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 مقدمة ومذكرة توضیحیة
 

ً في مراكز االحتجاز السوریة وذلك استناداً إلى مجموعٍة كبیرة من األدلة الموثوقة  یموت الناس یومیا
ویتعرض المعتقلون للتعذیب الجسدي والنفسي الوحشي والمعاملة القاسیة  والمدعومة وذات المصداقیة.

والالإنسانیة والمھینة والعنف الجنسي واالختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة وظروف االحتجاز 
المھددة للحیاة التي ال تفي بالمحددات األساسیة للصحة الكافیة للحفظ على الحیاة (بما في ذلك الغذاء 

 والرعایة الطبیة). والھواء،ماء وال
 

إّن عدد المحتجزین غیر معروٍف بدقة. وتتراوح التقدیرات المتحفظة ألعداد المعارضین السیاسیین الذین 
 ألف، ولكن من المرجح أن تكون األرقام أعلى بكثیر في الواقع. 100بدءاً من  2011ُسجنوا منذ عام 

توسع األمر بعد و لقمع المعارضة السیاسیة أو المخالفین بالرأي. یستخدم االحتجاز منذ فترٍة طویلة كوسیلةٍ 
"اإلرھاب" لتشمل أي نوٍع من المعارضة وحتى أولئك الذین یقدمون  تھمةإلى استخدام  2011عام 

وشمل ذلك عملیات اعتقال  الخدمات الطبیة أو اإلنسانیة في المناطق غیر الخاضعة لسیطرة الحكومة.
واحتجاز جماعیة، مع عدم وجود مساحة كافیة في مراكز االحتجاز القائمة، وإنشاء مراكز سریة 
ومخصصة لالحتجاز یدیرھا عدد كبیر من الجھات الفاعلة / المجموعات (مثل المنازل والمخازن 

وتفید المنظمات غیر  .والمصانع)والمدارس والثكنات والمستشفیات وحظائر المطارات والمالعب 
شخصاً أُعدموا  13,000شخصاً قد قتلوا، وأّن ما ال یقل عن  17,000الحكومیة الدولیة بأّن ما یزید على 

بإجراءات موجزة في سجن صیدنایا وحده. ووھناك حاجة ماسة ھائلة للتدخل اإلنساني. تعتبر العواقب 
 ثیةً وتمتد ألجیال.الطویلة األمد لھذا النوع من االعتقال في سوریا كار

 
وقد طالب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مراراً "باإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص المحتجزین 
ً بدءاً بالنساء واألطفال، فضالً عن المرضى والجرحى والمسنین، بمن فیھم موظفو األمم المتحدة  تعسفیا

، 2165و 2139م المتحدة والعاملون في المجال اإلنساني والصحفیون" (قرارات مجلس األمن التابع لألم
)، كما دعا جمیع الدول إلى استخدام نفوذھا [...] لتحقیق [...] اإلفراج المبكر 2332و، 2258و، 2191و

عن أي أشخاص محتجزین تعسفیاً، بمن فیھم النساء واألطفال (قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
 ).2268رقم 

 
اإلفراج السریع عن  2012ان جنیف في حزیران لعام وتتطلب خطة النقاط الست الواردة في بی

األشخاص المحتجزین تعسفیاً واألشخاص المعتقلین الذین یشاركون في أنشطة سیاسیة سلمیة. وباإلضافة 
 إلى ھذا اإلفراج السریع، ینبغي على جمیع األطراف توفیر ما یلي:

         
 قائمة بجمیع األماكن التي یحتجز فیھا األشخاص؛ .1
 إمكانیة الوصول الفوري إلى جمیع أماكن االحتجاز؛ و .2
الرد الفوري على جمیع الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات أو الوصول أو اإلفراج عن  .3

 ھؤالء األشخاص.
 
 

وتضغط المنظمات السوریة والدولیة من أجل الوصول إلى جمیع أماكن االحتجاز ورصدھا، واإلفراج 
ولكن تعرضت قضیة االحتجاز للتھمیش والتجاھل بشكٍل مكرر  السیاسیین. الفوري عن جمیع السجناء

كما كانت ھناك بعض النقاشات حول كیفیة  على الرغم من كل ھذا، وبالرغم من الدوافع اإلنسانیة الُملحة.
االستعداد لالستجابة لالحتیاجات الضخمة والدمار البشري الناجم عن األزمات والجرائم داخل مراكز 
االعتقال السوریة أو كیفیة التدخل لمنع وحمایة المعتقلین الحالیین والمستقبلیین من انتھاكات حقوق 

 اإلنسان ومن الوفاة.
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 15المضي قدماً في التفكیر واإلجراءات واالستجابة لالحتجاز، عقدت كان البد من  الحاجةوإدراكاً لھذه 

حة سلسلة من اجتماعات المائدة المستدیرة في من منظمات المجتمع المدني السوریة وأصحاب المصل
لمناقشة وتحدید وتطویر بعض المقترحات الملموسة والعملیة لمحاولة  2017النصف الثاني من عام 

 واالستعداد للرد على ھذه المشكلة طویلة األمد.معالجة ال
 

والمعاییر واالستجابات بعض مسودات المبادئ األساسیة  15ونتیجة لھذه المناقشات، أعدت المنظمات الـ 
من شانھا ان ، ولكنھا تُقدم كمسوداٍت متقدمة تعتبر ھذه المسودات كحلول نھائیةوال  لالحتجاز في سوریا.

 وزخٍم أكبر في ھذه المناقشات بشأن ھذه المسألة الحاسمة. وتشمل المسودات: تعطي دفعا
 عشرة مبادئ توجیھیة أساسیة لالحتجاز •
ً والتي علیھا المنصوص  ونیةالقان الحد األدنى من الحمایة • آلیات  تحمیھادستوریا

 .قویةرقابة وإنفاذ 
 الحد األدنى من المعاییر والحمایة في جمیع أماكن االحتجاز •
 مبادئ الرقابة على مراكز االحتجاز •
 مخطط عام آللیة إطالق السراح (اإلفراج) •
 الخطوات المطلوبة بشكل فوري •
 احتیاجاتھنظرة عامة على تأثیر االحتجاز و •

 
المشاركة في أن تناقش ھذه المسودات وتُستخدم على نطاٍق واسع. وكلما أمكن  15وتأمل المنظمات الـ 

 التوصل إلى اتفاق وحلول ملموسة بشكٍل أسرع، كلما كنّا أقرب إلى حمایة المحتجزین.
 

بتطبیق وإنفاذ ھذه ونحث جمیع األطراف وأصحاب المصلحة والجھات الفاعلة في سوریا على االلتزام 
ً األمم المتحدة ودولھا  المبادئ والمعاییر فوراً فیما یتعلق بأیة أماكن احتجاز تحت سیطرتھا. ونحث أیضا

األعضاء على إنشاء لجنة لإلفراج عن المحتجزین، على النحو المفصل أدناه، لبدء عملیة رسمیة وفعالة 
ً مع قرا رات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المذكورة إلطالق سراحھم في أقرب وقٍت ممكن، تماشیا

 أعاله.
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 المشاركون
والشرطة  ومجلس القضاء السوريوكان من بین المشاركین والمساھمین، المجلس االستشاري للمرأة، 

 السوریة الحرة، وغیرھم من القضاة والمحامین والناشطین الحقوقیین السوریین.
 
 

 
       

   
   

     
    

    
   

   
     

     
   

  
    

    
 

ویود جمیع المشاركین أن یعربوا عن شكرھم للخبراء الدولیین الذي حضروا المائدة المستدیرة لالستجابة 
 االحتجاز والذین قدموا رؤًى من خبراتھم وتجاربھم في بلدان أخرى. ھذا یتضمن:وإصالح 
• REDRESS 
 PRIالمنظمة الدولیة إلصالح القانون الجنائي  •
 ICMPاللجنة الدولیة لشؤون المفقودین  •
 البروفسور دیرك فان زیل سمیت، أستاذ القانون الجنائي المقارن والدولي، جامعة نوتنغھام. •
 ، خبیر السجون (االتحاد األوروبي).میكو سارفیال •

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنظمات: 
 LDHR أطباء ومحامون من أجل حقوق إالنسان

 TDA الیوم التالي
 My Country دولتي

 A glimpse of Hope بارقة أمل
 PDC الشعب یرید التغییر

 Women Now النساء آالن
المنصة المدنیة السوریة 

حماة حقوق إالنسان 
بحاث القانونیة  المركز السوري للدراسات وأال

 ABJD منظمة السالم والعدالة والتوثیق
مجلس القضاء السوري 

 Justice عدالة
الشرطة السوریة الحرة )حلب، إدلب( 

تجمع المحامین السورین االحرار. 
CCSD
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 مسودة المبادئ الدنیا لالحتجاز في سوریا
 

طرحت مسودة المبادئ التالیة كمجموعة من المبادئ األساسیة الدنیا والحمایات القانونیة والمعاییر التي 
وقد تم اقتراح ھذه  .وجمیع أماكن االحتجاز في سوریاینبغي أن تحكم جمیع أشكال الحرمان من الحریة 

مجموعة من القضاة والمحامین والناشطین في مجال حقوق اإلنسان وأصحاب المصلحة  المبادئ من قبل
المجتمع المدني السوري، وھي تستند إلى الحمایات المنصوص عنھا في الدستور السوري، اآلخرین في 

التصدیق علیھا والتي تعتبر ملزمة لسوریا، مثل العھد الدولي الخاص والى المواثیق الدولیة التي تم 
 والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (ICCPR) بالحقوق المدنیة والسیاسیة

(ICESCR) وقد تم تقدیم ھذه المبادئ للتأكید علیھا ولتبنیھا من قبل جمیع األطراف وأصحاب  .وغیرھا
 .المصلحة والجھات الفاعلة والمواطنین في سوریا بغیة حمایة واحترام كرامة جمیع المواطنین السوریین

 
 عشرة مبادئ توجیھیة أساسیة

 .ینبغي معاملة جمیع األشخاص المحرومین من حریتھم باحترام وكرامة .1
 ."ینبغي أن تقوم جمیع ظروف االحتجاز على مبدأ "عدم االضرار .2
إخضاع أحد للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة، وبدون استثناء، بل ینبغي حمایة  ال یجوز .3

 .الجمیع وفي جمیع األوقات
 .یجب إیالء األولویة إلى سالمة وأمن ورفاھیة جمیع الموجودین في أماكن االحتجاز .4
 .ینبغي أال یكون ھناك أي تمییز ضد أي شخص على أي أساس .5
  .ي شخص محتجز قبل اإلدانة قرینة البراءة إلى أن تثبت إدانتھیجب منح أ .6
ینبغي ان تكون حریة الناس ھي األصل أما الحرمان منھا فینبغي أال یفرض إال كاستثناء، وفقط  .7

  .من قبل محكمة مستقلة ونزیھة منشأة بموجب القانون ووفقًا للدستور
على  اخر تأثیرھناك أي حریة لذا ینبغي اال یكون النتیجة الوحیدة لالحتجاز ھي الحرمان من ال .8

  .حقوق اإلنسان األخرى
ال یجوز أبًدا استخدام الحرمان من الحریة ضد المعارضین السیاسیین غیر العنیفین أو لقمع حریة  .9

التعبیر عن اآلراء (أو أي حقوق إنسانیة أساسیة أخرى واردة في الدستور والعھد الدولي الخاص بالحقوق 
 .المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

لكي یكون نظام االحتجاز عادًال وآمنًا، یجب أن یكون نظاًما شفافًا حیث یتمتع فیھ المحتجزون  .10
متع تت من قبل جھة بحقوق وحمایات قابلة لإلنفاذ، كما یجب أن یكون تحت إشراف مستقل ونزیھ
 .بالصالحیات الالزمة لمعالجة أوجھ القصور والتحقیق الفعال في ارتكاب المخالفات

 
 الحد األدنى من الحمایة القانونیة المنصوص علیھا دستوریاً والتي تحمیھا آلیات رقابة وإنفاذ قویة

الحریة ھي األصل، وبالتالي ال یجوز احتجاز أي شخص احتیاطیًا، مع الحاجة إلى بدائل عن  .1
 .السجن

لیس ھناك ما یبرر اعتقال أو احتجاز حریة المعارضین السیاسیین أو صناع الرأي. ویجب  .2
التعریف أي تعبیر یستبعد من تعریف جریمة "اإلرھاب" على نحو ضیق ودقیق، ویجب أن 

 .السیاسیة أو المعتقدات أو االنتقادات عن اآلراءسلمي وغیر عنیف 
قانوني ووثیقة قضائیة صادرة عن سلطة مختصة، باستثناء حظر احتجاز أي شخص دون مبرر  .3

 الجرم المشھود.في حالة م أولئك الذین یتم القبض علیھ
 :وفي لحظة االعتقال .4

a.  أ. یجب إخطار المحتجزین بحقوقھم والتھم الموجھة إلیھم، كما یجب منحھم إمكانیة
التواصل مع جھة دفاع من اختیارھم والسماح لھم بإجراء فحص طبي من قبل فاحص 
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طبي مستقل عند نقطة الدخول إلى مكان االحتجاز، وتقدیمھم إلى المحكمة في أقرب 
 ).ساعة 24وقت ممكن (خالل 

b. م أقارب المحتجزین بواقعة االحتجاز ومكان احتجازھمب. یجب إعال. 
c.  ج. ینبغي السماح بالزیارة والتواصل في أقرب وقت ممكن مع المستشار القانوني وأفراد

 .األسرة وفاحصین طبیین مستقلین
یجب اال یكون ھناك أماكن احتجاز غیر رسمیة ویجب أن یتم اإلعالن عن جمیع أماكن  .5

خاضعة الى سلطات قانونیة مناسبة، وتحت إشراف السلطة األماكن  ھذهاالحتجاز، وأن تكون 
  .المدنیة وأن تكون خاضعة للتنظیم والحمایة الكاملة وفق الدستور والقانون

یجب أن تكون ھناك شفافیة كاملة وإمكانیة الوصول إلى جمیع أماكن االحتجاز وجمیع السجالت  .6
  .المتعلقة بأي شخص محروم من حریتھ

  .یكون التمییز بین المحتجزین محظوًرا على أي أساس كان ینبغي أن .7
یجب أن یكون ھناك جھاز قضائي مستقل ونزیھ یتولى مسؤولیات الرقابة الوقائیة والعالجیة على  .8

بناء على  فیھا وان ال تتم أي عملیة احتجاز اال أماكن االحتجاز وسالمة األفراد المحتجزین
 .أوامره

ھناك نظام للمراجعة الدقیقة  یجب ان یكونحتجاز إلى أجل غیر مسمى، بل یجب اال یكون ھناك ا .9
تتبنى االفتراض بحریة (والمنتظمة ألي حالة حرمان من الحریة من قبل محكمة نزیھة مستقلة 

 .یحمیھ وینفذه القانون )المعتقل
جمیع األشخاص الذین لھم دور في عملیة االحتجاز یخضعون للقانون ویتحملون المسؤولیة عن  .10

حصانة أو  وأ استثناءاتاألفعال التي یؤدونھا أثناء قیامھم بواجباتھم. كما أنھ لن یكون ھناك أي 
عذیب أو عفو أو صفح أو تقیید أو استثناء من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والمھنیة عن أعمال الت

المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة أو سوء المعاملة أو اإلساءة داخل أماكن االحتجاز أو 
  .خالل االعتقال

تعتبر أعمال التعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة، بما في ذلك العنف الجنسي، جرائم  .11
ظر تماًما أي استثناءات في ھذا الصدد. خطیرة تتطلب عقوبات صارمة، وال یجوز تقییدھا، وتح

فحظر التعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة، والمعاقبة على ذلك، أمر مطلق ال یمكن 
  .تقییده

یجب إدراج جمیع االلتزامات المنصوص علیھا في اتفاقیة مناھضة التعذیب بشكل تام في القانون  .12
 .السوري

تتعھد السلطة القضائیة بفتح تحقیق كامل وسریع وفعال في أي ادعاء بالتعذیب أو سوء المعاملة،  .13
وتكون لھا صالحیات واسعة التخاذ ما تراه ضروریًا من تدابیر وقائیة في جمیع االعترافات التي 

 .أو المعنوي الماديیتم الحصول علیھا باإلكراه 
القانوني في الفحص الطبي المستقل والعالج عند الطلب ینبغي أن یكون لجمیع المحتجزین الحق  .14

 .أثناء فترة حرمانھم من حریتھم
على أن یمنح جمیع المحتجزین المتھمین بارتكاب جریمة الحقوق الكاملة في محاكمة عادلة،  .15

 .أمام جمیع المحاكم للتطبیق الحقوق قابلةتكون ھذه 
المحتجزین باستخدام التسجیالت السمعیة یجب تسجیل جمیع التحقیقات والمقابالت مع  .16

 .والبصریة
 .ال یمكن أن تستند اإلدانة بجریمة ما إلى االعتراف فقط .17
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في  ینص علیھ یجب أن تخضع جمیع أماكن االحتجاز لنظام تنظیمي فعال متعدد المستویات .18
یتوافق نظام یكفل رقابة داخلیة وطنیة وإقلیمیة ودولیة فعالة. ویجب أن السوري بما القانون 

 .الرقابة ھذا مع (مسودة) مبادئ الرقابة أدناه
یجب أن تكون ھناك آلیة فعالة محمیة بموجب القانون لتأھیل المحتجزین وإعادة إدماجھم في  .19

 .المجتمع

 
 الحد األدنى من المعاییر واإلجراءات المعمول بھا في كّل أماكن االحتجاز

المنصوص علیھا في العھد الدولي الخاص بالحقوق یجب تطبیق جمیع المعاییر والمتطلبات  .1
المدنیة والسیاسیة واتفاقیة مناھضة التعذیب واتفاقیة حمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري 

) وقواعد األمم المتحدة 2015ومعاییر األمم المتحدة الدنیا لمعاملة السجناء (قواعد ماندیال لعام 
 .فیما یتعلق بجمیع أماكن االحتجاز في سوریا لمعاملة السجینات (قواعد بانكوك)

لجمیع مراكز االحتجاز  مع سجالت مركزیة یجب أن تكون ھناك ھیئة سجون مركزیة موحدة، .2
وجمیع المحتجزین، وأن تكون ھناك مراكز تنسیق بین السجون والمحاكم لالطالع على آخر 

 التحدیثات المتعلقة ببیانات السجناء. 
أنظمة إدارة الملفات المناسبة لضمان المساءلة والشفافیة  واستخداماملة یجب حفظ السجالت الك .3

(مع المراعاة لخصوصیة البیانات الشخصیة للسجناء). ویجب أن تشمل عملیة حفظ السجالت 
النقل وتاریخ عملیات والى السجن ابتداًء من تاریخ الدخول للوقائع تسجیًال صحیًحا وشفافًا 
 لمستقل عند الدخول وعند اإلفراج كجزء من السجالت القیاسیة. اإلفراج، والفحص الطبي ا

ملزم وصحیح من محكمة  وجود أمر قضائيال یجوز قبول أي شخص في مراكز االحتجاز دون  .4
 .نزیھة مستقلة

 یجب فصل بعض المجموعات عن بعضھا البعض في أماكن االحتجاز:  .5
والمسجونات، ویُعیّن علیھم موظفون أ. یجب فصل المحتجزین والمسجونین عن المحتجزات 

 مدربون ومھنیون مع األخذ بعین االعتبار النوع االجتماعي المناسب.
ب. یجب احتجاز المعتقلین األحداث بشكل منفصل عن نظرائھم من المعتقلین البالغین 

 .متخصصونووضعھم في أماكن احتجاز مصممة خصیًصا لھم یقوم علیھا موظفون 
عن األشخاص  في أماكن منفصلة ھم معتقلون رھن الحبس االحتیاطيج. یجب احتجاز من 

 .المدانین
 د. یجب فصل األشخاص المدانین بحسب نوع الجریمة.

ه. عند الضرورة، ومن أجل سالمة المحتجز ومصلحتھ العلیا، یمكن أن یحتجز كل فرد بشكل 
وحمائیة لتجنب الحبس منفصل عن المحتجزین الرئیسیین ولكن فقط ضمن تدابیر وقائیة 

 االنفرادي أو العزل أو الوصم بالعار بحكم األمر الواقع.
ینبغي استخدام التدابیر المراعیة لالعتبارات الجنسانیة والوقائیة وتوظیف الموظفات في المناطق  .6

التي تحتجز فیھا النساء دون السماح للموظفین بالوصول إلیھن (إال إذا اقتضت الضرورة أو عند 
تھن من قبل القضاة والمحامین ومدیري السجون والموظفین الطبیین وغیرھم ممن یقدمون مرافق

الخدمات الوقائیة أو یقومون بالرقابة). وعلى وجھ الخصوص، یجب تأمین ما یلزم من 
 االحتیاجات الصحیة وتقدیم الدعم للنساء الحوامل واألمھات المرضعات. 

ذین یرافقون أمھاتھم لیسوا سجناء، وال ینبغي معاملتھم األطفال الذین یولدون في السجون أو ال .7
 .كسجناء.
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یجب أن تتاح إمكانیة الوصول الكامل وغیر المحدود إلى جمیع أماكن االحتجاز أو  رقابة:ال .8
السجون أمام المراقبین المستقلین الذین یقومون بزیارات متكررة وغیر معلنة وأن یتم تفعیل 

 ..(مسودة) مبادئ الرقابة أدناهخارجیة بموجب آلیات المراقبة الداخلیة وال
من مساحة األرض داخل  2) م4یجب أن یخصص لكل سجین الحد األدنى وھو ( :السكن .9

ویجب أن تكون ھناك  ..نظیفة وكافیة لكل سجین مستلزمات نومالمھاجع وسریر یحوي على 
شخصیة كاملة وكافیة لكل مھجع، تضمن الخصوصیة والنظافة والكرامة لكل  نظافةمرافق 
كما یجب تأمین میاه نظیفة عند الطلب، وتوفیر الغذاء المناسب والمغّذي بما یكفي للحفاظ  ..سجین

كما   الحرارة وتضمن الكرامة. تتناسب مع درجاتعلى الصحة والقوة، ومالبس نظیفة وكافیة 
 یجب توفیر المرافق المناسبة لممارسة الطقوس الدینیة.

یجب تأمین الضوء الطبیعي بما یسمح بالقراءة خالل النھار. الھواء النقي والضوء والمناخ:  .10
ویجب أن یتوفر الھواء النقي والتدفئة الكافیة أو أن یتم تكییف الھواء للحفاظ على المناخ 

كما یجب أن یسمح لجمیع المحتجزین بممارسة التمارین  والظروف الجویة المریحة والصحیة.
 .في الھواء الطلق لمدة ساعة إذا سمح الطقس بذلك.

تقع على عاتق الدولة مسؤولیة توفیر الرعایة الصحیة الكافیة في مراكز الرعایة الصحیة:  .11
االحتجاز. كما یجب أن یتاح للمحتجزین الحصول على خدمات مھنیین مستقلین ممن یعملون في 

كلھ مجال الرعایة الصحیة، تكون بنفس مستوى الخدمات المتاحة في الخارج، وأن یكون كل ذلك 
 مجاني.بشكل 

یجب أن یكون لكل المحتجزین الحق في زیارات منتظمة من جانب  :والمراسلة حقوق الزیارة .12
األسرة واألصدقاء المقربین، بما في ذلك توفیر الزیارات الزوجیة دون تمییز على أساس النوع 
االجتماعي أو أي أساس تمییزي آخر. كما ینبغي السماح للمحتجزین باالتصال بأسرھم 

 ..وأصدقائھم
یجب أن یكون ھناك نظاًما وترتیبًا لألولویات بخصوص إعادة التأھیل والتنمیة، بما في ذلك  .13

نظام السجون، فیجب أن یكون من ضمن التدریب على المھارات والتعلیم. أما إذا كان العمل 
 مدفوع األجر بصورة تتناسب مع العمل، وال ینبغي أن یكون عقابًا.

داخلیة والنظام والممارسة والتدریب والرقابة مع المبادئ یجب أن تتوافق جمیع القواعد ال .14
 التوجیھیة األساسیة المبینة في بدایة ھذه الوثیقة. وھذا یشمل:

ü .(ولیس بالضرورة نفس المعاملة ولكن القیام باإلجراء المناسب) عدم التمییز 
ü .احترام الجمیع وصون كرامتھم 
ü  ورفاھیتھم.تحدید األولویات لتأمین سالمة المحتجزین. 

یجب أن تسعى جمیع سلطات االحتجاز والسجون إلى غرس المبادئ التوجیھیة األساسیة في 
والحوافز والتدریب والرقابة  القیادةخالل التدریب و وذلك من الثقافة المتعلقة بأماكن االحتجاز،

 والتقییم والترویج.
یجب أن تكون جمیع األماكن العامة في مراكز االحتجاز (بما یتوافق مع قواعد الخصوصیة  .15

ویجب حفظ وخصوصیة البیانات) مراقبة من خالل الدوائر التلفزیونیة المغلقة في جمیع األوقات. 
 ..لشھر واحد على األقل، أو أكثر إذا أمرت المحكمة بذلك المراقبة أشرطة

سجون إلى التقلیل إلى أدنى حد من أوجھ التفاوت بین الحیاة في السجون ینبغي أن یسعى نظام ال .16
والحیاة الحرة، وأن یظھر اإلحساس بالمسؤولیة تجاه السجناء واالحترام المستحق لكرامتھم 

 .اإلنسانیة.
ینبغي أال تكون ھناك عقوبة تتجاوز الحرمان من الحریة، وأال یتم استخدام العنف، وسالسل  .17

الل. وینبغي أال یكون ھناك حبس انفرادي بحكم األمر الواقع. وإذا ما كان من الحدید واألغ
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الضروري فصل المحتجزین عن غیرھم بغیة الحفاظ على سالمتھم أو لحمایتھم، ینبغي مراقبتھم 
 وتوفیر التواصل البشري واالجتماعي لمعظم الیوم وفي كل یوم. 

الوقت ھناك معظم االحتجاز أو الذین یقضون  اماكنیجب اختیار جمیع الموظفین العاملین في  .18
بعنایة (وفق معاییر شفافة وموضوعیة على أساس الجدارة، وتوفیر فرص متساویة لكال 
الجنسین)، ویجب فحصھم وتدریبھم، وأن یخضعوا إلى قواعد سلوك واضحة تحدد الرقابة 

اإلجراءات القانونیة وسیادة واإلدارة واإلجراءات التأدیبیة، والتي تلتزم بالمعاییر الدولیة، و
القانون. وینبغي أن تؤدي المخالفات إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة فعالة أو تدریب إضافي أو تعلیق 
أو عقوبة أو تھم جنائیة (ینبغي أال یكون ھناك حصانة ضد الجرائم المرتكبة ضمن نظام 

  .ن ومدیري السجونالسجون). وینبغي تطبیق ذلك من قبل الحراس والمراقبین واإلداریی
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 مشروع مبادئ الرقابة على أماكن االحتجاز في سوریا
 

كجزء من الحمایات والمعاییر القانونیة التي تضمن عملیة احتجاز عادلة وآمنة في سوریا، یلزم وجود 
ینبغي نظام قوي ومستقل للرقابة على تلك العملیة. ویتم ھنا عرض مبادئ الرقابة التالیة كعناصر أساسیة 

 أن یكرسھا ویحمیھا الدستور السوري والقانون.
 

یجب االضطالع بالمراقبة من خالل جھات فاعلة متعددة وعبر عدة مستویات، إال أنھا ینبغي أن  .1
 تشمل كحد أدنى او على األقل على ما یلي:

 الرصد والرقابة على الصعیدین الوطني والدولي. •
 الرقابة المؤسسیة الداخلیة. •
) والبروتوكول NPMسة رقابیة مستقلة (على سبیل المثال: اآللیات الوقائیة الوطنیة (آلیة أو مؤس •

))، بما في ذلك وجود أمین للمظالم مكرس OPCATاالختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب (
 دستوریًا أو مؤسسة وطنیة لحقوق االنسان؛

 الجھات الفاعلة القضائیة كجزء من نظام العدالة الجنائیة. •
 المجتمع المدني أو الجھات الفاعلة. منظمات •

 
یجب أن تتمتع جمیع آلیات الرقابة الخارجیة(الوطنیة) باالستقالل التام المكرس والمحمي بموجب  . .2

 :الدستور. وفیما یلي الضمانات الدنیا لالستقالل التي یجب أن یكرسھا ویحمیھا الدستور
  الشفافیة. •
 .القدرة على اتخاذ القرارات بحریة •
 .الدیمومة •
 .ستدامةاال •
 ;.الحیادیة والموضوعیة مع الحظر الصارم والحمایة من تضارب المصالح •
والشروط  التنفیذیة والتشریعیة من حیث اختیار الموظفین وتعیینھم، السلطةاالستقاللیة عن  •

 .أو التعیین االنتخاب وإعادةفي الوظیفة،  التفویض فترةوواألحكام، والراتب واالنضباط، 
 .أمن وحمایة الموظفینالحفاظ على  •
 ;میزانیة وتمویل مستقلین وكافیین •
عقوبات الكبیرة على عدم االمتثال أو عدم التعاون، والقابلة لإلنفاذ في القانون، صالحیات نافذة و •

  والنزیھةومن خالل المحاكم المستقلة 
 .الحمایة من أي نفوذ أو تدخل أو تھدیدات خارجیة •

 
آلیات الرقابة المستقلة بحق الوصول والزیارات المحمیة والنافذة بموجب  یجب أن تتمتع جمیع .3

 القانون، وأن تكون كافیة للقیام بما یلي:
 زیارات متعددة غیر معلنة. •
 وجمیع السجالت وجمیع الموظفین وجمیع المحتجزین.في السجن الوصول إلى جمیع المناطق  •
یھ شخص محروم من حریتھ، بما في ذلك، الوصول إلى جمیع مراكز احتجاز (أي مكان یوجد ف •

على سبیل المثال، األجنحة / المرافق النفسیة والمستشفیات ونقاط التفتیش والمرافق المؤقتة 
الھجرة والمخصصة والسریة والقطع العسكریة وزنزانات االحتجاز في مراكز الشرطة ومراكز 

 /.الحدودیة المراكز/
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 في أماكن االحتجاز. إجراء مقابالت سریة مع أي شخص موجود •
 

یجب أن تتمتع آلیة رقابة مستقلة واحدة على األقل بصالحیات إبالغ عامة وتقدیم التوصیات  .4
 الملزمة:

یجب االستجابة لھذه التوصیات الملزمة واإلبالغ عنھا من حیث االمتثال والتدابیر التصحیحیة  •
 المتخذة كرد على ذلك.

 المسؤولین عنھا. فرض عقوبات نافذة على عدم االمتثال ضد •
یجب أن تتمتع آلیة رقابة خارجیة واحدة على األقل بالصالحیات اإلضافیة التالیة المحمیة في  .5

  :الدستور
الشھادات والتوثیق، والوصول غیر او  الحصول على المعلومات قدرة الصالحیات التحقیقیة: •

السجالت، وإجراء تقییمات طبیة المقید إلى جمیع المناطق في جمیع أماكن االحتجاز وإلى جمیع 
حمایة والقدرة على ، والتقاریر، تمستقلة، والتحلیل الجنائي المستقل وغیر ذلك من الخبرا

 .الشھود والمصادر في حال تعرضھا لخطر
) في الحاالت الفردیة من خالل تقدیم الشكاوى أو 1( صالحیات اتخاذ إجراء ما أو التدخل: •

) فیما یتعلق بمراكز االحتجاز، ضد التشریعات التي تنتھك 2ائیة. (اإلحالة إلى اإلجراءات الجن
الحمایة الدستوریة، وضد األوامر التنفیذیة التي تنتھك الحمایة الدستوریة (على غرار صالحیات 

) الصالحیات المتعلقة بطلب تعویضات أو تدابیر وقائیة أو 3أمین المظالم المكرسة دستوریًا). (
 .حیات المتعلقة بالشروع أو الدخول في إجراءات المحكمة) الصال4تصحیحیة. (

 
ینبغي أن تشمل الرقابة خبراء متعددي التخصصات (بما في ذلك في المجال الطبي و مجال  .6

التغذیة و خدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي و االجتماعي و التوثیق و الخبراء القانونیون 
قوق اإلنسان و خبراء التفتیش على المباني و خبراء الضلیعین بمعاییر االحتجاز الدولیة و ح

السجون و الھیاكل ((البنیة التحتیة و التھویة و المساحة و ما إلى ذلك)) و خبراء السجون 
المستقلین) مدربین و مھنیین و خبیرین،  یتم اختیارھم من خالل عملیة شفافة تتوافق مع معاییر 

 .موضوعیة و تقوم على أساس الجدارة
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 مناقشة الخطوط العریضة لمسودة مبادئ آلیة إطالق السراح
 

وبغیة تطبیق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وتیسیر اإلفراج الفعال واآلمن عن جمیع المحتجزین 
 .السیاسیین، تقدم المبادئ العامة التالیة آللیة اإلفراج كورقة للمناقشة واالتفاق

 
 المتحدة یأمر باإلفراج عن األشخاص المحتجزین تعسفیاً مجلس األمن التابع لألمم 

 2258و 2191و 2165و 2139 الملزمة قرارات مجلس األمنوتستند ھذه الخطوط العریضة إلى 
التي تطالب بـ "اإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص المحتجزین بشكل تعسفي ابتداء بالنساء  2332و

مسنین وكذلك موظفي األمم المتحدة والعاملین في مجال واألطفال، إضافة إلى المرضى والجرحى وال
الذي یدعو جمیع الدول إلى استخدام نفوذھا للتعجیل  2268المساعدة اإلنسانیة والصحفیین"، والقرار 

  ..باإلفراج المبكر عن أي أشخاص محتجزین بشكل تعسفي، بمن فیھم النساء واألطفال
 

) باإلفراج السریع عن 2012بیان جنیف (حزیران/یونیو ما تطالب الخطة المكونة من ست نقاط في 
 .األشخاص المحتجزین بشكل تعسفي واألشخاص المحتجزین لمشاركتھم في أنشطة سیاسیة سلمیة

 :وإضافة إلى ذلك: یجب على جمیع األطراف تقدیم 
 .أماكن االحتجازقائمة بجمیع  .1
 .الوصول الفوري إلى جمیع أماكن االحتجاز .2
على جمیع الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عن ھؤالء األشخاص أو الرد الفوري  .3

 .الوصول إلیھم أو اإلفراج عنھم
 

 المبادئ العامة المستندة الى الدستور السوري والتزامات القانونیة الدولیة لسوریة
ءة المفروض أن یكون جمیع األشخاص أبریاء حتى تثبت إدانتھم في جلسة عادلة (االصل البرا نم .1

حتى تثبت االدانة) ویجب ان تكون المحاكمات علنیة وأمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة منشأة 
 51 المادةو( 1973ري لعام ) من الدستور السو1(28المادة بموجب القانون (ووفقًا للدستور). (

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة). 14والمادة  )،2012عام  دستور من 2 الفقرة
 الحریة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنین حریتھم الشخصیة وتحافظ على كرامتھم وأمنھم  .2

فلكل  .)2012 عام دستور من 1 الفقرة 33 المادة) و (1973لعام  من الدستور السوري 25/1المادة (
شخص الحق في الحریة وقبل اإلدانة ھناك افتراض بحریة كل متھم، وال یجوز االحتجاز إال عند 
الضرورة أو لتجنب وقوع جریمة أو الھروب منھا. على ان یتم ذلك وفقا ووفقًا للمحاكمات للقانون، 

ن العھد م 9(المادة وفي مرافق احتجاز قانونیة ورسمیة تعمل وفقًا للدستور والقانون ومحمیة بھ 
 الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة).

من العھد الدولي  10المادة یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، مع احترم كرامتھم. ( .3
 الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة).

 
تعسفًا  ومن أجل التنفیذ الفوري لقرارات مجلس األمن لضمان اإلفراج السریع عن جمیع المحتجزین
 وجمیع المعتقلین بسبب أنشطة سیاسیة سلمیة، تم اقتراح التعاریف والتصنیفات التالیة لإلفراج:

 
 التعاریف األساسیة القائمة على القانون السوري وااللتزامات الدولیة السوریة:

االعتقال واالحتجاز المفروضان بشكل متناقض مع العدالة والقانون الجنائي،  ":االعتقال التعسفي"
والحمایات المنصوص علیھا في الدستور السوري، وقانون اإلجراءات السوري [والمعاییر الدولیة التي 

 تلتزم بھا سوریا بما في ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة]. 
و االحتجاز، (أ) بدون أساس قانوني، بما في ذلك االحتجاز ألجل غیر مسمى دون ویشمل ذلك االعتقال أ

تھمة أو بعد انتھاء مدة العقوبة؛ (ب) عدم التقید الجزئي أو الكلي باإلجراءات والمعاییر المتعلقة باالعتقال 
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االحتجاز  أو االحتجاز، بما في ذلك حقوق ما قبل المحاكمة والمحاكمة العادلة، (ج) حیث تكون ظروف
غیر قانونیة (بما في ذلك التعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة وغیرھا من االنتھاكات للمبادئ األساسیة 

 لحمایة جمیع األشخاص. 
 

) غیر 1أي أعمال أو سلوكیات ( "األنشطة السیاسیة السلمیة" :"المعتقلون بسبب أنشطة سیاسیة سلمیة"
سیاسیة أو تعزو إلیھا الجھة التي تقوم باالحتجاز دوافع أو نوایا سیاسیة. ) ناتجة عن دوافع 2عنیفة، (

والمقصود باألعمال أو السلوكیات الـ "غیر عنیفة" أي تلك التي لم تسفر مباشرة عن إصابة بدنیة أو 
 نفسیة خطیرة أو وفاة أحد المدنیین/غیر المقاتلین. (حسب تعریف منظمة العفو الدولیة).

بعض المنظمات ذلك بممارسة الحریات األساسیة، على سبیل المثال. مجلس أوروبا "إذا  : تربطمالحظة(
كان االحتجاز قد تم من خالل انتھاك ألحد الضمانات األساسیة المنصوص علیھا في االتفاقیة األوروبیة 

عالم، وحریة لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتھا، وال سیما حریة الفكر والوجدان والدین، وحریة التعبیر واإل
 التجمع وتكوین الجمعیات")

 
 مالحظات تفسیریة: 

حیث انھ  .إنھ من غیر الممكن التحدید وبشكل دقیق المعتقلین على خلفیة مزاولة أنشطة سیاسیة سلمیة .أ
قد یكون ذلك سھال بالنسبة للمتعقلین اللذین وجھت إلیھم تھم محددة ذات طابع سیاسي والتي ورد 

العقوبات السوري اال انھ من الناحیة العملیة قد تم اتھام بعض السجناء  ذكرھا صراحة في قانون
ومن ناحیة أخرى قد  السیاسیین أو إدانتھم بجرائم عادیة، أو لم توجھ إلیھم أیة تھمة على اإلطالق.

تكون بعض األجھزة في الدولة لعبت أدواًرا مركزیة في إلقاء القبض على "السجناء السیاسیین" 
إال أن المعتقلین اآلن ھم محتجزون ضمن مجموعة كبیرة ومتنوعة من المرافق ومن  واحتجازھم،

قبل عدد ال یحصى من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة ولذلك ینبغي أن یشمل ذلك أولئك 
المعتقلین على خلفیة األنشطة السیاسیة بصرف النظر عّمن قبض علیھم، وعن مكان احتجازھم، 

 ن التھم التي یتھمون بھا أو یدانون بارتكابھا.وبغض النظر ع
ال یوجد نطاق زمني محدد في قرارات مجلس األمن. وینبغي أن تشمل آلیة اإلفراج ھذه جمیع  .ب

األشخاص المحتجزین تعسفَا أو المحتجزین ألسباب سیاسیة سلمیة، بغض النظر عن تاریخ 
 ).2011احتجازھم (بمن فیھم المحتجزون قبل عام 

 
ح باإلفراج عن أي محتجز ارتكب جریمة دولیة (كاإلبادة الجماعیة، أو الجرائم المرتكبة ضد ال یسم

 اإلنسانیة، أو جرائم الحرب / االنتھاكات الجسیمة لقوانین وأعراف الحرب، والتعذیب)، بغض النظر
 عن الدوافع.

 
  الفئات واإلجراءات: 

 
التشكیل الفوري للجنة متعددة الجنسیات / دولیة (أو متعددة األطراف بمشاركٍة دولیة) لإلفراج عن 

) للنظر في الطلبات نیابة عن أي 2688المحتجزین (استناداً إلى قرارات مجلس األمن الحالیة بما في ذلك 
أسر المعتقلین)  شخص محتجز من قبل أي طرف / جھة فاعلة في سوریا (بما في ذلك طلبات من قبل

اإلفراج عن المحتجزین أن تعد قوائم  على لجنةعلى أساٍس عاجل واستناداً إلى الفئات أدناه. وینبغي 
 .بالمحتجزین المؤھلین لإلفراج عنھم في إطار كل فئة

 
ویجب أن تتسم العملیة بالشفافیة والحیاد وأن تستند إلى منھجیة بسیطة وفعالة وسریعة تكون في صالح 
المحرومین من الحریة وإطالق سراحھم. یجب أن تكون استمارة الطلب بسیطة وواضحة ویجب أن 

ت. وستخضع تتطلب وثائق داعمة بسیطة جدا. وینبغي اتخاذ القرارات بناًء على توازن معیار االحتماال



	 15 

القرارات لالستئناف (من قبل الطرف المحتجز أو أي ضحیة) خالل فترة قصیرة بعد اإلفراج (والتي 
یمكن تأجیلھا بناًء على مخاوف أمنیة أو تتعلق بالسالمة من قبل مقدمي الطلبات). یجب أن یستند أي 

 اعتراض على أدلة موثوقة وذات مصداقیة ظاھرة (باستثناء أي اعترافات).
 

ویجب أن تبدأ ھذه العملیة في أقرب وقت ممكن، ویجب أن تكون عملیة سریعة آخذةً بعین االعتبار 
 الظروف التي تھدد الحیاة في بعض مراكز االحتجاز.

 
 خطة العمل أدناه)  -أوال: تدابیر السالمة األولیة (انظر االستجابة الفوریة 

یحتاجون إلى عالج طبي أو نفسي (بما في ذلك المرضى (أ) النقل الفوري لجمیع المحتجزین الذین 
المصابین بأمراض عقلیة) للحصول على رعایة آمنة ومتخصصة في المستشفى (بالقرب من أسرھم 

 بالقدر الممكن وبشكل آمن).
سنة المحتجزین في مرافق احتجاز البالغین أو  18ب) یجب اإلفراج الفوري عن جمیع األطفال دون 

 فق آمنة لألحداث.نقلھم إلى مرا
(ج) ینبغي اإلفراج فوًرا عن جمیع النساء المحتجزات حالیًا في مرافق احتجاز الذكور وبدون فصل آمن 

 بین الجنسین، مع تطبیق الممارسات المراعیة للمنظورات الجنسانیة أو نقلھم إلى مرافق آمنة للنساء فقط.
 في حال تعذر إطالق سراحھم ألي سبب كان.نقل النساء الحوامل والمرضعات الى أماكن أكثر امنا 

 
 الفئة األولى: 

جمیع األطراف أن تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمن اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن أي  على
 :شخص من ضمن الفئات التالیة

a. األطفال الذین تم القبض علیھم عندما كانوا دون السن القانوني المسموح بھ للحكم علیھم.  
 قانون من 2 المادة نص وفق مالحقتھم یتم ال عمرھم من السابعة یتموا لم الذین لالطفال بالنسبة(

 سواء بحقھم تفرض ال عشر الثامنة سن الى السابعة سن من االطفال .السوري الجانحین االحداث
 الذین االطفال .الجانحین االحداث قانون من االولى الفقرة الثالثة المادة بموجب اصالحیة تدابیر
 في على المنصوص العقوبات بحقھم تفرض جنایات وارتكبوا منةعمرھم عشر الخامسة اتموا
 یموجب وذلك. العقوبات قانون في عنھا المنصوص العقوبات ولیس الجانحین االحداث قانون
 ).الجانحین االحداث قانون من الثانیة الفقرة 3 المادة نص

b.  بحیث یثبت العمر من خالل شھادة المیالد أو جواز  أكثر،سنة أو  70أي شخص یبلغ من العمر
السفر. وفي حالة عدم وجود سجالت، ینبغي القبول بشھادة خطیة من أحد األقارب أو تقریر 

 طبي.
c.  مزمن او شدید ویشمل ذلك االمراض النفسیة  مرض مناإلعاقة او. األشخاص الذین یعانون من

تفاقیة حقوق دائمة، وذلك استنادا الى تعریف ذوي اإلعاقة وفق اال اإلعاقةوالعصبیة والعقیلة أو 
األشخاص ذوو اإلعاقة أولئك ب ویقصد." التي تعتبر سوریا طرفا فیھ األشخاص ذوي اإلعاقة

ة أو حسیة طویلة األجل، والتي قد تعرقل الذین یعانون من إعاقات جسدیة أو عقلیة أو ذھنی
ع على قدم المساواة مع بالتفاعل مع مختلف المعوقات مشاركتھم الكاملة والفعالة في المجتم

 .اآلخرین "
 

ویشمل االفراج كذلك الفئات التالیة ما عدا الحاالت التي یكون المعتقلین متورطین بجرائم عنف، بما في 
  :القتلذلك التعذیب أو العنف الجنسي أو 

d. أي شخص محتجز دون أمر قضائي ما لم یتم القبض علیھ متلبًسا، في حالة الجرم المشھود..  
 )السوري الجزائیة المحاكمات اصول قانون من 112 المادة(
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e. أي شخص تم القبض علیھ أو احتجازه دون تنظیم ضبط او ملف حول الجرم المسند الیھ..  
 ).السوري الجزائیة المحاكمات اصول قانون من 54 المادة(

f. یجعل مما السوري اإلجراءات قانون أحكام من حكم بطریقة مخالفة ألي محتجز شخص أي 
 .تعسفیا االحتجاز

g.  لعام  22التي تم احادثھا بموجب القانون رقم أي شخص متھم أو مدان من قبل محاكم اإلرھاب
ً التي تم إنشاؤھا  أو المحاكم المیدانیة 2012 تاریخ  109لمرسوم التشریعي رقم ل وفقا

الخاص بإحداث محاكم المیدان العسكري (المحاكم المیدانیة) بناء على أحكام القیادة  17/8/1967
وعلى قرار مجلس  25/2/1966تاریخ  2القطریة المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراكي رقم 

 .14/8/1967تاریخ  109الوزراء رقم 
h. على أساس أمر  یتمألن احتجازه لم  ةفرع األمنیأي شخص محتجز في مراكز احتجاز تابعة لال

  .صادر عن جھة مختصة بالقبض علیھ
i. و أكثر بسبب ادعاءات أو اتھامات أو إدانات بارتكاب جنح.أي شخص محتجز لمدة ستة أشھر أ. 
j. .أي شخص ال یزال في السجن بعد انتھاء المدة النصوص علیھا في قرار الحكم 
k.  قبل ظھور  2012-2011أي شخص متھم أو مدان بارتكاب أعمال "إرھابیة" في العامین

  .سوریامعارضة مسلحة في 
l. 288 – 287- 286-285مدانین بارتكاب جرائم بموجب المواد المتھمین أو الشخاص األ أي من 

من قانون العقوبات  308 – 307 – 305-306 – 304 – 303 – 296 – 295 – 291 –
 .السوري

m.  أي شخص محتجز أو متھم أو مدان بناًء على مواد قانون العقوبات السوري الذي یجرم حریة
العقوبات  وقانون[ والمعتقدات السیاسیة للسكان األكراد.تكوین الجمعیات وحریة التجمع واآلراء 

السوري یجّرم من أقدم "دون إذن الحكومة على االنخراط في جمعیة سیاسیة أو اجتماعیة ذات 
 ]من قانون العقوبات). 288طابع دولي أو في منظمة من ھذا النوع" (مادة 

n. عصیان األوامر العسكریة، وخارجي، الجرائم الفرار الداخلي أو أي شخٍص متھم أو مدان ب
محاولة االنشقاق واإلرھاب) المنصوص علیھا في قانون العقوبات العسكري واالنشقاق، و

  .السوري
 

 الفئة الثانیة:
ألي شخص  /یجب على جمیع األطراف أن تقوم بكافة اإلجراءات التي تضمن اإلفراج المشروط / بكفالة

 ویجب أن مكتوبة لحضور المحاكمات وتقدیم تعھداتبعد الحصول على ضمانات  یقع ضمن ھذه الفئة،
وتسجیل البیانات والمعلومات الضروریة مثل عناوین إقامتھم وأماكن العمل ریثما  .یتضمن اخالء السبیل

 .م / وتقدیم طلباتھم لإلفراج عنھمیتم تحدید أھلیتھ
 

o. الفئة األولى بناًء على أدلة موثوقة  طلب اإلفراج غیر المشروط عنھ بموجب أي شخص یرفض
 وذات مصداقیة (باستثناء االعتراف).

p.  أي أشخاص محتجزین دون محاكمة أو متھمین بارتكاب جرائم عادیة أو مخالفات ثانویة غیر
  عنیفة یزعمون أنھا كانت أنشطة سیاسیة، واألشخاص الذین ال یشكلون خطًرا على المجتمع.

 یھا وشفافة)(باستخدام معاییر متفق عل

 الفئة الثالثة
استثناءات الحاالت التي ینبغي أن یظل فیھا المحتجز رھن االحتجاز ریثما یتم البت في طلب اإلفراج عنھ 
(ولكن مع مراعاة اإلجراءات القانونیة الواجبة، وحقوق ما قبل المحاكمة والحق في محاكمة عادلة، 
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إلى المشورة القانونیة، وحقوق الزیارة، بحسب مسودة الرقابة المدنیة المستقلة، والوصول و حمایةالو
 :مبادئ االحتجاز العادل واآلمن ومسودة مبادئ آلیات مراقبة االحتجاز

 
q.  المعتقلون المتھمون أو المدانون بأي جریمة عنف جنائیة (راجع التعریف المقترح أعاله)، مثل

 القتل والتعذیب والعنف الجنسي.
r.  بارتكاب جریمة یمكن أن تصل إلى حد اعتبارھا جریمة دولیة.أي شخص متھم أو مدان 
s.  أي محتجز ینتمي إلى جماعة أو منظمة تعتبر متطرفة وعنیفة أو تشكل خطًرا على المدنیین/غیر

 ..المقاتلین
t. .الرعایا األجانب الذین ارتكبوا اعمال عنیفة في سوریا  
بموجب آلیة االفراج ھذه، ینبغي أن تخضع بالنسبة لجمیع المحتجزین اآلخرین الغیر مشمولین  . •

عملیة احتجازھم المستمر لإلجراءات القانونیة الواجبة وحقوق ما قبل المحاكمة وحقوقھم في 
محاكمة عادلة وحمایة الرقابة المدنیة المستقلة والوصول إلى المشورة القانونیة وحقوق الزیارة، 

دة مبادئ آلیات مراقبة االحتجاز. كما ینبغي بحسب مسودة مبادئ االحتجاز العادل واآلمن ومسو
للمحاكم أن تضمن بأن جمیع المحتجزین الذین ینتظرون أن تتم محاكمتھم سیمثلون أمامھا 
الستعراض اإلجراءات القانونیة وشرعیة االحتجاز من اجل تحدید التھم الموجھة إلیھم من قبل 

 قا للدستور.محكمة عادلة ونزیھة ومستقلة منشأة بموجب القانون وف
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خطة العمل -االستجابة الفوریة   
 

 الخطوات الفوریة المطلوب القیام بھا في جمیع أماكن االحتجاز في سوریا
 

 األولویة األولى للتنفیذ الفوري
التطبیق الفوري للمبادئ الدنیا االحتجاز، والوقف الفوري لجمیع أشكال التعذیب والمعاملة القاسیة  •

 .جمیع أماكن االحتجازوالالإنسانیة في 
 .الغاء عقوبة االعدام واإلیقاف الفوري لألوامر المتعلقة بالعقوبات التي تؤدي إلى الموت •
اإلفصاح الفوري عن مراكز االحتجاز وأسماء المعتقلین والمحتجزین والكشف عن السجالت في  •

 .جمیع أماكن االحتجاز في سوریا
الدولیین لفترة مؤقتة مع ضمان السالمة (في دور اإلشراك الفوري للموجھین ومدیري السجون  •

  تشغیلي / تنفیذي لضمان سالمة وحمایة المحتجزین).
التدخل المباشر والفوري في المراكز األكثر سوأ والغیر القانونیة أوًال (حسب قائمة األولویات  •

 ..بعد عملیة الفرز)، ومن ثم التدخالت التي تشمل جمیع أماكن االحتجاز في سوریة
تأمین نظم نقل آمنة ورسم خرائط لخدمات الدعم المحلي للمحتجزین الذین یعانون من مشاكل  •

 صحیة حادة والذین لدیھم حاجة لخدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي.
 الشفافیة الفوریة والوصول الكامل وذلك من خالل: •

 زیارات الزنزانات كل واحدة على حدة وتسجیل األسماء. §
تواجد الفرق الطبیة وخدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي (كذلك  §

، مكافحة والفراشالغذاء، والماء، والمالبس النظیفة،  –االحتیاجات األساسیة الفوریة 
 ).واللقاحاتاألمراض أو الحشرات، 

 فرق الرصد والمراقبة. §
 الزیارات من قبل المحامین والزیارات العائلیة. §
 ة القضائیة على أماكن االحتجاز.الرقاب- §
) في جمیع األماكن العامة في أماكن االحتجاز (مع األخذ CCTVتركیب كامیرات ( §

بعین االعتبار خصوصیة المحتجزین واحترامھم وصون كرامتھم) والسماح للمراقبین 
 المدنیین المحلیین والدولیین باالطالع على غذائھم وأوضاعھم.

 عة بإعداد:یارة وعلى وجھ السرینبغي أن تقوم فرق الز- •
(تتم مقارنتھا مع قائمة المعتقلین  )،قوائم المعتقلین وأوضاعھم (في كل زنزانة على حدة §

 یتم االتصال مع اسر المعتقلین على الفور. ومن ثمالمركزیة) 
والدعم  الصحة العقلیةوقائمة اإلحالة الطارئة وفرز الحاالت بحسب االحتیاجات (الطبیة  §

ان یخضع للمراقبة قبل  یجب الذيوالنفسي واالجتماعي) وذلك من اجل النقل الفوري 
 مغادرة المبنى.

تقاریر االحتیاجات بعد تلك الزیارات لكل مركز مع التحدید بشكل واضح  §
 التدابیر/االحتیاجات الوقائیة واالحترازیة الضروریة المحددة لھذا المركز.

 
 بروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب.التصدیق الفوري على ال •
التطبیق الفوري والعاجل آللیة اإلفراج عن السجناء السیاسیین والمحتجزین تعسفًیا. (راجع الیة  •

 االفراج)
 الحق في المحاكمة العادلة لجمیع المحتجزین قبل المحاكمة او اثناء سیرھا.

 وشفافة لتحقیق ذلك).(مع ضرورة العمل من االن على وضع الیات واضحة  •
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الوصول الفوري للتقییمات الطبیة المستقلة كجزء من تحقیق مستقل في أي ادعاءات بالتعذیب 
 (على األقل فیما بعد).

ومساءلة فوریة وفعالة على جرائم التعذیب والعنف الجنسي وأي شكٍل من أشكال سوء  محاسبة •
 المعاملة.

تمنح الحصانة لضباط األمن او غیرھم عن ارتكابھم لھذه وإلغاء جمیع القرارات او المراسیم التي  
الجرائم وأي قرارات عفو أو صفح أو عراقیل أخرى أمام المساءلة والعقاب الجنائي على التعذیب، 

   ..والعنف الجنسي، واالختفاء القسري
األرض)، إغالق مراكز االحتجاز األكثر سوءا، أي تلك التي تقع في أماكن غیر مناسبة (تحت  •

والمراكز غیر الرسمیة أو التي ال تعمل ضمن نطاق إنفاذ القانون المدني والخدمات اإلصالحیة. 
وتأمین الرعایة الطبیة والرعایة المتعلقة بالصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي واإلفراج 

لى أماكن الفوري عن المحتجزین في ھذه المراكز. مع إمكانیة العمل على نقل المحتجزین ا
 ..أخرى فقط في حال تعذر تطبیق آلیة اإلفراج

 
 

 الخطوات الالحقة الفوریة لنظام االحتجاز:
 

النظر في احتیاجات إدارة خدمة االحتجاز: إدارة التغییر الفوري والكامل، واالستفادة من خبرات  •
 الموجھین الدولیین في ذلك.

) ومدونات قواعد SOPsالقیاسیة الجدیدة (تحدیث أنظمة السجون الجدیدة، وإجراءات التشغیل  •
 .الدولیةیمكن إعداد المسودات والموافقة علیھا اآلن بالمعاییر والتوجیھات  السلوك.

العمل على إضفاء الطابع المھني على خدمات االحتجاز واإلصالح. كتوظیف موظفین جدد  •
ییر جدیدة لضمان تطابق (بشكل یعكس التنوع في سوریا)، فضًال عن توفیر تدریبات وإنفاذ معا

 القواعد مع الممارسة.
[مالحظة: ھذا سوف یستغرق الكثیر من الوقت. ما الذي یمكن القیام بھ للبدء بتدریب قیادة  

جدیدة وموظفین جدد اآلن بحیث یمكن على األقل خلق كادر صغیر جدید من القیادیین 
 ر من البدایة.] والموظفین الذین یمكن أن یدعموا ویساعدوا على بدء التغیی

التغییر في الثقافة وارساء فكرة ان االحتجاز ھو لإلصالح مع إضفاء الطابع المھني على خدمة  •
التركیز على الجھات الفاعلة القانونیة في  –االحتجاز (بالتوازي مع مبادئ االحتجاز في سوریا) 

ًرا مستمًرا في والشرطة والخدمات اإلصالحیة التي من المرجح أن تلعب دو –ھذا المجال 
 . حاالت االحتجاز اآلمنة والعادلة

: وھي خطوة فوریة، إال أنھ یجب التفكیر فحص وتدقیق الموظفین الحالین في أماكن االحتجاز •
والضروریة لمواصلة تشغیل مرافق احتجاز خالل الفترة الزمنیة  الالزمةبالتأثیر واالحتیاجات 

 .التي تستغرقھا ھذه العملیة
  :المقترحات للبدء في ھذه العملیةومن 

اإلنھاء الفوري لعقود الموظفین المرتكبین ألسوأ جرائم االنتھاكات الجسدیة، والتعذیب  - §
 .الشدید، والعنف الجنسي ومساءلتھم جنائیا عن االعمال التي قاموا بھا

شركاء في النظر في إنھاء أو تخفیض رتب أو إعادة تدریب للموظفین الذین یزعم أنھم  - §
أشكال أخف من التعذیب أو سوء المعاملة، والنظر في أشكال أخرى من المساءلة وجبر 

 .الضرر أو التعویض عن أفعالھم
النظر في إعادة التدریب والرقابة على من یزعم أنھم متواطئون في إدارة مراكز  -  §

الذي یمكن االحتجاز التي تعاني من ظروف صحیة تھدد الحیاة. كذلك النظر في العمل 
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القیام بھ لتجمیع قوائم بالموظفین ضمن ھذه الفئات. [التداخل مع المساءلة / العدالة 
  ]االنتقالیة

اتخاذ خطوات فوریة لمكافحة الفساد والرشوة والمخدرات وغیرھا من الجرائم في نظام  - •
  .السجون: وضع إجراءات تأدیبیة والمساءلة الفوریة بشأن ھذه االنتھاكات

التثقیف والبدء بحمالت توعیة (وربط ذلك ببناء ثقافة حقوق اإلنسان) في المجتمع حول قیم  - •
ومبادئ مراكز االحتجاز. توحید جھود المجتمع المدني والجھات المؤثرة من خالل توجیھ رسائل 

 .[.أقوى [قیادة المجتمع، وإشراك وسائل اإلعالم
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 حتجازنظرة عامة على أثر واحتیاجات االستجابة لال
 

  في المجال طبي 
األمراض واإلعاقات الناجمة عن العنف بما في ذلك العنف ، إصابات حادة ومزمنة :ان نجد  المرجحمن 

 والعدوى والحشرات ونقص الضوء والھواء. الجنسي وسوء التغذیة
الذین یحتاجون إلى التعرف بسرعة على أولئك  -االستجابة األولیة: الفرز الالزم للتدخالت المنقذة للحیاة 

التدخالت الطبیة الطارئة، واالستجابة لإلسعافات األولیة في الموقع ثم اإلحالة إلى المستشفى الموثوق بھ 
 (أو مراقب / تحت اإلشراف). وینبغي الوفاء بالصحة اإلنجابیة للمرأة وغیرھا من االحتیاجات الصحیة.

ولي / المستجیبین األولین للعنف الجنسي، وإدارة وھناك حاجة إلى فرق طبیة بما في ذلك اإلسعاف األ
األزمات / مدیري االستجابة لحاالت الطوارئ على النطاق الواسع، وخبراء العنف الجنسي من الجنسین، 

 .األطفالوخبراء الصحة اإلنجابیة للمرأة، وأطباء 
 األعمال التحضیریة المقترحة:

وضع خرائط جغرافیة وتقدیرات لتقییم االحتیاجات الصحیة للمحتجزین، والمفرج عنھم، واألسر، و. 1
 الخرائط للخدمات والخبرات المتوفرة؛فضالً عن رسم 

اللقاحات / المضادات  وذلك من خالل:. التخطیط لسیطرة وقائیة على مركز االحتجاز من األمراض 2
/ الصرف الصحي إلزالة ، والتنظیف مرضى لتجنب العدوىالالحیویة، الحجر الصحي / الفصل بین 

 .األمرا
أكبر لالستجابة ومعالجة بروتوكول الفرز ( مع وجود  االحتجاز . التخطیط لزیارات صحیة لمراكز 3

(معالجة أكبر عدد  وخرائط اإلحالة الى الخدماتعدد ممكن من العوامل المعروفة التي تھدد الحیاة)، 
واألدوات  الطبیةلمعروفة)، وقوائم الموظفین الطبیین المتاحین، وقوائم المعدات ممكن من المشكالت ا

 الالزمة، بما في ذلك الزیارات الطبیة المتسقة بین الجنسین وقدرات التدخل.
 
 

 الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي
، او سماع اصوات التعذیباو مشاھدة التعذیب الصدمة، األثر النفسي للتعذیب،  :ان نجد المرجحمن 

الحبس االنفرادي والسجن لفترات طویلة، وفقدان األحبة. إّن اضطرابات ما بعد الصدمة، والقلق، 
مع التعذیب. تالحظ مخاطر االنتحار لدى أولئك الناجین من واالكتئاب لدیھا ارتباط إحصائي عاٍل 

 التعذیب واالحتجاز.
لبروتوكول الفرز، واإلسعافات األولیة النفسیة منخفضة المستوى توجد حاجة  االستجابة األولى:

الصحة العقلیة والدعم النفسي الى خدمات مع اإلحاالت للحاالت مرتفعة المخاطر.  )،االستجابة الفوریة(
. وتقدیم الدعم المجتمعالمطلق سراحھم بدعم من تقدیم المشورة والدعم األسري لألشخاص  االجتماعي.
الصحة العقلیة والدعم  الحمایة ودعموتدابیر الوقایة اتخاذ  رة المصابین بصدمات نفسي. ألفراد األس

ً في  لمحاولة الحد من ردة الفعل المجتمعي تجاه االشخاص المفرج عنھم. النفسي االجتماعي النظر أیضا
ھناك رد مناسب تكاثر التطرف في مراكز االحتجاز واألطفال الذین تم تلقینھم عقائدیاً: یجب أن یكون 

 حول إعادة التأھیل والتعلیم والدعم ومكافحة التطرف.
فرق من األطباء النفسانیین وعلماء النفس، ومستشاري األزمات المدربین، وخبراء العنف الجنسي من 
الجنسین، وأخصائیي األطفال في المراكز التي یحتجز فیھا األطفال، وتسریح األطفال، وبرامج مكافحة 

تطرف والدعم / الرعایة / الخبرة التخصصیة. مالحظة: ھناك نقٌص حاد في المھنیین المدربین العنف وال
 المتاحین لتلبیة ھذه الحاجة.

 األعمال التحضیریة المقترحة:
أ. ورسم خرائط جغرافیة، وتقدیرات لتقییم احتیاجات الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي 

 .لموجودة حالیاوالخبرات اسر، فضالً عن رسم خرائط للخدمات للمحتجزین، والمفرج عنھم، واأل
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ب. والتخطیط لزیارات دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي لمراكز االحتجاز بما في ذلك 
بروتوكول الفرز، وقوائم الموظفین المتخصصین المتاحة، وقوائم المعدات واألدویة واألدوات الالزمة، 

 التدخل المتسقة بین الجنسین. بما في ذلك قدرات
جـ. تخطیط وتطویر الخدمات واالستجابات المجتمعیة المجانیة (بما في ذلك الوحدات المتنقلة والزیارات 
المنزلیة) فیما یخص  الصدمات النفسیة وإعادة اإلدماج والتأثیر النفسي وآثار الوصم وما إلى ذلك، 

ند الضرورة. لتضمین خدمات الصدمات النفسیة لألطفال باإلضافة إلى اإلحاالت للتدخالت النفسیة ع
والمجموعات المجتمعیة. [سیكون من الضروري بناء القدرات وزیادة التدریب في كثیر من المناطق 

 الجغرافیة إن لم یكن كلھا.]
مدخالت البحث / الخبراء حول برامج مكافحة التطرف / مكافحة العنف المتطرف كجزٍء من إطالق  د.

 ح ألٍي من األشخاص الذین تم دفعھم للتشدد أو تعرضوا إلى أیدیولوجیة متطرفة.السرا
 

 الطبي الشرعي \في المجال اإلنساني 
على الفور في الزنازین أو  العثور علیھایتم الجمع الصحي واإلنساني للرفات التي  االستجابة األولى:

واستخراج الجثث. تحدید الھویات من خالل الممرات. استعادة البقایا من خالل تحقیقات، والحفر، 
 مقارنات الحمض النووي حیثما كان ذلك ممكناَ. إعادة الرفات إلى أحبائھم من أجل الدفن.

الطب ، والشرعي علماء األنثروبولوجیاو، الشرعیین علماء اآلثاروالقانونیین الخبراء  إشراف فرق من
 .خبراء الكشف عن المقابرالجریمة / فنیو مسرحو / علماء األمراض الشرعي

 األعمال التحضیریة المقترحة:
 جاھزةالنووي لتكون أ. قائمة مركزیة للمفقودین مع جمیع البیانات البیولوجیة الالزمة ومقارنات الحمض 

 لتتبع وتحدید الھویة، مع معلومات التواصل مع العائلة.
والبروتوكوالت واإلجراءات المتعلقة ب. تخطیط وصول المساعدات اإلنسانیة إلى مراكز االحتجاز 

ً للمعاییر اإلنسانیة الدولیة (والجنائیة) وقوائم الموظفین المتخصصین المتاحین وقوائم  بجمع الرفات وفقا
المعدات واألدویة واألدوات الالزمة وإعداد أماكن آمنة ومناسبة لحفظ الجثث لتحدید الھویة وفحص 

االستعادة، وإخراج الجثث،  -القدرات والتدریب لجمیع المراحل  الرفات. [ستكون ھناك حاجة إلى بناء
 وتحدید الھویة، وفحص الطب الشرعي].

في بناء  ICMPجـ. النظر في كیفیة تحقیق عملیات تحدید الھویة على نطاق واسع. النظر في دور 
 ووي، وما إلى ذلك.القدرات والمساعدة التقنیة حول استخراج الجثث، وتحدید الھویة باستخدام الحمض الن

 د. تجمیع معلومات عن مواقع المقابر الجماعیة / المفقودین من جمیع المصادر.
 العملیات وتیسیرھا.ذه ھللسماح بـفي القانون السوري  يھـ. النظر في أي إصالح قانوني أو تشریع

 
 االحتیاجات األساسیة في المرافق 

سیحتاج كّل مركز احتجاٍز إلى تقییم سریع لالحتیاجات بشأن الخطوات األساسیة  االستجابة األولى:
لتحسین الظروف للحفاظ على الصحة وعدم اإلضرار (إلى حٍد ما یمكن لقائمة مراكز االحتجاز المركزیة 

البعض من ھذا). وینبغي أن یكون ھناك برنامج / إمدادات جاھز لتوفیر ما یكفي من الغذاء  ان توفر
 والماء والمالبس واألثاث / األسّرة، والفراش، والتدفئة / التھویة.

 
 تتبع األسرة والتواصل معھا

وبذلك ویجب أن تكون ھناك قائمة مركزیة بتفاصیل االتصال الحدیثة لألسر كجزٍء من قائمة المحتجزین. 
ویمكننا اجراء في أقرب وقت ممكن،  ان نخبر اسرتھعندما یتم إیجاد شخٍص ما قید االحتجاز، یمكننا 

 التواصل بینھم.
ً أو لدعم واضح قانون ومخطط  اویجب أن یكون ھناك اتفاق  الزیارات العائلیة إذا لم یكن اإلفراج فوریا

 وشیكاً.
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ال یسمح بھذه االستجابة  والواقع قدوفي حین أن جمیع مراكز االحتجاز تقریباً قد تكون مسرحاً للجریمة، 
والحمایة التي تنقذ الفوریة التدخالت  لھذا تأثیر على اولویةیوافق علیھا في البدایة. وینبغي أال یكون  الأو

 الحیاة.
 

 معالجة اآلثار القانونیة لالحتجاز وعواقب فقدان األشخاص / اختفائھم قسریًا. الوضع القانوني:
 االستجابة: 

ً لجمیع المحتجزین قبل المحاكمة باإلضافة إلى زیارات الوصول إلى محامي  • الدفاع مجانا
 المحامین قانونیة "ذات الحصانة".

الوصول إلى آلیة اإلفراج و / أو إمكانیة اللجوء إلى المحكمة من أجل الطعن في قانونیة االحتجاز  •
 وظروف االحتجاز.

على وجھ ق الشخصیة (الھویة) وكالوثائالمشورة القانونیة حول أي قضیة شخصیة، للمحتجزین  •
الخصوص لألطفال المولودین في االحتجاز (ضمان عدم وجود إشارة أو وصمة عار حول مكان 

 والدة).
المرتبطة بھم والحقوق  فقودینسر المعنیة بالوضع القانوني للمتقدیم المشورة القانونیة المجانیةلأل •

 اة بحكم قضائي).الوفوالمیراث وإعالن  او الطالق والممتلكاتالزواج 
وبالنظر إلى حجم أعداد المفقودین، یمكن اقتراح آلیة وطنیة مخصصة، مجانیٍة للجمیع. أو معھد وطني 

 للمفقودین. وھناك حاجة إلى اآللیات والعملیات والموارد والموظفین المدربین.
 

 العودة وإعادة اإلدماج بعد إطالق السراح
األولیة األولى الفوریة ھي المالبس، والنقل إلى منازلھم و / أو أُسرھم بعد اإلفراج عنھم، االحتیاجات 

 النزوح، األوضاع المحلیة). بسبب(
والتحیز ضد المعتقلین السابقین والتصدي لھما (حیث ینظر إلیھم كـ  بوصمة العاراالعتراف  یجب

 ما یلي:ویحب العمل على "مجرمین" / ناجین من العنف الجنسي، 
 .ھالوصم بالعار والتخفیف من إیقاف-أ    
 .أثر وصمة العار على الناس ومعالجتھا تخفیف-ب   
 یواجھونھافي االختالفات في وصمة العار بین المعتقلین من الذكور واإلناث والتحدیات التي  النظر-ت   

 على حد سواء.
امنة والمفضوحة)، بما في ذلك التوعیة، والمناصرة، وقیادة المجتمع المحلي، وتحدید الوصمة (الك

وتحدید كیف وأین یؤثر ذلك على الناس، وخطة عمل للتدابیر المجتمعیة والعمل على معالجة الوصمة، 
المأوى، االستشارة والدعم تامین وتقدیم المشورة والعمل مع األُسر، والحمایة (البدنیة والنفسیة)، و

دعم اجتماعي على نطاق أوسع، ومراكز  المتعلق بالصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي، وتقدیم
موظفي خدمات من خالل الرعایة، وبرامج العالج/ إعادة اإلدماج التي تستھدف المجتمع، والتدریب 

عتراف بالوصم بالعار وأثره (الخرافات واالفتراضات المتعلقة بالعنف الجنسي): لال/ لنشر التوعیة الدعم 
ع معاییر عرقیة ومدونات لقواعد السلوك ذات عواقب قانونیة كلھا متوافقة ومتناغمة مع الجنسین. وض

وتأدیبیة عندما یظھر الوصم / أو یلحق الضرر (یقترح البعض معاقبة أو تجریم الوصم أو اإلضرار 
 بالناجین). 

 
 في المجتمع وعلق المشاركون على حجم ھذا البرنامج والوقت الذي یستغرقھ لتغییر السلوك والمواقف 

 
 الفردیة والمجتمعیة. النفسیةالصدمات معالجة و. والرعایة البدنیة والنفسیة التأھیل استمرار
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الممتلكات والمنازل "التي فقدت" أثناء  وردالبنیة التحتیة في منطقة العودة، واألمن في منطقة العودة، 
 دیارھم. للعودة إلى تعتبر أساسیاتاالحتجاز 

 
 االنقطاع عن التعلیم 

 العدید من الطالب والشباب المحتجزین عن التعلیم.وقد انقطع 
بدء وإكمال تعلیمھم أو مھاراتھم / تدریبھم المھني. األخذ بعین  وھناك حاجة لبرنامج لدعم •

 االعتبار الحصول على التدریب عبر اإلنترنت، والمنح الدراسیة وبرامج العودة إلى المدرسة.
عاماً، ینبغي وجود برنامج مكثف لدعم  18لألطفال المحتجزین الذین تقل أعمارھم عن  •

 الصدمات النفسیة، وإعادة التأھیل والنقاھة والتعلیم.
التدریب على المھارات والمنح التعلیمیة في المجتمعات المحلیة، وتحدیداً باستھداف المحتجزین  •

 وأسر المحتجزین أو المختفین قسراً.
ادیمي ومھني في مراكز االحتجاز، بما في ذلك الحصول : إنشاء نظام تدریب أكاالحتیاجات األطول أجالً 

على الشھادات عبر االنترنت، والتدریب اللغوي، والمكتبات، والكتب والمناھج الدراسیة، والحصول على 
 الدراسة والوصول لالمتحانات وتوفیرھا (قواعد ماندیال).

 
 األثر االقتصادي

ھائلة على األسر والمحتجزین. وقد یكون المعتقل ھو ُمعیل وتسبب االحتجاز في عواقب مالیة واقتصادیة 
لألسرة. وقد تكون قد ُدفعت رشاوٍى ضخمة وتعرضت األسر التي كانت في حاجة ماسة إلى المعلومات 
وإطالق سراح أحبائھا لالستغالل. وقد تكون األسر / المحتجزون قد فقدوا منازلھم أثناء االحتجاز أو فور 

 سرة لالحتجاز.تعرض الرجال في األ
وقد ظھرت بعض المنظمات بالفعل التي تدعم أسر المحتجزین. وینبغي أن یشمل ھذا الدعم السكن، 

االحتیاجات  الزیارات وتقییممن خالل ، والغذاء، والتدریب على العمل / المھارات / سبل العیش
والدعم القانوني، وما إلى  (باإلضافة إلى الدعم الطبي، والصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي،

 ذلك).
 
 


