالســكان املــدنيني الــذين يعيشــون يف املنــاطق عمــوم القســري وتعــذيب 

يف ارتكــاب  اخنرطــتقــد تكــون فــإن احلكومــة معارضــني للحكومــة، ومــا يعقــب ذلــك مــن معاملــة احملتجــزين وقــتلهم  آخــر
ضد سكان مدنيني. يف سياق النزاع املسـلح يف اجلمهوريـة  اسع النطاقو العديد من اجلرائم اليت تبلغ حد اهلجوم املمنهج 

تهدفني باالحتجــاز التعسـفي واالختفــاء القســري ومــا يعقبــه مــن انتهاكــات، يف يشــري عــدد الضــحايا املســ ،العربيـة الســورية
خمالفــة للقــانون اإلنســاين الــدويل وبــدون أي مــربر عســكري قــانوين، يشــري إىل أن الســكان املــدنيني يف تلــك املنــاطق كــانوا 

  هلذا اهلجوم. األساسياهلدف 

وهـو مـا مـرتبطني باملعارضـة،  بشـكل عـامين يعتـربون املـدنيني الـذ تسـتهدفارتكبت هذه األفعال تنفيذاً لسياسـة  .89
توظيفهــا خــالل مـن لدولــة لــدى اسياسـة مثــل هــذه ال يَثبُــت أيضــاً وجـود حــدوث اجلـرائم عــرب منــاطق جغرافيـة. ــج  يثبتـه

عديــد مــن مؤسســات النشــطة والتنســيق بــني شــاركة خــالل امل كــذلك مــن يف ارتكــاب اجلــرائم و  هــامواردجانــب كبــري مــن 
ـــاء حـــاالت فيهـــا  تاملتسلســـلة الـــيت حـــدث املراحـــل  كـــل أحنـــاء البلـــد  يف خمتلـــف الدولـــة يف الوفيـــات واجلـــرائم األخـــرى أثن
فيها احملتجزون أمـام  وقفأوامر للتحقيق يف احلاالت اليت يف إصدار دائماً العسكرية واملدنية  احملاكمأخفقت  .االحتجاز
يف حــاالت الوفــاة التحقيــق كـذلك اإلصــابات الشــديدة، و  آثــارانـاً ســوء املعاملــة وأحي بينمــا يظهــر علـيهم بوضــوحالقضـاء 

  أثناء االحتجاز.

عمليــات توقيــف احملتجــزين لوقياداــا  ،وكــاالت املخــابرات والقــوات املســلحة وحتديــداً مؤسســات الدولــة، دور إن  .90
ظـروف الوفـاة يف  ةال تعكـس حقيقـونقلهم وسوء معاملتهم وتعذيبهم على نطاق كبري وبعد ذلك إصدار شهادات وفاة 

  اجلنائي. الفعل يف قواسم مشرتكة و حماولة إلخفاء االعتداء على احملتجزين، يثبت وجود سياسة حكومية 

حرجـة، ومـع ذلـك حالـة صـحية حراس كل مرفق من مرافق االحتجاز بوجود سجناء يف يتم إبالغ كان   غالباً ما .91
 الزنـــازينبنقـــل جثـــث الســـجناء املتـــوفني مـــن قـــام احلـــراس . اأخفقـــوا يف معظـــم األحيـــان يف تـــوفري مســـاعدة طبيـــة أو طلبهـــ

أعــداد الوفيــات ب املــوظفني والقيــادات علــم  وهــذا يعكــس  ، ومت إبــالغ حــاالت الوفــاة إىل رئــيس الفــرع. ممنــتظ بشــكل
  نزالء.البسبب أحوال السجن املفروضة على 

العديـــد مـــن  يف ربـــع ونصـــف الســـنة إىل حـــد كبـــري طـــوال فـــرتة الســـنوات األ متماثلـــةكانــت األحـــوال يف الســـجون  .92
دون قيام الرؤساء باختـاذ إجـراءات فعالـة ملنـع عواقبهـا. والبـد وأن العـدد ب باستمرار هذه األحوالمرافق االحتجاز، وُمسح 

لتعــذيب وســوء أحــوال الســجون أو اإلمهــال ل الكبــري مــن القتلــى، وكــذلك الوفيــات األخــرى الــيت حــدثت كنتيجــة طبيعيــة 
و  2011بــني عــامي  مــع ذلــكو مرافــق االحتجــاز.  عــن لومــاً ملــن ميارســون الســيطرة الفعليــة واملســؤولية معكــان  ،الطــيب
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معاملة احملتجزين وأحوال السجون دون تغيـري يف معظـم مرافـق االحتجـاز، بـل وازدادت سـوءاً يف بعـض بقيت ،  2015
  تجزين.احملاملزيد من السورية مما أدى إىل وفاة  االنتفاضة احلاالت منذ بداية 

مرافـق  العديـد مـنيف  تسلسل القياديال كان يتم التبليغ عنها بدقة عرب تشري املعلومات إىل أن وفيات احملتجزين   .93
كــانوا يعلمــون بالوفيــات احلاصــلة.   املخــابراتات ، وأن الرؤســاء مــن مرافــق االحتجــاز وإدار االحتجــاز يف إدارة املخــابرات

الـيت قامــت أحيانـاً بــإبالغ األسـر. وتشــري و األشــخاص إىل الشـرطة العســكرية،  فـاةعــن و وكـان يــتم أيضـاً تبليــغ املعلومـات 
إىل  هم  كــانوا يــدفنون بصــورة جمهولــة يف مقــابر مجاعيــة بــدًال مــن تســليم جثــثاملتــوفني  املعلومــات أيضــاً إىل أن احملتجــزين 

  أسرهم.

التبليغ  حيث يتمطر عليها احلكومة، ويوجد نظام مركزي لتسجيل وفيات احملتجزين يف مرافق االحتجاز اليت تسي .94
العســكرية، بانتظــام عــن الوفيــات مــن اإلدارات األمنيــة إىل فيلــق الشــرطة العســكرية يف اجلــيش الســوري. وقامــت الشــرطة 

بصفتها جهة االحتفاظ ذه املعلومات، بإتاحة معلومات جزئية عن الوفيات لبعض أسر الضحايا. ونتيجة لذلك، فإن 
 كثــرة  وثت يف الســجون أصـبحت معروفــة علـى نطــاق واسـع يف ســوريا، وبسـبب ظــروف النـزاع املســتمر الوفيـات الــيت حـد

  أا كانت معروفة بني الرؤساء العسكريني على أعلى املستويات.و البد فاإلدعاءات، 

يـدركون معلومات عن اجلرائم اليت جيري ارتكاا على يد مرؤوسـيهم، أو كـانوا  أيضاً  كان لدى الرؤساء املدنيني .95
ــلم القيـــادة كـــٍل مـــن اجلـــرائم يف    علـــى درجـــة مـــن املصـــداقية حـــول حـــدوث مثـــل تلـــك علـــى األقـــل وجـــود إدعـــاءات  سـ

  العسكرية والقيادة املدنية يف املؤسسات ذات الصلة، أو أم جتاهلوا عمداً هذه املعلومات.

ة طويلــة مــن الــزمن يف عديــد مــن فــرت علــى مــدى  يف هــذا التقريــر  املدرجــة حــاالت القتــل والوفــاة  تكــرر وقــوع قــد  .96
حــدثت مبعرفــة العــاملني يف الســجون ورؤســائهم، قــد و وارد الدولــة. كبــري ملــ وباســتخدام األمــاكن وبــدعم لوجيســيت كبــري 

  العسكرية املركزية وفيلق الشرطة العسكرية يف القوات املسلحة السورية. شايفوكذلك كبار مسؤويل الدولة يف امل

علـى درايـة  واضحاً أن السلطات احلكومية اليت تدير السجون ومراكـز االحتجـاز كانـت ويف ضوء ما سبق، يبدو  .97
وفيات على نطاق واسع. وقد حدثت الوفيات املرتاكمة أثناء االحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود حبدوث 

ــد مثّلــتو ،  نطــاق واســعاحملتجــزين علــى إىل وفــاة  ستفضــي طبيعيــاً هــذه الظــروف لــدى هــذه الســلطات بــأن  إدراك متعم 
ــة   ــلوك )9(علـــى الســـكان املـــدنينيبالتعـــّدي تطبيقـــاً لسياســـة الدولـ ـــة تـــدعو إىل االعتقـــاد بـــأن السـ . وهنـــاك أســـباب معقول

  املوصوف يصل إىل حد اإلبادة كجرمية ضد اإلنسانية.

ريه مـــن يف القتـــل واالغتصـــاب أو غـــ تتمثـــلضـــد اإلنســـانية  جـــرائمأن احلكومـــة مســـؤولة عـــن  كـــذلكتـــرى اللجنـــة   .98
اجلســـدية انتهاكـــاً أو غـــري ذلـــك مـــن أشـــكال احلرمـــان الشـــديد مـــن احلريـــة  ،أشـــكال العنـــف اجلنســـي والتعـــذيب والســـجن

  ، واالختفاء القسري وغري ذلك من األفعال الالإنسانية.للقواعد األساسية يف القانون الدويل
__________________ 

ــة حبقــــوق اإلنســــان يف مجهوريـــة كوريــــا الدميقراطيــــة A/HRC/25/CRP.1انظـــر أيضــــاً   )9(   ــر عــــن النتــــائج التفصـــيلية للجنــــة التحقيــــق املعنيـ ، تقريـ

  .1045 - 1041ة، الصفحات الشعبي
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أنـه فيمـا يتعلـق بالسـلوك املعـين احلاصـل بعـد العتقـاد بلمعقولـة  اً أسـبابتـرى تـوّفر للجنـة  إن االستنتاجات الواقعية .99
بداية النزاع املسلح فإن احلكومة تكون قد ارتكبت جرائم حرب تتمثل يف القتل واملعاملة القاسية والتعذيب واالغتصاب 

  والعنف اجلنسي واالعتداء على الكرامة الشخصية.

  المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة وجبهة النصرة

ــتم .100 ــلحة املناهضـــة للحكومـــة وجبهـــة النصـــرة اإلرهابيـــة لضـــرورات إىل جانـــب اسـ رار التعـــاون بـــني اموعـــات املسـ
  . تمعاتا نفسعلى  هاحكمفرضت العمليات فقد تقامست هذه اموعات السيطرة على نفس املناطق و 

تعــذيبهم وغــري عــن قتــل احملتجــزين و املســؤولية تقــع علــى اموعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة وجبهــة النصــرة  .101
قامـت إقامتهـا حمـاكم مؤقتـة ال ترقـى إجراءاـا إىل معـايري احملاكمـة العادلـة، ومـن خـالل  ذلك من أشـكال سـوء املعاملـة. 

ممـــا ميثـــل انتهاكـــاً للقـــانون اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل حلقـــوق ، القانونيـــة الواجبـــةمبـــادئ األصـــول هـــذه اموعـــات خبـــرق 
ميــداين عــدام اإلقتــل أو الأعمــال و  املشــروعةدام الــيت أمــرت ــا هــذه احملــاكم املؤقتــة غــري اإلنســان. وتشــكل عمليــات اإلعــ

  حلقوق اإلنسان. الدويلانتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل والقانون 

النـزاع املسـلح غـري الـدويل فـإن هـذه األعمـال تشـكل أيضـاً جـرائم حـرب وعند ارتكـاب هـذه األعمـال بعـد بدايـة  .102
  .حتت طائلة املسائلة اجلناة وقادم  تضع  هي أعمال و  ،واملعاملة القاسية والتعذيب تتمثل يف القتل

  )تنظيم الدولة اإلسالميةاإلسالمية في العراق والشام (الدولة تنظيم 

املسؤولية عن القتل والتعذيب وغري ذلك من أشكال سـوء املعاملـة واالعتـداءات  تنظيم الدولة اإلسالميةتحمل ي .103
انتهاكــاً ممّــا يشــكل اموعــة، هــذه يف مرافــق االحتجــاز الــيت تــديرها  امليــداين ة الشخصــية وعمليــات اإلعــدام علــى الكرامــ

عمليـات إعـدام األشـخاص احملتجـزين واملقـدمني إىل حمـاكم إن  للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان.
اموعة أيضاً جرائم حرب هذه ، مما يشكل جرائم حرب. وارتكبت ينامليدا القتل أو اإلعدام  حديرقى إىل  قانونيةغري 

اليت قامت ا حتـرم الضـحايا أيضـاً مـن الضـمانات األساسـية  املشروعةغري  اهلزليةتتمثل يف التعذيب. كما أن احملاكمات 
  نسان.للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإل ك اهيف انتملراعاة األصول اإلجرائية 

 ،جـرائم قتـل وتعـذيب ميثـل هجـوم واسـع النطـاق ضـد السـكان املـدنيني، وهذا السلوك، عندما يشكل جزءاً مـن  .104
  وهي جرائم ضد اإلنسانية.

  التوصيات - حادي عشر

  استنادًا إلى نتائجها.ة تاليتقدم اللجنة التوصيات ال .105

  :بما يليحكومة الجمهورية العربية السورية بخصوص اللجنة  اتتوصي .106
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االحتجاز لديها، بما في ذلك إصدار أوامر  قيدتدابير عاجلة لحماية أراوح جميع المحتجزين  اتخاذ أ)
مباشرة إلى العاملين العسكريين والعاملين في المخابرات والميلشيات المرتبطة وقادتها لالمتناع عن أي 

  يق لالمتثال ألوامرها؛شكل من أشكال سوء معاملة المحتجزين أو االعتداء عليهم والقيام برصد دق

أي تنفيذ ألحكام اإلعدام سواء كانت صادرة عن محاكم عسكرية أو ميدانية أو القيام فورًا بتعليق ب) 
مدنية، وأن تتخذ خطوات لكفالة مراعاة األصول اإلجرائية، بما في ذلك احترام شفافية المداوالت 

  القضائي؛  والحق في االستئناف

تفتيش على جميع جوانب ظروف االحتجاز وتحسينها، بما في ذلك جل بالاع بشكل لقياماج) 
  الحصول على الرعاية الطبية وفيما يتعلق باالحتياجات الخاصة للمحتجزات، امتثاًال للمعايير الدولية؛

  ر مع المحتجزين الذكور البالغين؛ص فوراً عن ممارسة حبس القُ  التوقفد) 

تجزين تعسفياً أو بصورة غير قانونية الموجودين في مرافق جل بإطالق سراح المحاع بشكل القيامه) 
  االحتجاز الرسمية وغير الرسمية؛

فورًا عن جميع أشكال االحتجاز االنفرادي أو غير ذلك من أشكال الحرمان من الحرية التي  التوقفو) 
ولة تصل إلى حد االختفاء القسري وأن تتيح لجميع األشخاص الموجودين في االحتجاز لدى الد

  لى المشورة القانونية؛شكل مستمر عصول بحاالتصال بأسرهم وال

باعتبارها جميع الخطوات الالزمة لكفالة عدم قبول األقوال المأخوذة تحت وطأة التعذيب  اتخاذز) 
في أي مداوالت في المحاكمات الجنائية، سواء كانت محاكم مدنية أو عسكرية، باستثناء قضايا  دليالً 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب؛  15تعذيب، وذلك وفقاً للمادة محاكمة تهم ال

تحت  ُأخذتعلى أساس أدلة أو اعترافات  األشخاص الذين تم احتجازهمفورًا بإطالق سراح  القيامح) 
  التعويض؛حصولهم على وطأة التعذيب أو غير ذلك من أشكال اإلكراه وإتاحة 

لمستقل في جميع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أو التحقيق الفوري والدقيق والشفاف وا كفالةط)  
، تمشياً مع المعايير الدولية، مع السيئة المعاملة ضروباالدعاءات بوقوع التعذيب أو غير ذلك من 

توقيع المسؤولية على الجناة ويجب أن تكون التقارير الطبية وكل األدلة األخرى الناشئة عن هذه 
  ؛ألقرب األقاربالتحقيقات متاحة 

إعادة على أن يتم  ،بعد استكمال جميع الفحوص التشريحية الالزمة للتحقيق في الوفاةالعمل، ي) 
بطريقة تحترم تماماً كرامة المتوفي، بحيث يمكن إقامة شعائر الجنازة أو أقرب األقارب الجثمان إلى 

  بأقل قدر من التأخير؛معتادة غيرها من اإلجراءات ال

  عويض لضحايا التعذيب وأسر السجناء المتوفين؛إتاحة الجبر والت ضرورةك) 



GE.14-00000 23/30 
 

هذه المعلومات ألقرب  إتاحةجميع أماكن االحتجاز و في سجالت احتجاز دقيقة ب كفالة االحتفاظل)  
  األقرباء والمنظمات الدولية التي تقوم بجمع المعلومات عن األشخاص المفقودين؛

القسري، وكذلك لجنة األمم المتحدة لمناهضة مع لجنة األمم المتحدة المعنية باالختفاء التعاون م) 
لتعذيب، في إجراء المتابعة وتوفير المعلومات التي يطلبها المقرر الخاص لمتابعة المالحظات الختامية ا

  امتثاًال التفاقية مناهضة التعذيب؛

فوضية الطريق فوراً ودون عراقيل أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمفتح ن) 
السامية لحقوق اإلنسان وغيرهم من المنظمات المعترف بها التي تقوم برصد معاملة المحتجزين وأحوال 

السجون للوصول إلى جميع مرافق االحتجاز الرسمية منها وغير الرسمية، بما في ذلك القيام بزيارات 
  ؛ترتيب سابقدون 

التي العربية السورية والمنظمات األخرى  للجنة المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية السماحس) 
  دون عوائق وبصورة مستقلة إلى كامل أراضيها.بالدخول ذات صلة  تملك صالحيات

  مجموعات المسلحة المناهضة للحكومة: بخصوص ال اللجنة  توصيات .107

مـات ؛ وخاصـة إنهـاء المحاكاإلنسـاني جل بمعـايير حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولياع بشكلاالمتثال، ا) 
  لألشخاص المحرومين من حريتهم؛ الميدانياإلعدام والتعذيب وعمليات  القانونيةغير 

  االمتناع عن أي عمليات خطف وأخذ رهائن، وأي سلوك يشبه االختفاء القسري؛ب) 

  اتخاذ تدابير عاجلة لمعاقبة أو طرد األفراد الخاضعين لقيادتها المسؤولين عن هذه األعمال؛ج) 

ودون عراقيـــل أمـــام اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األحمـــر وللهـــالل األحمـــر والمفوضـــية  فـــوراً فـــتح الطريـــق د) 
السامية لحقوق اإلنسان وغيرهم من المنظمات المعترف بها التي تقوم برصـد معاملـة المحتجـزين وأحـوال 

  ؛بالزيارات بدون ترتيب سابقالسجون للوصول إلى جميع مرافق االحتجاز، بما في ذلك القيام 

  جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام بما يلي:بخصوص اللجنة  اتيتوص .108

ــــق  أ) ــــرام الواجــــب قــــوانين رفــــض األســــاليب العنيفــــة فيمــــا يتعلــــق بتطبي ــــالء االحت ــــوع لالشــــريعة، مــــع إي تن
  المجموعات والممارسات الدينية؛ 

ـــــال، ب)  ـــــدو اع بشـــــكلاالمتث ؛ وخاصـــــة إنهـــــاء اإلنســـــاني ليجـــــل بمعـــــايير حقـــــوق اإلنســـــان والقـــــانون ال
  ؛ لألشخاص المحرومين من حريتهماإلعدام الميداني والتعذيب وعمليات  القانونيةالمحاكمات غير 

  االمتناع عن أعمال الخطف وأخذ الرهائن وأي سلوك يشبه االختفاء القسري؛ج) 

  مجلس األمن لألمم المتحدة: لاللجنة توصيات  .109
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  األمم المتحدة: لفصل السابع من ميثاق ل وفقاأ) 

مطالبــة الجمهوريــة العربيــة الســورية والمجموعــات المســلحة غيــر التابعــة للدولــة بــالتوقف فــورًا  .1
  عن جميع ممارسات االحتجاز التي تؤدي إلى الوفاة والتعذيب أثناء االحتجاز؛

الحالـــة إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أو غيرهـــا مـــن اآلليـــات  برفـــعكفالـــة إنفـــاذ المســـاءلة  .2
  قضائية؛ال

محددة الهدف ضـد األشـخاص والوكـاالت والمجموعـات التـي تحـوم حولهـا  عقوباتاعتماد  .3
ــة  شــبهات فــي الســلوك الــذي يــؤدي إلــى الوفــاة أثنــاء االحتجــاز  بأنهــا مســؤولة أو متواطئــةمعقول

  والتعذيب واالختفاء القسري.

جهـا ومنظمـات المعونـة األخـرى وبرام هاالخاصة ب صناديقالتوصي اللجنة كذلك وكاالت األمم المتحدة و  .110
  العاملة في سوريا والدول التي تستضيف الالجئين بما يلي:

الحمايــة فــي الخطــط التشــغيلية لوكــاالت األمــم  مهــاممــن أولويــات لمخــاطر المتصــلة بالتعــذيب إعتبــار اأ) 
  يا؛المتحدة وصناديقها وبرامجها، وكذلك األطراف الفاعلة األخرى العاملة في المنطقة وفي سور 

لتعـذيب يمكـن أيضـاً أن تشـمل تجـارب تراكميـة مـن تجـارب ا الناجمة عنإيالء االعتبار إلى أن اآلثار ب) 
الصــدمات علــى األســرة والمجتمعــات، وأن عمليــة إعــادة التأهيــل ينبغــي أن تشــمل الــدعم النفســي والطبــي 

  بالصدمة للضحايا.القصير والطويل، مع إيالء االعتبار الواجب لمخاطر عودة الشعور  على المدى

  وتوصي اللجنة كذلك المجتمع الدولي بما يلي: .111

، عمـــول يـــهالم وانينالمشـــتركة بـــين اتفاقيـــات جنيـــف وغيـــر ذلـــك مـــن القـــ 3احتـــرام المـــادة  التأكـــد مـــنأ) 
  ؛لهذه المادة امتثال األفراد والمجموعات التي تحظى بدعمها د منكلتأباستعمال نفوذها ل

وص عليــه بموجــب القــانون اإلنســاني الــدولي بمالحقــة أو تســليم األشــخاص االمتثــال لاللتــزام المنصــب) 
ي أراضيها بمـا فـي ذلـك مبـدأ الواليـة العالميـة فـي حالـة علالمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والموجودين 

  ؛سريانه

جـل وعلـى سـبيل بنـاء الثقـة علـى الصـعيد المحلـي بـدعم إنشـاء آليـة لتسـجيل حـاالت اع بشكلالقيام ح) 
فـــي منهـــا شــخاص المفقـــودين والتحقيـــق فــي مصـــيرهم والتعـــرف علــى رفـــاتهم، بمـــا فــي ذلـــك مـــا يوجــد األ

  المقابر الجماعية؛

معقولـة  تحـوم حولهـا شـبهاتوالكيانـات والمجموعـات التـي  فـراداأل عاقـبالنظر فـي اعتمـاد عقوبـات تد) 
  ة في هذا التقرير؛ر و ذكالرتكابها أو تواطؤها في االنتهاكات الم
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وأســرهم بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تقــديم العــالج  مــن التعــذيبم حمايــة فعالــة ومســاعدة للنــاجين تقــديه) 
الجســـدي والنفســـي الكـــافي والمشـــورة مـــن خـــالل صـــندوق األمـــم المتحـــدة للتبرعـــات لضـــحايا التعـــذيب 

لمواصـــلة  دخـــل طـــوعي ضـــروريبتقـــديم والمنظمـــات األخـــرى التـــي تعمـــل علـــى دعـــم ضـــحايا التعـــذيب 

 حياتهم.

 

 

 

 



26/30 GE.14-00000 
 

Selected Government detention centres where deaths in custody have been documented 
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