
                                                  

 عمليات القتل خارج نطاق القضاء  في سوريا

 البرنامج السوري للتطوير القانوني

 عمليات القتل خارج نطاق القضاء  في سوريا  بموجب القانون الدولى  بحث حول :الموضوع

  Human Rights Guardians: المستفيد

سيقوم القسم األول من هذه الورقة بتعريف ما هو مفهوم عمليات القتل خارج نطاق القضاء وفقا للقوانين و األعراف  :نظرة عامة

المتمثل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون )كما سيقوم بتوضيح اإلطار القانوني الدولي المنطبق على سوريا . الدولية

. و الذي يحظر عمليات القتل خارج نطاق القضاء و  الحرمان التعسفي من الحياة( الجنائياإلنساني الدولي و القانون الدولي 

على الوصول إلى فهم أفضل لإلطار  Human Rights Guardiansوسيكون الهدف من القسم األول من هذه الورقة مساعدة 

من صياغة الشكاوى إلى المقرر الخاص المعني  القانوني الدولي المتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء حتى تتمكن المنظمة

بحاالت اإلعدام خارج القضاء اإلجراءات أو  آليات األمم المتحدة األخرى ذات صلة بشكل أكثر اطالعا و دقة و تتمكن من 

و سيقوم القسم الثاني من هذه الورقة بتوضيح والية المقرر الخاص المعني بحاالت . صياغة موضوع الشكوى بشكل أكثر وضوحا

تقديم الشكاوى إلى المقرر  Human Rights Guardiansاإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و كيف يمكن ل 

 .ذات صلةو آليات األمم المتحدة األخرى /الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو

 تعريف مفهوم عمليات القتل خارج نطاق القضاء بموجب القانون الدولي

. مفهوم عمليات القتل خارج نطاق القضاء يشير إلى قتل األشخاص دون فرض أي إجراءات قضائية أو إتخاذ أي إجراءات قانونية

 .ة العادلة واالختفاء القسريويرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بمفهوم االحتجاز التعسفي وضمانات المحاكم

 :ويعرف الحرمان التعسفي من الحياة بأنه قتل ال يدخل ضمن االستثناءات المعروفة بموجب القانون الدولي مثل

 .عمليات القتل الناجمة عن استخدام القوة المعقولة من أجل تطبيق القانون من قبل موظفي الدولة -

 .محظورة بموجب القوانين الدولية التي تنظم سير هذه النزاعاتعمليات القتل في النزاعات المسلحة غير ال -

 .استخدام عقوبة اإلعدام في الحاالت التي يتم فيها مراعاة الضمانات والقيود اإلجرائية المعمول بها دوليا -

تل خارج نطاق و سيقوم الجزء التالي من هذا البحث بتوضيح مفصل لإلطار القانوني والتعبير الدولي الذي يحظر عمليات الق
 .القضاء و  الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، و من ثم القانون الدولي اإلنساني و الجنائي

 : اإلطار القانوني الدولي الذي يحظر عمليات القتل خارج نطاق القضاء و  الحرمان التعسفي من الحياة

 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

و حتى . ، تنطبق بعض أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهو القانون الواجب التطبيق في وقت السلم عموما، في سورياأوال

كالنزاع الحالي في سوريا، تبقى بعض مواد  أثناء النزاعات المسلحة، التي تنطبق فيها قوانين الحرب أو القانون الدولي اإلنساني 



و لكن يجب التنبيه أنه يسمح بتعليق العمل ببعض القوانين في اتفاقيات حقوق اإلنسان في . سان ساريةالقانون الدولي لحقوق اإلن

و لكن تظل هناك بعض القوانين في اتفاقيات حقوق اإلنسان التي ال يمكن تعليقها وعلى  ،حاالت النزاعات المسلحة بشروط خاصة
 .يب، ، و اإلختفاء القسريرأسها مثال حظر الحرمان التعسفي من الحياة، و التعذ

 الخاص الدولي العهدمن  6وتعترف المادة . اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالنمن   3يوجد أعم اعتراف بالحق في الحياة في المادة 

هذا الحق وأنه " على القانون أن يحمي"بأن الحق في الحياة هو حق مالزم لكل إنسان، وتضيف أن  والسياسية المدنية بالحقوق

" ً ً بكل من الحق في  الطفل حقوق اتفاقيةمن  6وتعترف المادة ". ال يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفا ً محددا اعترافا

 اإلعالنمن  2وطبقاً للمادة . دون سن الثامنة عشرة والتزام الدول بضمان التمتع بهذا الحق إلى أقصى حد ممكن الحياة لألشخاص

، وعمالً بالعديد من إعالنات والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمن   26و 2والمادتين  اإلنسان لحقوق العالمي

واتفاقيات األمم المتحدة األخرى، يحق لكل إنسان أن يتمتع بالحق في الحياة دون تفرقة أو تمييز من أي نوع، ويُكفل لجميع 
من  2وعالوة على ذلك، تنص الفقرة . تصاف من انتهاك هذا الحقاألشخاص الوصول الفعال وعلى قدم المساواة إلى سبل االن

على عدم جواز التذرع بالظروف االستثنائية، مثل عدم االستقرار  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص ليالدو العهدمن  4المادة 

 1.الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انتقاص من حق الفرد في الحياة وأمنه الشخصي

 

 

 القانون اإلنساني الدولي

بين القوات المسلحة السورية وميليشيات والدول الموالية للحكومة  فالقتال ،تنطبق أحكام القانون اإلنساني الدولي في سوريا  ،ثانيا

على جانب، ثم الجيش السوري الحر والجماعات المعارضة المسلحة األخرى على الجانب اآلخر، يرقى إلى كونه نزاع مسلح 
لمشتركة من اتفاقيات جنيف ا 3ينظم هذا النزاع المسلح غير الدولي المادة . حسب تعريف القانون الدولي( داخلي)غير دولي 

الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف؛ المتعلق بحماية ضحايا ( البروتوكول)، سوريا لم توقع على الملحق 1949األربعة لعام 

، ولكن هناك من يشير إلى أن الكثير من هذا البروتوكول يعد عرفاً، وألن القانون 1977بتاريخ  النزاعات المسلحة غير الدولية 

، يعد العرف ملزما لجميع أطراف (٣٨المادة )دولي العرفي هو أحد مصادر القانون الدولي بحسب نظام محكمة العدل الدولية ال

لإلطالع على القانون الدولي اإلنساني العرفي، تعد قاعدة بيانات اللجنة . النزاع سواء قاموا بالتوقيع على إتفاقية ما أم لم يقوموا

 .الرابط هذا أحد أهم المصادر، و يمكن اإلطالع عليها من خالل الدولية للصليب األحمر

 : على التالي 1949المشتركة من اتفاقيات جنيف األربعة لعام  3المادة تنص 

د األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أح "

 :كحد أدنى األحكام التالية 

األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم،   (1

االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو 

 م

عاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو  (2

 .أي معيار مماثل آخر

 :بقى محظورة في جميع األوقات واألماكن ولهذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وت

 االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، .1
 أخذ الرهائن، .2

 االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، .5

                                                                 
1 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/InternationalStandards.aspx   
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وبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات إصدار األحكام وتنفيذ العق .8

 2."القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة

 

    3."القتل محظور"تنص على أن من قواعد القانون اإلنساني الدولي العرفي  89القاعدة رقم  -

وبينما يحمي القانون الدولي اإلنساني جميع  .ال يشاركون في األعمال القتاليةتشير هذه القاعدة إلى حظر قتل المدنيين الذين 

المدنيين دون تمييز، إال أن بعض المجموعات تم ذكرها بشكل خاص حيث أن النساء واألطفال، والمسنين والمرضى، 

 .نازحين داخليا أو الجئينمعرضون للخطر بشدة أثناء النزاعات المسلحة وكذلك أولئك الذين فروا من ديارهم وأصبحوا 

 

ما هو الفرق بين عمليات القتل والعنف المشروعة وغير المشروعة في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب القانون اإلنساني 
 الدولي و مبادئه ؟

 

 مبادئ القانون اإلنساني الدولي -
تعتمد على مدى امتثال هذا (  يشمل هذا القتل)لية إن مدى مشروعية و قانونية أي استخدام للقوة في النزاع المسلح غير الدو

أهم ثالثة مبادئ لهذه المناقشة هي المبادئ التالية. االستخدام للقوة  لمبادئ القانون الدولي اإلنساني  .التمييز، الضرورة، والتناسب :

 :مبدأ التمييز   -

إن . لمبدأ من أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين والمدنيينويتطلب هذا ا. أهم مبدأ في القانون الدولي اإلنساني هو مبدأ التمييز 

التمييز بين المقاتلين والمدنيين أمر بالغ األهمية ألن المقاتلين يشاركون في األعمال القتالية، مما يجعلهم أهدافا مشروعة، في حين 
حيث أن القانون اإلنساني الدولي  4.أن المدنيين ال يشاركون في األعمال العدائية و بالتالي ال يمكن أن يكونوا أهدافا مشروعة

والهجمات العشوائية هي الهجمات التي تستهدف . يحظر الهجمات المباشرة على المدنيين واألعيان المدنية أو الهجمات العشوائية

ال تستهدف هدفا عسكريا ومن أمثلة الهجمات العشوائية تلك التي . األهداف العسكرية و المدنيين أو األهداف المدنية دون تمييز

و يتعين على القادة العسكريين أن يختاروا وسيلة للهجوم . محددا أو تستخدم أسلحة ال يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد

وإذا كانت األسلحة المستخدمة غير دقيقة . يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة وأن يقللوا من الضرر العرضي للمدنيين

  5.بحيث ال يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية دون فرض خطر كبير على حياة المدنيين، فال ينبغي استخدامها

 في األعمال العدائية  من قبل المدنيين" النشطة"أو " المشاركة المباشرة"مفهوم  -
المشاركة "مفهوم . تاليةأن الحماية الممنوحة للمدنيين ليست مطلقة و على المدنيين واجب عدم المشاركة المباشرة في األعمال الق

المشتركة، و مشمول في أحكام متعددة من القانون اإلنساني  3في األعمال العدائية، مستمد من المادة " النشطة"أو " المباشرة

و تؤدي المشاركة المباشرة في األعمال القتالية من قبل المدنيين إلى فقدان حصانتهم من الهجوم خالل وقت مشاركتهم . الدولي

كما أن مشاركتهم المباشرة . األعمال القتالية حيث يصبحون أهدافا مشروعة و يصبح  مهاجمتهم من قبل أطراف النزاع قانونيافي 

وعلى الرغم من . في األعمال القتالية يمكن أن  تعرضهم، عند القبض عليهم، للمقاضاة الجنائية بموجب القانون الوطني لسوريا

دورا "مترتبة على ذلك، ال تشمل اتفاقيات جنيف و ال بروتوكوالتها اإلضافية تعريفا لما  قد يشكل العواقب القانونية الخطيرة ال

في األعمال القتالية ، و التي ال تؤدي  "غير المباشرة"، وكيف يمكن تمييز هذا السلوك عن المشاركة "نشطا في األعمال القتالية

عوبة إضافية تتمثل في تحديد مدة مشاركة المدنيين المباشرة في األعمال وهناك ص. إلى فقدان حصانتهم من من الهجوم المباشر

 القتالية و تحديد متى تنتهي مدة مشاركتهم المباشرة في األعمال

                                                                 
2 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
3 https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf , page 276.  
4 https://jtr.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.232/ , page 130.  
5 https://www.hrw.org/news/2012/08/10/q-laws-war-issues-syria  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://jtr.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.232/
https://www.hrw.org/news/2012/08/10/q-laws-war-issues-syria


 6.القتالية

 :مبدأ الضرورة  -

يتطلب مبدأ الضرورة، أو مبدأ الضرورة العسكرية، أن يكون العمل العسكري ضروريا لتحقيق غرض عسكري مشروع، ال 

إن  الهدف من هذا المبدأ  أن يكون نوع ودرجة القوة المستخدمة ضروريا . يحظره القانون الدولي اإلنساني على خالف ذلك

 . لتحقيق هدف عسكري مشروع

 : مبدأ التناسب -

هجوم غير يعتبر ال. يعتبر مبدأ التناسب في القانون الدولي اإلنساني، المعروف أيضا باسم التناسب في الهجوم، قانونا عرفيا

المتناسب هو الهجوم الذي يمكن أن يتسبب في إصابات وخسائر في أرواح المدنيين أو أضرار باألعيان المدنية، أو أن يحدث 

ً من هذه الخسائر واألضرار، يتجاوز بكثير ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية مباشرة وملموسة و وجب التنبيه هنا . خلطا

الدولي اإلنساني يتيح بعض األضرار في أرواح المدنيين واألعيان المدنية إذا كانت هذه األضرار أقل من  أن هذا يعني أن القانون

و بالتالي ليس كل كل هجمة عسكرية  تسفر عن ضحايا مدنيين تعتبر جرما حتى وإن كان طرف النزاع يعلم . الفائدة العسكرية

ادامت الهجمة قد حققت فائدة عسكرية أعلى من األضرار في أرواح مسبقا أن الهجمة العسكرية ستسفر عن ضحايا مدنيين م

 . المدنيين واألعيان المدنية

 

 

 القانون الدولي الجنائي

ثالثا، يسري أيضا القانون الدولي الجنائي، المعني بمالحقة مرتكبي الجرائم الدولية أي محاسبة منتهكي القانون الدولي اإلنساني 

جريمة " يقوم نظام روما األساسي الُمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بإعتبار أن القتل العمد قد يشكل . سورياعلى النزاع المسلح في 

وليس )متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " ضد اإلنسانية 

تعمد حرمان أي أسير حرب أو "و " القتل العمد"األساسي بإعتبار أن  و أيضا يقوم نظام روما 7.، وعن علم بالهجوم(العسكريين

أو انتهاكا جسيما " جريمة حرب" قد يشكالن" أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية

.  8واسعة النطاق لهذه الجرائمالتفاقيات جنيف والسيما عندما يرتكبان في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب 

المشتركة  3في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، االنتهاكات الجسيمة للمادة "كما أن نظام روما األساسي يقول أنه 

ً في األعمال الحربية، ...بين اتفاقيات جنيف األربع هي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعليا

بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو 

األشخاص ، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، استعمال العنف ضد الحياة و -:االحتجاز أو ألي سبب آخر 

ً تكفل جميع  -أو-... والتعذيب  إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيالً نظاميا

رة األخرى للقوانين واألعراف السارية كما أنه  عرف االنتهاكات الخطي 9".الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه ال غنى عنها

تعمد توجيه "أي أي من األفعال التالية , على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي 

ه هجمات هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية أو تعمد توجي

ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً 

للقانون الدولي أو تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من 

حفظ السالم عمالً بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية  مهام المساعدة اإلنسانية أو

سوريا ليست  و لكن وجب التنبيه أن 10."أو إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة...بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة

                                                                 
6 https://www.icrc.org/eng/assets/fi les/other/icrc_002_0943.pdf , page 28 & 29.  
7 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm نظام روما األساسي المادة )7( 1.أ    
8 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 6&1 نظام روما األساسي المادة )8( 1& 2.أ  
9 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 4&1 نظام روما األساسي المادة )8( 2.ج  
10 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 10&3&2&1 نظام روما األساسي المادة )8( 2.ه  
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من ثم، ففي غياب تصديق الحكومة السورية على النظام . للمحكمة الجنائية الدوليةدولة طرف في نظام روما األساسي الُمنشئ 

 المذكور أو قبولها اختصاص المحكمة من خالل تقديم إعالن لها، ال يمكن للجنائية الدولية أن يكون لها اختصاص على الجرائم 

 .في سوريا إال إذا أحال مجلس األمن الوضع هناك إلى المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :والية المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء اإلجراءات

 ً  : المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا



أو تعسفاً ،  مقررا خاصا لألمم المتحدة بشأن بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة كاالمارد أغنيس تورةالدك عينت

والية المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً أُنشئت بموجب قرار . 2016أغسطس  /آب  1في 

، والية المقرر الخاص ووسعت 1992/72وجددت لجنة حقوق اإلنسان، في قرارها . 1982/35المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ً "وكذلك حاالت اإلعدام " خارج نطاق القضاء"ام عنوان الوالية ليشمل حاالت اإلعد ويبين هذا ". بإجراءات موجزة أو تعسفا

ً إزاء الوالية المتعلقة بحاالت اإلعدام لتشمل جميع انتهاكات الحق في الحياة  ً أوسع نطاقا التغيير أن أعضاء اللجنة اعتمدوا نهجا

تشمل والية المقرر الخاص جميع البلدان بصرف النظر عما إذا كانت و. الذي يكفله عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

و أحد أهم مهام المقرر الخاص هو إحالة النداءات العاجلة إلى الدول في  11.الدولة قد صدقت على االتفاقيات الدولية ذات الصلة

اء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيكة الحاالت التي يظهر فيها ما يدعو إلى الخوف من أن تكون هناك حاالت إعدام خارج القض

الوقوع وإحالة حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المدعى حدوثها، إلى الحكومات المعنية في شكل 

 .ملخصات حاالت

 ً  :   لمحة عامة عن والية المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

يضطلع المقرر الخاص بواليته باالستناد بشكل رئيسي إلى المعلومات ذات المصداقية والموثوقية التي تعرضها عليه منظمات 

وتتضمن الرسائل المشتملة على هذه المعلومات حاالت محددة يُدعى . غير حكومية وحكومات وأفراد ومنظمات حكومية دولية

أو معلومات عامة عن مسائل /القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أو تهديدات بالقتل، و فيها حدوث عمليات إعدام خارج نطاق

 .تتعلق بالحق في الحياة

 :12تتخذ المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء اإلجراءات في الحاالت التالية

المقرر الخاص عندما تفرض عقوبة اإلعدام بعد محاكمة غير عادلة، ويتدخل . انتهاكات الحق في الحياة المتعلقة بعقوبة اإلعدام( أ)

ويتدخل أيضا إذا كان المدان قاصرا أو يعاني من . أو في حالة انتهاك حق الطعن أو الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم

 اضطرابات عقلية أو مجنونا أو امرأة حامل أو أم حديثة العهد؛

ف من حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء الوشيكة التي يرتكبها مسؤولون حكوميون أو جماعات التهديدات بالقتل والخو( ب)

فضال عن أشخاص مجهولي الهوية قد يكونون . شبه عسكرية أو أفراد أو جماعات تتعاون معها الحكومة أو تتغاضى  عنها

 مرتبطين بالفئات المذكورة أعاله؛

 التعذيب أو اإلهمال أو استخدام القوة أو ظروف االحتجاز المهددة للحياة؛ حاالت الوفاة أثناء االحتجاز بسبب( ج)

الوفيات الناجمة عن استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو األشخاص الذين يتعاونون بصورة مباشرة ( د)

 الضرورة والتناسب؛أو غير مباشرة مع الدولة، و يكون استخدام القوة هذا متعارضا مع معايير 

فرق اإلعدام أو غير ذلك /الوفاة بسبب الهجمات التي تشنها قوات األمن التابعة للدولة أو الجماعات شبه العسكرية أو كتائب( ه)

 من القوات الخاصة التي تتعاون معها الحكومة أو تتغاضى  عنها؛

 المتعلقة بالسكان المدنيين، التي تتنافى مع القانون اإلنساني الدولي؛انتهاكات الحق في الحياة أثناء النزاعات المسلحة، وال سيما ( و)

 طرد أو نفي األشخاص إلى بلد  هناك خطر على حياتهم فيها؛( ز)

 اإلبادة الجماعية؛( ح)

( اإلخالل بااللتزام بالتحقيق في االنتهاكات المزعومة للحق في الحياة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛( ط  

                                                                 
11 http://www.lan.ohchr.org/ar/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx   
12 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx   
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( إلخالل بااللتزام بتقديم تعويض كاف لضحايا انتهاكات الحق في الحياةا( ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء  تقديم الشكاوى إلى Human Rights Guardiansكيف يمكن ل 

 اإلجراءات؟



دولية أو حكومة لديها معرفة موثوقة بشأن حدوث حاالت أي فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية أو وكالة حكومية  -

إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وتندرج تحت فئة أو أكثر من الفئات المبينة في انتهاكات الحق في 

علقة بحاالت ويمكن إحالة الشكاوى المت .الحياة أعاله، يمكن أن توجه انتباه المقررة الخاصة إليها عبر إحالة بالشكاوى

 :اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إلى العنوان التالي

Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions  

c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10, Switzerland  

Fax: (+41 22) 917 90 06 

و رسائل /يمكن البعث بكال من النداءات العاجلة أو)  :action@ohchr.org-urgentيأو البعث بها إلى هذا البريد اإللكترون

 (.االدعاءات على هذا البريد اإللكتروني

 جاء الضغط على هذار (سواء كانت في شكل  نداءات عاجلة أو رسائل ادعاءات)لمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى  -

 .الرابط

في الشكاوى التي ( متوفر فقط باللغة اإلنجليزية) الرابطيلزم على األقل توفير المعلومات الدنيا الموضحة على هذا     -

 .يتم بعثها إلى المقررة الخاصة

متوفر فقط باللغة ) الرابطيمكن الحصول على االستبيان النموذجي للشكاوى المقدمة إلى المقرر الخاص على هذا  -

لومات الواردة في االستبيان، أنه يجب وضع و وجب التنبيه أنه إذا كان ينبغي الحفاظ على سرية المع(.اإلنجليزية

 .بجانب المعلومات الذي ووجب الحفاظ على سريتها" سرية"كلمة

 

في سياق النزاع المسلح )المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء اإلجراءات  الشكاوى التي سبق أن تم بعثها إلى

 (:في سوريا

Syrian Arab Republic 

JUA 24/02/2014 Case No. SYR 4/2014 

 Alleged attempted killing of the founder of the Kafranbel Media Centre. 

 Character of reply: no response 

 

1.        The Special Rapporteur regrets the lack of reply to this communication and strongly 

encourages the Government of the Syrian Arab Republic to provide a substantive response.13 

 

 

 

 

أيضا  Human Rights Guardiansالتي يمكن ل ( خاصة مجلس حقوق اإلنسان واآلليات ذات صلة به)آليات األمم المتحدة 

 :تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق في الحياة إليها

                                                                 
13  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A.HRC.26.36.Add.2_EFS%20only

.doc  , page 50, paragraph 92 
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 :-اإلنسان حقوق لمجلس الخاصة اإلجراءات -

قوق اإلنسان  عبارة عن مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق اإلنسان المكلفون بواليات اإلجراءات الخاصة لمجلس ح

ونظام اإلجراءات الخاصة عنصر . لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة

 .المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية: سانأساسي في آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ويغطي جميع حقوق اإلن

 :آلية اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان تقوم بالتالي

 رصد حقوق اإلنسان في البلدان من خالل الزيارات؛ ●

 إجراء دراسات مواضيعية وتنظيم مشاورات الخبراء؛ ●

 المساهمة في تطوير المعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ ●

 لمشاركة في الدعوة والتوعية العامة؛ا ●

 تقديم المشورة الخاصة بالتعاون التقني إلى الحكومات؛ ●

 .اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الرسائل المتعلقة باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ●

  

أيضا استخدام آلية اإلجراءات الخاصة لدعم جهودهم في مجال الدعوة والتوثيق،   Human Rights Guardiansويمكن لمنظمة 

يمكن . من خالل الضغط على آلية اإلجراءات الخاصة لتأكيد استنتاجاتهم وإعالم مجلس حقوق اإلنسان والدول األعضاء بها

 :عن طريق التواصل مع آلية اإلجراءات الخاصة والعمل معها Human Rights Guardians لمنظمة

يمكن تقديم الرسائل أو الشكاوى (. عن طريق آلية تقديم الشكاوى)تقديم الحاالت الفردية إلى آلية اإلجراءات الخاصة  -

. الرابط الخاصة بانتهاكات الحق في الحياة إلى اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان عبر اإلنترنت عن طريق هذا

 .على المعايير التي تنظر إليها آلية اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان لقبول البالغات المقدمة الرابط يحتوي هذا

 

 :اإلنسان حقوق مجلس -

 

دولة مقرها في جنيف تنتخبهم الجمعية العامة لألمم المتحدة لمعالجة ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان  47هو هيئة حكومية دولية من 

لدى هذا المجلس بعض اآلليات التي تعتمد على التفاعل مع المجتمع . واستعراض امتثال الدول األعضاء اللتزامات حقوق اإلنسان

التواصل  Human Rights Guardiansأهم اآلليات التي يمكن لمنظمة . ن من  الدعوة من خاللهاالمدني المحلي والتي يمك

تعتبر انتهاكات الحق في الحياة من ضمن هذه )معها هي آلية تقديم الرسائل والشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان 

 (.االنتهاكات التي يمكن اإلبالغ عنها

الخاصة بانتهاكات الحق في الحياة  إلى مجلس حقوق اإلنسان عبر اإلنترنت عن طريق يمكن تقديم الرسائل أو الشكاوى  -

 .يحتوي هذا الرابط أيضا على المعايير التي ينظر إليها مجلس حقوق اإلنسان لقبول البالغات المقدمة. الرابط هذا

 

 

 

 توصيات -
 :األخرىأو آليات األمم المتحدة /عند البعث بشكوى إلى المقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء و

يفضل إختيار و إعطاء األولوية  لحاالت القتل خارج القضاء التي ال يوجد لبس كبير في كونها غير قانونية بموجب  .1

ألنه كما سبق توضيحه أعاله هناك بعض الهجمات العسكرية التي تسفر عن قتل المدنيين . القوانين واألعراف الدولية

 وغير المشروعة والعنف القتل عمليات بين الفرق هو ماانظر أعاله إلى )لي و التي ال يحرمها  القانون اإلنساني الدو
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و لذلك يفضل التركيز على ( ؟ومبادئه الدولي اإلنساني القانون بموجب الدولية غير المسلحة النزاعات في المشروعة

حاالت القتل التي ال يوجد شك في عدم قانونيتها حتى ال تتمكن الحكومة السورية أو طرف النزاع المعني بالشكوى من 

 .نقضها أو تبريرها

 

 يفضل إختيار و إعطاء األولوية  لحاالت القتل خارج القضاء التي يوجد قصور في اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم و .2

التي قد ال يعلم بها مكتب المقررة أو آليات األمم المتحدة ألن آليات األمم المتحدة  غالبا ما تتلقى الكثير من الشكاوى عن 

 .الضحايا في سوريا و قد يكون قد اتخذت خطوات مسبقة في شأن حاالت القتل التي قامت وسائل اإلعالم بتغطيتها بكثافة

 

لحاالت القتل خارج القضاء العاجلة و التي يمكن أن يتدخل مكتب المقررة الخاصة يفضل إختيار و إعطاء األولوية  .3

حيث أنه عند توجيه نداءات عاجلة إلى مكتب المقررة، . لوقفها قبل فوات األوان و أن ترسل على شكل نداءات عاجلة

 .باإلعدام أو لخطر اإلعدام تناشد المقررة الخاصة الحكومات المعنية ضمان الحماية الفعالة لمن يتعرضون للتهديد


