معلومات عامة
صور و بيانات من ملف مجموعة دعم قيصر
أدلة علي التعذيب الممنهج في مراكز االحتجاز الخاصة بالمخابرات السورية و الشرطة العسكرية
على مدار عدة سنوات ,المجموعة الخاصة بدعم المنشك عن الشرطة العسكرٌة المدعو بمٌصر حصلوا على االف
من صورللمحتجزٌن الذٌن تم تعذٌبهم و لتلهم فً مراكز االحتجاز السورٌة و التً تم تسرٌبها خارج سورٌا.
فً  21من سبتمبر  2017المجموعة الخاصة بدعم لٌصر والمركز االوروبً للحموق الدستورٌة وحموق األنسان
تمدموا بشكوى أمام المدعً العام الفٌدرالً االلمانً ضد اللٌادات العلٌا فً شعبة المخابرات السورٌة والشرطة
العسكرٌة بخصوص الجرائم ضد االنسانٌة وجرائم الحرب .ممثل من مجموعة دعم ملف لٌصر لدم للمدعً العام
الصور بجودة عالٌة وأٌضا لدم البٌانات الوصفٌة.
عطً معلومات وبٌانات أكثرعنهم .وهذا ٌزٌد من
البٌانات الوصفٌة سوف تستخدم للتحمك والتأكد من الصور وت
لٌمة األدلة وٌمهد الطرٌك للمزٌد من التحمٌمات.
السلطات االلمانٌة بدأت التحمٌمات الخاصة بجرائم التعذٌب تحت نظام األسد و فً ماٌو  2017تم االستماع
لشهادات الناجين من التعذٌب ,الذٌن مع المركز االوروبً للحموق الدستورٌة وحموق األنسان تمدموا برفع شكوى
جنائٌة لمدعً العام الفٌدرالً االلمانً فً مارس  2017ضد اللٌادات العلٌا فً شعبة المخابرات العسكرٌة
السورٌة.
صور قيصر
صور لٌصر تمثل دلٌال فرٌدا على ألٌة التعذٌب و المتل التى تمارسها السلطات السورٌة.
جانب واحدا من المٌمة االثباتٌة للصور هو وضوح أثار التعذٌب على الجثث التً توضح كٌف تم تعذٌب ولتل
ا
المحتجزٌن فً مراكز االحتجاز الخاصة بالمخابرات العسكرٌة والشرطة العسكرٌة .العدد الكبٌر من الصور ٌبٌن
األجراءات البٌرلراطٌة المتبعة كما تبٌن التعذٌب المنهجً من لتل وتعذٌب تحت نظام بشار األسد.
تم أخذ الصور ما بٌن ماٌو  2011و أغسطس  .2013مجموعة دعم ملف لٌصر أدعت أن أكثر من نصف
ٌ 26.948ظهروا صور من تم لتلة من لبل النظام السوري فً مراكز األحتجاز.
الصور تم أخذها كجزء من األجراءات الداخلٌة المتبعة فً الشرطة العسكرٌة  .ووفما لمٌصر ,فأن هنان العدٌد من
الجثث التى كانت تأتً بصفه مستمرة كل ٌوم .ولال أٌضا أن األطباء الشرعٌٌن بدون النظر الى الجثة كانوا
ٌدونون أن سبب الوفاة هو لصورفً الملب أو صعوبة فً التنفس.
العدٌد من المصادر أكدت أن الجثث فً الصور تحمل ثالث أرلام مختلفة .الرلم االول ٌرجع للمسم أو المؤسسة
التً كان المتوفً متواجد فٌها لبل وفاته ,الرلم الثانً ٌبٌن رلم الذي تم أعطاءه للمحتجزمن لبل لسم المخابرات
المختص .الرلم االخٌر ٌكون من لبل االطباء الشرعٌٌن و ٌكتبون ذلن على لوح كرتونً والذي يكون بجانب الجثة
أثناء التصوٌر.
الغالبٌة العظمى من الصور تبٌن جثث شباب بٌن أعمار  20و  40عام .و أٌضا هنان صور لمن هم أكبر من ذلن
السن و هنان أٌضا على األلل أمرأة و على األلل  100طفل تحت عمر  18سنة.

البيانات الوصفية
البٌانات الوصفٌة الملحمة بالصور تحتوي على معلومات مثل نوع الكامٌرا المستخدم فً التصوٌر .فً العدٌد من
الحاالت تبٌن أٌضا الرلم التسلسلى للجهاز .هذة المعلومات فً غاٌة األهمٌة لتحمك من الصور .و سجل البٌانات
الوصفٌة أٌضا ٌحتوي على رلم هاش الذي ٌستخدم فً التأكد من مصدالٌة الصور وأنها لٌست مزورة.
فً حاالت كثٌرة تحتوي البٌانات الوصفٌة على بٌانات أخرى بعٌده عن محتوى الصور .لو الكامٌرا تحتوي على
البٌانات الوصفٌة تستطٌع تحدٌد الولت الذي تم
نظام تحدٌد الموالع العالمً الذي اذا نان تم تشغٌله فً ذلن الولت ,ف
أخذ فٌه الصور و الولت الذي تم فٌه حفظ الصور فً جهاز أخر .فً بعض الحاالت التً ٌكون فٌها المصور
البٌانات الوصفٌة تستطٌع تحدٌد هوٌة المصور.
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