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 مقدمة . 1

  
  السياق والهدف    

  

  وأكاديمية جنيف  )حكومية تتخذ من جنيف مقراً لهاغير منظمة  (وهي الكفاح من أجل اإلنسانية من منظمةشارك كل  2019أيار (مايو)  من والعشرينالثالث  بتاريخ
 األجانب، المقاتلونضمنهم  ومن) داعش( والشام العراقفي اإلسالمية  الدولةتنظيم  أعضاء ومحاكمةاحتجاز تنظيم اجتماع خبراء بشأن ب اإلنساني وحقوق اإلنسان الدولي قانونلل

  شرق سوريا.  شمال المحتجزون حالياً في
 ممثلينإلى باإلضافة  وكاالت األمم المتحدة، عدد من منظمات غير حكومية، ومنظمات دوليةعدد من البلدان،  عنممثلون ، : أكاديميوناً خبير خمسيناالجتماع حوالي ضم هذا 

 .سوريافي شمال شرق الذاتية اإلدارة  عن
التحديات القانونية فيما يتعلق ب وخاصة داعش المحتجزين في شمال شرق سوريا ومحاكمة أعضاء تشجيع النقاش بين الخبراء حول احتجاز) 1(كالتالي: االجتماع  أهدافكانت 

  التوصيات األولية. إلى بعض والتوصل، ها موضع التنفيذوكيفية وضع الملموسة،مناقشة بعض الخيارات والفرص والتحديات ) 2(.              واألمنية
  
ً (قسد)، التي باتت تسيطر الديمقراطيةسوريا لقوات للتقدم العسكري تبعاً  متزايدبشكل اإلدارة  اطقمن، توسعت 2014عام شمال شرق سوريا  فيتم تأسيس إدارة ذاتية   على  حاليا

قوانين جديدة والقانون  يعمل وفقًا لـ "القوانين والقواعد" الخاصة به (مزيج من ضائيم قنظابإنشاء أيًضا  هذه اإلدارة الذاتيةقامت ٪ من األراضي السورية.  30أكثر من 
   يطلقون عليها اسم "المنظمات اإلرهابية". مالبما في ذلك أعضاء مزعومين  ،الناسمحاكمة  خاللها تم منحيث  ،السوري)

 
يسيطر عليها التي  عملية لالستيالء على المنطقة األخيرة -األمريكية الواليات المتحدة من وبدعمكردية بقيادة  -أطلقت قوات سوريا الديمقراطية  ،2019يناير  كانون الثاني/ في

                           . بالمغادرة ،اآلالف من أسر داعشفيهم  ن، بمعدة مرات للسماح للمدنيين وقف أو إبطاء الهجوم إلىالقوات رت هذه ، اضطداعش شمال الفرات. منذ ذلك الحين
  .التحالف الدوليقوات  الديمقراطية المدعومة من قوات سوريارة في أيدي بلدة باغوز الصغيأخيًرا سقطت  2019مارس آذار/  23في 

  
 ما اإلبقاء على، فقد تم إلى هؤالء المقاتلين وباإلضافةكز احتجاز. افي مر جنسية مختلفة 70من حوالي ، عضو من داعش 2000حالياً أكثر من تحتجز قوات سوريا الديمقراطية 

  واألمنية.القانونية والسياسية يفرض الكثير من التحديات هذا وات في شمال شرق سوريا. خيمواألطفال في ثالثة م معظمهم من النساءمن عوائلهم و فرد 11000زيد عن ي
 

بمحاسبة لسماح ا أجل، من الخاضعة لسيطرتهاالمناطق  فيهائل ضغط  تحتالديمقراطية سوريا  قواتواإلدارة الذاتية  يضع محلي عشائرييوجد نظام قانوني  ذلك،في موازاة 
 مقاتل سوري محلي 300عندما تم إطالق سراح حوالي ما حدث  وهذا) من قبل عشائرهم وفق نظامهم القبلي. ضموا إلى تنظيم الدولة اإلسالميةان(ممن لسوريين المحليين ا

  . 2019مارس آذار/في  عشائرهمشيوخ إلى  وتسليمهم
 

   العروض . 2
  

   اإلطار القانوني الدولي
  

  ة: قضايا القانونية الرئيسية التاليال تمت مناقشةتناولت الجلسة األولى اإلطار القانوني الدولي. 
  

  ًالتي  1949اتفاقيات جنيف لعام من  3 المشتركةبموجب المادة  . فقط المقاتلين األجانب ليسو العراقيين والسوريينالمقاتلين  مييزدون ت أن تشمل النقاشاتأهمية  :أوال
 .السلبيتحظر التمييز 

  
 فإن  ذلك ومع. وجدلموضع خالف  هو الحكوميةغير المسلحة الجهات الفاعلة  إن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان علىف، بسبب طبيعته المتمركزة حول الدول

 الحكومية،على الجهات الفاعلة الحكومية وغير  وبوضوح صراحةالمشتركة  3 المادة تنطبق للتذكير. اإلنسانيالقانون الدولي قواعد تطبيق  معاييره ضرورية الستكمال
 وتحدد بشكل خاص معايير المحاكمة العادلة.

  
 بهذه القوانين عندما تسيطر على منطقة ما وفي حدود مناطق ملزمة الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ، يعتبر البعض أن لحقوق اإلنسانن منظور القانون الدولي م

 سيطرتها.
  

  األساس القانوني  . القضية األكبر هيمختلف عليه وغيرأمر ثابت  وهذا معاملة إنسانية المحتجزين لديها عامل" أن تالحكوميةيتعين على "الجهات الفاعلة المسلحة غير
الدولي  النزاع في أوقات و/أو المدنيين المحتجزين أسرى الحرب الواجب تطبيقها على. يشار إلى القواعد المتبعةوما هي اإلجراءات ه سبابأ لالحتجاز باإلضافة إلى

 النزاع المسلح غير الدولي، الكثير من اإلرشادات حول االحتجاز في حالة الدولي اإلنساني القانون يتضمنال  ، حيث أن الفئتين يمكن احتجازهما ألسباب أمنية.المسلح
   غير الحكومية" قادرة على تبني إجراءات االحتجاز المالئمة. المسلحة الفاعلة  ةالجه“تكون أن  قانوني وضرورةوجود أساس  الواضح ضرورةذلك فمن  ومع

 
  أنها ال تملك الوالية القضائية  حيثالحكومية" "الجهات الفاعلة المسلحة غير  أمر إشكالي بالنسبة ل هذاو. والصالحية مسألة االختصاصالمحاكمة من ناحية أخرى تثير

يمكن القضائية لدولة الجاني أو دولة الضحية). أيضاً توجد قضية الوالية القضائية العالمية التي  (الوالية السلبيةاإلقليمية وال تملك الوالية القضائية الشخصية الفاعلة أو 
قانونية) ال( شرعيةقضية الإن  ويعتبر ذلك ضمانة قضائية. ،ارتكاب الجريمة وقتالموجود القانون فقط تطبيق  باإلضافة إلى ذلك يمكن . تنطبق على جرائم الحربأن 

لجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية "، خاصة عندما يصدرون قوانين جديدة في المناطق التي يسيطرون عليها. هنا قد تبرز بعض األسئلة: ل"سبة هو أمر حاسم بالن
 ً  جهة مسلحة أخرى غير حكومية؟. بقوانين تصدرها(معادية) مسلحة غير حكومية  هل يمكن إلزام جهة ،هل توجد مشكلة األثر الرجعي للقوانين؟ أيضا

  
 كون تقد في نظام روما األساسي. عضواً لكن سوريا ليست ، حالً/منفذاً  محكمة الجنايات الدولية كونتقد محاكمة عادلة مع ضمانات قضائية. توفير يجب  بكل األحوال

للتعامل مع بعض الجرائم صالحيتهم القضائية) (اختصاصهم ينقلون إليها يمكن للدول أيًضا إنشاء محكمة محاكمة المقاتلين األجانب من قبل دولهم هو خيار آخر. 
  .ترتيب من هذا النوعتصادق سوريا على غير المرجح أن  لكن منالخطيرة. 

  من الناحية فالمقاتلين األجانب) إلى دولهم األصلية.  ةإعادة األشخاص (خاصما يلزمهم على ال يوجد  "،"جهة فاعلة مسلحة غير حكوميةبمجرد إدانة شخص ما من قبل
بناًء على  على الدول فقط التسليمقوانين مبادئ و. تنطبق بالسيادة اغير الحكومية ترحيل وتسليم األشخاص لعدم تمتعهالمسلحة هذه الجهات الفاعلة لال يمكن القانونية 

، و في هذه الحالة ستكون "الجهة الفاعلة المسلحة غير الحكومية" ملزمة بمبدأ عدم دون تسليمقد يكون البديل هو النقل . معاهدات يتم عقدها بهدف التعاون القضائي
 في هذه الحالة. المطبقالقانون  هي الثالثة ركةالمشتالمادة كون تس) للتعذيب هخطر تعرض الترحيل القسري ( يحظر نقل شخص ما إلى سلطات ما في حال وجود



  
  حقائق وأرقام من شمال شرق سوريا

  
   :قاشالوضع قيد الن وخاصةً  شمال شرق سوريا فيالمشاركين على الوضع العام  سوريا الديمقراطية باطالعممثل قوات  قام
  

 األمد. طويلصراع ألنها ناتجة عن حالة تحديداً  ،بالمحتجزين في شمال شرق سورياق تواجه قوات سوريا الديمقراطية مشكلة خطيرة فيما يتعل 
  تم  شن غارات على هذه الخاليا: بقوات سوريا الديمقراطية ، تقوم نائمةالا اهخالي خاللمن داعش تشن هجمات ما زالت لكن  مؤخًرا،انتهت المعركة ضد داعش بينما

  .الثالث من آذارمنذ  مئة عمليةأكثر من تنفيذ 
 العالم ونسبة البلدان األم هي كالتالي: ( ، دولة سبعينمن أكثر من (ألفان و عشرة) مقاتل أجنبي 2010العديد من المحتجزين نتيجة لهذا النزاع المسلح. يوجد حاليًا  يوجد

  في هذه القائمة. غير مدرجين. المقاتلون العراقيون )٪ 2أخرى  أمريكا ودول ( )، ٪ 10 أوروبا  )،(٪  36 -روسيا وآسيا (، )٪9)، ( تركيا ٪  43 :العربي 
  اإلرهاب قانون حيث يحاكمون تحت الذاتية،لإلدارة التابعة إلى محكمة الشعب  معظمهمتم تحويل محاكمتهم. تتم آالف مقاتل سوري محتجزون حالياً و ثالثةأكثر من ،

  .بناًء على تسويات محليةكما يتم اإلفراج عنهم 
  هناك أكثرروج، والهول، ات (عين عيسىمخيمفي ثالثة تم وضعهم  واطفالللمحتجزين عائالت في سجون خاصة تشرف عليها اإلدارة الذاتية. االحتجاز يتم .(  

  .محارباتمعرفة وإثبات ما إذا كانت النساء  جداً  من الصعب، يتيم 120بما في ذلك أكثر من  ،داعشمن عائالت  طفلامرأة و 11000أكثر من 
  مركز إلعادة التأهيل في القامشلي. ُزعم أنهم تلقوا تم وضعهم في  طفالً كانوا أعضاء في تنظيم الدولة اإلسالمية 60يوجد  أعاله، ينالمذكور 11000من بين األفراد

  تدريبات على التفجيرات واالغتياالت.
  أمريكي اً دوالر 27الذاتية اإلدارة  جميع المصاريف: كل معتقل يكلفالذاتية  اإلدارةتدفع ً   .فقط يوميًا لتغطية احتياجاتهم األساسية ا
  تعتقد قوات سوريا الديمقراطية أنه  الجرائم.العديد من  داعش ومقاتلارتكب عضو من قوات سوريا الديمقراطية.  11000تسبب الصراع مع داعش في وفاة أكثر من

  لحل هذه المشكلة. دوليةعدالة عملية  توجدينبغي أن 
  ليست هذه  إلى العدالة في نفس المنطقة. في الواقع بأن األشخاص الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها ينبغي محاكمتهم وتقديمهم وتحتجتجادل قوات سوريا الديمقراطية

ً  سوريا الديمقراطية ولكن مشكلة بالنسبة لقواتفقط   لحل هذه المشاكل. إليجاد طرق مشتركةوبالتالي هناك حاجة  للمجتمع الدولي أيضا
 

   النظام القانوني في شمال شرق سوريا
  

  :التي عرضهانظامهم القانوني. بعض النقاط الرئيسية  علىالمشاركين  اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أطلع ممثل
  جبهة النصرة.داعش و ينتمون إلىسوري  7000 قامت بمحاكمةوقد  إلجراء محاكمات عادلة-محكمة الشعب  -هيئة قضائية بإنشاء  2014عام الذاتية  اإلدارةقامت  
 اإلرهاب" خاصمكافحة “قانون النصرة وفق  داعش وجبهة، تم محاكمة أعضاء سبعة قضاةالتي تتألف من النيابة العامة االدعاء العام/ لجنة  توجد.  
 .ال توجد عقوبة اإلعدام في شمال شرق سوريا  
  أبداً، حيث ال تتم محاكمة األطفاللم يطبق  لكنهاألحداث بشأن قضاء  1974كان هناك قانون سوري في عام.  
  لألشخاص داخل المناسبة  والمحاسبة يمكن لإلدارة أن تضمن بشكل فعال المساءلةكيف  حول:المشاركين / الخبراء رأي عن اهتمامه بسماع اإلدارة الذاتية ممثل أعرب

  .منطقتهم
 والضحايا والشهود موجودون  هناك،ارتكبت الجرائم : لقد أخالقية وعملية العتبارات وذلكسوريا شرق  شمال محاكمة المحتجزين داخلأن تتم ذاتية هي رغبة اإلدارة ال

  إلخ. الجرائم،في مكان حدوث ومن السهل جمع األدلة  المنطقة،في تلك 
  للمحتجزين أيًضا حقوق واحتياجات. ستمرار بقاء أشخاص من هذا النوع في الحالة الراهنةافمن الخطير جداً  معالجته،إعادة تأهيل المحتجزين جانب هام آخر يجب 

 ة.محوري ذات أهميةالقضائية المناسبة  لكن تبقى اإلجراءات يجب أن تحترم،
  المجتمع الدولي. ، ولكن يمكن تحسينه بمساعدةفعالأثبت النظام القضائي الحالي أنه  
  يجب  ،االحتجازمرافق دعم لتحسين ال ،النساء واألطفالدعم إعادة تأهيل الدعم اللوجيستي،  المحاكمة،الخبرة في إجراءات  قديماحتياجات اإلدارة الذاتية هي: تبعض

  عادة تأهيل المحتجزين.إ دعملتوفير موارد 
 تطلب الدعم.ت بالتاليو، تكلفة عاليةذات ولكنها  النساء واألطفال خيماتلدى اإلدارة الذاتية خطة لتوسيع م 

 
  واألمنيةاالعتبارات السياسية 

إجراءات المحاكمة العادلة وخطر تطرف المعتقلين إذا استغرقت  معايير احترام حقوق الضحايا واحترام ضرورةكانت االعتبارات السياسية واألمنية الرئيسية التي تم تناولها هي 
  العدالة وقتًا:

 األشخاص المحتجزين بسبب نقص القدرات.حقوق لم يتم احترام خلق حركة تضامن جهادية إذا  تم لفت االنتباه إلى خطر  
  مبادئ المحاكمة العادلة.تقديم األشخاص إلى العدالة وفقًا لل األهمية البالغةتم التأكيد على  
 ال تحترمعاجلة و محاكمات وصفت بأنهاحيث النظام الحالي لألحكام  تقدتان منظمات غير حكوميةتقارير لبوجود  التذكير، تم مقاتلي داعشلالعراق  محاكمةفيما يتعلق ب 

 عقوبة اإلعدام. طبق العراق ت ذلك،مة العادلة. باإلضافة إلى ضمانات المحاك
  أي عدم وجود المجتمع الدولي وبناء عليه فمن الضروري أن يضمن ً أسلوب إجراء المحاكمات أو  طريقة للشكوى حول سبب لدى عوائل مقاتلي داعش المحتجزين حاليا

  من المقاتلين الجهاديين. آخر المجتمع الدولي ال يرغب بخلق جيل ، إذا كانالتعامل في االحتجاز.

  مناقشات عامة

مقاتل أجنبي معتقل في شمال شرق سوريا ينتظرون المحاكمة. سيكون من المهم  ألفي أكثر من حيث يوجد الضرورة الملحة للحالة،خالل المناقشات العامة على تم تسليط الضوء 
محكمة دولية على أراضي  باإلمكان إنشاء خر هو ما إذا كاناآلمهم السؤال . الوضع العراقيين المحتجزينأيضاً يجب توضيح  لرعايتهم،ؤقتة التي يمكن اتخاذها التدابير الممعرفة 

  .ى هذه المحكمةدولة ال توافق عل

 العامة: النقاشات جلساتبعض النقاط الرئيسية في 

 القانوني وفر األساس ت )3 المشتركة(المادة  اإلرهاب.(جرائم الحرب) بدالً من جرائم  الحاجة إلى اعتماد نهج أوسع ومحاكمة المقاتلين األجانب على الجرائم الدولية
ال من المهم التأكيد على أنه جرائم اإلرهاب. في حين ال يوجد أساس قانوني دولي لمحاكمة  الحرب،على جرائم  اتمحاكمغير حكومية"  فاعلة مسلحةاء "جهة جرإل

  القانون الدولي.في  توجد جرائم اإلرهاب
 أن يخرق مبدأ عدم التدخل القانوني. إال  بالضرورة ليسذلك ال توافق على  أراضي دولةإنشاء محكمة دولية على بأن  ، من وجهة نظر قانونية بحتة،ورد في النقاشات

 تقوم" غير حكومية فاعلة مسلحة"جهة  تإذا كان أن ذلك من شأنه إثارة عدد من القضايا من وجهة نظر سياسية وقد ال يكون عملياً فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية.
  بالضرورة انتهاًكا لقانون حقوق اإلنسان للمتهمين. ذلكيكون  ولنالناس بالفعل فمن الممكن تقديم مساعدة دولية لهذه الجهة  بمحاكمة

 هل . األفرادحقوق  يتم انتهاك ال القانون الدولي اإلنساني ممكن طالمافي إطار المسلحة غير الحكومية بشأن المقاضاة  الفاعلة الجهات"التعاون القضائي بين الدول و
. التدخل يكون غير قانوني إذا تم الحربلن يندرج ذلك في فئة التدخل إذا كان اتفاق تعاون مشترك لمالحقة جرائم   للدول؟في الشؤون الداخلية  اتفاق تدخالً سيعتبر عقد 

  .ية جداً إن عتبة اعتبار التدخل غير قانوني عالقسراً أو إذا تمت محاولة تغيير النظام السياسي للدولة. 
 ات جنيف فيما يتعلق يمكن للدول، سناًء على المادة الثالثة المشتركة، أن تعقد اتفاقات خاصة مع جهات فاعلة مسلحة غير حكومية في سبلي تطبيق أحكام اتفاقي

 التالي: على الرغم من امكانية عدم وجود قيود على توصل الدول إلى اتفاقيات مع "جهات فاعلة ىتم التأكيد علومع ذلك  باالنتهاكات الجسيمة والمحاكمات الجنائية.
  .غير حكومية"  إال أنه من الضروري األخذ بعين االعتبار الواقع السياسي لهذه التدابير  مسلحة



 اإلجراءات يتطلب أن تتم معالجة  2170يد على أن قرار مجلس األمن رقم تم التأك المزيد من التطرف. منعساعد في لت للعدالة االنتقالية طار أوسعإل هناك حاجة
 أيضاً.  القضائية / القانونية

 ) المحاكمة ضماناتومسائل عقوبة اإلعدام توجد بعض القضايا التي تحتاج إلى العمل على حلها من ضمنها  إنشاء محكمة دولية) ولكنبيمكن النظر في خيار العراق 
  ة.العادل

  اإلضرار بنظام قد يؤدي هذا إلى بارتكاب انتهاكات.  واواتهمالعديد من األطراف  تورط حيثتقديم "عدالة المنتصر"  منو فقطواحدة جهة هناك خطر من التركيز على
 ً  .خاصة لداعش ستغذي هذا النقدحكمة م وإنشاء االنتقائية، هو العدالة الدولية. النقد الرئيسي لهذا النظام حاليا

  النظم القضائية المعمول بها أن يتم دعم في التحقيق مع األطفال والنساء وطلبت  صعوباتمواجهتها للأعربت قوات سوريا الديمقراطية عن ً العملية  الستكمال حاليا
  .اعليةالقضائية بف

  اإلدارةال تدعي  مراقبة وضمان عدم انتهاك حقوق مواطنيها.لدعت قوات سوريا الديمقراطية الدول األصلية للمقاتلين األجانب لحضور المحاكمات  ذلك،باإلضافة إلى 
وموضوعي (بناء  لوجستي، مادي، هو مالي طبيعة الدعم الذي تسعى إليه اإلدارة الذاتية للنظام القضائي. والشعبعلى المنطقة لديها سيطرة  دولة لكنأنها ب الذاتية

 .قدرات المسؤولين المحليين، احتمالية إعارة قضاة، إلخ.)
 

  مجموعات العمل ضمن. نقاط المناقشة الرئيسية 3

  مناقشتها داخل مجموعات العمل. ل - المحتجزون حالياً في سوريا تتعلق بمحاكمة أعضاء داعش -خيارات / سيناريوهات  ةثالثتم اقتراح  ،اًء على المناقشات الجاريةبن

للعمل  وصل إلى اقتراحاتوالتحديات من أجل الت والفرصسلبيات الوحديد االيجابيات لتقوم المجموعات بت السيناريوهات أوواحدة من هذه الخيارات ب كل مجموعة تكليفتم 
  الفعال.

  . إدارة شمال شرق سوريا1

  .)سداستمرار االعتقال من قبل القوات الديمقراطية السورية (ق. 1.1

  اتبعتها (قسد).التي  الجنائية. اإلجراءات 1.2

 من قبل قوات سوريا الديمقراطية.. االفراج 1.3

  خالت من المناقشة العامة:االرئيسية من مجموعة العمل والمد المسائلوالنقاط 

الوصول  قادرة علىواإلدارة الذاتية  موجودون،والجناة  موجودون في المنطقةالضحايا واختصاص قانوني  يوجدالجنائية: االجراءات قامت المجموعة بتقييم إيجابيات وسلبيات • 
، هل ستكون هذه العملية تحت السيطرة أم زينالمحتجبعض إطالق سراح ، في حال تحديًاتشكل قدرة اإلدارة الذاتية على ضمان محاكمة عادلة في العديد من الحاالت لكن إليهم. 

  ؟يمكن إدارة هذه المسألة بشكل آمن ؟ كيفال

 .يجب توضيح األساس القانونيحالة، كما 2000 رة على التعامل معون لديها القدفيجب أن يك داخليًا،إذا أرادت اإلدارة الذاتية المقاضاة • 

  .بما في ذلك رعاياهم؟ لناسغير حكومية" بمحاكمة ا مسلحة "جهة فاعلة تقوم لقبول أن ةمستعد يتعين على الدول أن تسأل نفسها إن كانت ،ةالسياسي أيضاً من الناحية• 

  

  . اإلدارة الدولية / المختلطة2

  .المحكمة الجنائية الدولية والية/اختصاص. 2.1

  .خاصة / مختلطة من قبل مجلس األمن الدولي أو باتفاق متعدد األطراف /مؤقتة . إنشاء محكمة 2.2

 .المحاكم الوطنية األجنبية على أساس الوالية القضائية العالمية المحاكمة من قبل. 2.3

  الرئيسية من مجموعة العمل هذه والمدخالت من المناقشة العامة: القضاياالنقاط / 

  بدأ العمل من الناحية القانونية. كيفية تحديات حول أيضاتوجد  ،واضحةالتأكيد على وجود قيود سياسية  تمالدولية فيما يتعلق باالختصاص القضائي للمحكمة الجنائية  
  الجنسية  اعتماداً على اختالفخيارات مختلفة  تنفيذيتم سحيث  )التجزئةباإلضافة إلى مشكلة ( .ستكون هناك محاكمات ألعضاء داعش فقط حيث :العدالة االنتقائيةمشكلة

 . الحل األمثل هو إيجاد نهج مختلط لكن بالتنسيق بين األطراف المعنية.األجانب فقطالمقاتلين التركيز على يجب ال  مثالً إلخ.  العمر، وأالجنس  وأ
  تشبيهية بتقشير استخدم أحد المشاركين استعارة  -األولويات  رتيبتبعملية  هنا القيامالموجهة إليهم. يمكن والتهم أاألفراد بفيما يتعلق األمور المجهولة الكثير من هناك

باالنتماء إلى جماعة  ونمتهم بارتكاب جرائم دولية (فقطاألشخاص غير المتهمين ثم  بداعش على اإلطالق،تقوم بإزالة أولئك الذين ليسوا على صلة  ،الً البصل: أو
   وتحديدتسهيل عملية اختيار القانون الدولي اإلنساني). هذا من شأنه  وفق(وبالتالي ال يمكن احتجازه  اً فعلياً بعد اآلنأمني اً تهديدال يشكلون أخيرا، أولئك الذين  .إرهابية)

  والخيارات. النهج

 ودعوةاء توجيه ند –الوضع هذا فرصة للتعامل مع  توجد .تجاهله يمكنال  وهذا أمرقوات سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية  قبل للتعاون من ونداء دعوة واضحة توجد 
 . الجهود وتنسيق يجب بذل حيث - لمجتمع الدوليللدول ول

  
   ثالثة وإدارة دولة .بلد المنشأ3
 

   المنشأ.  العودة إلى بلدان 3.1
  . إلى بلد ثالث نقل 3.2

  

  الرئيسية من مجموعة العمل هذه والمدخالت من المناقشة العامة: والقضاياالنقاط 

  

 .الترحيل/اإلعادة تعتمد بشكل أساسي على إرادة دولة المنشأ في استعادتهم 
  تم إطالق سراحهم لعدم كفاية األدلة, قد يؤدي ذلك إلى مخاطر أمنية جديدة. وبالتاليإذا لم تتم محاكمة المعتقلين بشكل صحيح 
 ة القانونية، ال يمكن أن تقوم "الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية" بتسليم األشخاص. يجب أن يتم ذلك بطريقة مختلفة.من الناحي 
 نوعية  ،لتعذيبالتعرض لمخاطر  ،نوعية االحتجاز، اإلعدام جيد: عقوبةبشكل حقوق اإلنسان تقييم جميع هواجس يجب م نقل المحتجزين إلى طرف ثالث، إذا ت

 اإلجراءات القضائية.
  والتعويضحقيق أي نوع من المساءلة واإلنصاف (المحاسبة لتتوصية: من الصعب التوصل إلى نهج واحد يناسب الجميع، االستجابات المتكاملة ضرورية(. 

  



  

 

  الخالصة . 3

من غير السوريين  وخاصةحول التعامل مع أعضاء داعش  شمال شرق سوريااإلدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية / لدى االجتماع الخيارات المختلفة ناقش الخبراء خالل 
                                                          .                                                                                                                            قانونيةال الناحية

جديدة مختلفة وقضايا أسئلة تثير من الواضح أن هذه الخيارات المختلفة ، بلد المنشأ أو إدارة بلد ثالث أو دولية / مختلطةإدارة  أواستمرار إدارة شمال شرق سوريا  سواء كان:
  التي تحتاج المزيد من الدراسة.                                        الجديدة ناقشات مثمرة للغاية وأثارت العديد من األسئلة كانت الم  ولن يكون هناك حل واحد يناسب الجميع.

عديد من الحكومات ال تصرحواضحة أو مشتركة فيما يتعلق بأعضاء داعش وعائالتهم.  يملكون سياسةال بين المحتجزين  مختلف الدول التي لديها مواطنون حالياً المشهد مختلط:
 تشجع كل حكومة األمريكية حكومة الواليات المتحدةكانت ، في حين أعضاء في داعشبصفتهم في نزاع مسلح  مواطنيهم المتهمين بالتورطإعادة ال يسعون إلى أنهم األوروبية 

  .بالفعل بعض الحكومات تقوم بذلك للعدالة، إعادة مواطنيها وتقديمهمعلى 

  النهج. في تشتت أو اختالف أيولتجنب لتحقيق أي شكل من أشكال المحاسبة واإلنصاف  وأساسيأمر هام  لتعاون بين الجهات الفاعلةالتنسيق واإن 

  .نظرهموجهة  يجب أن يتضمنوأي حل يتم اختياره ، العدالة في جميع الحاالتتحقيق ق الضحايا في يجب ضمان ح

لتجنب عدم التمييز مع األشخاص وفقاً للجنس أو العمر أو الجنسية. الخ. يجب تطبيق مبدأ  مختلفة تطبقتوجد أساليب  وهلشخاص المحتجزين ألالتهم المختلفة ل تحديديجب 
  ألطفال.لخاصة العتبارات االباستثناء طبعاً التمييز السلبي 

حتى وإن الدولي  القانونفي يتسم األول بمزيد من الرسوخ جرائم اإلرهاب حيث  الحرب وليسالتركيز على محاكمة جرائم كانت إحدى الرسائل واضحة للغاية: يجب أن يكون 
 .محليفي القانون ال بشكل أساسيطبق في حين أن األخير يغير الحكومية"،  المسلحة كان يتعلق ب "الجهات الفاعلة

اإلدارة الذاتية  طلبتالواقع موارد إضافية. في و دعمدون لوحدها  جداً  الوضع المعقدبأنها ال تستطيع التعامل مع هذا  لشمال شرق سورياالذاتية ، تعترف اإلدارة في السياق الحالي
   للمحتجزين.معاملة الالإنسانية باالحتجاز التعسفي وال اهاتهام على رداً  مواردها وقدراتهامحدودية الدعم الدولي لمواجهة  مرارا وتكرارا لشمال شرق سوريا

بشكل  ذلك وهي تطلب لقضاياهذه اإيجاد حل نهائي ل لحينإلى الدعم  يةالذات تحتاج اإلدارةمستقبلية. أمنية تقليل مخاطر تهديدات لمنية األ الناحيةمن أكثر الوضع  تحليليجب  
  .صريح

دون لكن يجب إيجاد توازن إذا تم تقديم معتقلي داعش فقط إلى العدالة.  المنتصر"عدالة " أو "ة"االنتقائي يالمخاطر المرتبطة بالتدابير التي تخلق مفهومهناك أيًضا العديد من 
 قوات سوريا الديمقراطية تأكد وكما. )إلى العدالة جميع األطراف الفاعلة في النزاع تقديم فرصةانتظار وعدم القيام بأي شيء  :أي( " لما هو جيدعدو يصبح  أفضلما هو  جعل"

 المذابح لمجرد أن القانون الدولي ال يسهل محاكمتهم.بارتكاب  يواجهون تهًما الذين داعشأعضاء إطالق سراح من غير الممكن 

حقوقهم واحتياجاتهم ال تُحترم عندما يجدون أن -بالظلم المقاتلين المحتجزين وعائالتهم  الوقت، شعورمع مرور ف. إلى التحرك بسرعةهناك حاجة  على الرغم من تعقيد الموقف
   .وضروريأمر هام االحتجاز  لكن المعاملة اإلنسانية في فترةأي حل سيستغرق وقتا إن  مستقبالً.للنزاع والعنف  يةبتهيئة األرض هددي -وال تُلبى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  أكاديمية جنيف – 2019أيار  23البرنامج  

  الجلسة الصباحية

    القهوة وضيافةالترحيب   9:00 – 8:30

9:00 – 9:10  
أهداف  وعرضمالحظات افتتاحية 

  االجتماع
من أجل  والكفاحأكاديمية جنيف 

  اإلنسانية

  أكاديمية جنيف  تعريف إطار القانون الدولي  9:30 – 9:10

9:30 – 
10:00  

نبذة عن الوضع العام لمعتقلي داعش في 
  )وأرقامشمال شرق سوريا (حقائق 

  قوات سوريا الديمقراطية

10:00 – 
10:15  

  كل المشاركين  وتوضيحاتأسئلة 

  استراحة

10:30 – 
10:55  

عرض حول النظام القانوني في شمال 
  شرق سوريا

  اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا

10:55 – 
11:10  

  كل المشاركين  وتوضيحاتأسئلة 

11:10 – 
11:30  

توضيح المشهد: االعتبارات السياسية 
  واألمنية

  من أجل اإلنسانية الكفاح

11:30 – 
12:30  

جلسة نقاش عام: التحديات السياسية 
  .والعملية

  كل المشاركين

  استراحة الغداء في األكاديمية

جلسة بعد 
  الظهيرة

13:15 – 
14:00  

  كل مجموعة منفردة   مجموعات العمل الثالث

14:00 – 
14:20  

  كل المشاركين  عرض تقديمي لكل مجموعة عمل

14:20 – 
15:40  

جلسة نقاش عام: تلخيص األفكار 
  .واالقتراحاتالرئيسية، اإلمكانات 

  كل المشاركين

15 :40 – 
15 :50 

  المالحظات الختامية
من أجل  والكفاحأكاديمية جنيف 

  اإلنسانية


