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 اإلطار القانوني للحرمان التعسفي من الحرية في القانون الدولي 

 

  ورقة لصالح  منظمة ُحماة حقوق اإلنسان

 

  البرنامج السوري للتطوير القانوني
 

 

 لمحة عامة

تبدأ في القسم األول بتقديم تعريفات ومبادئ أساسية حول . تقدم هذه الورقة اإلطار القانوني الحاكم لالعتقال التعسفي في القانون الدولي

الثاني للتطرق للحاالت التي يكون فيها الحرمان من ومن ثم تنتقل في القسم . االعتقال واالحتجاز والحرمان من الحرية ومفهوم التعسف

وفي القسم الثالث تنظر إلى اإلطار القانوني لالحتجاز واالعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي وذلك بموجب القانون . الحرية تعسفيا  

وفي . ائي أي المعتمد على السوابق القضائيةاإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي والقانون القض

القسم الرابع تبحث الورقة في األمم المتحدة والحرمان التعسفي من الحرية بالنظر إلى قرارات مجلس األمن وقرارات الجمعية العامة 

في القسم الخامس واألخير و. ذات الصلة بالحرمان التعسفي من الحرية في سوريا وكذلك إلى عمل الفريق المعني باالحتجاز التعسفي

نورد مجموعة من التقارير ذات صلة بالحرمان التعسفي من الحرية في سوريا الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن 

 . الجمهورية العربية السورية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريفات ومبادئ أساسية : القسم األول

 

 االحتجاز واالعتقال والحرمان من الحرية 

 

ن بداية ال بد من اإلشارة إلى إن االحتجاز في حد ذاته ال يعتبر انتهاك لحقوق اإلنسان، لكن القانون الدولي يسعى لتعريف الحدود التي إ

  1.تم تجاوزها أصبح االحتجاز تعسفيا  سواء كان هذا االحتجاز إداريا  أم قضائيا

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf


   

 

األهمية بمكان استخدام المصطلحات الصحيحة المعبرة عن الحالة القانونية لشخص ما في حالة معينة، وذلك ألن القواعد وحيث أنه من 

 . لذا سنقدم تفريقا  بين مصطلحي االعتقال واالحتجاز. واألحكام المنطبقة في القانون الدولي تختلف بحسب تصنيف حالة هذا الشخص

 

ق اإلنسان، والتي هي هيئة خبراء مستقلين ترصد تنفيذ الدول األطراف للعهد الدولي الخاص لجنة حقو ٣٥بحسب التعليق رقم  -

إلى توقيف لألشخاص كبداية لسلب حريتهم، ويشير مصطلح ": االعتقال"بالحقوق المدنية والسياسية، يشير مصطلح 

  2.الحبس حتى لحظة اإلفراجإلى سلب الحرية الذي يبدأ باالعتقال ويستمر منذ لحظة اإليداع في " االحتجاز"

 

القانون الدولي التقليدي يميز بين : "و بحسب القاموس العملي للقانون اإلنساني المعد من قبل منظمة أطباء بال حدود فإن -

فاالحتجاز هو إجراء يحرم الفرد من حريته ويتمّ وفق ا لقرار صادر عن جهة قضائية ألسباب جنائية أو : االحتجاز واالعتقال

وقد يحدث في أوقات السلم . وتقرره هيئات إدارية أو أمنية“ اعتقال”واالحتجاز ألسباب إدارية أو أمنية يسمى عادة . إدارية

يميِّّز القانون الدولي اإلنساني بين االحتجاز واالعتقال في حالة النزاعات المسلحة . بل يحدث أيض ا في أوقات النزاع المسلح

ونتيجة لذلك، يستخدم مصطلح االحتجاز في هذا القيد كمصطلح شامل  .اعات المسلحة غير الدوليةالنز الدولية، لكن ليست في

 ."3لوصف مختلف حاالت األشخاص المحرومين من حريتهم وفق ا لقرار إداري أو عسكري أو قضائي

 

 

عدم التعرض لالعتقال وبحسب الدراسة التي أجرتها لجنة أنشأتها لجنة حقوق اإلنسان السابقة حول حق كل شخص في  -

حبس شخص في مكان ما، سواء كان ذلك بصورة مستمرة أم ال، وفي ظل : "واالحتجاز والنفي التعسفي، فإن االحتجاز هو

التحفظ على شخص " و االعتقال هو " ظروف تمنعه من العيش مع أسرته أو مزاولة أنشطته المهنية أو االجتماعية العادية

من نوع آخر، ويشمل الفترة الـتي تمتد من لحظة وضعه تحت التحفظ حتى لحظة مثوله أمام سلطة بسلطة القانون أو بإكراه 

  4"مختصة تأمر باستمرار التحفظ عليه أو إطالق سراحه

 

". التعسف"تختلف التعريفات للمصطلحين، لكن المهم عند دراسة حاالت االعتقال أو االحتجاز أو الحرمان من الحرية التعسفي هو 

، بمعناه الدقيق، اشتراطين معا  هما أن يكـون اللجـوء إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية وفقا  للقوانين "التعسف"يشمل مفهوم 

 من العهد الدولي ٩ويؤكد تاريخ صياغة المادة . وضروريا   ومعقوال  مع الغاية المتوخاة  متناسبا  واإلجراءات المعمول بها وأن يكون ذلك 

، بل ينبغي أن تفسر تفسيرا  أعم لتشمل ’المخالفة للقانون’ال ينبغي أن تعـني  ’التعسف’صفة "لحقوق المدنية والسياسية أن الخاص با 

أن يكون  يجبفاألساس القانوني الذي يبرر االحتجاز ". عوامل مثل عدم اللياقة، والحيف، والفجائية وعدم مراعاة األصول القانونية

وعالوة على ذلك، ترى اللجنة المعنية . على قدم المساواةعلى الجميع وقابلة للتنبؤ  ومطبقا  بطريقة متسقة رجعي غيـرو ومفهومـا   متاحا  

في الشبهة التي على " المعقولية"بحقوق اإلنسان أن إحدى الضمانات األساسية ضد االعتقال واالحتجاز التعسفي هي وجوب توفر صفة 

   5.أساسها يتم االعتقال

 

 

 متى يكون االحتجاز أو االعتقال تعسفيا: الثانيالقسم 

 

يشمل عناصر مخالفة "أي حالة من حاالت الحرمان من الحرية تعتبر تعسفية ليس فقط عندما تكون مخالفة للقانون بل أيضا عندما  إن

م المعقولية وانعدام الضرورة األعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، عالوة على عناصر عد

                                                 
2 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21
%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=ar  
3 http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz/  
4 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement  
 ٥٢ الفقرة
5 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement  

و ٦٠الفقرات   ٦١ 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=ar
http://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htjz/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement


   

 

وقد تنشأ مسؤولية الدولة إذا أخلّت الدولة بحظر الحرمان التعسفي من الحرية، ولكن أيضا إذا لم تتخذ الدولة التدابير المناسبة  6".والتناسب

 7.ير الدولةلمنع أو معاقبة أو التحقيق في حاالت الحرمان التعسفي من الحرية التي يرتكبها أفراد أو كيانات أخرى غ

، فإن الحرمان من (1991/42الذي أنشأه قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة )وفقا لفريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي 

 :الحرية يكون تعسفي إذا كانت القضية تدخل في إحدى الفئات الثالث التالية

 

مثل إبقاء الشخص رهن االحتجاز بعد قضاء مدة )برير الحرمان من الحرية إذا اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوني لت( أ) 

 ؛ (الفئة األولى( )عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه

من  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٤و ١٣و ٧إذا كان الحرمان من الحرية ناجما  عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي تضمنها المواد ( ب)

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٢و ٢١و ١٩و ١٨و ١٢حقوق اإلنـسان، والمواد اإلعالن العالمي ل

 ؛(الفئة الثانية)في حالة الدول األطراف في العهد 

إذا كان عدم التقيد كليا  أو جزئيا  بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في اإلعالن ( ج) 

العالمي لحقوق اإلنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية 

 8(. الفئة الثالثة) طابعا  تعسفيا  

 

لكي ال يوصف االحتجاز بالتعـسفي، ينبغي أال يستمر فترة تتعدى تلك التي تستطيع الدولة "وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه  

أو مـن تصرف  بالمعنى الواسع أن ينشأ من القانون ذاته" االحتجاز التعسفي"ويمكن لمفهوم ".  الطرف أن تقدم تبريرات مناسبة بشأنها

فحتى وإن كان القانون يجيز شكال  من أشكال االحتجاز سيظل تعسفيا  إذا كان قائما  على نص تشريعي ظالم . بعينه لموظفين حكوميين

بالتبعية أي نظام أساسي فضفاض جدا  يسمح باالحتجاز التلقائي وألجل غير مسمى دون أية معايير أو " تعسفيا  "ويعد ضمنا  . ابتداء  

 9.كانية إلعادة النظرإم

 

 اإلطار القانوني لالحتجاز واالعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي : القسم الثالث

 

من  ٩ومن بينها المادة . تعترف جميع الصكوك الدولية واإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها بحظر الحرمان التعسفي من الحرية 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  ٦ان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

من الميثاق  ١٤، والمادة (االتفاقية األمريكية)من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  ٧من المادة  ١، والفقرة (الميثاق األفريقي)والشعوب 

 10.من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ٥من المادة  ١، والفقرة (العربيالميثاق )العربي لحقوق اإلنسان 

وبحسب الفريق المعني بمسألة االحتجاز . وفيما يلي نستعرض األحكام والمبادئ القانونية التي تحكم حظر الحرمان التعسفي من الحرية

 11.جزء من قانون المعاهـدات والقانون الدولي العرفي، ويشكل قاعدة آمرة التعسفي فإن حظر الحرمان التعسفي من الحرية

 

 القانون اإلنساني الدولي : أوال

 

يحمي األشخاص الذين ال . القانون اإلنساني الدولي هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لألسباب إنسانية، للحد من آثار النزاع المسلح

بسبب " عاجزين عن القتال"يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والذين هم 

                                                 
 12، الفقرة 35لجنة حقوق االنسان لألمم المتحدة، التعليق العام  6
 والجبر االنتصاف في بالحق المتعلقة التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ أيضا انظر .، 35رقم العام قالتعلي ،اإلنسان لألمم المتحدة لجنة حقوق 7

 الثاني المبدأ ،الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا

  
 

8 https://www.frontlinedefenders.org/en/violation/arbitrary-detention  
9 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement  
،٦٢ الفقرة  ٦٣ 
10 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement 
 ٤٢ الفقرة
11 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement  
 ٥١ الفقرة

https://www.frontlinedefenders.org/en/violation/arbitrary-detention
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/33/PDF/G1218933.pdf?OpenElement


   

 

   12.كما يقيد وسائل و أساليب الحرب. المرض أو الجروح أو االحتجاز أو أية أسباب أخرى

 

هي تلك التي تضم على األقل دولتين  النزاعات المسلحة الدولية. بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية ميز القانون اإلنساني الدولي

ويحكم هذا النوع من النزاعات مجموعة واسعة من القواعد واألحكام المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكول اإلضافي 

فهي التي تقتصر على أراضي دولة واحدة وتكون عندما تقاتل القوات المسلحة النظامية منشقين  النزاعات المسلحة الغير دولية أما. األول

تحكم هذه النزاعات مجموعة من القواعد أكثر محدودية من تلك التي تحكم النزاعات . مسلحين أو جماعات مسلحة تقاتل بعضها البعض

والبروتوكول  1949واعد متضمنة بشكل أساسي في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام هذه الق. المسلحة الدولية

مادة تكمل ضمانات المادة الثالثة المشتركة لضحايا النزاعات  28والذي يتضمن  1977اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف الصادر عام 

البروتوكول اإلضافي الثاني، غير أن معظم أحكام هذا البروتوكول تعكس أحكام القانون  سوريا غير موقعة على 13.المسلحة غير الدولية

  14.اإلنساني الدولي العرفي

 

عندما ينشب عنف جماعي في بلد ما، تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر معايير قانونية راسخة لتقييم ما إذا كان من الممكن توصيف 

وتستطيع اللجنة الدولية بموجب هذا التوصيف أن تذكر كل طرف من أطراف النزاع بالتزاماته . ح أم الهذا العنف على أنه نزاع مسل

وقد صنفت اللجنة الدولية للصليب األحمر النزاع في سوريا على أنه نزاع مسلح غير دولي، لذا سيكون التركيز في هذه 15.القانونية

  16.االت االحتجاز واالعتقال التعسفي في النزاعات المسلحة الغير دوليةالورقة على القواعد واألحكام المطبقة بالنسبة لح

 

 بموجب القانون اإلنساني الدولي -االحتجاز  -اإلطار القانوني الحاكم للحرمان من الحرية 

 

كن القانون الدولي هي ممارسة مشروعة واعتيادية في النزاعات المسلحة، ل -االحتجاز  -إن ممارسة أطراف النزاع الحرمان من الحرية 

حيث تتضمن كل من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف . االحتجاز التعسفي -يحظر الحرمان التعسفي من الحرية  اإلنساني

بنزاع والقانون الدولي اإلنساني العرفي أحكاما  ذات صلة بمعاملة المحتجزين ألسباب تتعلق  1977والبروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

حيث تنص المادة المشتركة الثالثة والبروتوكول اإلضافي الثاني على أن األشخاص الذين حرموا من حريتهم ألسباب  17.مسلح غير دولي

وهم يحظون باألخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة . تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال

وأما األشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن المالحقة الجنائية . هينة أو الحاطة بالكرامةالقاسية أو الم

  18.بمقتضى القانون الوطني على هذا الفعل

 

 19١٩٤٩المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 

                                                 
12 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf  
13 https://www.icrc.org/en/war-and-law  
14 Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges International Committee of the Red Cross (ICRC) 
Opinion Paper, November 2014  

لرئيسة لقراءة المزيد حول القانون اإلنساني الدولي وأهمية تصنيف النزاعات بالنسبة لحماية المدنيين والضحايا يمكن اإلطالع على مقابلة مع ا 15

 ة لوحدة االستشارات القانونية للقانون المطبق في النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى المنتهية واليتها تجيب هنا على بعض األسئلةالسابق

 . التي يتكرر طرحها عن التوصيف القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية
-armed-international-non-niac-10-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12
 conflict.htm 

أي أن المحرومين من حريتهم في سوريا ليسوا . يينطبق فقط  في حالة النزاع المسلح الدول" أسير الحرب"من المفيد اإلشارة إلى أن وضع  16

وتصنف اتفاقية جنيف . وأسرى الحرب في العادة هم أفراد القوات المسلحة التابعة ألحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو.  أسرى حرب

ى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى ، فضال عن ذلك، فئات أخرى من األشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسر 1949الثالثة لعام 

 . حرب

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-
persons.htm  
17 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/feature/2012/12-07-detention-law.htm  
18 https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-
protected-persons.htm  
19 https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
https://www.icrc.org/en/war-and-law
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/feature/2012/12-07-detention-law.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-war/overview-detainees-protected-persons.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm


   

 

حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن , اسية التي ال يجوز استثناء أي من أحكامهاالمشتركة على القواعد األس 3تنص المادة 

تنص هذه المادة صراحة على  20.وتُطبق على النزاعات غير الدولية, االتفاقيات تضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف في صيغة مكثفة

بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم , في األعمال العدائية الذين ال يشتركون مباشرة"الحماية التي يجب أن تمنح لألشخاص 

أحد "ومن ثم فإن االحتجاز هو". أو ألي سبب آخر االحتجازواألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو , أسلحتهم

تنطبق هذه الحماية على أي شكل .  مشتركة الثالثةالتي تؤدي إلى نشوء ولزوم تطبيق الحماية المنصوص عليها في المادة ال" األسباب

  21.من أشكال االحتجاز ذو الصلة بالنزاع المسلح

 

  221977البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف الصادر عام 

 

تحكم المواد التالية . على الرغم من أن سوريا ليست طرفا  في هذا البروتوكول، فإن معظم أحكامه تعكس القانون الدولي اإلنساني العرفي

لجميع األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة أو "على الضمانات األساسية التي تكون ( ١) ٤حيث تنص المادة . الحرمان الحرية

 األشخاص الذين"تحت عنوان  ٥و تأتي المادة . 23"–سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد–الذين يكفون عن االشتراك في األعمال العدائية 

  24"قيدت حريتهم

 

 القانون الدولي اإلنساني العرفي 

 

للقانون الدولي اإلنساني العرفي أهمية كبيرة في ظل غياب التصديق على المعاهدات المهمة في هذا المجال إذ يحدد جوهر القانون 

 25.الدولي اإلنساني الملزم الذي يشمل كافة األطراف في النزاعات المسلحة

يحظر "ن قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر على أنهم ٩٩تنص القاعدة رقم 

حيث . تنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وهذا ما كرسته ممارسة الدول 26"الحرمان التعسفي من الحرية

أعاله تنص على أن يعامل جميع المدنيين واألشخاص العاجزين عن القتال معاملة إنسانية، في حين أن المادة المشتركة الثالثة المذكورة 

بموجب هذه القاعدة يحظر الحرمان التعسفي من الحرية في النزاعات   27"ال يتماشى الحرمان التعسفي من الحرية مع هذا المطلب"

المسلحة غير الدولية ، ذلك على أساس كتيبات عسكرية، وتشريعات وطنية وبيانات رسمية وعلى أساس القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 (.لحقوق اإلنسان في القسم التاليسيتم التطرق بالتفصيل لحظر الحرمان التعسفي من الحرية بموجب القانون الدولي ) 

 

ال يدان أي شخص أو يصدر عليه حكم إال بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية " على أنه  ١٠٠كما تنص القاعدة رقم 

الدولية وغير هذه القاعدة كرستها ممارسة الدول كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة " األساسية

 28.الدولية

 

 موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 

بحسب وثيقة أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر عن القانون 

                                                 
20 https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-
conventions.htm  
21 Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges International Committee of the Red Cross (ICRC) 
Opinion Paper, November 2014  
22 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  
23 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  
24 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  

يمكن االطالع على قاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر هنا:  25
 https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf 

26 https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf ٩٩ القاعدة رقم 
27  https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf ٩٩ القاعدة رقم 
28 https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf ١٠٠ القاعدة رقم  

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf


   

 

فإنه يمكن تقسيم قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تحكم مسألة االحتجاز  29الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة،

 :في النزاعات المسلحة إلى أربع قواعد أساسية هي كالتالي

 

هذه قواعد تهدف إلى حماية السالمة البدنية والعقلية لألشخاص المحرومين من  (:بالمعنى الضيق)قواعد بشأن معاملة المحتجزين : 1

وتشمل حظر القتل، والتعذيب  والمعاملة القاسية الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعمليات البتر، والتجارب . ما كانت األسبابالحرية، مه

 . الطبية أو العلمية، وغير ذلك من أشكال االعتداء على الحياة والصحة

 

توفر السلطات الحاجزة بشكل كاٍف االحتياجات البدنية  الغرض من هذه القواعد هو كفالة أن :قواعد بشأن الظروف المادية لالحتجاز: 2

والنفسية للمحتجزين، وهو ما يعني الغذاء، واإلقامة، والصحة، والنظافة الصحية، واالتصال بالعالم الخارجي، والشعائر الدينية، وغير 

 . ذلك

 

. نائية يحظون بضمانات خاصة بحقوق محاكمة عادلةاألشخاص المحتجزون لالشتباه في ارتكابهم جرائم ج :حقوق المحاكمة العادلة:  3 

 . وقائمة حقوق المحاكمة العادلة متطابقة تقريب ا بموجب القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

 

قواعد بشأن  المشتركة ال تتضمن 3بالنسبة لالعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية فإن المادة الضمانات اإلجرائية في االعتقال : 4

الضمانات اإلجرائية لألشخاص المعتقلين، مع أن االعتقال تتم ممارسته من قبل الدول والجماعات المسلحة من غير الدول على حد 

على أنه تجدر اإلشارة إلى أنه كون الجماعات المسلحة من غير الدول ليس دوال  بموجب القانون الدولي ولذا فإن  االعتقال الذي . سواء

ففي حالة النزاع المسلح غير الدولي، كما هو في سوريا، ال يعطي . سه تلك الجماعات أكثر تعقيدا  من ذلك الذي تمارسه الدولتمار

صالحية االعتقال، على أنه يحدد الظروف التي يجب أن /القانون الدولي اإلنساني صراحة للجماعات المسلحة من غير الدول سلطة

كما يشير البروتوكول الثاني اإلضافي صراحة إلى االعتقال، وبالتالي يؤكد أّن االعتقال   30.من الحرية تكون متوافرة في حال الحرمان

 . هو شكل من أشكال الحرمان من الحرية المالزم للنزاع المسلح غير الدولي، ولكنه بالمثل ال يسرد أسباب االعتقال وال الحقوق اإلجرائية

 

في االعتقال في النزاعات المسلحة الغير دولية كالنزاع الحاصل في سوريا، تأتي أهمية خاصة  عند الحديث عن الضمانات اإلجرائية

وذلك كون القانون الدولي اإلنساني ال يتضمن أحكام خاصة تتعلق . للتفاعل بين القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

الجماعات  -ن حريتهم وخاصة عندما يتعلق األمر بالجهات الفاعلة من غير الدول بالضمانات اإلجرائية للمعتقلين أي المحرومين م

المسلحة الغير حكومية في هذه الحالة يجب تطبيق القانون المحلي الوطني فيما يتعلق بهذه الضمانات مع األخد بعين االعتبار أن تكون 

هذا األمر يثير تحديات قانونية  وعملية تختلف حولها اآلراء . ون الدوليهذه القوانين متناغمة ومتوافقة مع التزامات الدولة بموجب القان

االحتجاز اإلداري في /مبادئ وضمانات إجرائية لالعتقال"موقف ا مؤسساتي ا بعنوان  2005ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الدولية في عام 

القانون والسياسة، أرفقت بتقرير اللجنة الدولية بشأن القانون وهذه الوثيقة التي تستند إلى  31".النزاع المسلح وغيره من حاالت العنف

  2007.32الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي تم تقديمه إلى المؤتمر الدولي لعام 

 

الدولية للصليب األحمر، من الهام االطالع على هذه الوثيقة، لفهم أفضل للضمانات الواجب توافرها في االعتقال من وجهة نظر اللجنة 

فهي الوثيقة التي تعتمدها اللجنة من أجل توفير إرشادات لبعثاتها في حوارها المتعلق بعملياتها مع الدول والجماعات المسلحة من غير 

ي اإلنساني وقانون استنادا إلى القانون الدول - من المهم التذكير أن هذه الوثيقة تمثل مجموعة من المبادئ والضمانات اإلجرائية. الدول

 .التي ينبغي تطبيقها كحد أدنى على جميع حاالت الحرمان من الحرية ألسباب أمنية -ومعايير حقوق اإلنسان 

 : يمكن االطالع على هذه الوثيقة هنا

                                                 
تشرين الثاني/نوفمبر  28وثيقة عمل رسمية صادرة عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، سويسرا،  29
international-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31- 2011كانون األول/ديسمبر  1 –
 31.htm-10-2011-report-challenges-ihl-conference 

30 https://www.icrc.org/en/international-review/article/detention-armed-groups-overcoming-challenges-
humanitarian-action ٧٦٥ صفحة 
وثيقة عمل رسمية صادرة عن المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، سويسرا، 28 تشرين  31
-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31 2011 الثاني/نوفمبر – 1 كانون األول/ديسمبر
international-conference-ihl-challenges -report-2011-10-31.htm  
 

32 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/en/international-review/article/detention-armed-groups-overcoming-challenges-humanitarian-action
https://www.icrc.org/en/international-review/article/detention-armed-groups-overcoming-challenges-humanitarian-action
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm


   

 

-fundamental--ihl-violations-event-icrc-review/article/action-https://www.icrc.org/ar/international

 situations%20of%20violence-rules 

 

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان : ثانيا  

من أجسام القانون الدولي الذي يرمي إلى تعزيز حقوق اإلنسان على المستويات االجتماعية القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو جسم 

يتألف القانون الدولي لحقوق اإلنسان من المعاهدات، واالتفاقات بين الدول ذات السيادة التي يقصد منها أن يكون . واإلقليمية والمحلية

يطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في أوقات  33.إضافة إلى القانون الدولي العرفي لها أثر قانوني ملزم بين األطراف التي وافقت عليها

 . السلم، كما ينطبق أثناء النزاعات المسلحة مع وجود بعض القيود

 

 القوانين الملزمة 

 

 341976مارس /آذار 23: النفاذتاريخ بدء  1966ديسمبر /كانون 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في : أوال  

-  

وبالتالي هي ملزمة بأحكامه ماعدا تلك التي  2003مارس /آذار 28الجمهورية العربية السورية موقعة ومصدقة على هذا العهد بتاريخ 

هذه التقارير  سوريا ملزمة أيضا  بموجب العهد بتقديم تقارير دورية حول التزامها بأحكام العهد، يمكن االطالع على 35.تحفظت عليها

 : هنا

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=A

R  

من  9حيث تنص المادة . المدنية والسياسية لمحة عامة عن مجموعات الحقوق التي ينتهكها االحتجاز التعسفييقدم العهد الدولي للحقوق 

 : العهد على ما يلي

وال يجوز حرمان أحد من حريته إال . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. 1

 .وطبقا لإلجراء المقرر فيهألسباب ينص عليها القانون 

 .يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 2

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون . 3

وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة . حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه من

العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات 

 .عند االقتضاءالقضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم 

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، . 4

 .وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني

 .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 5

                                                 
33 http://www.ijrcenter.org/ihr-reading-room/overview-of-the-human-rights-framework/  
34 http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

35  
 15من المادة  4المتعلقة بمنح جنسية المرأة ألطفالها؛ والفقرة  9من المادة  2؛ والفقرة 2عربية السورية على المادة تحفظت الجمهورية ال        

المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج  16)ج( و )د( و )و( و )ز( من المادة  1المتعلقة بحرية التنقل واإلقامة واإلقامة؛ الفقرة 

، المتعلقة باألثر القانوني لخطوبة الطفل 2، الفقرة 16خه فيما يتعلق بالوصاية والحق في اختيار اسم األسرة والصيانة والتبني؛ والمادة وعند فس
عالمتعلقة بالتحكيم بين الدول في حالة نشوب نزا 29من المادة  1وزواجه، بما أن هذا الحكم ال يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ والفقرة  . 

وال يعني انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية بأي حال من األحوال االعتراف بإسرائيل أو الدخول في أي تعامل مع         

-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV إسرائيل في سياق أحكام االتفاقية
8&chapter=4&lang=en . 

 

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/action-icrc-event-violations-ihl--fundamental-rules-situations%20of%20violence
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/action-icrc-event-violations-ihl--fundamental-rules-situations%20of%20violence
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://www.ijrcenter.org/ihr-reading-room/overview-of-the-human-rights-framework/
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en


   

 

كما تنص  36.ه المادة الضمانات الحمايات الواجبة ألي شخص يحرم من حريته، وهذا ما يسمى بضمانات المحاكمة العادلةتوضح هذ

 .على حظر الحرمان التعسفي من الحرية

 

 بالحقوق الخاص الدولي للعهدترصد تنفيذ الدول األطراف  المستقلين الخبراءوالتي هي هيئة  37تصدر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 .تعليقات عامة من الهام جدا  االطالع عليها ودراستها للوصول لفهم أفضل لمواد العهد والسياسية المدنية

 

حيث أن . 38فهما  أوضح وأعمق لتفاصيل هذه المادة التاسعة أعاله ٣٥التعسفي من الحرية يعطي التعليق العام رقم وبخصوص الحرمان 

 ١١إحدى أهم النقاط التي يجب أخذها بالحسبان عند دراسة الحرمان التعسفي من الحرية جاءت في نص هذا التعليق في الفقرة رقم 

اعتقال األشخاص أو احتجازهم بشكل تعسفي، بينما تحظر الجملة الثالثة سلب الحرية بصورة  1رة تحظر الجملة الثانية من الفق: "كالتالي

وتتداخل حالتا الحظر في ما بينهما، . غير قانونية، أي حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا  لإلجراء المقرر فيه

قد يكون مسموحا  به من الناحية القانونية لكنه  ، أوا  للقانون الساري لكن ليس تعسفيا  أن االعتقال أو االحتجاز قد يكون مخالفمن حيث 

 39..."ويكون االعتقال أو االحتجاز تعسفيا  أيضا  إذا لم يكن له أي أساس قانوني. قد يكون تعسفيا  وغير قانوني في ذات الوقت، أو تعسفي

 

ية منصوص عليه في قانون محلي معين هذا ال يلغي احتمالية أن يكون هذا الحرمان أي أنه وفي السياق السوري، كون الحرمان من الحر

 . من الحرية تعسفيا  

 

من العهد لتبرير تصرف  4ال يجوز للدول األطراف أن تلجأ تحت أي ظرف إلى المادة " ينص على أنه  ٢٩كما أن التعليق العام رقم 

انون الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من ينتهك القانون اإلنساني أو القواعد اآلمرة للق

وبما أن  "كما يكمل التعليق وينص على أن  40."الحرية أو الخروج عن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة

ون اإلنساني الدولي أثناء النزاع المسلح، ال ترى اللجنة مبررا  بعض عناصر الحق في محاكمة عادلة هي عناصر يكفلها صراحة القان

وترى اللجنة أن مبدأي المشروعية وسيادة القانون يستتبعان احترام المتطلبات . لعدم التقيد بهذه الضمانات في حاالت الطوارئ األخرى

ويجب . ة أن تُحاكم وتُدين أي فرد الرتكابه جريمة جنائيةوال يجوز إال لمحكمة قانوني. األساسية للمحاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ

ولحماية الحقوق غير الجائز تقييدها، فإن الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة لتبت دون إبطاء في مشروعية . احترام افتراض البراءة

 41."االحتجاز يجب عدم االنتقاص منه بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد

 

جوز تبرير الحرمان التعسفي من الحرية والخروج عن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة بوجود حالة طوارئ أو حالة نزاع أي أنه ال ي

 . مسلح كما هو الحال في سوريا

 

 /كانون األول  10المؤرخ في  -اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة : ثانيا  

 1987يونيه  /حزيران 26: تاريخ بدء النفاذ 1984ديسمبر 

 

                                                 
ت العادلة". يضع هذا الدليل معايير حقوق اإلنسان ذات الصلة تحت عيني كل أصدرت منظمة العدل الدولية دليل تحت مسمى "دليل المحاكما 36

ن من يسعى إلى تقييم مدى تماشي المحاكمات الجنائية، أو نظم العدالة، مع المعايير الدولية. وقد أعد من أجل راصدي المحاكمات وغيرهم مم

عرفة ما إذا كان نظام العدالة الجنائية في بلد ما يكفل االحترام للمعايير الدولية يقي ِّمون مدى توافر العادلة في محاكمة معينة، ولكل من يَُروم م
عين والقضاة وأعضاء النيابات العامة ومحامي الدفاع، وأداة للتدريب. يمكن االطال ً للمشر ِّ ع على للمحاكمة العادلة. كما يمكن أن يشكل مرشدا

 http://amnestymena.org/Resources/EResources/ResourceView.aspx?Id=1103 الدليل باللغة العربية هنا: 

 
 

37 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  
38 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC
%2f35&Lang=ar  
39 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC
%2f35&Lang=ar  
40 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html ١١ الفقرة 
41 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html ١٦ الفقرة 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://amnestymena.org/Resources/EResources/ResourceView.aspx?Id=1103
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=ar
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html


   

 

وبالتالي هي ملزمة بأحكامه ماعدا تلك  2004أغسطس /آب 19الجمهورية العربية السورية موقعة ومصدقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

ل التزامها بأحكامها يمكن االطالع على هذه التقارير سوريا ملزمة بموجب هذه االتفاقية بتقديم تقارير دورية حو 42.التي تحفظت عليا

 : هنا

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=A

R  

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من " تعرف االتفاقية التعذيب بأنه 

هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص 

أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه  -أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث ثالث أو تخويفه 

،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب 

 43."لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهاالناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم 

 لمنع أخرى إجراءات أية أو فعالة قضائية أو ادارية أو تشريعية اجراءات... تتخذ"كما على سوريا واجب بموجب هذا العهد أن 

 هذه أكانت سواء كانت، أيا استثنائية ظروف بأية التذرع يجوز ال... القضائي الختصاصها يخضع إقليم أي في التعذيب أعمال
 كمبرر االخرى العامة الطوارئ حاالت من حالة اية أو داخلي سياسي استقرار عدم أو بالحرب تهديدا أو حرب حالة الظروف

  44."للتعذيب كمبرر عامة سلطة عن أو مرتبة أعلى موظفين عن الصادرة باألوامر التذرع يجوز ال كما. للتعذيب

أن تبقى قيد االستعراض المنظم قواعد االستجواب، و تعليماته وأساليبه وممارساته، : " الدول األطراف فيهاكما تفرض هذه االتفاقية على 

وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة االشخاص الذين تعرضوا ألى شكل من اشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن في أي اقليم 

تضمن عدم اإلستشهاد بأية "كما أنه على الدول األطراف أن  45."وث أى حاالت تعذيبيخضع لواليتها القضائية، وذلك بقصد منع حد

أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على 

  46."اإلدالء بهذه األقوال

 

من الحرية، هذه االتفاقية تحظر تعريض أي شخص محروم من حريته للتعذيب والمعاملة القاسية  بالموجز فيما يتعلق بالحرمان التعسفي

 .وهذا الحظر ال يمكن التنازل عنه في أي ظرف. و المهنية

 

الهدف من   -بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة : ثالثا  

هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من 

الجمهورية العربية السورية . حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

.ليست طرفا  في هذه المعاهد، لذا لن ندخل بتفاصيلها، لكن من المهم االطالع على نصوص هذه البروتوكول
47 

 

الجمهورية العربية السورية ليست طرفا  في هذه المعاهد، لذا لن  -االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري : رابعا  

 48.االطالع على نصوص هذه االتفاقيةندخل بتفاصيلها، لكن من المهم 
 

  1990سبتمبر /أيلول 2: تاريخ بدء النفاذ  1989نوفمبر /تشرين الثاني 20اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في : خامسا  
 

                                                 
 لسورية التالي:أعلنت الجمهورية العربية ا 42

من االتفاقية، ال تعترف الجمهورية العربية السورية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص  28من المادة  1وفقا ألحكام الفقرة         
منه؛ 20عليه في المادة   

تراف بإسرائيل أو الدخول في أي تعامل مع وال يعني انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية بأي حال من األحوال االع        

 .إسرائيل في سياق أحكام هذه االتفاقية
 
43 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx ١ المادة 
44 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  ٢ المادة 
45 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  ١١ المادة 
46 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx ١٥ المادة 
47 http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx  
48 http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx


   

 

تلك وبالتالي هي ملزمة بأحكامه ماعدا  1993يوليه /تموز 15الجمهورية العربية السورية موقعة ومصدقة على هذه االتفاقية بتاريخ 

سوريا ملزمة بموجب هذه االتفاقية بتقديم تقارير دورية حول التزامها بأحكامها يمكن االطالع على هذه التقارير  49.التي تحفظت عليه

 : هنا

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=A

R  

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو : "بموجب أحكام هذه االتفاقية تكفل الدول األطراف

ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو . بصورة غير قانونية أو تعسفيةو أال يحرم أي طفل من حريته ..الالإنسانية أو المهينة

يعامل الطفل محروم من حريته بإنسانية واحترام ... سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة

وبوجه خاص، يفصل الطفل محروم من حريته . بلغوا سنه للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين

عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسالت 

ى مساعدة قانونية وغيرها يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة عل...والزيارات، إال في الظروف االستثنائية

من المساعدة المناسبة، فضال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، 

 50."وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل

 " soft law"القوانين الغير ملزمة 

  51.بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجنمجموعة المبادئ المتعلقة : أوال  

 52. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء: ثانيا  

 53(قواعد بانكوك)قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات :  ثالثا

 54(قواعد بيجين)الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  قواعد األمم المتحدة النموذجية: رابعا  

 55قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم: خامسا  

 56قواعد طوكيو -قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية  :سادسا  

االطالع على نصوصها، جميعها متوفرة باللغة العربية وتجد روابطها في لن ندخل بتفاصيل هذه القواعد والمبادئ، لكن من الهام 

 . الحاشية

 

 ( أي القانون المبني على األحكام والسوابق القضائية)القانون الجنائي الدولي و  القانون القضائي : ثالثا

 

سوريا ليست طرفا  في نظام روما .  1998يه يول /تموز17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  :أوال

لكن التعريفات المعتمدة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية بشأن توصيف حاالت . األساسي

 (مستقلة في القسم التاليسيتم اإلشارة إلى تقرير لجنة التحقيق ال) الحرمان التعسفي من الحرية في سوريا مأخوذة من هذا النظام 

 

 جرائم ضد اإلنسانية -

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية " من نظام روما األساسي فإن أفعال محددة عندما ترتكب في  ٧بحسب المادة 

السجن أو الحرمان " " القتل العمد:  " من هذه األفعال. فإنها جرائم ضد اإلنسانية" وعن علم بالهجوم, مجموعة من السكان المدنيين 

                                                 
ة تحفظات على أحكام االتفاقية التي ال تتفق مع التشريعات العربية السورية ومع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وال للجمهورية العربية السوري 49

 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين.  14سيما مضمون المادة 
50 http://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx ٣٧ المادة 
51 http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/43/173  
52 http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx   
53 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_299_Arabic.pdf  
54 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-25.pdf  
55 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-26.pdf  
56 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-28.pdf  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=AR
http://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/43/173
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_299_Arabic.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-25.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-26.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-28.pdf


   

 

االختفاء القسري " "االغتصاب" "التعذيب." "الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي

  57" لألشخاص

 

 جرائم حرب  -

 /آب  12يات جنيف المؤرخة االنتهاكات الجسيمة التفاق( أ  -" :جرائم الحرب هي "من نظام روما األساسي فإن  ٨بحسب المادة 

: " تعدد المادة األفعال التي تعد جرائم حرب في النزاعات المسلحة الغير دولية، أي مثل تلك الدائرة في سوريا، ومنها" 1949أغسطس 

تعمد حرمان أي  " "تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة" "التعذيب أو المعاملة الالإنسانية" "القتل العمد

في ( ج "و " الحبس غير المشروع" " أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية

 /آب 12المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  ٣االنتهاكات الجسيمة للمادة , حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي 

بما في ذلك , وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا  فعليا  في األعمال الحربية ,  1949أغسطس 

أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب 

االعتداء "  2.والتعذيب, والمعاملة القاسية , وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه , عنف ضد الحياة واألشخاص استعمال ال"    1 -:آخر 

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم "  4.أخذ الرهائن"  3.وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة, على كرامة الشخص 

 ".58نظاميا  تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما  بأنه ال غنى عنهاسابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيال  

 

 

 الحكم الصادر في  القضية المتعلقة بموظفي الواليات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران  //محكمة العدل الدولية : ثانيا  
59)States of America v. Iran United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United 

حرمان البشر دون وجه حق من حريتهم وتعريضهم لقيود "شددت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في هذه القضية على أن 

األساسية مادية في ظروف تتسم بالشدة هو في حد ذاته أمر يتعارض تعارضا  واضحا  مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة، وكذلك مع المبادئ 

 . المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 

 The Prosecutor v. Blagoje Simic, Miroslav Tadic and قضية  //المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة : ثالثا

Simo Zaric 

بعد االستيالء على بلدية "حيث ورد في الحكم أنه  "االعتقال واالحتجاز غير القانونيين"في هذه القضية إحدى التهم الموجهة كانت 

، قام أفراد من الشرطة الصربية المحلية بعمليات إلقاء 1992واستمرارها طوال عام  1992أبريل  /نيسان  17بوسانسكي ساماك في 

القبض على غير الصرب  ألقي" وقد ." القبض على المدنيين البوسنيين المسلمين والكروات البوسنيين على نطاق واسع، من صربيا

وكانت عمليات ." "ألسباب عنصرية وسياسية، وليس ألن هناك شكوكا معقولة في أنهم ارتكبوا أي جرائم، وفقا للقانون الوطني أو الدولي

االت ولم يعط المحتجزون أسبابا العتقالهم واستمرار احتجازهم، وفي الح. االعتقال واالحتجاز المستمر تعسفية ودون أساس قانوني

لم تحترم هذه الحقوق الحق في محاكمة عادلة، وحرية وأمن الشخص، على النحو المنصوص ... القليلة جدا التي جرت فيها محاكمات 

." من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14و  9من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والمادتين  6و  5عليه في المادة 
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وذلك بسبب االضطهاد القائم على االعتقال واالحتجاز غير القانونيين  Blagoje Simicوقد تمت إدانة  60

للمدنيين البوسنيين المسلمين والكروات البوسنيين والمعاملة القاسية أو الالإنسانية بما في ذلك الضرب والتعذيب ومهام العمل القسري 

 61".روف ال إنسانيةوالحبس في ظ

 

 

 األمم المتحدة والحرمان التعسفي من الحرية : القسم الرابع

 

                                                 
57 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm (المادة ٧ الفقرة ١ )ه   
58 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm (المادة ٨ الفقرة ٢ )آ ، ج  
59 http://www.icj-cij.org/en/case/64  
60 http://www.icty.org/en/press/judgement-prosecutor-v-blagoje-simic-miroslav-tadic-and-simo-zaric 
  ١٤ الفقرة
61 http://www.icty.org/en/press/judgement-prosecutor-v-blagoje-simic-miroslav-tadic-and-simo-zaric 
 ٤٥ الفقرة

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
http://www.icj-cij.org/en/case/64
http://www.icty.org/en/press/judgement-prosecutor-v-blagoje-simic-miroslav-tadic-and-simo-zaric
http://www.icty.org/en/press/judgement-prosecutor-v-blagoje-simic-miroslav-tadic-and-simo-zaric


   

 

 قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالحرمان التعسفي من الحرية في سوريا : أوال  

 

" ربيةمقتـرح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك لألمــم المتحــدة وجامعة الدول الع"يتضمن  ( 2012) 2042القرار رقم  -

تكثيف سرعة ونطاق اإلفراج عن األشخاص المحتجزين احتجازا تعسفيا، بمـا في ذلـك بشكل خاص الفئات " والتي تتضمن 

الضعيفة من األشخاص، واألشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، وتقديم قائمة بجميع األماكن التي يجري احتجاز 

ى هؤالء األشخاص فيهـا، دون تأخير من خـ ـيم الوصـول إلى هـذه األمـاكن والـرد عـل الل القنـوات المهنيـة، والبدء فورا بتنظ

وجـه السرعة من خالل القنوات المعنية على جميع طلبات االستعالم الخطيـة أو الوصـول أو اإلفراج المتعلقة بهؤالء 

  62"األشخاص

والذي نص على أنه يجــب " البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا " تضمن ( 2013) 2118القرار رقم  -

: وتحقيقا  . كامال تنفيذا  ) ٢٠١٢( ٢٠٤٣و ) ٢٠١٢) ٢٠٤٢علــى األطـراف تنفيـذ خطة النقاط الست وقراري مجلس األمــن 

فا  وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص تكثيف وتيرة اإلفــراج عــن األشــخاص المحتجزين تعــس… " ‘لهذه الغاية 

الفئات الضعيفة، و األشـخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ و وضـع قائمـة بجميـع األمـاكن التـي يُحتجـز فيهـا 

ه المواقع؛ هؤالء األشخاص وتقديمها دون تـأخير عـن طريـق القنـوات المناسـبة؛ والعمـل فورا  على تنظيم الوصول إلى هذ

والـرد بـسرعة عـن طريـق القنـوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقـة بالحـصول علـى معلومـات بـشأن هؤالء 

 63"األشخاص أو بالوصول إليهم أو اإلفراج عنهم؛

سيما النساء يدعو األطراف إلى اإلفراج عن كل األشخاص المحتجزين اعتباطيا  وال ( "2015) 2254القرار رقم  -

  64"واألطفال

يدين بشدة االنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من جانب ( " 2014) 2139القرار رقم   -

السلطات السورية، فضال عن االعتداءات على حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني من قبل الجماعات المسلحة، 

يدين بشدة االحتجاز التعسفي للمدنيين "كما  65..."االعتقال التعسفي، واالحتجاز، والتعذيب، وسـوء المعاملـة… بما في ذلك 

وتعذيبهم في سـورية، وال سـيما في السجون ومرافق االحتجاز، فضال عـن عمليـات الخطـف، واالختطاف، واالختفاء 

الق سراح جميع األشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءا بالنساء القسري، ويطالب باإلنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإط

 66"واألطفال، وكذلك المرضى والجرحى و كبـار السـن، بمـا يشمل موظفي األمم المتحدة والصحفيين

 

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة بالحرمان التعسفي من الحرية في سوريا : ثانيا  

 

ـير " يدين ٢٠١١لعام  66/176/القرار رقم  - بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقـوق اإلنـسان علـى نحـو خطـ

ومنــهجي، مــن قبيــل اإلعــدام التعسفي واالســتخدام المفــرط لل قــوة ضــد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

  67"والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم األطفال؛ واضطهادهم وقتلهم واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري

بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقـوق اإلنسـان والحريات األساسية ـبشكل " يدين  ٢٠١٢لعام  66/253/القرار رقم  -

لمدافعين عـن حقـوق منهجي واسع النطاق، مـن قبيـل اسـتخدام القـوة ضـد المـدنيين واإلعدام التعسفي وقتل المحتجين وا

ة  اإلنسـان والصحفيين واضطهادهم واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتدخل لمنـع الحـصول علـى المعالجـة الطبـي

 68"والتعذيب والعنف الجنسي وسوء معاملة األشخاص فيهم، األطفال؛

 

  

 الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي: ثالثا  

 

الفريق هو . الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان السابقة 1991/42مل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي بموجب القرار أُنشئ الفريق العا

الهيئة الوحيدة في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان الذي عهدت إليه لجنة حقوق اإلنسان السابقة ومجلس حقوق اإلنسان بوالية محددة 

                                                 
62 http://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)  
63 http://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)  
64 https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)١٢ الفقرة  
65 https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014) ١ الفقرة 
66 https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014) ١١ الفقرة 
67 http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/176 ١ الفقرة 
68 http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/253 ٢ الفقرة  

http://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/176
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/253


   

 

التحقيق في حاالت الحرمان من الحرية المفروض "تتضمن والية الفريق  69.لحرية والنظر فيهالتلقي قضايا الحرمان التعسفي من ا

التماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من األفراد … تعسفا  

ات بناء  على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حاالت االحتجاز التعسفي اتخاذ ما يلزم من إجراء…المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم

القيام ببعثات … المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحاالت وتوجيه نظرها إليها 

أفضل، وإدراك األسباب الكامنة وراء حاالت الحرمان من ميدانية بناء  على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهما  

إجراء مداوالت بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفا  ...الحرية تعسف ا

حقوق اإلنسان يعرض فيه أنشطته تقديم تقرير سنوي إلى مجلس ...والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحاالت التي تحدث في المستقبل 

 ."وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات

 

في و لتقديم البالغات للفريق المعني باالحتجاز التعسفي تجد هنا الخطوات العملية التي يجب اتباعها لتقديم البالغات بشأن الحرمان التعس

النظر في البالغات   -تقديم البالغات إلى الفريق العامل "المتضمن ( ٤٦صفحة ال)بالتحديد انظر إلى المرفق الرابع . من الحرية للفريق

استبيان نموذجي يملؤه األشخاص الذين يدعون "كما يتضمن هذا الملف في المرفق الخامس " اإلجراءات المتخذة بشأن البالغات -

 ( ٥٥الصفحة " )التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفي

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf  

 

كون حاالت الحرمان التعسفي من الحرية من الممكن أن تؤدي إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو : رابع ا

المقرر الخاص ة أو المهينة أو إلى حاالت إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ، فمن المهم التعرف على عمل  الالإنساني

المقرر الخاص المعني وعمل  70لألمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

  71القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا  بحاالت اإلعدام خارج 

 

 

 تقارير ذات صلة بالحرمان التعسفي من الحرية في سوريا : القسم الخامس

 

بعيد عن .. بعيد عن العين "تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، بعنوان  -

 "الجمهورية العربية السوريةالوفيات أثناء اإلحتجاز في :  الخاطر

 

كما يفحص مقتل المعتقلين على يد كافة األطراف المشتركة في النزاع . مقابلة وكذلك العديد من المواد الوثائقية 621يستند التقرير على 

في لمدنيين سوريين، تُفّصل اللجنة في هذا التقرير كيف تم اإلعتقال التعس. 2015وحتى نوفمبر  2011المسلح في الفترة ما بين مارس 

بحسب التقرير فإن للجنة تؤكد أن . واحتجازهم بطريقة غير قانونية، واختطافهم أو اخذهم كرهائن منذ اندالع النزاع منذ خمس سنوات

الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد االنسانية متمثلة في القتل، اإلغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، التعذيب، السجن، 

. إن هذه االنتهاكات تشكّل جرائم حرب حيث تم تنفيذ األفعال بعد اندالع النزاع المسلح. فاء القسري وغيره من المعامالت الالإنسانيةاالخت

كما يخلص التقرير إلى أن جماعة جبهة النصرة اإلرهابية وبعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب متمثلة 

 : يمكن االطالع على التقرير كامال هنا. لة القاسية، والتعذيبفي القتل، والمعام

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf  

 

 " الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقالت السورية. لو تكلم الموتى "تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان  -

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536  

 

 " التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا. إنسانيتك  إنه يحطم"تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  -

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4508/2016/en/  

https://saydnaya.amnesty.org/ar/detention-in-syria.html  

 

                                                 
69 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx  
70 http://www.ohchr.org/ar/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx   
71 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx   

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4508/2016/en/
https://saydnaya.amnesty.org/ar/detention-in-syria.html
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx


   

 

 " شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا: مسلخ بشري"تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  -

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/

