
 

 

  مجلس حقوق اإلنسان
  السادسة واألربعونالدورة 

  2021 آذار/مارس 19 -شباط/فبراير  22
  من جدول األعمال 4البند 

  اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب 
  

أن الجمهورية  تقلة بش تقرير لجنة التحقيق الدولية المس
  **،*العربية السورية

  
  موجز  

يه    ان، في قرار من  ،45/21و 44/21طلب مجلس حقوق اإلنس
ين في الجمهورية يلجنة التحقيق أن تُعد تقريراً عن السجن واالحتجاز التعسف

ورية،  ً تفكر مليّ أن والعربية الس ائدة االتجاهات  في ا ر الس على مدى عش
نوات من النزاع. و صس قة  يُلّخِ ية المتعل هات الرئيس جا هذا التقرير االت

ارس  ا من آذار/م وري از في س جن واالحتج الس انون  حتى 2011ب ك
مبر  ري واالحتجاز 2020األول/ديس ، بما في ذلك ما يتعلق باالختفاء القس

سي  سانية أو المهينة والعنف الجن مع منع االتصال والتعذيب والمعاملة الالإن
اللجنة على كمية هائلة  تلالطلب حصوكنتيجة لهذا والموت أثناء االحتجاز. 

 .تقرير الحق اكثر تفصيال من التحقيقات والشهادات التي ستعطيها حقها في

  

  

__________ 
 تم تقديم التقرير الحالي بعد الموعد المحدد ليعكس آخر التطورات.  *  

مت بها فقط.  **   م مرفقات هذا التقرير كما وردت وباللغة التي قُدِّ  تُعمَّ
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  مقدمة  -أوالً   

ي،   -1 وريا حقوق طوال العقد الماض لم يحترم أي طرف متحارب في س
تخدام  ياً مع االلتزامات القانونية الدولية. وظل اس خاص المحتجزين تماش األش
تخدام العنف  وء المعاملة، بما في ذلك اس في والتعذيب وس االحتجاز التعس

ي واالختفاء ري الجنس ، من واإلعدام بإجراءات موجزة غير الطوعي أو القس
  النزاع.لهذا  المميِّزةالسمات 

بدرجة كبيرة من   -2 جاوزات يجري  كات والت ها هذه االنت كاب  وكان ارت
اق ة من قبل الحكومة االتس ، وقامت اللجنة وغيرها من الجهات باإلبالغ خاص

عة بحيث ال يمكن ألحد أن يقول إن ا ورة واس لم عرتكابها كان بدون عنها بص
ورية، تعكس البيانات التي  لة. وفي حالة الحكومة الس لة القيادة ذات الص لس س
مة من محافظات أخرى وجود درجة  تتحدث عن نقل المحتجزين إلى العاص
عالية من السيطرة المركزية، باإلضافة إلى دالئل أخرى تُشير إلى بيروقراطية 

  احتجازهم.واضحة في سجالت المحتجزين وأماكن 

يلها   -3 وارتكبت األطراف االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز التي يرد تفص
واء كان االحتجاز  أو إنزال العقوبة.لترهيب ألغراض افي هذا التقرير  وس

وة أو دفع  ب المالية أو الرش يجري من خالل أخذ الرهائن ألغراض المكاس
ير أفراد األالمال إلى  طاء مقابل معلومات عن مص رةالوس بح هذافقد  ،س  أص

  لالبتزاز.منظمة  وسيلةاالحتجاز في سوريا أيضاً 

تثناءات قليلة للغاية  -4 في إجراء تحقيقات  ،وأخفقت أطراف النزاع، باس
ة بها.  مع كال العدالة  تطبيقمحاوالت  وأدّتالقوات الخاص كل من أش ش

ة  ائي ين أو الفعليين على الجن ين المفترض ارض ً إلى المع ا ات دائم اك انته
وتجاوزات لحقوق الجناة المزعومين، وإلى ارتكاب جرائم دولية في كثير من 
ح أن الدول التي تملك التأثير على  ه، كان من الواض الحاالت. وفي الوقت نفس

لوك األطراف  يئة المتنازعة س رفات المس التي لم تفعل ما يكفي لتغيير التص
كانت أنها في بعض الحاالت و يبدوأرض الواقع، على  تقوم بها هذه األطراف

  متواطئة في هذه التجاوزات.
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  )1(عشر سنوات من االحتجاز واالنتهاكات المتعلقة باالحتجاز  -ثانياً   

بي كان ممددًا على األرض ولونه أزرق تماماً. وكان ينزف بغزارة من ” الص
ُأغمي ّأذنه وعينيه وأنفه. وكان يصرخ وينادي والده ووالدته طلباً للمساعدة. ثم 

  .)2(“عليه بعد أن ُضرب بعقب بندقية على رأسه

شاهد، كان هو نفسه ضحية من ضحايا التعذيب، يصف ثامر الشرعي الذي 
  2011أيار/مايو  3 .يبلغ الرابعة عشرةكان 

باب  االحتجازكان   -5 لة به من بين األس في واالنتهاكات المتص التعس
لذي ظهر في سوريا منذ عشر الجذرية والمحفزات والسمات المستمرة للنزاع ا

طاء  ين والنش في للمعارض نوات. وكان االحتجاز التعس من منذ زمن طويل س
وريا التي ألهمت االحتجاجات في أوائل عام  ية في س اس بين المظالم األس

يين. و2011 ياس راح السجناء الس  كانت، والتي دعا فيها السكان إلى إطالق س
تخدمتها الحكومة لل رد على هذه االحتجاجات، من اعتقال يد البطش التي اس

جاز  ناء االحت يدة أث عد يات ال عذيب والوف ما في  -جماعي للمتظاهرين إلى الت ب
رعي وحمزة علي الخطيب  عامالً  -ذلك األطفال كما حدث في حالة ثامر الش

مسلح اعتباراً من  نزاعالتصاعد السريع لالحتجاجات لتتحول إلى  مساعداً في
باط/فبراير  لحة، )3(2012ش بت الجماعات المس نة اكتس . وفي تلك الس

، )4(والجماعات التي صنفتها األمم المتحدة فيما بعد باعتبارها جماعات إرهابية

__________ 

م نظرة عامة الذي نُشر مؤخراً  A/HRC/46/54يستكمل هذا التقرير تقرير اللجنة   )1(   ، والذي يقدِّ
واالتجاهات المستمرة طوال فترة حقوق اإلنسان في مجال المتكررة الشواغل الرئيسية عن 

  . النزاع

  )2(  A/HRC/S-17/2/Add.1 62، الفقرة.  

  )3(   A/HRC/21/50 اللجنة طبقت  ،إلى هذا التوصيف واستناداً . 3-1، المرفق الثاني، الفقرات
القانون الدولي اإلنساني وكذلك القانون الدولي اإلنساني العرفي إلى جانب القانون الدولي 

  لحقوق اإلنسان. 

) تنظيم الدولة اإلسالميةتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (تواصل اللجنة اعتبار   )4(  
عدة كيانات وهيئة تحرير الشام حراس الدين وغيرها من المجموعات المنضمة إلى القا

ً لتوصيف مجلس األمن عمالً بقراراته  ) 2011( 1989) و1999( 1267إرهابية، وفقا
  ).2015( 2253) و2014( 2170و
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د  نفوذاً في ورية، وبذلك بدأت عمليات ش كانية الس عدد متزايد من المراكز الس
بين األطراف المتحاربة في السنوات ستستمر وجذب للسيطرة على األراضي 

  .)A/HRC/46/54التالية، على النحو الذي يرد وصفه في تقرير اللجنة األخير (

السابق والجماعات وكان من أبرز هذه الجماعات الجيش السوري الحر   -6
ائل التي تنتمي إليه  مثل  ،جماعات أخرىوقبل توحيدها تحت مظالت والفص

ام؛ و الم وأحرار الش نفتها جماعات جيش اإلس اعتبارها األمم المتحدة بص
ام (جماعات إرهابية مثل  مى من قبل جبهة وهيئة تحرير الش التي كانت تُس

رة) ام (داعش)؛  النص المية في العراق والش الجيش ووتنظيم الدولة اإلس
وري وية وكذلك القوات  تركيا؛ الذي تدعمه الوطني الس تحت قيادات المنض

عب الكردية (وحدات حماكردية عب ، بما فيها وحدات حماية الش ية الش
وية)  قوات ”تحت راية  2015التي كانت تعمل منذ عام ووحدات الحماية النس

  . )5(التي تدعمها الواليات المتحدة “سوريا الديمقراطية

ل   -7 ات تتص لحة ممارس ومع مرور الوقت اعتمدت الجماعات المس
ورة مذهلة  به بص يطرتها والتي تش باالحتجاز في المناطق الواقعة تحت س

اليب  . وتم توثيق العديد من حوادث )6(والقوات الموالية للحكومة الحكومةأس
انية  ال والتعذيب والمعاملة الالإنس ري واالحتجاز مع منع االتص االختفاء القس

ي والوفاة أثناء االحتجاز في مرافق االحتجاز  التي أو المهينة، والعنف الجنس
لد، (انظرتديرها جميع األطراف  حاء الب ثاني).  طالخرائ عبر أن في المرفق ال

ازل  ة المن از في أقبي ة لالحتج اكن مؤقت ت من أم دارس  وأوتراوح  وأفي الم
كرية  اً لهذا الغرض  وأالقواعد العس يص جون أقيمت خص نقاط التفتيش، إلى س

) إلى مخيمات األرضمع تغيُّر السيطرة على تختلف أطراف متحاربة  تديرها(
ة. وكان  ديدة الحراس ردين ش ية في قار االفتالمش اس ار األس إلى أوامر اإلحض

__________ 

ً A/HRC/46/54انظر    )5(     ألف والمرفق الثاني. -، الفرع ثانيا

في أطراف فاعلة عديدة متحالفة  عند وجود“ القوات الموالية للحكومة”تُستخدم عبارة    )6(  
اللجنة. ويمكن أن تشمل هذه تطبقه  الذيعن معيار اإلثبات اللبس إزالة  يتعذروالميدان، 

االستخبارات جميع الحاالت، القوات العسكرية وقوات الشرطة وفي  ليسالقوات، ولكن 
بما فيها ما  ،السورية النظامية والميليشيات الموالية للحكومية سواء كانت أجنبية أو محلية

  وعناصر من قوات أجنبية حليفة.ت الدفاع الوطني والشبيحة، يُسمى قوا
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من االنتهاكات التي  العدد الضخمجميع أنحاء سوريا قد أدى إلى تسهيل وقوع 
  .الجهات المسؤولةتعرض لها الكثير من األفراد أثناء االحتجاز على يد جميع 

   ً ار االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز منذ   -ثالثا نظرة عامة على انتش
  2011عام 

دة في با عمالً   -8 ات الموحَّ تند إلى الممارس تقرة، والتي تس لمنهجية المس
أساساً  )7(لجان التحقيق وفي التحقيقات المتعلقة بحقوق اإلنسان، اعتمدت اللجنة

ياقفي  2020إلى  2011مقابلة قامت بها في الفترة بين  874 7على  إعداد  س
تكمال المعلومات )8(هذا التقرير من المقابالت ذات  المتجمعة. ومن أجل اس

ور الفوتوغرافية  مية والتقارير والص اً تحليل الوثائق الرس لة تم أيض الص
ناعية  ور األقمار الص رائط الفيديو وص ادر عديدة، بما في ذلك ما من وش مص

ستيفاء معيار . )9(اللجنة لتقديمها نداء منجاء بناًء على  واعتبرت اللجنة أنه تم ا
تقاد بأن األحداث جنة أسباب وجيه تدعوها إلى االعاإلثبات عندما تكون لدى الل

وف، وحيثما أمكن ، بأن الطرف االعتقاد المعنية قد وقعت على النحو الموص
  .)10(ارتكب االنتهاكات المعنية هو الذيالمحارب الذي تحددت هويته 

وء الوالية   -9 ر وفي ض ندة إلى اللجنة لتغطية ما يقرب من عش المس
نوات  ورية، فقد تم إجراء تحليل س من االحتجاز في الجمهورية العربية الس

__________ 

  وهاني مجلي. دأعضاء اللجنة هم باولو سيرجيو بنهيرو (الرئيس) وكارين كوننغ أبو زي   )7(  

) 19-معظم المقابالت شخصياً. ولكن بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد جرت   )8(  
 2020وأزمة السيولة في الميزانية العادية لألمم المتحدة جرت مقابالت كثيرة أثناء عام 

  المقابالت أقل نسبياً. عدد باألسلوب االفتراضي وكان

  . )www.ohchr.org/coisyria(انظر  2020صدر في تشرين األول/أكتوبر   )9(  

ال تزال التحقيقات مقيَّدة بسبب منع الوصول إلى البلد والشواغل المتعلقة بحماية األشخاص   )10(  
“. عدم اإلضرار”موضع المقابلة. وفي جميع الحاالت ظل المبدأ موضع االسترشاد هو 

ا والشهود الذين وتود اللجنة أن تشكر كل من قدَّم إليها المعلومات وخاصة آالف الضحاي
عانوا من االنتهاكات على يد جميع األطراف طوال عقد من الزمان تقريباً، وكذلك الدول 
والمنظمات غير الحكومية وكيانات األمم المتحدة التي استجابت لنداء اللجنة للحصول على 

  وثائق وطلباتها للحصول على معلومات.
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طلعت بها اللجنة وعددها  ل  658 2كمي للمقابالت التي اض لة تتص مقاب
القوات المنتمية للمجموعات الست الرئيسية من  الذي نفذتهباالحتجاز التعسفي 

  .)11(أطراف النزاع المذكورة في القسم السابق

ية عن االتجاهات وفي حين أن البي  -10 اس ئة توفِّر نظرة عامة أس انات الناش
(انظر فإنها تخضع لعدد من المحاذير الهامة بأكمله الصراع السائدة طوال مدة 

ثالث). وبالتحديد،  على مدى عقد من الزمان مقابالت اللجنة  كانتالمرفق ال
اإلحصائي الكمي وكانت العينة هذا التحليل إجراء دون استهداف تجري تقريباً 

ا  ة التي تم جمعه ع اض اتخ ة. التحقيق  ألولوي اء فترة التحقيق المعني أثن
افة إلى ذلك،  عوباإلض حايا بة وص ول اآلمن إلى ض هود الوص االنتهاكات وش

باب المتعلقة باالحتجاز اؤل احتمالتتعلق بالحماية،  ألس الهروب  في ظل تض
شامالً هنا  المعروضةحصاءات بالتالي ال يمكن لإل. ومن البالد م تحليالً  أن تقدِّ

  .الصراعلالنتهاكات المتعلقة باالحتجاز التي وقعت في سياق 

ان و  -11 ات ك ان ة من البي ذه المجموع ا  85في ه اي ح ة من ض ائ في الم
في المائة من  6وكان  ،من البالغينين كورذمالاالنتهاكات المتعلقة باالحتجاز 

حايا من في المائة من  73كان األطفال. و في المائة من  20وكان الذكور الض
، وهو ما األغلبية الدينية أو العرقية أو الطائفيةفي المائة من  73كان و،اإلناث 

اهي  ة بيض ورة عريض عتها األمم ص التقديرات الديمغرافية التي وض
حا 21في حين كان ، )12(المتحدة يا في المائة من مجموعات األقلية. وكان الض

  من جميع المحافظات، انظر الخريطة أدناه.

__________ 

ومع تجاز ارتكبها العديد من الجهات المسؤولة. شهادات كثيرة انتهاكات تتصل باالحتُغطي   )11(  
ذلك، تظهر في مجموعة البيانات الشاملة جهة واحدة مسؤولة عن أهم االنتهاكات بالنسبة 

  .للشخص موضع المقابلة

في المائة من السوريين ينتمون  74بينما تختلف التقديرات الجارية، قدَّرت األمم المتحدة أن   )12(  
في المائة ينتمون إلى الطوائف اإلسالمية األخرى (الشيعة  16و إلى المسلمين السنة،

في المائة من السكان، وتقيم  10والعلويون والدروز واألكراد) في حين يُمثِّل المسيحيون 
  جالية يهودية صغيرة في دمشق والقامشلي وحلب.



A/HRC/46/55 

 
 
 
 

7  
 

 
 
 
 

  )13(موثقين في المقابالتالالضحايا منشأ خريطة 

  

أن االحتجاز   -12 ح الجدول التالي أعداد المقابالت التي جرت بش ويوض
في فيما يتعلق بكل طرف من أطراف  ية النزاع التعس تة الرئيس وعدد الس

مقابلة (أهم كل االنتهاكات اإلضافية المتصلة باالحتجاز التي تم تحديدها حسب 
ري واالحتجاز  ة انتهاكات، أي االختفاء القس الخمس والتعذيب  مع منع االتص

  .)أثناء االحتجاز ةوالمعاملة الالإنسانية أو المهينة والعنف الجنسي والوفا

  2020-2011مقابلة في الفترة  2 658بيانات عن االحتجاز استناداً إلى 

 الجهة المسؤولة

عدد المقابالت 
بشأن  ذات الصلة

 االحتجاز التعسفي

النسبة المئوية 
الشاملة 

 للمقابالت
بة)  (مقرَّ

عدد 
االنتهاكات 
اإلضافية 
المتعلقة 

باالحتجاز 
التي تم 
 تحديدها

متوسط عدد 
االنتهاكات اإلضافية 

 المتعلقة

__________ 

ر عن أي رأي ال تعني التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في هذه الخريطة التعبي  )13(  
كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو 

  مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

 # من الضحايا
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ل ة ا وريالحكوم والقوات  ةس
 للحكومةالموالية 

577 1 59% 210 3 2.04 

 2.27 927 %15 409 الدولة اإلسالميةتنظيم 

 1.92 405 %8 211 هيئة تحرير الشام

ة  ديمقراطي ا ال وري قوات س
 والكيانات المتصلة بها

198 7% 234 1.18 

الجيش السوري الحر والجماعات 
 المسلحة األخرى

177 7% 286 1.62 

 1.67 144 %3 86 الجيش الوطني السوري

 1.96 5 206 100 2 658 المجموع

  

-2011(السنوية وتبين الرسوم البيانية والجداول التالية النسب المئوية   -13
اس تحليل 2020 هادة 658 2) على أس ية  ،ش ؤولة الرئيس تتعلق بالجهات المس
ت  ة أنواع من االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز، والس م ال وأهم خمس ب تقدِّ النس

ساسي لالتجاهاتالمئوية الموضحة  ساس  سوى مؤشر أ نظراً لحسابها على أ
هادات وليس عدد االنتهاكات الموثقة بيل المثال، يمكن أن عدد الش . وعلى س

هادات المتعلقة بالوفيات أثناء االحتجاز معلومات تؤكد  من إحدى الش وفاة تتض
مائهم وهوياتهمعدة محتجزين  ، ولكن ذلك يظهر في مجموعة تم تحديد اس

لة البيانات  اءات المتص هادة واحدةفقط “ واحد” باعتبارهواإلحص مقابلة /(ش
  واحدة أو انتهاك واحد).
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ستناداً إلى  مقابلة جرت في الفترة من  2 658بيانات شاملة بشأن االحتجاز ا
  2020إلى  2011

االنتهاكات 
 المتصل بالحبس

 الجهة المسؤولة 

 عدد
األشخاص 

موضع 
المقابلة الذين 

 تعرضوا
 لالنتهاك

 أثناء حبسهم

 النسبة المئوية
لعدد األشخاص 
موضع المقابلة 

 تعرضوا الذين
النتهاك في ل

مجموعة البيانات 
المتصلة بالجهة 

 المسؤولة

األشخاص  عدد
موضع المقابلة 

الذين 
شاهدوا/أبلغوا 

االنتهاكات  عن
تعرض (التي 

 آخرون) لها

لعدد النسبة المئوية 
األشخاص موضع 

الذين المقابلة 
شاهدوا/أبلغوا عن 

االنتهاك في مجموعة 
بيانات الجهة 

 المسؤولة المعنية
  
 

 %55 861 %26 409 الحكومة السورية

 %53 218 %20 81 تنظيم الدولة اإلسالمية

 %36 77 %30 64 تحرير الشام هيئة

لديمقراطية  وريا ا قوات س
 والكيانات المتصلة بها

31 16% 55 28% 

الحر/جهات الجيش السوري 
 أخرى

38 21% 76  43% 

 %38 33 %20 17 الجيش الوطني السوري

 التعذيب
 

 %38 595 %30 474 الحكومة السورية

 %43 177 %20 82 تنظيم الدولة اإلسالمية

 %31 65 %21 44 تحرير الشام هيئة

لديمقراطية  وريا ا قوات س
 والكيانات المتصلة بها

20 10% 27 14% 

الحر/جهات  الجيش السوري
 أخرى

34 19% 36 20% 

 %34 29 %19 16 الجيش الوطني السوري

ة  ل ام ع م ال
انية و/أو  الالإنس

 المهينة
 

 %36 575 %29 463 الحكومة السورية

 %41 166 %23 93 تنظيم الدولة اإلسالمية

 %42 88 %33 69 تحرير الشام هيئة

لديمقراطية  وريا ا قوات س
 والكيانات المتصلة بها

57 29% 69 35% 
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االنتهاكات 
 المتصل بالحبس

 الجهة المسؤولة 

 عدد
األشخاص 

موضع 
المقابلة الذين 

 تعرضوا
 لالنتهاك

 أثناء حبسهم

 النسبة المئوية
لعدد األشخاص 
موضع المقابلة 

 تعرضوا الذين
النتهاك في ل

مجموعة البيانات 
المتصلة بالجهة 

 المسؤولة

األشخاص  عدد
موضع المقابلة 

الذين 
شاهدوا/أبلغوا 

االنتهاكات  عن
تعرض (التي 

 آخرون) لها

لعدد النسبة المئوية 
األشخاص موضع 

الذين المقابلة 
شاهدوا/أبلغوا عن 

االنتهاك في مجموعة 
بيانات الجهة 

 المسؤولة المعنية
الجيش السوري الحر/جهات 

 أخرى
45 25% 39 22% 

 %38 33 %24 21 الجيش الوطني السوري

االغتصاب وغيره 
كال  العنف من أش

 الجنسي 
 

 %13 211 %6 91 الحكومة السورية

 %12 51 %7 28 تنظيم الدولة اإلسالمية

 %2 4 %3 6 تحرير الشام هيئة

لديمقراطية  وريا ا قوات س
 والكيانات المتصلة بها

2 1% 5 3% 

الجيش السوري الحر/جهات 
 أخرى

4 2% 4 2% 

 %12 10 %3 3 الجيش الوطني السوري

  الوفيات أثناء االحتجاز

  الجهة المسؤولة
عن طريق التقارير 
 أو من خالل الشهود

شاهدوا الجثة أو 
الوفاة أثناء 

 االحتجاز
على أساس شهادة 

 وفاة
ومعها استلموا الجثة 

 شهادة وفاة

 

  )%1( 11 )% 4( 56 )%9( 146 )%15( 249 الحكومية السورية
  غير متاح  غير متاح )%29( 118 )%28( 113 تنظيم الدولة اإلسالمية

  غير متاح غير متاح )%11( 23 )% 24( 50 تحرير الشام هيئة
ة  ديمقراطي ا ال وري قوات س

 والكيانات المتصلة بها
 صفر  )7%( 13

 متاحغير 
1 )5%(  

ات  وري الحر/جه الجيش الس
 أخرى

38 )21%( 11 )6%( 
 غير متاح

  غير متاح

  غير متاح غير متاح صفر )%6( 5  الجيش الوطني السوري
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   ً   الحكومة السورية والقوات الموالية للحكومة  -ثالثا

نكوف ” عت بنادق الكالش وف تذهبون إلى ’على الجميع ... وقِيل لنا: وّزِ س
در لكم المظاهرات. وقد  إذا حدث ذلك فعليكم إطالق وأوامر بإطالق النار تص

نار  ألفين هناك عدد يتراوح بين ظلالمتظاهرين، ولكن تفرق معظم ‘ [...] ال
نار عليهم. وُقتل  ؤولين األوامر بإطالق ال در أحد المس وثالثة آالف. وأص

يب  10حوالي  خاص، وأص هم، بين 23أش  10. وقمنا بالقبض على بعض
خاص و اعدة  20أش اً. وكان معظم الذين تم القبض عليهم يحاولون مس خص ش
  . “الجرحى معاً في فناء حيث بدأ الضباط ضربهم دون رحمة قلنُ و الجرحى. 

مسؤول أمني ُأرسل في مهمة في إحدى المظاهرات في دمشق في 
  2011نيسان/أبريل 

ورية والقوات الموالية لها أظهرت البيانات وفيما يتعلق ب  -14 الحكومة الس
ع  في واالنتهاكات المتعلقة به قد ارتُكبت على نطاق واس أن االحتجاز التعس

  . النزاعأثناء السنوات األولى من 

بدأ  -15 عة النطاق  قال واس في درعا ثم  توقامت الحكومة بحمالت اعت
عت عبر أنحاء البلد أثناء  كرية، وأعقبها توس المظاهرات والعمليات العس

تهدفت القوات عمليات  في في نقاط التفتيش وعند الحدود. واس االحتجاز التعس
ان والعاملين الحكومية مجموعات  مل المدافعين عن حقوق اإلنس مختلفة تش

ن  خاص المطلوبين والرجال في س حيين وعمال اإلنقاذ وأقارب األش الص
خضع وواسعة من مراكز االحتجاز (المرفق الثاني)  التجنيد. واستُخدمت شبكة

ية والمهينة  ان عديد من االنتهاكات مثل التعذيب والمعاملة الالإنس األفراد لل
ال عنهم.  ي، تم احتجازهم مع منع االتص رات والعنف الجنس وال يزال عش

هم  اء واألوالد والفتيات الذين قامت الحكومة بحبس اآلالف من الرجال والنس
ً  مختفين عند كتابة هذا التقرير أي بعد عشر سنوات من الموجات األولى  قسريا

ح 91الجماعية. وكان من حمالت االعتقال  ايا االنتهاكات في المائة من ض
ية  يد هويتهم في المقابالت من أديان أو طوائف أو أعراق األغلب لذين تم تحد ا

ان  ا ك ات  4بينم ة من األقلي ائ ك إل -في الم ير ذل ا يُش اطق وربم ى أن من
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االضطرابات التي يسكنها المسلمون الُسنة كانت مستهدفة كما جاء من قبل في 
  . )14(التقرير

  

ار في جميع الحاالت تقريباً. ومن بين   -16 وتجاهلت الحكومة أمر اإلحض
ابق تمت مقابلتهم، لم  500أكثر من  ة  أحد يأخذمحتجز س عرض لتقريباً فرص

ل  ون فترة زمنية معقولة. وعادة لم يكن يحص اء في غض يته أمام القض قض
ي أدلة أأو على ، القبض عليهمعلى أي معلومات تتعلق بسبب  المقبوض عليهم

. وتعرض المحتجزون عن التُهمتدعم االدعاءات في حالة إعطائهم معلومات 
ورة  أو إرغامهم على توقيع  اتروتينية من أجل انتزاع اعترافللتعذيب بص

ماح لهم  بعهم عليها دون الس مة إص ع بص بقاً أو وض إعالنات مكتوبة مس
نظام من أجزاء أي أما المحتجزون الذين أحيلوا في نهاية األمر إلى بقراءتها. 

عوا في جميع األحوال النتهاكات عديدة  في لحقهم المحاكم بتهم جنائية فقد خض
اكم  اب والمح ة اإلره افح ة مك ت اإلجراءات في محكم ان ة. وك ادل ة ع اكم مح

قار عادة إلى األد بب االفت در قلق خاص بس ية مص كرية الميدان لة العس
__________ 

  )14(  A/HRC/24/46  و 57، الفقرةA/HRC/31/CRP.1 88، الفقرة .  
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المستخدمة وفرض عقوبات اإلعدام. وتُشير إفادات شهود العيان المأخوذة من 
تقديم أدلة مع جلسات كانت قصيرة المداوالت محكمة مكافحة اإلرهاب إلى أن 

لم  ،دعماً التهامات خطيرة. وفيما يتعلق بالمحاكم الميدانية ،إن وجدت ،قليلة
ع دقائق،  وى بض تغرق س ات تس د أي شهود أو محامين. وجوبدون تكن الجلس

نوات من المحاكمة. وعرف  بالحكم إالّ بعد س ولم يتم إبالغ بعض المتهمين 
  آخرون أنه تم الحكم عليهم دون حضورهم مطلقاً في الجلسة.

نوات األخيرة   -17 ي في الس تعادة بعض األراض ومع قيام الحكومة باس
مدنيين تعرض آالف  رة، مال ناطق المحاص لذين هربوا من الم رقثل ا  ش

ظة حلب والغوطة  ية محاف رق مى الش ما يُس ق، للحبس في في ريف دمش
ً ”بمالجئ  ردين داخليا تمرار االحتجاز . )15(“المش اً توثيق اس وقد تم أيض

اطق التي  في في المن االتعس تيالء عليه د االس ة  أُعي دن ات اله اق د اتف بع
  “.المصالحة”أو 

تطيع أن نقتلك هنا اآلن، ’قاموا بتعذيبي ...، وبعد ذلك أخبرني المحقق ” نس
  “‘.ولن يعرف أحد بذلك

  سجين سابق لدى قوات األمن الحكومية في حمص

عة   -18 ري واس ارتكبت قوات األمن الحكومية عمداً عمليات اختفاء قس
، وذلك لنشر الخوف وقمع المعارضة كبيرعلى مدى العقد على نطاق  االنتشار

سنوات  سبيل العقوبة. وكانت ال القليلة األولى من االنتفاضات قد شهدت وعلى 
ورة الفتة للنظر، كانت عمليات  ق بص أعلى معدالت االختفاء. وفي نمط متس

ائي ولم تكن قوات األمن تُبلِّغ المقبو  ضالقبض تجري عادة بدون أي أمر قض
يتم نقلهم إليه. ومنذ عام  رهم بالمكان الذي س نت، 2011عليهم أو أس مَّ  63 تض

الحكومة معلومات عن حوادث  لدىالشهادات المتعلقة باالحتجاز في المائة من 
ري. وكان رات اآلالف من المعتقلين طوال  ت أماكناالختفاء القس وجود عش

  وقت كتابة هذا التقرير. غير معروفةزال تفترة الصراع ال 

__________ 

  )15(  A/HRC/38/CRP.3 ، ً   (باء). الفرع تاسعا
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راحهم من االحتجاز   -19 قد قاموا في كثير من وكان األفراد الذين أُطلق س
اء مدة عقوبتهم أو  وة أو قض ملتهم األحيان بدفع رش أو “ قرارات العفو” ش

بيل  فرج عنهم بناًء علىأُ  باب المذكورة أعاله. وعلى س مجموعة من األس
ام  ه في ع د أُلقي القبض علي ان ق ل ك ال، لم يعرف رج ل إلى  2011المث ونُق

إالّ بعد أربعة أشهر من صدور  سجن صيدنايا العسكري بالحكم الصادر عليه
الحكم في محكمة ميدانية عند نقله  إلى سجن في محافظة السويداء. وبعد قضاء 

في إطار عفو رئاسي،  2020في عام تسع سنوات في السجن تم اإلفراج عنه 
خاص كثيرين  وة. ولم يتم إبالغ أش ولكن ذلك لم يحدث إالّ بعد أن دفع رش

  بأسباب اإلفراج عنهم. 

ة   -20 امل ات المحتجزون للمع ان والفتي اء والفتي ال والنس وتعرض الرج
كال العنف  اب وغيره من أش انية والتعذيب، بما في ذلك االغتص الالإنس

ي. و خاص الذين تمت مقابلتهم كان الجنس اً من  474من بين األش خص ش
حايا رين  الض حايا المعاملة 463لتعذيب ولالمباش اً من ض خص انية،  ش الالإنس

هد و خص 170 1ش ً ش هذه التعذيب أو كانت لديهم تقارير موثوقة عن  ا
ع الذي  20نتهاكات. وتم توثيق ما ال يقل عن الا طريقة مختلفة للتعذيب المرّوِ

ورية قامت به الحكومة  دمات الس اليب الص مل هذه األس اً. وتش تفيض توثيقاً مس
وعمليات اإلعدام الكهربائية وحرق أجزاء من الجسم ونزع األظافر واألسنان، 

يارة الوهمية و خاص في إطار س لب أو التعليق دوالب(طي األش  من) والص
بحأحد األطراف أو من طرفين لفترات طويلة ( في كثير من  باالقتران)، الش

رب ي والكابالت األحيان بالض اليب بأدوات مختلفة مثل العص . وكانت أس
دية  وخيمة طويلة األجل  وعقلية في وقت واحد وأدّت إلى آثارالتعذيب جس

و إلى وفاتهم في كثير من األحيان. وكانت الظروف الالإنسانية على المعتقلين أ
حد  ها إلى  ها في جميع مراكز االحتجاز الحكومية ترقى بحد ذات التي تم توثيق

  التعذيب.

لس البول ونزيف من عندما ا” تعدت وعيي كنت في زنزانتي وُأعاني من س س
  “.في هذه الحادثة كان األلم النفسيجزء األكثر إيالماً الفرج والشرج. ولكن ال

  اعتداء مسؤولين أمنيين حكوميين شابة، ضحية امرأة 
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ي   -21 اً إلى حد كبير على الرغم من أن اإلبالغ عن العنف الجنس كان ناقص
باب مختلفة ي  91مقابلة فقد جرت  )16(ألس كما من الناجيات من العنف الجنس

 موثوقة عنمعلومات تتعلق بتقارير أو قدَّم  اجنسي اشخصاً آخر عنف 211شهد 
اب وغيره من حدوثه في معتقالت القوات الحكومية تخدام االغتص . وتم اس

ي كال العنف الجنس د ، بما في ذلك االعتداء أش ي، ض ي واإلذالل الجنس الجنس
اء والفتيات والرجال واألوالد،  رة، من  ومنهمالنس ن الحادية عش لم يتجاوز س

  النتزاع معلومات أو على سبيل العقوبة أو إلذاللهم وإذالل أسرهم.

وفي مئات الحاالت الموثقة، أدّت االنتهاكات إلى الوفاة أثناء االحتجاز،   -22
األطفال وكبار السن. ووصف المحتجزون السابقون بالتفصيل بما في ذلك وفاة 

ت ناء االس رب زمالئهم في الزنازين حتى الموت أث جواب وفي كيف تم ض
الزنزانة، أو تعرضوا للوفاة بسبب إصابات شديدة نشأت عن التعذيب أو سوء 

انية وهلك المعاملة.  ة الالإنس بب ظروف المعيش ة علىآخرون بس  المفروض
شديد ونقص الغذاء ومياه الشرب غير  نزالء السجون، بما في ذلك االكتظاظ ال

جناء  ية أو ال يتلقون أي رعاية افكاية طبية يتلقون رعال النظيفة. وكان الس
هال وغير  بب أمراض كان يمكن منعها، مثل اإلس وا للوفاة بس طبية، وتعرض

ر في الزنازين  حية والمكتظة. ذلك من األمراض المعدية التي تنتش غير الص
رة عن حاالت الوفاة محدودة للغاية في  وكانت المعلومات المقدَّمة ألفراد األس

كثير من األحيان إالّ بعد دفع رشوة أو االبتزاز الذي  يتم تقديمها فيال العادة، و
هكانت  لطات الحكومية تمارس جالت المدنية وبما في ذلك  ،الس افيالس  المش

شهادة عن  462العسكرية والشرطة العسكرية. وفي المجموع، جمعت اللجنة 
اهد  خاص الذين تمت  32الوفاة في االحتجاز الحكومي. وش في المائة من األش

رين  هوداً مباش ل مقابلتهم الجثث أو كانوا ش في  12للوفاة في االحتجاز، وحص
تلم  هادات وفاة واس ها 2المائة على ش ع -دة وفاة في المائة الجثة وش  بينما تجمَّ

  في المائة من هذه المعلومات عن طريق تقارير أو عن طريق شهود. 54

از غير   -23 اء االحتج ذين لقوا حتفهم أثن دقيق للمحتجزين ال دد ال والع
رات اآلالف من األفراد قتلوا  ير التقديرات المتحفظة إلى أن عش معروف. وتُش

__________ 

االجتماعي الوصم تشمل التحديات التي تعترض توثيق االنتهاكات الجنسية والجنسانية   )16(  
  والثقافي. ويُقلل ذلك كثيراً من استعداد الناجين لإلفصاح عن العنف الجنسي الذي وقع عليهم.
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لدى الوكاالت الحكومية منذ ناء الحبس  قديرات 2011عام  أث . وتدعم هذه الت
ول عليها من العديد من  قينإفادات تم الحص ير  المنش من الجهاز األمني. وتُش

جيل الوفيات في ال ادر عديدة إلى أنه بعد تس افيمص كرية كان يتم نقل  مش العس
  الجثث ودفنها في مختلف مقابر جماعية. 

يفة طة في نجها والقللمقابر الجماعيتم التعرف على موقعين محددين و  -24
ور  قين وص تخدام المعلومات المجموعة من المنش ق باس واحي دمش في ض

ناعية ي المتجمعة األقمار الص ر المتوفين طوال العقد الماض  قلتونُ . وأفراد أُس
شرين وحرستا و المزة العسكري في دمشق وشملت  601الجثث من مشافي ت

ية األربع وكذلك  تخبارات الرئيس محتجزين ماتوا في الحبس لدى وكاالت االس
جن  خاص الذين ماتوا في الحبس أو تم إعدامهم في س كري األش يدنايا العس ص

كرية. ورغم أن دهم في المحاكم الميدانية العس ادرة ض ه ال يمكن بعد إدانات ص
تبعاد أن تكون عمليات الدفن األخرى قد  كل اس طح أدت إلى تغيُّر ش األرض س

ور  اتلية الذي لوحظ في الص نوات عديدة في الموقعين فهناك الس على مدى س
وا  باب المعقولة ما يدعو إلى االعتقاد بأن المحتجزين ماتوا أو تعرض من األس

اء أو  دفنهم في تم الحبس لدى الدولة  وجودهم فيأثناء للقتل خارج نطاق القض
أن وال تزال  هذه المواقع. تُخدمت كمقابر التحقيقات جارية بش مواقع أخرى اس

األشخاص الذين جماعية للمحتجزين، وكذلك وسائل أخرى للتخلص من جثث 
  .الترميدأثناء االحتجاز بما في ذلك االدعاء باستخدام أفران  قتلوا

وريةالقو وحداتوقد تورطت جميع   -25 في االنتهاكات  )17(ات األمنية الس
ام  ذ ع ذكورة أعاله من از . و2011الم ابقون من جه اط س ب ف ض وص

د المعتقلين  وء المعاملة ض ورية كيف كان التعذيب وس تخبارات الس االس
ات ها كبار في منهجية  ممارس كل مكان في الجهاز األمني وكيف تورط في

راح المحتجزين  باط. وكانت أي عمليات للتوقيف واالحتجاز أو إطالق س الض

__________ 

ربع: الشرطة المدنية ووكاالت المخابرات األقوات القوات العسكرية و تشمل هذه القوات  )17(  
ُشعبة المخابرات العامة وإدارة الجوية وإدارة المخابرات العسكرية و ُشعبة االستخبارات

  األمن السياسي.
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. وبالمثل، إدارةفي أي فرع بعينه من األفرع األمنية يتطلب موافقة رئيس كل 
  يتم اإلبالغ عن جميع وفيات المعتقلين إلى رئيس الجهاز.

افة إلى ذلك  -26 حة كيف أن وباإلض ورة واض نقل ، يظهر من البيانات بص
للشبكة رسم البياني الإلى دمشق بطريقة مركزية. ويوضح كان يجري األفراد 
بهم المطاف هى تانمرافق في دمشق أو  إلى تم نقلهمالضحايا كثيراً من أدناه أن 

  .)18(إليها

  

ة للمحتجزين على النحو   -27 جالت دقيق ة بس ت القوات الحكومي واحتفظ
ر ولكنها أخفقت في المطلوب بموجب المعايير الدولية،  ير إبالغ األُس بمص

__________ 

الضحية (باللون األزرق) أو مكان مرفق االحتجاز (باللون  منشأناظر كل عقدة تُ   )18(  
الضحية وأماكن االحتجاز عدد  منشأاألحمر). ويناظر عرض الخطوط الفاصلة بين 

وال تعني الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في  الضحايا الذين تم نقلهم.
  هذه الخريطة أي موافقة رسمية أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
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ً  المحتجزين ا رات اآلالف من  قد ظل. ووفق ما يتطلبه القانون الدولي أيض عش
   لحصول على أخبار منذ ما يقرب من عقد من الزمان.لاألسر تنتظر بشدة 

   ً   غير التابعة للدولة الجماعات المسلحة (المناهضة للحكومة)  -رابعا

ة للحكومة في حرمان األفراد من   -28 لحة المناهض بدأت الجماعات المس
ورة غير قانونية حريتهم  دون وجود أي مظهر من  2011ابتداًء من عام بص

طاء حقوق  -مظاهر اإلجراءات القانونية الواجبة حافيين ونش مل ذلك الص وش
اإلنسان والمعارضين السياسيين المفترضين وغيرهم من المدنيين مثل أقارب 

ية فرادجنود الحكومة أو أ لدين يات ا خاص يؤخذون  .األقل رهائن وكان األش
وتعرض . األسرىهم ي المفاوضات إلطالق سراح مقاتليلغرض استخدامهم ف

في ظروف ال إنسانية أو  وكانوا يحتجزون بشعةاألسرى والمحتجزين لمعاملة 
  يخضعون للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة. 

  الجيش السوري الحر والجماعات العسكرية األخرى  -ألف   

ر كثير  أس وري الحر ب ام الجيش الس ل كثير  -ق دًا ب من جنود الجيش  -ج
وري ... و ديمهم الس ة تم تق اكم وا على وللمح امعرض وإذا تبيَّن أن  ،اإلم

  ليستطيع توديعهم ثم نقتله. الشخص مذنب كنا نتصل بوالديه 

في  األسرىمقاتل من الجيش السوري الحر بشأن اإلعدامات الموجزة للجنود 
  جسر الشغور، إدلب.

ع معظم الجماعات المسلحة تحت   -29 في المراحل األولى من الصراع تجمَّ
الذي أنشأه في البداية جنود سوريون أنشقوا عن ” الجيش السوري الحر” راية

لحة القوات الحكومية.  وري  الداخلةوتباينت الجماعات المس في الجيش الس
اليب التكتيكية، األمر الذي أثر بدوره  الحر من حيث القدرات والتكوين واألس

االنتهاكات المتعلقة باالحتجاز التي  وكانتعلى ممارساتها المتعلقة باالحتجاز. 
ة للحكومة ذات  لحة المناهض وري الحر والجماعات المس ارتكبها الجيش الس

لة، بما في ام،  هاالص الم وأحرار الش ، 2011توثيقها منذ عام  أقد بدجيش اإلس
تويات ثابتة حتى عام  ، حدث انخفاض 2019. وفي عام 2018مع بقاء المس
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الجيش الوطني  ظهورعدد من العوامل، منها ى إلى زيُع قدفي هذه المستويات 
وري  كة في أواخر كالس ي ، وكذلك 2017هيئة متماس ارة األراض عموماً خس

  التي عانت منها الجماعات المسلحة األصغر حجماً.

  

لحة التابعة  -30 وري الحر  وفي البداية انخرطت الجماعات المس للجيش الس
وغيرها من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في أخذ الرهائن واختطاف 

ول على األجنود الحكومة  رهم أو الرعايا األجانب للحص رى أو أفراد أس س
ة أو  دي ادلهمف دى المحتجزين مع  تب ان ل االت أخرى، ك ة. وفي ح الحكوم

خاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية  بغرض كرهائن يؤخذون األش
ابات طائفية فية حس ور وجود في كثير من األحيان إلى  ترجع تص دعم تص

وري لهم حكومي بة للجيش الس راع، تلقت الجماعات المنتس . ومع تطور الص
كرية في تركيا واألردن، مما الحر دعماً دولياً عن طريق غرف العمل يات العس

ي  رطة ونُظم العدالة  وبناءزاد من قدرتها على االحتفاظ باألراض قوات الش
  الخاصة بها. 
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االختفاء القسري على يد هذه الجماعات حد تم توثيق أعمال ترقى إلى و  -31
واستهداف المدنيين فصاعداً  2013المسلحة اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 

ان أو ل نلذين يُنظر إليهم باعتبارهم مؤيديا طاء حقوق اإلنس لحكومة، ونش
لحة.   وُجمعتاألفراد اآلخرين الذين يعبرون علناً عن انتقاد الجماعات المس

أن  114 هادة بش ري واالحتجاز أعمال ش الاالختفاء القس التي  مع منع االتص
ارتكبها الجيش السوري الحر والجماعات المسلحة األخرى المتصلة به، وكان 

  ثلث هذه الشهادات من المعتقلين السابقين.

خاص المحرومين من الحرية  وكان  -32 ة  يحتجزوناألش في ظروف بائس
وء المعاملة والتعذيب حايا  89، مع توثيق )19(ويعانون من س مقابلة مع ض

أو أبلغوا شخصاً آخر هذه االنتهاكات  85الالإنسانية، وشهد التعذيب والمعاملة 
  عنها بصورة موثوقة.

ا و  -33 ة التي ارتكبته اني ة والجنس ي ات الجنس اك ت حوادث االنته وقع
لحة منذ ظهورها في أواخر عام  ق وحلب  2011الجماعات المس في دمش

اء والفتيات بدوافع تتعلق باال المقام األولوكانت تجري في  د النس تغالل ض س
ية  ينبغي اعتبار ال ) 16أو الطائفية أو االنتقام. وكما لوحظ أعاله (انظر الحاش

اب ال هادات الثماني الموثقة عن االغتص ي ش كال العنف الجنس وغيره من أش
  مؤشراً على تواتر العنف الجنسي في االحتجاز لدى الجيش السوري الحر.

ياق يجري قتل المحتجزين وكان   -34 اً في س اس ر جنود الحكومة أس أس
ة واحتجازهم الجماعاتومقاتلي  رات من حاالت . )20(المتنافس وتم توثيق العش

رى  اء واإلعدام بإجراءات موجزة للمقاتلين األس اإلعدام خارج نطاق القض
لحة، بما في ذلك ما جرى عمالً بقرارات  ة المس على أيدي جماعات المعارض
ريعة. ووثقت  يرها الخاص للش درت عن هيئات مؤقتة يُزعم أنها تُطبِّق تفس ص

كريين وكذلك ب عن محاكمةاللجنة عدة إفادات  رى أمام قادة عس أمام عض األس
ات لم  اكم أو اآللي ذه المح ير إلى أن ه ا يُش ة، مم ة وديني ادات مجتمعي قي

__________ 

  )19(   A/HRC/24/46 93-89و 49، الفقرات.  

  )20(  A/HRC/31/CRP.1 65، الفقرة .  
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وكان سير عمل هذه المحاكم المؤقتة  .)21(“محاكم مشكَّلة حسب األصول”تكن 
يطر على المنطقة الواقعة فيها لحة التي تُس ب الجماعة المس . )22(يتباين حس

ا ة  49ت من وتوفَّرت معلوم ابل امق إجراءات موجزة أو الوف دام ب  ةعن اإلع
بشكل آخر لألفراد المحتجزين لدى الجيش السوري الحر وغيره من الجماعات 

  المسلحة. 

  الجيش الوطني السوري  -باء  

ال لي المحقق  مونيلك” ابالت. وق الك ربوني ب ار’وض ديين كف ،  إن األيزي
  .“ ‘وسوف نطردكم من أرضنا. وسوف تموتين هنا

ة اعتقلت في مقر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني أيزيديامرأة 
  2020السوري في عفرين في عام 

عدة فصائل كانت تنتمي من قبل للجيش  قامت 2016في آب/أغسطس   -35
وري الحر  اركة الس لحة التركية في عملية بالمش درع ”إلى جانب القوات المس

يطرت بذلك“ الفرات مالي من حلب، بما في  عبر الحدود، وس على الجزء الش
لحة  2017وفي نهاية عام  .)23(ذلك مناطق إعزاز توحدت هذه الجماعات المس

، شارك 2019و 2018. وفي الفترة بين )24(تحت راية الجيش الوطني السوري
حة  ل نب القوات المس جا وري في عمليتين أخريين إلى  الجيش الوطني الس

الم (2018(ن الزيتون صالتركية، هما عملية غ . )25()2019) وعملية نبع الس
يطرة  يات إلى س وري في نهاية وأدت هذه العمل قوات الجيش الوطني الس

__________ 

هي محكمة تتيح ضمانات قضائية جوهرية تشمل “ محكمة مشكَّلة حسب األصول”  )21(  
 التي نشرتها المحكمة الجنائية الدولية،“ عناصر الجرائم”انظر االستقالل والحياد. 

2011 ،ISBN No. 92-9227-232-2.  

  )22(  A/HRC/24/46 48و 47، الفقرتان .  

  )23(  A/HRC/34/CRP.3 .  

  )24(   4bxlxUcQ14&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=.  

  )25(   A/HRC/39/65 وA/HRC/43/57.  
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المطاف على أجزاء من منطقة عفرين وشرق نهر الفرات، بما في ذلك مناطق 
  .)26(الحسكة)عين العرب وتل أبيض ورأس العين (

وري في ثالثة   -36 مع وجود العديد من فيالق ويعمل الجيش الوطني الس
األلوية تحت قيادة واحدة. ومع توقف األعمال الحربية في منطقة درع الفرات 

لك ومنطقة عفرين  كذ عام في و ظام 2019منطقة رأس العين في  ، تم دمج ن
بكة  جونمن المحاكم وش ترك واحد تحت  وأماكن االحتجاز الس في هيكل مش

ورية المؤقتة”قيادة  ا، )27(“الحكومة الس ة ويقال إن تركيا قامت بتعيين القض
. وبالتوازي مع ذلك، تدير ألوية الجيش الوطني ودفع مرتباتهم بالليرة التركية

تة في  وري مرافق احتجاز مؤق لدات الس عة الب غر والقرى الخاض األص
  لسيطرتها، بما في ذلك عدد غير معروف من مواقع االحتجاز غير المعلنة. 

ات أث  -37 اك ت االنته ام وبلغ ا في ع ا ذروته از التي تم توثيقه اء االحتج ن
كرية افراد ، مع قيام 2019و 2018 رطة العس تابعة الش للجيش الوطني ال

وري حايا الذين تم تحديد  87بارتكاب معظمها. وكان  الس في المائة من الض
  من األقليات الدينية والطائفية واإلثنية.هويتهم 

__________ 

  )26(  A/HRC/46/54.  

  )27(  A/HRC/45/31 46، الفقرة.  
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تيالءومع   -38 ً  ، الذي أُعلنعلى عفرين االس ميا  ،)28(2018في عام  رس
 حاالتكذلك ووصف السكان أنماطاً جديدة من االعتقاالت والضرب والخطف 

أ فراغ أمني  بعد. و)29(االختفاء في بعض األحيان توقف األعمال الحربية، نش
االختطاف وأخذ  أعماللمحاربين لالنخراط في لبيئة مسهلة  ساعد على ظهور

  الرهائن وابتزاز المدنيين. 

قل، في منطقة رأس العين في   -39 بدرجة أ كان  ثل، وإن  ولوحظ نمط مما
دي أغلب الحاالت على العائدين من أصل كر أعقاب عملية نبع السالم، أثر في

  بما في ذلك النساء.

حايا وعادة ما ك  -40 ل كردي في المقام األول  -ان الض  -وهم من أص
دات ؤي ة في بل داي ازهم في الب د احتج افهم إلى مقر اللواء بع د اختط ذون عن خ

__________ 

  )28(  turkey%E2%80%93syria.en.mfa-between-http://www.mfa.gov.tr/relations.  

  )29(  A/HRC/39/65 25، الفقرة .  
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حايا  اهد الض غر أو في قرى. وفي كثير من األحيان ش رهائن  الذين أُخذواأص
ادرة  رب مص تمرت التهديدات واالبتزازات والض يتهم، واس ممتلكاتهم أو ماش

عد اإلفراحتى  عدة مرات على ب مدنيين لالختطاف  ج عنهم. وتعرض بعض ال
هم بعد دفع فدية  راح بعض قد اختفى فيد ألوية مختلفة، وفي حين تم إطالق س

التي تتصل  األُسر تكانآخرون أو تم العثور على جثثهم بعد اختطافهم بأيام. و
ال تحصل في كثير أماكن أحبائهم بمقاتلي الجيش الوطني السوري لسؤالهم عن 

  للتهديد أو الضرب. هي نفسها تتعرض أو أي معلومات  من األحيان على

ته وتطوير عملياته   -41 يع قبض وري بتوس ومع قيام الجيش الوطني الس
اراً فقد تدريجياً  بح االحتجاز أكثر انتش تمرار أخذ الرهائن )30(أص . ورغم اس

باب اته في  ألس م ممارس وري أن يُنّظِ مالية فقد حاول الجيش الوطني الس
عة من مرافق االحتجاز في مناطق عفرين  بكته الواس االحتجاز من خالل ش

ثاني) ورأس العين خذ حاالت . وكما حدث في (انظر المرفق ال االختطاف وأ
ل  )31(باحتجاز المدنيين وريالجيش الوطني السالرهائن، قام أفراد  من أص

ادرة  قيامهفي المقام األول، إلى جانب  أيزيديكردي و ورة منهجية بمص بص
ربهم، مما أرغم  حايا وابتزازهم وض في نهاية المطاف الكثيرين ممتلكات الض

تجوبون  وري يس اء الجيش الوطني الس على مغادرة منازلهم. وكان أعض
أن يا في كثير من األحيان بش حا ية  الض لذات باإلدارة ا الت مزعومة  ص

ورهم. )32(الكردية باط أتراك أو في حض طة ض . وكان ذلك يجري أحياناً بواس
وفي حاالت عديدة كان يتم احتجاز العائدين الذين هربوا من األعمال العدائية 

طار  ية في إ نازلهم الحرب الم عند عودتهم. ووجد الكثيرون م ية نبع الس عمل
ترداد منهوبة وأجبروا على دف وري الس ع أموال ألفراد الجيش الوطني الس

  .)33(أثاث المنزل

__________ 

  )30(  A/HRC/43/57 و40-39، الفقرتان . A/HRC/45/31 56-52و 46، الفقرات.  

  )31(  A/HRC/45/31 و58-52و 46، الفقرات . A/HRC/43/57 41-39، الفقرات .  

  )32(  A/HRC/45/31 12، الفقرة.  

  )33(  A/HRC/45/31 50، الفقرة .  
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هم   -42 في يتم حبس حايا االحتجاز التعس في مقر  في أحيان كثيرةوكان ض
ن عفرين المركزي جالشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، في س

جن  جن وس رة حوار كليس في مدينة عفرين، وكذلك س في إعزاز المعص
ناعي جن (حلب) وس كة)، الص كري في رأس العين (الحس انظر المرفق (العس

  .)الثاني

ديد أثناء   -43 رب المتكرر والش هم للض ف المحتجزون تعرض ووص
ان تتعلق  ات في كثير من األحي ل انتزاع اعتراف ك من أج تجواب، وذل االس

الت مزعومة باإلدارة الكردية.  وكان التعذيب يجري في أغلب األحيان بص
أو الشرطة  للجيش الوطني السوريالشرطة العسكرية التابعة  أعضاءيد على 

لطان مراد) أو  21المدنية التابعة لهذا الجيش أو الفرقة   22الفرقة (فرقة الس
  (اللواء الشمالي).  111واللواء  11(فرقة حمزة) وجبهة الشامي والفرقة 

ها ا  -44 جاز التي يُطبق ات االحت ريع في ممارس لجيش ومع التطور الس
الوطني السوري تزايد تعرض النساء لالختطاف (وكان ذلك ألغراض الزواج 

ري في بعض األحيان) واحتجازهن في نقاط التفتيش أو أثناء ال مداهمات القس
اء كرديات و .)34(منازل والقرىلل اب نس اً اغتص أحياناً وأثناء االحتجاز تم أيض

ى من العنف الجنسي، بما خضعن ألشكال أخركما و )35(األيزيديةنساء األقلية 
اليب اإلهانة واإل اب وإجراء ذفي ذلك أس اختبارات ”الل، والتهديد باالغتص

 النساءاالعتداء على أو نشر صور فوتوغرافية أو مواد فيديو توضح “ العذرية
  . المعتقالت

انوا   -45 اط األتراك ك ب ة والض ادات إلى أن القوات التركي ير اإلف وتُش
يتواجدون بانتظام في مرافق االحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري، بما في 

حوار كيليس، وهي المواقع التي تفشى فيها ذلك مقر الشرطة العسكرية وسجن 
ؤ ابقين أن المس وء معاملة المحتجزين. وأفاد أربعة معتقلين س ولين األتراك س

  التعذيب. عندما حدثكانوا موجودين أثناء جلسات االستجواب 

__________ 

  )34(  A/HRC/43/57 57، الفقرة .  

  )35(  A/HRC/45/31 62-59، الفقرات.  
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وريين،   -46 اً إلى أن مواطنين س ير المعلومات أيض اء،  بمن فيهموتُش نس
وري في عفرين ورأس العين نُقلوا ن لدى يحتجزكانوا م الجيش الوطني الس

هم أو إعادتهم إبعد ذلك  لدى الحبس لى إلى تركيا. وبينما تم اإلفراج عن بعض
ال زالوا المنقولين معظم المحتجزين إال ان الجيش الوطني السوري في سوريا 

  في مرافق االحتجاز في تركيا حتى هذا اليوم. 

  قوات سوريا الديمقراطية والكيانات المتصلة  -جيم  

  . “شيء. وسوف تبقين هنا، حتى تموتينيَّر أي غلن يت”

  امرأة، مخيم الهول، الحسكة

عيد على  -47 نوية والتي تزامنت مع  ص في الس حوادث االحتجاز التعس
وريا الديمقراطية والكيانات المرتبطة بها باعتبارها كيانات  ظهور قوات س

يطر على األرض ورة مطردة منذ عام أخذت ، تس الحاالت الموثقة تتزايد بص
ام  2013 ان. 2016حتى ع ة  وك ذه الحوادث المتعلق دد من ه توثيق أكبر ع

بياً في عام  ظلت. و2017از في عام باالحتج وعام  2018األرقام مرتفعة نس
2019 .  

وريا و  -48 رق س مال ش م ما يقرب أقيمت مخيمات في ش في هذه الفترة تض
، وكان معظمهم 2020شخص محروم من الحرية حتى نهاية عام  000 90من 

إلى حد كبير في مجموعة بيانات  وال يتضح وضع هؤالءمن النساء واألطفال. 
  اللجنة التي يستند إليها الرسم البياني والبيانات الواردة أدناه. 
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عب   -49 اء وحدات حماية الش وريا الديمقراطية  ثمومع قيام أعض قوات س
يطرتها بدأت )36(فيما بعد ي الواقعة تحت س يع األراض أنماط االحتجاز ، بتوس

  التي يقوم بها أفراد هذه القوات تأخذ أشكاالً مختلفة. 

لطة لوفي محاولة   -50 عب قامت ، األمر الواقعتأكيد س قوات حماية الش
يات الكردية  طين والعاملين في المنظمات غير بعمل ناش في لل احتجاز تعس

اء المجلس الوطني الكردي)  يين (مثل أعض ياس ين الس الحكومية والمعارض
ة،  لذين أعربوا عن آراء معارض قامت بوغيرهم من األفراد ا عذيبهم كما  ت

  .2020و 2013حالة من هذا القبيل بين عامي  30أحياناً. وقد تم توثيق 

__________ 

قوات سوريا الديمقراطية كتحالف يتألف في المقام األول من وحدات حماية الشعب  تشكلت  )36(  
الكردية وحلفائها من بين جماعات المعارضة المسلحة العربية واألشورية وغيرها بين 
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ول إلى محامٍ وأب  -51 ابقون عن حرمانهم من الوص للدفاع  لغ معتقلون س
هم  ال بالخارج لفترات طويلة دون إبالغهم بأي تُهم وحبس ومنعهم من االتص

دهم طر الكثير . )37(ض هم في زنازين مكتظة حيث اض حايا حبس ف الض ووص
أيام دون التمكن من  وحبسهم على مدى عدة االنحناءفي وضع منهم إلى البقاء 

اط  خارج الزنزانة. وأبلغ  هادتهم عن  31القيام بأي نش اً في ش خص معاناة ش
إفادة من أشخاص  55االحتجاز مع منع االتصال أو االختفاء القسري، ووردت 

  شهدوا هذه األفعال أو تلقوا بيانات موثوقة عنها. 

سابقين الذين ت 29وأبلغ   -52 مت مقابلتهم والذين في المائة من المحتجزين ال
وريا الديمقراطية كانوا محتجزين  لة بها لدى قوات س عن والكيانات المتص

هم  انية أو للمعاملة تعرض هم  10المهينة، وأبلغ الالإنس في المائة عن تعرض
شخصاً من  14عن حوادث عنف جنسي. وقدم للتعذيب، وأفاد واحد في المائة 

وفاة أثناء االحتجاز. ووردت إفادات حوادث الذين تمت مقابلتهم معلومات عن 
جن  مى عن انتهاكات في عدد من المرافق المختلفة، ومنها س الموقع ”يُس

ود دادي اقرية المفي “ األس جن الش جن عايد (الرقة) وس كة) وس لكية (الحس
  ومرفق احتجاز الصناعة (الحسكة) (انظر المرفق الثاني). 

وقامت قوات سوريا الديمقراطية بدور محوري في المعارك ضد تنظيم   -53
على هذه المجموعة شرعية ا أضفى مّ م 2014منذ أوائل عام  الدولة اإلسالمية

وقامت هذه القوات باحتجاز  - تنظيم الدولة اإلسالميةبين الدول المتحالفة ضد 
تبه فيهم من مقاتلي آالف  الميةالمش آخرين،  امت بحبسقو ،تنظيم الدولة اإلس

  . )38(سر في إطار هذا الجهدبمن فيهم أفراد األُ 

هدتها محافظات دير الزور بين عامي   -54 وفي أعقاب المعارك التي ش
رة  )39(2019و 2017 ن الثانية عش تم نقل رجال وفتيان، منهم أجانب، من س

__________ 

  )37(  A/HRC/40/70 10، الفقرة .  

وصف بعض المحتجزين والمعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية بسبب االشتباه في   )38(  
ً على يد مسؤولين من الدول  تنظيم الدولة اإلسالميةانتمائهم إلى  عن استجوابهم أيضا

  ، بما في ذلك الواليات المتحدة.تنظيم الدولة اإلسالميةاألعضاء المتحالفة ضد 

  )39(  A/HRC/46/54 17، الفقرة.  
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الميةوما فوقها ولديهم ارتباطات مزعومة بتنظيم  لدولة اإلس ، إلى مرافق ا
وريا.  رق س وريا الديمقراطية في كل أنحاء ش االحتجاز التي تديرها قوات س
تبه في  وريين الذين يُش ومنذ ذلك الحين، ُحكم على العديد من المواطنين الس

عب”ارتباطهم بالجماعة اإلرهابية في  التابعة لإلدارة “ محكمة الدفاع عن الش
لون أجانب، قيد االحتجاز أو االعتقال ، بمن فيهم مقاتوظل آخرون .)40(الذاتية

ل بعض  ة المحتجزين. وتم ترحي امل اءة مع ة أدّت إلى إس دني في ظروف مت
تبه في انتمائهم لتنظيم  الميةاألجانب المش أو نقلهم  إلى أوطانهم الدولة اإلس

وريا ليةخارج س أو في  ، بما في ذلك تحويلهم إلى المحاكمة في بلدانهم األص
قال باإلعدام العراق حيث يُ يه  هم ُحكم عل ية إن بعض غالب فإن ال لك،  . ومع ذ

مال في الوقت   العظمى منهم ال قال دون أي احت جاز أو االعت تزال رهن االحت
ر لمحاكمتهم محلياً، حيث أعلنت  يلها الحاض ن تقوم ألاإلدارة الذاتية عن تفض

تها القضائية هؤالء األفراد إلى بلدانهم وتقديمهم لواليباستعادة البلدان األصلية 
أ لهذا الغرض ة تنش ص  110قرابة . وكان )41(أو إلجراء محكمة دولية مخص

بيانمن  تبه الص الميةارتباطهم بتنظيم في  الذين يُش عوا  الدولة اإلس قد وض
في مركز إلعادة تأهيل األحداث، في حين تم حبس  2020بحلول منتصف عام 

  .)42(آخرين مع الكبار في بعض الفترات في مرافق احتجاز أخرى

فال   -55 قل زوجات وأط قد تم ن به فيهم من و ت قاتلي المش لة م لدو تنظيم ا
المية ردي اإلس ابقين، وكثير منهم من األجانب، إلى مخيمات المش ن في الس

وريا الديمقراطية. ورغم أن بعض هذه  يطرة قوات س ع لس مناطق تخض
ال فإن بعضها اآلخر مثل مخيم الهول والروج ، )43(المخيمات أصبح مغلقاً اآلن

ية  كان المخيمين من ظروف معيش ، بما في متدنيةيزاالن يعمالن، ويعاني س

__________ 

  )40(  A/HRC/45/31 77، الفقرة .  

  )41(  A/HRC/45/31 75، الفقرة.  

  )42(  A/HRC/45/31 78، الفقرة.  

أُغلق مخيما عين عيسى ومبروكة في أعقاب عملية نبع السالم في تشرين األول/أكتوبر   )43(  
. وفي حين أن بعض ساكنات المخيم قد هربن منه، فقد نقلت أخريات إلى مخيم أبو 2019

محمودلي في محافظة الرقة، ويُقال إن الجماعات المسلحة ألقت القبض على خشب ومخيم 
  أخريات غيرهن.
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وريين ذلك نقص الرعاية الطبية واألغذية. وفي حين أن بعض المواطني ن الس
الت بتنظيم  يُدعىالذين  المأن لهم ص قد أُفرج عنهم بموجب  ةيالدولة اإلس

ل في الفترة بين  ائ ات مع القب اق اء ، )44(2020و 2019اتف إن معظم النس ف
أنهم  بدعوىمنذ أكثر من سنتين،  )45(واألطفال األجانب ال يزالون قيد االعتقال

م الملحق بمخيم الهول يعيش كثيرون في  اً. وفي القس داً أمني دي كلون ته يُش
ول على الرعاية الطبية ة دون الحص قام المتعاطفون مع و. )46(ظروف بغيض

شاء شرطة أخالقية و تنظيم الدولة اإلسالمية مؤقتة داخل “ محكمة شريعة”بإن
اخطين.  كان الس بالغ عن عدة حاالت وتم اإلالمخيم مما زرع الخوف بين الس

كان  د الس اء متطرفات ض من الهجوم الذي قام به رجال متطرفون ونس
ايقة وحرق الموجودين في المخيم،  رب والمض بما في ذلك أعمال القتل والض

اء الالئي  دة  .)47(“اتركاف” يُنظر إليهن باعتبارهنخيام النس وتقوم الحاجة بش
اني  اس جنس فروق العمر.  مع مراعاةإلى برامج تأهيل وإعادة إدماج على أس

ؤولية عن  اء في المخيمات قد يتحملن درجة من المس وفي حين أن بعض النس
، فإن بعضهن تنظيم الدولة اإلسالميةالجرائم استناداً إلى أدوارهن بين صفوف 

حايا لالنتهاك أو ااآلخر كن  اً ض ي بعد أيض تغالل الجنس التجار أو االس
اء األجانب  إعدادهنإرغامهن أو  مام إلى الجماعة. وقد أُعيد بعض النس لالنض

نهن. وفيما يتعلق باألطفال، أبلغت األطراف المعنية بحماية األطفال اإلى أوط
يدوا إلى أوط 200أن  قد أُع بل 2020في عام نهم اطفل أجنبي فقط   685 مقا

رقي للجمهورية العربية 2019في عام  طفالً  مال الش ، من مخيمات في الش
  . )48(السورية

__________ 

  )44(  A/HRC/45/31 74، الفقرة.  

  .الثالث، المرفق A/HRC/37/72انظر على سبيل المثال   )45(  

  )46(  A/HRC/43/57 ؛ 61، الفقرةA/HRC/45/31 72، الفقرة .  

  )47(  A/HRC/42/51 85-83، الفقرات .  

  )48(  nt/files/resources/Repatriation%20of%20foreign%2 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.i

-0children%20in%20Syria%20slowed%20by%20COVID

19%20as%20new%20footage%20emerges%20of%20life%20in%20camps.pdf.  
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   ً نفتهاالمنظمات التي   -خامسا األمم المتحدة باعتبارها منظمات  ص
  إرهابية

المية اللتان   -56 ام وتنظيم الدولة اإلس نفتهما قامت هيئة تحرير الش األمم ص
ورةبالمتحدة باعتبارهما جماعات إرهابية،  خاص بص غير  احتجاز األش

   .المتعلقة باالحتجازوالتجاوزات مجموعة من االنتهاكات  ارتكابمشروعة، و

  هيئة تحرير الشام (بما في ذلك جبهة النصرة/جبهة فتح الشام)  -ألف   

اآلن ال تشعر الجماعات المسلحة بأي ضرورة لتبرير أفعالها ... مجرد كونك ”
  . “مستهدفون اءطشللقبض عليك ... وجميع الن هو سبب كافٍ  ناشطاً 

  عامل إغاثة وناشط، احتجزته هيئة تحرير الشام في أطمة

رة ذات نفوذ مؤثر في  2014و 2012في الفترة بين   -57 كانت جبهة النص
ة إدلب راع  مضخ، وفي 2014وبحلول عام  .)49(عدة محافظات، وخاص ص

يطرة على األجزاء داخلي عنيف  عى للس لحة التي تس بين الجماعات المس
رة  مالية الغربية من البلد، قامت جبهة النص يع نفوذها، وكان ذلك الش بتوس

تراك مع  كل هيئة تحرير باالش م إليها فيما بعد لتُش تنض جماعات أخرى س
  . )50(الشام

ام في   -58 ة أحرار الش د هزيم ام  2017وبع ة تحرير الش عززت هيئ
يطرتها على أجزاء من محافظات حلب وحماة وإدلب أت بعد ذلك  )51(س وأنش

ة  لط ة، أمر واقع س ه إداري ب مش اذ” تض ة إنق ت و“ حكوم ام وزارة ”ق
  .)52(بإدارة مرافق االحتجازالتابعة لها “ العدل

__________ 

  )49(  A/HRC/28/69 ؛ 32-31، الفقرتانA/HRC/46/54 .المرفق الثاني ،  

  بما في ذلك جبهة أنصار الدين وجيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين زنكي.   )50(  

  )51(  A/HRC/37/72 28، الفقرة .A/HRC/39/65 52، الفقرة .  

  )52(  A/HRC/44/61 ؛ 5، الفقرةA/HRC/39/65 وبيان وزارة العدل في حكومة اإلنقاذ،  60، الفقرة
https://ebaa.news/press-لموقع ، ويمكن االطالع عليه في ا2018أيلول/سبتمبر 

/interview/2018/09/13549 .  
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لة باالحتجاز التي ارتكبتها   -59 وبدأت اللجنة في توثيق االنتهاكات المتص
ام والجم لة بها، (بما في ذلك ما تم ارتكابه هيئة تحرير الش تحت اعات المتص

. وفي حين أن الحوادث بلغت ذروتها في عام 2011السابقة) في عام  هامسميات
ابهة من االنتهاكات اعتباراً من عام 2014 تويات مش  2013، فقد تم توثيق مس

يا من  63وكان . 2019حتى عام  حا ئة من الض ما ية أو في ال لدين ية ا األغلب
  في المائة من األقليات. 36، في حين كان ئفية أو العرقيةالطا

  

  

تولت   -60 يع مناطق نفوذها تدريجياً اس ام بتوس ومع قيام جبهة تحرير الش
أت مرافق احتجاز جديدة تطورت  جون الحكومية وأنش الجماعة على الس

جون  م س جون تُعرف باس عة من الس بكة واس بح ش “. العقاب”تدريجياً لتص
وء معاملة المحتجزين وتعذيبهم كانت و بب س معة بس يئة الس مل المرافق س تش

ا م ش جن العقاب قس جن حارم المركزي وس جن إدلب المركزي وس هين من س
  . (انظر المرفق الثاني) ‘)سجن الكهف’الرئيسي (المعروف أيضاً باسم 
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 الوفاة أثناء االحتجاز
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توفي األيام األولى من النزاع،   -61 لحةالجماعات  مارس بما فيها  ،المس
رة ورة منتظمة أخذ المدنيين كرهائن، وكان كثير منهم من  ،جبهة النص بص

اء واألطفال، و ول على كان النس رى أو للحص ذلك عادة بغرض تبادل األس
خاص الذين ينتمون إلى جماعات . )53(فدية وفي كثير من الحاالت، كان األش

اً إلى وازع طائفي لالختطاف  ير أيض حايا لهذه االنتهاكات، مما يُش األقلية ض
رواأل تخدمونوكان الرهائن  .)54(س رى مع قوات  يُس في عمليات تبادل األس

  . )55(مختفين ال يزالونآخرون في الحجز أو  وفيتُ الحكومة، بينما 

ورة تع  -62 اً تحتجز المدنيين بص ام أيض فية في وظلت جهة تحرير الش س
ة. و ياس ة الس تنكرتمحاولة منهجية منها لخنق المعارض ام،  س هيئة تحرير الش

ها،  قاً أليدولوجيات بادئ وف جاز م قال واحت باعت ية وتقوم  مان لديمقراطية والعل ا
د حكمها لذين يتكلمون ض حالة من حاالت  73وقد تم توثيق . )56(المدنيين ا

ائط اإلعالم الذي ينتقدون  حفيين والعاملين في وس طاء والص احتجاز النش
، )57(لقوات الحكوميةصالح الراضي أل هيئة تحرير الشامخسارة الجماعة. ومع 

كان في فإنها زادت من  اع الس حمالت االحتجاز في محاولة منها إلخض
تهدفت الهيئة المدنيين  يطرتها في محافظة إدلب. واس األجزاء الباقية تحت س
سوء المعاملة أثناء  المعارضين وقامت بصورة روتينية بتعذيبهم وإخضاعهم ل

   .االحتجاز، بما في ذلك في سجني العقاب وحارموجودهم في مرافق 

اء وفتيات،   -63 اً نس ام أيض باب واحتجزت هيئة تحرير الش فر المثل ألس س
رين (المحارم) رة المباش بب  )58(دون مرافق من الذكور من أفراد األس أو بس

طات و)59(‘غير الئقة’ارتداء مالبس  ت الناش العامالت في مجال . وتعرض
__________ 

  )53(  A/HRC/28/69 ؛ 22، الفقرةA/HRC/27/60 ؛ 61، الفقرةA/HRC/30/48 37/72؛ 129، الفقرة/CRP.3 ،
  . 57الفقرة 

  )54(  A/HRC/31/68 ؛ 105، الفقرةA/HRC/34/CRP.3 70، الفقرة.  

  )55(  A/HRC/36/55 41، الفقرة .  

  )56(  A/HRC/40/70  54/57، الفقرة .  

  )57(   A/HRC/44/61.  

  )58(  A/HRC/37/CRP 3 69، الفقرة .  

  )59(  A/HRC/37/CRP 3 67، الفقرة.  
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ة حرية التعبير أو لوقوع لاإلعالم  بب ممارس اعفة بس ورة مض حايا بص كض
  . )60(أ على الحديث ضد الحكم الهش لهذه الجماعةبسبب التجر

يوماً دون أن أرى ضوء الشمس. وشعرت كما  21شهران ومّر علي سنتان و”
  .“لو كنت داخل مقبرة

  2018-2016محتجز سابق، سجن العقاب، 

اينرغم   -64 ة تحرير عبر مرافق االح الظروف تب ا هيئ ديره از التي ت تج
ام حية وكان  ،الش فون احتجازهم في زنازين مكتظة غير ص حايا يص فإن الض

ار األمراض المعدية بين  بنقصذلك يقترن  حية مما أدى إلى انتش الرعاية الص
وء المعاملة  ع يجري على نطاق المحتجزين. وكان ارتكاب التعذيب وس واس

يان في سجن إدلب التعذيب يحدث أغلب األحوكان . )61(في كل أماكن االحتجاز
جن حارم المركزي وفي  جن، وفي س اهين من هذا الس م ش المركزي وفي قس

شائعة الضرب المبّرح ووضع المحجوزين الساليب األ تشملالعقاب، وسجن 
يارة/عجلةأو “ أكفان”في  بأحد األطراف أو ) أو تعليقهم في دوالب (إطار س

يب البطرفين.  ذ ات وكان يتم تع اء جلس ان أثن يا في كثير من األحي ا ح ض
تجواب واحتجازهم  ال عنهاالس افي وفي  ممع منع االتص غط إض ة ض لممارس

رية. وكان يُطلب من بعض المحتجزين كتابة  النهاية النتزاع اعترافات قس
وضع بصمتهم على أو ليها عليهم المحققون، أو يرغمون على التوقيع يُمشهادة 
ابات واها. وكان المحتجزون يمدون معرفة محتووثيقة،  اً نتيجة إص تون أيض

هذا  ية. وفي  ية الطب لك من الرعا عد ذ عذيب وحرمانهم ب جة الت حدث لهم نتي ت
دد،  رة  إفادة 113اللجنة  جمعتالص انية عمباش ن التعذيب والمعاملة الالإنس

خاص  153و هدإفادة من أش ل واش على تقارير  واهذه االنتهاكات أو حص
  موثوقة عنها. 

ف بعض المحتجزين   -65 ابقين من ووص ياً بهم الس الذكور التحرش جنس
عق الكهربائي  هم للص هم تماماً وتعرض على وإرغامهم على خلع مالبس

لية  ائهم التناس ام. وأبلغت أعض اب في مرافق هيئة تحرير الش واالغتص
__________ 

  )60(  A/HRC/44/61 انظر أيضاً 104و 103، الفقرتان .A/HRC/37/72/CRP.3 6، الحاشية .  

  )61(  A/HRC/44/61 93، الفقرة.  
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ت امرأة واحدة المحتجزات  اب، وتعرض اء عن تهديدهن باالغتص النس
اب في عام رة في حماة.  2014 لالغتص في نقطة تفتيش تابعة لجبهة النص

اني تقترن ذكر وكما  ي والعنف الجنس أعاله، فإن توثيق انتهاكات العنف الجنس
تة أفراد  هادات من س مل ش هادات تش ر ش بعدة تحديات. وقد جمعت اللجنة عش

  لجنسي في مرافق هيئة تحرير الشام.لعنف المباشرة  تعرضوا

اً في كثير من األحيان إلى االحتجاز مع ولجأت هيئة   -66 ام أيض تحرير الش
ال، ورفض االعتراف بوجود األفراد المحتجزين عندما حاولت  منع االتص

ول على معلومات عن أماكن تواجدهم. و رهم أو أقاربهم الحص يد تتأس زا
ر على معلومات  ول االس عوبة حص بب عن أحبائهم ص اء هيئة يقبس ام أعض

ل  ام بنق ام تحرير الش ذ ع د المرافق إلى مرفق آخر. ومن المحتجزين من أح
شخصاً خضعوا لالختفاء القسري أو االحتجاز  64مقابالت مع جرت ، 2011

اهد  ال، في حين ش اً آخر ممن تمت مقابلتهم هذه  77مع منع االتص خص ش
  االنتهاكات أو حصلوا على تقارير موثوقة عنها.

الشام عمليات إعدام دون مراعاة وباإلضافة إلى ذلك نفذت هيئة تحرير   -67
ول القانونية. وتم جمع  ابقين،  83األص ملون محتجزين س إفادة من أفراد، يش

ير إلى وفاة أفراد محرومين من حريتهم. وفي المراحل األولى من النزاع،  تش
بإجراءات موجزة لمقاتلين أعداء محتجزين  مقامت جبهة النصرة بعمليات إعدا

اً لعمليات إعدام بإجراءات موجزة في الميدان لديها. وتعرض المعتقل ون أيض
ارخ  ريعة في انتهاك ص ادرة عن محاكم الش وتم إعدام مدنيين عمالً بأحكام ص

ة للحق في ة الواجب انوني إجراءات  .)62(اإلجراءات الق دنيين ب دام الم وتم إع
س واالنتماء إلى  الميةموجزة بتهم منها الردة والتجس لى أو إ تنظيم الدولة اإلس

  .)63(الجماعات المسلحة األخرى، واالتجار بالمخدرات أو المثلية الجنسية

__________ 

  )62(  A/HRC/30/48 و97، الفقرة ، A/HRC/28/69 104، الفقرة .  

  )63(  A/HRC/44/6 94، الفقرة .  



A/HRC/46/55 

 
 
 
 

 38 
 

 
 
 
 

  (داعش) تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام  -باء   

خاص ” د األش ية ض ية ووحش المية عقوبات قاس نفَّذ تنظيم الدولة اإلس
شابين تم ذبحهما ... و شاهدتُ م. وقد المعارضين له  تنهشكانت الكالب جثتي 

مح ألم  أجزاء من الجثث. هذين أحد كانت الرائحة فظيعة إلى حد بعيد. ولم يس
  “.الشابين حتى بالوقوف بجانب جسده

  2015رجل، الرقة، 

ات   -68 داً بين مئ يالً واح ة فص داي ة في الب المي ة اإلس دول ان تنظيم ال ك
لَّحة  بح قوة مس رعان ما تطور ليص لحة األخرى، ولكنه س الجماعات المس

ة  ا مهيمن وري ة في س ع ة واس أهول اطق م يطر على من دة التنظيم تُس جي
. وسعت هذه المجموعة إلى إنشاء دولة دينية وفق تفسيرها الخاص )64(والعراق

أت  ريعة، وأنش ة بها تتألف من “ إلنفاذ القانونبنية تحتية ”لقانون الش خاص
رطة الدينية) وقوات األمن العام (قوات  بة (أو الش رطة الحس تخباراش ) تاالس

رطية، والمحاكم، وكيانات تدير و بة تدير التجنيدقوة ش رطة الحس . وكانت ش
ئ لكفالة االمتثال  اء، أنش م لواء الخنس اً باإلناث يُعرف باس ماً خاص اً قس أيض

اء والفتيات وفرض العقوبات على المخالفات ل ة على النس لتقييدات المفروض
  . )65(ولة اإلسالميةتنظيم الدفي كل أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرة 

وكان تنظيم الدولة اإلسالمية يهدف من خالل اإلعالن عن وحشيته إلى   -69
سيطرته، وتهديد أي أفراد أو  سكان في جميع المناطق الواقعة تحت  إخضاع ال

دى أ ات أو دول تتح ون في مجموع ذين يعيش دنيون ال ان الم ه. وك دولوجيت ي
يطرة التنظيم يخافون م عة لس د الجماعة. المناطق الخاض ن عواقب التكلم ض

ادر في هذه المناطق، كانت و ول إلى المص هناك تحديات كثيرة تعترض الوص
المية في ذروته،  ة عندما كان تنظيم الدولة اإلس بب هذه وخاص وذلك بس

عيد الحماية  الجدية المخاطر ول المدنيين إلى على ص بب منع وص وبس

__________ 

  )64(  A/HRC/27/CRP.3 18-5، الفقرات .  

  )65(  A/HRC/37/CRP.3 72، الفقرة .  
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على األرض في آذار/مارس  اإلسالميةتنظيم الدولة ومع هزيمة . )66(اإلنترنت
يل عن معاناة الذين احتجزهم التنظيم. وال تزال المزيد من ظهر  2019 تفاص

  التحقيقات جارية.

نوياً،   -70 معظم االنتهاكات بدأ توثيق ومن ناحية الحوادث التي وقعت س
ام  از في ع االحتج ة ب التزامن مع 2014المتعلق ك ب ة بروز ، وذل دول تنظيم ال

ال ي ميةاإلس يطر على األراض حايا . )67(كقوة تس تنظيم الدولة وفيما يتعلق بض
المية اقاً مع و، اإلس عيةوتطلعاته ال تهيدولوجيأاتس حايا توس ف الض ، كان نص

طهاد ينتمون  ير إلى اض إلى األقليات الدينية أو الطائفية أو العرقية، مما يُش
د لألقليات.    متعمَّ

  

__________ 

  )66(  A/HRC/31/CRP.1 75، الفقرة .  

، A/HRC/46/54لالطالع على الخرائط التي توضح المناطق الجغرافية ذات الصلة، انظر   )67(  
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لدولة   -71 فة من الحرمان من ولجأ تنظيم ا كال مختل المية إلى أش اإلس
بب انتهاكات  )68(الحرية، تتراوح من أخذ الرهائن يرهم لإلى االحتجاز بس تفس

وة من الحرمان من الحرية مثل  د قس كال أش ريعة، إلى أش ارم للش الص
، األيزيدياتللنساء والفتيات  )70(الجنسي رقاق، بما في ذلك االست)69(االسترقاق

المية  عي تنظيم الدولة اإلس ريحة. ومع س ة أيدولوجية ص ياس  إلىتطبيقاً لس
ارمة، قام الحفاظ على االتباع األوفياء  ب قواعدهم الص ون حس الذين يعيش

رات األطفال، واألوالد التن اً باحتجاز عش ، لتدريبهم في المقام األولظيم أيض
  قسراً.

ورة منهج  -72 المية بص تهداف وحوقام تنظيم الدولة اإلس بس ية باس
حفيين و طاء الص قين والمدنيين النش يُنظر إليهم باعتبارهم  ِمّمنوغيرهم المنش

حاب آراء مخالفة، وكذلك  خاص أص يُنظر إليهم باعتبارهم  الذيناآلخرين األش
ون  ة لأعداء، بما في ذلك المؤيدون المفترض لحة المعارض لجماعات المس

ولمعاقبة هؤالء الذين ينتهكون أو . )71(أو الحكومة السورية وقواتهاوأعضاؤها 
بكة  تخدام ش ه التنظيم لجأ التنظيم إلى اس ون قبول الحكم الذي فرض يرفض

األطفال  مشفى، بما في ذلك (انظر المرفق الثاني) واسعة من مرافق االحتجاز
السيء السمعة (الرقة) حيث يوجد  11وسجن النقطة  )في قاضي عسكر (حلب
خرى األمرافق مختلف المدافعين عن حقوق اإلنسان، وكثير من الصحفيين وال

  تديرها شرطة الحسبة مثل مدرسة معاوية (الرقة). التي

ي، وكان ذلك هو الجانب األكثر آلماً ورعباً، بعملية وهمية  قاموا” لقطع رأس
  “.أسوأ من الضربذلك بل كان 

في حلب،  تنظيم الدولة اإلسالميةأحد الناجين الذكور من االحتجاز لدى 
2015  

__________ 

  . 43، الفقرة A/HRC/40/70 و 46، الفقرة A/HRC/25/65على سبيل المثال،   )68(  

  )69(  A/HRC/32/CRP 2 والفرع ثانياً. 38، والحاشية 125، الفقرة  

  )70(  A/HRC/32/CRP 2 122، الفقرة .  

  )71(  A/HRC/27/CRP.3 20، الفقرة .  
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كال مختلفة من التعذيب أثناء   -73 هم ألش ابقون تعرض ف معتقلون س ووص
عق بالكهرباء  ي والكابالت والجلد والص رب بالعص االحتجاز بما في ذلك الض
اع  قف وتركهم في أوض والتعليق من أذرعهم أو أرجلهم من الجدران أو الس

ف قرابة . )72(مجهدة والمعاملة  )82( ذيبمن التع إفادة المعاناة  200وتص
 343، باإلضافة إلى )93( الالإنسانية أثناء الحبس لدى تنظيم الدولة اإلسالمية

لوا على تقارير موثوقة  هدوا هذه االنتهاكات أو حص هادة أخرى من أفراد ش ش
  عنها.

مة معتادة وموجهة بالتحديد   -74 اني س ي والجنس دوكان العنف الجنس  ض
يات،  اء والفت ية إلى حبس الكثيرات في بيوتهن. ومع أدى مما النس ها في الن

اء الذي يتألف من إناث فقط  بح لواء الخنس ورة مرور الوقت، أص مسؤوالً بص
د االلتزام  اء بمتزايدة عن رص قواعد الملبس، بما في ذلك كفالة تغطية النس

ن وكذلك تغطية أيديهن وأقدامهن. وتحملت النساء ههوأجسادهن ووجوالفتيات 
ارتكبها  ال يمكن تخيلهاالمحرومات من الحرية اعتداءات األيزيديات والفتيات 

المية ر، بما في  تنظيم الدولة اإلس هن في األس عندما قام مقاتلو التنظيم بحبس
كال  اب الجماعي وغير ذلك من أش اب واالغتص ترقاق واالغتص ذلك االس

  العنف الجنسي. 

تنظيم الدولة اإلسالمية لفرض الوالء بين المدنيين الخاضعين لسيطرة و  -75
في ميادين عامة أو خارج مرافق  السجناءقام التنظيم بتنفيذ عمليات اإلعدام في 

ور  ال، على حض ان المحليين، بمن فيهم األطف ك ام الس از مع إرغ االحتج
ية  عا لد با ية  الم لة اإلس لدو قام تنظيم ا يات اإلعدام المرعبة اإلعدام. و لعمل

لمدنيين لإلعدامات بإجراءات موجزة القتال وكذلك لمقاتلين الذين توقفوا عن ال
د  اكم غير ممن عليهم  الحكمبع عدابرح صمح ات إ لك عملي ا في ذ  مها، بم

ي محظور. األفراد ا لوك جنس وتم توثيق عدة حاالت لرجم لمتهمين بارتكاب س
اء حتى الموت في الفترة بين  فادة في  231. وتم جمع 2017و 2013النس إ
  المجموع عن الوفيات في االحتجاز. 

__________ 

  )72(  A/HRC/27/CRP.3 38، الفقرة .  
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المية الحبس و  -76 تخدم تنظيم الدولة اإلس ال بطريقة الا مع منعاس تص
ار، مع  عة االنتش ات أقرب إلى واس رين ممارس ري من تش االختفاء القس

الختفاء لعن تعرضهم سابقاً محتجزاً  81فصاعداً. وأبلغ  2013مبر الثاني/نوف
ري أو االحتجاز مع  المنع القس المية االتص ، وأيّد هذه لدى تنظيم الدولة اإلس

اً تمت مقابلتهم  218اإلفادات  خص هدوا هذه االنتهاكات أو وش لوا على ش حص
  . عنها موثوقة تقارير

ان أنه علمت اللجنة من  2020وفي أواخر   -77 خالل منظمات حقوق اإلنس
از تنظيم ال القرب من مراكز احتج ة ب اعي ابر جم ة مق د أربع دي ة تم تح دول

المية  في محافظة الرقة، حيث يُحتمل أن يكون قد تم إجبار المعتقلين على اإلس
  التخلص من جثث زمالئهم. وال تزال التحقيقات جارية. 

   ً   تأثير االحتجاز على الناجين  -سادسا

هر من إطالق بعد ” تة أش عت ألربع عمليات جراحية وظللت س راحي خض س
حيح الفراش  ةطريح كل ص تطيع أن أحرك رقبتي بش هر. وال اس لمدة ثالثة أش

يء في منطقة المهبل،  عر بأي ش تطيع الجلوس لفترة طويلة. وال أش وال اس
ات.  تطيع العيش بدون حفاض ات كل يوم. ال أس ويجب علي ارتداء حفاض

دي، وال يوجد عندي أي أمل فقد تم أعاني من أل ديد في جميع أنحاء جس م ش
  .“تدمير حياتي تماماً 

) صإحدى الناجيات من التعذيب واالغتصاب، فرع األمن العسكري (حم
  وفرع المخابرات العسكرية (دمشق)

وريين بتعدد   -78 اء والرجال واألطفال الس م تأثير االحتجاز على النس يتس
ملاألوجه،  رار البدنية والعقلية ويش تمر عائالت . )73(مجموعة من األض وتس

رات اآلالف من  اس عش اً في معانتها من إحس بالفجيعة غائر األفراد أيض
اءهم األن اوالكرب والحيرة  ائالتهم وال بن داً إلى ع لمحتجزين لم يعودوا أب

  يزالون في عداد المفقودين. 

__________ 

  . 19، الفقرة A/HRC/43/49انظر   )73(  



A/HRC/46/55 

 
 
 
 

43  
 

 
 
 
 

ف معظم  -79 دي، وص ابقين  وفيما يتعلق بالتعذيب الجس المحتجزين الس
من آالم جسدية مزمنة ناتجة عن تعذيب وحشي تحملوه أثناء وجودهم معاناتهم 

ر. وكثيراً ما عانى  داع وآالم في في األس دي من الص حايا التعذيب الجس ض
بب  اع المجهدة أو بس رب أو األوض ل نتيجة الض الرقبة والكتف والمفاص

  وغير صحية. خانقة ظروف  تحتحشرهم 

ديدة   -80 يه ش ي في معاناة نفس بب التعذيب النفس ومن ناحية أخرى، تس
طراب  دمة واض ابقين الذين وإجهاد بعد الص حتى في حالة المحتجزين الس

ية للتعذيب تتجه انتهت معاناتهم  اليب النفس دية. وكانت األس ابة جس من أي إص
ذاتية عقول وكرامة الناجين، من خالل حرمانهم من أي إحساس بالقيمة النحو ال

  والسالمة والقدرة على التحكم في القرارات التي تؤثر على رفاههم.

جاز   -81 ناء االحت يب أث عذ كلي الت ناجون من كال ش حاء في وقام ال كل أن
كثير اقترن في  ذيسوريا بوصف المعاناة من الخلل في الوظائف الجسدية، وال

  . سنواتبعدة  اإلفراج عنهمبالضائقة النفسية، حتى بعد من األحيان 

افة إلى ذلك جاهد الذين أُفرج عنهم من الحبس و  82 كن باإلض لتأمين المس
بة  ول على الوثائق المدنية أو العمل. وبالنس أو التعليم ألطفالهم أو الحص

ئ عن احتمال احتجازهم  إلى من جديد للكثيرين، أدّى الخوف الملموس الناش
هم في  طة بيوتهم، حبس أنفس بينما لم يكن آخرون قادرين على القيام باألنش

   .)74(بسبب إجراءات التصاريح التي وضعتها األجهزة األمنيةالمدنية األساسية 

   ً   النتائج القانونية والمساءلة  -سابعا

خاص المحتجزين   83 وريا حقوق األش لم يحترم أي طرف متحارب في س
ياً مع االلتزامات القانونية الدولية. فق ورية بالقبض تماش د قامت الحكومة الس

األفراد واحتجازهم، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية تعسفياً على 
ام  المية وهيئة تحرير الش ياق االحتجاز. وقام تنظيم الدولة اإلس والجيش في س

وري  وري الحر والجيش الوطني الس وريا الديمقراطية جميعاً الس وقوات س

__________ 

  )74(  A/HRC/45/31 32،الفقرة .  
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وريةبحرمان األفراد من حريت ورة غير  هم داخل الجمهورية العربية الس بص
فية ياق.  ،قانونية وتعس وارتكبوا عالوة على ذلك جرائم حرب في ذلك الس

سية. تاالحتجاز سياق وارتكبوا ممارسات في  سان األسا تناقض مع حقوق اإلن
جرائم ضد اإلنسانية تنظيم الدولة اإلسالمية وهيئة تحرير الشام أيضاً  ارتكبو

المية بأعمال فيما  ل بالحرمان من الحرية في حين قام تنظيم الدولة اإلس يتص
ث ثال ّيدت دول  جاز. وأ ياً عن طريق االحت لك جزئ بادة جماعية، وذ فاً  ةإ أطرا

ية  ياق االحتجاز رغم االنتهاكات والتجاوزات المتفش مختلفة في النزاع في س
د تبل ة، والتي ق ا اللجن ب أطراف النزاع التي وثقته ان ات من ج اك د انته غ ح

فاقيات جنيف  1التزاماتها بموجب المادة  تركة من ات التي تنص على ’المش
  االتفاقيات. ‘ كفالة احترام

  قانون حقوق اإلنسان

ورية قد   -84 باب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن الحكومة الس توجد أس
في واالحتجاز  جن التعس عة النطاق ومنهجية للس ات واس انخرطت في ممارس

هاك غير  لك انت كات الحق في الحياة وكذ ها ؤولة عن انت ها مس قانوني وأن ال
ان  األخرى بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية مختلف حقوق اإلنس

ية (المواد  ياس  3و 2) واتفاقية حقوق الطفل (المواد 26و 14و 10و 9و 7والس
ة التعذيب (ال )40(أ) و(ب) و 37و  11و 6و 4و 2و 1مواد واتفاقية مناهض
  ). 15و 13و 12و

انية أو   -85 ية أو الالإنس ل القوات الحكومية إلحاق العقوبة القاس وتواص
ة متعمدة  رياً من خالل ممارس خاص المختفين قس المهينة على أقارب األش
خاص وأماكن وجودهم. وكان إبعاد هؤالء  ير هؤالء األش تتمثل في إخفاء مص

خاص فعلياً عن حماية القانون، طالما  هذه الحماية موجودة في هذا  كانتاألش
سياق، واإلخفاق في تفسير مصير هؤالء األشخاص يبلغان أيضاً حد انتهاك  ال

  . )75(الحق في الحياة

__________ 

  ). 2018( 58، الفقرة CCPR/C/GC/36، 36اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   )75(  
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ية أو وعالوة على ذلك،   -86 اً حظر المعاملة القاس انتهكت الحكومة أيض
انية أو المهينة، وكذلك الح حةالالإنس من خالل إخفاقها في توفير  ،ق في الص

  الرعاية الطبية المناسبة أو المساعدة للسكان المحتجزين.

  الجرائم ضد اإلنسانية

لت   -87 ورية واص باب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن الحكومة الس هناك أس
هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، عمالً بسياسة راسخة شّن 

انية تتمثل في القتل الرتكاب م د اإلنس مل ذلك جرائم ض ثل هذه األعمال، وش
ي والتعذيب وغير ذلك من  ري والعنف الجنس جن واالختفاء القس واإلبادة والس

  . )76(األفعال الالإنسانية

المية من ناحيته بتوجيه وتنظيم ارتكاب العديد   -88 وقام تنظيم الدولة اإلس
كان المدنيين عمالً  توى الهجوم على الس من أعمال العنف التي ترقى إلى مس
بسياسته التنظيمية المتمثلة في ارتكاب مثل هذه األعمال. وفي سياق االحتجاز 

المية ك لت إلى أن تنظيم الدولة اإلس بق للجنة أن توص ان قد ارتكب جرائم س
ضد اإلنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والحرمان الشديد من الحرية واالختفاء 
ي  ترقاق الجنس ي واالس اب والعنف الجنس ترقاق واالغتص ري واالس القس

اإلنسانية ضد تبلغ حد جريمة التي والتشويه كشكل من أشكال العقوبة الجسدية 
ة من  ة األخرىجمل اني ال الالإنس ا من )77(األعم ات وغيره اك ذه االنته . وه

  .)78(ة الجماعية ضد األقلية األيزيديةجريمة اإلباد حداالنتهاكات ترقى إلى 

ين   -89 في للمعارض لت إلى أن االعتقال التعس بق للجنة أن توص وقد س
د  كل هجوماً منهجياً موجهاً ض ام يُش يين الذي ارتكبته هيئة تحرير الش ياس الس

كان مدنيين، وأن هناك  بابس ً أس بأن هيئة تحرير معقولة تدعو إلى االعتقاد  ا
باب  طهاد ألس انية تتمثَّل في االض د اإلنس ام قد ارتكبت جريمة ض الش

ية ياس افة إلى ذلك، ومنذ عام . )79(س اللجنة  قتوثَّ على األقل،  2014وباإلض
__________ 

  . A/HRC/31/CRP.1على سبيل المثال   )76(  

  )77(   A/HRC/27/CRP.3و ، A/HRC/32/CPR.2.  

  .A/HRC/32/CRP.2انظر عموماً،   )78(  

  )79(  A/HRC/40/70 57، الفقرة .  
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ام حيث  يطرة هيئة تحرير الش عة لس التعذيب عبر مرافق االحتجاز الخاض
يلة النتزاع المعلومات أثناء  قة كوس ورة متس ات بص رت هذه الممارس انتش

أيضاً عدد بمن فيهم استجواب المحتجزين، بمن فيهم المقاتلون السابقون، ولكن 
ي، أو  ياس اس انتمائهم الس تهم كبير من المدنيين المحتجزين على أس ممارس

تخدام  وء االس ام. وفي ض ريح لهيئة تحرير الش لحرية التعبير أو نقدهم الص
د المحتجزين  ق والموثق للتعذيب ض نوات وإخفاق قيادة  طوالالمتس ت س س

ات فإن ه ام في اتخاذ خطوات فعالة لمنع هذه الممارس اك نهيئة تحرير الش
باب ً أس ام معقولة لالعتقاد بأن هيئة  ا لوك في إطار  تُمارستحرير الش هذا الس

هجوم منهجي ضد السكان المحتجزين لديها، مما يبلغ حد جريمة ضد اإلنسانية 
  تتمثل في التعذيب.

  القانون الدولي اإلنساني وجرائم الحرب

ؤولية عن   -90 ورية المس ل الحكومة الس على جرائم حرب ارتكاب تتحمَّ
ع  وء المعاملة وانطاق واس اب والعنف تتمثل في القتل والتعذيب وس الغتص

دار أحكام اإلعدام وتنفيذها  ية وإص خص ي واالعتداء على الكرامة الش الجنس
كلة  ادرة عن محكمة ُمش ابقة ص ول تكفلبدون أحكام س ب األص جميع  حس

  . )80(ال غنى عنهابأنه الضمانات القضائية المعترف عموماً 

ة للحكومة، بما في ذلك   -91 لحة المناهض الجيش وقامت الجماعات المس
وريا الديمقراطية وكذلك  وري وقوات س وري الحر والجيش الوطني الس الس

ام، تنظيم الدولة ا المية وهيئة تحرير الش نفتهماجماعتان  وهماإلس  األمم ص
روعة من  ورة غير مش المتحدة بين الجماعات اإلرهابية، بحرمان األفراد بص

ناق جاز تت ات احت قانو ضحريتهم واالنخراط في ممارس اني ن مع ال اإلنس

__________ 

من اتفاقيات جنيف. انظر أيضاً دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر  3المادة المشتركة   )80(  
 87اللجنة الدولية للصليب األحمر) القواعد بشأن القانون اإلنساني الدولي العرفي (قواعد 

  .156و 100و 99و 93و 90و 89و
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وحقوق اإلنسان األساسية  2012الدولي، الذي أصبح مطبقاً بعد شباط/فبراير 
  .)81(ذات الصلة

ة للحكو  -92 لحة المناهض ، بما )82(مةوعالوة على ذلك، فإن الجماعات المس
وريا فيها  وري، وكذلك قوات س وري الحر والجيش الوطني الس الجيش الس

ام المية ارتكبت جرائم  )83(الديمقراطية وهيئة تحرير الش وتنظيم الدولة اإلس
عة  جاز الخاض ماكن االحت وء المعاملة في أ عذيب وس حرب تتمثل في الت

سيطرتها ة للحكومة، بما فيها الجيش . كما أن الجماعات المسلحة المناهض)84(ل
المية، ارتكبت  ام وتنظيم الدولة اإلس وري الحر وكذلك هيئة تحرير الش الس

اً جرائم حرب تتمث دار أحكام باإلعدام أيض ل في القتل وأخذ الرهائن وإص
جميع  حسب األصول تكفلوتنفيذها دون صدور حكم سابق من محكمة مشكلة 

ائية  مانات القض افة إلى . )85(ال غنى عنهابأنه عموماً المعترف الض وباإلض
وري جرائم حرب  المية والجيش الوطني الس ذلك، ارتكب تنظيم الدولة اإلس

ياق االحتجازتتمثل في االغت ي في س اب والعنف الجنس في حين ارتكب  )86(ص
  . )87(جريمة حربتنظيم الدولة اإلسالمية أيضاً االسترقاق الجنسي الذي يمثِّل 

فارق  -93 رفض إال ان  ،بينهم وبين القوات الحكومية الكمي وبالرغم من ال
المية تنظيم الدولة  وري الحر واإلس ام والجيش الس الجيش وهيئة تحرير الش

وري عب/قوات و الوطني الس اح وحدات حماية الش وريا الديمقراطية اإلفص س
ترقى إلى  أعماالشكل عن مصير أو أماكن األشخاص الذين قاموا باحتجازهم، 

__________ 

ويشمل ذلك استخدام المشتبه فيهم المزعومين بدون إتاحة الضمانات القضائية الجوهرية   )81(  
  لهم. 

  )82(  A/HRC/31/CRP.1 102 -101، الفقرتان .  

  بما في ذلك في وقت نشاطها تحت اسمائها السابقة أو في أشكالها السابقة.   )83(  

ً قواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر  3المادة   )84(   المشتركة في اتفاقيات جنيف، انظر أيضا
  .156و 90و 87

  .156و 100و 96و 89المرجع نفسه، وقواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر   )85(  

  .156و 93نفسه، وقواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر المرجع   )86(  

  .156و 94و 93المرجع نفسه، وقواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر   )87(  
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اني الدولي والمبادئ حد  ري، بما يمثل انتهاكاً للقانون اإلنس اإلخفاء القس
  .)88(األساسية لحقوق اإلنسان

ل المسؤولية في المناطق الخاضعة   -94 وتالحظ اللجنة أيضاً أن تركيا تتحمَّ
يطرة  المة بقدر اإلمكان وكفالة التركية عن الفعلية للس  توفيرالنظام العام والس

اء واألطفال ة للنس وتظل تركيا مرتبطة بالتزامات حقوق . )89(حماية خاص
كانت األراضي. وربما اإلنسان السارية تجاه جميع األفراد الموجودين في هذه 

ا أو  اء وجوده ب أثن ذي ت في منع التع ا اخفق دم ة، عن االقوات التركي  علمه
تخدام التعذيب . )91(انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعةقد ، )90(باس

وريين حين احتجزهم  ل المواطنين الس ات نق ت عملي ان ك، ك ب ذل ان وإلى ج
ي التركية (الفقرة  وري إلى األراض ) ترقى إلى حد 46الجيش الوطني الس

ل  ة في الترحي ة الحرب المتمثل ع غير جريم اص موض خ انوني لألش الق
  . )92(الحماية

ورة غير قانونية في ظروف أخر  -95 افة إلى المحتجزين بص ى، وباإلض
وريا الديمقراطية  اً آالف الرجال واألوالد تحتجز قوات س تبهأيض في  المش

المية، وكثيراً ما كان هذا  ابهم من قبل لتنظيم الدولة اإلس انتمائهم أو انتس
ال  ائية وباالحتجاز يقترن بمنع االتص مانات القض ول إلى الض دون الوص

__________ 

. وتصف اللجنة الدولية للصليب األحمر االختفاء 98اللجنة الدولية للصليب األحمر القاعدة   )88(  
ً بأنه جريمة حرب مركبة، انظر القاعدة  ً تقرير الفريق 156القسري أيضا . انظر أيضا

 7( 45والفقرة  34-23، الفقرات A/HRC/45/13العامل المعني باالختفاء القسري، 
  ). 2020آب/أغسطس 

  )89(  A/HRC/34/CRP.3 103، الفقرة .  

قيام مختلف ألوية الجيش الوطني السوري والقوات لتواصل اللجنة التحقيق في المدى الدقيق   )90(  
  لسيطرة.لتراتبية وسلسلة التركية بتشكيل قيادة مشتركة 

  )91(  A/HRC/45/31 ؛ و68-67، الفقرات A/HRC/34/CRP.3 عن  . اآلثار القانونية الناشئة103، الفقرة
، 2004تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

  .113-107الفقرات 

 -، اللجنة الدولية للصليب األحمر 147و 146و 49) المواد 1949اتفاقية جنيف الرابعة (  )92(  
  .129القاعدة 
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 جنائيةأحكام بموجب م إليهم هؤالء الذين لم يتم توجيه اتهابالنسبة لو. )93(الكافية
شأن من جانب  على حدةأو لم يخضعوا لتقييم لكل حالة  هيئة محايدة ومستقلة ب

باب أمنية قهرية فإنهم  من  في ِعداد المحرومينما إن كان اعتقالهم مبرراً ألس
  حريتهم بشكل غير قانوني. 

له كثير من   -96 ك لذي يش يد األمني ا هد اءورغم الت لدولة  أعض تنظيم ا
ابقين المزعومين فإنه ال يمكن تبرير ه  )94(الس امل الذي تمارس االعتقال الش

الً في المناطق  وريا الديمقراطية على المدنيين الذين كانوا يقيمون أص قوات س
ائل عنيفة. وبالتحديد، فمن  المية حكمه بوس التي فرض فيها تنظيم الدولة اإلس

رات اآلالف من  2018 بين المدنيين المعتقلين منذ عام على األقل يوجد عش
ال يمثلون تهديداً أمنياً  ِمّمناألطفال وكبار السن والمرضى والمعاقين وغيرهم 

 ً تمرار اعتقال هؤالء األفراد ال يزال يبلغ في كثير من )95(ُملحا . ولذلك، فإن اس
كل اإلخفاق في توفير  قانوني من الحرية. ويُش الحاالت حد الحرمان غير ال

اعدة للمقيمين في المخيمات انتهاكاً لحظر ال بة أو المس رعاية الطبية المناس
يمثل أيضاً انتهاكاً للحق في المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، في حين 

  .)96(الصحة

  جهود المساءلة

لب   -97 طا قانون يُ لدولي وال اني ا قانون اإلنس لدولي العرفي وال قانون ا ال
اإلنسان الدول بالتحقيق في مزاعم االنتهاكات الجسيمة ومقاضاة الدولي لحقوق 

اف الفعالة لالنتهاكات، بما في ذلك  بل االنتص تبه فيهم، وتوفير ُس الجناة المش
عيد . )97(من خالل التعويض تمرار على ص ورية باس وقد اخفقت الحكومة الس

__________ 

  )93(  A/HRC/40/70 10،الفقرة .  

  )94(  A/HRC/37/72 59، الفقرة .  

  ، المرفق الثاني باء. A/HRC/37/72لالطالع على تحليل االعتقال انظر   )95(  

  )96(  A/HRC/40/70 92، الفقرة .  

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان   )97(  
ار الجمعية العامة لألمم المتحدة ، قرالدولي والقانون اإلنساني الدولي في االنتصاف والجبر

. واللجنة 24-21، الفقرات A/HRC/21/50. و2005كانون األول/ديسمبر  16، 60/147
  ).2004( 20-17، الفقرات CCPR/C/GC/31، 31المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
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ات إلى ول على المعلوم ات الحص ة طلب ت اللجن ل ات. وأرس ذه االلتزام  ه
أن جهودها  اءلةاألطراف بش قواتها عن االنتهاكات واالعتداءات المتصلة  لمس

تثناء المعلومات الواردة  ل بعد على هذه المعلومات، باس باالحتجاز، ولم تحص
  .)98(وقوات سوريا الديمقراطية“ الحكومة السورية المؤقتة”من 

عت األفراد   -98 رىوفي حين أن بعض األطراف أخض من القوات  األس
جنائية فإن اإلجراءات نفسها كانت معيبة بشكل المساءلة العمليات للمعارضة ا

خطير وأدّت إلى مزيد من الجرائم واالنتهاكات والتجاوزات. وال يبدو أن أي 
للتحقيق ومساءلة قادر على الوفاء بالتزاماته وطرف من أطراف النزاع مستعد 

  تعويض الضحايا. الجناة أو توفير ُسبل انتصاف فعالة، بما في ذلك 

اء بدأت ولذلك   -99 جيع أن بعض الدول األعض كان مما يدعو إلى التش
لة باالحتجاز  2016منذ عام منفردة  بة الجناة عن االنتهاكات المتص في محاس

ورية در حكم على  24ففي . )99(في الجمهورية العربية الس باط/فبراير ص ش
المساعدة والتواطؤ في جرائم عضو سابق في أجهزة المخابرات السورية عن 

انية من خالل التعذيب والحرمان من الحرية في أول محاكمة د اإلنس أن  ض بش
 زكوبلنعقدت في التعذيب الذي تمارسه الدولة في الجمهورية العربية السورية 

، أعلنت هولندا عزمها على تحميل الحكومة 2020ألمانيا. وفي أيلول/سبتمبر ب
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتعذيب وخاصة السورية المسؤولية عن 

  .)100(بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

   ً   االستنتاجات والتوصيات  -ثامنا

ان   -100 د من الزم دتطوال عق ا األطراف  تعم ة أوالً، ثم تبعته الحكوم
إلى االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما اللجوء األخرى فيما بعد، 

ري إلرهاب  ي واالختفاء غير الطوعي أو القس في ذلك من خالل العنف الجنس
__________ 

  )98(  A/HRC/45/31 و 46، الفقرة A/HRC/46/54 ً   باء. -، الفرع ثالثا

  )99(  A/HRC/46/54 .ًالفرع ثالثا ،  

)100(  -for-responsible-syria-holds-netherlands-https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the

violations-rights-human-gross.   
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ومعاقبة المعارضين السياسيين المفترضين والمدنيين المنشقين وأسرهم. وكان 
بأبعاد طائفية في بعض أماكن االحتجاز، وفي  تطبيق هذه االنتهاكات يجري 

لة كان يجري  حا ية  الم لة اإلس لدو د عمدتنظيم ا لإلبادة الجماعية.  بقص
تخدمت الجماعات  نفتهاالتي واس فها جماعات إرهابية  ص األمم المتحدة بوص

ات االحتجاز غير القانونية إلنفاذ تقييدات بعض و لحة ممارس الجماعات المس
  الحياة اليومية. على رهيبة 

ات االحتجاز ال  -101 تجري على نطاق حكومية كانت وفي حين أن ممارس
ات تنظيم الدولة وأن  هائل عممارس به عالمي كانت موض فإن هذا  ،إنكار ش

نه ال  باالحتجاز في  يمكنالتقرير يُثبت أ قامت  ألي طرف من األطراف التي 
وريا أن يدعي  قة مكانة أخالقية رفيعةس لوك متس . ورغم وجود أنماط من الس
لى النحو الموصوف بالتفصيل في التقارير السنوات ع على مرويسهل تمييزها 

ل قيادات الجهات  الجنة فإن افرادللهذه االعامة  الس لة من س لس داخل كل س
ؤولة  تمرار لهم أن يعرفوا، أو كان ينبغي فونعريعلى األقل  واكانالمس ، اس

  في اتخاذ اإلجراء المالئم. أخفقوا هذه الممارسات و

ات   -102 ياس اقهاوكان الحجم الهائل لس التي  ،وأفعال الحكومة ونطاقها واتس
قد استمر دون هوادة طوال  ،ترقى إلى حد جرائم ضد اإلنسانية هاللجنة أن تبيَّن

نوات تقريباً دون أي داللة على أن الحكومة تعتزم التوقف عن هذه  ر س عش
  الممارسات.

وا لالحتجاز   -103 حايا الذين تعرض رات اآلالف من الض ير عش وكان مص
االتصال وتعرضوا لالختفاء القسري على يد قوات الحكومة  منعي مع التعسف

ورية،  المية وهيئة تحرير والس حايا تنظيم الدولة اإلس غر لض األعداد األص
لحة، ال يزال غير معروف مع اقتر ام وغيرهما من الجماعات المس بنا من االش

لزمالئهم ام حاالت اإلعديصفون عما حدث تكلموا لينهاية العقد. والذين عاشوا 
جن المرعبةنتيجة ووفاتهم  . ويُثير ذلك مخاوف من أن اإلهمال وظروف الس

هؤالء الذين ال يزالون في الحبس مع منع االتصال عنهم قد يتعرضون للموت 
ً البطيء    .إن لم يتم اإلفراج عنهم سريعا
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ة و  -104 ال ة واألطراف األخرى إط د الحكوم ات اآلالف من تتعمَّ اة مئ ان مع
يرهم.  رياً بحجب المعلومات عن مص ر المختفين قس ويظهر من أفراد أس

مصير معظم األشخاص الذين احتجزتهم. تعرف أن الحكومة السورية الدالئل 
ل الحكومة في الجرائم المرتكبة في مرافق االحتجاز، بدالً من التحقيق و تواص

ر على دّمِ ك، وال يزال يؤدي إلى أثر م ات. وأدّى ذل ب المعلوم ر أُ  حج س
  الضحايا. 

ً االختفاء القسري على يقتصر ضحايا وال   -105 ، األشخاص المختفين قسريا
اً أفراد أُ  مل أيض رهبل يش ونظراً الرتفاع معدل حدوث االختفاء . )101(مس

ؤثر على تسوف  ةوطنيصدمة القسري في سوريا فإن قضايا المحتجزين تُمثِّل 
  المجتمع السوري طوال عقود قادمة. 

ط جائحة   -106 رة من النزاع وفي وس نة الحادية عش ارف الس وعلى مش
ام والجيش الوطني  ورية وهيئة تحرير الش ل الحكومة الس عالمية، تواص

وريا الديمقراطية  وري وقوات س أعداد هائلة من المحتجزين مع منع  حبسالس
لذين  قد ال يمكن للمحتجزين ا ال عنهم، وفي ظروف احتجاز مرعبة  االتص

حيةمن يعانون  ة ص اش ار مرض كوفيدعلى قيد الحياة البقاء  هش . 19-مع انتش
ي واإلعدامات بإجراءات موجزة تحدث في ال يزال و التعذيب والعنف الجنس

  كثير من أماكن االحتجاز عبر البلد. 

على أساس الجنس  ستهدفونيُ وكان الرجال والنساء، واألوالد والفتيات   -107
باب  األحيان،  في كثير من متباينةمن جانب جميع األطراف، وإن كان ألس

ل ب هعن ذلك، بما في الناجمواألثر  اب أثناء ما يتص ي واالغتص العنف الجنس
  . جنسانياً بصورة عميقةاالحتجاز كان وسيظل أثراً طويل المدى و

ح الحالة اال وربما كدليلومع مرور الوقت،   -108 ادية اليوض ة بقتص ائس
ورة متزايدة في البلد،  اركة أفراد من القوات من جميع الجوانب قام بص بالمش

ب المالفي  ول على  - انتهاكات بغرض كس تتراوح من أخذ الرهائن للحص

__________ 

 58، الفقرة CCPR/C/GC/36، 36اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التعليق العام رقم   )101(
)2018 .(  
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تغالل  وة واس ادرة ممتلكاتهم واالبتزاز أو الرش خاص لمص فدية واحتجاز األش
  ن المعلومات عن أحبائهم. ع يائسةيبحثون بصورة  الذينأفراد األسرة 

اء التي تؤيد األطراف المتحاربة معرفة قد كان لدى الدول و  -109 األعض
ورة أكثر كان بهذه االنتهاكات وكان يمكنها بل و رف بص ينبغي لها أن تتص

ماً لمنعها. وينطبق ذلك بالتحديد على الدول التي كانت قو تها موجودة في احس
جاز  ها جرت  التيمرافق االحت كاب هذه في ناء ارت هاكات، بما في ذلك أث االنت

  االنتهاكات. 

ات متقلِّ وفي حين   -110 د موج ه د ش ذا العق ال بأن ه ة من حمالت االعتق
وتتراوح  - الرئيسيةالست  المسؤولة أنواع مختلفة من جانب الجهاتبالتعسفي 

ي من االعتقاالت الجماعية للمتظاهرين في األيام األولى إلى االعتقال الجماع
اآلالف من ظل هذا أمراً ثابتاً: هناك عشرات  -للرجال والنساء واألطفال اليوم 

  األشخاص في سوريا محرومون من حريتهم بصورة غير قانونية.

تقوم الحكومة واألطراف األخرى ألن لقد حان الوقت منذ زمن طويل   -111
  التي تحتجز أشخاصاً في سوريا اليوم بما يلي:

وء المحتجزين تعذيب وقف   (أ)   ي معاملتهم وس واالعتداء الجنس
  ؛هممإعداوعليهم 

ماح   (ب)   ال عن العالم الخارجي والس إنهاء االحتجاز مع منع االتص
  لجميع المحتجزين باالتصال بأسرهم ومحاميهم؛

ول إلى   (ج)   انية بالوص تقلة واإلنس ماح لجميع المنظمات المس الس
  جميع أماكن االحتجاز وتحسين الظروف. 

قة اإلفراج عن العجزة و  (د)   اء ذوي اإلعا ن والنس بار الس وك
  واألطفال والمعتقلين تعسفياً؛

حايا والناجين وع  (هـ)   يدعم الض  ائالتهم، بما في ذلك الدعم النفس
  ، وتحديد هوية المفقودين والمختفين؛واالجتماعي

اتخاذ تدابير لتأديب أو فصل األفراد المسؤولين عن االنتهاكات   (و)  
د تأكد من أن جميع حاالت الوفاة في الحجز واالختفاء  ض المحتجزين، وال
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ياً مع  تقل تماش فاف ومس ع تحقيق فوري ودقيق وش تكون موض ري س القس
  عايير الدولية، مع محاسبة الجناة.الم

أن االعتقال  130أكثر من ر اللجنة كرتُ   -112 درتها بش بق أن أص ية س توص
  التعسفي في تقاريرها السابقة. 

  وتوصي اللجنة أيضاً المجتمع الدولي بما يلي:  -113

  تلتزم بالتوصيات المذكورة أعاله؛الضغط على األطراف كي   (أ)  

اء آلية تُ   (ب)   هيل إنش تقلة بس يق وتوحيد مس والية دولية لتنس
حايا  خاص ض خاص المفقودين، بما في ذلك األش المطالبات المتعلقة باألش

ري؛ وتكليف هذه ا ر المطلوبة من أجل االختفاء القس آللية بتحديد العناص
اعدة في تجميع  ية تتبع وتعيين المفقودين والمختفين، والمس كفاءة وفعال

ة  دم ات المق الب ة المط ات غير الحكومي ة من المنظم ع ة واس دى مجموع ل
سيق العروض المقدمة إلى أطراف النزاع من أجل المنظمات و سانية، وتن اإلن

في مقابر  رفاة من ُعثر عليهمفاتهم، بما في ذلك تحديد أماكن المفقودين أو ر
  ؛)102((مع ضرورة الحفاظ عليها في الوقت نفسه) جماعية

رهم،   (ج)   حايا والناجين وأس م الدعم للض دعم المنظمات التي تقّدِ
صندوق األمم الدعم من خالل بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي، شامالً 

  التعذيب؛المتحدة للتبرعات لضحايا 

االمتناع عن تقديم الدعم لقوات أي طرف تم تحديدها في هذا   (د)  
انية أو  د اإلنس ؤولة عن جرائم حرب أو جرائم ض التقرير باعتبارها مس

ان  يمة لحقوق اإلنس ما لم يكن هذا الدعم بهدف منع هذه  -انتهاكات جس
  االنتهاكات والتجاوزات والمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات؛

خاص والكيانات   (هـ)   تهدف األش النظر في اعتماد جزاءات تس
ؤوليتها أو تواطؤها في  ورة معقولة في مس تبه بص والجماعات التي يُش

  االنتهاكات الموصوفة في هذا التقرير؛

__________ 

)102(  A/75/384.  
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ادة توطين  (و)   دنيين المواطنين  إع ات الم المقيمين في مخيم
ردين في الهول والروج ة األطفال مع أمهاتهم، وفو ،المش الح خاص قاً لمص

مات ظل الظروف المزرية في المخي لى وفي  كان ذلك الطفل الفض ، إالّ إذا 
دي، بما في ذلك عقوبة  في أو األذى الجس ينطوي على خطر االحتجاز التعس

  اإلعدام.

ورية   -114 ائية الحالية للحكومة الس ح أعاله فإن النُظم القض وكما يتض
تعدة أو غير قا بة الجناة وأطراف النزاع األخرى غير مس درة على محاس

ياتها إلى مجلس  تكرربطريقة تراعي المعايير الدولية. ولذلك  اللجنة توص
وصي كذلك بأن يحيل الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وتاألمن 

اءلة، بما في ذلك من خالل  عي لتحقيق المس لة الس اء بمواص الدول األعض
تبه في ارتكابهم  ن من محاكمة األفراد المش ريعات فعالة تُمّكِ كفالة وجود تش

ية  ان د اإلنس ورية جرائم حرب وجرائم ض ية الس في الجمهورية العرب
ا لة للتحقيق والقض تثمار في البنية التحتية ذات الص ء واالدعاء. واالس

تعداد  على أُهبةواللجنة  اء في االس اعدة الدول األعض ل مس تماماً ألن تواص
  هذا المسعى، بالتعاون الوثيق مع اآللية الدولية المحايدة والمستقلة. 
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Annex I - Map of the Syrian Arab Republic103 

 

 

__________ 
 103 .shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations The boundaries and names 
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Annex II - Overview of main detention facilities in the Syrian Arab Republic where the Commission has verified violations104 

 

 

__________ 
 104 a small sample of the facilities at which recurrent overview does not exhaustively list facilities in which the Commission has verified violations. It represents This 

violations by duty bearers were documented since 2011. The true number of detention facilities where violations have taken place is far higher than indicated here. 
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Annex III 

  Methodology of the data collection 

1.  Given that this present report covers nearly a decade of detention and related 
violations in the Syrian Arab Republic, the Commission issued a general call for submissions 
and sent out specific requests for information to entities having reportedly deprived people 
of their liberty in Syria since 2011, including United Nations Member States, in order to 
request data on the prevalence of arbitrary detention, and the related violations covered by 
this report, in the Syrian Arab Republic. Requests were also sent to other United Nations 

entities. 
2. In view of the mandate to cover nearly a decade of detention in the Syrian Arab 
Republic, a quantitative analysis of the Commission’s own interviews related to detention 
was also undertaken, to provide a basic overview of trends over the entirety of the conflict. 

3. To this end, the Commission analysed its own database of interviews and information 
that comprises over 7,874 separate interviews with victims, witnesses and other sources 

conducted since March 2011. 
4. Following a review by Commission staff, the analysis revealed that 2,658 interviews 

were relevant to the issue of arbitrary detention and related violations committed by nearly 
all parties in the Syrian Arab Republic. In reviewing its own collection of interviews, staff 
members of the Commission took note of information related to the violations of enforced 
disappearance and incommunicado detention, torture, inhuman or degrading treatment and 
sexual violence through a basic methodology. This methodology was to note if the 
interviewee has either experienced a violation or had knowledge of an incident that took 

A . 105place, either through witnessing it directly or receiving credible reports of the incident
third category was used when both apply, i.e. the person being interviewed had personally 
experienced the violation and, in addition, had either directly witnessed or received credible 

reports of similar violations suffered by others. 
5. This methodology allowed the Commission to create a dataset of those who it has 

interviewed over nearly 10 years that had directly experienced a violation, as well as another 
category of those who had first or second hand knowledge of such violations. The 
methodology for death in detention was more nuanced due to the obstacles surrounding the 
reporting of this issue. In this regard, the data set was completed by analysing whether 
information regarding death in detention had been received via reports or through witnesses 
of the death, through the provision of a death certificate, if the interviewee say the saw body 

and, lastly, when the interviewee had received the body and a death certificate. 
6. It should be noted that the interviews of the Commission were conducted over almost 

a decade without a view to undertaking such quantitative statistical analysis. Therefore, 
inferences taken from the data were limited in the following ways. Where an interview 
covered a specific violation, this has been recorded. However this methodology cannot take 
into account instances where a person was not asked about a specific violation during a given 
interview, notwithstanding that some interviewees may have had such additional 

__________ 
 105  hand witness reports were counted in -ible secondhand witness reports and cred-First

the same dataset, to facilitate methodological consistency during data entry, also for cases 
that could otherwise reasonably be interpreted to fall into either category (such as interviews 
with health workers seeing and documenting fresh injuries caused by torture first-hand, but 

without having been present in the cell where the victim was tortured). 
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information. In this regard, where the percentages reported do not add up to 100, the 
unmentioned quantity relates to an “unknown” category. Worth noting also is that testimonies 
focussing on severe violations, such as rape or torture, may have been less inclined to also 
cover comparatively less severe violations related to, for instance, detention conditions. In 
addition, the sample collected by the Commission was subject to the investigative priorities 
of the period during it was conducted. Lastly, in terms of caveats, most interviews identified 
multiple victims and it was not possible to record this information within the restrictions of 
the data review, therefore the data is limited by just examining one interview as one entry. 
The information therefore gives an indication of how often an issue was reported during 
interviewees, but does not attempt to give an indication of the full scale of violations 

documented by the Commission. 
7. Compounding this, the brutal oppression of a vast number of communities living 

under the control of both the Government and armed groups has led to a palpable fear of 
reprisals against individuals for speaking out on arbitrary detention and related violations. In 
recent years, the reduced prospects for Syrians to leave the country, or areas controlled by 
armed actors, has in turn impaired the Commission’s and other organisations’ ability to 

interview victims and witnesses and document violations due to protection risks.  
8. The statistics are presented to give a broad overview of trends over the entirety of the 

conflict and are not intended to be a comprehensive analysis of all detention related violations 
that have taken place in that time. In this regard, the legal and factual findings within this 
report are based on individual cases noted in the individual duty bearer chapters that have 
been assessed to meet the Commission’s standard of proof of reasonable grounds to believe. 

 
 

 

 

 

  

  


