
من هو املعتقل؟
املعتقل هو أي شـــخص محتجز ضـــد إرادته. ووفقـــاً للظروف، ال 

يعتـــر االحتجاز غـــر قانوين بالـــرورة مبوجب القانـــون الدويل، 

عـــى ســـبيل املثـــال إذا كان معتقل قد شـــارك يف نزاع بشـــكل 

مبـــارش أو ارتكب جرمية أخـــرى. غر أن العديد مـــن املعتقلني يف 

ســـوريا يعترون ســـجناء سياســـيني، مبعنى أنهم معتقلون بسبب 

معتقداتهـــم السياســـية. ويف هذه الحالـــة يكـــون اعتقالهم غر 

قانوين بطبيعته. وســـواء كان االعتقال قانونيـــاً أم ال، فإن املعتقلني 

لديهـــم حقوق معينـــة، مبا يف ذلـــك الحق يف املعاملة اإلنســـانية. 

وإن جميـــع املعايـــر القانونيـــة والحقوق التي نوقشـــت يف ورقة 

الوقائـــع هذه هـــي وفقاً للقانـــون الدويل، وقد يختلـــف القانون 

املحيل الســـوري يف بعـــض القضايا. 

ما هي حقوق املعتقلني؟
يحتفــظ أي شــخص معتقــل بحقــوق معينــة مبــا يف ذلــك عــى ســبيل 

ــال ال الحرص: املث

الحامية من املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التعذيب	 

 الوصــول إىل االحتياجــات املاديــة األساســية مثــل الغــذاء واملياه 	 

النظيفــة ومنتجــات النظافة الشــخصية والرعايــة الطبية 

ــا يف 	  ــجن، مب ــارج الس ــخاص خ ــع أش ــل م ــى التواص ــدرة ع الق

ذلــك األرسة، قــدر اإلمــكان. كــام يجــب عــى مــن يحتجــزون 

املعتقلــني توفــر معلومــات للجمهــور عــن املعتقلــني ووضعهم، 

ــام  ــدم القي ــكل ع ــد يش ــم. وق ــكان احتجازه ــك م ــا يف ذل مب

بذلــك اختفــا ء قرسيــاً ، وهــو جرميــة مبوجــب القانــون العــريف 

ــدويل.  ال

معرفة التهم املوجهة إليهم 	 

إذا اتهــم شــخص بجرميــة، فلــه الحــق يف محاكمــة عادلــة 	 

ــم  ــروف أن يت ــن الظ ــرف م ــت أي ظ ــوز تح ــة. وال يج ورسيع

إعــدام معتقــل أو أن يواجــه عقوبــة جزائيــة أخــرى دون 

ــة  ــراءات القانوني ــا اإلج ــي تفرضه ــة الت ــبل الحامي ــع بس التمت

الواجبــة. وينطبــق هــذا بالتســاوي عــى املحاكــم التــي تنشــئها 

الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والجهــات الفاعلــة مــن غــر 

ــول  ــني ح ــراء القانوني ــام الخ ــن انقس ــم م ــى الرغ ــدول، ع ال

الظــروف التــي ميكــن فيهــا للجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول 

ــو اتبعــوا  أن تحاكــم أفــراد وتعاقبهــم بشــكل قانــوين، حتــى ل

ــة. وإذا مل يكــن الشــخص يواجــه  ــة الواجب اإلجــراءات القانوني

ــزاع،  ــاركته يف الن ــبب مش ــز بس ــه محتج ــة، ولكن ــة جزائي تهم

ــه  ــراج عن ــة الحتجــازه واإلف ــة دوري ــه الحــق يف مراجع ــإن ل ف

ــداً. ــد يشــكل تهدي ــا ال يع عندم

توثيق االعتقال
عنـــد إجراء مقابالت مع معتقلني ســـابقني، ميكـــن أن يكون توثيق 

املعلومـــات التالية مفيـــداً يف تحديد مـــا إذا كان قـــد تم احرتام 

املعتقل: حقوق 

1. ظـــروف القبـــض عليـــك: يجـــب أن يســـتفرس الباحثون عن 

الطريقـــة التي تم بها اعتقال الشـــخص الذي تجـــري معه املقابلة 

يف األصـــل. وميكن أن تشـــمل األســـئلة ما ييل:

أيـــن ومتى تـــم وضعـــك رهـــن االحتجاز؟ مـــاذا كنت 	 

تفعـــل يف ذلـــك الوقت؟

من الـــذي اعتقلك؟ مـــاذا كان انتامؤهـــم وكيف ميكنك 	 
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توثيق االعتقال
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أن تعـــرف ذلك؟ هـــل كانوا يرتـــدون زي اً موحد اً أو أي 

هويتهم؟ تحـــدد  مالبس/رموز 

هـــل تم إخبـــارك عـــن ســـبب اعتقالك؟ هـــل اتهمت 	 

؟ ل لقتا با

هـــل تم إخبـــارك باملكان الـــذي تم أخذك إليـــه أو متى 	 

رساحك؟ إطـــالق  يتم  قد 

2 . ظـــروف االعتقال: يجب عى الباحثني تدويـــن مكان االعتقال، 

وأي تحـــرك أو تنقل بني مرافـــق االعتقال. ويجب أن يســـألوا عن 

املوعـــد الذي تم فيـــه إطالق رساح الشـــخص الـــذي تجري معه 

املقابلـــة، وإذا مـــا تم تقديم ســـبب لذلـــك. وميكن أن تشـــمل 

األســـئلة ما ييل:

كـــم عـــدد مرافـــق االعتقـــال التي كنـــت فيهـــا؟ أين 	 

موقعهـــا؟ هـــل ميكنك تزويـــدي بجدول زمنـــي تقريبي 

للوقـــت الـــذي أمضيتـــه يف كل مرفق؟

كيـــف عرفت اين كنـــت؟ هل أخرك الحـــراس أين كنت 	 

أو أيـــن كان يتـــم نقلك؟ هـــل حصلت عـــى أي وثائق 

املعلومات؟ هـــذه  تتضمن 

متـــى تم إطالق رساحـــك؟ متى علمت أنه ســـيتم إطالق 	 

رساحـــك؟ هل تم إعطاؤك ســـبب إلطالق رساحك؟

3 . الوصـــول إىل العدالـــة: ينبغي عى الباحثني التســـاؤل عام إذا 

كان املعتقـــل قد مثل أمام أي محكمة أو شـــارك يف أي آلية قضائية 

أخـــرى. وإذا حدث ذلك، اســـألوا عن تواريـــخ كل حدث، إىل الحد 

الذي يتذكرونه. ميكن أن تشـــمل األســـئلة ما ييل:

هـــل تم إخبـــارك مبا هـــي التهمـــة الرســـمية املوجهة 	 

؟ ليك إ

هل سمح لك بالوصول إىل محام؟	 

هـــل طلب منـــك االعرتاف؟ هل شـــعرت بأنـــك تتعرض 	 

لضغط ال مـــرر له للقيـــام بذلك؟

هل ســـبق لك املثول أمـــام محكمة؟ متـــى وأين حدث 	 

هذا؟ أوصـــف اإلجراءات.

4 . االتصال: اســـألوهم عـــام إذا كانوا قادرين عـــى التواصل مع 

أرستهـــم، أو عـــام إذا كان قـــد تم إعـــالم أرستهم مبكانهـــم أثناء 

. لهم عتقا ا

عندمـــا تم اعتقالـــك للمرة األوىل، هـــل عرفت أرستك ما 	 

؟ ث حد

هل تلقـــت أرستـــك أي اتصال رســـمي من األشـــخاص 	 

الذيـــن يعتقلونك؟ هـــل تلقت أي معلومـــات من خالل 

رســـمية؟ غر  مصادر 

هل ســـنحت لك الفرصة للتواصل مع أي شـــخص خارج 	 

لسجن؟ ا

5 . الظـــروف أثنـــاء االعتقال: تعتـــر معاملة الشـــخص املعتقل 

موضوعاً واســـعاً، وال توجـــد مجموعة واحدة من األســـئلة يتعني 

طرحها. وبـــدال من ذلك، يجب عـــى الباحثني طرح أســـئلة عامة 

من أجل تشـــجيع املعتقلني الســـابقني عى وصـــف تجاربهم، وثم 

متابعة ذلـــك عند الـــرورة. ميكـــن للباحثني أن يبدأوا بأســـئلة 

عامـــة مثل، هـــل ميكنك وصف املـــكان الذي كنـــت معتقال فيه، 

أو هـــل ميكنـــك وصف يوم عادي خـــالل فرتة اعتقالـــك. ويف كثر 

من األحيـــان، من املتوقع أن يغطي الســـجناء يف ســـوريا عيونهم 

يف حضـــور الحراس، مـــع قدر ضئيل جـــداً من اإلضـــاءة. وبالتايل 

فـــإن ســـؤال املعتقلني الســـابقني ما الـــذي يتذكرون ســـامعه أو 

شـــمه ميكن أن يوفر فهامً أكـــر تفصيالً لتجربتهـــم. وبينام يروي 

الشـــخص قصته، ميكن للباحثني تشـــجيعه عـــى توضيح الظروف 

يف الســـجن. وفيـــام ييل بعـــض األســـئلة املحددة التـــي ميكن أن 

يطرحهـــا املوثقون:

كم مـــرة كنت تحصل عـــى الطعام واملاء؟ هل شـــعرت 	 

كافيا؟ كان  هذا  أن 

أيـــن كنت تنام؟ هـــل كان لديك مرتبة أو وســـادة للنوم 	 

أو مـــالءات (أغطيـــة)؟ هل كانـــت نظيفـــة؟ كم عدد 

األشـــخاص الذيـــن كانوا ينامـــون يف نفـــس الغرفة معك؟

هل كان لديك وصـــول إىل مرحاض ومكان لالســـتحامم؟ 	 

كـــم مرة كان يســـمح لك بالوصـــول إىل هـــذه املرافق؟ 

هل تم تزويـــدك بالصابون ومنتجات النظافة الشـــخصية 

األخرى؟

هـــل كنت تعاين من أي مشـــاكل صحية أثنـــاء االعتقال؟ 	 

هـــل طلبـــت الحصول عـــى رعاية طبية؟ هـــل حصلت 

عليهـــا؟ هل شـــعرت أن الرعايـــة الطبيـــة التي حصلت 

كافية؟ كانـــت  عليها 
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6 . ســـوء املعاملة واإلســـاءة: لقـــد تعرض العديد مـــن املعتقلني 

يف ســـوريا إلســـاءات خطرة، مبـــا يف ذلك التعذيـــب و/ أو العنف 

الجنـــي. وميثـــل توثيق هـــذه الجرائـــم جانباً مهامً مـــن توثيق 

االعتقـــال، ويقدم املركز الســـوري أدلة منفصلـــة لتوثيق التعذيب 

والعنـــف الجنـــي والعنف القائم عـــى النـــوع االجتامعي. وإىل 

جانـــب التقيد بهذه األدلـــة، يجب عى الباحثـــني جمع معلومات 

حول هوية املســـيئني، وممن تلقوا أوامرهم، وأية أمناط لإلســـاءة. 

وقد تشـــمل األســـئلة ما ييل:

كيـــف تعامل معـــك حراس الســـجن؟ متـــى وأين كنت 	 

تتفاعـــل عادة مـــع الحراس؟

هـــل كان هناك منط معني من ســـوء املعاملة أو اإلســـاءة 	 

مـــن قبل الحـــراس؟ متى حـــدث ذلك؟ كم مـــرة؟ يف أي 

؟ ق سيا

هـــل تتذكر أســـامء أي مـــن الحـــراس الذيـــن تفاعلت 	 

معهم؟ هـــل عرفت ر تبهم؟ مـــاذا كان انتامؤهم، وكيف 

تعرف ذلـــك؟ هل كانـــوا يرتدون زياً رســـمياً؟

هل ســـمعت حراس اً يتلقون أوامر من رؤســـائهم؟ هل 	 

تلقى الحراس أوامر بإســـاءة معاملة املعتقلني أو اإلســـاءة 

إليهم؟ إذا حدث ذلك، فهل تعرف اســـم الشـــخص الذي 

أعطى هذه األوامـــر أو ر تبته أو أي معلومات تكشـــف 

يته؟ هو

7. ما شـــاهده املعتقل أثنـــاء اعتقاله: إن العديد مـــن املعتقلني 

الســـابقني ليســـوا ضحايا اإلســـاءات فقط بل شـــهوداً عليها أيضاً. 

وعـــى الباحثـــني أن يســـألوا املعتقلني الســـابقني عـــن هوية أي 

شـــخص كانـــوا معتقلني معـــه إذا كانـــوا مرتاحني ملشـــاركة تلك 

املعلومات. كام ينبغي ســـؤالهم عام إذا كانوا قد شـــاهدوا ســـوء 

معاملـــة اآلخريـــن، أو مـــا إذا كان أي من زمالئهـــم املعتقلني قد 

يكونون عى اســـتعداد لتأكيـــد مزاعمهم حول ظـــروف االعتقال. 

وميكن أن تشـــمل األســـئلة ما ييل:

هل تعرف أســـامء أو أي معلومـــات تعريفية خاصة بأي 	 

شـــخص تم اعتقاله معك؟

هل هناك أي شـــخص آخـــر ميكنه تأكيد ما شـــاركتني به 	 

املقابلة؟ هذه  يف 

هل شـــاهدت إســـاءة معاملة أي معتقلني آخرين؟ صف 	 

رأيت. ما 

هـــل مـــات أي شـــخص كان معتقـــالً معك أثنـــاء فرتة 	 

االعتقـــال؟ هـــل ميكنـــك وصف مـــا حدث؟

عىل من تنطبق أشكال الحامية هذه؟
تنطبـــق هذه الحقـــوق عى جميـــع املعتقلني، بغـــض النظر عن 

انتامئهم. ويشـــمل هذا أعضـــاء الجامعات املتطرفـــة مثل داعش. 

وعـــى غرار ذلـــك، فإنه يتعني عـــى جميع ســـلطات االعتقال، مبا 

يف ذلـــك الحكومـــة والجامعات املســـلحة من غر الـــدول، احرتام 

املعتقلني. حقوق 

الدقة
يف حـــني تطلب العديـــد من هذه األســـئلة من األشـــخاص الذين 

أجريـــت معهـــم املقابـــالت أن يتذكـــروا تواريخ محـــددة، إال أن 

اســـتدعاء مثـــل هذه املعلومـــات غر ممكـــن دامئاً. وقـــد يقدم 

املعتقلـــون الســـابقون إطار اً زمنيـــاً فيه تضارب داخـــيل أو قد ال 

يكونـــون قادرين عـــى تقديم تواريـــخ عى اإلطـــالق. ويف هذه 

الحاالت، ال ينبغـــي للباحثني الضغط عى األشـــخاص الذين تجرى 

معهـــم املقابـــالت لتقديـــم تواريـــخ دقيقة لكل حـــدث، ويجب 

أال يفرتضـــوا أن ارتبـــاك أولئك األشـــخاص يعني أنهـــم ال يقولون 

الحقيقـــة. وبالنســـبة لكثـــر من املعتقلـــني، كانـــت تجربتهم يف 

االعتقـــال تنطوي عى صدمة نفســـية، وهذا ميكـــن أن يؤدي إىل 

صعوبـــات يف تذ كـــر تفاصيل محـــد دة. وباإلضافـــة إىل ذلك، قد 

يفقـــد املعتقلون الذيـــن يقضون فرتات طويلة مـــن الزمن يف عزلة 

أو بـــدون مغادرة مركـــز اعتقال إحساســـهم بالوقت.

األخاقيات
كام هـــو الحال دامئـــاً، عند إجـــراء املقابالت مـــع الناجني، يجب 

أن يراعـــي املوثقـــون الطـــرق التي ميكـــن أن يعرض بهـــا إجراء 

املقابلـــة األشـــخاص الذيـــن تجري معهـــم املقابلـــة للخطر. وقد 
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يتســـبب اســـتذكار ومناقشـــة انتهـــاكات من املـــايض يف إحداث 

ضائقة نفســـية لدى األشـــخاص الذين تجرى معهـــم املقابلة، وقد 

يكون التعاون مع موثقي حقوق اإلنســـان مبثابـــة مخاطرة أمنية. 

و يعتر مبـــدأ »ال رضر وال رضار« املبـــدأ التوجيهي للتوثيق. حيث 

يتعني إعطـــاء األولوية ألمان الشـــخص الذي تجـــرى معه املقابلة 

ورفاهـــه النفي، بدءاً مـــن اختيار موقع إجـــراء املقابلة إىل صون 

بياناتكـــم الرقمية واملادية. ومـــن واجبكم العمـــل بأعى املعاير، 

دون املبالغـــة يف قطـــع الوعـــود أو الضغط عى الشـــخص الذي 

تجـــرون معه املقابلـــة. وقوموا بتوصيل الشـــخص الـــذي تجرون 

معـــه املقابلة بخدمـــات الدعم املتوفـــرة املوجـــودة يف املنطقة 

)الخدمـــات الطبيـــة، النفســـية االجتامعية، االقتصاديـــة، إلخ( يف 

للمســـاعدة. احتياجه  حالة 


