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 لحقوق الدولي القانون يزال ال
 سوريا، في المدنيين يحمي اإلنسان

 سبيل على. الحالي النزاع خالل حتى
 وسوء التعذيب زالي ال المثال،

القسم  ويناقش. محظورين المعاملة
 اتعذيب   ُتعتبر التي ياتالسلوك"ث" 
 . الدولي القانون بموجب

 

 

 

 

 

 مقدمة . أ
باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب  سميت  تشير التقارير األخيرة إلى أن الصراع في سوريا ال يزال 

 . 1والجرائم ضد اإلنسانية

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون  الضالعة في المجموعاتمساعدة بهدف  التمهيدي الدليلا هذ إعدادتم 
 ينصب التركيزلذلك، . الفع  مهني و  على نحو، و بأمان ابعمله تقوم ، لكياإلنساني الدولي في سياق النزاع السوري

 ."المستجيبين'بـ في هذا الدليل مإليه المشارو ألشخاص الذين تضرروا من النزاع، مع امقابالت العلى إجراء 
 

قوانين انتهاكات حقوق اإلنسان و  أساليب إجراء المقابالت مع ضحايا وشهود الضوء تحديد ا على الدليليسل ط هذا 
ه إلى الالحرب.  حيث يمكن  ،عات الالجئين في البلدان المجاورةتجم   فيأو في سوريا  ةملامجموعات العوهو موج 

ن و المدني يعاني منهانساني التي اإلالدولي حقوق اإلنسان والقانون القانون الدولي ل لتوثيق انتهاكاتاستخدامه 
 .ن من النزاع في سورياو المتضرر 

 
 

I. ماذا يعني توثيق حقوق اإلنسان؟ 
 

نةو حقوق اإلنسان ه توثيق رصد حقوق  مفهوم أماعملية رصد حقوق اإلنسان. ل عنصر من العناصر المكو 
 حقوق اإلنسان توثيق وينطوي. 2يشير إلى مراقبة وتحليل حالة حقوق اإلنسان في بلد أو سياق معينف اإلنسان

 .تحسين حماية حقوق اإلنسان بهدف هاوتحليل منهجي االمعلومات  على جمع
 

 ؟ اإلنساني الدوليحقوق اإلنسان والقانون القانون الدولي ل نستند إلىلماذا 
 

المعايير  تحديد اإلنساني من أجلالدولي القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  لىإالتمهيدي  يستند هذا الدليل
أطراف النزاع المسلح سواء كانت  سلوك على أساسها قاسالتي يُ 

ا ل"ث"  القسم يقدم. دوال  أو غير دول  نوعفي ما يلي شرح 
إثبات بهدف  يهاالحصول عل التوثيقينبغي لفريق  التي المعلومات

 الدولي انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
 جدول مفصل اللتزامات ويحتوي المرفق "ت" على .اإلنساني

 .ةالدوليالقانونية  سوريا
 

هو مجموعة من القوانين التي  القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ن أ الدول علىاألدنى من المعايير التي يجب  الحد ُترسي

 والالجئين. تشمل حقوق اإلنسان األطفال والنساءكفي تعاملها مع المواطنين، بما في ذلك الفئات الضعيفة  تستوفيها
المهينة، والحق  الالإنسانية أو ضروب المعاملة القاسية أووغيره من  عدم التعرض للتعذيبحق  على سبيل المثال

القانون الدولي تشك ل الوثائق األساسية التي أما عادلة، والحق في حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين. المحاكمة بال
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االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
 هي جرائم( المسلح)قانون النزاع  اإلنساني

مثل المحكمة  المحاكم قابلة للمقاضاة في
 هذه االنتهاكات شملتو  .الجنائية الدولية

د للسكان عم  متالقتل ال التشريد القسري أو
 علىأمثلة  يحتوي الجزء "ث". المدنيين

 هذه الجرائم.
 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد فهي لحقوق اإلنسان 
 .افيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

 
 باالمتثال إلى أطراف النزاع المسلح سواء كانت دوال  أو غير دول انتهاكات حقوق اإلنسان عندما تفشل  تقوم

 .3معي نة اتأو ممارس اتالمعايير ذات الصلة، نتيجة لسياس

 

ن يانو هو مجموعة مستقلة من الق اإلنسانيالدولي القانون 
 سواء كانت دوال  أو غير دول األطرافم سلوك نظ  تي تال

الدولي القانون  ُيعنىالمسلحة.  النزاعاتفي  المنخرطة
به األطراف في سياق نزاع  يقوم بما يمكن أنا أساس  اإلنساني 
جميع أطراف يجب مراعاتها من قبل  قواعد إال أن ثمةدولي، 

ب و حر الأو  ةدوليالغير  ةمسلحال النزاعاتفي النزاع المسل ح 
 كيفية على سبيل المثال القواعد بعض هذه تتناولهلية. األ

المدنيين أثناء الحرب، وأنواع األسلحة التي يمكن  معاملة
ف إليها والتعر  تحديد األهداف العسكرية كيفية و استخدامها، 

هي اتفاقيات جنيف األربع فالدولي اإلنساني القانون  تشك لالتي  األساسيةالوثائق أما حماية المدنيين.  بما يضمن
ا في طرف  ليست سوريا  أن   وبالرغم من. 3711لعام ( الصادرين في االتفاقيات جنيف)والبروتوكولين اإلضافيين 

 يجعلها النطاق دعم دولي واسعب حظىوالتي ت القواعد الواردة في تلك الصكوك بعضإال  أن  البروتوكوالت األخيرة، 
 .ايلسور  بالنسبة ةملزم

 


معايير المنصوص ال على أساسأطراف النزاع المسلح سواء كانت دوال  أو غير دول  أداء لتقييم عديدة أسباب ثمة
 :عليها في القانون الدولي

  االغالبية العظمى من الحكومات، بما فيها حكومة سوريا، طو وافقت على االلتزام )من خالل التصديق  ع 
.الدولية والقانون اإلنسانيحقوق اإلنسان بعلى المعاهدات الدولية( 

  شارك فيهالقانون اإلنساني على مستوى دولي و حقوق اإلنسان لقانون الدولي لوضع المعايير الدولية لتم 
.درجة عالية من اإلجماع الدوليب تحظىبالتالي هي العديد من البلدان والمنظمات، و  ممثلون عن

 األمم المتحدة، كمختلفة  مياديناإلنساني في الدولي حقوق اإلنسان والقانون يمكن تطبيق القانون الدولي ل
التي يرتكبها األفراد ضد القانون الدولي لحقوق االنتهاكات الجسيمة  أم ا. 4المحليةو اإلقليمية والهيئات 

بموجب القانون الجنائي الدولي.  فيمكن مالحقة مرتكبيها ومقاضاتهماإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
جرائم اإلبادة  مرتكبياألفراد  الحقةماالختصاص في لمحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال لو 

 ، والجرائم ضد اإلنسانية(اإلنسانيالدولي انتهاكات واسعة النطاق للقانون ) الجماعية وجرائم الحرب
ل. (بما في ذلك القتل أو التعذيبواسعة النطاق ضد المدنيين،  أو منهجيةهجمات )  "ث" القسم ويفص 

  .القانون الدوليالتزامات سوريا ب
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على الحقوق  لدليلاحقوق اإلنسان، سوف يركز هذا من  يكر س الحماية لفئة واسعةالقانون الدولي أن الرغم من ب
يوليو تموز/  31 . في]"ج" القسممبين في كما هو في سياق النزاع في سوريا ] اتلالنتهاك تعر ضت غالبا  ما التي

دولي. الح غير مسل  النزاع الفي خانة الصراع في سوريا  (ICRC) فت اللجنة الدولية للصليب األحمر، صن  1131
حمص ك ن هذا التصنيف ال ينطبق إال على بعض األقاليمأأعلنت في وقت سابق المذكورة قد اللجنة الدولية وكانت 
دلب  مراجعة تقييمها إلى لمنظمة أدى باانتشار العنف وتدهور األوضاع في جميع أنحاء البالد  ، بيد أنوحماهوا 
 .5المشتركة بين اتفاقيات جنيف الثالثةللمادة النزاع في سوريا يخضع  ،. بالتاليالسابق

 
 

 المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف:
 

يلتزم كل طرف في النزاع بأن في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، نزاع مسل ح ليس له طابع دولي في حالة قيام 
 األحكام التالية:  يطبق كحد أدنى

 
، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية( 3)

ُيعاَملون في جميع األحوال لجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، بسبب المرض أو ا واألشخاص العاجزون عن القتال
يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو  معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار

 أي معيار مماثل آخر. 
ورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات ر األفعال التالية في ما يتعلق باألشخاص المذكحظ  تُ ولهذا الغرض، 

 : واألماكن
 )أ( االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب. 

 )ب( أخذ الرهائن.
 )ج( االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 

)د( إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال  قانوني ا، وتكفل جميع الضمانات 
 القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة.

 
 ( ُيجمع الجرحى والمرضى وُيعتنى بهم. 1)

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع، وعلى أطراف 
 النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها. 

 األساسية المبادئ . ب
نطاق العمل ومنهجيته  ُيحد درصد حقوق اإلنسان، بما في ذلك التوثيق، ال بد أن  ضمن إطارعند القيام بأي عمل 

  هذه المبادئ.لتجدون في المرفق "أ" موجز ا مختصر ا  .اآلتيةالمبادئ على ضوء 

 ضرر ال تحدث أي

العقلية أو  صحتهمالجسدية أو  بينيالمستج سالمةتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان على حساب يقوم يجوز أن  ال
تدابير  شملوتخطر. للوأمنه  جيبستالمشخص  سالمة بشكل ال يعر ضلمقابلة تنظيم اينبغي لذلك،   6 العاطفية.
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صراحة يوافق  جيبستالم، إال إذا كان جيبينستالممقابالت وهوية الحفاظ على سرية ال الوقاية على سبيل المثال،
 .هويته اإلفصاح عنعلى 

. على تهملحماي الالزمة تدابيرالينبغي اتخاذ  ، لذلكأولويةهم وأمن جيبينستالمشخص  سالمةُيعتبر الحفاظ على 
 آخر.جيٌب ستم اأدلى به أقواال  صراحة  يفضحجيبين، أن ستمقابلة مع أحد المال يجري ُيحظر على منسبيل المثال، 

7 

 تقدم ضمانات غير واقعية بشأن ال  أ ، من المهم  جيبينستالملحماية  الالزمة تدابيرالاتخاذ  ضرورةبالرغم من 
 8 .تهم سالم

 
  بحدود المهام الموكلة إليك  مالتز

جيبين وال تقدم لهم ستبناء عالقات صداقة مع الم إلى تسع  . ال جيبستحافظ على الحدود المهنية بينك وبين الم
هم، وسالمتهم باالة: فمجرد السؤال عن حالة أسر بغير م اإلطالق معاملتهمعلى ال يعني إال  أن  ذلك . النصائح

 . أجواء ودية ومريحة إلجراء المقابلة من دون إفساح المجال ألي توقعات إرساءوظروفهم المعيشية يساعد في 
 

مكانية إالتوثيق أن تنظر في  قر  ف   على لكن ،المقابالتفي  مشاركتهملقاء مجيبين ستللأبدا دفع المال  جوزال ي
 9 مقابالت.ال جراء مشاركتهم فيمن  جيبونستالم تكبدهايأو مصاريف نثرية أخرى  نقلتغطية أي تكاليف 

 
من  هؤالء دهاتكب  التي ينفقات جيبين، باستثناء تسديد الستللمد بتقديم الدعم المالي ب التعه  جن  تت التوثيق أن على فرق

يتوق ع  قداداتهم. إفمصداقية ض قد يقو مقابلة الجيبين في ستلمشاركة الم المالي التحفيزففي المقابلة.  المشاركة أجل
بشكل  همعطالإ ولو تمحتى  ،غاثةاإل وأالمادي دعم ال نوع ا منمقابلة ال جراء مشاركتهم فيأحيان ا  جيبونستالم

ح،  ال بد منلذلك،  المقابلة. هدف على واضح مة التي عمل المنظأن ، ألي توقعات من هذا النوع اتفادي  أن توض 
المنظمة أن ب كما يفيد التوضيحمساعدات اإلغاثة. تقديم  ث والتوثيق حصر ا، وال يشملتمث ُلها يقتصر على البح

 .ب تضارب المصالحتجن  لالمصداقية و ب ألسباب تتعل ق مادي ا جيبستالمع عن مساعدة متنت
 

 المعلومات الالزمة إلحالته تعطيهالمهنية، حاول أن  صالحياتكضمن  ال تندرجمساعدة  جيبستالم طلب منكإذا 
 . 10ةمنظمة المناسبالإلى 

 
 على السرية حافظ

خالل عملية التوثيق أمر بالغ األهمية. فانتهاك السرية يمكن أن  التي يتم جمعهاالحفاظ على سرية المعلومات 
المنظمة التي و  ،واألشخاص الذين يذكرهم في إفادته جيبستذلك الم، بما في للخطر جميع األطراف المعنيةيعر ض 

 المعنية الهيئاتالمشروع وثقة مصداقية انتهاك السرية إلى تقويض  يؤدي. عالوة على ذلك، قد فريق التوثيق مث لهاي
 .لحماية سرية األدلة األساسيةالخطوات  يبي ن المرفق "ب" 11 بشكل عام. فعالية المشروعب يطيح ، وبالتاليبه
 

 العامفهم السياق إ
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. عملال موقعقبل مباشرة مهم تك، احرص على اكتساب فهم سليم للسياق التاريخي والثقافي والسياسي والعسكري ل
اع الدائر وفهم المجتمعات أو الجماعات الفرعية التي ستلتقي نز التحضير إجراء بحث مكتبي حول الويشمل هذا 

األسرية واالجتماعية. على سبيل المثال، قد تكون  والبنىبها، والتعر ف إلى العادات واللغة والدين والتاريخ 
أخرى، من ناحية معينة.  وقائععن  حديثأكثر قبوال  أو استعداد ا لل المجتمعات التي تتمتع بخصائص ثقافية خاصة

أحد  اتهام ميوال  من غيرهم إلىنة أكثر معي  أو طائفة منطقة عرق معي ن أو  المنتمون إلىاألفراد واألسر قد يكون 
بما فيها تلك التي وقعت قبل نشوب  سابقة،تجارب  الجريمة بسبب معتقدات سياسية أو بارتكابأطراف النزاع 

جيبين أو ستالموصم  ولتفاديهادف ومناسب سئلة بشكل األ لطرح كلها هذه الخصائصال بد من معرفة . الصراع
 التي ستعمل فيها،المجتمعات المحلية لم تكن في سياق عملك على اتصال مباشر مع أفراٍد من . إذا تصنيفهم

االجتماعية  دينامياتالحول  يستطيع أن يقدم لك ولفريقك النصائح المحل ي على شخص من المجتمعحاول العثور 
 12 .السائدة

 
 الحساسية احرص على مراعاة

لذلك . ومجتمعاتهم بصورة عامة جيبين وأسرهمستلملبالنسبة عواقب وخيمة  وتوثيقها إلىنتهاكات االمناقشة قد تؤدي 
 عن وضعمثال  فيمتنع ، العملحساسية في جميع مراحل ب ال بد لفريق التوثيق من أن يتعامل مع المواضيع

حيثما كان ، التدريبويعتبر نة. جماعة عرقية أو دينية معي   انتمائهم إلىجيبين على أساس ستفتراضات بشأن الماال
ينبغي اتخاذ في كل األحوال، . التوثيقسياق  في تطرأقد  التيللتعر ف إلى أنواع األذى ، وسيلة أساسية ذلك ممكنا

 "(. II-"ت القسم أنظر) وتكرارها الصدمةب خطر التذكير بلتجن  على أقل تقدير  الالزمة خطواتال
 تتعل قحميمة أو أفكار عك على تجارب طالبالحاجة إلالعديد من المستجيبين سوف يشعر ، باإلضافة إلى ما تقد م

تبدي استعداد ا  أن في هذه الحالةيجدر بك . التوثيق بأهدافأو متصلة  مفيدةمن دون أن تكون بالضرورة بحالتهم 
 .الصبر أو الالمباالة ذأو التعبير عن عالمات نفا المقاطعةتجنب أن تو  لإلصغاء

 
 صبرتحلي بالالمثابرة واالتساق والاحرص على حسن التقدير و أ

ن وأفظوا على سلوك موضوعي اعليهم أن يحو  .وا بالمهنية والتهذيب والمعرفةالمقابالت أن يتحل  ب القائمينعلى 
عند تناول القضايا شكل واضح وصريح بمع المستجيبين يتواصلوا  وأنعلى اآلخرين،  األحكام المسبقة يتفادوا

ا  ب جيستالم مع والتفاعل نظربال التواصلأن  باعتبار غيب ا حفظ األسئلةقدر اإلمكان المعقدة. ينبغي عليهم أيض 
 .في سياق القابلة األهمية ابالغ انأمر 
 

أن يصدر عنه أو  مثالجيب ستالماستياء كغير متوقعة،  اتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ظروف   قد تواجه في سياق
مبدأ لا دائم   االمتثال كما ال بد من، المقابلة أو توقفها لبرهة نهيتُ  متىمن المهم أن تعرف لذلك، . يا  عدواني ا  سلوك

 13 .وحسن التقدير، بالمهام الموكلة إليك في إطار المشروعوااللتزام ضرر عدم التسبب بال
 

 يبالتالي، يجب التحل   14 عملية طويلة وصعبة تتطلب المثابرة والمرونة والصبر. الموثوقةمعلومات الجمع  قد يكون
ا حول هذا  التفاصيلالمزيد من  "II-1.1-"ت القسميقدم . جيبستالم إفادة لدقة كعند تقييمبحسن التقدير  أيض 

 الموضوع. 
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 س المشورةالتم

مستمر لعملية  متقييفي على نحو منتظم مع فريقك جراء المقابالت ومناقشتها استخالص المعلومات  يساهم
ا إلى االستعانة بخبراء من خارج كما يسمح ب ،التوثيق تحديد األنماط أو الثغرات في وقت مبكر. قد تحتاج أيض 

نطاق فريق العمل يقدمون المشورة القانونية مثال  أو الخبرة العسكرية بشأن اآلثار المترتبة على بعض جوانب عملية 
 التوثيق.

 
على سبيل المثال، تكون االستعانة بخبراء من خارج نطاق فريق العمل ضرورية لفهم تسميات األسلحة المذكورة 

جيب واالستفسار بشأنها الحق ا مع ستقد يكون من الحكمة تدوين المصطلحات التي يستخدمها المو خالل المقابالت. 
التي  االنتهاكات المقابالت أن تساهم إلى حد كبير في تحديد نوعتذكر في خبير. يمكن ألنواع األسلحة التي 

 صاروخي وغيرها(. قصفجيب. )قصف جوي، قصف أرضي، ستض لها المتعر  
 
 

  الصحة والدقةاحرص على

أن و ها محددة تطرحاألسئلة التي  حرص على أن تكوناأي مشروع. بروتوكول في  انمهم انعنصر  الصحة والدقة
 كانت فرق التوثيق كلها. على سبيل المثال، إذا الى أقصى حددقيقة حقائق ال التي تنتهجها للتأكد منالمقاربة تكون 

. قدر اإلمكان االرتجال والحد من األسئلة توحيد طريقة قراءةال بد من ، المقابالت في اأداة المسح نفسه ستخدمت
نب، يساهم هذا التدبير في حصر هامش الخطأ  .العملسوء الفهم أو عدم الدقة في  حاالت ويج 

 
  الحيادالموضوعية و حافظ على

  سياسي أو رأي تحيزأي ال تظهر أالحياد ب منك يتطل  . في كل األوقات وحيادي ا اموضوعي  أن تكون  حرص علىا
ك ويؤثر على مشروعمصداقية ض قو  يأن  التحي ز فمن شأنل مسؤولية أطراف معينة خالل عملية التوثيق. ياح

 15 .التعاون معكعن  همثنييأو  جيبينستإفادات الم
 

وتقييم خالل جمع المعلومات  بهاال تتأثر أحول دور األطراف في الصراع، يجب  قائمة آراءلديك  تحتى إذا كان
 . 16معايير حقوق اإلنسان واستند إلى حافظ على الموضوعية .وغيرها من األدلة اإلفادات

 
انتهاكات  هي ما: "على سبيل المثال، ال تسألجابة. اإل تستبق التي سئلةاأل ي، أستدراجيةإتلقينية ال تسأل أسئلة 
ض لألذى؟ أي نوع أي شخص يتعر   رأيتهل " بل اسأل: ؟"جيش السوري في منطقتكال التي ارتكبها حقوق اإلنسان

 " من األذى؟ على يد من؟
 
 نيجيبستالمفي أذهان  أحيان احيث يخطر  إليك نجيبيستنظرة المإلى تكوين  بالنسبةالحياد حتى موجب متد ي

منطقة عمل المنظمة التي  أو كاسمتك أو جنسيأو  على مظهرك السياسي أو الديني بناء   ئكانتماافتراضات بشأن 
 .إلخافتهم كافية االفتراضات وقد تكون هذه ،تمث لها
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 حّدد أهدافك

 

 اطّلع على خلفية الموضوع والسياق

 

 

 صّمم منهجية التوثيق وشّكل فريق العمل

 

 

 اعتمد نظاًما إلدارة القضايا

ه إليك المإذا فعلى موقف محايد وغير متحيز.  بالحفاظ راتالتصو  التصدي لهذه  ال بد من ،بناء  عليه جيب ستوج 
أو عدم  ةالمعلومات الشخصي هذه مشاركة حيالحسن التقدير  اعتمد، معلومات خاصة بك حول مباشرةأسئلة 

وشد د  ،ومختصرة قصيرة كجاباتبل احرص على إبقاء إ معلومات كاذبةتعط  ، ال حوالفي جميع األو . مشاركتها
 . سياسي ئك إلى أي طرفانتماوعدم  كحياد على

 

 التوثيق منهجية . ت
I. بروتوكول للتوثيق  إعداد 

 

 اضروري   بعملية التوثيق خاصال بروتوكولالتصميم ُيعتبر 
 األهداف التي تسعى إليها مع فريق العمللضمان تحقيق 

 ، مهارات فريق العمل مع المنهجية التي تعتمدها  واتساقأوال 
 منهجية التوثيق المقترحة في ما يليقوم ت. المتاحة له مواردالو 

رصد  األخصائيين بشأنعلى المنهجية المقترحة في دليل 
 A Practitioner’s)حقوق اإلنسان وتوثيقها والمدافعة عنها 

guide to Human Rights Monitoring, 
Documentation, and Advocacy) منظمة  الذي نشرته

 Advocates for Human) "ن عن حقوق اإلنسان"المدافعو 
Rights) المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان الصادر عن رصد ، ودليل التدريب على ،

توثيق حقوق  مجال في (ABA ROLI)سيادة القانون  مبادرة -رابطة المحامين األمريكية  خبرة إلىباإلضافة 
 .على وجه الخصوص في سوريا الحالياع نز سياق ال فيبشكل عام، و  اإلنسان

 
 الخطوة األولى: حدد أهدافك 

 

ا أم حالي   جارٍ هو تكرار لعمل هل ما هي أهداف المشروع؟  اطرح على نفسك األسئلة التالية: ماذا تأمل أن تحقق؟
 عن المشروع؟ ماذا سيكون المنتج النهائي؟ تترتبقد  التي النتائج هي قيمة مضافة؟ ما فيه أن
 

 هونطاقالمشروع موضوع  حد د 
 

المرج ح حتاج إلى التوثيق والتحقيق، بما في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان ي الذي في تحديد الموضوعا كن واضح  
 جيبينستمن الم ق يتطلبيوثتالألن  ،"ال تحدث أي ضرر" مبدأ لتحقيق ضروري  لتوثيق ا إلى حاجةال تأكيد. وقوعها

موضوع التوثيق د نطاق حد  لهذا السبب، . ةعاطفيالو  ةجسديالمحفوفة بالمخاطر قد تكون االنخراط في عملية 
 .للمنظمة التي تمثلهاموارد و  ومال وقتبحسب ما هو متاح من 

 

 مثال: توثيق حاالت التعذيب  

توثيق ب العمل، قد يرغب فريق والمعارضةي ترتكبه القوات الحكومية ذالتعذيب ال الصادر بشأنضوء التقارير  على
يعيشون سابقا  كانواأو  حاليا المدنيين الذين يعيشونمع )على سبيل المثال،  معين ديمغرافي في إطارحاالت التعذيب 

 .نمط انتهاكات حقوق اإلنسان في محاولة لتحديدفي بلدة أو منطقة معينة( 
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 القانون الدوليمثال: حظر التعذيب بموجب 
 

ر ألي دولة ممارستها التعذيب. مطلق. هو حظر  الدوليحظر التعذيب بموجب القانون   أي أنه ما من ظروف تبر 
  

القانون الدولي اإلنساني، ويعتبر جريمة  وفي 1ويحظر التعذيب في عدد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
 .الحظر لهذاجميع البلدان  تخضعالدعم الدولي لحظر التعذيب،  لحجم ونظر ا .1دولية

 
 :عندما يتم اانتهاك   ويعتبر التعذيب. شديدة شديد أو معاناة جسديأو  ذهنيألم ب التسبب عندالتعذيب  صليح

 أوهاموافقة سلطات الدولة أو إذعانب ،

  ا في فعلي   ال تشاركأن الضحية  لمُ عي  في سياق نزاع مسلح، من قبل طرف في النزاع المسلح
العمليات العدائية

 

شمل يأو الترهيب. ويمكن أن  المعاقبة وأ المعلوماتلغرض معين، مثل الحصول على  يحصل التعذيبا، عموم  
 . االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي

 
 

 
 

 حدد معايير حقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع

 

ا من كسب فهم واضح لمعايير حقوق اإلنسان المتعلقة بموضوع أو مواضيع  باإلضافة إلى ما سبق، ال بد أيض 
ح أن يكون الشعب السوري قد تعرَّض لها. نتهاكات اال"ث"  القسمالتوثيق. يحد د  لكن، مع تغي ر طبيعة التي ُير جَّ

االنتهاكات، ال بد للمنظمات التي تتولى التوثيق من تحديث وتعميق فهمها لطبيعة النزاع ولمستويات الحماية الدنيا 
 تاحة للمدنيين خالل النزاع المسل ح. مال
 

 حد د المعلومات المطلوبة وكيفية الحصول عليها

 
لتقييم وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان أو  المطلوبةنوع المعلومات  تحديدال بد من التوثيق،  منهجية عند اختيار

 . وتشمل هذه المعلومات:اعدمه
 الضحايا والشهود، والمواد االستداللية(، ك) باشرةالممصادر ال

 تكون (. عالم، الختقارير وسائل اإلو تقارير من منظمات أخرى لحقوق اإلنسان، ك) ثانويةالمصادر وال
.من المصدر المباشرثانوية مفيدة بشكل خاص كوسيلة للتحقق من المعلومات التي تم جمعها المصادر ال

 
حقوق اإلنسان  حول في تقصي الحقائقالمصداقية  لضمانا القاعدة األكثر شيوع  تقضي ن "بأمم المتحدة األ تنصح

مصادر الينبغي أن تكون كما  17 من مصادر مستقلة."تم جمعها يالمعلومات مع المواد التي  اتساق مبدأباعتماد 
اثانوية موثوقال  .ة أيض 
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 معيار اإلثبات حد د

 

ن هذا تبرز أهمية. العمل منهجيةليكون مهم ا آخر قد  عنصر هو معيار اإلثبات ال يقتصر عندما  مثال   المكو 
ا أنشطة على ضوء  يةواقع استخالص استنتاجات أي، "تقصي الحقائق" المشروع على التوثيق بل يشمل أيض 

أدلة كافية" الستخالص " إلى جمع هدف السعيأهداف المشروع  تعكس ال بد أن، في هذه الحالةق. يوثتال
نقطة انطالق  ، هياالحتماالت توازنأو  ،كافية"الدلة األبانتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان. " ذات الصلة االستنتاجات

حقوق بشأن وبعثات تقصي الحقائق الشؤون اإلنسانية  في عمالستاال شائع معيارهي و  18متماسكة لمعيار اإلثبات
من عدم  أكثر احتماال   ينيجب أن تكون صحة الواقعة أو االفتراض المطروحهذا المعيار،  الستيفاءاإلنسان. 

  19 .هاصحت
 

هذه  تصب  عندما قضائية، أو  إجراءات فياالستنتاجات ذات الصلة في الحاالت التي تستخدم فيها أما 
أكثر صرامة. على سبيل معيار إثبات  اعتماد يكون من المناسبف، معي نينأفراد  ىلعا علن  اللوم  االستنتاجات

 المتهم ذنبب المحكمة مقتنعة أن تكونبارتكاب جريمة  ما فرد إدانة عند لمحكمة الجنائية الدوليةا تشترط المثال،
  20".دون أي شك معقولمن "

 

 وشك ل فريق العمل منهجية التوثيقالخطوة الثانية: صم م 
 

على ضوء المعرفة المكتسبة من الخطوة األولى، يمكنك تصو ر المقاربة التي ستعتمدها في عملية التوثيق. حاول 
 أوال  أن تحد د إطار ا زمني ا لتحقيق أهدافك على أساس الموارد المادية والبشرية المتاحة. 

 
عضاء على ضرورة الحفاظ على مصداقية الفريق األثاني ا بكيفية تشكيل فريق التوثيق، واحرص عند اختيار فك ر 

ا  يكون من المجديقد وحياده واستقالليته.  ما إذا كان ألعضاء فريقك خبرة سابقة في مجال إجراء  أن تعرفأيض 
ذا كانوا على معرفة جي دةالمقابالت و  للعمل تحت الضغط أو  ومدى استعدادهم ،يةالسكانالطبيعة السياق المحلي و ب ا 

  على التواصل مع اآلخرين.  كذلك مدى قدرتهم ،، وما إذا كانت مواقفهم خالية من األحكام المسبقةردمنفبشكل 
 

أفراد ضالعين في مجاالت متنوعة كحقوق اإلنسان والصراعات والقوانين والطب والرعاية من الفريق المثالي ويتكون 
إذا لزم األمر. البد من تحقيق توازن بين الجنسين الصحية واالجتماعية، باإلضافة إلى مترجمين فوريين محترفين، 

ا عند تشكيل فريق العمل.  أيض 
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 المتطّوعون

 

الحصول قد يرى فريق العمل في تجنيد المتطوعين فكرة سديدة. كثيرة هي منافع استخدام المتطوعين لكن أبرزها هو 
الستفادة منها. لكن في الوقت عينه، ال بد من فريق عمل أكبر يقد م مهارات وخبرات جديدة وأكثر تنوع ا يمكن ا على

 أخذ بعض العوامل باالعتبار لضمان فعالية مساهمة المتطوعين في المشروع. 
 

  ُكلف: فتجنيد المتطوعين وتدريبهم يتطلبان الوقت والمال. وقد يستغرق استخدام المتطوعين م
التدريب بشكل خاص وقت ا طويال حسب المستويات المتفاوتة لمهارات المتطوعين وخبراتهم. ويميل 
المتطوعون غالب ا إلى المطالبة بالتعويض عن النفقات التي يتكب دونها في معرض عملهم مع 

مثال . الفريق، كتكاليف النقل 

 ال بد من التأكد من أهلية المتطوعين قبل بطبيعتها حساسةهي عملية توثيق حقوق اإلنسان  وألن ،
قبولهم. في هذا السياق، تكون شروط التنوع والموضوعية والحياد أساسية. وكما هو الحال في 

يا وال اختيار أعضاء فريق العمل، يجب التأكد من أن المتطوع غير منحاز ال دينيا وال عرق
سياسيا.

 ضمان جودة عمل المتطوعين، ال بد من أن يقوم أعضاء آخرون من فريق العمل باإلشراف على ل
المشروع. قد يؤثر ذلك على الوقت الذي يخص صه  تنفيذ عمل المتطوعين وتوجيههم خالل فترة

. أصال الموظفون في فريق العمل إلتمام المهام الموكلة إليهم
 

ل أن يتم ذلك بموجب اتفاق خطي اباإلضافة إلى ما سبق،  حرص على أن تكون صالحيات المتطوع واضحة، ويفض 
يوق ع عليه الطرفان، أي المنظمة والمتطو ع. ينص االتفاق المذكور على طبيعة العالقة بين المنظمة والمتطو ع، بما في 

طة بالعمل، السيما إذا كان العمل ينطوي على مخاطر أمنية. ، والمسؤولية المرتبالمنظمةها تغطيذلك التكاليف التي 
ا متطلبات المحافظة على سرية العمل.    ويوضح االتفاق أيض 

 

 

 نظامًا إلدارة القضايا اعتمدالخطوة الثالثة: 
 

ا آمن ا وفعاال  إلدارة القضاياق التوثيق أن تطو  ر  على ف   ، وأن (Case Management System (CMS)) ر نظام 
تحرص على تدريب جميع أعضاء الفريق على استخدام هذا النظام. أما ضمان فعالية نظام إدارة القضايا فيتطلب، 
على أقل تقدير، أن يحتفظ أعضاء الفريق بسجل لجميع األنشطة، وأن يرتبوا ملفات التوثيق بطريقة منهجية، 

نوا المهام العالقة وغير المكتملة على قوائم مخصصة  لهذا الغرض، ونعني بذلك:  ويدو 
  االحتفاظ بسجالت دقيقة ومفصلة وواضحة عن جميع األعمال المنجزة لكل قضية، بما في ذلك التواريخ

.واألوقات
  ملف و  الصورملف و  المستجيبين أقوال ملف مصن فة نذكر منها على سبيل المثال: في ملفات األدلةحفظ

جميع الوثائق التي بأو سجل /ن جميع الوثائق وع المأخوذة نسخات وملف اللمستنداملف و ألدلة المادية؛ ا
الخرائط.م و و رسالتم الحصول عليها، وملف 




  اداللي ا ال يجوز أن يكون مسم ى الملفات آمن.  في مكانتخزين جميع الملفات . كإجراء وقائي واضح 
وال تحمل  ،جيبين باألرقامتسجيب/مستم أو/فرد و معلومات حول التي تحتوي علىالملفات ى سم  تُ إضافي، 
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. جيبين في مكان منفصل عن الملفاتستوُيحتفظ بالقوائم التي تحتوي على أسماء الم .اسم الفرد المعني
 نسخ عن الملفات وتخزينها في مكان مستقل وآمن. ب االحتفاظستحسن ويُ 
 

  برنامجعبر اإلنترنت، مثل ومجاني آمن  خادوم استخدام ب فريق التوثيققد يرغب 

Martus www.martus.org)،   يدار عن على خادم آمن  تخزينهاخيار  ر البيانات ويتيحالذي يشف
 .بعد
 

II.  إجراء المقابالت 

 التحضير .1

 جيبينستختيار الما 1.1
 

المباشرة المصدر الرئيس في معظم أعمال التوثيق في مجال حقوق اإلنسان، تكون إفادات الضحايا والشهود 
، كل ما ارتفعت قيمة أقواله. لكن باإلضافة البحثجيب أقرب إلى الواقعة موضوع ستواألبرز لألدلة. فكل ما كان الم

مثال شمل ي، فنطاق مقابالتهاالتوثيق أن تسعى إلى توسيع  إلى الضحايا والشهود المباشرين، ينبغي على فرق
ليسوا  المحلي المجتمع من انتهاكات حقوق اإلنسان، وأفراد  المعنية باالستجابة الالمنظمات أو الجهات الحكومية 

 .لتأكيد النتائجهذا النوع من اإلفادات االعتماد على  بالتالي، يمكنشهود ا وال ضحايا. 
 

 بحث كم ي أو نوعي؟ 
 

 يعتبر اختيار نوع البحث من المسائل األساسية في مشاريع توثيق حقوق اإلنسان. 
 :يهدف إلى استخالص االستنتاجات من خالل عينة من السكان يمكن تعميم ما ينطبق  البحث الكمي

عليها على جميع السكان.

 :يهدف إلى تعميق فهم األبعاد المختلفة لمسألة أو ظاهرة اجتماعية معي نة.  البحث النوعي

 
 مدى من  التحقق يقضيالمشروع هدف من تحدد أهداف المشروع المنهجية األنسب. على سبيل المثال، إذا كان ال

المشروع فهم  ذا كان الهدف منإبينما األنسب.  هو انتهاك معي ن لحقوق اإلنسان، يكون البحث الكميانتشار 
، تكون المنهجية النوعية التي تنطوي  وردود الفعل المترتبة عنهاألسباب المؤدية إلى انتهاك معي ن لحقوق اإلنسان 

من  كبير دعد يعتمدمن ناحية أخرى، أكثر مالءمة.  متنوعةوجهات نظر و  فراد ذوي خلفياتمع أ التواصلعلى 
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في قد ينطوي الكمية والنوعية. على سبيل المثال،  المنهجيتينمن  االمشاريع مزيج  

بحث  باإلضافة إلى(، كل هم السكاننتائج على ال تعميم بهدف) ةعينات كميعلى أخذ  والنازحين الالجئينأوساط 
 .وقوع االنتهاكات واألسباب المؤدية لهافهم شامل لكيفية  تساببهدف اكنوعي 

 

http://www.martus.org/
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 االستجواب الكمي والنوعي
 :في المقابالت كما هو مبين أدناه ينالنوعي والكمي ضروري انمن المرج ح أن يكون االستجواب

 )نوعي(س: لماذا تركت الحي الذي كنت تعيش فيه؟ 
ر )كمي ونوعي  (ج: بسبب القصف المتكر 

 
قد ال يتضح النمط المنهجي ألنواع أخرى من االنتهاكات، مثل ترهيب السكان المدنيين في إطار تكتيك عسكري، إال 

سلسلة من المقابالت التي تستخدم أساليب االستجواب النوعي. وفي هذه المرحلة، يتم تسجيل هذه  إجراء بعد
 .عالجتها باعتبارها بيانات كميةاالنتهاكات وم

 

 
 
 

 

 

ا  تتقاعل المكل فون  يضطرالبيئة التي تعمل فيها المنظمة. ففي مخيمات الالجئين مثال ، قد مع منهجية البحث أيض 
. تجربته عنهم إلي للتحدثالتقرب منهم بمن يبادر  إلى انتظار ،القيود األمنية المفروضة بداعيبإجراء المقابالت، 

 جيبستالم السبب الذي دفع التأكد منعلى فريق التوثيق ويصبح  ،عشوائي اأخذ العينات  عبصي ،الحالةفي هذه 
 . ة المعلومات التي يدليهاموثوقيو مصداقيته ، والنتائج المحتملة لذلك على والتحدث إليهم منهم إلى االقتراب

 
في اإلبالغ  ا  نقص، مثال   االعتداء الجنسيكانتهاكات حقوق اإلنسان، بعض تعترض عملية توثيق  من ناحية أخرى،
 تقويم مدىق التوثيفريق  يتوجب علىفي هذه الحالة، هذه التجربة.  عن ةأو الخوف الناتج العاربسبب مشاعر 

حقوق المعنية ب منظماتسائر ال تبرز هنا أهمية التنسيق مع. ضحايا وكيفية الوصول إليهمالمكانية الوصول إلى إ
 جيبين المحتملين.  ستتحديد المل المفيدة د الفريق بالمعلوماتيتزو  على والقادرةاإلنسان 

 
ماهية  بشفافية البحثستنتاجات ا تعكس أن من الضروريمشروع، ال التي يعتمدهابغض النظر عن نوع المنهجية 

 . المنهجية اعترضت تطبيق هذهالتي  الحدود العملية
 

 تصميم بروتوكول للمقابالت  1.1
يشدد البروتوكول و  .الشخص الذي يجري المقابلة هوج  تُ مبادئ توجيهية شاملة  على مقابلةالبروتوكول  ينطوي

ا على لة ةالرئيسالمبادئ  احترام المذكور أيض  مع السياق  ما يتناسبقدر بعد تعديلها ب، "ب" القسمفي  المفص 
 .المحلي

 
ح فضال  عن ذلك، مهمة  الشخص الذي يجري المقابلةالتي يتول ى مقابلة ال هذه مقابلة شروطالبروتوكول  يوض 

  توضح بدقة األمور التالية: مقدمةب لةمقابال. على سبيل المثال، تبدأ جيب عليهاستإطالع الم
 

 ؛مدة االحتفاظ بهذه المعلومات، بما في ذلك الناتجة عنها استخدام المعلومات يةوكيف ،المقابلة هدف
 ؛(محققأو طبيب  أو محام أي اسمه وشرح عام لمجال عمله:) الشخص الذي يجري المقابلةب التعريف
 إلى أي حزب  ئهاوعدم انتما القيمة على لمشروعحياد المنظمة ونزاهة و  يةاستقالل التأكيد بوضوح على

؛متورط في الصراع
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لوقت الذي تستغرقه كل مقابلة. فإذا لق التوثيق ر  تقدير ف   على وجوب بروتوكول المقابلة ينص مواعيد المقابالت:
توقع الفريق أن تتعدى المقابلة الساعة، يكون من الحكمة تخصيص بعض الوقت الستراحة قصيرة. لذلك، احرص 
دائم ا على المباعدة بين المواعيد المتتالية تحس ب ا للمقابالت التي تطول بشكل غير متوقع، وللوقت الذي تحتاجه 

 لى أخرى أو من منطقة إلى أخرى.    لالنتقال من مقابلة إ

 ؛القيام بهلها ، أي ما يجوز وما ال يجوز المنظمة صالحيات، بما في ذلك والية المشروع
  جيب؛ستهوية المالمعلومات و  ةيتم الحفاظ على سريسإلى أي مدى

 الموافقة على المشاركة في أي وقت مكانية سحبإوبتذكير بأن المشاركة طوعية ال.
 

 بالموافقة، ما ُيعر ف على استعداد للمشاركةأنه و  هذه األمور أنه قد فهمب جيبستيؤكد المما لم  ال تبدأ المقابلة
 أو باألحرف األولى. جيبون كامال  ستع عليها المالتي يوق   "استمارة الموافقة الواعية، وجب استخدام "لكلذ. الواعية

ل عدم إبقاء  أو ،ذكر اسمه تردد ا حيال جيبستفيها الم بدييُ في الحاالت التي أما   جيبستهوية المحيث ُيفضَّ
نة في السجالت حفاظ ا على أمنه خانة الموافقة على  عالمة فيالشخص الذي يجري المقابلةأن يضع يكفي  ،مدو 

 . على المشاركة افققد و أنه هدف المقابلة و ب على علم أن المجيبإلى ة االستمارة لإلشار 
 

تها وأسئلالمقابلة مقدمة  التمر ن علىيمكن ألعضاء فريق العمل أن يرس خوا تطبيق هذا البروتوكول من خالل 
 مع بعضهم البعض.  وتجريبها

 

 

 صياغة األسئلة 1.1
تكون أسئلة المقابالت مصم مة بشكل يسمح بالحصول على معلومات كفيلة بإعطاء صورة أوسع للسياق الذي ُيزعم 

 تصاغ األسئلة على نحو يسمح بما يلي:تحديد ا، وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان فيه. 

 تفاصيل محددة بشأن مرتكبي االنتهاك الحصول على بما في ذلك :تحديد طبيعة االنتهاكات ودرجتها،
  "أسئلة تساعد على تحديد  ويقترحفي سياق النزاع في سوريا،  الجناةالتعر ف إلى مسألة يشرح المرفق "ت

؛ الجانيهوية 
  أما المرفق "ج" فيقدم وصف ا لعدد من األسلحة التي تم استخدامها خالل النزاع، وذلك بهدف مساعدة فرق

التوثيق على التعر ف إلى هذه األسلحة من خالل األدلة المجموعة.   

 كالقوانين والممارسات الثقافية؛  البنيوية، بما في ذلك األسباب محتملةالسباب معرفة األ

 ؛ عنهجم نتهاك أو األذى النافهم نتائج اال
  ،كعدد األشخاص الذين تأثروا باالنتهاك مثال ، وعدد الذكور منهم واإلناث، الحصول على معلومات كمية

وأعدادهم بحسب السن، الخ؛ 

  جيبون من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. ستي يسعى إليه المذال اإلنصاف نوعفهم

 على نمط األسئلة التي قد ترغب باستخدامها.   مفيًدا مثال المرفق "ث"االستبيان في يقدم 
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سؤال بطرح ( 3.1المقطع  في المقد مة المقترحة)بعد  حرص دائم ا على أن تبدأ المقابلةاأسئلة المقابلة،  ترتيبعند 
مقابالت مع العند إجراء  22 .بطريقته الخاصة وبالوقت الذي يحتاجه لذلك هشهد ما بسرد جيبستيسمح للممفتوح 

فانطالق ا من هذا السؤال ، حول سبب فرار المجيب من منزلهسؤال الب يمكن البدءالالجئين أو المشردين داخليا، 
 التي شهدها. انتهاكات حقوق اإلنسان التحدث عنإلى  يصل المجيب تلقائيا

 

غير تلقينية أو استدراجية يجب أن تكون األسئلة مفتوحة و بشكل عام، 
في  األكثر أهمية)تشير إلى اإلجابة أو تستبقها(. كما يجب طرح األسئلة 

سية أوال  ثم ونوصي بمعالجة المواضيع األقل جدال وحسا بداية المقابلة.
ا أكبرستبعد أن يبدي الم -التطر ق تدريجي ا إلى تلك األكثر  -جيب ارتياح 

 جدال  وحساسية. 
ا استخدام الخرائط أو السماح للم  باالستعانة بالرسمجيب ستمن المفيد أيض 

 شرح. ال لتسهيل
 

إضافتها على إجاباته، جيب ستالتي قد يرغب الم للتفاصيلوقت بعض الفي نهاية المقابلة، ال بد من تخصيص 
 سماء األشخاص اإلضافيين الذين قد يوصيوأل ،الشخص الذي يجري المقابلةألسئلة التي قد يرغب طرحها على او 

 سرية المقابلة.  بشأنجيب مجدد ا ستعلى طمأنة المالشخص الذي يجري المقابلةويحرص   .تهملبمقاب
 

 سالمة األشخاص  1.1
. جيب أو عدمهاستإجراء المقابلة مع الم أولوية عند اتخاذ قراروفريق التوثيق  جيبينستالم سالمة شخصكون ت

 إجراء حينإلى  جيبستاألول بالماالتصال  منذ ، أيوينبغي تقييم المخاطر األمنية في جميع مراحل عملية التوثيق
 . جيبستعند إجراء أي اتصال لمتابعة القضية مع المحتى في فترة ما بعد المقابلة المقابلة، و 

 
 :، نذكر منهاالعواملجيب بمجموعة من ستعلى المطر خمستوى ال يتأثر
 ؛تهوهوي جيبستالم مكان تواجد
  ؛جيبستلمل المتوفرة لحماية الذاتيةاموارد
  ؛السابق فيجيب، وتلك التي تعر ض لها ستالتي يتعر ض لها الم الترهيبمحاوالت أو التهديدات
  السائدةالبيئة األمنية

 
ا  برأي ضروري األخذمن ال جيب.ستللمتوفير الحماية على  التوثيققدرة فريق  بحسب ويختلف مستوى الخطر أيض 

 23 . طرالخالمخاطر المحتملة عند تقييم مستوى  جيب المعني حيالستالم
 

يوصى ، كقاعدة عامةخاصة جد ا بالسياق األمني المستهدف.  التوثيق اتخاذهاق يفر على التدابير التي  تكون
ى األفراد لإنتباه االلفت للتخفيف قدر اإلمكان من  الممكنة الجهود كل بذل"ونعني بذلك . الشديد اعتماد الحذرب
هوية  سرية احترام 24.المتعاونين مع فريق التوثيق"األشخاص  ومصادر المعلومات، وغيرهم منوالشهود ضحايا ال

ال  تصاغ األسئلة بشكليجب أن 
كما  يحكم على أي فعل أو جهة،

ة التعابير العامي   تجن بيجب 
صعبة  والمصطلحات المتخصصة

. حاول قدر اإلمكان أن تبقي الفهم
واضحة ومختصرة وسهلة  أسئلتك
 الفهم. 
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ا لالمرفق  يقدم. العملية أمن لحفظأساسي  شرطالمعلومات المكتسبة خالل المقابلة و  جيبينستمال لخطوات "ب" شرح 
  جيب. ستالملحماية أمن  اتخاذها التوثيقفرق يجدر بالتي 

 
 وحمل في ما بينهم الدائمالتواصل  سالمة شخصهمة حماي دابيرت شملفت، فرق التوثيقأعضاء أما بالنسبة إلى 
 .25مؤل فة من شخصين أو أكثر مجموعات ضمنالمقابالت والتوجه إلى ، خالل التنق ل الهاتف الخليوي

 

 إجراء المقابلة

 المكان .1.1
مقابالت على الينبغي إجراء مقابلة. الفي تحديد مكان  ول واألساسياألالعامل  جيبستالمشخص سالمة  تعتبر
لفت  يقل خطرحيث  يةعاجتماالكز امر الأو  رسامدكالمحايد، و في مكان آمن و ، اممكن  كان ذلك  حيثماانفراد 

 26 ومكان المقابلة. زمان جيب باختيارستفي أفضل الحاالت، يسمح للم. جيب أو مراقبتهستالماالنتباه إلى 

 

 توثيق المقابلة  .1.1
 

الصوت أو  تسجيلباليد، أو  مجريات المقابلة تدوين، بما في ذلك هاخيارات لتسجيل المقابلة أو توثيق ةعدهناك 
نذكر  كثيرةن على تحقيق التوازن بين عوامل فضل لمشروع معي  األ أسلوب التوثيق يارتخا دم  عت  وي  . التصوير بالفيديو

القائمة  لمؤسسةالمتاحة للموارد ا الناحية العملية التي تختلف بحسب ،جيبستأقوال الم حفظ فعالية فيالدقة و المنها 
 السرية.ضمان و ، بالبحث

حفظ و صوتهم  تسجيل حيال تردد ا بشكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ونمباشر الشهود ال يبديقد 
تدوين المالحظات بخط فاألكثر قبوال. أسلوب التوثيق في هذه الحالة  خطي ا تدوين المالحظات ُيعتبرلذلك ، تهمهوي
 التي خرائطالبيانية أو الرسوم الب ل استعانتهمكما يسه  ، رقميالالتسجيل ما يثيره  بقدر جيبينستالم ال يثير قلق اليد

 المخاوف والحد  من أكبر يسمح التسجيل على الورق بضمان سرية، باإلضافة إلى كل ما سبق. أقوالهمتوضح 
، لكن يمكن حل هذه المسألة بتشكيل فرق توثيق من أثناء المقابلة المعلومات جميع تدوين يستحيل. قد األمنية

التحدث بشكل عام ن و المشاركل فض  يُ  لكن تدوين األقوال. يقوم األول بتوجيه األسئلة بينما يتولى الثانيشخصين، ف
 شخص واحد فقط. إلى

ا المقابالت  بينموحدة مفيدة لضمان االتساق ال النماذجلتعبئة المعلومات. تكون دة استخدام نماذج موح   يمكن أيض 
 (."ث"وجمع المعلومات الكمية )انظر، على سبيل المثال، االستبيان في المرفق 
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 خالل المقابلة .1
 

 األساليب األساسية
 

يعاني األشخاص الذين تعرضوا النتهاكات غالب ا ما 
 من إجهاد نفسي النازحون نؤو الالجو نسان حقوق اإل

ا بالريبة وبفقدان السيطرة.شديد لذلك،  . قد يشعروا أيض 
أن يتعاطفوا مع هذه  موظفي حقوق اإلنسانعلى 

دين يراعوا الواقع الذي يعيشه هؤالء مجر  أن المشاعر و 
ان ينتبهوا أاألشخاص الذين يجرون المقابلة على موارد وبعيدين عن منازلهم وربما عن أسرهم. أي من  إلى  أيض 

خالل  معهمجيبين، كما عليهم أن يحافظوا على التواصل بالعينين ستالتفاعل مع الم أثناءصوتهم  ةلهجتهم ونبر 
انتهاكات حقوق  ذكر ويغفلواجيبون على األسباب االقتصادية التي دفعتهم إلى الهروب ستالمقابلة. قد يركز الم

جيبين بالتكلم بحرية حول ستللم األشخاص الذين يجرون المقابلة يسمح. في كل األحوال، التي تعرضوا لها اإلنسان
 إعادة التركيز على موضوع المقابلة.  يحاولواهذه المواضيع ومن ثم 

 
وبأنه ليس  وقت، أي في المقابلة من االنسحاب مكانيةإبتذكيره ب جيبستطمأنة الم ال بد من ،ى ما سبقباإلضافة إل

أن يتمتع  الشخص الذي يجري المقابلةفي المقابل، على . التي ال يرغب باإلجابة عليها األسئلةمجبر ا على إجابة 
 تسببيقد  السؤال يتضح له أن عندماة طرحه، متابععدم  أومعي ن،  سؤال طرح عدملكي يرتأي  بحسن التقدير

ا على مصلحة  إلنهاء مالئمال الوقت يحسن تقديركما عليه أن  .جيبستعلى الم بالمزيد من الضغط المقابلة حرص 
 (.الشخص الذي يجري المقابلةجيب أو  مصلحته )أي مصلحة ستالم

 
 التحقق من الوقائع وتسلسلها الزمني 

 

ما إذا كانوا ، ال سي  معي ن بوضع لإليحاء شديد ضغطب يتظاهروا أو واقد يبالغ جيبينستالمتجدر اإلشارة إلى أن 
بعض  أنها تحتوي على بل، ةقصتهم غير صحيح أن هذا ال يعني 27 الفرار من وطنهم.بيحاولون تبرير قرارهم 

ا إلى تكرارستقد يلجأ الم 28 عناصر المبالغة. أن  دونمن وسائل اإلعالم  فيأو شاهدها  هاسمعقصص  جيب أيض 
 تعذر زيارةالالجئين صعب بسبب  أقوالألن التحقق من و . هذه القصص أحداث على في الواقع شهد يكون قد
 تبدوحيث المزيد من التوضيح  منهم، بكل احترام، طلبت يمكنك أن، القصة التي يسردونها موقعلمعاينة  وطنهم
التي كانت  حول المسافة محددة أسئلةيمكنك طرح قصة غير متناسقة أو متناقضة. على سبيل المثال، الوقائع 
 .جابات أكثر دقةإ للحصول على الجناةلضحايا أو ا شكل حول وأ مثال والجاني أو الضحية جيبستالمبين  تفصل

 
بهذه الطريقة  29 بطرق مختلفة. انفسه ةلئسعبر طرح األ الصحيح ها الزمنيلحاول أن ترتب األحداث في تسلس

جيب ستالقصة التي يسردها المأن يحاول امتحان دقة الشخص الذي يجري المقابلةتضمن دقة المعلومات. على 
 .  هتمصداقيل التعر ض بشكل مباشرمن دون  هاوتماسك

 
 

 

 الموافقة الواعية

من الشروط األساسية إلجراء أي مقابلة عدم جواز مباشرة 
جيب موافقته الواعية على ستالم ما لم يعط   المقابلة

 (3.1)أنظر الفقرة  فيها المشاركة
 
 
 



18 
 

 مقابلة الناجين من العنف الجنسي

 
، قد يتردد المجتمعاتبسبب وصمة العار االجتماعية المرتبطة باالغتصاب أو العنف الجنسي في العديد من 

عن تجربتهم. في هذه الحالة، ينبغي بذل  الكالمجيبون ممن تعرضوا لهذا النوع من العنف بشكل خاص بشأن سالم
، كما يجب توطيد خالل المقابالت جيبين على سرد وقائع االعتداءستجهد إضافي لتهيئة جو  يساعد هذه الفئة من الم

قادر ا على فهم الوقائع  المقابلة يجري الذي خصالشالعالقة معهم وطمأنتهم بشأن سرية المقابلة. وعندما يصبح 
األساسية لحادثة سوء المعاملة أو العنف )ماذا حدث ومتى وأين ومن الذي كان مسؤوال، وما إذا كان هناك من شهود( 

 تنتفي الحاجة إلى الخوض في التفاصيل.
جيبات. ونقترح أدناه بعض المبادئ التوجيهية التي يمكن ستفي هذا السياق، تتولى النساء في فريق التوثيق مقابلة الم

األبحاث حول العنف ضد  في سياق اعتمادها للتخفيف من تعر ض النساء لألذى لألشخاص الذين يجرون المقابلة
 1المرأة:
 أسرة؛في كل  فقط ةامرأة واحد مقابلة

 سبق أن أسرة أو جماعة  ينتمي إلىرجل  علىالعنف الجنسي  موضوع حول عدم طرح أسئلة
هذا الموضوع؛   حولالنساء فيها  سؤلت

 فيهم  ندخل آخرون، بم إذاحول مواضيع أقل حساسية الستعمالها  المتفرقةاألسئلة  بعض تحضير
أطفال، إلى مكان المقابلة أثناء إجرائها. 

 

 تسجيل األعراض الجسدية والنفسية 
 

جيب ستاألعراض الجسدية أو النفسية التي يالحظونها لدى المبتسجيل األشخاص الذين يجرون المقابلة قد يرغب 
، االستعانة بطبيب لتقييم هذه ذلك لذلك، يجوز، حيثما أمكن 30 خالل المقابلة أو خالل فحص طبي مستقل.

االشخص الذي يجري المقابلة أو يجوز . أثناء المقابلة األعراض خالل المقابلة وأن  بعناية جيبستأن يراقب الم أيض 
لهذا  فوتوغرافية . إذا تم التقاط صورتقييمهالاألطباء  علىفي وقت الحق عرضها لكي ي مفيدة تفاصيلأي ل يسج

المالمح الممي زة التي تفضح  حذف عبرالغرض، ينبغي الحرص على عدم الكشف عن هوية الفرد في هذه الصور 
واضحة لدى أي إصابة  بشكل عام، يجب تسجيل. (III لقسمالتصوير الفوتوغرافي في ا)انظر نصائح ته هوي
األشخاص الذين يجرون  حاوليفي هذه الحالة، و . أو خدوش أو حروقجروح  وأكدمات  وأم تور  جيب من ستالم

 تخطيطي على رسم إلى اإلصاباتإلشارة ا تفيد. قد هاونوع هالونو  هاشكلو  هاحجمو  تحديد موقع اإلصابةالمقابلة 
على ضوء هذه التدابير، . معروف آخر شيءمع حجم  تحديده بمقارنته فيمكنحجم اإلصابة، أما جسم. لل

 تت سق المسجلة لدى المجيب عراضمعرفة ما إذا كانت األللشخص الذي يجري المقابلة وبمساعدة طبيب، يتسن ى 
 .التي يزعم التعرض لهاسوء المعاملة  حادثة مع
 

قد يعاني األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب من اضطراب ما بعد الصدمة وصعوبات عاطفية أو نفسية أخرى، بما 
جيب يواجه صعوبة في ستأن الم الشخص الذي يجري المقابلةفي ذلك ضعف الذاكرة، والقلق، والرهاب. فإذا رأى 

جيب أو ست، كأقارب المللمعلوماتالضروري االعتماد على مصادر أخرى  يصبح من، أو وصفها تذكر تجاربه
 ا.أيض  في هذه الحالة  مفيدةالمشورة الطبية وتكون . جيب وفهمهست، لمعرفة تاريخ الممثال أصدقائه
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 نفسية صدمةتعرضوا ل أشخاصإجراء المقابالت مع 
 

 ألنهمالمصداقية انطباعا  بعدم  التي تعرضوا لها مؤلمةال حوادثلل وسردهم رهماألشخاص عند تذك   يعطيقد 
هذه  فيضيفوااألوقات واألماكن، و التفاصيل  تختلط عليهم وأمن تجربتهم،  أجزاء استعادةصعوبة في  ونواجهي
 لهذا السبب، ينبغي 1 ي المقابلة.الشخص الذي يجر تهم بثق كل ما ازدادت، أو همذهن حسب ورودها إلىتفاصيل ال

في التواريخ واألوقات واألسماء. ك األساسيةالتفاصيل ب، السيما فيما يتعلق إجاباتهمتوضيح ل هؤالء فرصة منح
إذا ف. التعاليأو  الثقةعدم  وأعلى عدم التعبير عن الشك  األشخاص الذين يجرون المقابلةيحرص  المقابل،
 تضغط علىفي وقت الحق. ال  إليهلعودة ا وحاولالموضوع  رغي  خالل المقابلة،  جيب أو انفعلستالمب اضطر 

اطلب . نفسهلتعبير عن با جيبستللمح سموا ار  و صب كن. التي مر  بها التجاربمع  وتعاطف جيب، بل احترمهستالم
 .شديد التأثرا أو أصبح متعب   جيبستالمأن  الحظتإذا استراحة 

 
 كالتعذيب الصدمات الماضيةمناقشة  مستعدين لما قد ينتج عنأن يكونوا  المقبلةاألشخاص الذين يجرون على 
مجدد ا شخص ال. تحصل استعادة حالة الصدمة عندما يختبر الصدمةحالة استعادة إلى  أحيان ا تؤدي ألنها مثال

 اتخاذب الخطر تقليصب هذه النتيجة في جميع الحاالت، لكن يمكن عاشها في الماضي. ال يمكن تجن   حالة صدمة
 : 1اآلتيةالخطوات 

 

 ؛جيبستالمب إرهاق المقابلة لتجن   ضبط سرعة
  تعالي؛ومن دون صعوبة تذكر األحداث المؤلمة بطريقة محترمة باالعتراف واإلقرار

 ؛تجاربهعلى التحدث عن  وتشجيعه، جيبستما يقوله المإلى  اإلصغاء بتنب ه
   تجدر اإلشارة هنا إلى . هفتراضات أو األحكام حول سلوكاال، أو وضع جيبستالمب تصنيف سلوك تجن

ا من خالل لغة جسدهتظهر ال  الشخص الذي يجري المقابلةأن مواقف  ؛فقط من خالل كلماته بل أيض 
  تجربة حيال العاطفية الخاصة  مانفعاالتهالسيطرة على على  األشخاص الذين يجرون المقابلةتدريب

 ، هيجيبستالم، وليس بحد ذاتها الواقعةأن ب ،خالل المقابلة االقتضاء ، عندتوضيحال وأ ،ينجيبستالم
؛يشعرهم بعدم الراحةي ذال األمر

 األشخاص على ، جيبستفبالرغم من وجوب التعاطف مع الم. هأو لمس جيبستالم ةقناععدم جواز م
أو معالجتهم.    جيبينستتقديم المشورة للم تشملال مهامهم االنتباه إلى أن  الذين يجرون المقابلة

 بعد المقابلة .1
 

، ومن المستحسن أن يتم للمقابلة في أقرب وقت ممكن كامال  تقريرا   الشخص الذي يجري القابلةعدُّ بعد المقابلة، يُ 
إلى الئحة المسائل التي تم يقتضي العودة ، التقريرإلعداد في غضون أربع وعشرين ساعة من المقابلة.  ذلك

 .بهذه المسائل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المقابلة ربط بهدفلمعالجتها في األساس تحضير األسئلة
 
 رأيه بشأن الشخص الذي أجرى المقابلةيعطي المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المقابلة،  دقةعند تقييم و 

( 1.1القسم  أنظرمناقشتها ) تمتاالعتبار أن طبيعة القضايا التي ب، مع األخذ بشكل عام تهومصداقي الشاهد سلوك
إضافة إلى ذلك، قد تمنع  31 .جيبستبالنسبة إلى الم صعوبة في التواصلب سببتت قدختالفات الثقافية واال
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 الشديد إلى االنتباه. لذلك، ال بد من أقوالهفي  ازما أو واضح  امن أن يكون ح جيبستالمصدمات النفسية والثقافة ال
 مصداقيته.   جيب علىستتأثير سلوك الم

عدم االقتناع  ولو لم يكن شرح السبب عليه وجب ،جيبستيصدق أقوال الم ال الشخص اذي يجري المقابلة كان إذا
المقابلة  جزء من نبذالحاالت  بعض في الضروري من يكون قد حتى أنه. مألوفغير  اجيبين أمر  ستبمصداقية الم

 قتوثيال فريق مالحظات على بناء داخلية مراجعة لعملية كل مقابلة تخضع هذا، يحدث أن قبللكن . أو كل ها
 يجب نبذ أي جزء من المقابلة.  كان إذا ما حول الفريق داخل اآلراء في توافق لمحاولة التوصل إلى

 

 

III.  جمع األدلة 
 

التعاون جمع األدلة إما من موقع المقابلة أو من خالل  بإمكانهق أنه يوثتق اليجد فر يقد  ،مقابالتالفي سياق إجراء 
 .حقوق اإلنساننتهاكات ا قيامالتي تساعد على إثبات  ،المستشفياتالسجون أو كمع المؤسسات المناسبة، 

 
الواقعة موضوع الحدث أو  تؤكد، ةصحيح ت، والتي، إذا كاناألدلة األولية أو المباشرةهي األكثر قيمة األدلة 
 .الشهود والضحايا التي يتم تسجيلها في مقابلة شكل من أشكال األدلة المباشرة تعتبر أقوالو  البحث.

 
اأيضا فهي الحدث،  وقوع لتأكيد، والتي تميل األدلة غير المباشرةأما  األدلة قد تثبت من األدلة.  امهم   تشكل نوع 

تعرض تؤكد األقوال المرتبطة بالسجالت الطبية التي ونذكر منها المقابالت،  األقوال المسجلة خاللغير المباشرة 
الحدث، مثل، فوارغ  يؤكدستنتاج ااألدلة غير المباشرة إلى تؤدي لمعاملة سيئة. باإلضافة إلى ذلك، قد الشخص 

 .الرصاص أو شظايا قنبلة عثر عليها بالقرب من منزل الضحية
 
 

، ن، والصور الفوتوغرافيةو السجو وسجالت الشرطة  اكمالمح محاضروتشمل أشكال أخرى من األدلة غير المباشرة 
 . وفي كل األحوال،اأيض   والتي قد تكون مفيدة ها وسائل اإلعالم أو منظمات أخرىنشر تالتقارير التي فضال عن 

 .إلى تقييم دقيق وحيادهاثانوية المصادر المصداقية  تخضع
 

، ُيستحسن المحكمة عند طلب محاضرعلى سبيل المثال، حيثما أمكن.  األصليةالوثيقة طلب أ عند جمع الوثائق،
 . ةاألصلية بدال من النسخ الوثيقة الحصول على

 
ي خبرة دعت الحاجة ألخبراء مختصين إذا ب يستعينيخطط لزيارة موقع معين لجمع األدلة،  التوثيقإذا كان فريق 

على عدم تعكير صفو المواقع التي  التوثيقق يفر حرص يعموم ا، . مثال كعلم األدلة الجنائية، لتقييم الموقع خاصة
 فيهابما  مالحظاته يعمل على تسجيلغير المرغوب إليها، بل لفت االنتباه وعدم  ،دلةلأل تكون مصدر اقد 

 .بحذر وموضوعية المخططات أو الخرائط
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IV. تخزين األدلة 
 األدلة التي تنطوي على شهادات األشخاص .1

 

الشهادات تخزين  نعالج مسألةحقوق اإلنسان.  توثيقفعالية ل ةأساسي ضمانة مأمونآمن و  على نحو دلةاألتخزين 
 ".القضاياإلدارة  انظام   اعتمد: الرابعةتحت عنوان "الخطوة  ث" -I"السمعية والبصرية في القسم واألدلة 

 
 
 

 الصوتي والبصريأدوات التسجيل 

 

أو الكاميرات لتوثيق أدلة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ال تنطوي على  والصورة الصوتآالت تسجيل يمكن استخدام 
شهادات أشخاص. وبالرغم من أن هذه األدوات تقدم بعض المزايا، كاألثر الفوري لألصوات والصور والسرعة 

السرية  حيثمن  كبيرة من التوثيق محفوف ا بمخاطر ، يبقى هذا الشكلسبية في توزيع المعلومات الرقميةوالسهولة الن
 ضرر" ممكن ا.  ال تحدث أيحصر ا عندما يكون احترام مبدأ " بصريةستخدم التسجيالت الصوتية والواألمن. لذلك ت

 
وينحصر استخدام هذا التسجيل عند جمع شهادات األشخاص.  الصوتي والبصريال نوصي باستخدام التسجيل 

فوتوغرافيا أو بالفيديو، ولو لم يكن ذلك خالل إدالئهم  ال يجوز تصوير األفرادجمع األدلة غير المباشرة فقط. ب
بشهادة. ليس من الضروري تصوير الشهود، فقد يؤدي ذلك إلى استيائهم. أما في الحاالت النادرة التي يتم فيها 
تسجيل شهادة بواسطة إحدى األدوات المذكورة، فيجب بذل جميع الجهود الممكنة إلخفاء هوية الشاهد وتسمية 

 .يل بشكل ال يفصح عن اسمهالتسج
 

 ، يتخذ الخطوات التالية: للخطر جيبينستأمن الم تعريضمكانية التصوير من دون إإذا كان فريق التوثيق أكيد ا من 
 

  استخدم أجهزة مناسبة: أي مثال، كاميرا صغيرة داكنة اللون بدل أن تكون بيضاء أو فضية اللون
عند استخدامها؛  تا  الكاميرا أصواوعاكسة للنور. احرص على أال تصدر 

 مثال التقاط الصور  حاجة إلى النظر عبر العدسة )يمكنتمر ن على استخدام الكاميرا من دون ال
ذا كنت تصو ر ب هاتف محمول، التقط الصورة بالوضعية العادية واسطة من مستوى الخصر. وا 

لحمل الهاتف من دون رفع الذراعين أو تحريكهما(؛

 م الكاميرا، احرص دائم ا على التقاط أكثر من صورة واحدة لكل فرد؛ عندما تستخد 
  على االنترنت ) مرم زة )مشف رة(الصور على قاعدة بيانات حاول تنزيلMartus  : مثال

www.martus.orgذا قمت بتنزيلها على  (؛ ا خجهاز وا  ا لترميز اص  كمبيوتر خاص، استخدم برنامج 
 البيانات واستخدم كلمة سر إلقفال الملف. 

 

http://www.martus.org)؛
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 األدلة المادية وسلسلة المسؤولية .1
بطريقة تحافظ على  هافنيصتنها و يخز ت ، فيجبأشياءأو  مستندات من ،فريق التوثيق يجمعهاألدلة المادية التي أما ا

 تدون فيه أسماء جميع األشخاصسجل عن  كناية هي المسؤولية. سلسلة الخاصة بها "مسؤوليةالسلسلة "وضوح 
بطريقة غير  به يتم العبث لم أن الدليلمن للتأكد  قد تعتمد المحكمة على هذا السجل .لالدليتناقلوا حيازة الذين 
 مسؤولية الحفاظ على سلسلةيعتبر و من مسرح جريمة مزعومة.  سحبهمنذ  ض للتعديل أو التخريبولم يتعر  سليمة 

 .لحماية سرية األدلة فعالةيلة محدودة وس
 

 ينص سجل سلسلة المسؤولية بوضوح على المعلومات التالية:  
  الدليل؛ -الغرضوصف

  هوية الشخص الذي سحب الدليل؛

 في أي تاريخ وزمان تم سحب الدليل؛

 .الموقع الذي وجد فيه الدليل

 في كل مرة ينتقل الدليل إلى عهدة شخص جديد، يتم تحديث سجل المسؤولية الخاص به. 
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  اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون انتهاكات أنواع . ث

 

ح(، يسمح للدول في حاالت النزاع المسل   عنها فترات "الطوارئ العامة" )والتي يتم اإلعالنك، محددةفي ظروف 
ذلك، مع لكن  32 بفرض بعض القيود على الحقوق الممنوحة لألفراد بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

الحياة الحق في  . وتشمل هذه الحقوقغير قابلة للتعليق بعض الحقوق األساسية تبقىظروف، هذه حتى في و 
وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحرية الفكر  للتعذيب أحد إخضاع عدما، و تعسف   تهمن حياأحد حرمان وحظر 

 33 .والوجدان  والدين
 

 ،دولي الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنسانيالح غير مسل  النزاع العالوة على ذلك، ُتط بَّق في سياق 
والقيود  ،محاكمات جائرةوالمن العنف  والحمايةوتشمل الحماية من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ 

 .المفروضة على أساليب الحرب

هل تنتهك القانون الدولي لحقوق  العناصر الواجب إثباتها نوع االنتهاك
 اإلنسان؟ 

هل تنتهك القانون 
 الدولي اإلنساني؟ 

 
 تعذيب من قبل جهة حكومية

  التسبب بألم ذهني أو جسدي
شديد أو معاناة

  ،موافقة سلطات الدولة أو إذعانها

  ،حصول التعذيب لغرض معين
مثل الحصول على المعلومات أو 

المعاقبة أو الترهيب أو اإلذالل.

  يشمل التعذيب االغتصاب وغيره
من أشكال العنف الجنسي.

 نعم
تجدر اإلشارة إلى أن القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان ال يسمح 

رئ بالتعذيب حتى في فترات الطوا
 العامة.

 نعم 

تعذيب من قبل جهة غير 
 حكومية 

)قوات المعارضة السورية 
 مثال(

  التسبب بألم ذهني أو جسدي
شديد أو معاناة شديدة. 

  ،حصول التعذيب لغرض معين
مثل الحصول على المعلومات أو 
المعاقبة أو الترهيب أو اإلذالل. 

  الضحية المزعومة لم تشارك فعلي ا
العدائية.في العمليات 

  يشمل التعذيب االغتصاب وغيره
من أشكال العنف الجنسي.

 ال يغطيها
 )عندما ترتكبه جهة غير حكومية(

 نعم 

 نعم  نعم التعريض المتعم د  أللم ذهني أو  سوء معاملة ال يصل إلى حد 
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التعذيب )معاملة وحشية، 
 الإنسانية، أو مهينة(

جسدي شديد أو معاناة شديدة. 

  أو إذعانهاموافقة سلطات الدولة

اإلعدام خارج نطاق  
القانون  أو بإجراءات موجزة 

 أو اإلعدام التعسفي 

  الحرمان من الحياة من دون
محاكمة عادلة 

 )بسبب العملية القضائية(      

  نتيجة ألمر صادر عن الدولة أو
بالتواطؤ مع الدولة

 نعم  نعم 

 
االعتقال التعسفي أو الخارج 

 القانونعن نطاق 

  االحتجاز بموافقة الدولة في سجن
أو في مركز اعتقال آخر

 ال ُيعطى أي سبب العتقال، أو

  ال يسمح للمعتقل بالمثول أمام
قاٍض من دون إبطاء؛ أو

  ال ُيحاك م المعتقل ضمن فترة
زمنية معقولة.

 ال يغيطيها نعم 

حجز أو اعتقال شخص في   أخذ الرهائن
سياق النزاع المسلح

  التهديد بقتل  الرهائن أو
إصابتهم، أو مواصلة احتجازهم 
إلجبار طرف ثالث على القيام 
بفعل ما أو االمتناع عن القيام 

به.

 نعم  ال يغطيها

يتم تجنيد طفل دون سن الخامسة   التجنيد القسري لألطفال
عشرة كجندي أو مقاتل من قبل 

القوات الحكومية أو المعارضة

  ال يغطيها نعم 

ض القيود على حرية فر 
 الفكر والوجدان والدين

  اإلتيان بفعل أو إغفاله بهدف منع
شخص من حرية اعتناق أو 
ممارسة أي دين أو معتقد يختاره. 

 ال يغطيها نعم

سرقة القوات المسلحة لممتلكات   السلب والنهب
خاصة في سياق نزاع مسل ح

 نعم  ال يغطيها

التهجير القسري السكان 
 المدنيين 

نقل مجموعة من األشخاص قسر ا أو طردهم من 
دون أساس قانوني من المنطقة التي يتواجدون فيها 
بصفة مشروعة. مالحظة: باستثناء حاالت إجالء 
ة، ما دامت   المدنيين لدواع عسكرية أو أمنية ملح 

 الظروف التي تبرر اإلخالء قائمة.

 نعم  ال يغطيها
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عنف هدفه نشر الرعب بين 
 المدنيين

 عمل عنفي يستهدف السكان المدنيين. مثال: 

  القصف العشوائي على نطاق
 واسع؛

  االعتداء واالغتصاب وسوء
المعاملة أو التعذيب ضد النساء 

 واألطفال؛
 .القتل الجماعي

 ال يغطيها
  

 نعم 

استخدام األسلحة العشوائية 
 األثر بطبيعتها

 

 استخدام أسلحة:

  ال يمكن من خاللها استهداف
كري محدد دون غيره، هدف عس

أو

  لها آثار غير قابلة للحصر أو
التحك م بها،

 ومن األمثلة على ذلك:
 األسلحة الكيميائية• 
 القنابل العنقودية• 
 األسلحة الحارقة• 

 نعم  ال يغطيها

ُتعرف األسلحة الكيميائية عموما بأنها ذخائر أو  استخدام األسلحة الكيميائية 
الكيميائية السامة بهدف التسبب أجهزة  تنشر المواد 

باألذى أو القتل. تكون هذه األسلحة قابلة للنشر 
على شكل غازي أو سائل أو صلب. ومن األمثلة 

 على ذلك:
 غاز السارين• 
 غاز الخردل• 
 VXعامل • 

 34 نعم ال يغطيهاكال
 

االستفادة من وجود  المدنيين )أو   استخدام الدروع البشرية
عمليات عسكرية تحر كهم( لردع 

ضد نقاط أو مناطق معي نة.

 نعم  ال يغطيها

الهجمات العسكرية التي ال 
ق بين محاربين ومدنيين  تفر 

 )انتهاك مبدأ التمييز(

  هجمات عسكرية  تستهدف
السكان المدنيين واألفراد المدنيين، 
أو المناطق التي يسكنها المدنيون 
)مثل المساجد والكنائس 

مدارس(؛والمستشفيات، أو ال

  حرمان فئات معينة من السكان
عمد ا من الحق في الحصول على 

 نعم  ال يغطيها
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إلثبات انتهاكات القانون الدولي لحقوق  هاتوثيق يتوجب على فريق التوثيقالعناصر التي  اآلتيالجدول يحدد 

 .اإلنسانيالدولي أو القانون /اإلنسان و
 

 

الغذاء والماء والدواء، أو غيرها 
من الخدمات األساسية، أو،

  شن هجوم عسكري من دون
اعتبار واجب تقليل الضرر على 

السكان المدنيين.
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 "أ" المرفق
 األساسية المبادئ

 

 ال تحدث أي ضرر

جيبين الجسدية أو صحتهم العقلية أو ستعلى حساب سالمة الم ا  ال يقوم توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان أبد
 جيبين. ستلذلك، ينبغي اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سالمة الم العاطفية.

 

  إليك الموكلة المهام بحدودالتزم

تقدم لهم جيبين وال ستجيب. ال تسع  إلى بناء عالقات صداقة مع المستحافظ على الحدود المهنية بينك وبين الم
 النصائح أو الدعم المالي.

   
 

 حافظ على السرية

الحفاظ على سرية المعلومات أمر بالغ األهمية. فانتهاك السرية يمكن أن يعر ض جميع األطراف المعنية للخطر، 
 جيب واألشخاص الذين يذكرهم في إفادته، والمنظمة التي يمث لها فريق التوثيق. ستبما في ذلك الم

 
 

  السياق العامإفهم

احرص على اكتساب فهم سليم لسياق العمل، ويشمل ذلك ديناميات النزاع وديناميات المجتمع المحلي 
 والمجتمعات الفرعية فيه والعادات واللغة والتاريخ والبنى األسرية واالجتماعية.  

 
  الحساسيةاحرص على مراعاة

مجيبين وأسرهم ومجتمعاتهم بصورة ستوخيمة بالنسبة للقد يؤدي توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان إلى عواقب 
عامة. لذلك احرص على التعامل مع المواضيع بحساسية في مراحل التوثيق كافة، واتخذ الخطوات الالزمة 

 لتجن ب خطر التذكير بالصدمة وتكرارها.
 
 

 أحسن التقدير واحرص على المثابرة واالتساق والتحلي بالصبر

نسان تستوجب الحذر. أحسن التقدير في كل األوقات وكن مستعد ا للتعامل بمرونة ومثابرة عملية توثيق حقوق اإل
 وصبر. 



29 
 

                                                                                                                                                                              

 
 التمس المشورة

احرص على استخالص المعلومات على نحو منتظم مع فريقك لتقييم عملية التوثيق باستمرار وتحديد األنماط أو 
 الثغرات في وقت مبكر. 

 
 

 احرص على الصحة والدقة

 اعتمد التركيز الهادف والدقيق خالل عملية التوثيق. 
 
 

 حافظ على الموضوعية والحياد

حرص على أن تكون موضوعي ا وحيادي ا في كل األوقات. ال تظهر أي تحيز أو رأي سياسي خالل التوثيق ا
 عند تقييم األدلة.  واستند إلى معايير حقوق اإلنسان الموضوعية
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 "ب" المرفق

  وأمنها األدلة سرية لحفظ أساسية خطوات
 

 توثيق الشهادات
اسمهم طريقة التوثيق األكثر أمن ا. ال نوصي  أوجيبين ستهوية الم عن ُتعتب ر المحاضر الخطية التي ال تكشف
 بتسجيل الشهادات بالصوت والصورة.  

 
 والبصري  الصوتيالتسجيل 

 تسجيليجوز استخدام التسجيل الصوتي والبصري لتوثيق األدلة التي ال تنطوي على شهادات أشخاص. ال يجوز 
 بواسطة الفيديو قبل الحصول على موافقتهم الواعية الصريحة.  أوأو تصويرهم فوتوغرافيا  فراداأل صوت

 
من دون تعريض أمن المجيب للخطر، أو إذا كان فريق التوثيق متأكد ا من امكانية التسجيل الصوتي أو البصري 

 إذا أراد توثيق أدلة غير مباشرة على هذا النحو، فعليه اتباع الخطوات التالية:
 

  استخدم أجهزة مناسبة: أي مثال، كاميرا صغيرة داكنة اللون بدل أن تكون بيضاء أو فضية اللون
وعاكسة للنور. 

  ومن دون الحاجة إلى النظر عبر العدسة )يمكن مثال تمر ن على استخدام الكاميرا بالوضعية الصامتة
التقاط الصور من مستوى الخصر. أما عند التصوير بواسطة هاتف محمول، فيمكن التقاط الصورة 

بالوضعية العادية لحمل الهاتف من دون رفع الذراعين أو تحريكهما(؛

  احرص دائم ا على التقاط أكثر من صورة واحدة لكل فرد؛ 
 الصور على قاعدة بيانات مرم زة )مشف رة( على االنترنت ) حاول تنزيلMartus  : مثال

www.martus.orgوعند تنزيلها على جهاز كمبيوتر خاص، احرص على استخدام برنامج خاص  (؛
 لترميز البيانات واستخدام كلمة سر إلقفال الملف. 

 
 تخزين األدلة 

  تخزين األدلة وتسميتها بطريقة تشير إلى سلسلة مسؤولية واضحة.احرص على

 فظ على سلسلة مسؤولية محدودة حيثما أمكن.اح

 على تخزين الملفات على نحو آمن: احرص

 اعتمد التمويه في تسمية الملفات؛

 ؛األسماءتسمية الملفات المتعلقة بفرد و/أو مجيب باألرقام بدال من  اعتمد
 عن الملفات؛  بعيد القوائم التي تحتوي على أسماء المجيبين اب احتفظ

http://www.martus.org)؛
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 وآمن. منفصلنسخ عن الملفات واحرص على تخزينها في مكان ب احتفظ 

  قد يرغب فريق التوثيق باستخدام خادوم(server) آمن ومجاني عبر اإلنترنت، مثل برنامج Martus 
www.martus.org)  تخزينها على خادم آمن يدار عن بعديتيح خيار (، الذي يشف ر البيانات و . 
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 "ت" المرفق
 

 الجناة إلى التعّرف
 

تكب انتهاكات حقوق اإلنسان. يعود ذلك جزئي ا إلى الجهات التي تر يصعب التعر ف إلى  ،في السياق السوري
األحزاب الموالية للحكومة والجيش السوري الحر، باإلضافة إلى  هاد الجماعات المنخرطة في الصراع، بما فيتعد  

 الجماعات الجهادية.   
 

 أسئلة تساعد على التعر ف إلى الجناة 
 

 الذي للشخصجيب األولى بشأن أي حادث ينطوي على انتهاك لحقوق اإلنسان، يمكن ستبعد سماع إفادة الم
 :ةلتأكد من هوية الجناا بهدفأن يطرح األسئلة التالية على المجيب  المقابلة يجري

 
 إذا كان ف -حة معي نةالمزعوم ينتمي إلى جماعة مسل   الجانيجيب حول ما إذا كان ستانطباع الم

جيب رأي في هذا المجال، ما هو أساس رأيه؟ هل صدر عن الجناة أي قول أو فعل يشير إلى ستللم
 عن أنفسهم بأي شكل من األشكال؟ الجناةانتماء معين؟ أو هل عر ف 

  دةهل كانوا يرتدون نوع ا معين ا من األزياء  -ماذا كان الجناة يرتدون؟ الرسمية؟ إذا كان األمر  الموح 
أي شارات أو شعارات موجودة عليه. )الزي الرسمي يشير بوضوح إلى  واذكر كذلك، صف هذا الزي

العربي السوري أو القوات  الجيشالقوات المسلحة السورية( )الزي الزيتوني/الكاكي اللون يشير إلى 
الجوية العربية السورية، أما الزي األبيض أو األزرق فيشير إلى القوات البحرية العربية السورية؛ 

الدفاع العربي السوري، والزي األسود إلى  اتالرمادي يشيران إلى قو  -الرمادي أو األزرق -يوالكاك
 حزب اهلل أو جبهة النصرة( 

   القوات و د عدد كبير من الجماعات كالجيش العربي السوري عم  هل كانوا يرتدون أي شيء للتمويه؟ )ي
الدفاع الوطني إلى ارتداء  واتاهلل وقالدفاع العربي السوري وحزب  اتالجوية العربية السورية وقو 

 (يةتمويه مالبس
  ا من اللباس المدني  المقاتلونهل كان الدفاع الوطني والجيش السوري  ات؟ )كقو يالتمويهو يرتدون مزيج 

 الفاروق وحركة أحرار الشام اإلسالمية( وكتائبالحر 
 (ما كان لون لباس الجناة؟ )اللباس المدني األسود يشير إلى الشبيحة 
  أي إشارة تعر ف عنهم؟ )الشريط األحمر على الكتف يشير إلى رتبة رسمية  يحملهل كان لباس الجناة

 في الشرطة العسكرية(
  القبعة أو البيريه أو  تقبعات/بيريه/عصابات رأس؟ إذا كانت اإلجابة نعم، هل كان يعتمرونهل كانوا

يشير البيريه األحمر إلى حزب اهلل(، عصابة الرأس الحمراء أو  قدالعصابة تحمل أي كتابة عليها؟ )



33 
 

                                                                                                                                                                              

األبيض فإلى جبهة  بالخطتشير إلى الجيش السوري الحر، أما السوداء مع كتابة عليها  قدالخضراء 
 إلى كتائب الفاروق(  انالنصرة أو كتائب الفاروق، كما أن العمامة مع الكوفية تشير 

 انت اإلجابة نعم، صف هذه األعالم )أنظر أدناه(. هل كانوا يحملون األعالم؟ إذا ك 
  لكنة الجناة؟ هل هي جماعة محلية أو أجنبية؟ )اللغة الفارسية تشير لغةهل كان بإمكانك التعرف إلى /

 الكردية الهيئةإلى الجماعات القادمة من إيران بينما تشير اللغة الكردية إلى حزب االتحاد الديمقراطي/
 ( العليا

  يحملون/ يستخدمون األسلحة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما نوع هذه األسلحة؟ )أسلحة تكنولوجية هل كانوا
أما األسلحة  السوري العربي الجيشمتطو رة، مثال: األسلحة الصغيرة الحجم والدبابات تشير إلى 

 الصغيرة والخفيفة فتشير إلى الشبيحة(
  قناصة؟ تشير التقارير إلى أن القوات ال منا هل كانت طلقات النار تأتي من مكان بعيد؟ )هل كانو

اصة وأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تستخدم القن   تزويد يتول ونحرس الثورة اإلسالمية لالبرية 
 المقاتلين المتمردين في المخي م( لتصفيةالقناصة 

  ها إلى مجموعة عسكرية ئاد احتمال انتمادز ا الجماعةمنظ مة؟ )كلما ازداد تنظيم  الجماعةهل بدت
 حد كبير فتشير إلى اللجان الشعبية.  إلىرسمية. أما المجموعات غير المنظمة 

  الجهادية كجبهة النصرة وكتائب  الجماعاتالطويلة تشير إلى  ى. )اللحالجناة وجوه في الشعرصف
 أحرار الشام(

 )هل كانت الهجمات جوية؟ )القوات الجوية العربية السورية 
 

دول أدناه أمثلة على الجماعات الناشطة في سوريا بيد أنه ال يشملها كلها. تنقسم األمثلة أدناه إلى ثالثة الج يقدم
 عناوين: )أ( القوات الموالية للحكومة، )ب( القوات المعارضة، )ت( مجموعات مسل حة أخرى. 
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 القوات الموالية للحكومة .1

 التابعة والجماعات/ السورية الحكومية القوات

 لها

 

 الجيش العربي السوري

  القوات السورية المسلحة النظامية

 

 الوطني الدفاع جيش

 المجتمعات من أساس ا مستمد ة عسكرية شبه قوات 
للحكومة الموالية

 النظامي الجيش وحدات جانب إلى يقاتل

 

 الشبيحة

 للحكومة موالية ميليشيا

 المدني اللباس الشبيحة عناصر يرتدي

 34 األسود اللون يرتدون ما غالب ا

 السورية الشرطة ووحدات السورية المخابرات جهاز

 

 مقاتلو حزب هللا 

  ُوفي صيريدعمون الجيش السوري بالقرب من الق 
أخرى مناطق

 فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

  الشارة

 

 العلم 

 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  34ناشطة في مخيم اليرموك في دمشق

 تستخدم القناصة لتصفية المقاتلين المتمردين في المخيم

 

 

 

 34 قوى األمن اإليرانية

 يقال إنها تزود المخابرات السورية بالعتاد والخبرة

   بهدف للقناصة الجماعة هذه استخدام عن منشقون غبل 
 االحتجاجات احتواء
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  34 القوات المعارضة  .2

 الجيش السوري الحر

 

  الشارة

 

 

 علم االئتالف الوطني السوري

 

 

 أو كتائب الفاروق الفاروق لواء

  بعض وفي درعا في متواجد هومركزه األساسي في حمص و 
التركية الحدود من القريبة إدلب نواحي

 2012 شباط في عمرو بابا على الحصار خالل القتال في برز 

 التوحيد لواء

 2012 يوليو/تموز في حلب في تأسس

 المحافظ اإلسالمي بتوجهه مشهور

 2012 أغسطس/آب شهر أوائل في حلب معركة في برز

 إدلب شهداء لواء

 2012 مارس/آذار شهر في تأسس

 فقط وريفها إدلب محافظة في ناشط 
 الوطنية الوحدة كتائب

 دلب دمشق ريف في نشاط ا أكثر هي  وريف وحمى وسويداء وا 
حمى

 ه ذات  علماني توج 
 األيوبي الدين صالح لواء

 الكردي العسكري والمجلس الحر السوري الجيش راية تحت يعمل 
األعلى

 2012 مايو/أيار شهر في تأسس

 والتركمان العرب من عناصر يشمل 
 حلب وريف حلب في نشاط ا أكثر هو

 الجهاديون

لهم كرمز الشهادة يستخدمون  

 

 جبهة النصرة

  ُالعراق في القاعدة بتنظيم عالقة لها بأن كبير حد إلى عتقدي

 ا متواجدة وهي الزور، ودير حلب في األساسي مركزها  في أيض 
حمص وفي دمشق ضواحي

 تقريب ا 2011 أكتوبر/األول تشرين شهر منذ سوريا في متواجدة

 والمواقع التفتيش نقاط عند انتحارية لعمليات بتنفيذها معروفة 
للنظام التابعة االستيطانية
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 الجهاديون )تابع(

 

 

 الشام أحرار

 2011 العام أواخر في الجماعة تأسست

 ا متواجدة وهي إدلب محافظة في األساسي مركزها  حمى في أيض 
 وحلب

 الطرقات جوانب على القنابل استخدمت التي الكتائب أولى من 
.الناسفة العبوات بواسطة والهجمات

 األطفال تعليم احتياجات تلبي عسكرية غير أجنحة تتضمن 
الشرعية والمحاكم المساعدات وتوزيع

 الشام صقور

 2011 نوفمبر/الثاني تشرين في الجماعة تأسست

 إدلب محافظة في األساسي مركزها

 سلفي توجهها

 السيارات تفجير عبر انتحارية لعمليات بتنفيذها معروفة

 

 

 حركة أحرار الشام اإلسالمية

 علمها ألن عناصرها يرتدون لباًسا مشابهًا  ال يمكن تمييزها إاّل من خالل

أي يمزجون بين اللباس  -للباس عناصر ميليشيات المعارضة األخرى
 المدني والتمويهي

  وهي اتحاد للفصائل الجهادية التي تأسست لكتائب أحرار الشامتخضع ،

 .2222في بداية عام 

 أخرى مسل حة مجموعات .3

 

 الحماية الشعبية الكرديةاللجنة الكردية العليا ووحدات 

  بدأت ببسط إدارتها وسيطرتها على المدن التي تت سم بأغلبية
سكانية كردية ومناطق حدودية أساسية في الشمال. 

 

 
34 14482968-east-middle-http://www.bbc.co.uk/news/world 
34 CoI Report, 6.  
34 -for-spying-of-charged-man-arrested-forces-security-http://inserbia.info/news/2013/08/iran

regime/-israeli 
 (  2221فبراير،  1كارنيغي للشرق األوسط، المعارضة السورية المسلّحة: لمحة موجزة ) من مركز  34

overview/fblr-brief-opposition-armed-s-mec.org/2013/02/07/syria-http://carnegie 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14482968
http://inserbia.info/news/2013/08/iran-security-forces-arrested-man-charged-of-spying-for-israeli-regime/
http://inserbia.info/news/2013/08/iran-security-forces-arrested-man-charged-of-spying-for-israeli-regime/
http://inserbia.info/news/2013/08/iran-security-forces-arrested-man-charged-of-spying-for-israeli-regime/
http://carnegie-mec.org/2013/02/07/syria-s-armed-opposition-brief-overview/fblr
http://carnegie-mec.org/2013/02/07/syria-s-armed-opposition-brief-overview/fblr
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 "ث" المرفق

 اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانونب سوريا التزامات 

34 

 توقيع )تو(  االتفاقية
 تصديق )تص( أو

 

  34 ظاتالتحف  

 )محددة( 34المعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني

 ضحايا النزاع المسل ح

  ظاتتحف   ال تص -1/33/3791 3717اتفاقيات جنيف، 

التفاقيات  (Iالبروتوكول اإلضافي األول )
 3711جنيف، 

  ظاتال تحف   تص -31/33/3791

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
بشأن اشتراك األطفال في المنازعات 

 1111المسلحة، 

 

تعلن الجمهورية العربية السورية أن األنظمة  تص -31/31/1111
السارية والتشريعات المرعية اإلجراء في وزارة 
الدفاع في الجمهورية العربية السورية ال تسمح 
ألي شخص دون سن الثمانية عشرة باالنخراط 
في القوات المسلحة الناشطة أو قوات 
االحتياط أو التدريبات العسكرية، كما ال تسمح 

 شخص دون السن المذكور.  بتجنيد أي

 وسائل وأساليب القتال

بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات  
الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل 

 3719البكتريولوجية، بروتوكول جنيف لعام 

  ظاتال تحف   تص -31/31/3799

 3711اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية، 

 

 متوف ر غير تو -31/1/3711
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  الثقافيةالملكية 

اتفاقية الهاي بشأن حماية الملكية الثقافية، 
3791 

  ظاتال تحف   صت -9/1/3799

بروتوكول الهاي بشأن حماية الملكية 
 3791الثقافية، 

  ظاتال تحف   تص -9/1/3799

بروتوكول الهاي الثاني بشأن حماية الملكية 
 3777الفكرية، 

 متوف ر غير تو -31/9/3777

 الجنائيالقمع 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
3779 

 غير متوف ر تو -17/33/1111

 معاهدات أخرى ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة 
 3719 ،عليها

  ظاتال تحف   تص -19/9/3799

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في 
البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض 

 3719عدائية أخرى، 

 غير متوف ر تو -1/9/3711

االتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة 
 (3797واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم )

أعلنت الجمهورية العربية السورية عن  تص -11/31/1119
 31تحفظات لها بشأن الفقرة األولى من المادة 

  اقية. من االتف

 )عامة( 34معاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
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االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
 3799التمييز العنصري، 

 

نيسان/أبريل  11
 تص -3797

ال تعتبر الجمهورية العربية السورية نفسها 
من االتفاقية،  11ملزمة بما ورد في المادة 

حالة أي نزاع ينشأ بين  فيما يتعلق بأنه "في
دولتين أو أكثر من الدول األطراف بشأن 
تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته 
بالمفاوضة أو اإلجراءات المنصوص عليها 
صراحة في هذه االتفاقية، يحال هذا النزاع 
بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة 
العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق 

لمتنازعون على طريقة أخري لتسويته." وترى ا
أنه يلزم موافقة كافة األطراف ذات الصلة، 
حتى يمكن إحالة أية نزاع إلى محكمة العدل 

 .الدولية للفصل فيه

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
 3799واالجتماعية والثقافية، 

نيسان/أبريل  13
 تص -3797

سورية أن الفقرة تعتبر الجمهورية العربية ال
من العهد الدولي  19األولى من المادة 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
من  19والثقافية والفقرة األولى من المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية تتنافى مع أهداف العهدين 

ومقاصدهما ألنها ال تعطي  فرصة االنضمام 
الدول من دون  رين لجميعإلى العهدين المذكو 
 تفرقة أو تمييز. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 3799والسياسية، 

نيسان/أبريل  13
 تص -3797

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
 3711والمعاقبة عليها، 

حزيران/يونيو  39
 تص -3719

  ظاتال تحف  
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التمييز اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 3717ضد المرأة، 

فقرة   7والمادة  1تحفظت سورية على المادة  1111آذار/مارس  19
حق المرأة في منح جنسيتها ب، المتعلقة 1

حرية  بشأن: 1فقرة  39. والمادة األطفاله
حركة األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم 

قامتهم. و  ، فقرات ج ، د  3، بند  39مادة الوا 
تمنح المرأة حقوقا مساوية ، و ، ز، التي 

للرجل في الزواج والطالق والوالية والقوامة 
 39والوصاية، واختيار اسم األسرة. والمادة 

بشأن السن األدنى للزواج، نظر ا  1فقرة 
لتعارض هذه المادة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية. كما تحفظت سورية على المادة 
شأ المتعلقة بتحكيم أي خالف ين 3فقرة  -17

 بين دولتين فيما يتعلق بهذه االتفاقية .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 3791المهينة، 

آب/أغسطس  37
 تص -1111

  ظاتال تحف  

االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري 
 3799في األلعاب الرياضية، 

تشرين  19
 -3799نوفمبر الثاني/
 تص

  ظاتال تحف  

 3797اتفاقية حقوق الطفل، 

 

تتحفظ الجمهورية العربية السورية على أحكام  تص -39/1/3771
االتفاقية التي تتعارض مع تشريعاتها ومع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، ال سيما المادة 

( المتعلقة بحق الطفل في اختيار الدين، 31)
 بشأن التبني.  13و  1 والمادتين

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال 

 1111في البغاء وفي المواد اإلباحية، 

 -1111أيار/مايو  39
 تص

تتحفظ الجمهورية العربية السورية على أحكام 
( ii)أ( ) 3الفقرة  1والمادة  9فقرة  1المادة 
ة بموضوع التبني في البروتوكول المتعلق

الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن االختياري 
بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي 

 المواد اإلباحية.
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االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
 3771المهاجرين وأفراد أسرهم، 

حزيران/يونيو  1
 تص -1119

  ظاتال تحف  

األشخاص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق 
1119 

تموز/يوليو  31
 تص -1117

تعلن الجمهورية العربية السورية عن أنها ال 
 تعترف باختصاص لجنة حقوق األشخاص  
ذوي اإلعاقة )"اللجنة"( المنصوص عليه في 

من البروتوكول االختياري،  1و  9المادتين 
من البروتوكول: "يجوز  9وذلك بموجب المادة 

ف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو للدولة الطر 
التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن 

أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص 
 ". 1و  9عليه في المادتين 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 
 1119األشخاص ذوي اإلعاقة، 

تموز/يوليو  31
 تص -1117

 

 

 

 
 

 
 للجنة الدولية للصليب األحمر والمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان.التابعة  اتالبيان قواعدالمصادر:  34
ال ينطوي انضمام الجمهورية العربية تحفظ عام للجمهورية السورية على جميع المعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت: " 34

و أساسا إلقامة أية عالقات معها فيما يتعلق بأية مسألة السورية إلى االتفاقية الحالية بأي حال على االعتراف باسرائيل، أ
  ".تنظم بمقتضى االتفاقية الحالية

  :المعاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني التي لم توقع أو تصادق عليها سوريا 34
 ضحايا النزاع المسل ح 

 ( البروتوكول اإلضافي األولI ،التفاقيات جنيف )3711 
 البروتوكول اإلضا( في الثانيII ،التفاقيات جنيف )1977 
 ( البروتوكول اإلضافي الثالثIII ،التفاقيات جنيف )2005 
 وسائل وأساليب القتال 

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر ،
3791 

 ( البروتوكول األولI)  حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
 3791عشوائية األثر؛ بروتوكول بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها، 

 ( البروتوكول الثانيII)  التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر
 3791روتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك والنبائط األخرى، أو عشوائية األثر؛ ب

 ( البروتوكول الثالثIII)  التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر
 3791أو عشوائية األثر؛ بروتوكول بشأن حظر األسلحة المحرقة، 

  3771الكيميائية، اتفاقية حظر األسلحة 
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 ( البروتوكول اإلضافي الرابعIV)  التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها
 3779مفرطة الضرر أو عشوائية األثر؛ البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى، 

 ( البروتوكول الثانيII )ينة؛ بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال المعدَّل التفاقية حظر أسلحة تقليدية مع
 3779األلغام واألشراك والنبائط األخرى، 

  ،نتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام  3771اتفاقية حظر استعمال وتخزين وا 
 ثر، المادة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األ

 1113األولى المعد لة، 
 ( البروتوكول الخامسV)  التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة

 1111الضرر أو عشوائية األثر، بروتوكول بشأن المخلفات المتفجرة للحرب، 
  ،1119اتفاقية الذخائر العنقودية 
 القمع الجنائي 

 3719سكرية الدولية لنورمبرغ، ميثاق المحكمة الع 
  ،3719مبادئ األمم المتحدة للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ 
  ،3799اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية 
  ،3771النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
 3771دولية لرواندا، النظام األساسي للمحكمة الجنائية ال 
  ،3779النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
  1111للمحكمة الخاصة لسيراليون، النظام األساسي 

 المعاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي لم توقع أو تصادق عليها سوريا:  34
  1119االقتصادية واالجتماعية والثقافية، البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
  ،3799البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
  ،3777البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 معاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال

 1111المهينة، 
  ،1133البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات 
  ،البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

3797 
  1119الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، االتفاقية 

 
 


