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1. INTRODUCTION

The aim of this Brief is to clarify the legal status of ISIS foreign 
fighters and ISIS-affiliated foreign women and children held 
in detention by the Syrian Democratic Forces (SDF) under 
international humanitarian law (IHL). In doing so, this Brief 
explains the minimum standard of treatment owed to all 
detainees under IHL in the context of a non-international 
armed conflict (NIAC). The purpose of this Brief is not to 
advocate for any particular political solution to the problem 
of ISIS foreign fighters and ISIS-affiliated foreign women and 
children held in detention. Rather, its purpose is to clarify the 
applicable law so that all parties to the conflict in Syria can 
uphold their obligations under IHL and general international 
law.

Following this Introduction, the remainder of this Brief is 
structured as follows:

Section 2 provides a factual analysis of the conflict in North-
East Syria. Specific attention is given to: the rise of ISIS and 
its ability to attract foreign fighters to join its cause in Syria; 
the composition, structure, and political status of the SDF as 
the military wing controlling the Self-Administration of North 
and East Syria (SA NES); and current statistics and standards 
of treatment of ISIS foreign fighters and ISIS-affiliated women 
and children detained by the SDF.  

Section 3 describes the legal framework applicable to the 
conflict in North-East Syria. It explains why the conflict 
is classified as a NIAC due to the sufficient intensity of 
the violence and organisation of the warring parties. The 
applicable legal framework consists of: IHL; international 
human rights law; and international refugee law. As persons 
rendered hors de combat (out of combat) by reason of their 
detention, ISIS foreign fighters and affiliated women and 
children detained by the SDF are entitled to the protection of 
IHL applicable in NIAC. Due to the SDF’s status as a non-State 
armed group (NSAG), the applicability of international human 
rights law is disputed. However, there is general agreement 
that international human rights law applies to NSAGs who, 
like the SDF, exercise de facto territorial control over a civilian 
population. Furthermore, the SDF has shown a willingness to 
be bound by human rights obligations. International refugee 
law applies to ISIS foreign fighters in the hands of a State 
party to the 1951 Refugee Convention who face a genuine fear 
of persecution if refused protection. The principle of non-
refoulement is applicable to NIACs.

Section 4 discusses the SDF’s legal authority to detain ISIS 
foreign fighters and affiliated women and children for security 

reasons under IHL. Consistent with the official position of the 
International Committee of the Red Cross (ICRC), this Brief 
explains that there is an implied authority for the parties to a 
NIAC to detain persons for ‘imperative security reasons’. While 
treaty law applicable in NIAC does not expressly provide this 
authority, it is necessary to give effect to the relevant treaty 
provisions concerning detention in NIAC and is recognised 
under customary international law. Practically, one of the 
primary reasons for recognising the implied authority to detain 
in NIACs is that it is often the only alternative to using lethal 
force as a means of neutralising a security risk. The internment 
of ISIS foreign fighters or affiliated women and children is only 
justified where the individual poses the requisite security risk 
to the SDF. Membership to ISIS as a fighter or pursuant to a 
‘continuous combat function’ is sufficient to justify internment. 
Mere affiliation is not sufficient. 

Section 5 outlines the minimum standard of treatment 
owed to ISIS foreign fighters and affiliated women and 
children detained by the SDF under IHL applicable in 
NIAC.  It is noted that while treaty IHL applicable in NIAC 
contains certain technical and procedural gaps in detention 
standards, these gaps have been filled by customary IHL and 
the synthesis of international human rights law applicable in 
armed conflicts. At the bare minimum, article 3 common to 
the Geneva Conventions of 1949 (Common Article 3) requires 
that all detainees are to be treated humanely at all times. 
However, various other treaty provisions which now form 
part of customary international law are equally binding on 
the SDF as a party to the NIAC. Along with certain provisions 
of international human rights law, these IHL rules provide 
specific procedures, standards, and material conditions of 
detention that the SDF is legally obliged to uphold.

Section 6 explains the minimum judicial guarantees owed to 
ISIS foreign fighters and affiliated women and children who 
find themselves subject to criminal prosecution. These judicial 
guarantees apply irrespective of whether the individual 
is charged with violating IHL, terrorism legislation, or 
ordinary domestic criminal law, providing there is a sufficient 
connection with the NIAC. A brief discussion is provided on 
the legal authority of the SDF to enforce laws legislated by the 
non-State armed group.

Section 7 discusses the legal obligation on both the receiving 
and transferring parties during the transfer of ISIS foreign 
fighters and affiliated women and children previously detained 
by the SDF. While treaty IHL applicable in NIACs does not 
specifically deal with detainee transfer, it is understood that 



4 The legal status of ISIS-affiliated foreign nationals held in detention in North-East Syria

the obligation to ensure detainees’ humane treatment under 
the law of international armed conflict is applicable as a rule of 
custom. Furthermore, ICRC commentary to Common Article 3 
upholds the principle of non-refoulement as necessary to give 
effect to the obligation of humane treatment.

Section 8 outlines potential obligations on the States of origin 
of ISIS foreign fighters and affiliated women and children 
under general international law. Pursuant to the international 
human rights law instruments, various United Nations 
Security Council Resolutions, and the Convention against 
Statelessness, States of origin of the ISIS foreign fighters and 
affiliated women and children may be legally obliged to either 
repatriate their citizens, facilitate their prosecution either at 
home or overseas, or to at least take action that would avoid 
rendering such persons either stateless, subject to inhumane 
treatment, or a continuing terrorist threat.

Section 9 glances at the Belgian experience in dealing with 
repatriation and returnees.

The Conclusion summarises each of these legal rights and 
obligations in turn. It reaffirms the legal status of ISIS foreign 
fighters and ISIS-affiliated women and children as persons 
hors de combat by reason of detention and the protection to 
which they are entitled under IHL. This Brief shall be of use to 
the warring parties to the NIAC in North-East Syria, lawyers, 
judges, advisors, and humanitarian actors in introducing 
the applicable legal framework to the detention, treatments, 
prosecution, and transfer of ISIS foreign fighters and affiliated 
women and children detained by the SDF in Syria.

The present legal analysis is based on factual information 
gathered from open sources, including reports of international 
organisations, international and local non-governmental 
organisations, and news outlets.1

1. This Brief has been prepared by Matias Thomsen (Doctoral 
candidate - University of Tasmania, Faculty of Law) and Thomas 
Assaker (Legal Advisor - Diakonia IHL Resource Desk in Lebanon) 
under the supervision of Jelena Plamenac (Manager of Diakonia’s 
Lebanon IHL Resource Desk).Thomsen would like to thank India 
Beecroft, Felix Craig, Matthew Etherington, and Salmaan Shah 
of the International Justice Initiative (IJI) for their research 
assistance. The IJI is a public interest initiative of the University 
of Tasmania’s Faculty of Law: <http://www.utas.edu.au/law/left-
quick-links/internationaljustice-initiative>.
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2. FACTUAL BACKGROUND

2.1. The rise and decline of ISIS and its territorial 
control

Originating in Iraq in 2006 as an affiliate of the Al-Qaida 
movement, the group today known as the Islamic State in Iraq 
and the Levant (‘ISIL’ but commonly and hereafter referred 
to as ‘ISIS’) strived to establish a State based on ultra-radical 
Islam in defiance of internationally recognised borders. It 
progressively spread over Iraq and Syria, prospering financially 
through extorsion, kidnappings, and the selling of oil products 
and cultural artefacts from captured territories. Led by former 
senior Iraqi military and experienced Al Qaeda commanders, 
ISIS was able to take advantage of the Syrian civil war to 
expand. 2

Having taken control of about 55 000 square kilometres spread 
over the territories of Iraq and Syria, it proclaimed in June 2014 
the creation of a caliphate, which it named the ‘Islamic State’.3 
Over the years, its effective use of media and communication, 
for propaganda and recruitment purposes, attracted some 40 
000 so-called ‘foreign fighters’ and their families who travelled 
from all around the world to join the group.4 At its peak, the 
caliphate controlled a population of 10 million.5

ISIS lost most of its territory in 2016 and 2017.6 By the end of 
March 2019, it had surrendered its last stronghold of Baghuz, 
an area of eastern Syria smaller than a square kilometre, after 
about six weeks of intense fighting.7

Despite the significance of this military and territorial defeat, 
the armed group has not disappeared. Rather, ISIS has shifted 
from a quasi-State to an underground network of sleeping 
cells, perpetrating sporadic attacks in order to perpetuate its 
ideology and undermine its adversaries’ ability to guarantee 
the safety of the population.8 It feeds on the latter’s discontent 
with the new balance of power in the region.9

2.2. The rise of the SA NES and its military wing, 
the SDF

In Syria, the SDF has primarily undertaken the fight against 
ISIS on the ground. Backed by the United States, it consists 
of an alliance of Arab and Kurdish armed groups led by the 
Kurdish Protection Units (YPG).10 Since 2016, the SDF has 
assumed the military branch of the Self-Administration 

2. ‘Life under the ISIS Caliphate’, The Week, 22 August 2015, https://
theweek.com/articles/572910/life-under-isis-caliphate (accessed 
July 2019) ; Louis Charbonneau, ‘ISIS is making $200 million 
from stolen ancient artifacts’, Business Insider, 6 April 2016, 
https://www.businessinsider.com/r-islamic-state-nets-up-to-
200-million-a-year-from-antiquities-russia-2016-4 (accessed July 
2019).

3. For basic facts about ISIS, see notably: ‘ISIS Fast Facts’, CNN 
Library, 1 May 2019, https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/
isis-fast-facts/index.html (accessed July 2019).

4. ‘IS ‘caliphate’ defeated but jihadist group remains a threat’, 23 March 
2019, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-45547595 (accessed July 2019); The Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights has produced 
a detailed analysis of the phenomenon of ‘foreign fighters’ from the 
perspective of international law, which is available https://www.
geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/
Academy%20Briefings/Foreign%20Fighters_2015_WEB.pdf.   

5. ‘Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps’, BBC News, 
28 March 2018, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-27838034  (accessed July 2019).

6. ‘Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps’, BBC News, 
28 March 2019, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-27838034 (accessed July 2019).

7. Rukmini Callimachi, ‘ISIS Caliphate Crumbles as Last Village 
in Syria Falls’, New York Times, 23 March 2019, https://www.
nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-syria-caliphate.
html (accessed July 2019);  Sarah el Deeb ‘’Taking their last breath’: 
IS hides among Syrian civilians’, AP News, 18 February 2019,   

https://www.apnews.com/0a99dc7cb94742af9947f14cbffa485b 
(accessed July 2019).

8. Colin P. Clarke, ‘Islamic State’s latest video could have long and 
terrifying consequences’, Los Angeles Times, 6 May 2019, https://
www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistan-
baghdadi-20190506-story.html (accessed July 2019) ; Wladimir 
Van Wilgenburg, ‘SDF arrest 5 ISIS sleeper cell members in Manbij, 
Raqqa’, Kurdistan 24, 26 June 2019, https://www.kurdistan24.
net/en/news/1acdd934-624a-4ec0-964e-3b6918a63782 (accessed 
July 2019).

9. ‘Arabs in Syria’s Deir al-Zor protest against ruling Kurdish 
militia’, Middle East Monitor, 29 April 2019, https://www.
middleeastmonitor.com/20190429-arabs-in-syrias-deir-al-zor-
protest-against-ruling-kurdish-militia/ (accessed July 2019) ; 
Shelly Kittleson, ‘More Arab protests expected against Kurdish 
SDF in Syria’, Al Monitor, 3 June 2019, https://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2019/05/syria-deir-ez-zor-shuhail-protests-
sdf-killing-arabs.html (accessed July 2019) ; Jared Szuba, ‘ISIS’s 
‘caliphate’ was crushed. Now Syria’s Kurd-led alliance faces bigger 
battles’, The Defense Post, 29 March 2019, https://thedefensepost.
com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis/ 
(accessed July 2019). 

10. Determining the extent of American support to the SDF, and 
its potential legal consequences, lies outside the scope of this 
legal brief. For an overview of the relationship between the SDF 
and the US, see: Farah Najjar, ‘What is the Future of the Syrian 
Democratic Forces?’, Al Jazeera, 25 November 2017, https://
www.aljazeera.com/news/2017/11/future-syrian-democratic-
forces-171124110417741.html (accessed July 2019).
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of North and East Syria (SA NES),11 which since 2012 has 
progressively acquired de facto autonomy in administrating 
North-Eastern territories in Syria. It has its own constitution, 
provides governmental-like services to the local population, 
and engages in international relations.12

In addition to the support from the international coalition, the 
SDF’s relations with the Syrian government played a role in 
its success. As the Civil War broke out, Damascus prioritised 
defeating more threatening opposition groups than the Kurds 
in remote North-Eastern territories. As they became leaders in 
the fight against ISIS, they were mainly tolerated by the Syrian 
government,13 despite occasional clashes.14 Assad’s regime 
currently buys oil from the SDF.15

The SDF was the key to military and territorial victory against 
ISIS. It recaptured ISIS-held territories, most notably Manbij 
in the fall of 2016, Raqqa in December 2017, and Baghuz in 
March 2019.16 The SDF is now tasked with a peacekeeping 
role in the post-conflict areas it administers. The new ruler’s 
popularity is not unanimous amongst the civilian population, 
and tensions arose quickly.17

The SDF’s position today has become increasingly complex. 
American support, its extent and duration, is no longer 
guaranteed. The main YPG component of the SDF, acceptable 

11. The SA-NES was called the Democratic Federation of Northern 
Syria (DFNS) before September 2018. For an overview, see: Pinar 
Tank, ‘Preserving Kurdish Autonomy’, The Cairo Review, 15 
February 2019, https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/
preserving-kurdish-autonomy/ (accessed July 2019). 

12. See for instance the website of their permanent representation in 
the Benelux region, based in the Hague: <www.rojavabenelux.nl> 
(16 May 2019). An English version of the entity’s constitution can 
also be found on this link, under ‘Social Contract’.

13. ‘Peacekeeping: Ignoring This Problem Makes It Much Worse’, 
Strategy Page, 19 June 2019,  https://www.strategypage.com/
htmw/htun/20190619.aspx (accessed July 2019);   Namo 
Abdulla, ‘Everything in Syria is a web, US journalist’, RUDAW, 25 
June 2019, https://www.rudaw.net/english/interview/25062019 
(accessed July 2019). 

14. ‘Details regarding Assad’s forces attack on SDF-held areas in the 
western countryside of Deir Ezzor’, Deir Ezzor 24, 2018 archives, 
https://en.deirezzor24.net/archives/5521  (accessed July 2019); 
‘Assad’s forces advance in rural Deir Ezzor and cross the Euphrates 
River’, Deir Ezzor 24, 2017 archives, https://en.deirezzor24.net/
archives/5025 (accessed July 2019).

15.    Zouhir Al Shimale, ‘Syrians in Deir Ezzor protest against SDF oil 
sales to Assad government’, Middle East Eye, 8 May 2019, https://
www.middleeasteye.net/news/civilians-vow-continue-protest-
against-sdf-sale-oil-syrian-government (accessed July 2019).

16.   Joanne Stocker, ‘SDF declares ‘total’ victory over ISIS in Syria’, 
The Defense Post, 23 March 2019, https://thedefensepost.
com/2019/03/23/sdf-victory-isis-syria/ (accessed July 2019)

17. Jared Szuba, ‘New Syrian military councils are the SDF’s latest push 
for decentralization’, The Defense Post, 23 June 2019, https://
thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military-councils/ 
(accessed July 2019) ; Jared Szuba, ‘ISIS’s ‘caliphate’ was crushed. 
Now Syria’s Kurd-led alliance faces bigger battles’, The Defense 

Post, 29 March 2019, https://thedefensepost.com/2019/03/29/
syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis/ (accessed July 2019).  

18.   Jared Szuba, ‘ISIS’s ‘caliphate’ was crushed. Now Syria’s Kurd-
led alliance faces bigger battles’, The Defense Post, 29 March 2019, 
https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-
bigger-battles-isis/ (accessed July 2019); Jack Detsch, ‘Congress 
expands Pentagon aid in Syria to cover Islamic State prisoners’, 
Al Monitor, 17 June 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2019/06/congress-expands-pentagon-aid-syria-isis-
prisoners.html (accessed July 2019).

19. ‘Why is Turkey attacking northwest Syria?’, PBS News Hour, 3 
February 2018, https://www.pbs.org/newshour/world/why-is-
turkey-attacking-northwest-syria (accessed July 2019)

20. Joost Hiltermann, ‘The Kurds: A Divided Future?’, International 
Crisis Group, 19 May 2016, https://www.crisisgroup.org/middle-
east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/kurds-
divided-future (accessed July 2019).

21. Wladimir van Wilgenburg, ‘Iran wants Syrian Kurds to depend on 
Damascus: Experts’, Kurdistan 24, 31 December 2019, https://
www.kurdistan24.net/en/news/9d411b9e-61e9-4196-8119-
30438c1ee009 (accessed July 2019).

22. Wladimir van Wilgenburg, ‘SDF chief says Kurdish authorities 
ready to talk to Damascus’, Kurdistan 24, 23 June 2019, https://
www.kurdistan24.net/en/news/d0bf31c5-e140-4c66-ba13-
1d0b85fe7fad (accessed July 2019); Jane Arraf, ‘‘Revenge Is For 
The Weak’: Kurdish Courts In Northeastern Syria Take On ISIS 
Cases’, National Public Radio, 29 May 2019, https://www.npr.
org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-the-weak-kurdish-
courts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases (accessed July 
2019).

23. Ryan Browne and Jennifer Hansler, ‘US officials say more than 
2,000 suspected foreign ISIS fighters being held in Syria’, CNN, 17 
April 2019, https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreign-
isis-fighters-syria/index.html (accessed July 2019).

when defeating ISIS was the priority, is now embarrassing for 
the US’s relations with Turkey.18 Turkish presence in North 
Syria threatens the SDF’s stronghold and appears motivated by 
Turkey’s unwillingness to see a mainly Kurdish administration 
function along its southern border.19 The SDF cannot count on 
the kind of support they would want from Iraqi Kurds,20 and 
Iran is pressuring them to turn to Assad.21 Reintegration in 
the Syrian State is not off the table for the SA NES, but on the 
condition that the Syrian government recognise its authority 
and autonomy in administrating North and Eastern territories, 
as a federal entity.22

In this context, the armed group is tasked with managing tens 
of thousands of detainees.

2.3. The fate of former foreign ISIS members 
detained by the SDF

As it was advancing against ISIS on the territory of Syria and 
recapturing ISIS strongholds, the SDF captured more than  
60 000 ISIS affiliates and 9 000 male ISIS fighters.23

Foreign male ISIS fighters
According to numbers communicated by the SA NES, as of 
May 2019, 2 010 of the 9 000 detained male ISIS fighters in 
SDF custody are foreigners, i.e. not Syrians nor Iraqis. 3 000 
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of the 9 000 are from Iraq. The remaining 4 000 are Syrians. 
Among the foreigners, 43% are from Arab Countries, 36% from 
Asia and Russia, 10% from Europe, 9% from Turkey, and 2% 
from America and other countries.24

These former fighters are detained in a network of SDF-
administered prisons, ranging from rehabilitated government 
prisons, to schools, hospitals and storage facilities transformed 
into prisons. Some of the known detention places are: Dayriq 
(Al Malikiah), Al Kasrah, Ain Issa, Kobane, Al Hasakeh, 
Muheimidah, and Dashisha.25

Foreign family members 
According to the co-chairman of the SA-NES Ministry of 
Foreign Affairs, by 31 October 2018, 584 women and 1 248 
children of 46 different nationalities were held under the SA-
NES control.26 Following the recapture of Baghuz  in March 

2019, the SDF authorities reported that as of 23 May 2019, 
these figures have increased to include around 11 000 foreign 
women and children, out of which 3 263 were persons below 
the age of 18 and 120 were orphans.27

While ISIS foreign fighters are detained in specialised SDF-
administered prisons,28 non-fighter affiliates have been held 
in SDF detention camps.29 Among these, between ten and 
twelve thousand foreign women and children, of 46 different 
nationalities,30 are currently placed in separate sections of 
three displaced-persons camps in North-East Syria: al Hol (73 
520 residents in May 2019), Ain Aissa (12 901 residents in May 
2019) and al Roj (1 700 residents in May 2019).31 According 
to consistent reports, the living conditions in the camps have 
been increasingly poor because of the lack of food, water and 

24. Figures given by SA NES officials in Geneva on 23 May 2019 ; Ryan 
Browne and Jennifer Hansler, ‘US officials say more than 2,000 
suspected foreign ISIS fighters being held in Syria’, CNN, 17 April 
2019, https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreign-isis-
fighters-syria/index.html (accessed July 2019).

25. Amberin Zaman, ‘Inside the prison holding IS detainees in northeast 
Syria’, Al Monitor, 15 March 2019, https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2019/03/syria-kurdish-region-isis-prison-sdf.
html (accessed July 2019); Raf Sanchez, ‘Kurdish forces put down 
riot by Isil prisoners in Syria’, The Telegraph, 6 April 2019, https://
www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces-put-riot-
isil-prisoners-syria/ (accessed July 2019); Charlie Savage, ‘As ISIS 
Fighters Fill Prisons in Syria, Their Home Nations Look Away’, New 
York Times, 18 July 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/18/
world/middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html 
(accessed July 2019); Robin Wright, ‘A Visit to ISIS’ Syria: Amid 
Ruin, Human Crises Pose Risk’, United States Institute of Peace, 
7 May 2019, https://www.usip.org/publications/2019/05/visit-
post-isis-syria-human-crises-pose-risk (accessed July 2019) ; 
Robin Wright, ‘The Dangerous Dregs of ISIS’, The New Yorker, 
16 April 2019, https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-
dangerous-dregs-of-isis (accessed July 2019).

26. Wladimir van Wilgenburg, “Syrian Kurds hold conference in 
EU capital to press for return of IS wives, children”, Kurdistan 
24, 1 November 2018 <http://www.kurdistan24.net/en/news/
e27ced39-855f-43e2-9676-89b2eebf40fc> (15 May 2019).

27. On 23 May 2019, The Geneva Academy and The Fight for 
Humanity, a Swiss non-governmental organisation, organised an 
expert meeting on the topic, gathering relevant actors and experts, 
including SDF officials. See: ‘Experts discuss legal and security 
challenges related to the detention of ISIS members in North-East 
Syria and their judgment under international and national law’, 28 
May 2019,  <http://www.adh-geneve.ch/news/detail/235-experts-
discuss-legal-and-security-challenges-related-to-the-detention-
of-isis-members-in-north-east-syria-and-their-judgment-under-
international-and-national-law> (10 June 2019). The full report of 
this meeting is available at : https://armedgroupsinternationallaw.
files.wordpress.com/2019/07/d4804-dead75_7395d8f1aa884853
b2f60089d0909a3c.pdf (accessed August 2019) [hereafter ‘Geneva 
Experts Meeting of 23 May 2019’].

28. Amberin Zaman, “Inside the prison holding IS detainees in 
northeast Syria”, Al Monitor, 15 March 2019, <https://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-kurdish-region-
isis-prison-sdf.html> (20 May 2019) ; Raf Sanchez, “Kurdish 
forces put down riot by Isil prisoners in Syria”, The Telegraph, 6 
April 2019, <https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/

kurdish-forces-put-riot-isil-prisoners-syria/> (20 May 2019) ; 
Robin Wright, “A Visit to ISIS’ Syria: Amid Ruin, Human Crises 
Pose Risk”, United States Institute of Peace, 7 May 2019,  <https://
www.usip.org/publications/2019/05/visit-post-isis-syria-human-
crises-pose-risk> (20 May 219).

29. A detailed overview of the infrastructure, living conditions and 
humanitarian needs in north-eastern Syria camps can be found 
here: REACH, “Northeast Syria Camp and Informal Site Profiles”, 
December 2018 <http://r.dissemination.impact-initiatives.org/
mk/cl/f/H_oGXPjcuhLG9pxAEvDiqfbqRUfSb1Z5IhkBgNTq2Nb
JbI-2ANI65MflzMGkrN8jG3QU9wNKyg9o7ftRfttFTg324YAXoz
Jd-WSmvcLV5JtckRhl6mkOgr010gxdY5aSsAp8kiiHNea9i8WJ_
RABZiBKYaBJUMwzLKfsYYFZWBKux3NKSV8> (20 May 2019). 
This data relates to the “general” IDP population within these 
camps and may not as such be considered as specifically describing 
the living conditions of the foreign women and children that this 
Brief is concerned with, as they are detained in separate quarters.

30. This number has been the most consistently used by news outlets, 
see for instance: “Red Cross: Hundreds of unaccompanied 
children flood Syria camps”, Al Jazeera, 3 April 2019, <https://
www.aljazeera.com/news/2019/04/red-cross-hundreds-
unaccompanied-children-flood-syria-camp-190403094923776.
html> (20 May 2019); Ben Hubbard, “In a Crowded Syria Tent 
Camp, the Women and Children of ISIS Wait in a Limbo”, 
The New York Times, 29 March 2019, https://www.nytimes.
com/2019/03/29/world/middleeast/isis-syria-women-children.
html?rref=collection%2Fbyline%2Fben-hubbard&action=click&
contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_
unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection (20 
May 2019).   

31. A detailed overview of the infrastructure, living conditions and 
humanitarian needs in north-eastern Syria camps can be found on 
the REACH Initiative factsheets : http://www.reachresourcecentre.
info/system/files/resource-documents/reach_syr_factsheet_
northeastsyria_campandinformalsiteprofilesround5_alhol_
jul2019.pdf (al Hol), http://www.reachresourcecentre.info/system/
files/resource-documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_einissaextension_jul2019.
pdf (Ain Issa) and http://www.reachresourcecentre.info/
system/files/resource-documents/reach_syr_factsheet_
northeastsyria_campandinformalsiteprofilesround5_roj_
jul2019.pdf (al Roj) (accessed July 2019). This data however 
relates to the “general” population within these camps and may 
not as such be considered as specifically describing the living 
conditions of the foreign women and children that this Brief 
is concerned with, as they are detained in separate quarters. 
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electricity.32 The International Committee of the Red Cross has 
conducted visits and confirmed these claims.33

Even though this Brief focuses on North-East Syria, it may be 
mentioned that of the 20 000 ISIS affiliates currently detained 
in Iraq by the government, 1 000 are said to be former foreign 
fighters.34 In addition, Iraq has pledged to relieve the SDF 
of the 31 000 Iraqi nationals it detains (not only fighters 
but all former ISIS affiliates),35 and is offering to detain and 
prosecute many more, including foreigners, even if they have 
not previously been active in Iraq. 36

The position of SDF authorities on the situation of ISIS-
affiliated foreign nationals has progressed in two temporal 
phases. During the first phase (2014 – early 2019), the SDF 
authorities repeatedly stated that they had neither the 
intention nor resources to indefinitely hold foreign nationals 

32. Save the Children,  “More than 2,500 foreign children are living 
in camps in North-East Syria”, 21 February 2019, https://www.
savethechildren.net/article/more-2500-foreign-children-are-
living-camps-north-east-syria (accessed July 2019); Bethan 
McKernan and Peter Beaumont, ‘After ISIS: what happens to the 
foreign nationals who went to Syria?’, The Guardian, 14 February 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/feb/14/after-
isis-what-happens-to-the-foreign-nationals-who-went-to-syria 
(accessed July 2019); “Women and children continue to suffer in 
northeast Syria’s Al Hol camp”, MSF Press Release, 16 May 2019, 
https://www.msf.org/women-and-children-continue-suffer-
northeast-syrias-al-hol-camp-syria (accessed July 2019).

33. ‘Statement by ICRC president upon ending 5-day visit to Syria’, ICRC 
Statement, 22 March 2019, https://www.icrc.org/en/document/
statement-icrc-president-upon-ending-5-day-visit-syria (14 May 
2019); ‘Syria’s Al Hol Camp: Families in Desperate Need’, ICRC 
Newsroom, 22 March 2019, http://www.icrcnewsroom.org/open.
asp?ID=2696&title=Syria_s_Al_Hol_Camp__Families_in_
Desperate_Need (14 May 2019). 

34. ‘IS ‘caliphate’ defeated but jihadist group remains a threat’, 23 
March 2019, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-45547595 (accessed July 2019).

35. Robin Wright, ‘A Visit to ISIS’ Syria: Amid Ruin, Human Crises 
Pose Risk’, United States Institute of Peace, 7 May 2019, https://
www.usip.org/publications/2019/05/visit-post-isis-syria-human-
crises-pose-risk (accessed July 2019).

36. ‘Iraq, U.N. in talks over prosecution of Islamic State prisoners 
in SDF detention’, Egypt Independent, 26 June 2019, https://
egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-of-
islamic-state-prisoners-in-sdf-detention/ (accessed July 2019); 
Omar Sattar, ‘Will Iraq cut a deal to prosecute foreign IS fighters?’, 
Al Monitor, 3 July 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2019/07/iraq-isis-detainees-syria.html (accessed July 
2019); Josie Ensor, ‘Iraq ‘offers to try Isil prisoners held in Syria 
for multi-billion pound fee’‘, The Telegraph, 10 April 2019, https://
www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-try-isil-
prisoners-held-syria-multi-billion-pound/ (accessed July 2019) ; 
‘Iraq offers to try ISIS adherents if Coalition pays millions in court 
costs’, The Defense Post, 10 April 2019, https://thedefensepost.
com/2019/04/10/iraq-isis-trial-coalition-costs/ (accessed July 
2019).

37. Liz Sly, ‘The jihadists no one wants’, The Washington Post, 
21 December 2018, https://www.washingtonpost.com/
graphics/2018/world/syria/isis-prisoners/?noredirect=on&utm_
term=.0dbf64a95c2d (14 May 2019). 

under its custody, and flagged their possible escape as a 
threat for all nations – thus insisting that they be repatriated 
by their countries of nationality.37 With some exceptions, 
concerned States have predominantly refused to repatriate 
their nationals due to security concerns, except on a case-by-
case basis.38 In the recent second phase (early 2019 – up to 
date), SDF authorities expressed their willingness to prosecute 
ISIS foreign fighters, subject to the international community’s 
support in expertise and funds, while the SDF position on the 
available legal options for ISIS-affiliated women and children 
remains unclear.39

38. It appears that the United States has repatriated most of its 
fighters and some but not all women and children, see Martin 
Chulov and Jordan Borger, ‘US repatriates family from Syrian 
detention camp for Isis suspects’, The Guardian, 22 May 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/
us-repatriates-family-from-syrian-camp-for-isis-suspects 
(10 June 2019) ; Rukmini Callimachi and Catherine Porter ‘2 
American Wives of ISIS Militants Want To Return Home’, 19 
February 2019, The New-York Times, https://www.nytimes.
com/2019/02/19/us/islamic-state-american-women.html 
(20 May 2019) ; Russia has made it a policy to repatriate all 
children, but not the parents, see Samuel Ramani, ‘Why is Russia 
insisting on bringing home ISIS fighters’ children?’, 9 April 
2019, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/
politics/2019/04/09/why-is-russia-insisting-bringing-home-isis-
fighters-children/?noredirect=on&utm_term=.20bb0f50ca8d 
(20 May 2019) ; Sweden, France, Germany and Canada envisage 
repatriating children on a case-by-case basis, but are even more 
reluctant regarding their parents, for fear of lack of elements to 
adequately prosecute and sentence them. See Robin Wright, ‘The 
Dangerous Dregs of ISIS’, 16 April 2019, The New Yorker, https://
www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-of-isis 
(20 May 2019) ; ‘Sweden Will Repatriate the Children of ISIS ‘If 
Possible’: Foreign Minister’, The Local, 12 April 2019, https://
www.thelocal.se/20190412/sweden-will-repatriate-children-of-
isis-fighters-if-possible-foreign-minister (20 May 2019) ; ‘Tunisia: 
Scant Help to Bring Home ISIS Members’ Children’, Human 
Rights Watch News, 12 February 2019, https://www.hrw.org/
news/2019/02/12/tunisia-scant-help-bring-home-isis-members-
children (14 May 2019); Ben Hubbard, ‘Wives and Children of 
ISIS: Warehoused in Syria, Unwanted Back Home’, The New York 
Times, 4 July 2018, https://www.nytimes.com/2018/07/04/
world/middleeast/islamic-state-families-syria.html (14 May 
2019); Lahcen Mokena, ‘Morocco Repatriates 8 Nationals from 
Syria on Humanitarian Grounds’, Asharq Al-Awsat, 11 March 2019,  
https://aawsat.com/english/home/article/1628781/morocco-
repatriates-8-nationals-syria-humanitarian-grounds (10 June 
2019). The case of Belgium will be examined more in depth at the 
end of the Brief.   

39. Geneva Experts Meeting of 23 May 2019, report. For an overview 
of options, see ‘ISIS fighters and their families facing justice: 
Eight options and four principles’, Ceasefire Centre for Civilian 
Rights, March 2019, https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-
their-families-facing-justice-eight-options-and-four-principles/  
(13 June 2019).
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Caveat on the categorisation of ISIS affiliates
The above-operated distinction between ‘male fighters’ on 
the one hand, and ‘family members’ on the other, does not 
necessarily reflect the reality of the concerned individuals’ 
roles under the Caliphate with sufficient nuance. 

Firstly, it is highly likely that not all men living in ISIS-
controlled territories exercised combat functions or even an 
active role in the organised armed group. It appears however 
that regarding foreign adult males, the SDF has assumed that 
they posed a significant threat requiring their detention in 
prisons rather than in camps.

Secondly, some 60 male children have been considered by the 
SDF as trained fighters and are held in a rehabilitation centre 
in Qamishli, and not in the camps as other family members. 40

Thirdly, there are numerous explanations for the presence of 
foreign women and children in ISIS-controlled locations prior 
to their captivity. While some women willingly joined ISIS 
in order to contribute to its objectives (becoming active in 
recruitment, propaganda, fundraising, education, healthcare, 
policing, surveillance, charity work, tax collection, even 
exercising combat functions, in addition to being wives and 
mothers) others were forcibly recruited. While some were 
captured, others surrendered to the SDF. While some still abide 
by ISIS’ ideology, others quickly changed their minds upon 
arrival in Syria and have been looking for a way out ever since. 
While some travelled with their children, others conceived 
them (not always willingly) and gave birth in Syria. A similar 
nuanced understanding should finally be upheld with regards 
to profiles, roles, and motivations of minor ISIS affiliates.  

40. Geneva Experts Meeting of 23 May 2019, report.; ‘Syria: Dire 
Conditions for ISIS Suspects’ Families’, Human Rights Watch, 
23 July 2019, https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-
dire-conditions-isis-suspects-families (accessed July 2019) ; 
Charlie Savage, ‘As ISIS Fighters Fill Prisons in Syria, Their Home 
Nations Look Away’, New York Times, 18 July 2018, https://
www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-
state-detainees-syria-prisons.html (accessed July 2019). For the 
sake of completion, with respect to the SDF’s position on the 
involvement of children in armed conflict, it can be mentioned 
that the General Command of the SDF has declared by a military 
order issued on 5 September 2018 that all its stakeholders abide by 
the main international law instruments on the issue, and that the 
recruitment of children under the age of 18 is prohibited.

41. United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force, 
Working Group on the Promotion and Protecting Human Rights 
and the Rule of Law while Countering Terrorism, “Guidance to 
States on human rights-compliant responses to the threat posed by 
foreign fighters”, New York 2018, pp. 24-29, <https://www.un.org/
sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-Responses-
to-Foreign-Fighters-web-final.pdf> (14 May 2019) (Hereafter: UN 
CTITF, “Guidance to States…”); Joana Cook and Gina Vale, “From 
Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic 
State”, International Centre for the Study of Radicalisation, London 
2018, pp. 7-10 and 23-35.

It must also be borne in mind that one female individual could 
‘bridge’ different categories, potentially being a minor, an 
orphan, a wife or widow, a mother, a former combatant, and 
several or all of these at the same time.41

Bearing this in mind, the categorisation of foreign ISIS affiliates 
under SDF custody (2 010 foreign male fighters detained in 
prisons and around 11 000 foreign family members held in 
camps) should merely be understood as a simplification for the 
purpose of this Brief. 
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3. APPLICABLE LEGAL FRAMEWORK

The conflict between the SDF and ISIS armed groups in North-
East Syria amounts to a non-international armed conflict 
(NIAC) in the sense of article 3 common the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 (Common Article 3).42 
The required thresholds of (i) organisation of the non-State 
armed groups (NSAG) and (ii) intensity of the hostilities have 
been satisfied for several years in this region.43 Despite recent 
significant victories over ISIS, effectively stripping it of its 
territorial control, the armed group is likely to survive and shift 
to a more clandestine mode of operations.44 In addition, several 
other armed actors still engage in fighting in the region and it 
cannot be said that resurgence of violence is unforeseeable.45

The following international legal framework governs the 
non-international armed conflict between the SDF and ISIS: 
(3.1) International Humanitarian Law, i.e. the law governing 
the conduct of hostilities and the protection of persons in 
non-international armed conflict; (3.2) International Human 
Rights Law, a body of rules that applies at all times, including 
in armed conflict; and (3.3) International Refugee Law, as 
the situation on the ground involves persons in the territory 
of States other than that of which they are a national and in 
need of protection. Finally, as the conflict is taking place on 
the territory of Syria, Syrian domestic law is also applicable to 
the situation. However, it is beyond the scope of this Brief to 
analyse the Syrian domestic legal framework in depth. 

3.1. International Humanitarian Law (IHL)

The IHL treaty rule governing the non-international armed 
conflict in North-East Syria is article 3 common to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 (Common Article 3), which 
reads as follows:

In the case of armed conflict not of an international character 
occurring in the territory of one of the High Contracting 
Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a 
minimum, the following provisions:

1. Persons taking no active part in the hostilities, including 
members of armed forces who have laid down their arms 
and those placed hors de combat by sickness, wounds, 
detention, or any other cause, shall in all circumstances be 
treated humanely, without any adverse distinction founded 
on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any 
other similar criteria. To this end, the following acts are 
and shall remain prohibited at any time and in any place 
whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

a. violence to life and person, in particular murder of all 
kinds, mutilation, cruel treatment and torture;

b. taking of hostages;

c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating 
and degrading treatment;

d. the passing of sentences and the carrying out of 
executions without previous judgment pronounced by 
a regularly constituted court, affording all the judicial 
guarantees which are recognized as indispensable by 
civilized peoples.

2. The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International 
Committee of the Red Cross, may offer its services to the 
Parties to the conflict. (…)

42. In addition to this non-international armed conflict, the 
involvement of the international coalition in 2014 has raised the 
issue of parallel armed conflicts related to the context of fighting 
ISIS. The following States are participating in the coalition active in 
Syria:  Australia, Belgium, Germany, Jordan, Netherlands, Russia, 
Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom and 
the United States. The international coalition started by conducting 
airstrikes in Iraq at the invitation of the government. It is worth 
mentioning that their operations in Syria were never consented to 
by the authorities in Damascus.  On classification of armed conflicts 
in Syria, see notably the Geneva Academy’s RULAC database, Non-
international armed conflicts in Syria, available at http://www.
rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-
syria#collapse3accord (13 May 2019); Terry D. Gill, ‘Classifying 
the Conflict in Syria’, International Law Studies, U.S. Naval War 
College, Vol. 92, 2016, p. 353ss; David Wallance, Amy McCarthy, 
Shane R. Reeves, ‘Trying to Make Sense of the Senseless: Classifying 
the War in Syria under the Law of Armed Conflict’, Michigan State 
International Law Review, Vol. 25, Issue 3, 2017, p. 556ss. 

43. ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Decision on the 
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (2 October 
1995) [70].

44. Colin P. Clarke, ‘Islamic State’s latest video could have long and 
terrifying consequences’, 6 May 2019, Los Angeles Times, https://
www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-afghanistan-
baghdadi-20190506-story.html (20 May 2019).

45. On the temporal scope of application of IHL in NIAC, see 
‘International Humanitarian Law and the challenges of 
contemporary armed conflict’, Fourth Report prepared by the 
ICRC for the 32nd International Conference of the Red Cross and 
Red Crescent held in Geneva 8-10 December 2015, published in 
International Review of the Red Cross, n. 900, pp. 1436-1437.
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The situation is thus regulated by this provision, as well as by 
the customary rules of IHL.46

Syria is not a State Party to the Second Additional Protocol of 8 
June 1977 to the Geneva Conventions (APII). The provisions of 
APII are therefore only applicable to the Syrian conflict to the 
extent that they are reflected in customary international law.

3.2. International Human Rights Law (IHRL)

It is widely recognised that international human rights law 
continues to apply in situations of armed conflict, including 
those of non-international character.47 Human rights treaties 
applicable in Syria and relevant for the present analysis are 
the International Covenant for Civil and Political Rights 
(ICCPR),48 the Convention against Torture and other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT),49 
the Convention for the Rights of the Child (CRC),50 and the 
Convention for the Elimination of all forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW).51

While these instruments are binding for the Government of 
Syria, it remains disputed to what extent this body of law applies 
to non-State actors, such as the SDF.52 While from a more 

conservative public international law perspective only States 
can be bound by human rights treaties, some scholars consider 
that this approach does not adequately protect individual right-
bearers in modern times. The position of the UN Office of the 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is that non-
State actors incur human rights responsibilities if they control 
territory and exercise government-like functions,53 which is the 
case of the SDF.

Some human rights instruments allow for derogations by State 
Parties in times of armed conflict. Most notably, it is permitted 
under article 4 of the ICCPR for a State to temporarily 
derogate from certain of its treaty obligations in exceptional 
circumstances. This possibility is subject to strict requirements, 
such as the existence of a public emergency threatening the 
existence of the nation, prior official declaration of a state of 
emergency, and respect for the principle of proportionality.54 

The Syrian Government has not made use of this option. 
Thus, the ICCPR is applicable to the Syrian armed conflict in  
its entirety.

46. Of the 161 rules of customary IHL identified by the ICRC in its 
2005 study, 143 of them are applicable both in IAC and NIAC. 
See Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005) vol 1 (hereafter ‘Customary IHL Study’). These rules can be 
accessed through the following link: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v1_rul (14 May 2019).

47. UN Human Rights Committee, ‘General Comment No. 31 - The 
Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties 
to the Covenant’, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326, May 2004, para. 
11; The relationship between IHL and IHRL is regulated by the 
principle of lex specialis: in case of concomitant applicability, this 
principle determines which exact rule prevails over the other, and 
how. The principle was sanctioned by the International Court of 
Justice in its Advisory Opinion on the Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in Occupied Palestinian Territory, (9 July 
2004) [106]. For more information on the implications of such 
principle, see: Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, 
How Does Law Protect in War, Vol. 1, 3rd edition, ICRC, Geneva 
(2011) p. 453; Marco Sassoli and Laura Olsen, ‘The relationship 
between international humanitarian law and human rights law 
where it matters: admissible killings and internment of fighters 
in non-international armed conflicts’, International Review of 
the Red Cross, Col. 90, No. 871 (September 2008) pp.599-627; 
Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran (eds), 
International Human Rights Law (Oxford University Press: 2010) 
pp. 530-536.

48. International Covenant on Civil and Political Rights, New-York, 16 
December 1966, UNTS 999, p. 171. Syria acceded the ICCPR on 21 
April 1969. The treaty entered into force on 23 March 1976. For an 
overview of Syria’s ratification of human rights treaties, see: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=EN (accessed July 2019).

49. Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, New-York, 10 December 1984, UNTS 
vol 1465, p. 85. Syria acceded the CAT on 19 August 2004 but is not 
a Party to the Optional Protocol.

50. Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, 
entered into force 2 September 1990) 1577 UNTS 3 (hereafter CRC). 
Key principles include the best interest of the child (article 3), non-
discrimination (article 2), right to life, survival and development 
(article 6), and deprivation of liberty as a measure of last resort and 
for the shortest possible duration (article 37). Syria ratified the CRC 
on 15 July 1993, and its Optional Protocol on the involvement of 
children in armed conflict on 17 October 2003. 

51. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, New York (adopted 18 December 1979, entered 
into force 3 September 1981) 1249 UNTS 13 (hereafter CEDAW). 
Syria acceded the CEDAW on 28 March 2003.  

52. For an overview of debate on this issue, see notably Jean-Marie 
Henckaerts and Cornelius Wiesener, ‘Human rights obligations of 
non-State armed groups: a possible contribution from customary 
international law?’, in Robert Kolb and Gloria Gaggioli (eds), 
Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 146ss; Andrew Clapham, 
‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in Andrew Clapham and 
Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in 
Armed Conflict, (Oxford University Press: 2014) pp. 766–810, at 
786ss; and Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors 
in International Humanitarian and Human Rights Law: Foundation 
and Framework of Obligations, and Rules on Accountability 
(Ashgate, Farnham: 2016).

53. Geneva Academy, ‘Human Rights Obligations of Armed Non-State 
Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights 
Council’, Geneva (December 2016) Academy in-Brief 7, pp. 18-30.

54. UN Human Rights Committee, ‘General Comment No. 29 – State 
of Emergency (article 4)’, 24 July 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 
(hereafter ‘G.C. 29’) ; UN Human Rights Committee, ‘General 
Comment 35 – Article 9 (Liberty and Security of Person)’ (31 
October 2014) CCPC/C/GC/35, paras. 14-16. 
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3.3. International Refugee Law (IRL)

International Refugee Law is not directly relevant to ISIS 
foreign fighters and affiliated women and children under SDF 
control in North-East Syria, in particular given that the 1951 
Refugee Convention55 does not oblige Syria as a State non-Party 
to the Convention or the SDF as a non-State actor. However, 
the Convention may become applicable to these persons under 
two cumulative conditions. 

First, ISIS foreign fighters or affiliated women and children 
would have to find themselves on the territory or at the border 
of the State bound by the 1951 Refugee Convention and request 
asylum,56 based on a well-founded fear of persecution for one 
of the grounds listed in article 1.A.(2) of this international 
instrument.57 Although physical presence at the border or 
inside the receiving State is not technically a requirement 
under the Convention, refugee claims ‘from abroad’ are in 
practice rarely examined by States.

Second, it should be established that the ISIS foreign fighters 
or affiliated women and children have been refused protection 
from their national authorities. The impossibility to avail 
oneself of the protection of the country of which he or she is 
a national is a requirement under the definition of refugee in 
article 1.A.(2) of the Refugee Convention. 

55. Convention Relating to the Status of Refugees (adopted 28 July 
1951, entered into force 22 April 1954) 189 UNTS 137 (Refugee 
Convention).

56. Bordering countries with Syria are Lebanon, Turkey, Iraq, Jordan 
and Israel. Of these, only Israel and Turkey are parties to the 1951 
Refugee Convention. 

57. Article 1.A.(2) of the 1951 Refugee Convention defines a refugee as 
someone who ‘… owing to well-founded fear of being persecuted for 
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular 
social group or political opinion, is outside the country of his 
nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
avail himself of the protection of that country; or who, not having 
a nationality and being outside the country of his former habitual 
residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, 
is unwilling to return to it.’

58. This principle is consecrated in article 33 of the 1951 Refugee 
Convention and has customary status as a non-derogable rule 
under general international human rights law. See art. 3 of the 
CAT; art. 7 of the ICCPR; Advisory opinion on the extraterritorial 
application of non-refoulement obligations, Geneva, 2007, §15.

59. The 1951 Refugee Convention merely gives the definition of a refugee 
and prescribes the legal and administrative treatment a refugee 
should benefit from once recognized as such. It is up to each State 
party to put in place the procedures for the determination of refugee 
status, but this must include a way to establish the facts presented 

Provided these applicants have reached the jurisdictional 
control of a country bound by the 1951 Refugee Convention 
and have been refused protection by their countries of origin, 
the following principles of international refugee law should be 
considered: (i) the principle of non-refoulement, under which a 
State may not expel or return an individual to territories where 
his or her life or freedom would be threatened on account of 
his or her race, religion, nationality, belonging to a particular 
social group or political opinion;58 (ii) the obligation by the 
State to examine the claim;59 and (iii) the possible application 
of the exclusion clause. 60

Irrespective of the applicability of the Convention, the obligation 
of non-refoulement is part of customary international law61 

and is considered binding under Common Article 3 applicable 
in NIAC in order to fulfil the obligation of humane treatment 
(see sections 5 and 7).62

by the applicant and verify whether these fall under the definition. 
See UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and criteria 
for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 
1967 Protocol relating to the Status of Refugees, reissued, Geneva, 
December 2011, §§ 189 and following.

60. Article 1.F of the 1951 Refugee Convention allows for contracting 
States to consider that an applicant does not deserve international 
protection if, despite falling under the definition of refugee, there 
are serious reasons for considering that he or she has committed 
an IHL crime, a serious non-political crime, or acts contrary to 
the purposes and principles of the UN. See UNHCR Handbook, 
§§ 140-163. It must be stressed that this concerns the recognition 
of refugee status but is not an automatic bypass to the principle of 
non-refoulement.

61. UNHCR, ‘The Principle of Non-Refoulement as a Norm of 
Customary International Law. Response to the Questions Posed 
to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal 
Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 
BvR 1954/93’ (31 January 1994); UNHCR, ‘Advisory Opinion on 
the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations 
under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 
its 1967 Protocol’ (26 January 2007) paras. 15 and 21.

62. Nils Melzer, International humanitarian law – a comprehensive 
introduction, ICRC, Geneva, 2016 p. 214; ICRC (2017), Commentary 
on Common Article 3, paras. 730-738.
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4.1. Factual context

The evidence suggests that, upon capture or surrender, men 
affiliated with ISIS were screened, in order to determine their 
‘status’ in the armed group. Those believed to be fighters were 
put in prisons, while mere affiliates without combat functions 
were placed in camps. It seems that foreign men were all 
presumed to be fighters and sent to prisons, as there does 
not appear to be men in the foreigners’ sections of the above-
mentioned camps.63

4.2. Implied right to detain in NIAC for imperative 
reasons of security

IHL recognises two types of detention: criminal and internment. 
Criminal detention is where an individual is detained awaiting 
trial or pursuant to a judicial sentence. Interment is where 
an individual is detained because he or she poses a security 
risk to the armed force or group. Equally applicable to State 
and non-State entities, Common Article 3 envisages both 
forms of detention as inherent to non-international armed 
conflict. Common Article 3 explicitly requires that persons 
rendered hors de combat by reason of detention shall in all 
circumstances be treated humanely.64 Article 5 of Additional 
Protocol II stipulates minimum standards of treatment 
applicable to prisoners in NIAC ‘whether they are detained 
or interned’, thereby explicitly recognising the occurrence of 
internment in NIAC.65

IHL applicable in NIAC does not explicitly provide the warring 
parties with the authority to detain. Notwithstanding, the 
ICRC maintains that both treaty and customary IHL provide 
both States and non-State armed groups with an implied right 
to detain for reasons related to the armed conflict, both for 
the purposes of running criminal trials (criminal detention) 
and to neutralise a security threat to the armed force or group 
(internment).66 Prominent IHL scholars also support this 
position.67 The implied right to detain in NIAC is derived from 
a synthesis of customary IHL, international human rights 
law, and application by analogy of treaty law applicable in 
international armed conflict (IAC). The ICRC has formalised 
this hybrid of legal sources applicable to detention in NIAC in 
a series of research papers, which it has since adopted as its 
‘official position’. 68

Like Common Article 3, Additional Protocol II (APII) to the 
Geneva Conventions of 1949 applies to conflicts not of an 
international character.69 Syria is not a signatory to APII and its 
provisions are therefore not directly binding on Syrian territory 
as a matter of treaty law. However, the provisions of APII 
relating to the humane treatment of detainees are considered 
part of customary international law and are therefore equally 
binding on all parties to a NIAC. 70

4. SDF’S AUTHORITY TO DETAIN UNDER IHL

63. Charlie Savage, ‘As ISIS Fighters Fill Prisons in Syria, Their Home 
Nations Look Away’, New York Times, 18 July 2018, https://
www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-
detainees-syria-prisons.html (accessed July 2019) ; ‘‘They Sold 
Us a Dream, but It Was a Prison’: Four Women Explain Why They 
Joined ISIS and Ask to Go Back Home’, Haaretz, 23 April 2019, 
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/they-sold-us-
a-dream-but-it-was-a-prison-women-who-joined-isis-express-
regret-1.7160000 (accessed July 2019); Human Rights Watch, 
‘Syria: Dire Conditions for ISIS Suspects’ Families’, 23 July 2019, 
https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-
isis-suspects-families (accessed July 2019).

64. ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, 
Opinion Paper, November 2014, 6.

65. Additional Protocol II, opened for signature 12 August 1949, 1125 
UNTS 609 (entered into force 8 June 1977), article 5.

66. ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, 
Opinion Paper (November 2014) p. 7.

67. For example, see: Gill and Fleck, The Handbook of the International 
Law of Military Operations (2010), p 471.

68. Jelena Pejic, ‘Procedural Principles and Safeguards from 
Internment/Administrative Detention in Armed Conflict and 
Other Situations of Violence’, International Review of the Red 

Cross, Vol. 87, No. 858 (November 2005) pp. 375-392; Jelena 
Pejic, ‘The protective scope of Common Article 3: more than meets 
the eye’, International Review of the Red Cross, Vol. 93, No. 881 
(March 2011) pp. 1-37; ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic 
Rules and Challenges, Opinion Paper, November 2014, <https://
www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-
rules-and-challenges> (21 May 2019); Zelalem Mogessie Teferra, 
‘National security and the right to liberty in armed conflict: 
The legality and limits of security detention in international 
humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 
98 No. 903 (December 2016) pp. 961-993; See also Gabor Rona, 
Is There a Way Out of the Non-International Armed Conflict 
Detention Dilemma, in International Law Studies, U.S. Naval War 
College, Vol. 91 (2015) pp. 32ff.

69. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts, 1125 UNTS 609 (entered into force 7 December 
1978), (hereafter: ‘Additional Protocol II’).

70. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005).
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Article 5 of APII largely corresponds to the original ICRC 
draft, which was based on principles in the Third and Fourth 
Geneva Conventions relating to conditions of internment 
in IAC.71 Article 5 imposes minimum standards for ‘persons 
whose liberty has been restricted’ and ‘covers both persons 
being penally prosecuted and those deprived of their liberty for 
security reasons, without being prosecuted under penal law’, 
providing there is a link to the armed conflict.72 The expression 
‘those who are responsible for the internment or the detention’ 
in article 5(2) of APII recognises that internment is inherent 
to NIAC and will occur de facto irrespective of whether a legal 
authority to detain is recognised. 73

The position of the ICRC is that both customary and treaty 
IHL provide for an inherent power to intern in both IAC and 
NIAC. As stated by the ICRC, ‘[t]his position in based on the 
fact that internment is a form of deprivation of liberty which 
is a common occurrence in armed conflict, not prohibited by 
Common Article 3, and Additional Protocol II – which has 
been ratified by 167 States – refers explicitly to internment.’74 
The drafting history of APII has been cited in support of the 
recognition of an implied right to detain so as to give effect 
to the underlying principle of humanity, generally, and to the 
provisions relating to internment, specifically.75 The right to 
detain in NIAC is also necessary to give effect to the equality 
of belligerents principle such that each party to the conflict 
is equally capable of carrying out its obligations under IHL.76 
The ICRC notes that the drafters of APII wanted the treaty 
to be expressed in simple terms so that it may have a broad 
application.77 Finally, the Lotus principle dictates that States 
do not need a rule under international law authorising them to 
do something within their own territory which is not otherwise 
prohibited,78 thereby supporting the implied right to detain in 
NIAC.

It should be noted that there are some who reject the view 
that IHL provides an implied right to detain in NIAC.79 In 
the case of Serdar Mohammed before the United Kingdom 
Supreme Court, Lord Reed stated (in dissent) that while there 
are ‘substantial arguments both for and against the contention 
that the Geneva Conventions or their Protocols implicitly 
confer authority under international law for detention in non-
international armed conflicts’, he ultimately ruled that the 
arguments against recognising an implied right to detain in 
NIAC were more persuasive. Lord Reed held that the drafting 
history of APII does not support an implied right and stated 
that recognising the right to detain so as to avoid the use of 
lethal force as an alternative is a ‘false dichotomy’.80 However, 
his Lordship did not explain what alternative option is available 
to a non-State armed group when faced with a security threat 
where its internal laws are not recognised by the State. One 
may therefore question the accuracy of Lord Reed conclusion 
insofar as internment by non-State armed groups is often the 
only genuine alternative to using lethal force. As for whether 
customary international law recognises an implied right to 
detain in NIAC, Lord Reed held that there is insufficient state 
practice and opinio juris to support this conclusion, while 
noting that custom is a ‘developing body of law’ which ‘may 
reach the stage where it confers a right to detain in non-
international armed conflict’. 81

Lord Sumption agreed with Lord Reed insofar that he was also 
inclined to believe that customary international law does not 
(yet) recognise an implied right to detain in NIAC.82 However, 
Lord Sumption did not find it necessary to reach a definitive 
conclusion as he found authority for the right to detain in 
relevant UN Security Council Resolutions.83 Furthermore, 
Lord Sumption’s opinion on the right to detain under IHL 
is more nuanced than that of Lord Reed. He explicitly  
acknowledged that:

The availability of detention as an option mitigates the 
lethal character of armed conflict and is fundamental 
to any attempt to introduce humanitarian principles 
into the conduct of war. In many cases, the detention 
of an enemy fighter is a direct alternative to killing 
him, and may be an obligation, for example where he 
surrenders or can be physically overpowered.84

71. Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann (eds) 
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 (1986) Geneva, ICRC, at pp. 
1391 to 1393, para. 4557 (Hereafter: Sandoz Commentary on the 
Additional Protocols (1986)), para. 4565.

72. Ibid, para. 4568.
73. Ibid, para. 4582.
74. ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, 

Opinion Paper (November 2014) p. 7.
75. See generally: Frederic Megret, ‘Detention by Non-State Armed 

Groups in Non-International Armed Conflicts: International 
Humanitarian Law, International Human Rights law and the 
Question of Right Authority’ in Ezequiel Heffes, Marcos D. Kotlik & 
Manuel Ventura (eds), International Humanitarian Law and Non-
State Actors: Debates, Law and Practice (TMC Asser/Springer, 
Forthcoming) chapter 7, 10-13.

76. Ibid, chapters 7-8, 10.
77. Sandoz Commentary on the Additional Protocols (1986), supra 

note 71, para. 4594.
78. The Lotus Case (France v Turkey) PCIJ Rep (1927) Series A No 10, 

[46]-[47].
79. See: Alex Conte, ‘The legality of detention in armed conflict’, in 

The War Report 2014 (2015), ed Casey-Maslen (Oxford University 

Press: 2015); Yoram Dinstein Non-International Armed Conflicts 
in International Law. (Cambridge: Cambridge University Press, 
2014) para. 274; Els Debuf, Captured in War: Lawful Internment in 
Armed Conflict (Hart Publishing: 2013), p 465.

80. Serdar Mohammed v Ministry of Defence [2017] UKSC 2, Opinion 
of Lord Reed [265].

81. Ibid [275].
82. Serdar Mohammed v Ministry of Defence [2017] UKSC 2, Opinion 

of Lord Sumption [14].
83. Ibid.
84. Ibid [15].
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He cited the decision of the US Supreme Court in re Territo 
(confirmed in Hamdi) in which the Court stated that: 

The object of capture is to prevent the captured 
individual from serving the enemy. He is disarmed 
and from then on must be removed as completely as 
practicable from the front, treated humanely, and in 
time exchanged, repatriated, or otherwise released.85

These decisions recognise that, in addition to the fact that 
detention is the more humane alternative to using lethal force, 
it may also amount to a legal obligation to detain where the 
individual has surrendered or is otherwise rendered hors de 
combat. It could therefore be argued that internal consistency 
with IHL’s fundamental provisions requires recognising an 
implied right to detain.

Furthermore, Lord Sumption notes that the ‘constituent 
associations of the Red Cross and Red Crescent approved 
a resolution by consensus which recited that states had the 
power to detain “in all forms of armed conflict” and proposing 
measures to strengthen the humanitarian protection available 
to detainees’.86 He therefore concludes that the lack of 
international consensus is due to disagreement on the limits 
and conditions of detention applicable to non-state actors 
rather than the right to detain in principle, noting that ‘practice 
in international and non-international armed conflicts is 
converging, and it is likely that this will eventually be reflected 
in opinio juris’.87 Lord Mance agrees with the more nuanced 
position of Lord Sumption.  The other Lords in the majority 
did not deem it necessary to express an opinion on the issue 
as the right to detain was ultimately recognised by the Court 
pursuant to relevant UN Security Council Resolutions.

Notwithstanding Lord Reed’s dissent in Serdar Mohammed or 
the fact that some states may not explicitly recognise a right 
to detain in NIAC, it is submitted that the ICRC’s position 
represents the better legal view that there is an inherent right 
to detain persons for imperative security reasons (internment) 

under treaty and customary IHL applicable in NIAC.89 

Internment is routinely practice by States and non-State 
armed groups alike in this context. Common Article 3 and 
article 5 of APII both recognise the necessity of internment in 
NIAC to give effect to IHL’s fundamental principles. Practically 
speaking, the only alternative means of neutralising a security 
threat to a non-state armed group would be to use lethal force.90 
Internment is therefore necessary to strike the appropriate 
balance between military necessity and humanitarian 
principles.91 It is therefore advised that the SDF possess the 
legal authority to detain for imperative reasons of security.

4.3. Grounds for internment: imperative reasons 
of security

Drawing from the applicable standards under IHL and 
international human rights law, the ICRC issued ‘Procedural 
Principles and Safeguards for Internment/Administrative 
Detention in Armed Conflict and Other Situations of Violence’ 
(the ‘Guidelines’) to provide legal authority for grounds of 
internment in NIAC.92 The Guidelines impose ‘imperative 
reasons of security’ as the minimum legal standard for 
internment in all situations of armed conflict, including 
NIAC.93 This wording is based on the internment standard 
applicable in occupied territories under article 78 of the Fourth 
Geneva Convention.94 The ICRC notes that this is a high 
threshold, especially where internment takes place outside of 
the territories of the parties.95

While the ‘imperative reasons of security’ threshold allows 
for a margin of appreciation by the detaining authorities, 

85. Re Territo 156 F 2d 142, 145, (1946); cited with approval in Hamdi 
v Rumsfeld 542 US 507 (2004).

86. Serdar Mohammed v Ministry of Defence [2017] UKSC 2, Opinion 
of Lord Sumption [16].

87. Ibid.
88. Serdar Mohammed v Ministry of Defence [2017] UKSC 2, Opinion 

of Lord Mance [145].
89. See the official position of the ICRC expressed in multiple sources, 

supra note 68.
90. ICRC, Expert Meeting on Procedural Safeguards for Security 

Detention in Non-International Armed Conflict, report prepared 
by Els Debuf and benefited from Jelena Pejic, Elizabeth 
Wilmshurst and Toby Fenwick, Chatham House & ICRC, (London, 
22-23 September 2008) 3-4.

91. Silvia Borelli, ‘Casting light on the legal black hole: international 
law and detentions abroad in the ‘war on terror’’, International 
Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005, p. 54.

92. ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges, 
Opinion Paper, November 2014, 8; ICRC, IHL and the Challenges 
of Contemporary Armed Conflicts, Annex I ‘Procedural Principles 
and Safeguards on Internment/Administrative Detention in 
Armed Conflict and Other Situations of Violence’, Jelena Pejic, 
International Review of the Red Cross, Vol. 87 No. 858, June 2005 
(30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 
Geneva, November/December 2007), pp. 375-391, http://www.
icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0892.pdf.

93. See the official position of the ICRC expressed in multiple sources, 
supra note 68. See also: UN General Assembly, Human Rights 
Council, Report of the Independent International Commission 
of Inquiry on the Syrian Arab Republic , A/HRC/37/7, February 
2018, (Annex III,  para. 13, footnote 5), <https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_
EN.pdf>; and Jelena Pejic, Grounds and Procedures for 
Deprivation of Liberty in Times of IAC and NIAC – existing law 
and policy proposals, Proceedings of the 40th roundtable on 
current issues of international humanitarian law, San Remo, 2018, 
p . 7, available at <http://iihl.org/wp-content/uploads/2018/12/
PEJIC-REV.pdf> (15 May 2019).

94. ICRC, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War, 12 August 1949 Commentary of 1958 (hereafter: 
GC IV) para. 9.

95. Ibid, para. 367.
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internment may not be used for sole intelligence purposes, as a 
punishment for past activities, or as a deterrent for future ones. 
Based on the prohibition of collective punishment, internment 
cannot be used as retribution for acts committed by others.96

In further clarifying the scope and content of internment in 
NIAC, the ICRC Guidelines provide that internment:

• constitutes an exceptional measure; 

• is not an alternative to criminal proceedings;

• can only be ordered on a case-by-case basis;

• must cease as soon as the reasons warranting it 
no longer exist; and

• must only be decided pursuant to and in 
accordance with procedures provided for by 
international and/or domestic law (i.e. the 
principle of legality).97

In its updated (2017) Commentary to Common Article 3, 
the ICRC notes that it uses the Guidelines in its ‘operational 
dialogue with States, international and regional forces, 
and other actors’.98 While there is no precise definition of 
‘imperative reasons of security’, the ICRC notes that it must 
be implemented on a case-by-case basis. An individual’s past 
conduct may be an important factor in determining whether 
he or she poses a significant security threat to the armed force 
or group.99

It has equally been recognised under customary IHL and 
international human rights law that interment for imperative 
security reasons does not amount to an arbitrary deprivation of 
liberty. State practice and opinio juris, as evidenced by relevant 

96. ICRC, Customary IHL Study, Rule 103. 
97. ICRC Report on Challenges of Contemporary Armed Conflicts 

presented to the 30th International Conference of the Red Cross 
and Red Crescent in 2007, available at: https://www.icrc.org/
en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-
conference-eng.pdf (The aforementioned article by Jelena Pejic, 
‘Procedural Principles and Safeguards…’ is provided in Annex 1 of 
the ICRC Report and ‘reflects the ICRC’s official position and now 
guides its operation’, p 11).

98. For the updated (2017) Commentary to Common Article 3, 
see: ICRC, Lindsey Cameron, Bruno Demeyere, Jean-Marie 
Henckaerts, Eve La Haye and Iris Müller, Commentary (2017) 
on the Second Geneva Convention: Convention (II) for the 
Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea, Article 3, para. 744. (Hereafter 
‘ICRC (2017) Commentary on Common Article 3’). Available 
online at:<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/
Comment.xsp?action=openDocument&documentId= 
D84E8D5C5EB782FAC1258115003CEBE5#633>.

99. ICRC, Expert Meeting on Procedural Safeguards for Security 
Detention in Non-International Armed Conflict, supra note 90, 5.

legislation, treaties, UN General Assembly Resolutions and 
the conduct of the UN Security Council, confirms that the 
customary prohibition on arbitrary detention is not offended 
where the individual is interned for imperative reasons of 
security.100 Meanwhile, the European Court of Human Rights 
has suggested that article 5 of the European Convention on 
Human Rights may support detention in an IAC, which can, by 
analogy, justify internment for ‘imperative reasons of security’ 
in NIAC.101

4.4. Is the interment of ISIS-foreign fighters and 
affiliated persons justified?

As noted at the beginning of this section, ISIS foreign fighters 
are detained by the SDF based on their combat function or 
‘membership’ to ISIS. They are therefore detained on the basis 
that such membership poses the requisite degree of security 
risk to the SDF. While there is some debate over whether 
membership to a non-State armed group is sufficient to justify 
internment by the opposing armed force or group, it is generally 
recognised that the ‘imperative reasons of security’ threshold is 
satisfied where the individual’s membership is that of a fighter 
within the armed group.102 The ICRC determines membership 
to non-state armed groups where the individual assumes a 
‘continuous combat function’, in which case the individual can 
be targeted (or by extension detained) at any time during the 
NIAC.103 In this sense, such ‘status-based’ detention is similar 
to that applicable to the right to intern members of the opposing 
armed force under the law of IAC, but is limited to the right 
to target or detain for security reasons. Recognising status-
based detention in NIAC complies with the humanitarian 
rationale for detaining persons rather than using lethal force, 
and therefore strikes the appropriate balance between military 
necessity and humanitarian protection, providing that the 

100. Ibid 4; ICRC, Customary IHL Study, ‘Rule 99. Deprivation of  
Liberty’, available at: <https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_rul_rule99#Fn_B4BD78D1_00023>.
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Chamber, App. No. 29750/09, 2014).

102. For an overview of the debate related to status-based detention 
in NIAC, see notably: Sean Aughey and Aurel Sari, ‘IHL Does 
Authorise Detention in NIAC: What the Sceptics Get Wrong’, 11 
February 2015, Blog of the European Journal of International 
Law, <https://www.ejiltalk.org/ihl-does-authorise-detention-in-
niac-what-the-sceptics-get-wrong/> (15 May 2019).

103. Ibid. Stemming from article 51(3) of Additional Protocol I to 
the Geneva Conventions, the notion of direct participation in 
hostilities and the related concept of ‘continuous combat function’ 
have been detailed by the ICRC in : Nils Melzer, Interpretative 
Guidance on the notion of Direct Participation in Hostilities 
under International Humanitarian Law, ICRC, Geneva, May 
2009, available at <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/
other/icrc-002-0990.pdf> (14 May 2019).
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individual actually poses the requisite security threat to the 
armed force or group. Where an individual is merely affiliated 
with ISIS in a political or other sense but does not assume a 
fighting membership within the group, the threshold will not 
automatically be met and the SDF will not have the authority 
to detain without establishing that ‘imperative reasons of 
security’ exist that justify internment. 

It may be concluded that the SDF have an inherent right 
under IHL to detain persons reasonably suspected of holding 
a continuous combat function or ‘membership’ as an ISIS 
fighter, or where the individual has otherwise demonstrated 
that he or she poses a sufficient security risk. However,  
the SDF is still under an obligation to determine whether each 
individual poses the requisite degree of risk on a case-by- 
case basis.104 Where the imperative security reason for their 
initial interment is no longer applicable, the SDF is obligated 
to facilitate that individual’s release. 

According to the available information, ISIS-affiliated women 
and children are detained without criminal charge, but rather 
because of their affiliation with ISIS. The SDF authorities 
confirmed that they do not intend to bring criminal charges 
against captured ISIS-affiliated foreign nationals for the time 
being.105 For this reason, such deprivation of liberty can only 
be categorised as internment, i.e. the administrative detention 
of an individual based on the serious threat his or her activity 
poses to the security of the detaining authority in relation to 
an armed conflict, without an intention of bringing criminal 
charges against that person.106 The SDF is not authorised under 
IHL to detain ISIS-affiliated women and children on the mere 
basis of their affiliation to ISIS. Rather, the SDF is under an 
obligation to review each detention on a case-by-case basis and 
only continue to detain those persons who genuinely impose 
a security risk and whose detention is justified by ‘imperative 
reasons of security’. IHL makes it clear that internment 
may not be used for political purposes, as a punishment for 
past activities or as a deterrent for future ones, as an act of 
retribution for the activities of others, or for the sole purpose of 
gathering intelligence.107 The SDF is therefore prohibited from 

104. ICRC, Expert Meeting on Procedural Safeguards for Security 
Detention in Non-International Armed Conflict, supra note 90, 
5-6.

105. Geneva Experts Meeting of 23 May 2019, report. 
106. ICRC, Opinion Paper on Internment in Armed Conflict: Basic 

Rules and Challenges, November 2014, p. 3, available at <https://
www.icrc.org/en/document/internment-armed-conflict-basic-
rules-and-challenges> (14 May 2019).

107. ICRC, Customary IHL Study, Rule 103. 
108. Jelena Pejic, ‘Procedural Principles and Safeguards from 

Internment/Administrative Detention in Armed Conflict and 

detaining ISIS-affiliated women and children en masse under 
IHL based on their affiliation and can only detain persons 
in order to bring criminal charges or because they pose the 
requisite security risk to the armed group.

4.5. Procedural safeguards

In addition to satisfying that ‘imperative reasons of security’ 
justify the internment of ISIS foreign fighters, the SDF is under 
an obligation to afford the procedural safeguards set out below, 
which require that all interned persons are:

• promptly and adequately informed of the reasons 
for their internment;

• registered in a recognized place of internment;

• permitted to have their have family, country of 
nationality, and the ICRC informed of place of 
detention and of eventual transfer, unless they do 
not desire such information to be passed on;

• given the right to challenge, with the least possible 
delay, the legality of their internment (the right to 
habeas corpus);

• given the right review of legality of internment 
be undertaken by an independent and impartial 
court;  

• provided with legal counsel;

• allowed to personally attend the proceedings 
against them;

• entitled to have the legality of their internment 
reviewed periodically; and

• to make submissions relating to the conditions of 
their detention. 108

All persons interned in NIACs are entitled to these procedural 
safeguards, including ISIS foreign fighters and ISIS-affiliated 
women and children detained by the SDF.

Other Situations of Violence’, International Review of the Red 
Cross, Vol. 87, No. 858, November 2005, pp. 375-392, cited as 
the ICRC’s official position in the ICRC Report on Challenges 
of Contemporary Armed Conflicts presented to the 30th 
International Conference of the Red Cross and Red Crescent in 
2007, available at: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/
other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf,  
p 11.
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5. MINIMUM STANDARDS OF TREATMENT 
     IN NIAC
IHL requires a minimum standard of treatment for all persons 
deprived of their liberty for reasons related to an armed 
conflict.109 The SDF, as a non-State armed group engaged in 
a NIAC, is bound by applicable customary and treaty-based 
rules of IHL regarding the standard of treatment of detainees. 

5.1. Factual context

The present analysis is based on factual information gathered 
from open sources, including reports of international 
organisations, international and local non-governmental 
organisations, and news outlets. 

Material conditions
The SDF is open about the fact that maintaining decent 
conditions of detention for internees is an impossible challenge 
without outside support. It received US logistical support 
to establish ‘pop-up’ prisons but is not receiving financial 
support. SDF members’ salaries have decreased in order to pay 
for these detention facilities.110

It seems that, in 2018, Ain Issa and Kobane prisons were visited 
once a week by a doctor and that detainees had access to a caged 
courtyard for one hour a day and to a television.111 Dayriq is a 
maximum-security prison with significant resources. As of 14 
March 2019, there were allegedly as many guards as detainees 
(400 each) and the conditions seemed decent: three meals per 
day, exercise, activities, religious freedom, ICRC visitations, 
and so forth.112 However, things may have changed following 

an escape attempt by detainees in early April.113

Meanwhile, the Dashisha prison has been described as 
overcrowded, understaffed, and containing wounded men not 
appropriately cared for.114

Material conditions in the camps have been described as 
‘apocalyptic’.115 In all three camps, more than 95% of inhabited 
shelters are household-sized tents. Fuel is required for heating 
in the winter and for cooking. Risk of fire and pollution inside 
the tent are major concerns. Many residents are undergoing 
some form of psychological distress. Additional pressure 
is due to theft, gender-based harassment, child labour and 
early marriage. Drinking water and food are provided but 
a considerable number of households have to ration both in 
order to cope. Latrines and hand washing facilities are not 
available in all spaces. Almost half of the households include a 
pregnant or lactating woman.116

Human Rights Watch reported the following in July 2019:

During three visits to the section of al-Hol camp holding 
foreign women and children in June 2019, Human 
Rights Watch found overflowing latrines, sewage 
trickling into tattered tents, and residents drinking 
wash water from tanks containing worms. Young 
children with skin rashes, emaciated limbs, and swollen 
bellies sifted through mounds of stinking garbage under 
a scorching sun or lay limp on tent floors, their bodies 
dusted with dirt and flies. Children are dying from 
acute diarrhea and flu-like infections, aid groups and 
camp managers said … Many women and children had 

109. Note: The term ‘internment’ refers to non-criminal detention of 
a person based on the serious threat that his or her activity poses 
to the security of the detaining authority in relation to an armed 
conflict. The term detainee and internee are used interchangeably 
here, to encompass the range of foreign fighters held by the SDF 
irrespective of the factual context. 

110. Jeff Seldin, ‘Prison Repairs Underway to Hold Thousands of 
IS Fighters’, VOA News, 9 April 2019, https://www.voanews.
com/a/prison-repairs-underway-to-hold-thousands-of-is-
fighters/4869376.html (accessed July 2019) ; Robin Wright, ‘The 
Dangerous Dregs of ISIS’, The New Yorker, 16 April 2019, https://
www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-of-
isis (accessed July 2019).

111. Charlie Savage, ‘As ISIS Fighters Fill Prisons in Syria, Their Home 
Nations Look Away’, New York Times, 18 July 2018, https://
www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-state-
detainees-syria-prisons.html (accessed July 2019).

112. Amberin Zaman, ‘Inside the prison holding IS detainees in 
northeast Syria’, Al Monitor, 15 March 2019, https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria-kurdish-region-
isis-prison-sdf.html (accessed July 2019).

113. Raf Sanchez, ‘Kurdish forces put down riot by Isil prisoners in 

Syria’, The Telegraph, 6 April 2019, https://www.telegraph.
co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces-put-riot-isil-prisoners-
syria/ (accessed July 2019).

114. Robin Wright, ‘A Visit to ISIS’ Syria: Amid Ruin, Human Crises 
Pose Risk’, United States Institute of Peace, 7 May 2019, https://
www.usip.org/publications/2019/05/visit-post-isis-syria-
human-crises-pose-risk (accessed July 2019).

115. https://www.france24.com/en/20190704-conditions-syrias-al-
hol-camp-apocalyptic-red-cross 

116. See the REACH Initiative factsheets : http://www.
r e a c h r e s o u r c e c e n t r e . i n f o / s y s t e m / fi l e s / r e s o u r c e -
d o c u m e n t s / r e a c h _ s y r _ f a c t s h e e t _ n o r t h e a s t s y r i a _
campandinformalsiteprofilesround5_alhol_jul2019.pdf (al 
Hol), http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_einissaextension_jul2019.
pdf (Ain Issa) and http://www.reachresourcecentre.info/system/
files/resource-documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_roj_jul2019.pdf (al Roj) 
(accessed July 2019).
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visible skin sores from leishmaniasis, a sand fly-borne 
parasite. Some inhabitants have been diagnosed with 
tuberculosis, camp managers said. Drinking water is 
insufficiently chlorinated and remains in short supply, 
aid workers said. Human Rights Watch saw children 
drink water from a wash-water tank that had worms 
coming out of the spout.

The annex where foreign nationals are held reflects even worse 
conditions, due to an enhanced security regime linked to  
the assumption that foreign women are most dedicated to the 
ISIS ideology. 117

Treatment
The SDF has undertaken to abide by international human 
rights law and democratic principles in its administration of 
North-East Syria. Regarding treatment in detention, an SDF 
General has stated that the group does not ‘believe in torture 
or mistreatment of prisoners’.118

Nevertheless, there have been allegations of ill-treatment by 
the SDF, including in several prisons.119 Some sources indicate 
that systematic torture is occurring within these prisons, 
including upon civilians arrested for supposed ties to ISIS, 
who are required to pay money to secure their release. Until 
recently, Dayriq was the exception with no allegations of torture 
or mistreatment. However, following an attempted prison-
break in April 2019, reports of torture have emerged and ICRC 
visitations have reportedly ceased.120 It is difficult to assess the 
veracity of these claims, as they arise in the midst of a military, 
political and ideological battle between the many stakeholders 

117. ‘Syria: Dire Conditions for ISIS Suspects’ Families’, Human Rights 
Watch, 23 July 2019, https://www.hrw.org/news/2019/07/23/
syria-dire-conditions-isis-suspects-families (accessed July 2019).

118.   Anne Speckhart and Ardian Shajkovci, ‘How Dedication, Self-
Sacrifice and Courage Can Build a New Democratic, Feminist 
Society in Rojava, Syria’, Homeland Security Today, 16 July 
2019, https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/terrorism-
study/how-dedication-self-sacrifice-and-courage-can-build-a-
new-democratic-feminist-society-in-rojava-syria/ (accessed July 
2019).

119. ‘Methods of torture in the SDF jails are exactly the same as those 
of the Assad’s: shabeh, impalement, electric shocks and other 
methods’, Deir Ezzor 24, 2019 archives, https://en.deirezzor24.
net/archives/6946 (accessed July 2019); ‘Crimes in limbo: 
SDF commits horrific crimes against Syrians under the cover 
of the international coalition’, Euro-Mediterranean Human 
Rights Monitor, 30 July 2019, https://euromedmonitor.org/en/
article/3037/Crimes-in-limbo:-SDF-commits-horrific-crimes-
against-Syrians-under-the-cover-of-the-international-coalition 
(accessed August 2019); ‘US-backed forces torture, urinate on 
Arab family in Syria’, Middle East Monitor, 29 July 2019, https://
www.middleeastmonitor.com/20190729-us-backed-forces-
torture-urinate-on-arab-family-in-syria/ (accessed August 2019)

120. ‘The SDF’s prisons …. Human slaughterhouses, where confessions 
are extracted under torture’, Deir Ezzor 24, 25 March 2019, https://
en.deirezzor24.net/the-sdfs-prisons-human-slaughterhouses-
where-confessions-are-extracted-under-torture/ (accessed May 
2019) ; ‘Combattants de l’État islamique: «Si je ne peux pas 

rentrer en Suisse, mettez-moi une balle dans la tête»‘, SWI, 11 
Juin 2019, https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-
%C3%A9tat-islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suisse--
mettez-moi-une-balle-dans-la-t%C3%AAte-/45022104 (accessed 
July 2019).

121. Kevin Knodell and Benedetta Argentieri, ‘ISIS, Assad, and Turkey 
Are Waging a Shadow War on U.S. Allies in Syria’, The Daily Beast, 
8 August 2019, https://www.thedailybeast.com/isis-assad-and-
turkey-are-waging-a-shadow-war-on-americas-kurdish-allies-in-
syria (accessed August 2019).

122. See ‘Manbij Military Council on torture allegations: We are 
committed to laws of war’, ANHA Hawar News, 16 March 
2017, https://web.archive.org/web/20170623230116/http://
en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-torture-
allegations-we-are-committed-to-laws-of-war/ (accessed August 
2019).

123. ‘Pregnant Indonesian reportedly tortured and murdered in 
Syria camp for ISIS supporters’, The National, 1 August 2019, 
https://www.thenational.ae/world/mena/pregnant-indonesian-
reportedly-tortured-and-murdered-in-syria-camp-for-isis-
supporters-1.893297 (accessed August 2019).

124. Regarding the binding quality of Common Article 3, see: ICJ, 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, 
Merits, Judgment, 1986, paras 218–219; ICTY, Prosecutor v 
Tadić (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal 
on Jurisdiction) (International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, Appeals Chamber, Case No IT-94-1, 2 October 1995) 
[98]; ICTY, Prosecutor v Naletilić (Trial Judgment) Case No IT-
98-34-T (31 March 2003) [228]; and ICTR, Prosecutor v Akayesu 
(Appeals Judgment) Case No ICTR-96-4-A 1 (June 2001)  
[608-609].

involved.121 The SDF has acknowledged some instances of ill-
treatment and taken internal measures to address them. 122

Allegations of ill-treatment within the camps mainly relate 
to attacks perpetrated by female residents who are strong 
supporters of ISIS against those who no longer abide by the 
extremist ideology.123

5.2. Humane treatment under Common Article 3

Common Article 3 to the Geneva Conventions of 1949 provides 
the minimum legal standards applicable to all parties to the 
conflict in North-East Syria, including the SDF.124 It requires 
that ‘[p]ersons taking no active part in the hostilities, including 
members of armed forces who have laid down their arms and 
those placed hors de combat by (…) detention (…) shall in all 
circumstances be treated humanely’. 125

ISIS foreign fighters and ISIS-affiliated women and children 
detained by the SDF are therefore entitled, at a minimum, 
to humane treatment. Humane treatment must be extended 
equally to all detainees without discrimination based on race, 
religion or sex or ‘any other similar criteria’.126 The meaning of 
humane treatment is specific to the case, circumstances and 
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context, ‘taking into account both objective and subjective 
elements, such as the environment, the physical and mental 
condition of the person, as well as age, social, cultural, religious 
or political background and past experiences’.127

The SDF is required to meet a standard of medical care for 
detained foreign fighters and affiliated women and children. 
Under Common Article 3, the SDF must respect and protect 
persons deprived of their liberty who are wounded or sick. They 
are obliged to provide, to the fullest extent practicable, and 
with the least possible delay, the medical care and attention 
required by their condition.126 They must avail themselves, 
as best as they can, of the medical services of the civilian 
population or humanitarian organisations. It follows from this 
that detainees shall have the benefit of medical examinations 
and shall not have their physical or mental health and integrity 
endangered by an unjustified act or omission.129 These 
obligations are further contextualised by international human 
rights law, as discussed in section 5.5.

5.3. War crimes as a violation of Common Article 3

As part of the obligation of humane treatment, Common 
Article 3 expressly prohibits the following acts:130

a. violence to life and person, in particular murder of all 
kinds, mutilation, cruel treatment and torture; 

b. taking of hostages;

c. outrages upon personal dignity, in particular humiliating 
and degrading treatment;

d. the passing of sentences and the carrying out of 
executions without previous judgment pronounced by 
a regularly constituted court, affording all the judicial 
guarantees which are recognized as indispensable by 
civilized peoples (i.e. unfair trials).131

125. Jean S Pictet (ed), Geneva Convention Relative to the Protection 
of Civilian Persons in Time of War: Commentary (International 
Committee of the Red Cross, 1958) 204. (The principle of 
humane treatment ‘is in truth the leitmotiv of the four Geneva 
Conventions’.)

126. Ibid.
127. ICRC (2017), Commentary on Common Article 3, supra note 98, 

para. 575.
128. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, rule 110.

129. Ibid.
130. See: ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua case, Merits, Judgment, 1986, paras 218–219. (The 
generality of Common Article 3 has been described as a ‘minimum 
yardstick’ taking into consideration ‘elementary considerations 
of humanity’). See generally, Jean-Marie Henckaerts and Louise 
Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law 
(Cambridge University Press, 2005).

Serious violations of these provisions under Common Article 
3 are qualified as war crimes. The following war crimes are 
most applicable to the obligation to treat detainees humanely: 
torture, cruel treatment, and outrages upon personal dignity.132 

Rape and other forms of sexual violence are prohibited under 
Common Article 3 as a violation of humane treatment,133 and 
as acts specifically constituting cruel treatment,134 outrages 
upon personal dignity,135 and torture.136

Both torture and cruel treatment under article 8(2)(c)(i) of the 
Rome Statute applicable in NIAC require that the perpetrator 
inflicted severe physical or mental pain or suffering upon 
one or more persons. It is further required that the victim 
was either hors de combat, or a civilian, medical personnel 
or religious personnel taking no active part in the hostilities. 
Torture as a war crime also requires an additional element of 
being inflicted for ‘such purposes as: obtaining information or 
a confession, punishment, intimidation or coercion or for any 
reason based on discrimination of any kind.’137 The assessment 
of severity should be based both on objective and subjective 
criteria pertaining to the circumstances of the particular case. 

The war crime of outrages upon personal dignity under article 
8(2)(c)(ii) of the Rome Statute requires that the perpetrator 
humiliated, degraded or otherwise violated the dignity of one 
or more persons to such a degree of severity as to be generally 
recognized as an outrage upon personal dignity. It is further 
required that the victim was hors de combat, or a civilian, 
medical personnel or religious personnel taking no active part 
in the hostilities of a non-international armed conflict.138 The 
humiliation or degradation has to be ‘real and serious’, but it 
does not have to be lasting, nor is it ‘necessary for the act to 

131. See ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra  
note 98.

132. See Elements of Crimes, articles 8(2)(c)(i) (cruel treatment and 
torture) and 8(2)(c)(ii) (outrages upon personal dignity) of the 
Rome Statute.

133. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para 723. 

134. ICTY, Prosecutor v. Kupreskic et al. (Trial Judgement) IT-95-
16-T (14 January 2000) [116]. (The ICRC notes that ‘[t]here 
is no difference between the notion of ‘inhuman treatment’ 
committed in an international armed conflict and the notion of 
‘cruel treatment’ prohibited under common Article 3; see the 
commentary on Article 51, para. 3093’.) ICRC (2017) Commentary 
on Common Article 3, footnote 628.

135. ICTY, Prosecutor v. Anto Furundzija (Trial Judgement), IT-95-
17/1-T (10 December 1998) [270-275]; ICTR, The Prosecutor v. 
Ndindiliyimana et al. (Judgment and Sentence), ICTR-00-56-T 
(17 May 2011) [2158].

136. ICTY, Prosecutor v Delalić et al. (Trial Judgement), IT-96-21-T 
(16 November 1998) [495-497]; Prosecutor v Kunarac et al. (Trial 
Judgment), IT-96-23-T & IT-96-23/1-T (22 February 2001) [151]. 
See also UN Commission on Human Rights, Torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Report by 
the UN Special Rapporteur on Torture, UN Doc. E/CN.4/1986/15, 
19 February 1986, para. 119.

137. Elements of Crimes, article 8(2)(c)(i)-(iv) of the Rome Statute. 
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directly harm the physical or mental well-being of the victim.’139

Crimes of sexual violence, although specifically dealt with 
elsewhere in the Rome Statute,140 constitute an outrage upon 
personal dignity and are thus equally covered by Common 
Article 3.141 Sexual violence towards detainees and internees is 
thus prohibited at all times as part of the absolute prohibition 
against sexual violence in war, irrespective of the identity 
of the victim or the perpetrator, or their relationship to one 
another.142 In furtherance of this obligation, IHL grants special 
protection to all women. Female detainees must be ‘especially 
protected against any attack on their honour, in particular 
against rape, enforced prostitution, or any form of indecent 
assault’.143 Female detainees must be supervised by women 
and detained separately with separate facilities. Children must 
also be housed separately.

All perpetrators of the acts listed above, irrespective of their 
affiliation to a State or non-State party to the conflict, constitute 
war crimes when committed in the context of and associated 
with an armed conflict. All perpetrators are therefore liable to 
prosecution on the basis of individual criminal responsibility.

However, these acts do not exhaust that which has been 
accepted under IHL as a violation of humane treatment.144 

The prohibitions listed in Common Article 3 are ‘merely 
specific examples of conduct that is indisputably in violation 
of the humane treatment obligation’.145 Common Article 
3 uses deliberately open-textured language and must be 
interpreted in accordance with the overarching obligation 
of humane treatment.146 Developments in customary IHL, 
international human rights law, and various judicial decisions 
of international criminal tribunals have helped to define the 
content and scope of humane treatment. The specific standard 

138. Elements of Crimes, article 8(2)(c)(ii) of the Rome Statute. See 
footnote 57 indicating that ‘persons’ can include dead persons 
and that the cultural background of victims should be taken into 
account. 

139. ICC, Katanga and Ngudjolo (Decision on the Confirmation of 
Charges) Case No ICC-01/04-01/07-717 (14 October 2008) [367]; 
[369].

140. Rome Statute article 8(2)(e)(vi).
141. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 

paras 727-729. This has been confirmed in numerous decisions 
of international criminal tribunals and is replicated in Additional 
Protocol II, article 4(2)(e).

142. ICC, Prosecutor v Bosco Ntaganda (Judgment on the appeal of 
Mr Ntaganda in respect of Counts 6 and 9) Case No ICC-01/04-
02/06 OA5 (15 June 2017).

143. See Article 76 of Geneva Convention IV.
144. See: Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford 

University Press, 2011, p. 693, adding ‘inflicting the minimum of 
pain’ as another element as part of ‘compassionate or benevolent’ 
treatment. Persons deprived of their liberty must be treated with 
humanity and dignity.

of treatment owed to ISIS foreign fighters and ISIS-affiliated 
women and children detained by the SDF under IHL must 
therefore be ascertained from a synthesis of treaty-based and 
customary law, as well as certain applicable provisions of 
international human rights law.

5.4. Minimum standard of treatment under 
customary IHL applicable in NIAC

The SDF is bound by customary IHL applicable in NIAC. 
Customary international law confirms that persons hors de 
combat in NIACs must be treated humanely and provides 
greater clarity on the constituent elements of the obligation 
of humane treatment.147 Customary law prescribes those 
rules which are logically necessary to give effect to an existing 
rule of customary international law.148 Several obligations 
on detaining authorities are necessary to give effect to the 
fundamental customary obligation of humane treatment and 
are therefore considered part of customary international law 
themselves. The customary status of these rules is derived 
from evidence of consistent State practice observed in a form 
and manner indicating their acceptance as legally binding 
rules (opinio juris). 149

As one of the strongest indicators of State practice in the 
context of customary IHL, States’ military manuals recognise 
the following obligations in the treatment of detainees 
applicable in NIAC: 

• respect for convictions and religious practices; 

• provision of adequate food and drinking water, as 
well as clothing; 

145. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para 577.

146. Ibid, para 555.
147. Ibid.
148. See: Stefan Talmon, ‘Determining Customary International 

Law: The ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and 
Assertion’, European Journal of International Law 26 (2015) 
419, 427. (‘Where a rule of customary international law is logical, 
because it can be deduced from an existing underlying principle, 
the burden of proving the rule by way of inductive reasoning is 
proportionally diminished. In essence, a logical rule requires a 
smaller pool of state practice and opinio juris.’)

149. See: North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 
1969, p. 3. at para 39, 77; Military and Paramilitary Activities in 
and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14 at para. 186.
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• safeguards for health and hygiene; 

• provision of suitable medical care; 

• an entitlement to sleep; 

• protection from violence and against the dangers 
of the armed conflict; and 

• appropriate contacts with the outside world’.150  

Like Common Article 3, Additional Protocol II (APII) to the 
Geneva Conventions of 1949 applies to conflicts not of an 
international character.151 Syria is not a signatory to APII and 
its provisions are therefore not directly binding on Syrian 
territory as a matter of treaty law. However, the provisions 
of APII relating to the humane treatment of detainees are 
considered part of customary international law and are 
therefore equally binding on all parties to a NIAC.152 APII 
‘develops and supplements’ Common Article 3 ‘without 
modifying its existing conditions of application’ and therefore 
helps to explain the scope and content of obligation of humane 
treatment under Common Article 3.153

APII reiterates the obligation that: ‘In all circumstance 
[detainees] shall be treated humanely and shall receive, to the 
fullest extent practicable and with the least possible delay, the 
medical care and attention required by their condition. There 
shall be no distinction among them founded on any grounds 
other than medical ones.’154 It provides a non-exhaustive list 
of the obligations on detaining authorities to ensure humane 
treatment to detainees, much of which is confirmed by State 
practice and opinio juris and is thus binding on all parties to a 
NIAC.155 The following obligations on detaining authorities are 
part of customary IHL applicable in NIAC and are thus binding 
on the SDF: 156

• An ICRC offer to visit detainees must be examined 
in good faith and may not be refused arbitrarily.

Persons deprived of their liberty must:

• not be detained near a combat zone; 

• have their health and hygiene safeguarded;

• have their personal details recorded, as well as 
the reasons for their detainment;

• be released as soon as the reasons for the 
deprivation of their liberty cease to exist, provided 
they are not subject to a lawfully imposed 
prosecution or sentence;

• not be subjected to corporal punishment, 
‘including excessive chastisement ordered as 
punishment for a crime or as an educative or 
disciplinary measure’;

• not be subjected to torturous treatment, defined 
as the ‘intentional infliction, by act or omission, 
of severe pain or suffering, whether physical 
or mental, in order to obtain information or a 
confession, or to punish, intimidate or coerce the 
victim or a third person, or to discriminate on any 
ground, against the victim or a third person’. 157

Other obligations regarding the treatment of prisoners are 
found consistently across other instruments pertaining to 
NIACs.158 These are further supported by legislation and 
practice.159 These procedural obligations on the SDF are 
subject to reasonable regulation depending on the factual 
context, which takes into account the means available and the 
local conditions. Persons deprived of their liberty must:160

• be allowed to correspond with their families, 
subject to reasonable conditions relating to 
frequency and the need for censorship by the 
authorities.

• extend the benefit of working conditions and 
safeguards similar to those enjoyed by the local 

150. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para 580, citing the military manuals of Australia, Canada, Chad, 
Nepal, Sri-Lanka, Turkey, the United States, and the United 
Kingdom.

151. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts, 1125 UNTS 609 (entered into force 7 December 
1978), (hereafter: ‘Additional Protocol II’).

152. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005).

153. Additional Protocol II, Article 1 ‘Material field of application’.
154. Additional Protocol II, article 7, ‘Protection and care’.

155. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, Chapters 33-39.

156. Ibid.
157. ICTY, Kunarac case, Judgment, 1332.
158. See: United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment 

of Prisoners, European Prison Rules and the Body of Principles 
for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment. Available at: https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf 
(accessed August 2019).

159. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, Chapters 33-39.

160. Ibid.
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civilian population.

• be provided with adequate food, water, clothing, 
shelter and medical attention, either by the 
detaining authority or by external assistance.161

• have their personal convictions and religious 
practices respected.

Some of the specificities of the above obligations, such as 
the provision of adequate food or religious services, may be 
reasonably restricted by the external pressures and resource 
limitations of the armed conflict. However, the underlying 
obligation of humane treatment ‘is absolute and knows no 
exceptions’.162  The obligation of humane treatment is therefore 
non-derogable and ‘[n]o circumstances justify deviating from 
the obligation’.163 Military necessity does not justify deviating 
from the obligation of humane treatment.164

In addition to the obligations on detaining authorities under 
customary IHL noted above, the Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners, adopted by the UN General 
Assembly on 17 December 2015, provides a list of guarantees 
that should be afforded to detainees wherever possible. The 
obligations contained in this instrument are not specific to 
conflict-related detention and are therefore of lesser weight. 
Nonetheless, they constitute significant opinio juris of the 
international community and thus represent the standard 
to which all detaining authorities should endeavour to meet. 
Accordingly, the SDF should:

• Avoid overcrowding, ensure separate beds and 
regularly supervise detainees by night.165

• Ensure accommodation meets all requirements of 
health, with regard to climatic conditions, cubic 
content of air, minimum floor space, lighting, 
heating and ventilation.166

• Ensure that the sanitary installations shall be 
adequate to enable every prisoner to comply with 
the needs of nature when necessary and in a clean 
and decent manner.167

• Ensure that adequate bathing and shower 

161. See: United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners, Rules 9–20 (12), as one example of a range of 
international agreements declaring basic needs of prisoners must 
be met. These standards are the ‘minimum conditions which are 
accepted as suitable’ by the international community.

162. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para 582.

163. Ibid.
164. Ibid 583
165. United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners, rule 12.

installations shall be provided so that every 
prisoner may be enabled and required to have a 
bath or shower, at a temperature suitable to the 
climate, as frequently as necessary for general 
hygiene according to season and geographical 
region, but at least once a week in a temperate 
climate.168

• Ensure that every prisoner who is not allowed 
to wear his own clothing shall be provided with 
an outfit of clothing suitable for the climate and 
adequate to keep him in good health. Such clothing 
shall in no manner be degrading or humiliating.169

• Ensure that every prisoner who is not employed 
in outdoor work shall have at least one hour 
of suitable exercise in the open air daily if the 
weather permits.170

• Ensure that detainees are protected and to take 
necessary measures to ensure their safety of 
released detainees.

As stated by the ICRC, ‘[t]he meaning of humane treatment 
is context specific and has to be considered in the concrete 
circumstances of each case, taking into account both objective 
and subjective elements, such as the environment, the physical 
and mental condition of the person, as well as his or her age, 
social, cultural religious or political background and past 
experiences.’ The SDF must therefore consider the particular 
needs and circumstances of each detainee in order to fulfil the 
obligation of humane treatment.

Finally, the SDF must use its best efforts to provide care for 
the wounded and sick, including permitting humanitarian 
organisations to provide for their care.171 Persons suspected 
of being foreign fighters must not be arbitrarily deprived of  
their liberty.172 Consequently, the SDF is required to 
demonstrate valid security or criminal reasons for the 
deprivation of their liberty and for the continuation of that 

166. Ibid, rule 13.
167. Ibid, rule 15.
168. Ibid, rule 16.
169. Ibid, rule 19.
170. Ibid, rule 23.
171. Ibid.
172. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, rule 99.
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detention. The standard to be met is of an exceptional threat 
to security.173

5.5. Overlap with IHRL (key provisions)

International human rights law (IHRL) applies to States vis 
a vis its own citizens and all persons within its jurisdictional 
control.174 Although subject to the lex specialis application of 
IHL, IHRL continues to apply in situations of armed conflict 
and often contextualises certain IHL obligations with greater 
detail and clarity.175 While the applicability of IHRL to non-
State armed groups is disputed, it is generally accepted that 
non-State armed groups that exercise territorial control over 
a civilian population are bound by IHRL.176 As stated by the 
ICRC, ‘[a]t a minimum, it seems accepted that armed groups 
that exercise territorial control and fulfil government-like 
functions thereby incur responsibilities under human rights 
law’.177 Furthermore, the SDF has specifically undertaken to be 
bound by IHRL.178 Provisions of IHRL relating to the treatment 
of detainees may therefore be considered binding on the SDF.

IHRL is also based on the principle of humane treatment of 
persons,179 and its rules give useful expression to the meaning 
of ‘humane treatment’ under IHL.180 The right to humane 
treatment means that detainees should not be subject to ‘any 
form of hardship or constraint in addition to those that are an 
unavoidable incident of detention in a closed environment’.181 

The UN Human Rights Council declared that Article 10 of the 

173. Ibid.
174. UN General Assembly, Res. 2675 (XXV), 9 December 1970 

(adopted by 109 votes in favour, none against and 8 abstentions), 
preamble and article 1. Note IHRL case law re: ECHR and ICHR 
which decided that human rights obligations are owed to persons 
over whom the State has jurisdiction and ‘effective control’ over 
that jurisdiction. 

175. See: ICRC, Strengthening International Humanitarian Law 
Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report 
from Regional Consultations of Government Experts (Geneva, 
November 2013) 10–11; ICRC, Strengthening international 
humanitarian law protecting persons deprived of their liberty, 
Concluding Report, Document prepared by the ICRC for the 32nd 
International Conference of the Red Cross and Red Crescent, (June 
2015) 12, 20–21; ICRC, 32nd International Conference of the 
Red Cross and Red Crescent, Res. 2, ‘Strengthening compliance 
with international humanitarian law’, para. 8; and Copenhagen 
Process: Principles and Guidelines (2012), Preamble, para. IV.

176. For discussion, see: Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The 
relationship between international humanitarian law and 
human rights law where it matters: admissible killing and 
interment of fighters in non-international armed conflicts’ 
(2008), International Review of the Red Cross, Vol. 90, No. 871 
at pp 603-605. See also: Sivakumaran, Sandesh, The Law of Non-
International Armed Conflict (Oxford University Press: 2012) 
pp. 95–99; Jean-Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, 
‘Human rights obligations of non-State armed groups: a possible 
contribution from customary international law?’, in Robert 
Kolb and Gloria Gaggioli (eds), Research Handbook on Human 
Rights and Humanitarian Law (Edward Elgar, Cheltenham: 
2013) pp. 146–169; Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed 

Non-State Actors’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), 
The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict 
(Oxford University Press: 2014) pp. 766–810, at 786–802; 
and Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in 
International Humanitarian and Human Rights Law: Foundation 
and Framework of Obligations, and Rules on Accountability 
(Ashgate, Farnham: 2016).

177. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para 539.

178. See: Section 5.7 ‘Overlap with Syrian law and the internal law of 
the SDF’.

179. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, rule 87.

180. Ibid.
181. Human Rights Committee, General Comment 21: Article 10 

(Humane treatment of persons deprived of their liberty), 13 
March 1993; Human Rights Committee, Views: Communication 
No 1818/2008, 100th sess, UN Doc CCPR/C/100/D/1818/2008 
(2 November 2010) 10 [6.8] (‘McCallum v South Africa’).

182. UN Human Rights Committee, General Comment No. 29 
(Article 4 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights) (ibid., 321). See also, Article 5 of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) , 
Article 2 of the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) , Article 
37 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Article 
14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD).

183. Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between 
international humanitarian law and human rights law where 
it matters: admissible killing and interment of fighters in non-
international armed conflicts’ (2008), International Review of the 
Red Cross, Vol. 90, No. 871 at pp 603-605. 

ICCPR, which requires that ‘persons deprived of their liberty 
be treated with humanity and with respect for the inherent 
dignity of the human person’, is non-derogable and therefore 
applicable at all times.182

IHRL can be used to ‘support, strengthen and clarify 
analogous principles’ of IHL.183 For example, key phrases such 
as ‘degrading treatment’ receive useful application by human 
rights case law, where it is defined as an act which ‘grossly 
humiliates the victim before others or drives the detainee to act 
against his/her will or conscience’.184 Another area which IHRL 
meaningfully explicates the meaning of humane treatment 
concerns the conditions which amount to arbitrary detention. 
The SDF must, as far as practicable: inform the detainee of 
the reasons of their detention, and provide them with an 
opportunity to challenge the lawfulness of their detention.185

A relevant example of the convergence of IHRL and IHL is the 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
which provides the ‘minimum conditions which are accepted 
as suitable’ by the international community.186 Another is the 
UNGA’s Body of Principles for the Protection of All Persons 
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under Any Form of Detention or Imprisonment.187 These 
provide specific requirements for medical care, appropriate 
punishment, and principles which can be used by both 
detaining authorities to determine the appropriate standard 
of treatment, and on a case-by-case basis in determining 
whether the standard has been met. Instruments such as these 
also reinforce many of treaty-based and customary IHL rules 
outlined above.

5.6. Special protection of women and children

While Common Article 3 does not explicitly refer to women 
and children, the obligation to ensure humane treatment is 
absolute and shall be administered ‘without adverse distinction 
founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth’.

Rape and other forms of sexual violence violate the obligation 
to ensure humane treatment and have been found to violate 
the specific prohibition on ‘violence to life and person, in 
particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment 
and torture’ under Common Article 3(1)(a), and to constitute 
an outrage upon personal dignity contrary to Common Article 
3(1)(c).188 In certain circumstances, IHL recognises the specific 
protection of women with dependent children. 189

Common Article 3 equally does not mention children as a 
distinct category, but it is obvious that the threshold to reach 
humane treatment must be set higher when concerning 
children.190 Based on international customary law,191 it is also 
widely recognised that children are entitled to special care and 
protection. The recruitment of children under 15 years old into 
armed forces is prohibited, along with their participation in 
hostilities.192 IHRL instruments notably affirm that children 
shall not be subject to discrimination, shall be registered and 

184. European Commission of Human Rights, Greek case, [1339].
185. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, rule 99.

186. United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners.

187. These are couched in the language of IHRL but have been applied 
by the ICRC and case law in the context of NIACs.

188. See articles 4 and 5 of the AP II, as well as Rule 134 of the 
Customary IHL Study, and its commentary (footnote 46), pp. 476-
479. See generally, United Nations Department of Peacekeeping 
Operations, ‘Review of the Sexual Violence Elements of the 
Judgements of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for 
Rwanda, and the Special Court for Sierra Leone in the Light of 
Security Council Resolution 1820’, available at http://www.icty.
org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.
pdf (accessed August 2019).  

189. Where applicable, article 6(4) of AP II prohibits the carrying 
out of death sentence of persons under the age of 18, pregnant 
women, and mothers of dependent infants.

have the right to acquire a nationality.193 When dealing with 
children involved in armed conflict, the emphasis should be set 
on rehabilitation and reintegration into society. 194

5.7. Overlap with domestic Syrian law and the 
internal law of the SDF

The SDF are required under treaty and customary law to 
provide humane treatment to individuals within their custody. 
Syrian law is considered in this context. The internal law of the 
SDF is also considered. It is important to recall that domestic 
law can only apply in addition to IHL; it does not override IHL 
and can under no circumstances reduce the SDF’s obligations 
under Common Article 3 and customary international law.

Syrian law
Syrian law adopts language upholding the rights and dignity 
of its citizens. The law generally criminalises acts that threaten 
public security, which includes foreign fighters who take part in 
active hostilities. Relevant provisions of Syrian law applicable 
to standards of detention are summarised below. These 
provisions are for illustrative purposes and do not constitute a 
complete or thorough analysis. 

The Constitution of the Syrian Arab Republic (2012) 
states at:

• Article 25 (1): that ‘Freedom is a sacred right.’

• Article 51 (2): that ‘Every defendant shall be presumed 
innocent until convicted by a final court ruling in a fair 
trial; The right to conduct litigation and remedies, review, 
and the defense before the judiciary shall be protected by 
the law, and the state shall guarantee legal aid to those 
who are incapable to do so, in accordance with the law;’

• Article 53 (2): that ‘No one may be tortured or treated 
in a humiliating manner, and the law shall define the 
punishment for those who do so;’

The Syrian Arab Republic’s Military Penal Code (1950) 
provides that: it is a criminal offence to perform acts of violence 

190.  ICRC, “2016 Commentary on C.A.3”, §553.
191. Rules 105, 120, 135-137 of the Customary IHL Study.
192. It is worth noting that the age-limit for recruitment of children 

varies between international instruments. 15 years old is the limit 
set by the AP I and AP II to the Geneva Conventions of 1949, as 
well as by the CRC and the Rome Statute (Rome Statute of the 
International Criminal Court, UNTS Vol. 2187, No. 38544). The 
Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in 
Armed Conflict sets such limit at age 18.  

193. Art. 24 of the ICCPR.
194. UN CTITF, “Guidance to States…”, pp. 24-29; Optional Protocol 

to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict, 
article 6(3).
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or cruelty in the battlefield against an injured or sick soldier 
who is unable to defend himself.

The Syrian Arab Republic, pursuant to legislative decree 
No. 39 of 1/2004, acceded to the Convention against Torture 
which takes precedence over prevailing Syrian law and gives 
every individual the right to invoke its provisions and demand 
that they be implemented.

SDF Internal Law 
SDF General Command: official policy describes ten rules, 
published in People’s Defence Units. These rules recognise 
the devastating impact of war, calling upon all parties to the 
conflict to act in accordance with the laws and customs of war 
and human rights,195 as part of a broader commitment and 
obedience to humanitarian principles. These commitments are 
made in expectation of reciprocity:

• Rule 1 directs that basic humanitarian services be allowed 
to everyone.

• Rule 4 reflects the absolute prohibition on sexual violence 
and the military use of children.

• Rule 8 prohibits field executions. 

• Rule 9 upholds the rule of law, and guarantees fair trial 
rights, including a composition of an independent and 
impartial judiciary and the right to appeal. This may be 
indicative of a wider commitment to procedural rights.

• Rule 10 prohibits torture and other forms of ill-treatment 
such as ‘violence, abuse, insult and disrespecting the 
human dignity of prisoners’, including ‘using these 
methods to extort information’. Critically, it also requires 
‘respect [for] prisoner rights according to international 
humanitarian law and international human rights in 
correspondence with our religions and traditions’. This 
indicates that the SDF clearly accepts to be bound by the 
laws and customs of war, as well as human rights.

One of the four military councils, Manbij, also referred 
members to a military court in an explicit recognition of, and 
commitment to, the applicable laws of war.196

195. SDF General Command established the official policy on 
compliance with laws and customs of war in a form of ten rules, 
published in People’s Defense Units, ‘SDF calls opposition to act 
in accordance with humanitarian principles’, 3 November 2016. 
(https://www.ypgrojava.org/SDF-calls-opposition-to-act-in-
accordance-with-humanitarian-principles).

196. See ‘Manbij Military Council on torture allegations: We are 
committed to laws of war’, ANHA Hawar News, 16 March 
2017, https://web.archive.org/web/20170623230116/http://
en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-torture-
allegations-we-are-committed-to-laws-of-war/ (accessed August 
2019). 

Social Contract of the Democratic Federalism of 
Northern Syria 
The Social Contract of the Democratic Federalism of Northern 
Syria (Social Contract) is a renewed (2016) agreement following 
the first constitutional document of the self-proclaimed 
Autonomous Federation of Northern Syria, the Charter of 
the Social Contract (2014).197 The updated version names the 
SDF as its official defence force.198 At the time of writing, the 
most recent version of the Social Contract available in English 
provides the following constitutional guarantees:

• Article 17: ‘The Democratic Federalism of Northern Syria 
shall abide by the international declaration of human 
rights and all related charters of human rights.’ 

• Article 19: ‘Human dignity shall be preserved and it 
is not permissible to torture anyone psychologically or 
physically; the doer shall be punished.’ 

• Article 31: ‘The right to self-defence is sacred and shall 
not be restricted. The law shall guarantee to everyone the 
right to prosecution.’ 199

Charter of the Social Contract
The earlier (2014) version of the Social Contract, or Charter of 
the Social Contract, provided the following:

• Article 20: The Charter holds as inviolable the 
fundamental rights and freedoms set out in international 
human rights treaties, conventions and declarations

• Article 22: The Charter incorporates the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant 
on Civil and Political Rights, the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, as well as other 
internationally recognized human rights conventions.

• Article 25(b): All persons deprived of their liberty shall 
be treated with humanity and with respect for the inherent 
dignity of the human person. No one shall be subjected 
to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment  
or punishment.

• Article 25(c): prisoners have the right to humane 
conditions of detention, which protect their inherent 
dignity. Prisons shall serve the underlying objective of 
the reformation, education and social rehabilitation  
of prisoners.200

197. Charter of the Social Contract, available at: <https://
peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/
english-version_sc_revised-060314.pdf>

198. Article 64.
199. An unofficial translation is available at: <https://

i n t e r n a t i o n a l i s t c o m m u n e . c o m / s o c i a l - c o n t r a c t / > . 
200. Charter of the Social Contract, available at: <https://

peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/
english-version_sc_revised-060314.pdf>
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Human Rights Watch (2014) stated that while the 
Social Contract upholds some human rights standards, it 
neglects to stipulate a number of core principles under IHL. 
Particularly, it does not prohibit arbitrary detention, the 
right to prompt judicial review, and the right to a lawyer in  
criminal proceedings.201

The commitment to be bound by international human rights 
law supports the applicability of this body of law to the SDF as 
non-State armed group exercising de facto territorial control 
in North-East Syria.

5.8. Factual context of SDF detention

The following is an examination of SDF’s detention practices 
obtained from field work conducted by Jelena Plamenac.202 It 
examines how the SDF carried out its detention operations and 
the normative framework that it adopted. It concludes that the 
SDF used internment as a security measure when conducting 
active military operations outside its territorial control and 
in relation to foreign belligerent nationals, but resorted to 
predominantly domestic Syrian law or its own internal law 
when detaining persons under its de facto territorial control in 
North-East Syria as well as in relation to captured belligerents 
of Syrian nationality.

As previously noted, limited resources and external pressures 
relating to the armed conflict will impact the ability of the SDF 
to meet all of its detention obligations under IHL.203 ICRC 
Commentary confirms that such deviation is permissible 
where unavoidable, providing that the underlying obligation of 
humane treatment is respected at all times.204

Areas under territorial control
• The Kurdish administration enacted a series of laws 

applicable to conflict-related detention of persons residing 

201. Human Rights Watch, Under Kurdish Rule, available at: <https://
www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/abuses-
pyd-run-enclaves-syria>.

202. Jelena Plamenac, ‘Security Detention in Non-International 
Armed Conflict: A Qualitative Study on Conflict-Related 
Detention Practices in Afghanistan, Syria and Ukraine’, Doctoral 
Thesis, University of Geneva, September 2019 [unpublished].

203. Jonathan Horowitz (2018) The Challenge of Foreign Assistance 
for Anti-ISIS Detention Operations (https://www.justsecurity.
org/59644/challenge-foreign-assistance-anti-isis-detention-
operations/). Commentators and experts have concluded that 
many of the obligations for detention required by the SDF would 
need financial and technical assistance to fulfil. More specifically, 
the SDF require advice and assistance from foreign states and 
humanitarian organisations to detain foreign fighters in humane 
conditions over an extended period of time. 

204. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, paras. 582-
583. Note military necessity is not accepted as a basis for a lower 
standard.

in Rojava as well as deprivation of liberty resulting from 
operations aimed to restore public order and protect the 
local population from ordinary crimes within the given 
geographical scope.205

• These regulations mirrored States’ approach to 
criminalising participation in hostilities in relation to 
persons belonging to the enemy or otherwise contributing 
to belligerent acts. 

• Internal rules and regulations for those carrying out 
detentions of persons suspected of terrorism are 
accompanied by procedural guarantees relevant for pre-
trial detentions. Specifically, a person can be held in 
detention initially for 24 hours, and subject to judicial 
extension, for no more than 7 days without the start of 
criminal proceedings.206 Further, a detainee has the right 
to challenge the lawfulness of the detention before an 
independent and impartial tribunal.207

Areas outside territorial control
• When individuals were captured by Kurdish forces 

outside of Rojava, outside areas of territorial control, their 
interment tends to be regulated by rules of IHL applicable 
in armed conflict. 

• The SDF and Kurdish authorities have interned persons 
believed to be foreign fighters, during active military 
operations for reasons of security and public order.

• As previously stated, ‘imperative reasons of security’ is 
relied upon as the minimum legal standard that should 
inform internment decisions in non-international armed 
conflict. 208

205. Kurdish de facto authorities applied the criminal code of the 
Syria State for ordinary crimes directly or through implementing 
its legal provisions in internal legislative acts. Jelena Plamenac, 
‘Security Detention in Non-International Armed Conflict: A 
Qualitative Study on Conflict-Related Detention Practices in 
Afghanistan, Syria and Ukraine’, Doctoral Thesis, University of 
Geneva, September 2019 [unpublished].

206. Asayish Rules and Regulations, Chapter 6. Criminal proceedings 
were held before judicial bodies under the auspices of the Judicial 
Council, Social Contract of Rojava Cantons in Syria (Constitution), 
articles 63, 75.

207. Social Contract of Rojava Cantons in Syria (Constitution), 
article 72. See: ICRC (2017) Commentary on Common Article 
3, supra note 98, para 745. (‘In practice, mounting an effective 
challenge will presuppose the fulfilment of several procedural and 
practical steps, including: i) providing internees with sufficient 
evidence supporting the allegations against them; ii) ensuring 
that procedures are in place to enable internees to seek and 
obtain additional evidence; and iii) making sure that internees 
understand the various stages of the internment review process 
and the process as a whole.’)

208. This reflects a basic feature of humanitarian law, which is the 
need to strike a balance between the considerations of humanity, 
on the one hand, and of military necessity, on the other. See ICRC 
(2017) Commentary on Common Article 3, para. 743.
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6. JUDICIAL GUARANTEES

6.1. Factual context

The SA NES has adopted its own counter-terrorism law and 
established three ‘terrorism courts’, whose names it later 
changed to ‘Defence of the Peoples’ courts. Panels of three 
judges, men and women, hear and try former ISIS members, 
reportedly in the aim of reconciliation rather than punishment, 
through reduced sentences and amnesty where possible. As of 
May 2018, they had recorded 1 500 convictions. The hearings 
were not public (out of concern for the security of the judges), 
there were no defence lawyers, and no appeals mechanism.209

As of May 2019, 7 000 individuals, mainly Syrians and some 
Iraqis, had been tried, while 6 000 were still awaiting trial. 
Defence lawyers and appeals had in the meantime become 
available. Most convictions so far were based on confessions 
by the former fighters who were captured while in combat or 
had incriminating evidence on their cell phones. The SDF does 
not resort to the death penalty, and the maximum sentence is 
twenty-years imprisonment. SA NES judges receive threats 
and are wanted for arrest by the Syrian government for having 
established a parallel legal system.210

This raises the question of the validity of these trials. From 
a merely political perspective, recognising them would grant 
the SA NES considerable legitimacy and recognition as an 
autonomous State, an unacceptable scenario in the eyes of 
both Syria and Turkey.211

As mentioned above, the SDF has not tried foreign fighters yet 
but is open to the idea of doing so if provided with the necessary 
resources. The SDF has indicated that it does not intend to 
bring criminal charges against ISIS-affiliated foreign women 
and children at this stage. If this were to change, the same 
judicial guarantees would apply to this category of persons.

International tribunal 
The creation of an international or hybrid tribunal has been 
suggested. Sweden hosted discussions on the topic in early 
June 2019. Iraq also suggested the establishment of an ad hoc 
international tribunal. Understanding that they would get little 
to no support from Western countries through repatriation or 
funding, by the end of March 2019, the SDF have themselves 
started advocating for an international tribunal in North-East 
Syria to prosecute former ISIS fighters. 212

However, there are several jurisdictional, legal, and practical 
issues that would need to be resolved for this to become a 
reality, including clarification on: 

• the legal status of the SA NES, or obtaining consent of the 
Syrian government;

• whether individuals should be tried under international 
criminal law or domestic terrorism law; 

• whether it is acceptable to only try perpetrators from one 
side in the post Syrian civil war era; and 

• whether it is acceptable to impose the death penalty. 213

6.2. Fair trial guarantees under customary IHL

All persons subjected to criminal prosecution in the context of 
a NIAC are entitled to a fair trial. At a minimum, the right to a 
fair trial ensures that a person facing criminal prosecution will 
be afforded all judicial guarantees recognised as indispensable 
under customary IHL applicable in NIAC. 

Common Article 3 expressly prohibits ‘the passing of sentences 
and the carrying out of executions without previous judgment 
pronounced by a regularly constituted court, affording all the 
judicial guarantees which are recognized as indispensable 
by civilized people’.214 In short, all persons subjected to 
criminal prosecution in NIAC must be: (a) afforded all judicial 

209. Sarah El Deeb, ‘Syria’s Kurds put ISIS on trial with focus on 
reconciliation’, RUDAW, 7 May 2018, http://www.rudaw.net/
english/middleeast/syria/07052018 (accessed July 2019).

210. Jane Arraf, ‘‘Revenge Is For The Weak’: Kurdish Courts In 
Northeastern Syria Take On ISIS Cases’, National Public Radio, 
29 May 2019, https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/
revenge-is-for-the-weak-kurdish-courts-in-northeastern-syria-
take-on-isis-cases (accessed July 2019); Shelly Kittleson, ‘Distrust 
of SDF, unclear future divide Syrian tribal massacre area’, Al 
Monitor, 10 June 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2019/06/syria-deir-ez-zor-shaitat-massacre-islamic-
state-kurdish.html (accessed July 2019).

211. Julia Crawford, ‘What should be done with foreigners who joined 
Islamic State?’, SWI, 30 June 2019, https://www.swissinfo.ch/
eng/justice-options-_what-should-be-done-with-foreigners-
who-joined-islamic-state-/45063374 (accessed July 2019)

212.  Joanne Stocker, ‘SDF calls for international tribunal to try ISIS 
members in Syria’, The Defense Post, 25 March 2019, https://
thedefensepost.com/2019/03/25/syria-sdf-international-court-
isis/ (accessed July 2019).

213. ‘ISIS fighters and their families facing justice: Eight options and 
four principles’, Ceasefire Centre for Civilian Rights, March 2019, 
https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-theirfamilies-facing-
justice-eight-options-and-four-principles/  (accessed July 2019).

214. ICRC, Common Article 3(1)(d).
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guarantees recognised as indispensable; and (b) have their 
case heard by a regularly constituted court. Common Article 
3 represents customary IHL and is equally applicable to both 
State and non-State armed groups.

Common Article 3 does not provide a list of indispensable 
judicial guarantees. APII, which was drafted to ‘supplement 
and develop’ Common Article 3, provides that ‘[n]o sentence 
shall be passed and no penalty shall be executed on a person 
found guilty of an offence except pursuant to a conviction 
pronounced by a court offering the essential guarantees of 
independence and impartiality. The ICRC has thus commented 
that the independence and impartiality of the court have come 
to be regarded as the ‘touchstones’ of the right to a fair trial.215 
Article 6(2) of APII goes on to provide an illustrative list of 
indispensable judicial guarantees applicable in NIAC. While 
Syria is not signatory to APII and its provisions are therefore 
not directly binding on Syrian territory as a matter of treaty 
law, the list in Article 6(2) has been held to reflect the minimum 
judicial guarantees applicable in NIAC under customary 
international law.216 The following list is thus applicable to 
ISIS foreign fighters or affiliated women and children and is 
binding on the SDF:

a. an accused is to be informed without delay of the 
particulars of the offence alleged against him (or 
her) and shall be afforded before and during his 
trial all necessary rights and means of defence;

b. no one shall be convicted of an offence except on 
the basis of individual penal responsibility;

c. no one shall be held guilty of any criminal 
offence on account of any act or omission which 
did not constitute a criminal offence, under 
the law, at the time it was committed; nor shall 
a heavier penalty be imposed than that which 
was applicable at the time when the criminal 
offence was committed; if, after the commission 
of the offence, provision is made by law for the 
imposition of a lighter penalty, the offender shall 
benefit thereby;

d. anyone charged with offences presumed 
innocent until proved guilty according to law; 

e. anyone charged with an offence shall have the 
right to be tried in his [or her] presence;

f. no one shall be compelled to testify against 
himself [or herself] or to confess guilt.

APII was clearly inspired by the advent of international human 
rights law. However, it is apparent that the drafters of APII 
did not see fit to include all fair trial guarantees recognised 
under international human rights law in the list of ‘essential’ 
guarantees in the context of a NIAC. Judicial guarantees 
directly binding on parties to a NIAC are therefore found under 
customary IHL rather than international human rights law.217 

However, as demonstrated in the ICRC Customary IHL study, 
there has been a considerable degree of overlap between these 
two bodies of law.

The ICRC 2005 Study on Customary IHL has identified the 
following judicial guarantees as essential to the existence of 
a fair trial in both international and non-international armed 
conflicts: 

i. the right to be tried by an independent, impartial 
and regularly constituted court; 

ii. the right to be presumed innocent; 

iii. the right to be informed of the nature and cause of 
the accusation: 

iv. the right to have the necessary rights and means 
of defence, including:

a. Right to defend oneself or to be assisted by a 
lawyer of one’s own choice;

b. Right to free legal assistance if the interests of 
justice so require;

215. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para. 700.

216. Ibid para. 706. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-
Beck, Customary International Humanitarian Law (Cambridge 
University Press, 2005), vol 1, rule 100.

217. Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute 
of the International Criminal Court (ICRC/Cambridge University 
Press, 2003) p. 419. Sivakumaran makes this point as follows: 
When drawing on any of these approaches, it is important 
to bear in mind the particular context in which the relevant 
instruments apply. Additional Protocol II applies in conflicts 
in which the armed group exercises such territorial control 
as to enable it to carry out sustained and concerted military 
operations; the Geneva Conventions and Additional Protocol 
I apply to conflicts usually fought between states; and human 
rights law traditionally regulates the relationship between the 
state and the individual. As such, the content of none of these 
instruments can be transported ipso facto and without more 
into a common Article 3 conflict simpliciter, for that would be 
to destroy the ‘intimate nexus’ between the scope and content 
of the article. … To transfer the one into the other would also 
be to fail to appreciate that regular constitution, independence 
and impartiality in a conflict of some intensity is not necessarily 
the same as that in a conflict involving sustained and concerted 
military operations, just as regular constitution, independence 
and impartiality may differ in time of conflict from time of peace. 
Sandesh Sivakumaran, ‘Courts of Armed Opposition Groups: Fair 
Trials or Summary Justice?’ (2009) 7 Journal of International 
Criminal Justice 489, 503. See also Somer, above n Error! 
Bookmark not defined., 688.
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c. Right to sufficient time and facilities to prepare 
the defence;

d. Right of the accused to communicate freely 
with counsel;

v. the right to be tried without undue delay; 

vi. the right of the accused to examine witnesses; 

vii. the right to an interpreter; 

viii. the right for the accused to be present at trial; 

ix. the right to public proceedings; 

x. the right to be advised of available remedies and 
time limits; and 

xi. the right of non bis in idem. 

In the Hamdan Case, the US Supreme Court found that 
the phrase ‘judicial guarantees which are recognized as 
indispensable by all civilized peoples… must be understood to 
incorporate at least the barest of those trial protections that 
have been recognized by customary international law’.218

Accordingly, all ISIS foreign fighters facing and affiliated 
women and children criminal trial are entitled to the judicial 
guarantees listed above on the basis that they are recognised 
as indispensable under customary IHL applicable in NIAC.219 

By the same token, the party responsible for administering 
such prosecution is obligated under IHL to ensure that these 
judicial guarantees are provided to all ISIS foreign fighters 
subjected to criminal prosecution.

6.3. SDF’s authority to conduct criminal trials

The second requirement under Common Article 3 is that 
sentences be passed by a ‘regularly constituted court’. The 
ICRC Customary IHL Study defines a regularly constituted 
court as one that has been ‘established and organized in 
accordance with the laws and procedures already in force in 
a country’.220 The obvious problem with this definition is that 
non-State armed groups would not be capable of establishing 
a court in accordance with the State’s procedural laws as they 
are unrecognised by the State and usually engaged in conflict 
against the State. Accordingly, it is widely accepted that non-

218. Hamdan, Petitioner v. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., 
548 U. S. (2006), Opinion of the Court (Stevens J.) p. 70. The 
US Supreme Court found that many of these guarantees under 
customary international law are described in Article 75 of 
Additional Protocol I.

219. Jelena Pejic, ‘The protective scope of Common Article 3: more 
than meets the eye’, International Review of the Red Cross, Vol. 
93, No. 881, March 2011, pp. 23-26.

State armed groups are permitted under IHL to establish courts 
for the purposes of, at a minimum, punishing violations of IHL 
and other international crimes.221 The SDF is therefore entitled 
to prosecute foreign ISIS fighters suspected of committing 
such crimes.

One of the legal principles in favour of recognising the right of 
non-State armed groups to establish courts is that of ‘equality 
of belligerents’. This principle ensures that the laws of IHL 
apply equally to all parties to the conflict, including non-State 
armed groups in the context of a NIAC, and thus encourages 
non-State armed groups to comply with IHL.222 The drafting 
history of APII supports the fact that States accepted the 
necessity for non-State armed groups to establish courts in 
order to comply with the provisions of APII.223 As stated by the 
delegate of the United Kingdom:

[T]he principle that ‘the rights and duties of the Parties 
to the conflict under the present Protocol are equally 
valid for all of them’ must clearly be given special 
consideration when provisions concerning penal law 
were being drafted.

States recognised that non-State armed groups must be able 
to establish their own courts so as to give effect the equality 
of belligerents principle.225 This understanding is implicitly 
recognised in article 28 of the Rome Statute of the ICC, which 
imposes individual criminal responsibility on military-style 
commanders in NSAGs for failing to prosecute breaches 
of IHL. The Pre-Trial Chamber in Bemba confirmed this 
interpretation. It held that the Mouvement de Libération du 
Congo maintained a ‘functional military judicial system’,226 

which the Trial and Appeals Chambers subsequently agreed 
was capable of fulfilling a commander’s duty to repress, 
prevent, and punish violations of IHL under Article 28 of the 
Statute. This practice is also evident in the jurisprudence of  
the ICTY.227

220. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 
2005), vol 1, rule 100.

221. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para. 714.

222. ICRC, Online Casebook, available at: <https://casebook.icrc.org/
law/implementation-mechanisms>. See also: Jonathan Somers, 
‘Jungle justice: passing sentence on the equality of belligerents in 
non-international armed conflict’ 89 International Review of the 
Red Cross (2007) 867 [Somer, IRRC].

223. Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation 
and Development of International Humanitarian Law Applicable 
in Armed Conflicts (CDDH), Geneva, 1974–7, Federal Political 
Dept., Bern, 1978, Volume VIII. (hereafter ‘Official Records of the 
Diplomatic Conference of 1974-1979’), Volume XIII, 346-347.

224. Official Records of the Diplomatic Conference of 1974-1979’), 
Volume XIII, at p. 350.
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The right of non-State armed groups to establish courts in 
order to comply with their treaty obligations under Common 
Article 3 is reflected in the obligation under Article 31(1) of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties to interpret 
provisions in light of their object and purpose,228 as well as 
the principle ut res magis valeat quam pereat, which provides 
that ‘a treaty must be given an interpretation that enables its 
provisions to be ‘effective and useful’.229 Non-State armed 
groups, like the SDF, are therefore entitled to establish courts 
in order to uphold their obligations under IHL.

The law is less clear on whether non-State armed groups are 
permitted to legislate and enforce their own criminal laws 
in the territory under their de facto control.230 One position, 
recognising the necessity for non-State armed groups to 
effectively maintain the civilian population under their de 
facto territorial control, holds that non-State armed groups are 
limited to enforcing the pre-existing criminal law of the State in 
which they operate.231 This position has received support from 
international human rights law jurisprudence on the basis 
that non-State entities have no legal authority to create new 
law.232 Others have argued that IHL does not limit the ability 
of non-State armed groups to enforce their own law, providing 
they comply with fair trial guarantees.233 A recent decision by 
the Swedish Court of Criminal Appeal has held that non-State 
armed groups are limited to enforcing either the pre-existing 

225. See also USSR delegate statement, Official Records of the 
Diplomatic Conference of 1974-1979’), Volume XIII, at p. 365: ‘It 
was not correct to say that the provisions of article 10 would be 
applied only by the representatives of legal Governments, since 
article 5 stated quite clearly that each Party to the conflict would 
have equal rights and duties.’

226. ICC, Prosecutor v. Bemba Gombo (Decision Pursuant to Article 
61(7)(a) and (b) of the Rome Statute) ICC01/05-01/08 (15 June 
2009), at para. 501. See also: Amicus Curiae Observations on 
Superior Responsibility submitted pursuant to Rule 103 of the 
Rules of Procedure and Evidence, ICC Bemba Gombo (ICC-
01/05-01/08-406), Pre-Trial Chamber II (20 April 2009) [22]–
[23], in which Amnesty International’s argument that the MLC 
Courts were not ‘regularly constituted’ and therefore unlawful 
was dismissed.

227. ICTY, Prosecutor v Kordic, IT-95-14/2-T, Trial Judgement (26 
February 2001) [444]: ‘The duty to punish naturally arises after 
a crime has been committed…. This duty includes at least an 
obligation to investigate the crimes to establish the facts and to 
report them to the competent authorities, if the superior does not 
have the power to sanction himself.’  See also regarding command 
responsibility being applicable in NIACs: ICTY, Prosecutor v 
Hadzihasanovic, Alagic and Kubura, Case No. IT-01-47-ar72, 
‘Decision on interlocutory appeal challenging jurisdiction in 
relation to command responsibility’ (16 July 2003) [17].

228.   United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 
May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, which 
reads: ‘A treaty shall be interpreted in good faith in accordance 
with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in 
their context and in the light of its object and purpose.’ 

229. Antonio Cassese, International law (2008: Oxford University 
Press), 179.

230. ICRC (2017) Commentary on Common Article 3, supra note 98, 
para. 714. (‘Common Article 3 requires ‘a regularly constituted 
court’. If this would refer exclusively to State courts constituted 
according to domestic law, non-State armed groups would not be 
able to comply with this requirement. The application of this rule 
in common Article 3 to ‘each Party to the conflict’ would then be 
without effect. Therefore, to give effect to this provision, it may 
be argued that courts are regularly constituted as long as they are 
constituted in accordance with the ‘laws’ of the armed group.’) 
See also: Sandoz Commentary on the Additional Protocols (1986), 
supra note 71, at para. 4605, under art 6 APII (1977), which deals 
with penal sanctions: ‘The possible co-existence of two sorts of 
national legislation, namely, that of the State and that of the 
insurgents, makes the concept of national law rather complicated 
in this context.’

231. This is generally supported in the literature: A. Roberts & S. 
Sivakumaran, ‘Lawmaking by NonState Actors: Engaging Armed 
Groups in the Creation of International Humanitarian Law’, Yale 
Journal of International Law, 1, (2012) 133. (‘[G]iving armed 
groups plenary lawmaking powers would effectively upgrade 
them to the level of states and would subordinate the interests of 
the international community as a whole to the interests of armed 
groups.’)

232. See, for example, jurisprudence from the European Court of 
Human Rights in recognising the courts of non-State entities 
providing they enforce the existing law: Ilaşcu and others v. 
Moldova and Russia, 48787/99, Council of Europe: European 
Court of Human Rights 8 July 2004, [460]; Cyprus v. Turkey, 
25781/94, Council of Europe: European Court of Human Rights, 
10 May 2001, [231]; [237]. See also the decision of the ICJ in: 
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports (1971), 12, [125].

233. See: M. Bothe, K.J. Partsch, and W.A. Solf, New Rules for Victims 
of Armed Conflicts (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), 651 
(‘There is no basis for the concept that the rebels are prevented 
from changing the legal order existing in the territory where they 
exercise factual power.’)

234. Prosecutor v. Omar Sakhanh Haisam Sakhanh, Svea hovratt 
(Svea Appeal Court), B 2259-17, Judgment of 31 May 2017. See 
also: Prosecutor v. Omar Haisam Sakhanh, Stockholms tingsratt 
(Stockholm District Court), B 3787-16, Judgment (16 February 
2017), [26].

law of the State or, at most, law that is not ‘considerably stricter’ 
than that which existed before the outbreak of the conflict.234

For present purposes, it is sufficient to note that the SDF is 
entitled under customary IHL to establish courts in order to 
prosecute ISIS foreign fighters for alleged violations of IHL 
and other international crimes. If ISIS foreign fighters are to be 
prosecuted under domestic criminal law, it would be prudent to 
limit the scope of that prosecution to the pre-existing criminal 
law of the State on which the alleged conduct took place or at 
least criminal law that is not ‘considerably stricter’ than the 
pre-existing law of the State.
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7. LEGAL OBLIGATIONS DURING TRANSFER TO 
    THIRD PARTIES 
7.1. Factual context

The SDF has facilitated the transfer to Iraq of a significant 
number of detainees, including those with foreign nationality, 
in order for them to be tried by the Iraqi State. Trials take place 
at Baghdad Central Criminal Court. Human Rights Watch 
expressed concerns regarding torture in detention, coerced 
confessions, and unfair/expedite trials, leading to death 
penalties and life prison sentences.235

As mentioned above, Iraq has offered to try not only its 
nationals but also the foreign ISIS affiliates if countries of 
origin pay the costs (estimated at 2 million dollars per year per 
individual, based on Guantanamo prices).236 Iraq is currently 
in talks with the UN to be given the green light to prosecute 
ISIS members who did not commit crimes on Iraqi territory.237

In general, Iraq is known to have adopted a vengeance-based 
response to ISIS, both in its methods of fighting while retaking 
former ISIS cities, and in its administration of justice.238  

SA NES judges allegedly ceased all transfers to Iraq due to 
these trial conditions.239 500 foreign fighters have already 
been sentenced to death by Iraq. France expressed support for 
such transfers to Iraq, recognising Iraqi sovereignty over the 
matter, but asking Iraq to resort to life sentences rather than 
the death penalty.240

235. ‘Transfer of ISIS suspects to Iraq raises torture concerns: HRW’, 
Kurdistan 24, 5 March 2019, http://www.kurdistan24.net/en/
news/1b49cd0c-f6e1-4538-8a9b-e043f6c4ee3f (accessed July 
2019) ; Raya Jalabi and Alissa de Carbonnel, ‘Exclusive: Islamic 
State suspects sent by U.S. from Syria to Iraq’, Reuters, 29 May 
2019, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
islamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-suspects-sent-by-
u-s-from-syria-to-iraq-idUSKCN1SZ0R1 (1 July 2019).

236. Josie Ensor, ‘Iraq ‘offers to try Isil prisoners held in Syria for 
multi-billion pound fee’‘, The Telegraph, 10 April 2019, https://
www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-offers-try-isil-
prisoners-held-syria-multi-billion-pound/ (accessed July 2019) ; 
‘Iraq offers to try ISIS adherents if Coalition pays millions in court 
costs’, The Defense Post, 10 April 2019, https://thedefensepost.
com/2019/04/10/iraq-isis-trial-coalition-costs/ (accessed July 
2019).

237. ‘Iraq, U.N. in talks over prosecution of Islamic State prisoners 
in SDF detention’, Egypt Independent, 26 June 2019, https://
egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution-of-
islamic-state-prisoners-in-sdf-detention/ (accessed July 2019); 
Omar Sattar, ‘Will Iraq cut a deal to prosecute foreign IS fighters?’, 
Al Monitor, 3 July 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2019/07/iraq-isis-detainees-syria.html (accessed July 
2019).

238. See the video by The New Yorker labelled ‘Iraq’s post-ISIS 
Campaign of Revenge’ annexed to the article on this link: https://
www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-dregs-of-
isis (accessed July 2019).

239. Jane Arraf, ‘‘Revenge Is For The Weak’: Kurdish Courts In 
Northeastern Syria Take On ISIS Cases’, National Public Radio, 
29 May 2019, https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/
revenge-is-for-the-weak-kurdish-courts-in-northeastern-syria-
take-on-isis-cases (accessed July 2019).

240. See the video on the following link : ‘Combattants de l’État 
islamique: «Si je ne peux pas rentrer en Suisse, mettez-moi une 
balle dans la tête»‘, SWI, 11 Juin 2019, https://www.swissinfo.
ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-islamique_-si-je-ne-
peux-pas-rentrer-en-suisse--mettez-moi-une-balle-dans-la-
t%C3%AAte-/45022104 (accessed July 2019).

241. In addition to refugee law which has already been mentioned 
above (article 33 of the 1951 Refugee Convention). See Tilman 
Rodenhäuser, ‘Better Safe Than Sorry: Transferring Detainees 
Safely to Coalition Partners’, Lawfare Blog, 18 January 2019, 
<https://www.lawfareblog.com/better-safe-sorry-transferring-
detainees-safely-coalition-partners> (11 Jun 2019).

242. Article 45, Geneva Convention IV. 
243. UN Human Rights Committee, G.C. 31, §12; UN Human Rights 

Committee, ‘General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, on the right 
to life - The Nature of the General Legal Obligation Imposed on 
States Parties to the Covenant’, CCPR/C/GC/36, 30 October 
2018, §§30-31, <https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.
pdf> (11 June 2019).

7.2.Non-refoulement obligations on non-State 
groups in NIAC

IHL applicable in NIAC does not contain explicit provisions on 
detainee transfer standards. The principle of non-refoulement 
generally governs conflict-related transfers of persons under 
different branches of international law. 241

Non-refoulement is reflected in treaty IHL applicable in IAC. 
The principle is clearly expressed in article 45 of Geneva 
Convention IV, under which the Detaining Power should 
refrain from a detainee transfer to ‘a country where he or she 
may have reason to fear persecution for his or her political 
opinions or religious beliefs’.242

The principle of non-refoulement is furthermore deeply rooted 
in IHRL treaties. It is explicitly sanctioned in article 3 of the 
Convention Against Torture, and has been found, through the 
interpretation of the Human Rights Committee, to be part of 
articles 6 (right to life) and 7 (prohibition of torture and ill-
treatment) of the ICCPR.243 For Member States of the Council 
of Europe, the European Court of Human Rights consistently 
considers this principle as component of several of the 
fundamental rights protected by the European Convention of 
Human Rights, including to protect against flagrant denial of 
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justice244 and against the death penalty.  

Finally, the principle of non-refoulement is part of customary 
international law.246

In light of the above, the ICRC considers that even though 
it is not explicitly mentioned in Common Article 3, the 
prohibition of transfers of detainees to authorities where there 
are substantial grounds for believing that they would be in 
danger of being deprived of the fundamental rights protected 
by Common Article 3, is the only way to guarantee respect for 
that provision.247 As stated by the ICRC:

Because of the fundamental rights it protects, common 
Article 3 should be understood as also prohibiting Parties 
to the conflict from transferring persons in their power 
to another authority when those persons would be in 
danger of suffering a violation of those fundamental 
rights upon transfer. The prohibition on such transfer 
is commonly known as ‘non-refoulement’.248

Thus, under Common Article 3, when considering the transfer 
of ISIS foreign fighters or affiliated women and children from 
its custody to third parties, warring parties to a NIAC, including 
the SDF authorities, are bound to assess: 

[W]hether there are substantial grounds for believing 
that the person would be subjected to torture, other 
forms of ill-treatment, arbitrary deprivation of life 
or persecution after transfer. If there are substantial 
grounds to believe so, the person must not be 
transferred unless measures are taken that effectively 
remove such risk.249

This requires a case-by-case assessment based on individual 
circumstances and subjective fears of the concerned person, 
in light of the available information regarding the receiving 
authority’s practice. The possibility exists to set up post-

244. For an overview of the case law on this issue, see ECHR, Guide 
to article 6 (criminal limb), updated 30 April 2019, para 520-
522, <https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_
criminal_ENG.pdf> (11 June 2019).

245. For an overview of the case law on this issue, see ECHR, Guide to 
article 2, updated 30 April 2019, para 69-72, < https://www.echr.
coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf> (11 June 2019).

246. UNHCR, ‘The Principle of Non-Refoulement as a Norm of 
Customary International Law. Response to the Questions Posed 
to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal 
Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 
BvR 1954/93’, 31 January 1994; UNHCR, ‘Advisory Opinion on 
the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations 
under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 
its 1967 Protocol’, 26 January 2007, paras 15 and 21.

247. Nils Melzer, International humanitarian law – a comprehensive 
introduction, ICRC, Geneva, 2016 p. 214; ICRC (2017), 
Commentary on Common Article 3, paras. 730-738. 

248. Ibid, para. 730.
249. Ibid, para. 737.

transfer monitoring mechanisms, although this cannot yet be 
said to be a legal obligation. 250

Under international human rights law, the prohibition of 
refoulement entails an obligation not to extradite, deport, 
expel, return or otherwise remove a person, whatever his or 
her status, when there are substantial grounds for believing 
that he or she would be at risk of being subject to serious 
violations of human rights, including torture or cruel, inhuman 
and degrading treatment or punishment, in the place to which 
he or she is to be transferred or removed.251 The obligation 
of non-refoulement is absolute and it does not matter for 
these purposes under international human rights law if the 
individual poses a danger to national security or not. 252

The SDF is also bound by the following procedural safeguards. 

• First, the transferring authority has to inform the 
concerned person in a timely manner of the intended 
transfer; 

• Second, transferring authority has to grant the person 

250. Ibid.
251. Convention against Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, art. 3; International Covenant on 
Civil and Political Rights, art. 7; International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, art. 
16(1); Human Rights Committee general comment No. 20 (1992) 
on the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, para. 9; Human Rights Committee 
general comment No. 31, para. 12; Committee on the Rights of 
the Child general comment No. 6 (2005) on the treatment of 
unaccompanied and separated children outside their country of 
origin, paras. 27–28, 58 and 84; Committee on Migrant Workers 
general comment No. 2 (2013) on the rights of migrant workers 
in an irregular situation and members of their families, para. 
50; Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women general recommendation No. 32 (2014) on the gender-
related dimensions of refugee status, asylum, nationality and 
statelessness of women, paras. 17–23; Joint general comment 
No. 3 of the Committee on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 of 
the Committee on the Rights of the Child, para. 46. Pursuant 
to article 3 of the European Convention on Human Rights, the 
prohibition on non-refoulement also apples to other forms of 
ill-treatment, including torture, see European Court of Human 
Rights, Saadi v. Italy, application No. 37201/06, judgment, 28 
February 2008 [125]. 

252. Both the Human Rights Committee and the Committee against 
Torture have affirmed the absolute and non-derogable nature of 
the prohibition of refoulement (see Convention against Torture, 
art. 3; and International Covenant on Civil and Political Rights, 
art. 7) and in cases involving people who have committed 
serious crimes (for example, V.X.N. and H.N. v. Sweden 
(CAT/C/24/D/130-131/1999) or were involved in terrorism 
(for example, T.P.S. v. Canada (CAT/C/24/D/99/1997); 
Nasirov v. Kazakhstan (CAT/C/52/D/475/2011); Agiza 
v. Sweden (CAT/ C/34/D/233/2003); Ahani v. Canada 
(CCPR/C/80/D/1051/2002); and Alzery v. Sweden (CCPR/
C/88/D/1416/2005)). 
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concerned the opportunity to express any fears he or she 
may have about the transfer and explain why he or she 
would be at risk. Such fears need to be assessed by an 
independent and impartial body. 

• Third, the transfer needs to be suspended during this 
assessment.253

After transfer completion, the possibility to intern the 
transferred individuals would depend on the nature of the 
receiving authority’s involvement in the Syrian armed conflict, 
and the possibility to prosecute and try them would depend 
on that receiving party’s rules of criminal jurisdiction under 
domestic law. 254

7.3. Joint duty on receiving and sending States to 
protect detainees from harm

In addition to the obligation of non-refoulement set-out above, 
both the sending and receiving State and required under IHL 
to ensure that detainees are protected from harm. Art 12 of the 
Geneva Convention III of 1949 states:

‘Prisoners of war may only be transferred by the 
Detaining Power to a Power which is a party to the 
Convention and after the Detaining Power has satisfied 
itself of the willingness and ability of such transferee 
Power to apply the Convention. When prisoners 
of war are transferred under such circumstances, 
responsibility for the application of the Convention 
rests on the Power accepting them while they are in its 
custody.’

As a matter of treaty law, Geneva Convention III is only 
applicable to IAC and is therefore not directly binding on the 
SDF in the context of the NIAC in North-East Syria. However, 
the ICTY held that the obligation to protect a detainee from 
harm under article 12 of the Third Geneva Convention is also 

253. Tilman Rodenhäuser, ‘Detainee transfers under IHL of IAC 
and under IHL of NIAC’ (41st Round Table on Current Issues 
of International Humanitarian Law - Deprivation of liberty and 
armed conflicts: exploring realities and remedies; September 
2018) 5.

254. ‘ISIS fighters and their families facing justice: eight options and 
four principles’. 6.

contained within Common Article 3 applicable to NIAC.255 

It further determined that the act of transfer between the 
transferring and receiving party is a joint detention operation 
and thus both parties share the responsibility for applying the 
Geneva Conventions.256

255. ICTY, Prosecutor v. Mrksic et al. (Appeal Judgment) IT-95-13/1 
(5 May 2009) [70].

256. ICTY, Prosecutor v. Vujadin Popovic (Judgment) IT-05-88-T (10 
June 2010) [1545]; [1551].
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8. LEGAL OBLIGATIONS ON ISIS FOREIGN 
     FIGHTERS’ STATE OF ORIGIN
8.1. Factual context

As previously explained, the topic of repatriation arose as the 
SDF originally claimed it could not indefinitely hold foreign 
fighters or ISIS-affiliated foreign women and children in its 
custody in North-East Syria.

Most countries show reluctance to repatriate their nationals 
who became ISIS affiliates. Aside from the lack of public 
support for repatriation, countries of origin invoke the terrorist 
threat and the difficulty of gathering sufficient evidence for 
effective prosecution and sentencing. Western countries in 
particular fear that higher standards of proof in their domestic 
legal systems will enable suspects to escape with lower 
sentences or walk free, thereby risking their re-engagement in 
violent extremism. Another concern is the fear of proselytism 
in detention. 

A pentagon official has stated that, ‘[t]he only countries 
to accept significant transfers from the SDF prisons are 
Kazakhstan, Macedonia, Kosovo, Morocco and Bosnia’.257 

Morocco and  Algeria have repatriated some 40 male fighters.258 

Most Western European countries seem to favor repatriation 
of children, and sometimes women, on a case by case basis.259 

The United States has repatriated most captured fighters 
to try them, and encouraged other countries do the same. It 
has not repatriated all women and children, but the process 
seems to be ongoing.260 The United Kingdom has resorted to 
withdrawing citizenship of its nationals abroad.261 Australia 
repatriated 8 children of two deceased fighters in June 2019, 
and is on the process of adopting legislation preventing returns 
of foreign fighters.262 Russia has a public policy of repatriating 
children,263 and had repatriated 35 women as of July 2018.264

As many of them do not adopt an official and public position 
on repatriation, understanding countries of origin’s stance on 
this topic often requires to closely monitor their declarations 
and practices with respect to their foreign nationals in Syria.

8.2. Repatriation

Despite the reluctance of States to repatriate their nationals, 
a combination sources would suggest that States are under 
a legal obligation to either repatriate their nationals accused 
of fighting for ISIS or to otherwise facilitate their prosecution 
overseas for alleged violations of international law and/or acts 
of terrorism. 

257. David Ignatius, ‘Europeans must take responsibility for its 
jihadists fighters’, My San Antonio, 1 June 2019, https://www.
mysanantonio.com/opinion/commentary/article/Europeans-
must-take-responsibility-for-its-13914503.php (accessed July 
2019).

258. Georges Brenier, ‘Syrie : des cadres français de Daech impliqués 
dans une mutinerie’, LCI, 11 April 2019, https://www.lci.fr/
terrorisme/info-tf1-lci-syrie-des-cadres-djihadistes-francais-
de-daech-impliques-dans-une-mutinerie-a-la-prison-kurde-de-
derik-2118134.html (accessed July 2019)

259. Wadimir van Wilgenburg, ‘Dutch-French delegation picks up 
ISIS orphans from northeast Syria’, Kurdistan 24, 10 June 
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/c5156815-1d72-
4421-a8c3-0142567d7aab (accessed July 2019) ; Robin Wright, 
‘The Dangerous Dregs of ISIS’, The New Yorker, 16 April 2019, 
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-dangerous-
dregs-of-isis (accessed July 2019); ‘Belgium takes back six 
orphaned Islamic State children - SDF’, Euronews, 14 June 2019, 
https://www.euronews.com/2019/06/14/belgium-takes-back-
six-orphaned-islamic-state-children-sdf (accessed July 2019) 
; ‘Switzerland refuses to repatriate its jihadists’, SWI, 8 March 
2019, https://www.swissinfo.ch/eng/tough-line_switzerland-
refuses-to-repatriate-its-jihadists/44810396 (accessed July 
2019).

260. Rukmini Callimachi and Catherine Porter, ‘2 American wives of 
ISIS militants want to return home’, New York Times,  19 February 
2019, https://www.nytimes.com/2019/02/19/us/islamic-state-

american-women.html (accessed July 2019); Wadimir van 
Wilgenburg, ‘Dutch-French delegation picks up ISIS orphans 
from northeast Syria’, Kurdistan 24, 10 June 2019, https://
www.kurdistan24.net/en/news/c5156815-1d72-4421-a8c3-
0142567d7aab (accessed July 2019) ;  ‘Syrian Kurds Repatriate 
8 American ISIS Women, Children to US’, Asharq Al-Awsat, 5 
June 2019, https://aawsat.com/english/home/article/1754791/
syrian-kurds-repatriate-8-american-isis-women-children-us 
(accessed July 2019).

261. ‘Shamima Begum citizenship decision sets a dangerous precedent’, 
The Guardian, 21 February 2019, https://www.theguardian.com/
uk-news/2019/feb/21/shamima-begum-citizenship-decision-
sets-a-dangerous-precedent (accessed July 2019).

262. ‘Preventing foreign fighters from returning home could be 
dangerous to national security’, The Conversation, 23 July 
2019, http://theconversation.com/preventing-foreign-fighters-
from-returning-home-could-be-dangerous-to-national-
security-120752 (accessed July 2019). 

263. Samuel Ramani, ‘Why is Russia insisting on bringing home 
ISIS fighters’ children?’, The Washington Post, 9 April 2019, 
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/04/09/why-
is-russia-insisting-bringing-home-isis-fighters-children/?utm_
term=.5eb688fb8614 (accessed July 2019).

264. ‘Wives and Children of ISIS: Warehoused in Syria, Unwanted 
back home’, New York Times, 4 July 2018, https://www.nytimes.
com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-state-families-
syria.html?module=inline (accessed July 2019).
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Regarding ISIS fighters suspected of war crimes, Rule 158 of 
the ICRC’s Customary IHL Study provides that:

States must investigate war crimes allegedly committed 
by their nationals or armed forces, or on their territory, 
and, if appropriate, prosecute the suspects. They must 
also investigate other war crimes over which they 
have jurisdiction and, if appropriate, prosecute the 
suspects…. The Geneva Conventions require States 
to search for persons alleged to have committed,  
or ordered to have committed, grave breaches and to 
try or extradite them.265 The obligation to investigate 
and prosecute persons alleged to have committed 
crimes under international law is found in a number 
of treaties that apply to acts committed in both 
international and non-international armed conflicts.266 
The preamble to the Statute of the International 
Criminal Court recalls ‘the duty of every State to exercise 
its criminal jurisdiction over those responsible for  
international crimes. 267

States are therefore under a legal obligation to repatriate 
nationals suspected of committing war crimes in order to 
facilitate their prosecution. At the very least, States must 
facilitate their prosecution abroad, whether through the 
provision of financial, technical, or other forms of assistance to 
the relevant foreign State.

With regard to nationals suspected of committing acts of 
terrorism while fighting for ISIS, several UN Security Council 
Resolutions confirm that States are under a legal obligation to 
facilitate their prosecution, preferably on home soil.

UN Security Council Resolution 2178 provides that: 

Member states are under an obligation ‘[4] … to 
cooperate in efforts to address the threat posed by 

foreign terrorist fighters, including by … developing 
and implementing prosecution, rehabilitation and 
reintegration strategies for returning foreign terrorist 
fighters. 

UN Security Council Resolution 2396 provides that 
member States are: 

Obliged, in accordance with resolution 1373, to ensure 
that any person who participates in the financing, 
planning, preparation or perpetration of terrorist 
acts or in supporting terrorist acts is brought to 
justice, to develop and implement comprehensive and 
tailored prosecution, rehabilitation, and reintegration 
strategies and protocols, in accordance with their 
obligations under international law, including with 
respect to foreign terrorist fighters and spouses and 
children accompanying returning and relocating 
foreign terrorist fighters, as well as their suitability for 
rehabilitation.

UN Security Council Resolution 1373 provides that 
Member States shall: 

Ensure that any person who participates in the 
financing, planning, preparation or perpetration 
of terrorist acts or in supporting terrorist acts is 
brought to justice and ensure that, in addition to any 
other measures against them, such terrorist acts are 
established as serious criminal offences in domestic 
laws and regulations and that the punishment duly 
reflects the seriousness of such terrorist acts.

Under international human rights law, depriving 
nationals suspected of fighting for ISIS of the right to 
return to their country of origin might be considered 
arbitrary and contrary to that States legal obligations 
under the ICCPR.

Art 12(4) of the ICCPR provides that: 

No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter 
his own country. 

Any limitations to that right must be lawful, pursuant to a 
legitimate aim and necessary and proportionate to achieve 
that aim.The Human Right Committee has interpreted 
any limit on the ‘right to enter his own country’ narrowly, even 
going so far as to suggest that there might be no circumstances 
under which it would be reasonable to deprive an individual of 
this right. General Comment No 27 provides that:

The scope of ‘his own country’ is broader than the 
concept ‘country of his nationality’. It is not limited 
to nationality in a formal sense, that is, nationality 
acquired at birth or by conferral; it embraces, at the 

265. Geneva Convention I, Article 49; Geneva Convention II, Article 
50; Geneva Convention III, Article 129; Geneva Convention IV, 
Article 146.

266. UN General Assembly, Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, United 
Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277, Article VI; UN Educational, 
Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Convention for 
the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 
14 May 1954, Article 28; Convention against Torture, Article 7; 
United Nations, Convention on Prohibitions or Restrictions on 
the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed 
to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 
(and Protocols) (As Amended on 21 December 2001), 10 October 
1980, 1342 UNTS 137, Article VII(1); Amended Protocol II to the 
Convention on Certain Conventional Weapons, Article 14 ; nited 
Nations, Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on  
Their Destruction, 18 September 1997, Article 9; Second Protocol 
to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property, 
Articles 15–17.

267. ICC Statute, preamble and Customary IHL Study, p. 608.
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very least, an individual who, because of his or her 
special ties to or claims in relation to a given country, 
cannot be considered to be a mere alien. This would be 
the case, for example, of nationals of a country who 
have there been stripped of their nationality in violation 
of international law, and of individuals whose country 
of nationality has been incorporated in or transferred 
to another national entity, whose nationality is being 
denied them. The language of article 12, paragraph 
4, moreover, permits a broader interpretation that 
might embrace other categories of long-term residents, 
including but not limited to stateless persons arbitrarily 
deprived of the right to acquire the nationality of the 
country of such residence. 

In no case may a person be arbitrarily deprived of the 
right to enter his or her own country. The reference 
to the concept of arbitrariness in this context is 
intended to emphasize that it applies to all State action, 
legislative, administrative and judicial; it guarantees 
that even interference provided for by law should be in 
accordance with the provisions, aims and objectives of 
the Covenant and should be, in any event, reasonable in 
the particular circumstances. The Committee considers 
that there are few, if any, circumstances in which 
deprivation of the right to enter one’s own country 
could be reasonable.

Furthermore, the UN Security Council has declared that the 
obligation to prevent the freedom of movement of terrorists 
does not extend to repatriating a State’s own nationals. 

UN Security Council Resolution 2178 provides that 
Member States shall prevent 

Entry into or transit through their territory of 
any individual about whom that state has credible 
information that provides reasonable grounds to 
believe that he or she is seeking entry into or transit’ 
for the purposes of participating in terrorist acts. The 
obligation under the paragraph excludes their ‘own 
nationals or permanent residents.

Finally, the European Commission on Human Rights 
has confirmed the prohibition on collective expulsions, 
requiring instead that each case must be considered on 
its merits. Pursuant to Article 4 of Protocol 4, collective 
expulsions are strictly prohibited, and individual assessment 
mechanisms must be in place and implemented with respect 
to due process guarantees.268 Collective expulsions take place 
when two constitutive elements are cumulatively met: the 
aliens are (1) expelled together with other aliens in a similar 

situation, (2) without due examination of their own individual 
situations.269 This example serves to demonstrate that denials 
of repatriation should equally be dealt with on a case-by-case 
basis and not subject to a collective denial of the right to enter 
one’s own country.

Considering these legal obligations together, it would seem 
that States are in most cases under a legal obligation to 
repatriate their nationals who are detained in Syria due to 
their membership to ISIS or to facilitate their prosecution. The 
majority of foreign fighters would be suspected of involvement 
in the commission or planning of terrorist acts or, in some 
cases, war crimes. States are thus obligated to facilitate their 
effective prosecution. For ISIS fighters who do not fall into 
either of those categories, including persons detained for mere 
affiliation, denying their return to their country of origin might 
be considered arbitrary and contrary to article 12 of the ICCPR.

When envisaging transfer or repatriation, detaining authorities 
should comply with the IHL standard not to separate family 
members and in particular children from their mothers. 
Customary IHL states that family unity must be upheld in 
armed conflict including in detention.270

The available information, however, indicates that separating 
children from their mothers in detention has been suggested 
as a means of fulfilling repatriation requests by countries 
of origin. However, in most cases such conduct would be 
contrary to the best interests of the child,271 especially given the 
specific psychological distress they would most likely face.272   

Applicable international legal standards therefore require that 
in case of transfer or repatriation, children be kept together 
with their mothers or primary caretakers.

268. Council of Europe, Protocol 4 to the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing 
certain Rights and Freedoms other than those already included in 
the Convention and in the First Protocol thereto, 16 September 
1963, ETS 46, art. 4. See European Court of Human Rights, Hirsi 
Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, Council of 
Europe: European Court of Human Rights, 23 February 2012; 
also International Covenant on Civil and Political Rights, art. 13; 
Convention against Torture, art. 3; International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members 
of Their Families, art. 22; A/HRC/23/46, para. 56; OHCHR, 
‘Recommended principles and guidelines on human rights at 
international borders’.

269. Available at: <https://eumigrationlawblog.eu/collective-
expulsion-or-not-individualisation-of-decision-making-in-
migration-and-asylum-law/>.

270. Rules 105, 119, 120 of the Customary IHL Study.
271. Art. 9 of the CRC.
272. See the assessment by a child psychologist who visited the 

camps: “Europe wonders whether to bring back children raised 
under Islamic State”, National Post, 17 February 2019, <https://
nationalpost.com/news/world/europe-wonders-whether-to-
bring-back-children-raised-under-islamic-state> (20 May 2019).
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8.3. Withdrawal of citizenship by ISIS fighters’ 
country of origin

Beyond the refusal to repatriate, some States have purported 
to withdraw the citizenship of its nationals who have opted to 
fight for ISIS in Syria.273 In certain circumstances, withdrawal 
of citizenship may amount to: (i) an arbitrary deprival of 
nationality; (ii) an unlawful means of rendering an individual 
stateless; or (iii) an unlawful infringement of the individual’s 
other human rights. 

With respect to children, article 24(3) of the ICCPR guarantees 
that all children have a right to nationality. Even if they were 
born on Syrian territory, children of ISIS families thus have the 
right to acquire a nationality. Depending on the domestic law 
in question, the nationality will be that of the known parents 
or of the soil on which they were born. Syrian domestic law 
makes it difficult to obtain Syrian citizenship in the presence 
of a foreign mother without a Syrian father.274 One of the many 
challenges remains to establish parenthood in cases of orphans 
or other complex family experiences notably due to armed 
conflict and displacement.275

Arbitrary deprivation of nationality
The UN Declaration on Human Rights declares that: 
‘Every person has the right to a nationality, and ‘shall not be 
arbitrarily deprived of [their] nationality nor denied the right 
to change his nationality.’276

The Human Rights Committee has held that the right 
to not arbitrarily deprive individuals of citizenship is widely 
accepted as a part of customary international law.277

Regarding the ISIS foreign fighters, the decision on the 
deprivation of nationality by their country of origin needs 
to follow certain safeguards in order not to be considered 
arbitrary. Proceeding with the withdrawal while the person 
is held in a camp, unable to effectively challenge the decision, 
might not meet with due process guarantees. 

Rendering a person stateless
In certain circumstances, withdrawal of citizenship may 
render the individual stateless. For States signatory to the 1961 
Convention on the Reduction of Statelessness, such withdrawal 
is expressly prohibited. Article 8(1) of this Convention provides 
that: ‘A contracting state shall not deprive a person of his 
nationality if such deprivation would render him stateless.’

However, the following exceptions to Article 8(1) may apply:

• If the individual resides abroad for more than seven years 
(determined by domestic law of the contracting State);278

• If they were born outside the State’s territory and the 
State’s law outlines that nationality expires after one year 
‘from his attaining his majority conditional upon residence 
at that time in the territory of the State or registration with 
the appropriate authority’;279 or

• If nationality was obtained by misrepresentation or 
fraud.280

Further exceptions by which the Contracting State may retain 
the right to deprive nationality, if these exceptions were 
mentioned at signature, ratification or accession: 

Further exceptions by which the Contracting State may retain 
the right to deprive nationality, if these exceptions were 
mentioned at signature, ratification or accession: 

• That the person has acted inconsistently with the duty of 
loyalty to the State by:

◦ Disregarding express prohibition by the Contracting 
State, rendered/continued to render services to, or 
received/continued to receive emoluments from 
another State, or

◦ Has conducted themselves in a manner seriously 
prejudicial to the vital interests of the Contracting 
State.281

• That the person has taken an oath/formal declaration of 
allegiance to another State, or given evidence of intent to 
repudiate allegiance to contracting State.

273. Shamima Begum citizenship decision sets a dangerous precedent’, 
The Guardian, 21 February 2019, <https://www.theguardian.
com/uk-news/2019/feb/21/shamima-begum-citizenship-
decision-sets-a-dangerous-precedent?CMP=share_btn_tw> (13 
June 2019).

274. Depending on States, the acquisition of citizenship varies by an 
interplay of the principle of Ius Sanguinis, whereby a person 
receives the nationality of his or her parents at birth, and the 
principle of Ius Soli, whereby it is the territory in which the 
person is born which determines his or her nationality. For 
the particular challenges of access to nationality in the Syrian 
context, see Zahra Albarazi, “Regional Report on Citizenship: The 
Middle East and North Africa (MENA)”, Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies, November 2017, 24 p.,  <http://cadmus.
eui.eu/bitstream/handle/1814/50046/RSCAS_GLOBALCIT_
Comp_2017_03.pdf> (10 June 2019). 

275. “From Daesh to ‘Diaspora’…”, pp. 52-53.
276. Universal Declaration on Human Rights, art 15.

277. A/HRC/13/34, [21]: ‘The right to a nationality implies the right 
of each individual to acquire, change and retain a nationality. 
The right to retain a nationality corresponds to the prohibition of 
arbitrary deprivation of nationality.’

278. Convention on the Reduction of Statelessness, art
279. Ibid, art 7(5), 8(3).
280. Ibid, art 8(2)(b)
281. Ibid, art 8(4).
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The European Convention on Nationality states that 
countries may within their internal law remove nationality 
where individuals have been in the ‘voluntary service in 
a foreign military force.282 However, this Convention also 
states that any State Party’s many not provide for the loss of 
nationality in cases where the person concerned would become 
stateless.283

Violation of other human rights 
Deprivation of nationality has the ability to affect a variety of 
human rights, including political rights, freedom of movement, 
liberty, right to family life, right to work, right to social 
security, and the right to health.284 A further consequence of 
deprivation of nationality for dual citizens is the possibility 
that their second country may not confirm their citizenship, or 
refuse to accept them. The result of this could lead to indefinite 
immigration detention.285

Due to these possible impacts upon human rights, any loss or 
deprivation of citizenship/nationality must meet particular 
conditions as to comply with international law.

This was found particularly necessary by the Human Rights 
Council in the prohibition of arbitrary deprivation of 
nationality.286

The Human Rights Council also found that any deprivation 
of nationality must be in conformity with domestic law, while 
complying with specific procedural and substantive standards 
- particularly, proportionality. Accordingly, the deprivation of 
citizenship must ‘serve a legitimate purpose that is consistent 
with international law and, in particular, the objectives of 
international human rights law’.287

The European Court of Justice held in Rottmann v Freistaat 
Bayern that when depriving someone of their citizenship, it 
was necessary to take into account the consequences of that 
decision for the person and their family members, with regard 
to the loss of rights enjoyed by every citizen, and whether 
the loss was justified in relation to the gravity of the offence 
committed.288

Further, in cases of dual citizenship, the principle of non-

282. Convention on Nationality, 6.XI.1997, ETS 166, art 7(1)(c)
283. Ibid.
284. See A/HRC/19/43, there is a detailed report into the consequences 

of the deprivation of nationality 
285. United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force, 

Working Group on the Promotion and Protecting Human Rights 
and the Rule of Law while Countering Terrorism, ‘Guidance to 
States on human rights-compliant responses to the threat posed 
by foreign fighters’, New York 2018, pp. 24-29, <https://www.
un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights-
Responses-to-Foreign-Fighters-web-final.pdf> 

286. A/HRC/25/28 
287. A/HRC/13/34, para 7. 

refoulement prohibits withdrawing nationality of a person 
where there is serious concern that he or she would be subject 
to torture or ill-treatment in the other country. 289

8.4. Consular assistance

Finally, the Vienna Convention on Consular Relations (1963) 
stipulates more generally that States should provide consular 
assistance to their citizens.

Based on article 5 of the 1963 Vienna Convention on Consular 
Relations, consular protection consists in the help provided 
by a State to its citizen travelling or living abroad – notably 
in cases of detention and political unrest. Individuals must 
ask for such protection to the consulate of their country of 
nationality. Due to either the insufficiency or lack of diplomatic 
representation in Syria, ISIS foreign fighters and affiliated 
women and children cannot access consular protection. Such 
protection is however accessible from neighbouring countries, 
the closest being Turkey and Iraq. Many Western States are 
thus encouraging their nationals to seek protection there, but 
claim they are not obliged, under international law, to take 
active and direct measures to ensure their repatriation. If 
ISIS foreign fighters or affiliated women and children attempt 
to flee Syria to seek consular assistance, the neighbouring 
countries are under an obligation not to prevent their passage 
at the border based on the universally applicable principle of 
non-refoulement.290

EU consular protection allows EU citizens abroad to seek 
consular assistance from the consular representation of any 
Member State, in case a citizen’s own State does not have a 
consular representation in the country.291

288. European Union: Court of Justice, Rottmann v. Freistaat Bayern, 
C-135/08 (2 March 2010).

289. United Nations Counter-Terrorism Implementation Task-Force, 
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the threat posed by foreign fighters’ (2018), supra note 285,  
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290. The international refugee law principle of non-refoulement 
shall also apply if the receiving State is party to the 1951 Geneva 
Convention relating to the Status of Refugee (article 33 thereof).

291. Articles 20 and 23 of the Treaty on the Functioning of 
the EU and article 46 of the EU Charter of Fundamental 
Rights ; Council Directive (EU) 2015/637 of 20 April 2015 
on the coordination and cooperation measures to facilitate 
consular protection for unrepresented citizens of the Union 
in third countries and repealing Decision 95/553/EC OJ L 
106, 24.4.2015, pp. 1–13. For instance, France has consular 
representation in Erbil, whereas Belgium does not. Belgian 
women could theoretically ask for assistance at the French 
Consulate General in Erbil, see: European Commission, Consular 
Protection, ‘Find an embassy/consulate’, <https://ec.europa.
eu/consularprotection/representations_en?f%5B0%5D=im_
field_country_of_origin%3A%5B*+TO+*%5D&f%5B1%5D=im_
fi e l d _ t a r g e t _ c o u n t r y % 3 A 1 5 2 & s o l r s o r t = s s _ m s _
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ZQyCzkEDzb2idg6YFV2YJWNLHBdxW60g-A&form_id=just_
cp_core_form> (15 May 2019). 
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9. CASE STUDY: BELGIUM

9.1. Contextual background 

The Kingdom of Belgium is the European country which has 
the most nationals per capita among foreign fighters joining 
the ranks of ISIS, in the past years.292 The number of Belgian 
women and children who followed these fighters and held in 
SDF camps before March 2019, was estimated to 17 women 
and 32 children.293 These numbers could be five times higher 
after the recapture of Baghuz. 

Given that Belgium has been a part of the international 
coalition, conducting air strikes on ISIS positions since 
2016,294 it is a party to the NIAC against ISIS and is bound by 
the applicable IHL rules, including Common Article 3, as well 
as by the applicable IHRL instruments such as the ICCPR.295

9.2. Repatriation 

It seems that the Belgian Government agrees to repatriate 
children under the age of 10, but not their mothers or older 
minors.296 It is unclear under which legal standard such 
determination has been made given that international legal 
framework contains no similar solution. 

According to the ICRC Customary IHL Study, IHL sets 
“different age-limits with respect to different protective 

292. David A. Graham, “What’s the matter with Belgium?”, The 
Atlantic, 17 November 2015, <https://www.theatlantic.com/
international/archive/2015/11/belgium-radical-islam-jihad-
molenbeek-isis/416235/> (21 May 2019) ; Edwin Bakker and 
Roel de Bont, “Belgian and Dutch Jihadist Foreign Fighters 
(2012-2015): Characteristics, Motivations and Roles in the War in 
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Under IHRL, a child is considered to be minor until the age 
of 18 and does not provide any ground to setting the limit to 
childhood at 10 years old. As an indicator, the UN Committee 
on the Rights of the Child sets age 12 as the absolute minimum 
international standard for prosecuting a minor.298

The Belgian Judiciary is dealing with several ad hoc requests by 
families of these women and children, who ask that it imposes 
the Executive to organise repatriations. On 27 February 2019, 
the Court of Appeals in Brussels overruled a first instance 
decision to repatriate two mothers with three children each 
on humanitarian grounds. The Court found, amongst other 
technical considerations regarding the admissibility of the 
initial application, that these women and children had in the 
meantime been transferred from al Hol and al Roj camps to Ain 
Aissa, which the petitioners had not established as unsafe.299

On 7 June 2019, a Brussels Court of First Instance ruled that 
a 24 years old woman currently detained in al Roj camp did 
not have a subjective right to consular assistance by Belgium. 
The State argued that this might change if the applicant could 
reach a Belgian consular post, but the situation in North-
East Syria is too unstable, access to camps is restricted, and 
Belgium does not have diplomatic relations with the SDF and 
will in any case give priority to children rather than people who 
willingly joined ISIS (in this case the applicant had converted 
to Islam at age 16 and joined a now deceased husband in 
Syria at age 18). The judge stated that it could not overstep 
on this sovereign appreciation by the Executive. Regarding the 
protection from human rights violations, the Court found that 
it was not established that Belgium had jurisdiction over what 
was ongoing in the area.300
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On 11 June 2019, the Brussels Court of First Instance ordered 
that the Belgian Government issue travel documents and take 
all necessary steps, including cooperation with authorities 
and organisations present in North-East Syria, to ensure the 
repatriation of an 18-year-old Belgian woman. The determining 
argument was that she had been abducted and brought to 
Syria by her father as a child and had asked for repatriation 
to Belgian authorities before turning 18. The Court considered 
that the criterion of the child’s best interest was therefore still 
applicable to her, and that it required the Government to be 
proactive in her repatriation.301

Immediately after this decision, the Ministry of Foreign Affairs 
announced that a Memorandum of Understanding had been 
signed in Erbil with Kurdish authorities to repatriate children 
up to the age of 12, giving a priority to orphans.302

To our knowledge, there have so far been no judicial decisions 
regarding repatriation of Belgian fighters of ISIS. Regarding 
prosecution of returnees, it can be noted that the Belgian 
judiciary has almost always refused to resort to the ‘IHL 
exclusion clause’ and has rather consistently charged and 
sentenced individuals returning from conflict zones with 
terrorist offences.303

9.3. Withdrawal of citizenship

Belgium has in recent years taken and enforced decisions 
to withdraw citizenship to nationals it considered to be 
radicalized.304 According to publicly available information, this 
has not been the case for women and children currently under 
SDF custody.
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304. ‘Fouad Belkacem: Belgian Islamist leader loses citizenship’, BBC 
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10. CONCLUSION

This Brief has considered the legal obligations of the SDF as 
a detaining authority party to a NIAC, the legal rights of ISIS 
foreign fighters and ISIS-affiliated foreign women and children 
as persons rendered hors de combat by reason of detention, 
and the legal obligations of countries of origin of ISIS foreign 
fighters and affiliated women and children. The following 
points can be made in conclusion:

Applicable Law
• Common Article 3 of the Geneva Conventions and 

customary IHL applicable to NIAC is binding on all 
parties to the conflict in North-East Syria and applicable 
at all relevant times.

• International human rights law continues to apply during 
armed conflicts and applies to the SDF as a non-State 
armed group exercising de facto territorial control over 
a civilian population. The SDF has further undertaken to 
abide by international human rights law.

• The obligation of non-refoulement is applicable to all 
parties to the conflict at all times.

SDF’s authority to detain
• The SDF has the authority to detain persons for imperative 

security reasons, as there is an implied right to detain in 
NIAC. This right is applicable to all parties to a NIAC 
under the equality of belligerents principle.

• The SDF has the authority to detain persons who hold a 
‘continuous combat function’ or fighting ‘membership’ 
to ISIS on the basis that such persons pose the requisite 
security threat to the armed group. The SDF does not 
have the authority to detain persons merely due to their 
affiliation to ISIS.

• The SDF must address each interment on a case-by-case 
basis and afford procedural guarantees to all internees.

Minimum standards of treatment owed to detainees
• The SDF must treat detainees humanely at all times, 

without exception.

• The minimum standard of treatment must be determined 
on a case-by-case basis taking into account the objective 
and subjective needs of the individual detained.

• While the specification of certain material conditions 
may be subject to the external realities of the conflict, the 

underlying obligation of humane treatment is absolute 
and non-derogable. Military necessity does not constitute 
an exception.

• International human rights law is applicable to detention 
standards and helps to explain the scope and content of 
humane treatment.

Judicial guarantees
• All persons detained by the SDF who are or will be 

subject to criminal prosecution are entitled to all judicial 
guarantees recognised under customary IHL as applicable 
in NIAC.

• IHL recognises the authority of non-State armed groups 
to prosecute violations of IHL and other international 
crimes under the equality of belligerents principle.

Legal obligations during transfer
• It is prohibited under IHL to transfer detainees to 3rd 

States where there are substantial grounds to believe that 
they will be deprived of the rights contained in Common 
Article 3.

• Both sending and receiving States are under an obligation 
to ensure respect for the Geneva Conventions.

Legal obligations on countries of origin
• States are under an obligation to either repatriate their 

nationals suspected of terrorism offences or war crimes in 
order to secure their prosecution, or to at least facilitate 
their prosecution in a foreign State.

• For ISIS foreign fighters who are not suspected of terrorism 
offences or war crimes, including persons with mere 
affiliation to ISIS, withdrawing citizenship may amount to 
an arbitrary deprivation of nationality, contrary to article 
12 of the ICCPR.

• States may be under an obligation not to withdraw the 
citizenship of their nationals where: (i) it would amount to 
an arbitrary deprivation of nationality; (ii) it would render 
that person stateless where the relevant State is party to 
the Convention prohibiting statelessness; or (iii) it would 
violate other fundamental human rights of the individual 
concerned.
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This Brief is an objective legal analysis of the obligations 
owed by all parties to conflict in North-East Syria under IHL 
and international human rights law, as well as the obligations 
owed by ISIS foreign fighters and affiliated women and 
children’s countries of origin under general international law. 
It is not intended to offer political solutions to the problem of 
ISIS foreign fighters and affiliates held in detention in Syria. 
This Brief is of specific relevance to States, non-State actors, 
humanitarian organisations, military personnel, lawyers, 
judges, and any other stakeholders involved in the conflict or 
detention operations in North-East Syria. The legal advice is of 
general applicability to all NIACs.
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المقّدمة  .1

تهــدف هــذه المذّكــرة الــى إلقــاء الضــوء علــى الوضــع القانونــي للمقاتلين 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال األجانــب 
المرتبطيــن بالتنظيــم والمحتجزيــن مــن قبــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــرة  ــاًء عليــه، تشــرح هــذه المذّك بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. وبن
المحتجزيــن بموجــب  التــي يســتحّقها جميــع  الُدنيــا  المعاملــة  معاييــر 
القانــون الدولــي اإلنســاني فــي ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي. وال 
يتمّثــل الغــرض مــن هــذه المذّكــرة فــي مناصــرة أي حــّل سياســي معّيــن 
ــة اإلســامية والنســاء  ــم الدول ــي تنظي ــب ف ــن األجان لمشــكلة المقاتلي
ــون الواجــب  ــح القان ــل فــي توضي ــه، ب ــن ب ــب المرتبطي واألطفــال األجان
تطبيقــه حتــى تتمّكــن جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا مــن الوفــاء 
بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي العــام.

بعد هذه المقّدمة، ينقسم الجزء المتبّقي من المذّكرة كاآلتي:

ــا للنــزاع فــي شــمال شــرق ســوريا. ويتــّم  يقــّدم القســم 2 تحليــًا وقائعيًّ
إيــاء اهتمــام خــاص لمــا يلــي: بــروز تنظيــم الدولــة اإلســامية وقدرتــه 
علــى جــذب مقاتليــن أجانــب لانضمــام إلــى قضيتــه فــي ســوريا؛ وتركيبة 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة وبنيتهــا ووضعهــا السياســي كجنــاح عســكري 
واإلحصــاءات  ســوريا؛  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  اإلدارة  علــى  يســيطر 
الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  لمعاملــة  الحاليــة  والمعاييــر 
اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم الذيــن تحتجزهــم 

ــة. قــّوات ســوريا الديمقراطي

يصــف القســم 3 اإلطــار القانونــي الواجــب تطبيقــه في النزاع في شــمال 
شــرق ســوريا. ويفّســر ســبب تصنيــف النــزاع كنــزاع مســّلح غيــر دولــي، 
نظــرًا الــى حــّدة العنــف الكافيــة وتنظيــم األطــراف المتحاربــة. يتكــّون 
اإلنســاني؛  الدولــي  القانــون  مــن:  تطبيقــه  الواجــب  القانونــي  اإلطــار 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان؛ والقانــون الدولــي لّاجئيــن.  يحــّق 
للمقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال 
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  احتجزتهــم  الذيــن  بالتنظيــم  المرتبطيــن 
بصفتهــم أشــخاًصا عاجزيــن عــن القتــال بســبب احتجازهــم، الحصــول 
علــى حمايــة القانــون الدولــي اإلنســاني الُمطّبــق فــي النزاعــات المســّلحة 
غيــر الدوليــة. وبمــا أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة هــي مجموعــة مســّلحة 
مــن غيــر الدولــة، فــإن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان موضــع 
الدولــي  القانــون  أن  مفــاده  عــام  اتفــاق  هنــاك  ذلــك،  ومــع  خــاف. 
لحقــوق اإلنســان ينطبــق علــى المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة 
التــي تمــارس ســيطرة إقليميــة بحكــم الواقــع علــى ســّكان مدنييــن، كمــا 
تفعــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. عــاوًة علــى ذلــك، أبــدت قــّوات 
ــات حقــوق اإلنســان.  ــال لموجب ــة اســتعدادها لامتث ســوريا الديمقراطي
أمــا القانــون الدولــي لّاجئيــن، فهــو يســري علــى المقاتليــن األجانــب فــي 

تنظيــم الدولــة اإلســامية الذيــن هــم بيــن أيــدي دولــة طــرف فــي اتفاقيــة 
ــا مــن االضطهــاد، إذا  الاجئيــن لعــام 1951 والذيــن يواجهــون خوًفــا حقيقيًّ
ُحرمــوا مــن الحمايــة. وال بــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن مبــدأ 

عــدم اإلعــادة القســرية ينطبــق فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة.

القســم 4 الصاحيــة القانونيــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة  يناقــش 
الحتجــاز المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
واألطفــال المرتبطيــن بــه ألســباب أمنيــة، بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني. وتماشــًيا مــع الموقــف الرســمي لّلجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، تشــير هــذه المذّكــرة الــى وجــود صاحيــة ضمنّيــة لألطــراف 
فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي الحتجــاز أشــخاص "ألســباب أمنيــة قهرّيــة". 
وفــي حيــن أن قانــون المعاهــدات المنطبــق فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي 
ال ينــّص صراحــًة علــى هــذه الصاحيــة، مــن الضــروري تفعيــل أحــكام 
المعاهــدات ذات الصلــة المتعّلقــة باالحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة 
غيــر الدوليــة والُمعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي العرفــي. مــن 
ــة  ــراف بالصاحي ــل أحــد األســباب الرئيســة لاعت ــة، يتمّث ــة العملّي الناحي
ــا  ــه غالًب ــة فــي أن ــر الدولي ــة لاحتجــاز فــي النزاعــات المســّلحة غي الضمنّي
ــة كوســيلة  ــد الســتخدام القــوة المميت ــَل الوحي مــا يكــون االحتجــاز البدي
لتحييــد الخطــر األمنــي. وال يمكــن تبريــر اعتقــال المقاتليــن األجانــب فــي 
تنظيــم الدولــة اإلســامية أو النســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه إاّل عندمــا 
يشــّكل الفــرد الخطــَر األمنــي المطلــوب بالنســبة الــى قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة. الــى ذلــك، ُتعــّد العضويــة فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
كمقاتــل أو وفًقــا لـــ "وظيفــة قتاليــة مســتمّرة" كافيــة لتبريــر االعتقــال، 

ــه.  ــّد ذات ــم ال يكفــي بح ــاط بالتنظي ــّرد االرتب ــك أن مج ذل

يحــّدد القســم 5 معاييــر المعاملــة الُدنيــا التــي يســتحّقها المقاتلــون 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطــون 
القانــون  بموجــب  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  احتجزتهــم  الذيــن  بــه 
الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي. وتجــدر 
التقنيــة واإلجرائيــة فــي معاييــر  الثغــرات  بعــض  إلــى وجــود  اإلشــارة 
االحتجــاز الــواردة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني التعاهــدي المنطبــق 
فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، غيــر أنهــا ُردمــت بواســطة القانــون 
ــي لحقــوق اإلنســان  ــون الدول ــي اإلنســاني العرفــي وتوليفــة القان الدول
الواجــب تطبيقهــا فــي النزاعــات المســّلحة. الــى جانــب ذلــك، تنــّص 
المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، كحــّد أدنــى، 
علــى معاملــة جميــع المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة فــي جميــع األوقــات. 
باإلضافــة الــى ذلــك، ُتعتبــر أحــكام المعاهــدات المختلفــة األخــرى التــي 
باتــت تشــّكل جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي ُملِزمــًة بصــورة متســاوية 
نــزاع  فــي  طرًفــا  بصفتهــا  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  الــى  بالنســبة 
مســّلح غيــر دولــي. فإلــى جانــب بعــض أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق 
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اإلنســان، تنــّص قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني هــذه علــى إجــراءات 
ومعاييــر وظــروف ماديــة محــّددة لاحتجــاز يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا 

الديمقراطيــة احترامهــا.

ــو  ــي يســتحّقها مقاتل ــا الت ــة الُدني ــات القضائي يوضــح القســم 6 الضمان
المرتبطــون  واألطفــال  والنســاء  األجانــب  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم 
بــه الذيــن يجــدون أنفســهم عرضــًة للمقاضــاة الجنائيــة. تنطبــق هــذه 
الضمانــات القضائيــة بصــرف النظــر عّمــا إذا كان الفــرد ُمّتهًمــا بانتهــاك 
القانــون الدولــي اإلنســاني، أو التشــريعات الخاصــة باإلرهــاب، أو القانون 
ــزاع المســّلح  ــط كاٍف بالن ــر راب ــي العــادي، شــرط أن يتوّف ــي الداخل الجنائ
غيــر الدولــي. ويــرد نقــاش ُمختصــر حــول الصاحيــة القانونيــة لقــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة إلنفــاذ القوانيــن التــي تشــّرعها المجموعــة المســّلحة 

مــن غيــر الدولــة.

ــى كلٍّ مــن  ــي المفــروض عل  يتمحــور القســم 7 حــول الموجــب القانون
فــي  األجانــب  المقاتليــن  نقــل  خــال  والناقلــة  الُمســتقبلة  األطــراف 
تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه الذيــن 
أن  الرغــم مــن  الديمقراطيــة. وعلــى  قــّوات ســوريا  احتجزتهــم ســابًقا 
القانــون الدولــي اإلنســاني التعاهــدي الواجــب تطبيقــه فــي النزاعــات 
المســّلحة غيــر الدوليــة ال يتنــاول تحديــًدا مســألة نقــل المحتجزيــن، غير أنه 
مــن المفهــوم أن موجــب ضمــان معاملــة المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة 
ــى  ــة. ال ــق كقاعــدة عرفي ــة ينطب ــون النزاعــات المســّلحة الدولي وفــق قان
جانــب ذلــك، يشــير تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى المــادة 
الثالثــة المشــتركة الــى أن مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مبــدأ ضــروري 

ــة اإلنســانية هــذا. ــل موجــب المعامل لتفعي

يحّدد القســم 8 الموجبات المحتملة المترّتبة على دول منشــأ المقاتلين 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن 
بــه، بموجــب القانــون الدولــي العــام. وعمــًا بصكــوك القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، ومختلــف قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، واتفاقيــة 
المقاتليــن  دول منشــأ  تكــون  قــد  الجنســية،  انعــدام  حــاالت  خفــض 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن 
ــا إمــا بإعــادة مواطنيهــا، أو بتيســير مقاضاتهــم داخلهــا  بــه ُملزمــة قانوًن
أو فــي الخــارج، أو علــى األقــّل باتخــاذ إجــراءات تحــول دون تحــّول هــؤالء 
األشــخاص الــى أشــخاص عديمــي الجنســّية أو تعّرضهــم لمعاملــة غيــر 

ا. ــا مســتمرًّ ــًدا إرهابيًّ إنســانية أو اعتبارهــم يشــّكلون تهدي

إلــى  التعامــل مــع اإلعــادة  البلجيكيــة فــي  التجربــة  القســم 9  يتنــاول 
والعائديــن.  الوطــن 

والموجبــات  الحقــوق  هــذه  مــن  مــن جهتــه كاًّّ  االســتنتاج  ويلّخــص 
القانونيــة. ويؤّكــد مــن جديــد علــى الوضــع القانونــي لمقاتلــي تنظيــم 
الدولــة اإلســامية األجانــب والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم 
ــة التــي  ــر بالحماي كأشــخاص عاجزيــن عــن القتــال بســبب االحتجــاز، ويذّك
يســتحقونها بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. وال بــّد أن تكــون هــذه 
المذّكــرة مفيــدة لألطــراف المتحاربــة فــي النــزاع المســّلح غيــر الدولي في 
شــمال شــرق ســوريا، وللمحاميــن والقضــاة والمستشــارين والجهــات 
الفاعلــة اإلنســانية مــن خــال عــرض اإلطــار القانونــي الــذي ينطبــق 
علــى احتجــاز المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء 
واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم مــن قبــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، 

ومعاملتهــم، ومقاضاتهــم، ونقلهــم. 

يســتند التحليــل القانونــي الحالــي إلــى معلومــات تــّم جمعهــا مــن مصــادر 
ــر  ــة والمنّظمــات غي ــر المنّظمــات الدولي ــك تقاري مفتوحــة، بمــا فــي ذل

الحكوميــة الدوليــة والمحليــة والمواقــع اإلخباريــة 1

الحقــوق- . 1 المذّكــرة ماتيــاس تومســن )طالــب دكتــوراه فــي كليــة  أعــّد هــذه 
مــوارد  مكتــب  فــي  قانونــي  )مستشــار  عســاكر  وتومــا  تاســمانيا(  جامعــة 
القانــون الدولــي اإلنســاني فــي دياكونيــا- لبنــان( تحــت إشــراف يالينــا بامنتــس 
لبنــان(.   - دياكونيــا  فــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  مــوارد  مكتــب   )مديــرة 
ــون،  ــو إثيرنغت ــج، وماثي ــا بيكروفــت، وفيلكــس كري ــوّد تومســن أن يشــكر إندي ي
وســلمان شــاه مــن مبــادرة العدالــة الدوليــة )IJI( علــى مســاعدتهم البحثيــة. 
فــي  الحقــوق  لكليــة  تابعــة  العامــة  للمصلحــة  مبــادرة  هــي   IJI ومبــادرة 
http://www.utas.edu.au/law/left-quick-links/ تاســمانيا:  جامعــة 

.internationaljustice-initiative
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نجمــه  وأفــول  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  بــروز   2.1
اإلقليميــة وســيطرته 

ظهــرت المجموعــة المعروفــة اليــوم باســم "تنظيــم الدولــة اإلســامية 
العــام 2006 كمجموعــة  العــراق فــي  العــراق وبــاد الشــام" فــي  فــي 
مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة. وســعت المجموعــة إلــى تأســيس دولــة قائمــة 
ــا.  علــى اإلســام المتطــّرف فــي تحــدٍّ واضــح للحــدود الُمعتــرف بهــا دوليًّ
ــا فــي كّل مــن العــراق وســوريا، وازدهــرت  وانتشــرت المجموعــة تدريجيًّ
ــا مــن خــال االبتــزاز والخطــف وبيع المنتجــات النفطيــة والممتلكات  ماليًّ
الثقافيــة مــن المناطــق التــي اســتولت عليهــا. وتمّكــن تنظيــم الدولــة 
اإلســامية، بقيــادة قــادة عســكريين عراقييــن ســابقين وقــادة ذوي خبــرة 

مــن القاعــدة، مــن االســتفادة مــن الحــرب األهليــة الســورية للتوّســع2.

ــر  ــى 55000 كيلومت ــى حوال ــة اإلســامية عل ــم الدول بعــد أن ســيطر تنظي
مربــع موّزعــة علــى أراضــي العــراق وســوريا، أعلــن فــي حزيــران/ يونيــو 
ــى مــّر الســنين،  ــة اإلســامية"٣. وعل 2014 إنشــاء خافــة أســماها "الدول
ــة  ــراض الدعاي ــال لوســائل اإلعــام واالتصــال ألغ نجــح اســتخدامه الفّع
والتجنيــد فــي اجتــذاب نحــو 40 ألــف "مقاتــل أجنبــي" وعائاتهــم انتقلــوا 
ــت الخافــة  ــة4. وكان ــى المجموع ــم لانضمــام إل ــاء العال ــع أنح مــن جمي

ــن نســمة5. تســيطر فــي ذروة مجدهــا علــى مــا ال يقــّل عــن 10 مايي
 

فقــد تنظيــم الدولــة اإلســامية معظــم األراضــي التــي كانــت تحــت 
ســيطرته فــي عاَمــي 2016 و2017 6. وبحلــول نهايــة آذار/ مــارس 2019، 
كان قــد ســّلم معقلــه األخيــر فــي باغــوز، وهــي منطقــة تقــع فــي شــرق 
ــع، بعــد حوالــى ســتة أســابيع  ــر مرب ســوريا وتقــّل مســاحتها عــن كيلومت

ــف7.  ــال العني مــن القت

الخلفّية الوقائعية   .2

2 . ،The Week  الحيــاة فــي ظــّل خافــة تنظيــم الدولــة اإلســامية"، ذي وييــك"
https:// theweek.com/articles/572910/life-  ،2015 أغســطس  آب/   22
"تنظيــم  شــاربونو،  لويــس  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/   ،under-isis-caliphate
القديمــة  األثريــة  القطــع  الدولــة اإلســامية يكســب 200 مليــون دوالر مــن 
 ،2016 أبريــل  نيســان/   6  ،Business Insider إنســايدر  بزنيــس   المســروقة"، 

https://www.businessinsider.com/r-islamic-state-nets-up-to200-
 .)2019 يوليــو  )تمــوز/    million-a-year-from-antiquities-russia-2016-4

لإلّطــاع علــى حقائــق أساســية حــول تنظيــم الدولــة اإلســامية، راجــع بشــكل . ٣
خــاص:ISIS Fast Facts" "، مكتبــة الســي أن أنCNN ،  1 أيــار/ مايــو 2019،  
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/ isis-fast-facts/index.

html )تمــوز/ يوليــو 2019(.
ال . 4 الجهاديــة  المجموعــة  لكــن  ُهزمــت  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ""خافــة" 

 ،BBC News تــزال تشــّكل تهديــًدا"، 2٣ آذار/ مــارس 2019 ، بــي بــي ســي نيــوز 
  https://www.bbc.com/news/world-middleeast-45547595

اإلنســاني  الدولــي  للقانــون  جنيــف  أكاديميــة  أنتجــت  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 

مــن  األجانــب"  "المقاتليــن  لظاهــرة  مفّصــًا  تحليــًا  اإلنســان  وحقــوق 
التاليــة:  الصفحــة  علــى  متوّفــر  والتحليــل  الدولــي،  القانــون   منظــور 
https://www. geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/

Publications/Academy%20Briefings/Foreign%20Fighters_2015_
 .WEB.pdf

"الدولــة اإلســامية واألزمــة فــي العــراق وســوريا فــي خرائــط"، بــي بــي ســي نيــوز . 5
https://www.bbc.com/news/world- ،2018 28 آذار/ مــارس ،BBC News

middleeast-27838034 ، )تمــوز/ يوليــو 2019(. 
"الدولــة اإلســامية واألزمــة فــي العــراق وســوريا فــي خرائــط"، بــي بــي ســي نيــوز . 6

https://www.bbc.com/news/world- ،2019 28 آذار/ مــارس ،BBC News
middleeast-27838034، )تمــوز/ يوليــو 2019(.

مــع . 7 تنهــار  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  "خافــة  كاليماشــي،  روكمينــي 
 ،2019 مــارس  آذار/   2٣ تايمــز،  نيويــورك  ســوريا"،  فــي  قريــة  آخــر   ســقوط 

https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/middleeast/isis-
syria-caliphate. html )تمــوز/ يوليــو 2019(؛ ســارة الديــب "الدولــة اإلســامية 
تلفــظ أنفاســها األخيــرة، وهــي تختبــئ بيــن المدنييــن الســوريين"، آي بــي نيــوز
https://www.apnews.com/0a99dc ،2019 ــر AP News ، 18 شــباط/ فبراي

يوليــو 2019(.  )تمــوز/    7cb94742af9947f14cbffa485b
اإلســامية . 8 الدولــة  لتنظيــم  فيديــو  ألحــدث  يكــون  "قــد  كارك،  ب.  كولــن 

،2019 مايــو  أيــار/   6 تايمــز،  أنجلــوس  لــوس  ومخيفــة"،  طويلــة   عواقــب 
https: // www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-
2019(؛  يوليــو  )تمــوز/   afghanistanbaghdadi- 20190506-story.html
فاديميــر فــان ويلغنبــرغ، "قــّوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 5 أعضــاء فــي 
 24 كردســتان  الرّقــة"،  منبــج،  فــي  اإلســامية  الدولــة  لتنظيــم  نائمــة  خليــة 
 net / en .https: //www.kurdistan24 ،2019 24، 26 حزيران/يونيــو Kurdistan
)تموز/يوليــو    / news / 1acdd934-624a-4ec0-964e-3b6918a63782

.)2019
"العــرب فــي ديــر الــزور فــي ســوريا يحتجــون ضــّد الميليشــيا الكرديــة الحاكمــة"، . 9

 ،2019 أبريــل  نيســان/   29  ،Middle East Monitor مونيتــور  إيســت  ميــدل 
https://www. middleeastmonitor.com/20190429-arabs-in-syrias-
2019(؛  يوليــو  deir-al-zorprotest-against-ruling-kurdish-militia/)تمــوز/ 
شــيلي كيتلســون، "توّقــع المزيــد مــن احتجاجــات العــرب ضــد قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة الكرديــة فــي ســوريا"، المونيتــور Al Monitor، ٣ حزيــران/ يونيــو 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/syria-  ،2019
deir-ez-zor-shuhail-protestssdf-killing-arabs.html )تمــوز/ يوليــو 2019(؛ 
جاريــد ســزوبا، "خافــة تنظيــم الدولــة اإلســامية ُســحقت. يواجــه التحالــف 
 The Defense بقيــادة أكــراد ســوريا معــارك أكبــر اآلن"، ذي ديفنــس بوســت
https://thedefensepost. com/2019/03/29/ ،2019 29 آذار/ مــارس ،Post

)2019 يوليــو  )تمــوز/   /syria-sdf-kurds-facebigger-battles-isis

ــة التــي ُمنيــت بهــا  علــى الرغــم مــن هــذه الهزيمــة العســكرية واإلقليمي
ــل علــى العكــس مــن ذلــك  ــِف ب ــم تخت المجموعــة المســّلحة، إاّل أنهــا ل
ــا نائمــة،  ــى شــبكة تحــت األرض تضــّم خاي ــة إل ــت مــن شــبه دول تحّول
وتشــّن هجمــات متقّطعــة مــن أجــل إدامــة أيديولوجيتهــا وتقويــض قــدرة 
ــى ضمــان ســامة الســّكان8. وهــي تســتفيد مــن اســتياء  ــا عل خصومه

الســّكان مــن تــوازن القــوى الجديــد فــي المنطقــة9.
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2.2 بــروز اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا وجناحهــا 
العســكري- قــّوات ســوريا الديمقراطيــة

ــم  ــة تنظي ــة فــي المقــام األول بمحارب قامــت قــّوات ســوريا الديمقراطي
الدولــة اإلســامية علــى األراضــي الســورية. وقــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
مدعومــة مــن الواليــات المتحــدة وتتأّلــف مــن تحالــف مــن مجموعــات 
مســّلحة عربيــة وكرديــة بقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة10. وقــد 
توّلـــت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، منــذ العــام 2016، الجنــاح العســكري 
العــام  منــذ  اكتســبت  التــي  لشــمال وشــرق ســوريا11  الذاتيــة  لــإلدارة 
ــا، األمــر الــذي خّولهــا إدارة المناطــق  2012 الحكــم الذاتــي الفعّلــي تدريجيًّ
الشــمالية الشــرقية مــن ســوريا. ولــإلدارة هــذه دســتورها الخــاص، وهــي 
تقــّدم خدمــات شــبيهة بالخدمــات الحكوميــة للســّكان المحلييــن، وتقيــم 

عاقــات دوليــة12.

إلــى جانــب دعــم التحالــف الدولــي، أّدت العاقــات القائمــة مــا بيــن قّوات 
ــا فــي نجاحهــا. فمــع  ــة والحكومــة الســورية دوًرًا هامًّ ســوريا الديمقراطي
انــدالع الحــرب األهليــة، أعطــت دمشــق األولويــة لهزيمــة مجموعــات 
معاِرضــة أكثــر تهديــًدا مــن األكــراد فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية 
فــي  ــا  قياديًّ دوًرا  الديمقراطيــة  قــّوات ســوريا  اكتســاب  النائيــة. ومــع 
الحــرب ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســامية، تقّبلتهــا الحكومــة الســورية1٣ 
بشــكل رئيــس، علــى الرغــم مــن بعــض االشــتباكات العرضّيــة14. ويقــوم 
النفــط مــن قــّوات ســوريا  نظــام األســد فــي الوقــت الحالــي بشــراء 

الديمقراطيــة15. 

العســكري  االنتصــار  مفتــاح  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  وكانــت 
ــة اإلســامية. فقــد اســتعادت الســيطرة  واإلقليمــي ضــّد تنظيــم الدول

الديمقراطيــة . 10 لقــّوات ســوريا  األمريكــي  الدعــم  نطــاق  تحديــد  تقــع مســألة   
القانونيــة.  المذّكــرة  هــذه  نطــاق  خــارج  المحتملــة  القانونيــة  وتبعاتــه 
ســوريا  قــّوات  بيــن  مــا  العاقــة  عــن  شــاملة  نظــرة  علــى  لإلطــاع 
مســتقبل  هــو  "مــا  نجــار،  فــرح  أنظــر:  المتحــدة،  والواليــات  الديمقراطيــة 
،2017 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   25 الجزيــرة،  الديمقراطيــة؟"،  ســوريا   قــّوات 
https: // www.aljazeera.com/news/ 2017/11 / future-syrian-Demo 

craticforces-171124110417741.html )تمــوز/ يوليــو 2019(.
الديمقراطــي . 11 االتحــاد  ُتســمى  ســوريا  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  اإلدارة  كانــت 

لشــمال ســوريا قبــل أيلــول/ ســبتمبر 2018. لإلطــاع علــى نظــرة شــاملة، أنظــر: 
 The Cairo بينــار تانــك، "الحفــاظ علــى الحكــم الذاتــي الكــردي"، ذي كايــرو ريفيــو
https://www.thecairoreview.com/  ،2019 فبرايــر  شــباط/   15  ،  Review

.)2019 يوليــو  tahrir-forum/preserving-kurdish-autonomy/)تمــوز/ 
ــم فــي . 12 ــي الخــاص بتمثيلهــم الدائ ــال الموقــع االلكترون ــى ســبيل المث أنظــر عل

ــو  ــار/ ماي منطقــة البنلوكــس، ومقــّره الهــاي: www.rojavabenelux.nl )16 أي
2019(. يمكــن أيًضــا العثــور علــى نســخة إنكليزيــة مــن دســتور الكيــان علــى هــذا 

الرابــط، تحــت "العقــد االجتماعــي".
"حفــظ الســام: تجاهــل هــذه المشــكلة يجعلهــا أكثــر ســوًءا"، ســتراتيجي بايــج . 1٣

https://www.strategypage.  ،2019 يونيــو  حزيــران/   19  ،Strategy Page
com/htmw/htun/20190619.aspx )تمــوز/ يوليــو 2019(؛ نامــو عبــد اللــه، 
"صحفــي أميركــي يقــول: كل شــيء فــي ســوريا مترابــط ضمــن شــبكة"، روداو 
https://www.rudaw.net/english/  ،2019 يونيــو  حزيــران/   25  ،RUDAW

يوليــو 2019(.  )تمــوز/   ،  25062019/interview
تســيطر . 14 التــي  المناطــق  علــى  األســد  قــّوات  هجــوم  بشــأن  "تفاصيــل 

ديــر  الــزور"،  لديــر  الغربــي  الريــف  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  عليهــا 

https://en.deirezzor24.net/  ،2018 أرشــيف   ،24  Deir Ezzor  24 الــزور 
ريــف  فــي  تتقــّدم  األســد  "قــّوات  يوليــو 2019(؛  )تمــوز/    ،  archives/5521
 ديــر الــزور وتعبــر نهــر الفــرات"، ديــر الــزور Deir Ezzor 24 24، أرشــيف 2017،

https://en.deirezzor24.net/ archives / 5025 )تموز/ يوليو 2019(. 
ــر الــزور يحتّجــون علــى قيــام قــّوات ســوريا . 15 زهيــر الشــمالي، "الســوريون فــي دي

 Middle الــى حكومــة األســد"، ميــدل إيســت آي النفــط  الديمقراطيــة ببيــع 
https://www.middleeasteye.net/  ،2019 مايــو  أيــار/   8  ،  East Eye

news/civilians-vow-continue-protestagainst-sdf-sale-oil-syrian-
 .)2019 يوليــو  )تمــوز/   government

جــوان ســتوكر، "قــّوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن النصــر التــام علــى تنظيــم . 16
 The Defense Post الدولــة اإلســامية فــي ســوريا"، ذي ديفنــس بوســت
https://thedefensepost.com/2019/03/23/sdf- آذار/ مــارس 2019،   2٣ ،

.)2019 يوليــو  victory-isis-syria/)تمــوز/ 
أحــدث . 17 هــي  الجديــدة  الســورية  العســكرية  "المجالــس  ســزوبا،  جاريــد 

ذي  الامركزيــة"،  إلعتمــاد  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــّوات  دفعــة 
،2019 يونيــو  حزيــران/   2٣  ،  The Defense Post بوســت   ديفنــس 

https://thedefensepost.com/2019/06/23/syria-sdf-military- 
الدولــة  تنظيــم  "خافــة  ســزوبا،  جاريــد  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/   /councils
اإلســامية ُســحقت. يواجــه التحالــف الــذي يقــوده األكــراد فــي ســوريا معــارك 
أكبــر اليــوم"، ذي ديفنــس بوســتThe Defense Post ، 29 آذار/ مــارس 2019، 

https://thedefensepost.com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-
 .)2019 يوليــو  bigger-battles-isis/)تمــوز/ 

جاريــد ســزوبا، "خافــة تنظيــم الدولــة اإلســامية ُســحقت. يواجــه التحالــف . 18
الــذي يقــوده األكــراد فــي ســوريا معــارك أكبــر اليــوم"، ذي ديفنــس بوســت
https://thedefensepost.  ،  2019 مــارس  آذار/   29  ،  The Defense Post

com/2019/03/29/syria-sdf-kurds-face-bigger-battles-isis/)تموز/ 
يوليــو 2019(؛ جــاك ديتــش، "الكونغــرس يوّســع نطــاق مســاعدات البنتاغــون فــي 
ســوريا لتغطيــة ســجناء الدولــة اإلســامية"، المونيتــور Al Monitor، 17 حزيــران/ 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/  ،2019 يونيــو 

congress-expands-pentagon-aid-syria-isisprisoners.html)تموز/ 
يوليــو 2019(. 

"لمــاذا تهاجــم تركيــا شــمال غــرب ســوريا؟"،PBS News Hour ، ٣ شــباط/ . 19
https://www.pbs.org/newshour/world/why-isturkey-  ،2018 فبرايــر 

.)2019 يوليــو  )تمــوز/   attacking-northwest-syria
جوســت هيلترمــان، "األكــراد: مســتقبل منقســم؟"، مجموعــة األزمــات الدوليــة . 20

https://www.crisisgroup. ،2016 19 أيار/ مايو ،International Crisis Group
org/middleeast-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/

علــى المناطــق التــي هيمــن عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية ســابًقا، 
العــام 2016، والرّقــة فــي كانــون األول/  ال ســّيما منبــج فــي خريــف 
ديســمبر 2017، وباغــوز فــي آذار/ مــارس 20191 16. وقــد ُكّلفــت قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي الوقــت الحالــي بتأديــة دور فــي مجــال حفــظ 
الســام فــي المناطــق الخارجــة مــن النــزاع التــي تديرهــا. غيــر أن هــذه 
القــوة الحاكمــة الجديــدة ال تحظــى بشــعبية عارمــة فــي أوســاط الســّكان 

المدنييــن، مــا أفضــى ســريًعا الــى بــروز توّتــرات17.

ــد، ذلــك  ــد التعقي ــة اليــوم متزاي ــات موقــف قــّوات ســوريا الديمقراطي ب
ــّون  ــا المك ــة. أّم ــد مضمون ــم تع ــه ل ــه ومّدت ــم األمريكــي ونطاق أن الدع
ــة الشــعب  ــة - أي وحــدات حماي الرئيــس فــي قــّوات ســوريا الديمقراطي
الدولــة  تنظيــم  هزيمــة  كانــت  عندمــا  مقبولــة  كانــت  التــي  الكرديــة 
اإلســامية هــي األولويــة - فقــد أصبــح اليــوم موضــع حــرج فــي عاقــات 
الواليــات المتحــدة مــع تركيــا18. أضــف الــى ذلــك أن الوجــود التركــي فــي 
شــمال ســوريا يهــّدد معقــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ويعّللــه عــدم 
رغبــة تركيــا فــي رؤيــة إدارة كرديــة فعلّيــة تعمــل علــى طــول حدودهــا 



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا7

الجنوبيــة19. مــن جهــة أخــرى، ال تســتطيع قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
أن تعتمــد علــى نــوع الدعــم الــذي تريــده مــن األكــراد العراقييــن20، فيمــا 
تضغــط إيــران عليهــا للرجــوع إلــى حضــن األســد21. وال تســتبعد اإلدارة 
الدولــة الســورية، لكنهــا تفــرض شــرًطا  إعــادة االندمــاج فــي  الذاتيــة 
ــرف الحكومــة الســورية بســلطتها واســتقاليتها فــي إدارة  وهــو أن تعت

المناطــق الشــمالية والشــرقية ككيــان اتحــادي22. 

وفــي هــذا الســياق، ُتكّلــف المجموعــة المســّلحة بــإدارة عشــرات اآلالف 
مــن المحتجزيــن.

2.٣ مصيــر األعضــاء األجانــب الســابقين في تنظيــم الدولة 
اإلســالمية الذيــن تحتجزهم قــّوات ســوريا الديمقراطية

ــة اإلســامية  ــم الدول ــة ضــّد تنظي مــع تقــّدم قــّوات ســوريا الديمقراطي
علــى أراضــي ســوريا واســتعادة معاقــل التنظيــم، نجحــت فــي أســر أكثــر 
مــن 60.000 شــخص مرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية و9.000 مقاتــٍل 

ذكــر2٣ فــي التنظيــم.

المقاتلون الذكور في تنظيم الدولة اإلسالمية
كشــفت األرقــام التــي أبلغــت عنهــا اإلدارة الذاتية لشــمال وشــرق ســوريا، 
اعتبــاًرا مــن أيــار/ مايــو 2019، أنــه مــن أصــل 9.000 مقاتــل ذكــر فــي تنظيــم 
الدولــة اإلســامية محتجزيــن لــدى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بلــغ عــدد 
األجانــب 2.010 – وبكلمــة أجانــب، ُيقصــد أنهــم ليســوا ســوريين وال 
عراقييــن- مقابــل ٣.000 عراقــي و4.000 ســوري. وبالنســبة الــى األجانــب، 
4٣٪ منهــم مــن الــدول العربيــة، و٣6٪ مــن آســيا وروســيا، و٪10  يأتــي 

2٪ مــن أمريــكا وبلــدان أخــرى24.  مــن أوروبــا، و 9٪ مــن تركيــا، و 

kurdsdivided-future )تمــوز/ يوليــو 2019(. 
فاديميــر فــان ويلغنبــرغ، " الخبــراء: إيــران تريــد أن يعتمــد األكــراد الســوريون . 21

ديســمبر  األول/  كانــون   ٣1  ،24  Kurdistan  24 كردســتان  دمشــق"،  علــى 
https://www.kurdistan24.net/en/news/9d411b9e-61e9-4196-،2019

.)2019 يوليــو  )تمــوز/   8119-30438c1ee009
فاديميــر فــان ويلغنبــرغ، "قائــد قــّوات ســوريا الديمقراطيــة يقــول إن الســلطات . 22

 2٣ ، 24 24Kurdistan الكرديــة علــى اســتعداد للتحــّدث مــع دمشــق"، كردســتان
https://www.kurdistan24.net/en/news/d0bf31c5- ،2019 حزيــران/ يونيو
عــّراف،  جايــن  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/   e140-4c66-ba13-1d0b85fe7fad
ــة فــي شــمال شــرق ســوريا تتســّلم  ــاء: المحاكــم الكردي "االنتقــام هــو للضعف
 National Public قضايــا تنظيــم الدولــة اإلســامية"، اإلذاعــة الوطنيــة العامــة
/7275116٣2/29/05/2019/https://www.npr.org،2019 مايــو  أيــار/   29  ،Radio
revenge-is-for-the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-

on-isis-cases )تمــوز/ يوليــو 2019(
ــر مــن . 2٣ ــون إن أكث ــون يقول ــراون وجنيفــر هانســلر، "المســؤولون األمريكي ــان ب ري

2000 مقاتــل أجنبــي مشــتبه بانتمائهــم الــى تنظيــم الدولــة اإلســامية محتجــزون 
https://edition.cnn. ،2019 17 نيســان/ أبريــل ،CNN فــي ســوريا"، ســي إن إن
com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-syria/index.html )تمــوز/ 

يوليــو 2019(. 
أرقــام قّدمهــا مســؤولو اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا فــي جنيــف فــي . 24

2٣ أيــار/ مايــو 2019؛ ريــان بــراون وجنيفــر هانســلر، "المســؤولون األمريكيــون 
يقولــون إن أكثــر مــن 2000 مقاتــل أجنبــي مشــتبه بانتمائهــم الــى تنظيــم الدولــة 
اإلســامية محتجــزون فــي ســوريا"، ســي إن إن CNN، 17 نيســان/ أبريــل 2019، 

الســجون  مــن  فــي شــبكة  الســابقين  المقاتليــن  هــؤالء  احتجــاز  يتــّم 
بيــن  مــا  تتــراوح  وهــي  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  تديرهــا  التــي 
ومرافــق  ومستشــفيات  ومــدارس  تأهيلهــا،  ُأعيــد  حكوميــة  ســجون 
تخزيــن تحّولــت إلــى ســجون. وتضــّم بعــض أماكــن االحتجــاز المعروفــة: 
)المالكيــة(، والقصــرى، وعيــن عيســى، وكوبانــي، والحســكة،  ديريــك 

والدشيشــة25. والمحيميــدة، 

أفراد األسرة األجانب
أفــاد الرئيــس المشــترك لــوزارة خارجيــة اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق 
ســوريا أنــه، بحلــول ٣1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، كانــت 584 إمــرأة 
و1.248 طفــًا مــن 46 جنســّية مختلفــة محتجزيــن لــدى اإلدارة الذاتيــة26. 
وفــي أعقــاب اســتعادة باغــوز فــي آذار/ مــارس 2019، ذكــرت ســلطات 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أنــه اعتبــاًرا مــن 2٣ أيــار/ مايــو 2019، ارتفعــت 
ــب، مــن  ــى 11.000 إمــرأة وطفــل مــن األجان هــذه األرقــام لتشــمل حوال

https://edition.cnn.com/2019/04/17/politics/foreignisis-fighters-
syria/index.html)تمــوز/ يوليــو 2019(.

فــي . 25 اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  معتقلــي  ســجن  "داخــل  زمــان،  أمبريــن 
،2019 مــارس  آذار/   15  ،Al Monitor المونيتــور  ســوريا"،  شــرق   شــمال 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria- 
سانشــيز،  راف  2019(؛  يوليــو  kurdish-region-isis-prison-sdf.html)تمــوز/ 
"القــّوات الكرديــة تقمــع أعمــال الشــغب التــي نّفذهــا ســجناء تنظيــم الدولــة 
أبريــل  نيســان/   6  ،The Telegraph تليغــراف  ذي  ســوريا"،  فــي  اإلســامية 
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-  ،2019
forces-put-riotisil-prisoners-syria/)تمــوز/ يوليــو 2019(؛ تشــارلي ســافاج، 
ســوريا،  فــي  الســجون  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  يمــأل  "فيمــا 
 ،2018 يوليــو  تمــوز/   18 تايمــز،  نيويــورك  نظرهــا"،  األصليــة  بلدانهــم   تديــر 

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/middleeast/islamic-
رايــت،  روبــن  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/   state-detainees-syria-prisons.html
"زيــارة إلــى ســوريا تحــت حكــم تنظيــم الدولــة اإلســامية: وســط الخــراب، تطــرح 
ــو  ــار/ ماي األزمــات البشــرية المخاطــر"، معهــد الواليــات المتحــدة للســام، 7 أي
https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-  ،2019

ــول  ــت، "الفل ــن راي ــو 2019(؛ روب syria-human-crises-pose-risk )تمــوز/ يولي
 16  ،The New Yorker نيويوركــر  اإلســامية"، ذي  الدولــة  لتنظيــم  الخطــرة 
https://www.newyorker.com/news/dispatch/،2019 أبريــل  نيســان/ 

.)2019 يوليــو  )تمــوز/   thedangerous-dregs-of-isis
فاديميــر فــان ويلغنبــرغ، "األكــراد الســوريون يعقــدون مؤتمــرًا فــي عاصمــة . 26

االتحــاد األوروبــي للضغــط مــن أجــل عــودة زوجــات وأطفــال تنظيــم الدولــة 
نوفمبــر2018  الثانــي/  تشــرين   1  ،24  Kurdistan   24 كردســتان   اإلســامية"، 

http://www.kurdistan24.net/en/news/e27ced39-855f-43e2-<
.)2019 مايــو  أيــار/   15(  >9676-89b2eebf40fc

27 . The Fight for فــي 2٣ أيــار/ مايــو 2019، نّظمــت أكاديميــة جنيــف ومنّظمــة
Humanity ، وهــي منّظمــة سويســرية غيــر حكوميــة، اجتمــاع خبــراء حــول هــذا 
ــّوات  ــم مســؤولي ق ــن، بمــن فيه ــراء المعنيي ــن والخب الموضــوع جمــع الفاعلي
ســوريا الديمقراطيــة. أنظــر: "خبــراء يناقشــون التحديــات القانونيــة واألمنيــة 
المتعّلقــة باحتجــاز أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي شــمال شــرق ســوريا 
<  ،2019 مايــو  أيــار/   28 والوطنــي"،  الدولــي  القانــون  بموجــب   ومحاكمتهــم 
http://www.adh-geneve.ch/news/detail/235-expertsdiscuss-legal-
and-security-challenges-related-to-the-detentionof-isis-members-

in-north-east-syria-and-their-judgment-underinternational-and-
االجتمــاع  لهــذا  الكامــل  التقريــر   .)2019 يونيــو  حزيــران/   10(>national-law
https://armedgroupsinternationallaw.files.wordpress. علــى:  متوّفــر 
com/2019/07/d4804-dead75_7395d8f1aa884853b2f60089d090

9a3c.pdf)آب/ أغســطس 2019( ]ُيشــار الــى االجتمــاع فــي مــا يلــي بـــ "اجتمــاع 



8 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

بينهــم ٣.26٣ شــخًصا دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر و120 يتيًمــا27.
فــي  األجانــب  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ُيحتجــز مقاتلــو  حيــن  وفــي 
ُيحتجــز  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــّوات  تديرهــا  متخّصصــة  ســجون28 
األشــخاص المرتبطــون بالتنظيــم مــن غيــر المقاتليــن فــي مخّيمــات 
اعتقــال تابعــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة29. ويوجــد بينهــم فــي الوقــت 
الحالــي حوالــى 10 إلــى 12 ألــف إمــرأة وطفــل مــن 46 جنســّية مختلفــة٣0، 
يعيشــون فــي أقســام منفصلــة مــن ثاثــة مخّيمــات للنازحين في شــمال 
شــرق ســوريا، هــي الهــول )7٣.520 شــخًصا فــي أيــار/ مايــو 2019(، وعيــن 
عيســى )12.901 شــخًصا فــي أيــار/ مايــو 2019( وروج )700 1 شــخص فــي 
ــى إن الظــروف المعيشــية  ــر مّتســقة ال ــو 2019(٣1. وتشــير تقاري ــار/ ماي أي
فــي المخيمــات تــزداد ســوًءا بســبب نقــص الغــذاء والميــاه والكهربــاء٣2. 
وقــد أجــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر زيــارات الــى هــذه األماكــن 

ــاءات٣٣. ــدت هــذه االّدع وأّك

ــو 2019"[ ــار/ ماي ــخ 2٣ أي ــف بتاري ــراء جني خب
فــي . 28 اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  معتقلــي  ســجن  "داخــل  زمــان،  أمبريــن 

،2019 مــارس  آذار/   15  ،Al Monitor المونيتــور  ســوريا"،  شــرق   شــمال 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/syria- 

راف سانشــيز،  2019(؛  مايــو  أيــار/   20(kurdish-region-isis-prison-sdf.html
"القــّوات الكرديــة تقمــع أعمــال الشــغب التــي نّفذهــا ســجناء تنظيــم الدولــة 
 اإلســامية فــي ســوريا"، ذي تليغــراف The Telegraph، 6 نيســان/ أبريــل 2019،

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/kurdish-forces- 
put-riotisil-prisoners-syria/)20 أيــار/ مايــو 2019(؛ روبــن رايــت، "زيــارة إلــى 
ســوريا تحــت حكــم تنظيــم الدولــة اإلســامية: وســط الخــراب، تطــرح األزمــات 
 البشــرية المخاطــر"، معهــد الواليــات المتحــدة للســام، 7 أيــار/ مايــو 2019،

https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria- 
 .)2019 مايــو  أيــار/   20(human-crises-pose-risk

يمكن االّطاع على نظرة شاملة مفّصلة عن البنية التحتية والظروف المعيشية . 29
والحاجــات اإلنســانية فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا هنــا: REACH، "مخيــم 
 شمال شرق سوريا ومامح الموقع غير الرسمي"، كانون األول/ ديسمبر 2018

http://r.dissemination.impact-initiatives.org/mk/cl/f/H_oGX 
PjcuhLG9pxAEvDiqfbqRUfSb1Z5IhkBgNTq2NbJbI-2ANI6

5MflzMGkrN8jG3QU9wNKyg9o7ftRfttFTg324YAXozJd-WS
mvcLV5JtckRhl6mkOgr010gxdY5aSsAp8kiiHNea9i8WJ_

RABZiBKYaBJUMwzLKfsYYFZWBKux3NKSV8<)20 أيــار/ مايــو 2019(. 
النازحيــن داخليــًا "بشــكل عــام" داخــل هــذه  بالســّكان  البيانــات  تتعّلــق هــذه 
ــد الظــروف المعيشــية للنســاء  ــر أنهــا ال تصــف بالتحدي المخّيمــات، وقــد ُيعتب
واألطفــال األجانــب الذيــن تتعّلــق بهــم هــذه المذّكــرة، نظــرًا الــى احتجازهــم فــي 

منفصلــة.  أقســام 
كان هــذا الرقــم هــو األكثــر اســتخداًما مــن ِقبــل وســائل اإلعــام، أنظــر علــى . ٣0

ــر المصحوبيــن يغمــرون  ــال: "الصليــب األحمــر: مئــات األطفــال غي ســبيل المث
https://www.aljazeera.< ،2019 مخيمــات ســوريا"، الجزيــرة، ٣ نيســان/ أبريــل
com/news/2019/04/red-cross-hundredsunaccompanied-children-

2019(؛  مايــو  أيــار/   20(  >flood-syria-camp-190403094923776.html
بــن هوبــارد، "فــي مخّيــم مزدحــم فــي ســوريا، نســاء وأطفــال تنظيــم الدولــة 
اإلســامية ينتظــرون فــي طــي النســيان"، نيويــورك تايمــز، 29 آذار/ مــارس 
https://www.nytimes.com/2019/03/29/world/middleeast/isis- ،2019
syria-women-children.html ?rref=collection%2Fbyline%2Fben-hub
bard&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&

pgtype&2=module=stream_unit&version=latest&contentPlacement
collection= )20 أيــار/ مايــو 2019(. 

يمكــن االّطــاع علــى نظــرة شــاملة مفّصلــة عــن البنيــة التحتيــة والظــروف . ٣1

علــى  فــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا  اإلنســانية  والحاجــات  المعيشــية 
REACH: http://www.reachresourcecentre. مبــادرة  وقائــع  صحائــف 

 info/system/files/resource-documents/reach_syr_factsheet_
northeastsyria_campandinformalsiteprofilesround5_alhol_jul2019.

pdf )al Hol(, http://www.reachresourcecentre.info/system/files/
resource-documents/reach_syr_factsheet_ northeastsyria_

campandinformalsiteprofilesround5_einissaextension_jul2019.
pdf )Ain Issa( http://www.reachresourcecentre.info/system/
files/resource- documents/reach_syr_factsheet_northeastsyria_
campandinformalsiteprofilesround5_roj_jul2019.pdf )al Roj(غيــر 
ــام" داخــل هــذه  ــًا "بشــكل ع ــن داخلي ــق بالســّكان النازحي ــات تتعّل أن هــذه البيان
المعســكرات، وقــد ُيعتبــر أنهــا ال تصــف بالتحديــد الظــروف المعيشــية للنســاء 
واألطفــال األجانــب الذيــن تتعّلــق بهــم هــذه المذّكــرة، نظــرًا الــى احتجازهــم فــي 

منفصلــة.  أقســام 
ــي فــي مخّيمــات . ٣2 ــر مــن 2500 طفــل أجنب ــة، "يعيــش أكث منّظمــة إنقــاذ الطفول

https://www.  ،2019 فبرايــر  شــباط/   21  ، ســوريا"  شــرق  شــمال  فــي 
savethechildren.net/article/more-2500-foreign-children-areliving-

camps-north-east-syria)تمــوز/ يوليــو 2019(؛ بيثــان ماكرنــان وبيتــر بومونــت، 
الذيــن  األجانــب  للمواطنيــن  يحــدث  مــاذا  اإلســامية،  الدولــة  تنظيــم  "بعــد 
ذهبــوا إلــى ســوريا؟" ، ذي غارديــان The Guardian، 14 شــباط/ فبرايــر 2019، 

https://www.theguardian.com/world/2019/feb/14/afterisis-what-
يوليــو  happens-to-the-foreign-nationals-who-went-to-syria)تمــوز/ 
فــي شــمال  الهــول  فــي مخّيــم  يعانــون  النســاء واألطفــال  تــزال  2019(؛ "ال 
ــو 2019، ــار/ ماي ــا حــدود، 16 أي ــاء ب ــان صحفــي لمنّظمــة أطب  شــرق ســوريا"، بي

https://www.msf.org/women-and-children-continue-
.)2019 يوليــو  )تمــوز/   suffernortheast-syrias-al-hol-camp-syria

ــارة مــن خمســة . ٣٣ ــاء زي ــدى انته ــب األحمــر ل ــة للصلي ــة الدولي ــس اللجن ــان رئي "بي
 أيــام إلــى ســوريا"، بيــان اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 22 آذار/ مــارس 2019، 

https://www.icrc.org/en/document/statement-icrc-president-
الهــول  "مخيــم  2019(؛  مايــو  أيــار/   14(  upon-ending-5-day-visit-syria
الدوليــة  اللجنــة  فــي  األخبــار  فــي حاجــة ماســة"، غرفــة  األســر  فــي ســوريا: 
http://www.icrcnewsroom.org/ ،2019 للصليــب األحمــر، 22 آذار/ مــارس

open.asp?ID=2696&title=Syria_s_Al_Hol_Camp__Families_in_
.)2019 مايــو  أيــار/   14(Desperate_Need

ال . ٣4 الجهاديــة  المجموعــة  لكــن  ُهزمــت  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ""خافــة" 
  BBC News، تــزال تشــكل تهديــًدا"، 2٣ آذار/ مــارس 2019 ، بــي بــي ســي نيــوز
)تمــوز/    https://www.bbc.com/news/world-middleeast-45547595

يوليــو 2019(. 

علــى الرغــم مــن أن هــذه المذّكــرة ترّكــز علــى شــمال شــرق ســوريا، ال بــّد 
مــن اإلشــارة الــى أنــه مــن أصــل 20.000 شــخص مرتبــط بتنظيــم الدولــة 
ــر 1000 منهــم مــن  ــا، ُيعتب ــة حاليًّ اإلســامية تحتجزهــم الحكومــة العراقي
المقاتليــن األجانــب الســابقين٣4. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعّهــد العــراق 
بالتخفيــف مــن العــبء الُملقــى علــى عاتــق قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
مــن خــال اســتعادة ٣1.000 مواطــن عراقــي تحتجزهــم قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة )علًمــا أنهــم ليســوا فقــط مــن المقاتليــن بــل هــم مــن 
ــة اإلســامية٣5(. ويعــرض  ــم الدول ــن ســابًقا بتنظي األشــخاص المرتبطي
العــراق أيًضــا احتجــاز عــدد أكبــر ومقاضاتهــم، بمــن فيهــم األجانــب، حتــى 

لــو لــم ينشــطوا ســابًقا فــي العــراق٣6.

ــا  ــة مــن وضــع الرعاي شــهد موقــف ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطي
األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية بعــض التقــّدم علــى 
مرحلتيــن زمنّيَتيــن. فخــال المرحلــة األولــى )2014 - بدايــة 2019(، صّرحــت 
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الدولــة . ٣5 تنظيــم  حكــم  تحــت  ســوريا  إلــى  "زيــارة  رايــت،  روبــن 
المخاطــر"،  البشــرية  األزمــات  تطــرح  الخــراب،  وســط  اإلســامية: 
،2019 مايــو  أيــار/   7 للســام،  المتحــدة  الواليــات   معهــد 

https://www.usip.org/publications/2019/05/visitpost-isis-syria- 
.)2019 يوليــو  human-crises-pose-risk)تمــوز/ 

ســجناء . ٣6 محاكمــة  بشــأن  محادثــات  فــي  المتحــدة  واألمــم  "العــراق 
الديمقراطيــة"،  ســوريا  قــّوات  تحتجزهــم  الذيــن  اإلســامية  الدولــة 
،2019 يونيــو  حزيــران/   26  ،  Egypt Independent إندبندنــت   إيجيبــت 
https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-prosecution- 

2019(؛  يوليــو  ofislamic-state-prisoners-in-sdf-detention/)تمــوز/ 
عمــر ســتار، "هــل ســيبرم العــراق صفقــًة لمقاضــاة المقاتليــن األجانــب فــي 
تنظيــم الدولــة اإلســامية؟"، المونيتــور Al Monitor، ٣ تمــوز/ يوليــو 2019، 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-isis-
detainees-syria.html)تمــوز/ يوليــو 2019(؛ جــوزي إنســور، ""العــراق" يعــرض 
محاكمــة ســجناء تنظيــم الدولــة اإلســامية المحتجزيــن فــي ســوريا مقابــل 
ــل 2019، ــارات الجنيهــات"، ذي تليغــراف The Telegraph ، 10 نيســان/ أبري  ملي

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-
 /offers-tryisilprisoners-held-syria-multi-billion-pound

الدولــة  تنظيــم  أتبــاع  محاكمــة  العــراق  "يعــرض  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
ذي  المحكمــة"،  كتكاليــف  الماييــن  التحالــف  دفــع  إذا  اإلســامية 
 ،2019 أبريــل  نيســان/   10  ،The Defense Post بوســت   ديفينــس 

https://thedefensepost.com/2019/04/10/iraq-isis-trial-coalition-
يوليــو 2019(. costs/)تمــوز/ 

واشــنطن . ٣7 أحــد"،  يريدهــم  ال  الذيــن  "الجهاديــون  ســاي،  ليــز 
،2018 ديســمبر  األول/  كانــون   21  ،  Washington Postبوســت 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/isis- 

مايــو  أيــار/   14(prisoners/?noredirect=on&utm_term=.0dbf64a95c2d
.)2019

يّتضــح أن الواليــات المتحــدة أعــادت معظــم مقاتليهــا وبعــض النســاء واألطفال . ٣8
وليــس جميعهــم، أنظــر مارتــن شــولوف وجــوردان بورغــر، "الواليــات المتحــدة 
األميركيــة تعيــد عائلــة مــن مخّيــم اعتقال ســوري للمشــتبه بانتمائهــم الى تنظيم 
 الدولــة اإلســامية"، ذي غارديــانThe Guardian ، 22 أيــار/ مايــو 2019،  2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/may/22/us-repatriates- 
2019(؛  يونيــو  حزيــران/   10(family-from-syrian-camp-for-isis-suspects
روكمينــي كاليماشــي وكاثريــن بورتــر "زوجتــان أميركيتــان لمقاتليــن فــي تنظيــم 
الدولــة اإلســامية تريــدان العــودة"، 19 شــباط/ فبرايــر 2019، نيويــورك تايمــز 
New York Times، https://www.nytimes.com/2019/02/19/us/
اعتمــدت  2019(؛  مايــو  أيــار/   20(  islamic-state-american-women.html
روســيا سياســة تقضــي بإعــادة جميــع األطفــال إلــى وطنهــم، وليــس اآلبــاء، 
أنظــر صموئيــل رامانــي، "لمــاذا تصــّر روســيا علــى إعــادة أطفــال مقاتلــي تنظيــم 

ــة  ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة مــراًرا وتكــراًرا أنهــا ال تملــك النّي
ــرت أن  ــر مســّمى، واعتب ــى أجــل غي ــب إل ــا أجان ــاز رعاي وال المــوارد الحتج
هروبهــم المحتمــل يشــّكل تهديــًدا لجميــع الــدول، مصــّرًة بالتالــي علــى 
ضــرورة قيــام البلــدان التــي يحملــون جنســّيتها٣7 بإعادتهــم. ومــع بعــض 
االســتثناءات، رفضــت الــدول المعنيــة بالدرجــة األولــى إعــادة مواطنيهــا 
إلــى الوطــن بســبب مخــاوف أمنيــة، إاّل بعــد دراســة كّل حالــة علــى حــدة٣8.

فــي المرحلــة الثانيــة واألخيــرة )بدايــة 2019 - حتــى اآلن(، أعربــت ســلطات 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة عــن اســتعدادها لمقاضــاة المقاتلين األجانب 
فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية، شــرط حصولهــا علــى دعــم مــن المجتمــع 
الدولــي علــى شــكل خبــرات وأمــوال. ومــا زال موقــف قــّوات ســوريا 
واألطفــال  للنســاء  المتاحــة  القانونيــة  الخيــارات  بشــأن  الديمقراطيــة 

المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية غيــر واضــح حتــى اآلن٣9.

واشــنطن  ذي   ،2019 أبريــل  نيســان/   9 وطنهــم؟"،  إلــى  اإلســامية  الدولــة 
The Washington Post ، https://www.washingtonpost.بوســت

com/politics/2019/04/09/why-is-russia-insisting-bringing-home-
 isisfighters-children/?noredirect=on&utm_term=.20bb0f50ca8d

ــة إعــادة  ــا وكنــدا فــي إمكاني )20 أيار/مايــو 2019(؛ تنظــر الســويد وفرنســا وألماني
األطفــال إلــى الوطــن علــى أســاس كّل حالــة علــى حــدة، ولكّنهــا أكثــر تــردًدا 
فــي مــا يتعّلــق بوالديهــم، خوًفــا مــن عــدم توّفــر العناصــر لمقاضاتهــم بشــكل 
مناســب وإصــدار األحــكام بحّقهــم. انظــر روبــن رايــت، "الفلــول الخطــرة لتنظيــم 
 الدولــة اإلســامية"، ذي نيويوركــر The New Yorker، 16 نيســان/ أبريــل 2019،
https://www.newyorker.com/news/dispatch/thedangerous-dregs-

of-isis )20 أيار/ مايو 2019(؛ "ستعيد السويد أطفال تنظيم الدولة اإلسامية إلى 
 وطنهم" إن أمكن": وزير الخارجية" ، ذي لوكال The Local ، 12 نيسان/ أبريل 2019،

https://www.thelocal.se/20190412/sweden-will-repatriate-
 20(children-ofisis-fighters-if-possible-foreign-minister

أطفــال  إلعــادة  ضئيلــة  مســاعدة  "تونــس:  2019(؛  مايــو  أيــار/ 
رايتــس  هيومــن  أخبــار  وطنهــم"،  إلــى  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم 
،2019 فبرايــر  شــباط/   12  ،Human Rights Watch News  ووتــش 
https://www.hrw.org/news/2019/02/12/  ,2019

tunisia-scant-help-bring-home-isis-memberschildren 
تنظيــم  وأطفــال  "زوجــات  هوبــارد،  بــن  2019(؛  مايــو  أيــار/   14(
فــي  فيهــم  مرغــوب  غيــر  ســوريا،  فــي  مخّزنيــن  اإلســامية:  الدولــة 
 ،2018 يوليــو  تمــوز/   4  ،New York Times تايمــز  نيويــورك   الوطــن"، 

https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/middleeast/islamic-
state-families-syria.html)14 أيــار/ مايــو 2019(؛ لحســن مكينــة، "المغــرب يعيد 
 8 مواطنين من سوريا ألسباب إنسانية"، الشرق األوسط، 11 آذار/ مارس 2019، 

https://aawsat.com/english/home/article/1628781/
nationals-syria-humanitarian-grounds-8-moroccorepatriates 

)10 حزيــران/ يونيــو 2019(. تــرد دراســة مفّصلــة لحالــة بلجيــكا فــي نهايــة هــذه 
المذّكــرة.

اجتمــاع خبــراء جنيــف فــي 2٣ أيــار/ مايــو 2019، التقريــر. لإلطــاع علــى نظــرة . ٣9
شــاملة عــن الخيــارات، أنظــر "مقاتلــو تنظيــم الدولــة اإلســامية وعائاتهــم 
ــار  ــز وقــف إطــاق الن ــادئ"، مرك ــة مب ــارات وأربع ــة خي ــة: ثماني ــون العدال يواجه
 للحقــوق المدنيــة Ceasefire Center for Civilian RIghts، آذار/ مــارس 2019، 

https://www.ceasefire.org/isis-fighters-andtheir-
/families-facing-justice-eight-options-and-four-principles 

)1٣ حزيران/ يونيو 2019(.

تحذير حول تصنيف األشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية
إن التمييــز المذكــور أعــاه مــا بيــن "المقاتليــن الذكــور" مــن ناحيــة و"أفــراد 
األســرة" مــن ناحيــة أخــرى ال يعكــس بالضــرورة وبمــا يكفــي مــن الدّقــة 

األدوار الحقيقيــة لألفــراد المعنييــن فــي ظــّل الخافــة. 

ا أاّل يكــون جميــع الرجــال الذيــن عاشــوا فــي  أواًل، مــن المحتمــل جــدًّ
المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية قــد مارســوا 
وظائــف قتاليــة أو حّتــى دوًرا ناشــًطا فــي المجموعــة المســّلحة المنّظمة. 
ومــع ذلــك، يبــدو أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة قــد افترضــت، فــي مــا 
يتعّلــق بالذكــور األجانــب البالغيــن، أنهــم يشــّكلون تهديًدا كبيًرا يســتوجب 

احتجازهــم فــي الســجون وليــس فــي المخّيمــات. 

ثانيــًا، اعتبــرت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة حوالــى 60 طفــًا مــن الذكــور 
ــا احتجازهــم في مركز إلعــادة التأهيل  مــن المقاتليــن المدّربيــن. ويتــّم حاليًّ

فــي القامشــلي، وليــس فــي المخّيمــات كأفــراد األســر اآلخريــن40.

ثالًثــا، تتوّفــر تفســيرات متعــّددة لوجــود نســاء وأطفــال أجانــب فــي مواقع 
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ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية قبــل أســرهم. ففــي وقــت 
انضمــت فيــه بعــض النســاء طوًعــا إلــى تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن 
ــق أهدافــه )وأصبحــن ناشــطات فــي مجــال  أجــل المســاهمة فــي تحقي
التجنيــد والدعايــة وجمــع األمــوال والتعليــم والرعايــة الصحيــة وممارســة 
وحتــى  الضرائــب  وجمــع  الخيريــة  واألعمــال  والمراقبــة  الشــرطة  دور 
ممارســة المهــام القتاليــة، باإلضافــة إلــى كونهــّن زوجــات وأمهــات(، 
ُجّنــدت أخريــات بالقــوة. وفــي حيــن ُأســر البعــض منهــّن، استســلمت 
ــّن  ــت البعــض منه ــة. وبينمــا مــا زال ــات لقــّوات ســوريا الديمقراطي أخري
ــرت أخريــات  ملتزمــات بأيديولوجيــة تنظيــم الدولــة اإلســامية، فقــد غّي
رأيهــّن بســرعة عنــد وصولهــّن إلــى ســوريا وبــدأن بالبحــث عــن مخــرج منــذ 
ــى  ــد ســافرن ال ــت بعــض النســاء ق ــك، كان ــب ذل ــى جان ــن. ال ــك الحي ذل
ســوريا مــع أطفالهــّن، فيمــا حملــت أخريــات )ليــس دائًمــا طوًعــا( وأنجبــن 
فــي ســوريا. وأخيــًرا، ال بــّد مــن التوّصــل الــى فهــم دقيــق مماثل لســمات 
القاصريــن المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية وأدوارهــم ودوافعهــم.
ــات مختلفــة.  ــة تصنيــف أي إمــرأة فــي فئ ــى إمكاني ــه ال كمــا يجــب التنّب
فمــن المحتمــل أن تكــون قاصــًرا، أو يتيمــة، أو زوجــة، أو أرملــة، أو أّم، أو 
مقاتلــة ســابقة، كمــا يمكنهــا أن ُتصّنــف فــي عــدد مــن هــذه الفئــات أو 

فــي كّلهــا فــي الوقــت نفســه41. 

ــاًء عليــه، ينبغــي أن ننظــر الــى تصنيــف األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم  بن
ــة  ــن هــم فــي ُعهــدة قــّوات ســوريا الديمقراطي ــة اإلســامية والذي الدول
ــا ذكــًرا محتجزيــن فــي الســجون، وحوالــى 11.000 فــرد  )2.010 مقاتــًا أجنبيًّ
مــن أفــراد األســر األجانــب المحتجزيــن فــي المخيّمــات( علــى أنــه مجــرد 

تبســيط ألغــراض هــذه المذّكــرة.

ظــروف . 40 "ســوريا:  التقريــر؛   ،2019 مايــو  أيــار/   2٣ فــي  جنيــف  خبــراء  اجتمــاع 
اإلســامية"،  الدولــة  تنظيــم  الــى  بانتمائهــم  المشــتبه  لعائــات  قاســية 
 ،2019 يوليــو   / تمــوز   2٣  ،Human Rights Watch رايتــس ووتــش  هيومــن 

https://www.hrw.org/news/2019/07/23/
 syriadire-conditions-isis-suspects-families 

تنظيــم  مقاتلــو  يمــأل  "فيمــا  ســافاج،  تشــارلي  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
األصليــة  بلدانهــم  تديــر  ســوريا،  فــي  الســجون  اإلســامية  الدولــة 
 ،2018 يوليــو  تمــوز/   18  ،New York Timesتايمــز نيويــورك   نظرهــا"، 

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/
middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html 

)تمــوز/ يوليــو 2019(. لدواعــي الختــام، فيمــا يتعلــق بموقــف قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة مــن تــوّرط األطفــال فــي النــزاع المســّلح، يمكــن اإلشــارة إلــى أن 
القيــادة العامــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة قــد أعلنــت بموجــب أمــر عســكري 
يمتثلــون  المصلحــة  أصحــاب  أن جميــع   2018 أيلــول/ ســبتمبر   5 فــي  صــدر 
لصكــوك القانــون الدولــي الرئيســة بشــأن هــذه المســألة، وأن تجنيــد األطفــال 

دون ســّن 18 محظــور. 
مجــال . 41 فــي  بالتنفيــذ  والمعنيــة  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  العمــل  فرقــة 

حقــوق  وحمايــة  بتعزيــز  المعنــي  العامــل  الفريــق  اإلرهــاب،  مكافحــة 
للــدول  "توجيهــات  اإلرهــاب،  مكافحــة  أثنــاء  القانــون  وســيادة  اإلنســان 
األجانــب  المقاتلــون  يشــّكله  الــذي  للتهديــد  االســتجابات  بشــأن 
،29-24 ص.   ،2018 نيويــورك  اإلنســان"،  حقــوق  مــع   المتوافقــة 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/<
 >Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-final.pdf 

المتحــدة  التابعــة لألمــم  العمــل  يلــي: فرقــة  مــا  )فــي  أيــار/ مايــو 2019(   14(
..."(؛  للــدول  "توجيهــات  اإلرهــاب،  فــي مجــال مكافحــة  بالتنفيــذ   والمعنيــة 
 Joana Cook and Gina Vale, “From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the
 Women and Minors of Islamic State”, International Centre for the

.Study of Radicalisation, London 2018, pp. 7-10 and 23-35



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا11

ُيعــّد النــزاع بيــن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة والمجموعــات المســّلحة 
نزاًعــا  فــي شــمال شــرق ســوريا  اإلســامية  الدولــة  لتنظيــم  التابعــة 
مســّلًحا غيــر دولــي، وفــق المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات 
المشــتركة  )المــادة   1949 أغســطس  آب/   12 فــي  المؤّرخــة  جنيــف 
الثالثــة(42. وقــد تــّم اســتيفاء العتبَتيــن المطلوبَتيــن، وهمــا )1( تنظيــم 
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة و)2( حــّدة األعمــال العدائيــة علــى 
مــدى عــّدة ســنوات فــي هــذه المنطقــة4٣. وعلــى الرغــم مــن االنتصــارات 
الكبيــرة األخيــرة علــى تنظيــم الدولــة اإلســامية التــي نجحــت فــي تجريــده 
ــة المســّلحة  ــح أن تبقــى المجموع ــة، مــن المرّج مــن ســيطرته اإلقليمي
وتلجــأ إلــى أســلوب عمــل أكثــر ســّريًة44. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال 
ــال فــي  ــة المســّلحة األخــرى تشــارك فــي القت عــدد مــن الجهــات الفاعل

المنطقــة وال يمكــن بالتالــي اســتبعاد تجــّدد العنــف45.  

يســري اإلطــار القانونــي الدولــي التالــي علــى النــزاع المســّلح غيــر الدولــي 
الدائــر مــا بيــن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة وتنظيــم الدولــة اإلســامية:

)٣.1( القانــون الدولــي اإلنســاني، أي القانــون الــذي يحكــم ســير األعمــال 
العدائيــة وحمايــة األشــخاص فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة؛

)٣.1( القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وهــو مجموعــة مــن القواعد التي 
تنطبــق فــي جميــع األوقــات، بمــا فــي ذلك فــي النزاعات المســّلحة؛ 

)٣.٣( القانــون الدولــي لّاجئيــن، حيــث أن الوضــع علــى األرض يشــمل 
ــي هــم مــن  ــك الت ــر تل ــم دول غي ــة فــي إقلي ــى حماي ــة ال أشــخاًصا بحاج

رعاياهــا. 

اإلطار القانوني الواجب تطبيقه  .٣

باإلضافــة إلــى هــذا النــزاع المســّلح غيــر الدولــي، أثــارت مشــاركة التحالــف . 42
المرتبطــة  الموازيــة  المســّلحة  النزاعــات  مســألة   2014 العــام  فــي  الدولــي 
التاليــة  الــدول  شــاركت  وقــد  اإلســامية.  الدولــة  تنظيــم  محاربــة  بســياق 
واألردن،  وألمانيــا،  وبلجيــكا،  أســتراليا،  ســوريا:  فــي  الناشــط  التحالــف  فــي 
واإلمــارات  وتركيــا،  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  وروســيا،  وهولنــدا، 
العربيــة المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة. وبــدأ التحالــف 
بــّد مــن  الحكومــة. ال  بدعــوة مــن  العــراق  غــارات جويــة فــي  الدولــي بشــّن 
اإلشــارة إلــى أن عملياتــه فــي ســوريا لــم تنــل يوًمــا موافقــة الســلطات فــي 
دمشــق. حــول تصنيــف النزاعــات المســّلحة فــي ســوريا، أنظــر بشــكل خــاص 
المســّلحة  النزاعــات  جنيــف،  ألكاديميــة  التابعــة   RULAC بيانــات  قاعــدة 
التالــي:   الموقــع اإللكترونــي  الدوليــة فــي ســوريا، وهــي متوّفــرة علــى   غيــر 

http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-
international-armed-conflicts-insyria#collapse3accord 

 Terry D. Gill, ‘Classifying the 2019(؛  مايــو  أيــار/   1٣(  
 Conflict in Syria’, International Law Studies, U.S.
 ;Naval War College, Vol. 92, 2016, p. 353ss 
 David Wallance, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, ‘Trying to Make
 Sense of the Senseless: Classifying the War in Syria under the Law
 of Armed Conflict’, Michigan State International Law Review, Vol.

.25, Issue 3, 2017, p. 556ss
ضــد . 4٣ العــام  المّدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

تاديتــش، القضيــة رقــم IT-94-1، قــرار بشــأن دفــع الدفــاع علــى االســتئناف 
.]70[  )1995 أكتوبــر  األول/  تشــرين   2( القضائيــة  الواليــة  بشــأن  التمهيــدي 

كولــن ب. كارك، "قــد يكــون ألحــدث فيديــو لتنظيــم الدولــة اإلســامية عواقب . 44
 طويلة ومخيفة"، لوس أنجلوس تايمز Los Angeles Times، 6 أيار/ مايو 2019، 
https: // www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-clarke-  
.)2019 مايــو  أيــار/   20(  afghanistanbaghdadi- 20190506-story.html

النزاعــات . 45 فــي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  لتطبيــق  الزمنــي  النطــاق  حــول 
النــزاع  اإلنســاني وتحديــات  الدولــي  "القانــون  أنظــر  الدوليــة،  غيــر  المســّلحة 
المســّلح المعاصــر"، التقريــر الرابــع الــذي أعّدتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
للمؤتمــر الدولــي الثانــي والثاثيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر الــذي ُعقــد 
فــي جنيــف بيــن 8 و10 كانــون األول/ ديســمبر 2015، ُنشــر فــي المجلــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر، ن. 900 ، ص. 14٣7-14٣6

النــزاع يــدور علــى أراضــي ســوريا، فــإن القانــون  الــى أن  أخيــًرا، نظــًرا 
الداخلــي الســوري ينطبــق أيًضــا علــى هــذا الوضــع. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
ــي الداخلــي الســوري بعمــق،  ــن تقــوم بتحليــل اإلطــار القانون ــرة ل المذّك

ألّن الموضــوع خــارج نطاقهــا.

٣.1 القانون الدولي اإلنساني 
إن القاعــدة التعاهديــة فــي القانــون الدولــي اإلنســاني التــي تســري علــى 
النــزاع المســّلح غيــر الدولــي فــي شــمال شــرق ســوريا هــي المــادة الثالثــة 
المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف المؤّرخــة فــي 12 آب/ أغســطس 1949 

)المــادة الثالثــة المشــتركة(، والتــي تنــّص علــى مــا يلــي:

فــي حالــة قيــام نــزاع مســّلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي أحــد 
األطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطّبــق 

ــة: ــى األحــكام التالي ــّد أدن كح
األشــخاص الذيــن ال يشــتركون مباشــرًة فــي األعمــال العدائيــة، . 1

بمــن فيهــم أفــراد القــّوات المســّلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، 
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو 
االحتجــاز أو ألي ســبب آخــر، يعاَملــون فــي جميــع األحــوال معاملــًة 
إنســانيًة، دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الدين 
 أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. 
ولهــذا الغــرض، ُتحّظــر األفعــال التاليــة فــي مــا يتعّلــق باألشــخاص 
 المذكوريــن أعــاه، وتبقــى محظــورة فــي جميــع األوقــات واألماكــن:

 االعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل      ب. 
        بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

أخذ الرهائن؛ج. 
 االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــّص المعاملــة د. 

        المهينة والحاطة بالكرامة؛
 إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمة ســابقة ه. 

جميــع  وتكفــل  ــا،  قانونيًّ تشــكيًا  مشــّكلة  محكمــة  أمــام        
         الضمانــات القضائيــة الازمــة فــي نظــر الشــعوب المتمّدنــة.
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ُيجمع الجرحى والمرضى وُيعتنى بهم.. 6
ويجــوز لهيئــة إنســانية غيــر متحّيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، أن 

تعــرض خدماتهــا علــى أطــراف النــزاع. )...( 

ــون  ــة للقان يخضــع الوضــع إًذا لهــذا الحكــم، فضــًا عــن القواعــد العرفي
ــي اإلنســاني46. الدول

إن ســوريا ليســت دولــة طرًفــا فــي البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الــى 
اتفاقيــات جنيــف والصــادر فــي 8 حزيــران/ يونيــو 1977. وبالتالــي، فــإن 
أحــكام البروتوكــول اإلضافــي الثانــي تنطبــق فقــط فــي النــزاع الســوري 

ــي العرفــي. ــون الدول ــا القان بقــدر مــا يتضّمنه

٣.2 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

مــن الُمعتــرف بــه علــى نطــاق واســع أن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق 
ــزاع المســّلح، بمــا فــي ذلــك النزاعــات  اإلنســان يســتمّر فــي حــاالت الن
ذات الطابــع غيــر الدولــي47. أمــا معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي تنطبــق 
فــي ســوريا وُتعتبــر ذات صلــة بهــذا التحليــل، فهــي العهــد الدولــي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية48 واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
المهينــة49،  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل50، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــّد المــرأة51.

مــن بيــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي البالغ عددهــا 161 قاعدة التي . 46
حّددتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي دراســتها للعــام 2005،  14٣ قاعــدة 
تنطبــق علــى كلٍّ مــن النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغير الدولية. أنظــر جون- ماري 
هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنســاني العرفي )مطبعة جامعة 
كامبريــدج، 2005( المجلــد 1 )ُيشــار إليهــا فــي مــا يلــي بـــ "دراســة القانــون الدولــي 
 اإلنســاني العرفــي"(. يمكــن الوصــول إلــى هــذه القواعــد مــن خال الرابــط التالي: 
https://ihl-databases.icrc.org/ customary-ihl/eng/docs/v1_rul 

)14 أيار/ مايو 2019(. 
لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، "التعليــق العــام رقــم ٣1 - طبيعــة . 47

العهــد"،  فــي  األطــراف  الــدول  علــى  المفــروض  العــام  القانونــي  الموجــب 
يتــّم تنظيــم  الفقــرة 11؛  أيــار/ مايــو 2004،   ،1٣26 .Add/1.Rev/21/CCPR/C
العاقــة بيــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
وفًقــا لمبــدأ التخصيــص: فــي حالــة قابليــة التطبيــق المتزامنــة، يحــّدد هــذا 
المبــدأ القاعــدة التــي تســمو علــى األخــرى وكيــف. تّمــت المصادقــة علــى هــذا 
ــار  ــا االستشــاري بشــأن اآلث ــة فــي رأيه ــل محكمــة العــدل الدولي ــدأ مــن قب المب
القانونيــة لبنــاء جــدار فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة )9 تمــوز/ يوليــو 2004( 
 ]106[. لمزيــد مــن المعلومــات حــول اآلثــار المترتبــة علــى هــذا المبــدأ، أنظــر: 
 Marco Sassòli, Antoine Bouvier, Anne Quintin, How Does Law
 Protect in War, Vol. 1, 3rd edition, ICRC, Geneva )2011( p. 453;
 Marco Sassoli and Laura Olsen, ‘The relationship between
 international humanitarian law and human rights law where it
matters: admissible killings and internment of fighters in non-
 international armed conflicts’, International Review of the
;Red Cross, Col. 90, No. 871 )September 2008( pp.599-627 

 Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and Sandesh Sivakumaran )eds(,
 International Human Rights Law )Oxford University Press: 2010(pp.

.530-536
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك، 16 كانون األول/ . 48

ديسمبر 1966، سلسلة معاهدات األمم المتحدة، UNTS 999، ص. 171. انضمت 
ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية في 21 نيســان/ 
أبريــل 1969. ودخــل هــذا الصــّك حيــز التنفيــذ فــي 2٣ آذار/ مــارس 1976. لإلطــاع 
 علــى نظــرة شــاملة عــن مصادقــة ســوريا علــى معاهــدات حقــوق اإلنســان، أنظــر: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=EN 

)تموز/ يوليو 2019(.
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية . 49

أو الاإنســانية أو المهينــة، نيويــورك، 10 كانــون األول/ ديســمبر 1984، سلســلة 
معاهــدات األمــم المتحــدة، المجلــد 1465، ص. 85. انضّمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب فــي 19 آب/ أغســطس 2004 ولكنهــا ليســت طرًفــا فــي 

البروتوكــول االختيــاري. 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل )اعُتمــدت فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1989، دخلــت . 50

أيلــول/ ســبتمبر UNTS 1577 )1990 ٣. تشــمل المبــادئ  حيــز التنفيــذ فــي 2 
األساســية مصلحــة الطفــل الفضلــى )المــادة ٣(، وعــدم التمييــز )المــادة 2(، 
والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو )المــادة 6(، والحرمــان مــن الحريــة كتدبيــر أخيــر 
وألقصــر مــدة ممكنــة )المــادة ٣7(. صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
فــي 15 تمــوز/ يوليــو 199٣، وبروتوكولهــا االختيــاري بشــأن اشــتراك األطفــال فــي 

النزاعــات المســلحة فــي 17 تشــرين األول/ أكتوبــر 200٣.  
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة )إتفاقيــة ســيداو(، . 51

نيويــورك )اعُتمــدت فــي 18 كانــون األول/ ديســمبر 1979، دخلــت حيــز النفــاذ فــي 
٣ أيلــول/ ســبتمبر UNTS 1249 )1981 1٣. انضمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي 28 آذار/ مــارس 200٣. 
راجــع. 52 القضيــة،  هــذه  حــول  النقــاش  عــن  شــاملة  لمحــة  علــى   لاّطــاع 

 Jean-Marie Henckaerts and Cornelius Wiesener, ‘Human rights
 obligations of non-State armed groups: a possible contribution
 from customary international law?’, in Robert Kolb and Gloria
 Gaggioli )eds(, Research Handbook on Human Rights and
 ;Humanitarian Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 146ss 
Andrew Clapham, ‘Focusing on Armed Non-State Actors’, in 
 Andrew Clapham and Paola Gaeta )eds(, The Oxford
 Handbook of International Law in Armed Conflict,
 ;)Oxford University Press: 2014( pp. 766–810, at 786ss 
 Konstantinos Mastorodimos, Armed Non-State Actors in
 International Humanitarian and Human Rights Law: Foundation and
 Framework of Obligations, and Rules on Accountability )Ashgate,

.)Farnham: 2016
 أنظر . 5٣

 Geneva Academy, ‘Human Rights Obligations of Armed Non-State
 Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights
.Council’, Geneva )December 2016( Academy in-Brief 7, pp. 18-30

تبقــى  ُملزمــة لحكومــة ســوريا،  الصكــوك  أن هــذه  الرغــم مــن  علــى 
مســألة انطبــاق هــذه النصــوص القانونيــة علــى الجهــات الفاعلــة مــن 
ــة ، موضــع خــاف. وفــي  ــل قــّوات ســوريا الديمقراطي ــة، مث ــر الدول غي
حيــن يمكــن أن نعتبــر، مــن منظــور القانــون الدولــي العــام المحافــظ، أن 
الــدول وحدهــا تلتــزم بمعاهــدات حقــوق اإلنســان، يعتبــر بعــض العلمــاء 
أن هــذه المقاربــة ال تحمــي أصحــاب الحقــوق األفــراد حمايــًة مناســبًة فــي 
ــب المفــّوض الســامي لحقــوق  ــل موقــف مكت ــث. ويتمّث العصــر الحدي
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي أن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الدولــة 
تتحّمــل مســؤوليات فــي مجــال حقــوق اإلنســان إذا ســيطرت علــى أراٍض 
ــة5٣، وهــذا هــو بالفعــل  ــف الحكومي ــف شــبيهة بالوظائ ومارســت وظائ

حــال قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. 
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االنتقــاص  األطــراف  للــدول  اإلنســان  بعــض صكــوك حقــوق  تتيــح 
مــن بعــض األحــكام فــي أوقــات النزاعــات المســّلحة. والجديــر بالذكــر 
أنــه بموجــب المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، يجــوز لدولــة مــا أال تتقّيــد مؤّقًتا ببعــض التزاماتها التعاهدية 
فــي ظــروف اســتثنائية. يخضــع هــذا االحتمــال لمتطّلبــات صارمــة، 
مثــل وجــود حالــة طــوارئ عامــة تتهــّدد حيــاة األمــة، واإلعــان الرســمي 
الُمســبق عــن قيــام حالــة الطــوارئ هــذه، واحتــرام مبــدأ التناســب54. فــي 
الواقــع، لــم تســتخدم الحكومــة الســورية هــذا الخيــار، مــا يعنــي بالتالــي 
أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينطبــق بأكملــه 

ــزاع المســّلح الســوري. فــي الن

٣.٣ القانون الدولي لاّلجئين 

ال يرتبــط القانــون الدولــي لّاجئيــن ارتباًطــا مباشــًرا بالمقاتليــن األجانــب 
فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية وبالنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيم 
والموجوديــن فــي ُعهــدة قــّوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــمال شــرق 
ســوريا، ال ســّيما وأن اتفاقيــة العــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن55 
ســوريا  قــّوات  وال  فيهــا  طــرف  غيــر  دولــة  بصفتهــا  ســوريا  ُتلــزم  ال 
الديمقراطيــة ألنهــا جهــة فاعلــة مــن غيــر الدولــة. ومــع ذلــك، قــد تصبــح 
االتفاقيــة قابلــة للتطبيــق علــى هــؤالء األشــخاص فــي ظــّل شــرَطين 

ــن.  تراكمّيي

أواًل، يجــب أن يكــون المقاتلــون األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 
أو النســاء واألطفــال المرتبطــون بالتنظيــم متواجديــن علــى أراضــي دولــة 
ُملزمــة باحتــرام اتفاقيــة العــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن أو عنــد 
حدودهــا وقــد طلبــوا اللجــوء56، إســتناًدا الــى خــوف لــه مــا يبــّرره مــن 
التعــّرض لاضطهــاد ألحــد األســباب الُمدرجــة فــي المــادة 1.أ.)2( مــن 
هــذا الصــّك الدولــي57. علــى الرغــم مــن أن الوجــود الجســدي علــى حــدود 
الدولــة المســتقِبلة أو داخلهــا ليــس مــن الناحيــة التقنيــة شــرًطا بموجــب 
االتفاقيــة، غيــر أنــه نــادًرا مــا تقــوم الــدول فــي أرض الواقــع بدراســة 

ــواردة "مــن الخــارج".  ــن ال ــات الاجئي طلب

ــب أو  ــة اإلســامية األجان ــم الدول ــي تنظي ــات أن مقاتل ــي إثب ــا، ينبغ ثانًي
النســاء واألطفــال المرتبطيــن بــه قــد ُحرمــوا مــن حمايــة ســلطاتهم 
الوطنيــة. وُتعتبــر اســتحالة االســتفادة مــن حمايــة البلــد الــذي يحمــل 
ــف الاجــئ فــي المــادة 1.أ.)2(  الشــخص جنســّيته شــرًطا بموجــب تعري

مــن االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن.
فــي حــال أصبــح مقّدمــو الطلــب فــي بلــد ُملــزم باحتــرام اتفاقيــة العــام 
1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن ورفــض بلدهــم المنشــأ أن يوّفــر لهــم 
الحمايــة، يجــب النظــر فــي المبــادئ التاليــة للقانــون الدولــي لّاجئيــن: )1( 
ــة طــرد أو  ــدأ عــدم اإلعــادة القســرية الــذي يحّظــر بموجبــه علــى الدول مب
رّد فــرد إلــى المناطــق التــي تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــّددة بســبب 
عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه الــى فئــة اجتماعيــة أو بســبب آرائــه 
السياســية58؛ )2( موجــب مفــروض علــى الدولــة لــدرس الطلــب ؛ )٣( 

ــد اإلقصــاء60.  ــق المحتمــل لبن التطبي

بغــّض النظــر عــن قابليــة تطبيــق االتفاقيــة، يشــّكل موجــب عــدم اإلعــادة 
القســرية جــزًءا مــن القانــون الدولــي العرفــي61 وُيعتبــر ُملزًمــا بموجــب 
ــي مــن  ــر دول ــزاع مســّلح غي ــي ن ــة ف ــة المشــتركة المنطبق المــادة الثالث

ــة اإلنســانية )أنظــر القســَمين 5 و 7(62.  ــاء بموجــب المعامل أجــل الوف

لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، "التعليــق العــام رقــم 29 - حالــة الطوارئ . 54
)المــادة 4("، 24 تمــوز/ يوليــو Add/1.Rev/21/CCPR/C ،2001.11 )فــي مــا يلــي 
التعليــق العــام 29(؛ لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، "التعليــق العــام 
٣5 - المــادة 9 )الحريــة واألمــن الشــخصي(" )٣1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2014( 

CCPC/C/GC/٣5، الفقــرات 16-14. 
االتفاقيــة المتعّلقــة بوضــع الاجئيــن )اعُتمــدت فــي 28 تمــوز/ يوليــو 1951، . 55

)اتفاقيــة   ،1٣7  UNTS 189  )1954 أبريــل  نيســان/   22 فــي  النفــاذ  حيــز  دخلــت 
الاجئيــن(. 

الــدول المتاخمــة لســوريا هــي لبنــان وتركيــا والعــراق واألردن وإســرائيل. مــن . 56
بيــن هــذه الــدول، وحدهمــا إســرائيل وتركيــا دولتــان طــرف فــي اتفاقيــة الاجئيــن 

للعــام 1951. 
ــه . 57 ــى أن ــن للعــام 1951 الاجــئ عل ــة الاجئي ــف )2( مــن اتفاقي تعــّرف المــادة 1 أل

شــخص "... بســبب خــوف لــه مــا يبــّرره مــن التعــّرض لاضطهــاد بســبب 
عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه الــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه 
ــي يحمــل جنســيتها وال يســتطيع أو ال يرغــب فــي  ــاد الت السياســية، خــارج الب
ــه وهــو خــارج  ــد بســبب هــذا الخــوف، أو كل مــن ال جنســّية ل ــة ذلــك البل حماي
بلــد إقامتــه الســابقة وال يســتطيع أو ال يرغــب بســبب ذلــك الخــوف فــي العــودة 

الــى ذلــك البلــد".

هــذا المبــدأ مكــّرس فــي المــادة ٣٣ مــن اتفاقيــة الاجئيــن للعــام 1951 ولــه . 58
وضــع عرفــي كقاعــدة ال يمكــن االنتقــاص منهــا بموجــب القانــون الدولــي العــام 
ــب؛ والمــادة 7  ــة مناهضــة التعذي لحقــوق اإلنســان. انظــر المــادة ٣ مــن اتفاقي
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والــرأي االستشــاري 
حــول تطبيــق االلتزامــات بعــدم اإلعــادة القســرية خــارج نطــاق الواليــة القضائيــة، 

جنيــف، 2007، الفقــرة 15.
ال تــورد اتفاقيــة الاجئيــن للعــام 1951 ســوى تعريــف الاجــئ، وتصــف المعاملــة . 59

القانونيــة واإلداريــة التــي يجــب أن يســتفيد منهــا الاجــئ بمجــرد االعتــراف 
ــئ،  ــد وضــع الاج ــراءات لتحدي ــة طــرف أن تضــع إج ــكّل دول ــود ل ــه. ويع بوضع
ولكــن يجــب أن يشــمل ذلــك طريقــة إلثبــات الوقائــع التــي يرفعهــا مقــّدم الطلب 
والتحّقــق مــن أنهــا تنــدرج ضمــن التعريــف. أنظــر مفّوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الاجئيــن، دليــل اإلجــراءات والمعاييــر الواجــب تطبيقهــا لتحديــد وضــع 
الاجــىء بمقتضــى اتفاقيــة 1951 وبروتوكــول 1967 الخاّصيــن بوضــع الاجئيــن، 

جنيــف، كانــون األول/ ديســمبر 2011، الفقــرة 189 ومــا يلــي. 
تســمح المــادة 1 واو مــن اتفاقيــة الاجئيــن للعــام 1951 للــدول المتعاقــدة بــأن . 60

تعتبــر أن مقــّدم الطلــب ال يســتحّق الحمايــة الدوليــة إذا ُوجــدت بحّقــه أســباب 
جديــة تدعــو الــى اعتبــار أنــه ارتكــب جريمــة مــن جرائــم القانــون الدولــي اإلنســاني، 
أو جريمــة جســيمة غيــر سياســية، أو أعمــااًل مخالفــة ألهــداف األمــم المتحــدة 
ومبادئهــا، علــى الرغــم مــن أنــه يقــع تحــت تعريــف الاجــئ. أنظــر دليــل مفوضيــة 
األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، الفقــرات 140-16٣. يجــب التأكيــد علــى أن 
األمــر يتعّلــق باالعتــراف بوضــع الاجــئ لكنــه ليــس وســيلة تلقائيــة لإللتفــاف 

علــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية. 
مفّوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية . 61

كمعيــار فــي القانــون الدولــي العرفــي. الــرّد علــى األســئلة التي طرحتهــا المحكمة 
الدســتورية االتحاديــة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة علــى المفّوضيــة فــي القضايــا 
19٣8 BvR 2/BvR 2 ,9٣ 195٣/BvR 2 ,9٣ 9٣/1954 )٣1 كانون الثاني/ يناير 1994(؛ 
مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، "رأي استشــاري بشــأن تطبيــق 
ــة  ــة بموجــب اتفاقي ــة القضائي ــارج الوالي ــادة القســرية خ ــدم اإلع االلتزامــات بع
العــام 1951 المتعّلقــة بوضــع الاجئيــن وبروتوكولهــا للعــام 1967" )26 كانــون 

ــان 15 و21.  ــر 2007( الفقرت ــي/ يناي الثان
الدوليــة . 62 اللجنــة  - مقّدمــة شــاملة،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  ميلــزر،  نيلــز 

للصليــب األحمــر، جنيــف، 2016 ص. 214؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
 .7٣8-7٣0 الفقــرات  المشــتركة،  الثالثــة  المــادة  علــى  تعليــق   ،)2017(



14 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  صالحيــة   .٤
لالحتجــاز بموجــب القانــون الدولي اإلنســاني 

٤.1 السياق الوقائعي

تشــير األدلــة إلــى خضــوع الرجــال المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية 
تحديــد  أجــل  مــن  استســامهم،  أو  أســرهم  عنــد  أمنــّي،  لفحــص 
"وضعهــم" فــي المجموعــة المســّلحة. وقــد ُأودع األشــخاص الذيــن 
ُيعتقــد أنهــم مقاتلــون الســجون، بينمــا احُتجــز األشــخاص المرتبطيــن 
فقــط بالتنظيــم والذيــن ال وظائــف قتاليــة لديهــم فــي مخّيمــات. ويظهــر 
أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة قــد افترضــت أن جميــع الرجــال األجانــب 
هــم مــن المقاتليــن فُأودعــوا الســجن، حيــث يبــدو أنــه مــا مــن رجــال فــي 

األقســام المخّصصــة لألجانــب فــي المخّيمــات المذكــورة أعــاه6٣. 

ــر  ٤.2 الحــّق الضمنــي فــي االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غي
ــة ــة قهرّي دولــي ألســباب أمني

االحتجــاز  االحتجــاز:  مــن  بنوَعيــن  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يعتــرف 
بانتظــار  مــا  فــرد  احتجــاز  هــو  الجنائــي  الجنائــي واالعتقــال. واالحتجــاز 
ــي. أمــا االعتقــال، فيقضــي باحتجــاز  المحاكمــة أو بموجــب حكــم قضائ
ــا علــى القــّوة أو المجموعــة المســّلحة.  ــه يشــّكل خطــًرا أمنيًّ فــرد مــا ألن
تنطبــق المــادة الثالثــة المشــتركة علــى قــدم المســاواة علــى الــدول 
والكيانــات مــن غيــر الدولــة، وهــي تلحــظ شــكَلي االحتجــاز باعتبارهمــا 
مازَميــن للنــزاع المســّلح غيــر الدولــي. وتنــّص المــادة الثالثــة المشــتركة 
صراحــًة علــى معاملــة األشــخاص العاجزيــن عــن القتــال بســبب االحتجــاز 
معاملــًة انســانيًة فــي جميــع األحــوال64. وتنــّص المــادة 5 مــن البروتوكــول 
ــى  ــا عل ــا الواجــب تطبيقه ــة الُدني ــر المعامل ــى معايي ــي عل اإلضافــي الثان
أم  معتقليــن  أكانــوا  "ســواء  دولــي  غيــر  مســّلح  نــزاع  فــي  الســجناء 
ــات  ــي النزاع ــال ف ــًة بحــدوث االعتق ــي صراح ــرف بالتال ــن"، وتعت محتجزي

المســّلحة غيــر الدوليــة65.

ــزاع مســّلح  ال يمنــح القانــون الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقــه فــي ن

ــى الرغــم  ــة االحتجــاز. عل ــة صاحي ــي صراحــًة األطــراف المتحارب ــر دول غي
ــي  ــون الدول ــة للصليــب األحمــر أن القان ــة الدولي ــر اللجن ــك، تعتب مــن ذل
اإلنســاني التعاهــدي والعرفــي يمنحــان كًا مــن الــدول والمجموعــات 
ــق  ــا فــي االحتجــاز ألســباب تتعّل ــا ضمنيًّ ــة حقًّ ــر الدول المســّلحة مــن غي
)احتجــاز  تنظيــم محاكمــات جنائيــة  المســّلح، ســواء ألغــراض  بالنــزاع 
ــي يحــدق بالقــوة أو المجموعــة المســّلحة  ــد أمن ــد تهدي ــي( أم لتحيي جنائ
هــذا  البــارزون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  علمــاء  ويؤّيــد  )اعتقــال(66. 
الموقــف67. فالحــّق الضمنــي فــي االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي 
مســتمّد مــن توليفــة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقانــون المعاهــدات الُمطّبــق فــي النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة علــى ســبيل القيــاس. هــذا وقــد أضفت اللجنــة الدولية 
ــة المختلطــة مــن  ــى هــذه المجموع ا عل ــا رســميًّ ــب األحمــر طابًع للصلي
المصــادر القانونيــة الواجــب تطبيقهــا علــى االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر 
دولــي فــي سلســلة مــن األوراق البحثيــة، قبــل أن تتبّنــى هــذا الموقــف 

ــه "موقفهــا الرســمي"68. ــى أن عل

اإلســامية . 6٣ الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  يمــأل  "فيمــا  ســافاج،  تشــارلي 
نظرهــا"،  األصليــة  بلدانهــم  تديــر  ســوريا،  فــي  الســجون 
 ،2018 يوليــو  تمــوز/   18  ،New York Times تايمــز   نيويــورك 

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/
 middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html 

أربــع  ســجًنا":  كان  لكنــه  حلًمــا،  باعونــا  "لقــد  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  إلــى  انضمامهــّن  ســبب  يشــرحن  نســاء 
 ،2019 أبريــل  نيســان/   2٣ هآرتــس،  ديارهــّن"،  إلــى  العــودة   ويطلبــن 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/
syria/they-sold-usa-dream-but-it-was-a-prison-

women-who-joined-isis-xpressregret-1.7160000 
)تمــوز/ يوليــو 2019(؛ هيومــن رايتــس ووتــش، "ســوريا: ظــروف قاســية لعائــات 
ــو 2019، ــة اإلســامية "، 2٣ تمــوز/ يولي ــم الدول ــى تنظي  المشــتبه بانتمائهــم ال

https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditionsisis-

suspects-families )تمــوز/ يوليــو 2019(.  
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علــى غــرار المــادة الثالثــة المشــتركة، يســري البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
الــى إتفاقيــات جنيــف للعــام 1949 علــى النزاعــات التــي ال تّتســم بطابــع 
دولــي69. وســوريا ليســت مــن الــدول الموّقعــة علــى البروتوكــول، مــا 
يعنــي بالتالــي أن أحكامــه ليســت ُملزمــة مباشــرًة بالنســبة اليهــا، بحكــم 
البروتوكــول اإلضافــي  أحــكام  فــإن  ذلــك،  المعاهــدات. ومــع  قانــون 
مــن  جــزًءا  ُتعتبــر  للمحتجزيــن  اإلنســانية  بالمعاملــة  المتعّلقــة  الثانــي 
القانــون الدولــي العرفــي، وهــي بالتالــي ُملزمــة علــى قــدم المســاواة 

ــر دولــي70. ــزاع مســّلح غي لجميــع األطــراف فــي ن

ــر مــع  ــى حــّد كبي ــي إل تتوافــق المــادة 5 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثان
المســودة األصليــة للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، التــي كانــت تســتند 
ــة والرابعــة بشــأن ظــروف االعتقــال  ــي جنيــف الثالث ــادئ اتفاقّيَت ــى مب إل
فــي نــزاع مســّلح دولــي71. تفــرض المــادة 5 معاييــر ُدنيــا تســري علــى 
"أشــخاص ُقّيــدت حريتهــم" وهــي "تغّطــي كًا مــن األشــخاص الذيــن 
ــا واألشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم ألســباب  تجــري مقاضاتهــم جنائيًّ
ــي"، شــرط وجــود  ــون الجنائ ــة، مــن دون مقاضاتهــم بموجــب القان أمني
صلــة بالنــزاع المســّلح72. وتقــّر عبــارة "المســؤولين عنــد اعتقــال أو احتجــاز 
األشــخاص"، الــواردة فــي المــادة 5)2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، 
بــأن االعتقــال مــازم لـــنزاع مســّلح غيــر دولــي وســيحدث بحكــم الواقــع، 

بصــرف النظــر عــن االعتــراف بصاحيــة االحتجــاز القانونيــة أو ال7٣.

يتمّثــل موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي أن القانــون الدولــي 
اإلنســاني التعاهــدي والعرفــي علــى حــّد ســواء يمنحــان صاحيــة متأصلــة 
لاحتجــاز فــي كّل مــن النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وكمــا 
ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ''يســتند هــذا الموقــف الــى 
حقيقــة أن االعتقــال هــو شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة الشــائع 
الحــدوث فــي النزاعــات المســّلحة، وال تحّظــره المــادة الثالثــة المشــتركة، 
فــي حيــن يشــير البروتوكــول اإلضافــي الثانــي - الــذي صادقــت عليــه 167 
ــول  ــة البروتوك ــخ صياغ ــر تاري ــد ُذك ــال"74. وق ــى االعتق ــًة ال ــة – صراح دول
االحتجــاز  فــي  الضمنيــة  بالحقــوق  الثانــي دعًمــا لاعتــراف  اإلضافــي 
ــدأ األساســي لإلنســانية، بشــكل عــام، واألحــكام  مــن أجــل تفعيــل المب
فــي  االحتجــاز  حــّق  وُيعتبــر  خــاص75.  بشــكل  باالعتقــال،  المتعّلقــة 

البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الــى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/ . 69
أغســطس 1949، والمتعّلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، 
UNTS 1125 609  )دخــل حيــز النفــاذ فــي 7 كانــون األول/ ديســمبر 1978(، )ُيشــار 

إليــه فــي مــا يلــي بـــ "البروتوكــول اإلضافــي الثانــي"(. 
القانــون . 70 بــك،  دوزوالــد-  ولويــز  هنكرتــس  مــاري  جــون- 

 )2005 كامبريــدج،  جامعــة  )مطبعــة  العرفــي  اإلنســاني   الدولــي 
 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary
.)International Humanitarian Law )Cambridge University Press, 2005

علــى . 71 تعليــق  زيمرمــان،  برونــو  سوينارســكي،  كريســتوف  ســاندوز،  إيــف 
البروتوكوَليــن اإلضافَييــن المؤرَخيــن 8 حزيــران/ يونيــو 1977 الــى اتفاقيــات جنيــف 
المعقــودة فــي 12 آب/ أغســطس 1949 )1986( جنيــف، اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، الصفحــات مــن 1٣91 إلــى 1٣9٣، الفقــرة 4557 )فــي مــا يلــي: تعليــق 

ســاندوز علــى البروتوكوَليــن اإلضافَييــن )1986((، الفقــرة 4565. 
المرجع نفسه، الفقرة 4568.. 72
المرجع نفسه، الفقرة 4582. . 7٣

ــا أيًضــا لتفعيــل مبــدأ المســاواة بيــن  نــزاع مســّلح غيــر دولــي ضروريًّ
المتحاربيــن، بحيــث يكــون كل طــرف مــن أطــراف النــزاع قــادًرا بالقــدر 
االنســاني76.  الدولــي  القانــون  بموجــب  التزاماتــه  تنفيــذ  علــى  نفســه 
وتشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــى أن واضعــي البروتوكــول 
ليكــون  بســيطة  بعبــارات  المعاهــدة  تأتــي  أن  أرادوا  الثانــي  اإلضافــي 
تطبيقهــا واســع النطــاق77. وأخيــًرا، ينــّص مبــدأ لوتــس علــى أن الــدول ال 
تحتــاج إلــى قاعــدة بموجــب القانــون الدولــي تجيــز لهــا القيــام بشــيء غيــر 
محظــور78 داخــل إقليمهــا، مــا يدعــم الحــّق الضمنــي فــي االحتجــاز فــي 

ــر دولــي. ــزاع مســّلح غي ن

وال بــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن البعــض يرفــض مقولــة إن 
ــا فــي االحتجــاز فــي النزاعــات  ــا ضمنيًّ القانــون الدولــي اإلنســاني يمنــح حقًّ
المســّلحة غيــر الدوليــة79. ففــي قضية ســردار محمد أمــام المحكمة العليا 
فــي المملكــة المتحــدة، صــّرح اللــورد ريــد )معارًضــا( بأنــه علــى الرغــم مــن 
ــأن  ــاَء ب ــر االّدع ــارض البعــض اآلخ ــا ويع ــد بعضه ــة يؤّي ــر "حجــج قوي توّف
ــة االحتجــاز فــي  ــا صاحي اتفاقيــات جنيــف أو بروتوكوالتهــا تمنــح ضمًن
النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، بموجــب القانــون الدولــي"، فقــد أصــدر 
فــي نهايــة المطــاف حكمــه الــذي جــاء فيــه أن الحجــج ضــّد االعتــراف بحــّق 
االحتجــاز الضمنــي فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي كانــت أكثــر إقناًعــا. وقــال 
ــي ال يدعــم أي  ــة البروتوكــول اإلضافــي الثان ــخ صياغ ــد إن تاري ــورد ري الل
حــق ضمنــي، وذكــر أن االعتــراف بالحــّق فــي االحتجــاز لتجّنــب اســتخدام 
القــوة المميتــة كبديــل هــو "ازدواجيــة كاذبــة"80. غيــر أن اللــورد لــم يشــرح 
مــا هــو الخيــار البديــل الُمتــاح لمجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة عندمــا 
ــا وال تعتــرف الدولــة بقوانينهــا الداخليــة. لهــذا الســبب،  تواجــه تهديــًدا أمنيًّ
ــد، ســّيما وأن  ــورد ري ــة اســتنتاج الل ــي دّق ــرء أن يشــّكك ف يســتطيع الم
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ــا مــا  ــة غالًب ــر الدول ــب المجموعــات المســّلحة مــن غي االعتقــال مــن جان
يكــون البديــل الحقيقــي الوحيــد الســتخدام القــوة المميتــة. ولمعرفــة مــا 
إذا كان القانــون الدولــي العرفــي يعتــرف بحــّق ضمنــي فــي االحتجــاز فــي 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي، فقــد رأى اللــورد ريــد أنــه ال يوجــد مــا يكفــي مــن 
 opinio الممارســات الحكوميــة واالعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد
juris  لدعــم هكــذا اســتنتاج، مــع اإلشــارة إلــى أن العــرف هــو "مجموعــة 
مــن النصــوص القانونيــة قيــد التطــّور" التي"قــد تصــل إلــى مرحلــة تقــّر 

فيهــا بحــّق االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي"81.

وافــق اللــورد سومبشــن علــى رأي اللــورد ريــد، نظــًرا الــى أنــه يميــل هــو 
أيًضــا إلــى االعتقــاد بــأن القانــون الدولــي العرفــي ال يعتــرف )بعــد( بحــّق 
ضمنــي فــي االحتجــاز فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي82. ومــع ذلــك، لــم يجــد 
اللــورد سومبشــن أنــه مــن الضــروري التوّصــل إلــى اســتنتاج نهائــي ألنــه 
اعتبــر أن الحــّق فــي االحتجــاز يــرد فــي قــرارات مجلــس األمــن الدولــي ذات 
الصلــة8٣. وعــاوًة علــى ذلــك، ينطــوي رأي اللــورد سومبشــن بشــأن الحــّق 
ــى فــوارق دقيقــة  ــي اإلنســاني عل ــون الدول فــي االحتجــاز بموجــب القان

مقارنــًة بــرأي اللــورد ريــد. فقــد اعتــرف صراحــًة بمــا يلــي:

"إن توّفــر خيــار االحتجــاز يخّفــف مــن الطابــع الفّتــاك للنــزاع المســّلح، 
وهــو أساســي ألي محاولــة إلدخــال المبــادئ اإلنســانية فــي ســير 
ــًا  ــل عــدّو بدي ــد مــن الحــاالت، ُيعــّد احتجــاز مقات الحــرب. فــي العدي
ــى  ــى استســلم، عل ــا مت ــاز موجًب ــه، وقــد يكــون االحتج مباشــًرا لقتل

ا" . ــال، أو ُقهــر جســديًّ ســبيل المث

 Territo ــة تّريتــو ــة فــي قضي ــا األمريكي واستشــهد بقــرار المحكمــة العلي
)المؤّكــد فــي قضيــة حمــديHamdi( الــذي ذكــرت فيــه المحكمــة مــا 

يلــي:

يتمّثــل هــدف األســر فــي منــع الفــرد األســير مــن خدمــة العــدو. ُينــزع 
ســاحه، ومنــذ ذلــك الحيــن، يجــب إبعــاده تماًمــا قــدر اإلمــكان مــن 
الناحيــة العملّيــة عــن الجبهــة ومعاملتــه معاملــًة إنســانيًة. كمــا يجــب 

تبادلــه فــي حينــه، أو إعادتــه إلــى وطنــه، أو إطــاق ســراحه٨٥.

الــى مســتوى  أيًضــا  ُيرقــى  بــأن االحتجــاز قــد  القــرارات  تعتــرف هــذه 
الموجــب القانونــي عندمــا يكــون الفــرد قــد استســلم أو أصبــح عاجــًزا عــن 
القتــال، باإلضافــة إلــى كونــه يشــّكل البديــل األكثــر إنســانيًة الســتخدام 
ــي، يمكــن القــول إن االتســاق الداخلــي ألحــكام  ــة. وبالتال القــوة المميت
ــراف بحــّق ضمنــي  ــب االعت ــون الدولــي اإلنســاني األساســية يتطّل القان

فــي االحتجــاز.
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الــى جانــب ذلــك، يشــير اللــورد سومبشــن الــى أن "الجمعيات التأسيســية 
اآلراء  بتوافــق  قــرار  علــى  األحمــر وافقــت  والهــال  األحمــر  للصليــب 
مفــاده أن الــدول تتمّتــع بصاحيــة االحتجــاز "فــي جميــع أشــكال النزاعــات 
المســّلحة" وتســتطيع اقتــراح تدابيــر لتعزيــز الحمايــة اإلنســانية المتاحــة 
للمحتجزيــن"86. وخلــص بالتالــي إلــى القــول إن غيــاب توافــق آراء دولــي 
ــى حــدود االحتجــاز وشــروطه الواجــب تطبيقهــا  مــرّده عــدم االتفــاق عل
علــى جهــات فاعلــة مــن غيــر الدولــة وليــس عــدم االتفــاق علــى الحــّق فــي 
االحتجــاز مــن حيــث المبــدأ، مشــيًرا إلــى أن "الممارســات فــي النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة تتقــارب، وأنــه مــن المرّجــح أن ينعكــس 

هــذا األمــر فــي النهايــة فــي االعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد87. 

مــن جهتــه، وافــق اللــورد مانــس علــى موقــف اللــورد سومبشــن الــذي 
ينطــوي علــى فــوارق دقيقــة88. أمــا اللــوردات اآلخــرون فــي األكثريــة، فلــم 
يــروا أي ضــرورة لــإلدالء برأيهــم حــول هــذه القضيــة، ذلــك أن المحكمــة 
ــة المطــاف بالحــّق فــي االحتجــاز، عمــًا بقــرارات  قــد اعترفــت فــي نهاي

مجلــس األمــن الدولــي ذات الصلــة. 

ــة ســردار محمــد أو  ــد فــي قضي ــورد ري وبصــرف النظــر عــن معارضــة الل
واقــع أن بعــض الــدول قــد ال تعتــرف صراحــًة بالحــّق فــي االحتجــاز فــي 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي، مــن المســّلم بــه أن موقــف اللجنــة الدوليــة 
الفضلــى. فبحســب  القانونيــة  النظــر  يمّثــل وجهــة  للصليــب األحمــر 
اللجنــة، يتوّفــر حــّق راســخ فــي احتجــاز األشــخاص ألســباب أمنيــة قهرّيــة 
والعرفــي  التعاهــدي  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  )االعتقــال( 
الواجــب تطبيقهمــا فــي نــزاع مســّلح غير دولــي89. واالعتقال هو ممارســة 
روتينيــة مــن قبــل الــدول والمجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة علــى 
حــّد ســواء فــي هــذا الســياق. ويعتــرف كلٌّ مــن المــادة الثالثــة المشــتركة 
والمــادة 5 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي بضــرورة االعتقــال فــي 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي لتفعيــل المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي 
الوحيــدة  البديلــة  الطريقــة  تتمّثــل  العمليــة،  الناحيــة  مــن  اإلنســاني. 
لتحييــد تهديــد أمنــي يحــدق بمجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي 
ــا لتحقيــق  اســتخدام القــوة المميتــة90. وُيعــّد االعتقــال بالتالــي ضروريًّ
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.)v Rumsfeld 542 US 507 )2004
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ــادئ اإلنســانية91.  ــن الضــرورة العســكرية والمب ــوازن المناســب مــا بي الت
ــة  ــع قــّوات ســوريا الديمقراطي لهــذا الســبب، مــن المستحســن أن تتمّت

بالصاحيــة القانونيــة لاحتجــاز ألســباب أمنيــة قهرّيــة.

٤.٣ أسباب االعتقال: أسباب أمنية قهرّية  

الدولــي  القانــون  بموجــب  تطبيقهــا  الواجــب  المعاييــر  إلــى  اســتناًدا 
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، أصــدرت اللجنــة الدوليــة 
ــاز  ــة المتعّلقــة باالحتج ــات اإلجرائي ــادئ والضمان ــب األحمــر "المب للصلي
واالعتقــال اإلداري فــي النزاعــات المســّلحة وغيرهــا مــن حــاالت العنــف" 
لتوفيــر أســاس قانونــي ألســباب االعتقــال فــي  العامــة"(  )"المبــادئ 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي92. تعتبــر المبــادئ العامــة أن "األســباب األمنيــة 
القهرّيــة" هــي المعيــار القانونــي األدنــى لاعتقــال فــي جميــع حــاالت 
النــزاع المســّلح، بمــا فــي ذلــك نــزاع مســّلح غيــر دولــي9٣. وتســتند هــذه 
ــة  ــار االعتقــال الواجــب تطبيقــه فــي األراضــي المحتل الصياغــة إلــى معي
بموجــب المــادة 78 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة94. وتشــير اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر الــى أن العتبــة المفروضــة عاليــة، ال ســّيما عندمــا 

ــارج أراضــي األطــراف95. ــال خ يحــدث االعتق

وفــي حيــن أن عتبــة "األســباب األمنيــة القهرّيــة" تتيــح لســلطات االحتجــاز 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، االعتقــال فــي نزاع مســلح: القواعــد والتحديات . 92
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المرفــق األول "المبــادئ والضمانــات اإلجرائيــة المتعّلقــة باالحتجــاز واالعتقــال 
اإلداري فــي النزاعــات المســّلحة وغيرهــا مــن حــاالت العنــف"، ييلينــا بيجيتــش، 
يونيــو  حزيــران/   ،858 رقــم   87 المجلــد  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  المجلــة 
2005 )المؤتمــر الدولــي الثاثيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، جنيــف، 
 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر- كانــون األول/ ديســمبر 2007(، الصفحــات ٣75-٣91 

.http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0892.pdf 
التالــي:  الموقــع  علــى  العربيــة  باللغــة  متوّفــر   المرجــع 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_ihlchallenges_
annex1_detention_final_ara.pdf

تــّم . 9٣ الــذي  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  للجنــة  الرســمي  الموقــف  أنظــر 
أيًضــا:  أنظــر   .68 الســابقة  الحاشــية  متعــّددة،  مصــادر  فــي  عنــه  التعبيــر 
لجنــة  تقريــر  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس  المتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
 A / HRC ،الســورية العربيــة  الجمهوريــة  عــن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق 
 )5 الحاشــية   ،1٣ الفقــرة  الثالــث،  )الملحــق   ،2018 فبرايــر  شــباط/   ،7/٣7  / 
https://www.ohchr. org/Documents/HRBodies/<

;>HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_EN.pdf 
 Jelena Pejic, Grounds and Procedures for Deprivation of Liberty
 in Times of IAC and NIAC – existing law and policy proposals,
 Proceedings of the 40th roundtable on current issues of
 international humanitarian law, San Remo, 2018, p . 7, available
 >at >http://iihl.org/wp-content/uploads/2018/12/PEJIC-REV.pdf 

)15 أيار/ مايو 2019(. 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، االتفاقيــة )الرابعــة( بشــأن حمايــة األشــخاص . 94

العــام 1958،  الحــرب، 12 آب/ أغســطس 1949، تعليــق  المدنييــن فــي وقــت 
الفقــرة 9. 

المرجع نفسه، الفقرة ٣67.. 95
ــي اإلنســاني العرفــي، . 96 ــون الدول ــة للصليــب األحمــر، دراســة القان ــة الدولي اللجن

القاعــدة 10٣.
النزاعــات . 97 تحديــات  حــول  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تقريــر 

التمّتــع بهامــش تقديــر، غيــر أنــه ال يجــوز اللجــوء الــى االعتقــال ألغــراض 
كــرادع  أو  ســابقة،  أنشــطة  علــى  كعقــاب  أو  فحســب،  اســتخباراتية 
ألنشــطة مســتقبلية. وبنــاًء علــى حظــر العقــاب الجماعــي، ال يمكــن 

اســتخدام االعتقــال كعقــاب علــى أفعــال ارتكبهــا آخــرون96.
لمزيــد مــن اإليضاحــات حــول نطــاق االعتقــال ومضمونــه فــي نــزاع 
مســّلح غيــر دولــي، تنــّص المبــادىء العامــة لّلجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر علــى أن االعتقــال:

ا؛	  يشّكل إجراًء استثنائيًّ
وليس بدياًل عن الدعوى الجنائية؛	 
ويجوز األمر به فقط على أساس كّل حالة على حدة؛ 	 
ويجب أن ينتهي متى انتفت األسباب التي أّدت إليه؛ 	 
لإلجــراءات 	  وفًقــا  فقــط  بشــأنه  قــرار  اتخــاذ  ويجــب 

أو  و/  الدولــي  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الشــرعية(97. مبــدأ  مــع  تماشــًيا  )أي  وبموجبهــا   المحلــي 

 فــي تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الُمحــّدث )2017( على المادة 
الثالثــة المشــتركة، أّكــدت اللجنــة أنهــا تســتخدم المبــادئ العامــة فــي 
"حوارهــا التشــغيلي مــع الــدول والقــّوات الدوليــة واإلقليميــة والجهــات 
الفاعلــة األخــرى"98. وعلــى الرغــم مــن غيــاب أي تعريــف دقيــق "لألســباب 
األمنيــة القهرّيــة"، تشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــى أنــه يجــب 
النظــر فــي كّل حالــة علــى حــدة. وقــد يشــّكل ســلوك الفــرد فــي الماضــي 
ــًرا بالنســبة  ــا كبي ــًدا أمنيًّ ــل تهدي ــد مــا إذا كان يمّث ــا فــي تحدي عامــًا مهمًّ

الــى القــّوة أو المجموعــة المســّلحة99.

ــي  ــي اإلنســاني العرف ــون الدول ــا، بموجــب القان ــه أيًض ــرف ب مــن المعت
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، أن االعتقــال ألســباب أمنيــة قهرّيــة 

الثاثيــن  الدولــي  المؤتمــر  إلــى  ُقــّدم  الــذي  المعاصــرة  المســّلحة 
عــل متوّفــر  وهــو   ،2007 العــام  فــي  األحمــر  والهــال  األحمــر   للصليــب 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-
challenges-30th-internationalconference-eng.pdf 

والضمانــات  "المبــادئ  بيجيتــش،  ييلينــا  قبــل  مــن  آنفــًا  المذكــور  )المقــال 
اإلجرائيــة" يــرد فــي الملحــق 1 مــن تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
و"يعكــس الموقــف الرســمي للجنــة الدوليــة وهــو يوّجــه عملهــا اآلن"، ص. 11( . 

ــة المشــتركة، أنظــر. 98 ــى المــادة الثالث ــق المحــّدث )2017( عل ــى التعلي  لإلّطــاع عل
 ICRC, Lindsey Cameron, Bruno Demeyere, Jean-Marie
 Henckaerts, Eve La Haye and Iris Müller, Commentary )2017(
 on the Second Geneva Convention: Convention )II( for the
 Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked
 .Members of Armed Forces at Sea, Article 3, para. 744 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بـــ:  يلــي  مــا  فــي  اليــه  )ُيشــار 
علــى:  متوّفــر  المشــتركة.  الثالثــة  المــادة  علــى  تعليــق   ،)2017( 

https://ihl.databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?actio
n=openDocument&documentId=D84E8D5C5EB782FAC1258115

003CEBE5#633
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اجتمــاع الخبــراء المعنــي بالضمانــات اإلجرائيــة . 99

لاحتجــاز األمنــي فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، الحاشــية الســابقة 90, 5.
الدولــي . 100 القانــون  الدوليــة للصليــب األحمــر، دراســة  اللجنــة  المرجــع نفســه؛ 

علــى  متوّفــرة  الحريــة"،  مــن  الحرمــان   .99 "القاعــدة  العرفــي،   اإلنســاني 
https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_rul_<

>rule99#Fn_B4BD78D1_00023
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ال ُيرقــى الــى مســتوى الحرمــان التعّســفي مــن الحريــة. فممارســات 
الــدول واالعتقــاد القانونــي بإلزاميــة القواعــد، كمــا يّتضح من التشــريعات 
والمعاهــدات وســلوك مجلــس األمــن الدولــي وقــرارات الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة ذات الصلــة، تؤّكــد علــى أن الحظــر العرفــي لاحتجــاز 
ــة100.  ــة قهرّي ــّم اعتقــال الفــرد ألســباب أمني ــى ت التعّســفي ال ُينتهــك مت
وفــي الوقــت نفســه، اعتبــرت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أن 
المــادة 5 مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق االنســان قــد تدعــم االحتجــاز 
فــي نــزاع مســّلح دولــي، األمــر الــذي يتيــح، علــى ســبيل القيــاس، تبريــر 

االعتقــال "ألســباب أمنيــة قهرّيــة" فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي101. 

٤.٤ هــل هنــاك مــا يبــّرر اعتقــال المقاتليــن األجانــب فــي 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية واألشــخاص المرتبطيــن بــه؟

علــى ضــوء مــا ُأشــير اليــه فــي بدايــة هــذا القســم، تحتجــز قــّوات ســوريا 
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  الديمقراطيــة 
علــى أســاس وظيفتهــم القتاليــة أو "عضوّيتهــم" فــي تنظيــم الدولــة 
اإلســامية. وهــم بالتالــي محتجــزون علــى أســاس أن هــذه العضويــة 
ســوريا  بقــّوات  المحــدق  المطلــوب  األمنــي  الخطــر  درجــة  تســتوفي 
الديمقراطيــة. وفــي حيــن يقــوم نقــاش حــول مــا إذا كانــت العضويــة فــي 
مجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة كافيــة بحــّد ذاتهــا لتبريرهــا االعتقــال 
مــن قبــل القــوة أو المجموعــة المســّلحة المعارضــة، فقــد تــّم االعتــراف 
بشــكل عــام بــأن عتبــة "األســباب األمنيــة القهرّيــة" قــد اســتوفيت متــى 
كانــت عضويــة الفــرد هــي عضويــة مقاتــل داخــل المجموعــة المســّلحة102. 
تســتنتج اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر العضوّيــة فــي مجموعــات 
مســّلحة مــن غيــر الدولــة متــى كان الفــرد "يســتمّر بــأداء وظيفــة قتاليــة". 
وفــي هــذه الحالــة، يمكــن اســتهداف الفــرد )أو بالتالــي احتجــازه( فــي أي 
وقــت كان خــال النــزاع المســّلح غيــر الدولــي10٣. بنــاًء عليــه، فــإن االحتجــاز 
"علــى أســاس الوضــع" مماثــل لحــّق اعتقــال أعضــاء القــّوة المســّلحة 
المعارضــة بموجــب قانــون النزاعــات المســّلحة الدوليــة، ولكنــه يقتصــر 

المحكمــة . 101 15؛   -14  ،75 الســابقة  الحاشــية  ميغــري،  فردريــك 
)حكــم(  المتحــدة  المملكــة  ضــّد  حســن  االنســان،  لحقــوق   األوروبيــة 
 ECHR, Hassan v United Kingdom, )Judgment( )European Court of

)Human Rights, Grand Chamber, App. No. 29750/09, 2014
علــى . 102 باالحتجــاز  المتعّلــق  النقــاش  عــن  شــاملة  نظــرة  علــى  لإلّطــاع 

 أســاس الوضــع فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، راجــع بشــكل خــاص
 Sean Aughey and Aurel Sari, ‘IHL Does Authorise Detention in
 NIAC: What the Sceptics Get Wrong’, 11 February 2015, Blog of the
European Journal of International Law, >https://www.ejiltalk.org/ihl-

>/does-authorise-detention-inniac-what-the-sceptics-get-wrong 
)15 أيار/ مايو 2019(. 

اإلضافــي . 10٣ البروتوكــول  مــن   )٣(  51 المــادة  علــى  بنــاًء  نفســه.  المرجــع 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  قامــت  جنيــف،  اتفاقيــات  الــى  األول 
والمفهــوم  العدائيــة  األعمــال  فــي  المباشــرة  المشــاركة  مفهــوم  بتفصيــل 
ملــزر،  نيلــز  فــي:  قتاليــة"  وظيفــة  فــي  "االســتمرار  وهــو  بــه  المرتبــط 
العدائيــة  العمليــات  فــي  المباشــرة  المشــاركة  لمفهــوم  تفســيري  دليــل 
علــى  العربيــة  باللغــة  متوّفــر  اإلنســاني.  الدولــي  القانــون   بموجــب 

https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities

علــى الحــق فــي االســتهداف أو االحتجــاز ألســباب أمنية. وتنبغي اإلشــارة 
فــي هــذا الصــدد الــى أن االعتــراف باالحتجــاز "علــى أســاس الوضــع" فــي 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي يتوافــق واألســاس المنطقــي اإلنســاني الحتجــاز 
األشــخاص بــداًل مــن اســتخدام القــوة المميتــة، ويتيــح بالتالــي تحقيــق 
التــوازن المناســب مــا بيــن الضــرورة العســكرية والحمايــة اإلنســانية، 
شــرط أن يشــّكل الفــرد فــي الواقــع التهديــد األمنــي المطلــوب بالنســبة 
الــى القــّوة أو المجموعــة المســّلحة. وعندمــا يكــون الفــرد مرتبًطــا فقــط 
بتنظيــم الدولــة اإلســامية بالمعنــى السياســي أو غيــره، لكنــه ليــس 
ــا وال  عضــًوا مقاتــًا داخــل المجموعــة، ال تكــون العتبــة مســتوفاة تلقائيًّ
تتمّتــع قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصاحيــة احتجــازه مــن دون أن تثبــت 

ــة" تبــّرر االعتقــال. توّفــر "أســباب أمنيــة قهرّي

تتمّتــع،  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  أن  اســتنتاج  يمكــن  عليــه،  بنــاًء 
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، بحــّق راســخ فــي احتجــاز أشــخاص 
ُيشــتبه بشــكل معقــول فــي أدائهــم وظيفــة قتاليــة مســتمّرة أو فــي 
"عضويتهــم" كمقاتليــن فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية، أو أشــخاص 
ــا كافًيــا. غيــر أن قــّوات  أثبتــوا بطريقــة أو بأخــرى أنهــم يشــّكلون خطــرًا أمنيًّ
ــل  ــرد يمّث ــا إذا كان كّل ف ــد م ــة بتحدي ــزال ُملزم ــة ال ت ســوريا الديمقراطي
درجــة الخطــر المطلوبــة، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة104. ومتــى 
انتفــى الســبب األمنــي القهــرّي الــذي اقتضــى االعتقــال، فــإن قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة ُملزمــة بتســهيل إطــاق ســراح ذلــك الشــخص.

ــّم احتجــاز النســاء واألطفــال المرتبطيــن  وفقــًا للمعلومــات المتاحــة، يت
بتنظيــم الدولــة اإلســامية بــدون تهــم جنائيــة، علــى أســاس ارتباطهــم 
ســوريا  قــّوات  ســلطات  أّكــدت  وقــد  اإلســامية.  الدولــة  بتنظيــم 
الديمقراطيــة أنهــا ال تعتــزم توجيــه تهــم جنائيــة الــى الرعايــا األجانــب 
المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية والذيــن هــم فــي عهدتهــا فــي 
الوقــت الحالــي105. لهــذا الســبب بالــذات، ال يمكــن تصنيــف هــذا الحرمــان 
مــن الحريــة إاّل كاعتقــال، أي احتجــاز إداري لفــرد علــى أســاس التهديــد 
الخطيــر الــذي يشــّكله نشــاطه علــى أمــن ســلطات االحتجــاز فــي إطــار نزاع 
مســّلح، دون نّيــة توجيــه تهــم جنائيــة لهــذا الشــخص106. وال يتيــح القانــون 
الدولــي اإلنســاني لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تحتجــز نســاًء وأطفــااًل 
مرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية لمجــّرد ارتباطهــم بــه. بــداًل مــن 
ذلــك، ُيفــرض موجــب علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة يقضــي بمراجعــة 
كل حالــة احتجــاز علــى حــدة واالســتمرار فقــط فــي احتجــاز األشــخاص 
ــا والذيــن تبــّرر "األســباب األمنيــة  الذيــن يشــّكلون بالفعــل خطــًرا أمنيًّ

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اجتمــاع الخبــراء المعنــي بالضمانــات اإلجرائيــة . 104
ــة، الحاشــية الســابقة 90،  ــر الدولي لاحتجــاز األمنــي فــي النزاعــات المســّلحة غي

 .6-5
اجتماع خبراء جنيف في 2٣ أيار/ مايو 2019، التقرير.. 105
اللجنة الدولية للصليب األحمر، ورقة رأي حول االعتقال في النزاعات المسّلحة: . 106

 القواعد والتحديات األساسية، تشرين الثاني / نوفمبر 2014، ص. ٣، متوّفر على 
https://www.icrc.org/en/document/internment-<

>armed-conflict-basicrules-and-challenges 
)14 أيار/ مايو 2019(.

ــي اإلنســاني العرفــي، . 107 ــون الدول ــة للصليــب األحمــر، دراســة القان ــة الدولي اللجن
القاعــدة 10٣.
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القهرّيــة" احتجازهــم. فالقانــون الدولــي اإلنســاني يوضــح أنــه ال يجــوز 
اســتخدام االعتقــال ألغــراض سياســية، أو كعقــاب علــى أنشــطة ســابقة، 
ــن، أو  أو كــرادع ألنشــطة مســتقبلية، أو كعمــل انتقامــي ألنشــطة آخري
لغــرض جمــع المعلومــات االســتخبارية فقــط107. ولذلــك، ُيحّظــر علــى 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة احتجــاز النســاء واألطفــال المرتبطيــن بتنظيــم 
الدولــة اإلســامية بشــكل جماعــي بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 
تحتجــز  أن  بــل يمكنهــا فقــط  بالتنظيــم،  االرتبــاط  هــذا  أســاس  علــى 
األشــخاص مــن أجــل توجيــه تهــم جنائيــة لهــم أو ألنهــم يشــّكلون الخطــر 

ــة المســّلحة.  ــى المجموع ــوب عل ــي المطل األمن

٤.٦ الضمانات اإلجرائية 

التأّكــد مــن توّفــر "أســباب أمنيــة قهرّيــة" تبــّرر اعتقــال المقاتليــن األجانــب 
فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية، يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 

أن توّفــر الضمانــات اإلجرائيــة الــواردة أدنــاه: 

الحّق في معرفة أسباب االحتجاز بشكل سريع ومناسب؛ 	 
الحّق في التسجيل واالحتجاز في مكان ُمعترف به؛ 	 
حــّق الشــخص المعتقــل فــي إبــالغ أســرته، والبلــد الــذي يحمــل 	 

االحتجــاز  بمــكان  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  جنســيته، 
هــذه  ُتنقــل  أن  فــي  يرغــب  ال  كان  إذا  إال  المحتمــل،  والنقــل 

المعلومــات؛ 
الحــّق فــي الطعــن فــي شــرعية اعتقالــه، بأقــّل تأخيــر ممكــن )حــّق 	 

المثــول أمــام القضــاء(؛ 
النظــر فــي شــرعية االحتجــاز أو االعتقــال مــن قبــل جهــة مســتقّلة 	 

ــدة؛ ومحاي
الحّق في الحصول على مساعدة قانونية؛ 	 
ا؛ 	  إمكانية حضور الدعوى شخصيًّ
الحّق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار االحتجاز؛ 	 
الحّق في تقديم مذّكرات تتعّلق بظروف احتجازه1٠8.	 

يحــّق لجميــع األشــخاص المعتقليــن فــي نزاع مســّلح غير دولــي الحصول 
ــب فــي  ــون األجان ــة، بمــن فيهــم المقاتل ــات اإلجرائي ــى هــذه الضمان عل
تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطــون بــه والذيــن 

احتجزتهــم قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. 
 

باالحتجــاز . 108 المتعّلقــة  اإلجرائيــة  والضمانــات  "المبــادئ  بيجيتــش،  ييلينــا   
العنــف"،  حــاالت  مــن  وغيرهــا  المســّلحة  النزاعــات  فــي  اإلداري  واالعتقــال 
الثانــي/  تشــرين   ،858 رقــم   ،87 المجلــد  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  المجلــة 
للجنــة  الرســمي  الموقــف  أنــه  علــى  مذكــور   ،٣92  -٣75 2015، ص.  نوفمبــر 
الدوليــة للصليــب األحمــر فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حــول 
الدولــي  المؤتمــر  الــى  والمقــّدم  المعاصــرة  المســّلحة  النزاعــات  تحديــات 
علــى  متوّفــر   ،2007 العــام  فــي  األحمــر  والهــال  األحمــر  للصليــب   الثاثيــن 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-
challenges-30th-international-conference-eng.pdf 

علــى العربيــة  باللغــة  متوّفــر  والمرجــع   .11  ص. 
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/30ic_ihlchallenges_

annex1_detention_final_ara.pdf
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ــات  ــي النزاع ــة ف ــا للمعامل ــر الُدني المعايي  .٥
ــة ــر الدولي ــّلحة غي المس

يفتــرض القانــون الدولــي اإلنســاني احتــرام معاييــر ُدنيــا لمعاملــة جميــع 
ــزاع مســّلح109.  ــق بن ــن مــن حريّتهــم ألســباب تتعّل األشــخاص المحرومي
وقــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بصفتهــا مجموعــة مســّلحة من غيــر الدولة 
تشــارك فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي، ُملزمــة باالمتثــال لقواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني العرفيــة والتعاهديــة الخاصــة بمعاملــة المحتجزيــن 

والواجــب تطبيقهــا.

٥.1 السياق الوقائعي

ــّم جمعهــا مــن مصــادر  ــة ت يســتند هــذا التحليــل إلــى معلومــات وقائعي
ــر  ــة والمنّظمــات غي ــر المنّظمــات الدولي ــك تقاري مفتوحــة، بمــا فــي ذل

الحكوميــة الدوليــة والمحليــة والمواقــع اإلخباريــة.

الظروف المادية
الئقــة  احتجــاز  ظــروف  تأميــن  أن  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  تــدرك 
ــا مســتحيًا مــن دون دعــم خارجــي. وقــد تلّقــت  للمحتجزيــن يمّثــل تحدًي
ــا إلنشــاء ســجون "مرتجلــة"، لكنها ال  ا أمريكيًّ هــذه القــّوات دعًمــا لوجســتيًّ
تحصــل علــى أي دعــم مالــي. الــى ذلــك، انخفضــت رواتــب أعضــاء قــّوات 

ســوريا الديمقراطيــة مــن أجــل دفــع تكاليــف مرافــق االحتجــاز هــذه110 .

تظهــر المعلومــات أن طبيًبــا كان يــزور ســجَني عيــن عيســى وكوبانــي مــرًة 
واحــدًة فــي األســبوع فــي العــام 2018 وأن المحتجزيــن كانــوا يســتطيعون 
الوصــول إلــى فنــاء شــبيه بالقفــص لمــدة ســاعة فــي اليــوم وكانــوا 
ــر ســجن ديريــك ســجًنا شــديد  ــه، ُيعتب ــون111. مــن جهت يشــاهدون التلفزي

ــاًرا مــن 14 آذار/ مــارس 2019، ُنقــل  ــرة. واعتب ــع بمــوارد كبي الحراســة يتمّت
أّن عــدد الحــّراس فيــه يســاوي عــدد المحتجزيــن )400 مــن كّل منهمــا( 
ــا، وتماريــن رياضيــة،  فيمــا بــدت فيــه الظــروف الئقــة: ثــاث وجبــات يوميًّ
وأنشــطة، وحريــة دينيــة، وزيــارات للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، ومــا 
إلــى ذلــك112. غيــر أن األمــور قــد تكــون تغّيــرت بعــد محاولــة فــرار محتجزين 

فــي أوائــل نيســان/ أبريــل11٣.

أّمــا بالنســبة الــى ســجن الدشيشــة، فقــد ُوصــف بالســجن المكتــّظ الــذي 
يعانــي نقًصــا فــي الموّظفيــن ويضــّم رجــااًل جرحــى ال يحظــون بالعنايــة 

المناســبة114.

أمــا فــي مــا يختــّص بالمخّيمــات، فقــد ُوصفــت الظــروف الماديــة فيهــا 
بأنهــا "كارثيــة"115. ففــي المخيمــات الثاثــة، أكثــر مــن 95٪ مــن الماجــئ 
المأهولــة هــي خيــام بحجــم األســرة. والوقــود مطلــوب للتدفئــة فــي 
فصــل الشــتاء وللطبــخ. ويشــّكل خطــر انــدالع الحرائــق والتلــّوث داخــل 
الخيمــة مصــدر قلــق كبيــر. الــى ذلــك، يعانــي عــدد مــن الســّكان بعــض 
بســبب  إضافــي  وضغــط  يترافــق  الــذي  النفســّي،  الضيــق  أشــكال 

ماحظــة: يشــير مصطلــح "االعتقــال" إلــى االحتجــاز غيــر الجنائــي للشــخص بنــاًء . 109
علــى التهديــد الخطيــر الــذي يمّثلــه نشــاطه علــى أمــن ســلطة االحتجــاز فــي إطــار 
ــادل  ــز" بشــكل متب ــل والمحتج ــح "المعتق ــم اســتخدام مصطل ــزاع مســّلح. يت ن
هنــا، ليشــمل مجموعــة مــن المقاتليــن األجانــب المحتجزيــن لــدى قــّوات ســوريا 

الديمقراطيــة، بغــّض النظــر عــن الســياق الوقائعــي.
مقاتلــي . 110 مــن  اآلالف  الســتيعاب  جــاٍر  الســجون  "إصــاح  ســيلدين،  جيــف 

 تنظيــم الدولــة اإلســامية"، فــوا نيــوز VOA News ، 9 نيســان/ أبريــل 2019، 
https://www.voanews. com/a/prison-repairs-underway-
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الدولــة  لتنظيــم  الخطــرة  "الفلــول  رايــت،  روبــن  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
،2019 أبريــل  نيســان/   16  ،The New Yorker نيويوركــر  ذي   اإلســامية"، 

https://www.newyorker.com/news 
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)تموز/ يوليو 2019(. 
اإلســامية . 111 الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  يمــأل  "فيمــا  ســافاج،  تشــارلي 

نظرهــا"،  األصليــة  بلدانهــم  تديــر  ســوريا،  فــي  الســجون 
 ،2018 يوليــو  تمــوز/   18  ،New York Times تايمــز   نيويــورك 

https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/
middleeast/islamic-state-detainees-syria-prisons.html 

)تموز/ يوليو 2019(. 

فــي . 112 اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  معتقلــي  ســجن  "داخــل  زمــان،  أمبريــن 
 ،2019 مــارس  آذار/   15  ،Al Monitor المونيتــور  ســوريا"،  شــرق   شــمال 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/
syria-kurdish-region-isis-prison-sdf.html 

)تموز/ يوليو 2019(.
راف سانشــيز، "القــّوات الكرديــة تقمــع أعمــال الشــغب التــي نّفذهــا ســجناء . 11٣

 6  ،  The Telegraph تلغــراف ذي  فــي ســوريا"،  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم 
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/06/ ،2019 نيســان/ أبريــل

)2019 يوليــو  kurdish-forces-put-riot-isil-prisonerssyria/)تمــوز/ 
الدولــة . 114 تنظيــم  حكــم  تحــت  ســوريا  إلــى  "زيــارة  رايــت،  روبــن 

المخاطــر"،  البشــرية  األزمــات  تطــرح  الخــراب،  وســط  اإلســامية: 
 ،2019 مايــو  أيــار/   7 للســام،  المتحــدة  الواليــات   معهــد 

https://www.usip.org/publications/2019/05/
visitpost-isis-syria-human-crises-pose-risk 

)تموز/ يوليو 2019(
115 .com/en/20190704-conditions-syrias-alhol-.https://www.france24
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الســرقة، والتحــّرش القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وعمــل األطفــال 
ــاه الصالحــة للشــرب والطعــام، لكــن عــدًدا  ــر المي ــزواج الُمبكــر. تتوّف وال
كبيــًرا مــن األســر ُتضطــر الــى االقتصــاد فــي تنــاول كاهمــا للتكّيــف مــع 
الوضــع. أمــا المراحيــض ومرافــق غســل اليديــن، فهــي غيــر متوفــرة فــي 
جميــع األماكــن. أضــف الــى ذلــك أن حوالــى نصــف األســر تضــّم إمــرأة 

حامــل أو مرضعــة116.

وقــد أبلغــت منّظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عّمــا يلــي فــي تمــوز/ يوليــو 
 :2019

خــال ثــاث زيــارات إلــى القســم الــذي ُتحتجــز فيــه النســاء واألطفــال 
األجانــب فــي مخّيــم الهــول فــي حزيران/يونيــو 2019، وجــدت هيومــن 
رايتــس ووتــش مراحيــض تفيــض، وميــاه الصــرف الصحــي تتدّفــق 
الــى داخــل ِخَيــم ممّزقــة، والســّكان يشــربون الميــاه المخّصصــة 
ــدان. وكان األطفــال الصغــار  ــات تحتــوي علــى دي للغســيل مــن خّزان
ــا، مــع أطــراف هزيلــة وبطــون منتفخــة، ويفــرزون  يعانــون َطَفًحــا جلديًّ
أو  الحارقــة  الشــمس  أشــعة  تحــت  النتنــة  القمامــة  مــن  أكواًمــا 
يرقــدون علــى أرضيــة الخيــام، وأجســادهم مبّللــة باألوســاخ والذباب. 
الشــبيهة  وااللتهابــات  الحــاّد  اإلســهال  مــن  يموتــون  واألطفــال 
 ... المخّيمــات  اإلغاثــة ومديــري  باإلنفلونــزا، بحســب مجموعــات 
ــة واضحــة  ــر مــن النســاء واألطفــال تقّرحــات جلدي ــي عــدد كبي ويعان
مــن داء الليشــمانيات، وهــو مــن الطفيليــات التــي ينقلهــا ذبــاب 
تــّم  قــد  الســّكان  بعــض  إن  المخّيمــات  مديــرو  وقــال  الرمــال. 
تشــخيصهم بالســّل، فيمــا اعتبــر موّظفــو اإلغاثــة أن ميــاه الشــرب 
غيــر مكلــورة بمــا فيــه الكفايــة وكمّيتهــا المتوّفــرة ال تكفــي. وشــاهد 
موّظفــو هيومــن رايتــس ووتــش األطفــال يشــربون المــاء مــن خــّزان 

ــدان.  ــه الدي ــذي خرجــت من ــاه الغســيل ال مي
يشــهد القســم الــذي ُيحتجــز فيــه الرعايــا األجانــب ظروًفــا أســوأ، نظــًرا الــى 

تعزيــز نظــام األمــن فيــه علــى أســاس افتــراض أن النســاء األجنبيــات هــّن 
األكثــر التزاًمــا بإيديولوجيــة تنظيــم الدولــة اإلســامية117. 

المعاملة
تعّهــدت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة باالمتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان والمبــادئ الديمقراطيــة فــي إدارتهــا لمنطقــة شــمال شــرق 
ســوريا. أمــا بالنســبة الــى المعاملــة أثنــاء االحتجــاز، فقــد صــّرح جنــرال فــي 
ــة أن المجموعــة "ال تؤمــن بتعذيــب الســجناء  قــّوات ســوريا الديمقراطي

وال بســوء معاملتهــم"118. 

ــة علــى أيــدي  ــرزت اّدعــاءات عــن ســوء المعامل علــى الرغــم مــن ذلــك، ب
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك فــي عــّدة ســجون119. وتشــير 
الســجون،  هــذه  داخــل  يتــّم  منتظــم  تعذيــب  إلــى  المصــادر  بعــض 
يســتهدف بمــن يســتهدف مدنييــن تــّم توقيفهــم بســبب عاقاتهــم 
أمــوال  دفــع  منهــم  وُيطلــب  اإلســامية  الدولــة  بتنظيــم  المفترضــة 
ــك هــو  ــب، كان ســجن ديري ــى وقــت قري ــل إطــاق ســراحهم. وحت مقاب
االســتثناء إذ لــم تصــدر أي مزاعــم بالتعذيــب أو ســوء المعاملة في داخله. 
ومــع ذلــك، عقــب محاولــة الفــرار مــن الســجن فــي نيســان/ أبريــل 2019، 
ــة الدوليــة للصليــب  ــارات اللجن ــر عــن التعذيــب وقيــل إن زي ُنشــرت تقاري
األحمــر توّقفــت120. يصعــب فــي الواقــع تقييــم صّحــة هــذه االدعــاءات، 
ــن  ــة بي ألنهــا تظهــر فــي خضــّم معركــة عســكرية وسياســية وأيديولوجي
هــذا العــدد الكبيــر مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن121. هــذا وقــد أقــّرت 
ــة، واّتخــذت  ــاالت ســوء المعامل ــة ببعــض ح ــّوات ســوريا الديمقراطي ق

ــا122.  ــة لمعالجته ــر داخلي تدابي

تتعّلــق مزاعــم ســوء المعاملــة داخــل المخّيمــات بشــكل رئيــس بهجمــات 

بانتمائهــم . 117 المشــتبه  لعائــات  القاســية  الظــروف  "ســوريا: 
ووتــش  رايتــس  هيومــن  اإلســامية"،  الدولــة  تنظيــم  الــى 
 ،2019 يوليــو  تمــوز/   2٣  ،Human Rights Watch 

https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-isis-
suspects-families )تمــوز/ يوليــو 2019(.

آن ســبيكهارت وأرديــان شاكوفتشــي، "كيــف يمكــن للتفانــي والتضحيــة بالنفس . 118
والشــجاعة بناء مجتمع نســوي ديمقراطي جديد في روج آفا، ســوريا"، هوماند 
 ،2019 يوليــو  تمــوز/   16  ،Homeland Security Today تــوداي   ســكيوريتي 

https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/terrorismstudy/
how-dedication-self-sacrifice-and-courage-can-build-

 /anew-democratic-feminist-society-in-rojava-syria 
)تموز/ يوليو 2019(. 

"أساليب التعذيب في سجون قّوات سوريا الديمقراطية هي بالضبط األساليب . 119
ــات  ــى خشــبة، والصدم ــق عل الُمعتمــدة فــي ســجون األســد: الشــبح، والتعلي
 الكهربائيــة وغيرهــا مــن الوســائل"، ديــر الــزور 24Deir Ezzor 24 ، أرشــيف 2019،

https://en.deirezzor24.net/archives/6946 
ســوريا  قــّوات  ترتكــب  النســيان:  طــي  "جرائــم  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
التحالــف  غطــاء  تحــت  الســوريين  بحــّق  مرّوعــة  جرائــم  الديمقراطيــة 
Euro- األورو-متوســطي  اإلنســان  حقــوق  مرصــد  الدولــي"، 
تمــوز، يوليــو/   ٣0  ،Mediterranean Human Rights Monitor 

https://euromedmonitor.org/en/article/3037/Crimes-
in-limbo:-SDF-commits-horrific-crimesagainst-

Syrians-under-the-cover-of-the-international-coalition 
مــن  مدعومــة  قــّوات  يــد  علــى  "التعذيــب  (؛   2019 أغســطس  )آب/ 
ميــدل  ســوريا"،  فــي  عربيــة  أســرة  علــى  التبــّول  المتحــدة،  الواليــات 
 ،2019 يوليــو  تمــوز/   29  ،Middle East Monitor مونيتــور   إيســت 

https://www.middleeastmonitor.com/20190729-us-
/backed-forcestorture-urinate-on-arab-family-in-syria 

)آب/ أغسطس 2019(.
انتــزاع . 120 يتــّم  حيــث  بشــرية  مســالخ  الديمقراطيــة...  ســوريا  قــّوات  "ســجون 

 االعترافــات تحــت التعذيــب"، ديــر الــزور Deir Ezzor 24 24، 25 آذار/ مــارس 2019،
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/slaughterhouseswhere-confessions-are-extracted-under-torture 
ــي العــودة  ــم يكــن بإمكان ــة اإلســامية: "إن ل ــو الدول ــو 2019(؛ "مقاتل ــار/ ماي )أي
 الــى سويســرا، فأقتلونــي بطلقــة فــي الــرأس"، SWI، 11 حزيــران/ يونيــو 2019، 

https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-
islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suisse--mettez-moi-une-

. يونيــو 2019(         )حزيــران/    balle-dans-la-t%C3%AAte-/45022104
واألســد . 121 اإلســامية  الدولــة  "تنظيــم  أرجينتيــري،  وبنديتــا  كنــودل  كيفــن 

فــي  المتحــدة  الواليــات  حلفــاء  علــى  ظاميــة  حــرب  فــي  وتركيــا 
 ،2019 أغســطس  آب/   8  ،The Daily Beast بيســت  ديلــي  ذي   ســوريا"، 

https://www.thedailybeast.com/isis-assad-andturkey-are-
waging-a-shadow-war-on-americas-kurdish-allies-insyria 

)آب/  أغسطس 2019(. 
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الدولــة  لتنظيــم  قويــات  داعمــات  ُيعتبــرن  مقيمــات  نســاء  تشــّنها 
اإلســامية ضــّد نســاء لــم يعــدن ملتزمــات باإليديولوجيــة المتطّرفــة12٣.

الثالثــة  المــادة  بموجــب  اإلنســانية  المعاملــة   ٥.2
كة   لمشــتر ا

تنــّص المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف للعــام 1949 علــى 
ــزاع  ــع أطــراف الن ــى جمي ــا عل ــا الواجــب تطبيقه ــة الُدني ــر القانوني المعايي
فــي شــمال شــرق ســوريا، بمــا فــي ذلــك قــّوات ســوريا الديمقراطيــة124. 
مباشــرًة  يشــتركون  ال  الذيــن  األشــخاص  ُيعامــل  "أن  تفتــرض  وهــي 
الذيــن  القــّوات المســّلحة  فــي األعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد 
ألقــوا عنهــم أســلحتهم، واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب )...( 

االحتجــاز )...( فــي جميــع األحــوال معاملــًة إنســانية"125. 

اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  للمقاتليــن  بالتالــي  يحــّق 
قــّوات  تحتجزهــم  والذيــن  بالتنظيــم  المرتبطيــن  واألطفــال  والنســاء 
ــًة إنســانيًة. ويجــب  ســوريا الديمقراطيــة، كحــّد أدنــى، أن يعاملــوا معامل
توســيع نطــاق المعاملــة اإلنســانية لتشــمل علــى قــدم المســاواة جميــع 
أو  الجنــس  أو  الديــن  أو  العــرق  أســاس  علــى  تمييــز  دون  المحتجزيــن 
"أي معيــار مماثــل آخــر"126. وتنبغــي اإلشــارة الــى أن معنــى المعاملــة 
اإلنســانية خــاص بالحالــة والظــروف والســياق، "مــع مراعــاة العناصــر 
الموضوعيــة والذاتيــة فــي آن، مثــل البيئــة والحالــة البدنيــة والعقليــة 
للشــخص، وكذلــك العمــر أو الخلفيــة االجتماعيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة 

الماضيــة"127. والتجــارب 
يتعّيــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة تلبيــة معيــار الرعايــة الطبيــة 
والمرتبطيــن  المحتجزيــن  واألطفــال  والنســاء  األجانــب  للمقاتليــن 
بالتنظيــم. وبموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة، يجــب علــى قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة أن تحتــرم الجرحــى أو المرضــى المحروميــن مــن حرّيتهــم 
ــا،  وأن تحميهــم. كمــا عليهــا أن توّفــر، إلــى أقصــى حــّد ممكــن عمليًّ

ملتزمــون . 122 نحــن  التعذيــب:  مزاعــم  حــول  العســكري  منبــج  "مجلــس  أنظــر 
 ،2017 مــارس  آذار/   16  ،  ANHA Hawar News الحــرب"،   بقوانيــن 

https://web.archive.org/web/20170623230116/
http://en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-

/tortureallegations-we-are-committed-to-laws-of-war 
)آب/ أغسطس 2019(.

"تقاريــر عــن تعــّرض إندونيســية حامل للتعذيب والقتل في مخّيم ســوري ألنصار . 12٣
 تنظيم الدولة اإلسامية"، ذا ناشيونال The National ، 1 آب/ أغسطس 2019، 

https://www.thenational.ae/world/mena/pregnant-
indonesianreportedly-tortured-and-murdered-in-syria-camp-for-

sissupporters-1.893297
فــي مــا يتعّلــق بالطبيعــة الُملزمــة للمــادة الثالثــة المشــتركة، أنظــر: محكمــة . 124

ــوا  ــة نيكاراغ ــة، األنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية فــي قضي العــدل الدولي
وضدهــا، الوقائــع الموضوعيــة، الحكــم، 1986، الفقــرات 218-219؛ المحكمــة 
ــرار  ــة ليوغوســافيا الســابقة، المدعــي العــام ضــد تاديتــش، )ق ــة الدولي الجنائي
بشــأن دفــع الدفــاع علــى االســتئناف التمهيــدي بشــأن الواليــة القضائيــة(، 
 )1995 أكتوبــر  األول/  تشــرين   2(  ،1-94-IT رقــم  القضيــة  االســتئناف،  غرفــة 
العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  ]98[؛ 
 )200٣ مــارس  آذار/   ٣1(   T-٣4-IT98رقــم القضيــة  )الحكــم(  ناليتيليتــش  ضــد 

وبأســرع وقــت، الرعايــة الطبيــة والعنايــة التــي تتطّلبهــا حالتهــم128. ويجــب 
ــة، قــدر اإلمــكان، مــن الخدمــات  أن تســتفيد قــّوات ســوريا الديمقراطي
الطبيــة المتوّفــرة لــدى الســّكان المدنييــن أو المنّظمــات اإلنســانية. 
ويترّتــب علــى ذلــك أن يســتفيد المحتجــزون مــن الفحوصــات الطبيــة 
وأال تتعــّرض صّحتهــم الجســدية أو العقليــة أو ســامتهم للخطــر بســبب 
فعــل غيــر مبــّرر أو بســبب اإلهمــال129. ويخِضــع القانــون الدولــي لحقــوق 
فــي  يــرد  كمــا  إضافيــة،  بصــورة  للســياق  الموجبــات  هــذه  اإلنســان 

القســم ٥.٥.

الثالثــة  للمــادة  انتهــاًكا  باعتبارهــا  الحــرب  جرائــم   ٥.٣
كة    لمشــتر ا

فــي إطــار موجــب المعاملــة اإلنســانية، تحّظــر المــادة الثالثــة المشــتركة 
صراحــًة األفعــال التاليــة1٣0:

ــع أ.  ــل بجمي ــة، وبخاصــة القت ــاة والســامة البدني ــى الحي ــداء عل االعت
أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب؛

أخذ الرهائن؛ب. 
المعاملــة ج.  األخــّص  وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة  علــى  االعتــداء 

بالكرامــة؛ والحاطــة  المهينــة 
إجــراء محاكمــة ســابقة د.  العقوبــات دون  وتنفيــذ  األحــكام  إصــدار 

ــا، وتكفــل جميــع الضمانــات  أمــام محكمــة مشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
ــة )أي المحاكمــات  ــة الازمــة فــي نظــر الشــعوب المتمّدن القضائي

الجائــرة(1٣1.
ُتصّنــف االنتهــاكات الجســيمة لهــذه األحــكام بموجــب المــادة الثالثــة 
المشــتركة كجرائــم حــرب. وجرائــم الحــرب التاليــة هــي األكثــر قابليــة 
للتطبيــق علــى موجــب معاملــة المحتجزيــن معاملــًة إنســانيًة: التعذيــب، 
ــداء علــى الكرامــة الشــخصية1٣2. الــى جانــب  ــة القاســية، واالعت والمعامل
ــره مــن أشــكال العنــف الجنســي بموجــب  ــر االغتصــاب وغي ذلــك، ُيحّظ

ــدا، المدعــي العــام ضــد أكايســو )حكــم  ــة لروان ــة الدولي ]228[؛ المحكمــة الجنائي
.]609-608[  )2001 يونيــو  )حزيــران/    1  A-4-96-ICTR رقــم  القضيــة  االســتئناف( 

المدنييــن . 125 األشــخاص  بحمايــة  المتعّلقــة  جنيــف  اتفاقيــة  بيكتيــه،  جــان س. 
فــي وقــت الحــرب: تعليــق )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 1958( 204. )مبــدأ 

المعاملــة اإلنســانية "هــو فــي الحقيقــة شــعار اتفاقيــات جنيــف األربــع".(
المرجع نفسه. . 126
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017(، تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 127

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 575.
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 128

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، المجلــد 1، القاعــدة 110.
المرجع نفسه. . 129
أنظــر: محكمــة العــدل الدوليــة، األنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية فــي . 1٣0

الفقــرات   ،1986 الحكــم،  الموضوعيــة،  الوقائــع  وضّدهــا،  نيكاراغــوا  قضيــة 
218-219. )ُوصــف الطابــع العــام للمــادة الثالثــة المشــتركة علــى أنــه "معيــار 
ــة لإلنســانية"(. أنظــر بشــكل عــام  ــارات األولي ــى" مــع مراعــاة "االعتب الحــّد األدن
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي 

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(. 
الثالثــة . 1٣1 المــادة  علــى  تعليــق   )2017( األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أنظــر 

.98 الســابقة  الحاشــية  المشــتركة، 
أنظــر أركان الجريمــة، المادتــان 8 )2( )ج( "1" )المعاملــة القاســية والتعذيــب( و8 )2( . 1٣2



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا23

انتهــاًكا  تشــّكل  األفعــال  هــذه  أن  باعتبــار  المشــتركة  الثالثــة  المــادة 
للمعاملــة اإلنســانية1٣٣، تماًمــا كاألفعــال التــي تشــّكل علــى وجــه التحديــد 

معاملــًة قاســية1٣4، واعتــداًء علــى الكرامــة الشــخصية1٣5، وتعذيًبــا1٣6.
يفتــرض كّل مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية، بموجــب المــادة 8)2(
)ج('1' مــن نظــام رومــا األساســي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح 
ــة شــديدة  ــاة جســدية أو عقلي ــا أو معان ــق الجانــي ألًم ــر دولــي، أن ُيلِح غي
ــا  ــة إّم ــا أن تكــون الضحي ــرض المــادة أيًض ــر. وتفت بشــخص واحــد أو أكث
ــن، أو مــن أفــراد  ــال، أو مــن المدنيي ــن عــن القت مــن األشــخاص العاجزي
فــي  مباشــرًة  يشــتركون  ال  الذيــن  الديــن  رجــال  أو  الطبيــة  الطواقــم 
األعمــال العدائيــة. ولكــّي ُيعتبــر التعذيــب جريمــة حــرب، ال بــّد مــن توّفــر 
عنصــر إضافــي وهــو أن يتــّم "ألغــراض مثــل: الحصــول علــى معلومــات 
علــى  قائــم  أي ســبب  أو  إكــراه،  أو  تخويــف  أو  أو عقــاب  اعتــراف،  أو 
التمييــز مهمــا كان نوعــه"1٣7. وال بــّد أن يســتند تقييــم حّدتــه إلــى معاييــر 

موضوعيــة وذاتيــة تتعّلــق بظــروف الحالــة الخاصــة.

أمــا جريمــة الحــرب المتمّثلــة فــي االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
ــرض  ــا األساســي، فهــي تفت بموجــب المــادة 8)2()ج('2' مــن نظــام روم
أن يكــون الجانــي قــد لجــأ الــى معاملــة مهينــة أو حاّطــة بالكرامــة أو 
بهكــذا  ُيعتــرف  أن  تتيــح  لدرجــة  أكثــر  أو  كرامــة شــخص  علــى  اعتــدى 
ســلوك بشــكل عــام كاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية. ومــن الضــروري 
أيًضــا أن تكــون الضحيــة مــن العاجزيــن عــن القتــال، أو مــن المدنييــن، أو 
مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة أو رجــال الديــن الذيــن ال يشــتركون مباشــرًة 
ــّد أن تكــون  فــي األعمــال العدائيــة فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي1٣8. وال ب
المعاملــة المهينــة أو الحاّطــة بالكرامــة "حقيقيــة وخطيــرة"، ولكــن ليــس 

)ج( "2" )االعتــداء علــى كرامــة الشــخص( مــن نظــام روما األساســي.  
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 1٣٣

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 72٣. 
ضــد . 1٣4 العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

كوبريســكيتش وآخريــن. )الحكــم( T-16 -95-IT  )14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2000( 
]116[. )تشــير اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــى أنــه "ال يوجــد فــرق مــا بيــن 
مفهــوم" المعاملــة الاإنســانية" الُمرتكبــة فــي نــزاع مســّلح دولــي ومفهــوم 
أنظــر  المشــتركة؛  الثالثــة  المــادة  بموجــب  المحظــورة  القاســية"  "المعاملــة 
التعليــق علــى المــادة 51، الفقــرة ٣09٣. اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( 

تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، الحاشــية 628.
ــو . 1٣5 ــام ضــد أنت ــي الع ــة ليوغوســافيا الســابقة، المدع ــة الدولي المحكمــة الجنائي

فوروندزيجا)الحكــم(، IT-95- 17/1-T  )10 كانــون األول/ ديســمبر 1998( ]270-
275[؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، المدعــي العــام ضــد ندينديليمانــا 

وآخريــن. )الحكــم والعقوبــة(،ICTR-00-56-T  )17 أيــار/ مايــو 2011( ]2158[. 
ضــد . 1٣6 العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

دياليتــش وآخريــن. )الحكــم(، IT-96-21-T  )16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1998( 
-ITو T-2٣-96-IT ،)495-497[؛ المدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخريــن )الحكــم[
96-T-1 /2٣  )22 شــباط/ فبرايــر 2001( ]151[. أنظــر أيًضــا لجنــة األمــم المتحــدة 
لحقــوق اإلنســان، التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية أو 
 الاإنســانية أو المهينــة، تقريــر المقّرر الخــاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب،

UN Doc. E/CN.4/1986/15 ، 19 شباط/ فبراير 1986، الفقرة 119. 
أركان الجريمة، المادة 8 )2()ج( "1"- "4" من نظام روما األساسي.. 1٣7

عليهــا أن تكــون دائمــة، وليــس مــن "الضــروري أن يضــّر الفعــل مباشــرًة 
بالســامة الجســدية أو العقليــة للضحيــة"1٣9.

تشــّكل جرائــم العنــف الجنســي، التــي جــرى تناولهــا علــى وجــه التحديــد 
ــى الكرامــة  ــداًء عل فــي أقســام أخــرى مــن نظــام رومــا األساســي140، اعت
الثالثــة  المــادة  فــي  بالتســاوي  مشــمولة  بالتالــي  وهــي  الشــخصية، 
المشــتركة141. ويمكــن القــول إًذا إّن العنــف الجنســي ضــّد المعتقليــن 
ــق  ــزء مــن الحظــر المطل ــات كج ــع األوق ــن محظــور فــي جمي والمحتجزي
أو  الضحيــة  عــن هويــة  النظــر  بغــّض  الحــرب،  فــي  الجنســي  للعنــف 
البعــض141. وتعزيــًزا لهــذا الموجــب،  الجانــي، أو عاقتهمــا ببعضهمــا 
يمنــح القانــون الدولــي اإلنســاني حمايــًة خاصــًة لجميــع النســاء. فــا بــّد 
ــى شــرفهّن،  ــداء عل ــة المحتجــزات "بشــكل خــاص مــن أي اعت مــن حماي
خاصــًة االغتصــاب أو الدعــارة القســرية أو أي شــكل مــن أشــكال االعتــداء 
غيــر الائــق"14٣. ويجــب أن يــوكل اإلشــراف علــى المحتجــزات الــى نســاء 
وأن ُيحتجــزن فــي أماكــن منفصلــة مــع مرافــق منفصلــة. ويجــب احتجــاز 

ــا بشــكل منفصــل. ــال أيًض األطف

انتمــاء  عــن  النظــر  أعــاه، بصــرف  المذكــورة  تشــّكل جميــع األفعــال 
مرتكبيهــا إلــى دولــة أو طــرف فــي النــزاع مــن غيــر الدولــة، جرائــم حــرب 
ــي،  ــه. وبالتال ــط ب ــزاع مســّلح أو بشــكل مرتب ــا فــي ســياق ن ــد ارتكابه عن
أســاس  علــى  للمقاضــاة  الجرائــم  هــذه  مرتكبــي  جميــع  يتعــّرض 

الفرديــة. الجنائيــة  المســؤولية 

ومــع ذلــك، ال تســتنفذ هــذه األفعــال تلــك التــي يعتبرهــا القانــون الدولي 
اإلنســاني انتهــاًكا للمعاملــة اإلنســانية144. فاألفعــال المحظــورة الــواردة 
فــي المــادة الثالثــة المشــتركة هــي "مجــّرد أمثلــة محــّددة للســلوك الــذي 
ينتهــك مــن دون أدنــى شــّك موجــب المعاملــة اإلنســانية"145. وتســتخدم 
المــادة الثالثــة المشــتركة لغــة مفتوحــة عمــًدا ويجــب تفســيرها وفًقــا 
لموجــب المعاملــة اإلنســانية الشــامل146. هــذا وقــد ســاعدت التطــّورات 
التــي شــهدها القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، والقانــون الدولــي 

أركان الجريمــة، المــادة 8 )2( )ج( "2" مــن نظــام رومــا األساســي. أنظــر الحاشــية . 1٣8
57 التــي تشــير إلــى أن عبــارة "األشــخاص" يمكــن أن تشــمل الموتــى وأنــه ينبغــي 

مراعــاة الخلفّيــة الثقافيــة للضحايــا.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كاتانغــا ونغوديولــو )قــرار لتثبيــت التهــم(، القضيــة . 1٣9

رقــم ICC-01/04-01/07-717 )14 تشــرين األول/ أكتوبــر 2008( ]٣67[؛ ]٣69[.
نظام روما األساسي، المادة 8 )2( )هـ( "6".. 140
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 141

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرات 727-729. تــم التأكيــد علــى ذلــك فــي عــدد مــن 
قــرارات المحاكــم الجنائيــة الدوليــة وجــرى تكرارهــا فــي البروتوكــول اإلضافــي 

الثانــي، المــادة 4)2()هـــ(.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المدعــي العــام ضــد بوســكو نتاغانــدا )حكــم بشــأن . 142

-ICC اســتئناف الســيد نتاجانــدا فــي مــا يتعلــق بالتهمّتيــن 6 و 9( القضيــة رقــم
ــران/ يونيــو 2017(. OA5 06/02-04 /01  )15 حزي

أنظر المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.. 14٣
أنظــر: قامــوس أوكســفورد اإلنكليــزي المختصــر، الطبعــة الثانيــة عشــرة، مطبعة . 144

جامعــة أكســفورد، 2011، ص. 69٣، إضافــة "إلحــاق الحــد األدنــى مــن األلــم" 
كعنصــر آخــر فــي إطــار عــاج "رحيــم أو خيــري". يجــب أن ُيعامــل األشــخاص 

المحرومــون مــن حريتهــم بإنســانية وكرامــة.
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 145
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لحقــوق اإلنســان، ومختلــف القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم 
الجنائيــة الدوليــة فــي تحديــد محتــوى المعاملــة اإلنســانية ونطاقهــا. 
ــن  ــة الواجــب توفيرهــا للمقاتلي ــار المعامل ــد مــن معي لذلــك، يجــب التأّك
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن 
بالتنظيــم والمحجتزيــن مــن قبــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة إســتناًدا 
الــى توليفــة مــن قانــون المعاهــدات والقانــون العرفــي وبعــض األحــكام 

الواجــب تطبيقهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

٥.٤ المعاييــر الُدنيــا للمعاملــة بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح غيــر 

دولــي

إن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ُملزمــة باحتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي. يؤّكــد القانــون 
الدولــي العرفــي علــى ضــرورة معاملــة األشــخاص العاجزيــن عــن القتــال 
فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة معاملــًة إنســانيًة، ويعطــي المزيــد 
نــة لموجــب المعاملــة اإلنســانية147.  مــن اإليضاحــات حــول العناصــر المكوِّ
ــة مــن  ــر ضروري ــي ُتعتب ــد الت ــك القواع ــى تل ــون العرفــي عل ــّص القان وين
الدولــي  القانــون  فــي  متوّفــرة  قاعــدة  لتفعيــل  المنطقيــة  الناحيــة 
لتنفيــذ  االحتجــاز  ســلطات  علــى  عــّدة  موجبــات  وُتفــرض  العرفــي148. 
الموجــب العرفــي األساســي للمعاملــة اإلنســانية، وُتعتبــر بالتالــي جــزًءا 
مــن القانــون الدولــي العرفــي. وُيســتمّد الطابــع العرفــي لهــذه القواعــد 
مــن أدّلــة بشــأن ممارســات الــدول المّتســقة التــي جــاءت بشــكل وطريقة 
يشــيران إلــى قبولهــا كقواعــد ُملزمــة قانوًنــا )االعتقــاد القانونــي بإلزاميــة 

.149)opinio juris  القواعــد
عــن ممارســات  المؤّشــرات  أقــوى  مــن  واحــًدا  نذكــر  أن  أردنــا  مــا  إذا 
ــي اإلنســاني العرفــي، يمكــن العــودة  ــون الدول ــدول فــي ســياق القان ال
الــى كتّيبــات الدليــل العســكري للــدول التــي تعتــرف بالموجبــات التاليــة 
الخاصــة بمعاملــة المحتجزيــن والواجــب تطبيقهــا فــي النزاعات المســّلحة 

ــة: ــر الدولي غي

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 577.
المرجع نفسه، الفقرة 555.. 146
المرجع نفسه.. 147
 أنظر. 148

 Stefan Talmon, ‘Determining Customary International Law: The
 ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion’,
.European Journal of International Law 26 )2015( 419, 427 

)"عندمــا تكــون قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي منطقيــة، ألنــه 
يمكــن اســتنتاجها مــن مبــدأ أساســي قائــم، فــإن عــبء إثبــات القاعــدة عــن طريــق 
ــر االســتقرائي يتضــاءل بشــكل متناســب. بصــورة أساســية، تتطلــب أي  التفكي
قاعــدة منطقيــة مجموعــة أصغــر مــن ممارســات الــدول واالعتقــاد القانونــي 

 .)"opinio juris بإلزاميــة القواعــد
ــة، . 149 ــر محكمــة العــدل الدولي أنظــر: الجــرف القــاري لبحــر الشــمال، الحكــم، تقاري

1969، ص. ٣، الفقرتــان ٣9 و77؛ األنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية فــي 
قضيــة نيكاراغــوا وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة(، الوقائــع 
ــة 1986، ص. 14، الفقــرة 186. ــر محكمــة العــدل الدولي ــة، الحكــم، تقاري الموضوعي

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 150

احترام المعتقدات والممارسات الدينية؛ 	 

توفير الغذاء ومياه الشرب المناسَبين، وكذلك المالبس؛	 

ضمانات بشأن الصّحة والنظافة الشخصية؛ 	 

توفير الرعاية الطبية المناسبة؛ 	 

الحّق في النوم؛	 

الحماية من العنف ومن أخطار النزاع المسّلح؛	 

اتصاالت مناسبة مع العالم الخارجي15٠.	 

علــى غــرار المــادة الثالثــة المشــتركة، ينطبــق البروتوكــول اإلضافــي الثاني 
ــع  ــي ال تّتســم بطاب ــى النزاعــات الت ــات جنيــف لعــام 1949 عل ــى اتفاقي ال
دولــي151. وبمــا أن ســوريا ليســت مــن الــدول الموّقعــة علــى البروتوكــول 
اإلضافــي الثانــي، فــإن أحكامــه ليســت ُملزمــة مباشــرًة بالنســبة اليهــا، 
بحكــم قانــون المعاهــدات. ومــع ذلــك، فــإن أحــكام البروتوكــول اإلضافي 
مــن  جــزًءا  ُتعتبــر  للمحتجزيــن  اإلنســانية  بالمعاملــة  المتعّلقــة  الثانــي 
القانــون الدولــي العرفــي، وهــي بالتالــي ُملزمــة بشــكل متســاٍو لجميــع 
األطــراف فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي152. "يطــّور" البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي المــادة الثالثــة المشــتركة و"يكملهــا" "دون أن يعــّدل مــن الشــروط 
ــح نطــاق موجــب  ــي فــي توضي ــا"، وهــو يســاعد بالتال ــة لتطبيقه الراهن

المعاملــة اإلنســانية ومضمونــه وفــق المــادة الثالثــة المشــتركة15٣.

يكــّرر البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الموجــب التالي: "ُيعامــل ]المحتجزون[ 
فــي جميــع الظــروف معاملــًة إنســانيًة ويلقــون جهــد اإلمــكان ودون 
إبطــاء الرعايــة والعنايــة الطبيــة التــي تقتضيهــا حالتهــم. ويجــب عــدم 
ــارات الطبيــة"154. إضافــًة الــى  التمييــز بينهــم ألي اعتبــارات ســوى االعتب
ــى  ــات الواقعــة عل ــر شــاملة بالموجب ــر البروتوكــول قائمــة غي ــك، يوّف ذل
ســلطات االحتجــاز لضمــان المعاملــة اإلنســانية للمحتجزيــن، علًمــا أن 
ــدول واالعتقــاد القانونــي  ــات تؤّكدهــا ممارســات ال ــة هــذه الموجب غالبي
بإلزاميــة القواعــد، فتكــون بالتالــي ُملزمــة لجميــع األطــراف فــي نــزاع 
مســّلح غيــر دولــي155. وُتعــّد الموجبــات التاليــة المفروضــة علــى ســلطات 
االحتجــاز جــزًءا مــن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه 
فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة، وهــي بالتالــي ُملزمــة بالنســبة الــى 

ــة156: قــّوات ســوريا الديمقراطي

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 580، مــع ذكــر كتيبــات الدليــل العســكري ألســتراليا 
األميركيــة  المتحــدة  والواليــات  وتركيــا  النــكا  وســري  ونيبــال  وتشــاد  وكنــدا 

والمملكــة المتحــدة. 
البروتوكــول اإلضافــي الــى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب/ أغســطس . 151

الدوليــة، 1125  غيــر  المســّلحة  المنازعــات  1949، والمتعّلــق بحمايــة ضحايــا 
UNTS 609 )دخــل حيــز التنفيــذ فــي 7 كانــون األول/ ديســمبر 1978(، )يشــار إليــه 

فــي مــا يلــي بـــ "البروتوكــول اإلضافــي الثانــي"(. 
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 152

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج ، 2005(. 
البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 1 "المجال المادي للتطبيق".. 15٣
البروتوكول اإلضافي الثاني، المادة 7 "الحماية والرعاية".. 154
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 155



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا25

- يجــب دراســة عــرض اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر لزيــارة المحتجزين 
بحســن نّيــة وعــدم رفضــه بصورة تعّســفية.

وبالنسبة الى األشخاص المحرومين من حريتهم: 
ينبغي عدم احتجازهم بالقرب من منطقة قتال؛ 	 
يجب الحفاظ على صّحتهم ونظافتهم الشخصية؛	 
ينبغي تسجيل بياناتهم الشخصية، الى جانب أسباب احتجازهم؛ 	 
يجــب اإلفــراج عنهــم بمجــرد اختفــاء أســباب حرمانهــم مــن حرّيتهــم، 	 

شــرط أال يكونــوا خاضعيــن لمقاضــاة أو عقوبــة مفروضــة قانوًنــا؛
يجــب أال يتعّرضــوا لعقوبــة جســدية، "بمــا فــي ذلــك العقوبــة 	 

ــر تثقيفــي أو  ــى جريمــة أو كتدبي ــة عل ــي تؤمــر كعقوب المفرطــة الت
تأديبــي"؛

ف بأنهــا "التســّبب 	  ينبغــي أاّل يتعّرضــوا لمعاملــة تعذيــب، ُتعــرَّ
المتعّمــد، عــن طريــق الفعــل أو اإلغفــال، بألــم أو معانــاة شــديدة، 
جســدية أو عقليــة، مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف، 
أو لمعاقبــة الضحيــة أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إكراهــه، أو 

ــة أو شــخص ثالــث"157. ــز علــى أي أســاس، ضــّد الضحي للتميي

الــى جانــب ذلــك، تتوّفــر موجبــات أخــرى تتعّلــق بمعاملــة الســجناء وتــرد 
ــر  ــت فــي صكــوك أخــرى لهــا عاقــة بالنزاعــات المســّلحة غي بشــكل ثاب
الدوليــة158. والموجبــات هــذه تحظــى بدعــم إضافــي مــن التشــريعات 
والممارســة159. ال بــّد أن تخضــع هــذه الموجبــات اإلجرائيــة المفروضــة 
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة لتنظيــم معقــول، إســتناًدا الــى الســياق 
الوقائعــي الــذي يأخــذ فــي االعتبــار الوســائل المتاحــة والظــروف المحليــة. 

وفــي مــا يتعّلــق باألشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم :
يجــب الســماح لهــم بالتواصــل مــع عائالتهــم، مــع مراعــاة الشــروط 	 

المعقولــة المتعّلقــة بالتواتــر وبرقابــة الســلطات.
ال بــّد مــن تمديــد االســتفادة مــن ظــروف العمــل والضمانــات 	 

التــي يتمّتــع بهــا الســّكان المدنيــون المحليــون. لتلــك  المماثلــة 
ينبغــي توفيــر لهــم الغــذاء الكافــي والمــاء والملبــس والمــأوى 	 

ــل ســلطات االحتجــاز أو عــن طريــق  ــة، إمــا مــن قب ــة الطبي والعناي
الخارجيــة161. المســاعدة 

ال بّد من احترام معتقداتهم الشخصية وممارساتهم الدينية.	 

قــد تكــون بعــض خصائــص الموجبــات المذكــورة أعــاه، مثــل توفيــر 
ــدة بشــكل معقــول بســبب  ــة المناســبة، مقّي الغــذاء أو الخدمــات الديني

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005( ، المجلــد 1، الفصــول ٣٣-٣9. 
المرجع نفسه. . 156
ــاراك، الحكــم، . 157  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، قضيــة كون

 .1٣٣2
أنظــر: األمــم المتحــدة، القواعــد النموذجيــة الُدنيــا لمعاملــة الســجناء، القواعــد . 158

ــع األشــخاص  ــة جمي ــادئ المتعلقــة بحماي ــة للســجون ومجموعــة المب األوروبي
 الذيــن يتعّرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن. متوّفــر علــى:

https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf 

)آب/أغسطس 2019(. 
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 159

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج ، 2005(، المجلــد 1، الفصــول ٣٣-٣9. 
المرجع نفسه.. 160
أنظــر: األمــم المتحــدة، القواعــد النموذجيــة الُدنيــا لمعاملــة الســجناء، القواعــد . 161

9-20 )12(، كمثــال علــى مجموعــة مــن االتفاقــات الدوليــة التــي تنــّص علــى 
ضــرورة تلبيــة الحاجــات األساســية للســجناء. هــذه المعاييــر هــي "الشــروط الدنيــا 

التــي يقبــل بهــا المجتمــع الدولــي علــى أنهــا مناســبة".  
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 162

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 582.
المرجع نفسه.. 16٣
المرجع نفسه، 58٣. . 164
 األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء، القاعدة 12.. 165
المرجع نفسه، القاعدة 1٣.  . 166

الضغــوط الخارجيــة والقيــود علــى المــوارد فــي نــزاع مســّلح. ومــع ذلــك، 
فــإن موجــب المعاملــة اإلنســانية األساســي "ُمطلــق وال يعــرف أي 
اســتثناءات"162. وبالتالــي، فــإن موجــب المعاملــة اإلنســانية غيــر قابــل 
لانتقــاص و"ال تســتطيع أي ظــروف أن تبــّرر الخــروج عنــه"16٣. فالضــرورة 

ــة اإلنســانية164. ــًدا االبتعــاد عــن موجــب المعامل ــّرر أب العســكرية ال تب

باإلضافــة إلــى الموجبــات المفروضــة علــى ســلطات االحتجــاز بموجــب 
القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي والُمشــار إليهــا أعــاه، فــإن القواعــد 
النموذجيــة الُدنيــا لمعاملــة الســجناء، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة 
قائمــة  توّفــر   ،2015 ديســمبر  األول/  كانــون   17 فــي  المتحــدة  لألمــم 
بالضمانــات التــي ينبغــي توفيرهــا للمحتجزيــن، كّلمــا أمكــن ذلــك. ال 
ــزاع  ــاز المّتصــل بن ــواردة فــي هــذا الصــّك باالحتج ــات ال ــّص الموجب تخت
مــا، وهــي بالتالــي ذات قيمــة أقــّل فــي هــذا الســياق. ومــع ذلــك، تشــّكل 
ــا بإلزاميــة القواعــد مــن جانــب المجتمــع الدولــي، وتمّثــل  اعتقــاًدا قانونيًّ
بالتالــي المعيــار الــذي ينبغــي لجميــع ســلطات االحتجاز الســعي لتحقيقه. 

ــة: ــن علــى قــّوات ســوريا الديمقراطي ــا لذلــك، يتعّي وفًق

تجّنــب االكتظــاظ، وتأميــن أســّرة منفصلــة، واإلشــراف بانتظــام 	 
ــاًل165. ــن لي ــى المحتجزي عل

التأّكــد مــن أن الغــرف المعــّدة الســتخدام الســجناء تلّبــي جميــع 	 
المتطّلبــات الصحيــة، مــع الحــرص علــى مراعــاة الظــروف المناخية، 
وخصوًصــا مــن حيــث حجــم الهــواء، والمســاحة الُدنيــا، واإلضــاءة 

والتدفئــة والتهويــة . 
ــة لتمكيــن كّل ســجين مــن قضــاء 	  ــد مــن أن المراحيــض كافي التأّك

ــد الضــرورة وبصــورة نظيفــة والئقــة167.  ــة عن ــه الطبيعي حاجات
ضمــان توّفــر مرافــق االســتحمام واالغتســال بالــدّش بحيــث يكــون 	 

فــي مقــدور كل ســجين ومفروًضــا عليــه أن يســتحّم أو يغتســل، 
بدرجــة حــرارة متكّيفــة مــع الطقــس، بالقــدر الــذي تتطّلبــه الصّحــة 
العامــة تبًعــا للفصــل والموقــع الجغرافــي، علــى أاّل يقــّل ذلــك عــن 

مــرة واحــدة فــي األســبوع فــي منــاخ معتــدل168. 
التأّكــد مــن أن كل ســجين ال ُيســمح لــه بارتــداء ثيابــه الخاصــة ُيــزّود 	 

ــه. وال يجــوز  ــة للحفــاظ علــى عافيت ــاخ، وكافي بثيــاب مناســبة للمن
فــي أي حــال أن تكــون هــذه المالبــس مهينــة أو حاّطــة بالكرامــة169. 

الحــرص علــى أن يحظــى كّل ســجين غيــر ُمســتخدم فــي عمــل 	 
ــوم يمــارس  ــل كّل ي ــى األق ــدة عل ــق بســاعة واح ــواء الطل ــي اله ف
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فيهــا التماريــن الرياضيــة المناســبة فــي الهــواء الطلــق، إذا ســمح 
الطقــس بذلــك17٠. 

ضمــان حمايــة المحتجزيــن واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان ســالمة 	 
المحتجزيــن الذيــن ُأطلــق ســراحهم.

ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن "معنــى المعاملــة اإلنســانية 
ــه علــى ضــوء الظــروف الملموســة  محــّدد وفــق الســياق ويجــب مراعات
لــكّل حالــة، مــع مراعــاة كّل مــن العناصر الموضوعية والذاتيــة، مثل البيئة 
والحالــة الجســدية والعقليــة للشــخص، وعمــره أو خلفيتــه االجتماعيــة أو 
الثقافيــة أو الدينيــة أو السياســية والخبــرات الســابقة". لذلــك، يتعّيــن 
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة مراعــاة االحتياجــات والظــروف الخاصــة 

لــكّل محتجــز مــن أجــل الوفــاء بموجــب المعاملــة اإلنســانية. 

أخيــًرا، يجــب علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تبــذل قصــارى جهدهــا 
لتوفيــر الرعايــة للجرحــى والمرضــى، بمــا فــي ذلــك الســماح للمنّظمــات 
اإلنســانية بتوفيــر الرعايــة171. ويجــب أاّل ُيحــرم األشــخاص الُمشــتبه فــي 
كونهــم مقاتليــن أجانــب مــن حرّيتهــم بصورة تعّســفية172. وينبغــي بالتالي 
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة أن تبرهــن األســباب األمنيــة أو الجنائيــة 
المشــروعة لحرمانهــم مــن حرّيتهــم ولمواصلــة هــذا االحتجــاز. وال بــّد 
مــن اإلشــارة الــى أن المعيــار الواجــب تحقيقــه هــو التهديــد االســتثنائي 

لألمــن17٣. 

اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  مــع  التداخــل   ٥.٥
رئيســة(  )أحــكام 

ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى الــدول تجــاه مواطنيهــا 
وجميــع األشــخاص الموجوديــن ضمــن ســيطرتها القضائيــة174. وفــي 
حيــن يخضــع القانــون الدولــي لحقــوق االنســان لتطبيــق القانــون الدولــي 
ــا، فهــو يبقــى ســارًيا فــي حــاالت  اإلنســاني الــذي يحكــم موضوًعــا خاصًّ
ــون الدولــي  ــات القان ــدرج بعــض موجب ــا مــا ي النزاعــات المســّلحة، وغالًب
تنبغــي  والوضــوح175.  التفصيــل  مــن  بمزيــد  الســياق  فــي  اإلنســاني 

المرجع نفسه، القاعدة 15. . 167
المرجع نفسه ، القاعدة 16. . 168
المرجع نفسه، القاعدة 19.  . 169
المرجع نفسه، القاعدة 2٣. . 170
المرجع نفسه.. 171
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 172

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، المجلــد 1، القاعــدة 99. 
المرجع نفسه.. 17٣
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، القــرار 2675 )26(، 9 كانــون األول/ ديســمبر . 174

1970 )اعُتمــد بأغلبيــة 109 أصــوات مؤيــدة، وال صــوت ضــّد، فيمــا امتنــع 8 عــن 
ــت(، الديباجــة والمــادة 1. التصوي

ــة لحقــوق . 175 ــي لحقــوق اإلنســان بشــأن المحكمــة األوروبي ــون الدول اجتهــاد القان

ــي لحقــوق االنســان  ــون الدول ــق القان ــة تطبي ــى أن قابلي ــا ال اإلشــارة هن
علــى المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة تبقــى موضــع جــدل، لكــن 
مــن المســّلم بــه عموًمــا أن المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة التــي 
تمــارس ســيطرة إقليميــة علــى ســّكان مدنييــن ُملزمــة باحتــرام القانــون 
الدولــي لحقــوق االنســان176. وكمــا أشــارت إليــه اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر، "يبــدو، كحــّد أدنــى، مقبــواًل أن المجموعــات المســّلحة التــي 
ــؤّدي وظائــف شــبيهة بوظائــف الحكومــة  ــة وت تمــارس ســيطرة إقليمي
ــى  ــاوًة عل ــون حقــوق اإلنســان"177. ع ــل مســؤوليات بموجــب قان تتحّم
ذلــك، تعّهــدت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة علــى وجــه التحديــد بااللتــزام 
ــار األحــكام  ــي، يمكــن اعتب ــي لحقــوق االنســان178. وبالتال ــون الدول بالقان
ذات الصلــة بمعاملــة المحتجزيــن فــي القانــون الدولــي لحقــوق االنســان 

ُملزمــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة.

يســتند القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أيًضــا إلــى مبــدأ المعاملــة 
اإلنســانية لألشــخاص179، وتعّبــر قواعــده تعبيــًرا واضًحــا عــن معنــى عبــارة 

االنســان والهيئــة المســتقّلة لحقــوق االنســان اللتيــن قّررتــا أن األشــخاص الذيــن 
تتمّتــع الدولــة بواليــة قضائيــة عليهــم و"بالســيطرة الفعليــة" علــى تلــك الواليــة 

القضائيــة يســتحّقون موجبــات حقــوق االنســان.
أنظــر: اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، تعزيــز القانــون الدولــي اإلنســاني الــذي . 176

يحمــي األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم، تقريــر تجميعــي مــن المشــاورات 
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المرجع نفسه.. 181
لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 29 )المــادة 4 مــن . 182

ــة والسياســية( )المرجــع نفســه، ٣21(.  ــي الخــاص بالحقــوق المدني العهــد الدول
أنظــر أيضــًا المــادة 5 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
والمــادة 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
ــة حقــوق  ــة، والمــادة ٣7 مــن اتفاقي ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين العقوب

الطفــل، والمــادة 14 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
 أنظر. 18٣

 Marco Sassòli and Laura Olson, ‘The relationship between
 international humanitarian law and human rights law where

"المعاملــة اإلنســانية" بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني180. فالحــّق 
فــي المعاملــة اإلنســانية يعنــي أنــه يجــب عــدم إخضــاع المحتجزيــن "ألي 
شــكل مــن أشــكال المشــّقات أو القيــود، باإلضافــة إلــى تلــك التــي تنتــج 
ال محالــة عــن االحتجــاز فــي بيئــة مغلقــة"181. هــذا وقــد أعلــن مجلــس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة أنــه ال يجــوز االنتقــاص مــن 
ــة والسياســية،  ــي الخــاص بالحقــوق المدني المــادة 10 مــن العهــد الدول
ــًة  ــن مــن حرّيتهــم معامل ــة "األشــخاص المحرومي ــي تقضــي بمعامل الت
إنســانيًة تحتــرم الكرامــة األصيلــة فــي اإلنســان"، لذلــك يتعّيــن تطبيقهــا 

فــي جميــع األوقــات182.

يمكــن اســتخدام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان "لدعــم المبــادئ 
وتوضيحهــا"18٣.  وتعزيزهــا  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  فــي  المماثلــة 
ــارات رئيســة مثــل "المعاملــة المهينــة"  فعلــى ســبيل المثــال، تلقــى عب
ف علــى  تطبيًقــا مفيــًدا بموجــب اجتهــادات حقــوق اإلنســان، حيــث ُتعــرَّ
أنهــا فعــل "ُيهيــن الضحيــة بشــّدة أمــام اآلخريــن أو يدفــع المحتجــز إلــى 
التصــّرف ضــّد إرادتــه أو ضميــره"184. وهنــاك مجــال آخــر يوضــح فيــه 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان معنــى المعاملــة اإلنســانية، وهــو 
الظــروف التــي ترقــى إلــى مســتوى االحتجــاز التعّســفي. بنــاًء عليــه، يجــب 
علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، قــدر اإلمــكان مــن الناحيــة العملّيــة، أن 
تبلــغ المحتجــز عــن أســباب احتجــازه، وتــزّوده بفرصــة الطعــن فــي قانونيــة 

ــازه185.  احتج

لحقــوق  الدولــي  القانــون  بيــن  مــا  التقــارب  عــن  صلــة  ذي  وكمثــال 
ــة  ــد النموذجي ــر القواع ــي اإلنســاني، يمكــن ذك ــون الدول اإلنســان والقان
الُدنيــا لمعاملــة الســجناء، التــي تنــّص علــى "الحــّد األدنــى مــن الشــروط 
ــل  ــي186. ويتمّث ــل المجتمــع الدول ــل حســب االقتضــاء" مــن قب ــي ُتقب الت
المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  مبــادئ  مجموعــة  فــي  آخــر  مثــال 
ــن يتعّرضــون ألي شــكل مــن  ــع األشــخاص الذي ــة جمي المتعّلقــة بحماي
الوثيقتــان متطّلبــات  تتضّمــن هاتــان  الســجن187.  أو  االحتجــاز  أشــكال 
محــّددة للرعايــة الطبيــة، والعقوبــة المناســبة، والمبــادئ التــي يمكــن أن 
تســتخدمها ســلطات االحتجــاز لتحديــد معيــار المعاملــة المناســب، علــى 
ــار. وتعــّزز  ــّم اســتيفاء المعي ــد مــا إذا ت ــة علــى حــدة لتحدي أســاس كل حال
صكــوك كهــذه عــدًدا مــن قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني التعاهديــة 

ــاه. ــواردة أع ــة ال والعرفي

٥.٦ حماية خاصة للمرأة والطفل

النســاء  إلــى  صراحــًة  المشــتركة  الثالثــة  المــادة  تشــير  ال  حيــن  فــي 
ــا ويجــب احترامــه  ــة اإلنســانية مطلًق واألطفــال، يبقــى موجــب المعامل
"دون تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون أو الديــن أو المعتقــد أو 

الجنــس أو المولــد أو الثــروة".

ينتهــك االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي موجــب المعاملة 
أيًضــا الحظــر المحــّدد المفــروض  أنــه ينتهــك  اإلنســانية، وقــد تبيــن 
علــى "االعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع 
ــة القاســية والتعذيــب"، بموجــب المــادة  أشــكاله، والتشــويه، والمعامل
الكرامــة  علــى  اعتــداًء  أيًضــا  ٣)1()أ(. وهــو يشــّكل   - المشــتركة  الثالثــة 
الشــخصية بمــا يتعــارض مــع المــادة الثالثــة المشــتركة - ٣)1()ج(188. الــى 
ذلــك، يعتــرف القانــون الدولــي اإلنســاني، فــي ظــروف معّينــة، بالحمايــة 

الخاصــة التــي ينبغــي تأمينهــا ألّمهــات صغــار األطفــال189. 
عــاوًة علــى ذلــك، ال تأتــي المــادة الثالثــة المشــتركة علــى ذكــر األطفــال 
ــة اإلنســانية يجــب  ــة المعامل ــزة، ولكــن مــن الواضــح أن عتب ــة ممّي كفئ
أن تكــون أعلــى عندمــا يتعّلــق األمــر باألطفــال190. فاســتناًدا الــى القانــون 

 it matters: admissible killing and interment of fighters in
 noninternational armed conflicts’ )2008(, International Review of

the Red Cross, Vol. 90, No. 871 at pp 603-605
اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان، القضية اليونانية، ]1٣٣9[.. 184
جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 185

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، المجلــد 1، القاعــدة 99.
األمم المتحدة، القواعد النموذجية الُدنيا لمعاملة السجناء.. 186
ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ولكنهــا . 187 ــادىء بلغــة القان تّمــت صياغــة هــذه المب

الدوليــة للصليــب األحمــر واالجتهــاد فــي ســياق  اللجنــة  ُطّبقــت مــن قبــل 
النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة.

أنظــر المادتيــن 4 و 5 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، والقاعــدة 1٣4 مــن . 188
دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، وتعليقاتهــا )الحاشــية 46(، الصفحات 
 476- 479. أنظــر بشــكل عــام األمــم المتحــدة - إدارة عمليــات حفــظ الســام، 
 United Nations Department of Peacekeeping Operations, ‘Review of
 the Sexual Violence Elements of the Judgements of the International
 Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the International
 Criminal Tribunal for Rwanda, and the Special Court for Sierra Leone
in the Light of Security Council Resolution 1820’, http://www.icty.

org/x/file/Outreach/sv_files/DPKO_report_sexual_violence.pdf 
)آب/ أغسطس 2019(. 

تحّظــر المــادة 6 )4( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، حيثمــا ينطبــق ذلــك، . 189
ــة اإلعــدام بحــّق أشــخاص دون ســن 18 ســنة، والنســاء الحوامــل،  ــذ عقوب تنفي

وأمهــات صغــار األطفــال. 
الثالثــة . 190 المــادة  العــام 2016 علــى  الدوليــة للصليــب األحمــر، "تعليــق  اللجنــة 
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يحــّق  أنــه  بــه علــى نطــاق واســع  الُمعتــرف  العرفــي191، مــن  الدولــي 
لألطفــال الحصــول علــى معاملــة وحمايــة خاصَتيــن. كمــا يحّظــر تجنيــد 
األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 15 عاًمــا فــي القــّوات المســّلحة، 
وُتمنــع مشــاركتهم فــي األعمــال العدائيــة192. وتشــّدد صكــوك القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان بشــكل خــاص علــى ضــرورة عــدم تعــّرض 
األطفــال للتمييــز، وعلــى ضــرورة تســجيلهم، وعلــى حّقهــم فــي الحصول 
علــى جنســّية19٣. ومتــى تعّلــق األمــر بأطفــال يشــاركون فــي نــزاع مســّلح، 

ــز علــى إعــادة التأهيــل وإعــادة االندمــاج فــي المجتمــع194. ينبغــي التركي

ــون  ــي والقان ــون الســوري الداخل ٥.٧ التداخــل مــع القان
ــة ــوريا الديمقراطي ــّوات س ــي لق الداخل

ــون المعاهــدات  ــة، بموجــب قان ــّوات ســوريا الديمقراطي ــى ق ــن عل يتعّي
والقانــون العرفــي، توفيــر معاملــة إنســانية لألفــراد الذيــن تحتجزهــم. وال 
بــّد مــن أخــذ القانــون الســوري باالعتبــار في هذا الســياق، تماًمــا كالقانون 
الداخلــي لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة. ومــن المهــّم التذكيــر بأنــه ال يمكــن 
تطبيــق القانــون الداخلــي إاّل باإلضافــة إلــى القانــون الدولــي اإلنســاني، 
ذلــك أن القانــون الداخلــي ال يســمو علــى القانــون الدولــي اإلنســاني 
وال يمكنــه بــأي حــال مــن األحــوال أن يقّلــل مــن موجبــات قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة وفــق المــادة الثالثــة المشــتركة والقانــون الدولــي العرفــي.

.55٣ الفقــرة  المشــتركة"، 
القواعد 105، 120، 1٣5-1٣7 من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي.. 191
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحــّد األدنــى لســن تجنيــد األطفــال يختلــف مــا بيــن . 192

الصكــوك الدوليــة. وهــو يبلــغ 15 عاًمــا فــي البروتوكوَليــن اإلضافييــن األول 
والثانــي الــى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي العــام 1949، وفــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل ونظــام رومــا األساســي )نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
االختيــاري  البروتوكــول  ويحــّدد   .)٣8544 رقــم   ،2185 المجلــد   UNTS الدوليــة، 
التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي المنازعــات المســّلحة 

هــذا الحــّد بـــ 18 ســنة.
المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. . 19٣
"توجيهــات . 194 االرهــاب،  مجــال مكافحــة  فــي  بالتنفيــذ  المعنيــة  العمــل  فرقــة 

للــدول..." ، ص. 24-29؛ البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن 
إشــتراك األطفــال فــي المنازعــات المســّلحة، المــادة 6 )٣(.

 وضعت القيادة العامة لقّوات سوريا الديمقراطية السياسة الرسمية المتعّلقة . 195
باالمتثــال لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا علــى شــكل عشــر قواعــد، ُنشــرت فــي 
أوســاط وحــدات حمايــة الشــعب، "قــّوات ســوريا الديمقراطيــة تدعــو المعارضــة 
2016 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   ٣ اإلنســانية"،  للمبــادئ  التصــّرف وفًقــا   إلــى 

https://www.ypgrojava.org/SDF-calls-opposition-to-act-(
)inaccordance-with-humanitarian-principles

ملتزمــون . 196 نحــن  التعذيــب:  مزاعــم  حــول  العســكري  منبــج  "مجلــس  أنظــر 
 ،2017 مــارس  آذار/   16  ،  ANHA Hawar News الحــرب"،   بقوانيــن 

https://web.archive.org/web/20170623230116/
http://en.hawarnews.com/anbij-military-council-on-

/tortureallegations-we-are-committed-to-laws-of-war 
)آب/ أغسطس 2019(. 
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https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/

القانون السوري
المواطنيــن  حقــوق  احتــرام  ضــرورة  علــى  الســوري  القانــون  ينــّص 
ــي تهــّدد األمــن العــام،  ــا األفعــال الت ــون عموًم وكرامتهــم. ويجــّرم القان
األمــر الــذي يشــمل المقاتليــن األجانــب الذيــن يشــاركون فــي أعمــال 
عدائيــة نشــطة. يــرد فــي مــا يلــي ملّخــص عــن األحــكام ذات الصلــة فــي 
القانــون الســوري التــي ينبغــي تطبيقهــا علــى معاييــر االحتجــاز. تــرد هــذه 

األحــكام ألغــراض توضيحيــة وال تشــّكل تحليــًا كامــًا وال شــامًا.

ينّص دستور الجمهورية العربية السورية )2012( على ما يلي:

المادة 25 )1(: "الحرية حّق مقدس". 	 

قضائــي 	  بحكــم  ُيــدان  حتــى  بــريء  ُمّتهــم  "كل   :)2(  51 المــادة 
مبــرم فــي محاكمــة عادلــة؛ حــّق التقاضــي وســلوك ســبل الطعــن 
والمراجعــة والدفــاع أمــام القضــاء مصــون بالقانــون، وتكفــل الدولــة 

المســاعدة القضائيــة لغيــر القادريــن، وفقــًا للقانــون".

المــادة 53 )2(: "ال يجــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة، 	 
ويحــّدد القانــون عقــاب مــن يفعــل ذلــك؛" 

ينــّص قانــون العقوبــات العســكري للجمهوريــة العربيــة الســورية )1950( 
علــى مــا يلــي: ُيعــّد ارتــكاب أعمــال عنــف أو قســوة فــي ســاحة المعركــة 
ضــّد عســكري جريــح أو مريــض ال يقــوى علــى الدفــاع عــن نفســه جريمــة. 
المرســوم  بموجــب  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  وانضمــت  هــذا 
ــب  ــة مناهضــة التعذي ــى اتفاقي التشــريعي رقــم 39 المــؤرخ 2٠٠4/1، إل
التــي تســمو علــى القانــون الســوري الحالــي وتمنــح كل فــرد الحــّق فــي 

بتنفيذهــا. بأحكامهــا والمطالبــة  االحتجــاج 

القانون الداخلي لقّوات سوريا الديمقراطية 
القيــادة العامــة لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة: تصــف السياســة الرســمية 
ــة الشــعب. تقــّر هــذه  عشــر قواعــد منشــورة فــي أوســاط وحــدات حماي
القواعــد باألثــر المدّمــر للحــرب، وتدعــو جميــع أطــراف النزاع إلــى التصّرف 
وفًقــا لقوانيــن الحــرب وأعرافهــا وبحســب حقــوق اإلنســان195، فــي إطــار 
التــزام أوســع بالمبــادئ اإلنســانية. وقــد ُقطعــت هــذه االلتزامــات توّقًعــا 

للمعاملــة بالمثــل: 

القاعــدة 1 تشــير الــى الســماح لكافــة األشــخاص بالوصــول الــى 	 
الخدمــات اإلنســانية األساســية. 

القاعدة 4 تعكس الحظر التام للعنف الجنسي وتجنيد األطفال. 	 

english-version_sc_revised-060314.pdf
المادة 64. . 198
 ترجمة غير رسمية متوّفرة على:. 199

 / https://internationalistcommune.com/social-contract
علــى:. 200 متوّفــر  االجتماعــي،  العقــد   ميثــاق 

https://peaceinkurdistancampaign.files.wordpress.com/2014/03/
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القاعدة 8 تحّظر اإلعدامات الميدانية. 	 

القاعــدة 9 تدعــم ســيادة القانــون، وتضمــن الحــّق فــي محاكمــة 	 
عادلــة، بمــا فــي ذلــك تكويــن هيئــة قضائيــة مســتقّلة ونزيهــة 
والحــّق فــي االســتئناف. قــد يــدّل األمــر علــى التــزام أوســع بالحقوق 

اإلجرائيــة. 

ســوء 	  مــن  األخــرى  واألشــكال  التعذيــب  تحّظــر   1٠ القاعــدة 
المعاملــة، مثــل "االغتصــاب والتشــويه واإلهانــة واالعتــداء علــى 
الكرامــة الشــخصية لألســرى"، بمــا فــي ذلــك "ممارســة أي مــن 
هــذه األفعــال للحصــول علــى اعترافــات". والمهــّم هــو أن القاعــدة 
بموجــب  المفروضــة  األســرى  حقــوق  "احتــرام  أيًضــا  تفتــرض 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
بمــا يتوافــق مــع ديننــا وتقاليدنــا". هــذا يــدّل علــى أن قــّوات ســوريا 
الحــرب وأعرافهــا  الديمقراطيــة تقبــل بوضــوح االلتــزام بقوانيــن 

اإلنســان.  وبحقــوق 

ــى أن أحــد المجالــس العســكرية  ــّد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد ال ال ب
ــى محكمــة عســكرية  ــج، قــد أحــال أعضــاًء إل األربعــة، وهــو مجلــس منب

ــا196. ــن الحــرب الواجــب تطبيقه ــن بقواني ــزام صريَحي ــراف والت فــي اعت

العقد االجتماعي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا 
إن العقــد االجتماعــي للفدراليــة الديمقراطيــة لشــمال ســوريا )العقــد 
االجتماعي( هو عبارة عن اتفاقية مجّددة )2016( تلي أول وثيقة دســتورية 
ــا، والتــي حملــت إســم  للفدراليــة المســتقّلة لشــمال ســوريا الُمعلنــة ذاتيًّ
علــى  المحّدثــة  النســخة  وتطلــق   .197)2014( االجتماعــي  العقــد  ميثــاق 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة إســم "قــوة الدفــاع المشــروع"198. عنــد كتابــة 
هــذه المذّكــرة، كانــت النســخة األحــدث مــن العقــد االجتماعــي الُمتاحــة 

باللغــة اإلنجليزيــة تنــّص علــى الضمانــات الدســتورية التاليــة:

المــادة 17: "تلتــزم الفدراليــة الديمقراطيــة لشــمال ســوريا باإلعــان 	 
العالمــي لحقــوق اإلنســان وجميــع لوائــح حقــوق اإلنســان ذات 

ــة". الصل

ا 	  المــادة 19: "كرامــة اإلنســان ُمصانــة وال يجــوز تعذيــب أحــد نفســيًّ
ا ويعاقــب فاعلهــا".  أو جســديًّ

 هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch، تحت الحكم الكردي، متوّفر على. 201
https://www.hrw.org/report/2014/06/19/under-kurdish-rule/<

>abusespyd-run-enclaves-syria
يالينــا بامنتــس، "االحتجــاز األمنــي فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة: دراســة . 202

أفغانســتان وســوريا  بالنــزاع فــي  المتعلقــة  نوعيــة عــن ممارســات االحتجــاز 
]غيــر   2019 ســبتمبر  أيلــول/  جنيــف،  جامعــة  الدكتــوراه،  أطروحــة  وأوكرانيــا"، 

منشــورة[.
فــي . 20٣ األجنبيــة  المســاعدة  تحــّدي   )2018( هورويتــز  جوناثــان 

اإلســامية. الدولــة  لتنظيــم  المناهضــة  االحتجــاز   عمليــات 
https://www.justsecurity.org/59644/challenge-(

)/foreign-assistance-anti-isis-detentionoperations 

المــادة 31: "حــّق الدفــاع عــن النفــس حــّق مقــّدس وال يمكــن 	 
بالتقاضــي"199. الحــّق  للجميــع  القانــون  ويكفــل  تقييــده. 

ميثاق العقد االجتماعي
كانــت النســخة الســابقة )2014( مــن العقــد االجتماعــي، واســمها ميثــاق 

العقــد االجتماعــي، تنــّص علــى مــا يلــي:

المــادة 2٠: ال يجــوز انتهــاك الحقــوق والحريــات األساســية الــواردة 	 
فــي المعاهــدات واالتفاقيــات واإلعانــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 

اإلنســان. 

المــادة 22: ُتعتبــر شــرعة حقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 	 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وغيرهــا مــن المواثيــق ذات 

الشــأن جــزًءا ال يتجــّزأ مــن هــذا الميثــاق.  

المــادة 25 )ب(: ُيعامــل جميــع األشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم 	 
معاملــًة إنســانيًة تحتــرم الكرامــة المتأصلــة فــي اإلنســان. ال يجــوز 
أو  القاســية  العقوبــة  أو  للمعاملــة  وال  للتعذيــب  أحــد  إخضــاع 

الاإنســانية أو المهينــة.

المــادة 25 )ج(: يحــّق للســجناء التمّتــع بظــروف احتجــاز إنســانية، 	 
الهــدف  الســجون  تخــدم  أن  يجــب  المتأصلــة.  كرامتهــم  تحمــي 
وإعــادة  وتعليمهــم  الســجناء  إصــاح  فــي  المتمّثــل  األساســي 

ــا200.  اجتماعيًّ تأهيلهــم 

ذكــرت منّظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )2014( أن العقــد االجتماعــي 
ــه يغفــل النــّص علــى عــدد  ــر الحقوقيــة الهامــة، لكّن يعــّزز بعــض المعايي
مــن المبــادئ األساســية بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، مثــل حظــر 
االعتقــال التعّســفي، والحــّق فــي المراجعــة القضائيــة دون إبطــاء، والحــّق 

فــي االســتعانة بمحــاٍم فــي اإلجــراءات الجنائيــة201.

بمــا أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة - التــي هــي مجموعــة مســّلحة مــن 
غيــر الدولــة تمــارس ســيطرة بحكــم الواقــع علــى شــمال شــرق ســوريا - 
قــد التزمــت باحتــرام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فــإّن مجموعــة 

القوانيــن هــذه تنطبــق عليهــا. 

٥.٨ الســياق الوقائعــي لالحتجــاز مــن قبــل قــّوات ســوريا 
الديمقراطيــة 

تــرد فــي مــا يلــي دراســة لممارســات االحتجــاز التــي تعتمدهــا قــّوات 
ــي  ــا مــن العمــل الميدان ــّم الحصــول عليه ــي ت ــة والت ســوريا الديمقراطي
الــذي أجرتــه يالينــا بامنتــس202. والدراســة هــذه تنظــر فــي كيفيــة تنفيــذ 

اســتنتج المعّلقــون والخبــراء أن عــدًدا مــن موجبــات االحتجــاز المطلوبــة مــن 
قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ســتحتاج الــى مســاعدة ماليــة وتقنيــة لتلبيتهــا. وقــد 
طلبــت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، بشــكل خــاص، المشــورة والمســاعدة مــن 
الــدول األجنبيــة والمنّظمــات االنســانية الحتجــاز مقاتليــن أجانــب فــي ظــروف 

إنســانية خــال فتــرة ممتــّدة مــن الوقــت. 
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وفــي  بهــا  الخاصــة  االحتجــاز  لعمليــات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات 
قــّوات  أن  إلــى  الدراســة  وتخلــص  اعتمدتــه.  الــذي  المعيــاري  اإلطــار 
ســوريا الديمقراطيــة اســتخدمت االعتقــال بحــّق المواطنيــن األجانــب 
ــات عســكرية نشــطة خــارج  ــام بعملي ــد القي ــر أمنــي عن ــن كتدبي المتحاربي
المناطــق التــي تســيطر عليهــا، لكنهــا لجــأت بشــكل أساســي إلــى القانون 
الســوري الداخلــي أو قانونهــا الداخلــي عنــد احتجــاز األشــخاص الخاضعيــن 
ــة بحكــم الواقــع فــي شــمال شــرق ســوريا، وأيًضــا  لســيطرتها اإلقليمي

ــن األســرى مــن الجنســّية الســورية. ــق بالمقاتلي ــا يتعّل فــي م

الخارجيــة  والضغــوط  المحــدودة  المــوارد  ســتؤّثر  ســابًقا،  ُذكــر  كمــا 
المتعّلقــة بالنــزاع المســّلح علــى قــدرة قــّوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 
الوفــاء بجميــع التزاماتهــا فــي مجــال االحتجــاز بموجــب القانــون الدولــي 
اإلنســاني20٣. ويؤّكــد تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أّن الخــروج 
عــن هــذه االلتزامــات مســموح متــى اســتحال تجّنبــه، شــرط احتــرام 

موجــب المعاملــة اإلنســانية األساســي فــي جميــع األوقــات204.

المناطق الخاضعة للسيطرة اإلقليمية 
ســّنت اإلدارة الكرديــة سلســلًة مــن القوانيــن التــي تســري علــى 	 

احتجــاز األشــخاص المقيميــن فــي روج آفــا فــي إطــار النــزاع، وعلــى 
الحرمــان مــن الحريــة الناتــج عــن عمليــات تهــدف إلــى إعــادة النظــام 
العاديــة ضمــن  الجرائــم  مــن  المحلييــن  الســّكان  العــام وحمايــة 

النطــاق الجغرافــي المحــّدد205.
عكســت هــذه األنظمــة مقاربــة الــدول تجــاه تجريــم المشــاركة فــي 	 

األعمــال العدائيــة فــي مــا يختــّص بأشــخاص ينتمــون الــى العــدو أو 
أشــخاص يشــاركون فــي أعمــال حربيــة.  

تترافــق القواعــد الداخليــة واألنظمــة التــي تســري علــى األشــخاص 	 
الذيــن يقومــون باحتجــاز أشــخاص مشــتبه بارتكابهــم أعمــااًل إرهابيــة 
مــع ضمانــات إجرائيــة ذات صلــة باالحتجــاز مــا قبــل المحاكمــة. 
ويمكــن علــى وجــه التحديــد احتجــاز شــخص مــا لمــدة 24 ســاعة أواًل 
ــدء  ــام مــن دون الب ــد عــن 7 أي ــد قضائــي لمــّدة ال تزي تخضــع لتمدي

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 204
الفقرتــان 582 - 58٣. إن الضــرورة العســكرية غيــر مقبولــة كأســاس العتمــاد 

ــار أقــل. معي
طّبقــت ســلطات األمــر الواقــع الكرديــة القانــون الجنائــي لســوريا علــى الجرائــم . 205

العاديــة بشــكل مباشــر أو مــن خــال تنفيــذ أحكامــه القانونيــة فــي صكــوك 
تشــريعية داخليــة. يالينــا بامنتــس، "االحتجــاز األمنــي فــي النزاعــات المســّلحة 
غيــر الدوليــة: دراســة نوعيــة عــن ممارســات االحتجــاز المتعلقــة بالنــزاع فــي 
أيلــول/  أفغانســتان وســوريا وأوكرانيــا"، أطروحــة الدكتــوراه، جامعــة جنيــف، 

ســبتمبر 2019 ]غيــر منشــورة[. 
قواعــد وأنظمــة اآلســايش )قــّوات األمــن الكرديــة(، الفصــل 6. أقيمــت دعــاوى . 206

جنائيــة أمــام هيئــات قضائيــة برعايــة المجلــس القضائــي، العقــد االجتماعــي 
ــان 6٣، 75.     ــا فــي ســوريا )الدســتور(، المادت لمقاطعــات روج آف

العقــد االجتماعــي لمقاطعــات روج آفــا فــي ســوريا )الدســتور(، المــادة 72. أنظــر: . 207
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، 
الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 745. )فــي الممارســة العملّيــة، إلعــداد طعــن 
فّعــال، ال بــّد مــن تأميــن عــدد مــن الخطــوات اإلجرائيــة والعمليــة، بمــا فــي 
ذلــك: )1( تزويــد المعتقليــن باألدلــة الكافيــة التــي تدعــم االدعــاءات ضدهــم؛ 

بإجــراءات جنائيــة206. الــى جانــب ذلــك، يحــّق لمحتجــز مــا أن يطعــن 
فــي قانونيــة احتجــازه أمــام محكمــة مســتقّلة وحياديــة207.  

المناطق خارج السيطرة اإلقليمية 
خــارج 	  أي  آفــا،  روج  خــارج  أفــراًدا  الكرديــة  القــّوات  تأســر  عندمــا 

مناطــق الســيطرة اإلقليميــة، يميــل اعتقالهــم للخضــوع لقواعــد 
 القانــون الدولــي اإلنســاني الواجــب تطبيقهــا فــي نــزاع مســّلح.

قامــت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة والســلطات الكرديــة باعتقــال 	 
عمليــات  خــال  أجانــب،  مقاتلــون  أنهــم  ُيعتقــد  أشــخاص 
العــام.  النظــام  ولدواعــي  أمنيــة  ألســباب  نشــطة،   عســكرية 

المعيــار 	  القهرّيــة"  األمنيــة  "األســباب  ُتعتبــر  ســابًقا،  ُذكــر  كمــا 
القانونــي األدنــى الــذي ينبغــي أن تسترشــد بــه قــرارات االعتقــال 

فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي208.

)2( ضمــان وجــود إجــراءات تمّكــن المعتقليــن مــن البحــث عــن أدلــة إضافيــة 
ــة  ــن يفهمــون المراحــل المختلف ــد مــن أن المعتقلي ــا؛ )٣( التأّك والحصــول عليه

لعمليــة مراجعــة االعتقــال والعمليــة ككل"(.
هــذا يعكــس ســمة أساســية مــن ســمات القانــون اإلنســاني، وهــي الحاجــة إلــى . 208

إقامــة تــوازن مــا بيــن االعتبــارات اإلنســانية مــن ناحيــة، والضــرورة العســكرية مــن 
ناحيــة أخــرى. أنظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة 

الثالثــة المشــتركة، الفقــرة 74٣.
اإلســامية . 209 الدولــة  تنظيــم  أتبــاع  يحاكمــون  ســوريا  "أكــراد  الديــب،  ســارة 

 2018 مايــو  أيــار/   7  ،RUDAW المصالحــة"،  علــى  التركيــز   مــع 
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/07052018 

)تموز/ يوليو 2019(. 
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٦. الضمانات القضائية

٦.1 السياق الوقائعي

بهــا  ــا  خاصًّ قانوًنــا  ســوريا  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  اإلدارة  اعتمــدت 
لمكافحــة اإلرهــاب وأنشــأت ثــاث "محاكــم لإلرهــاب"، غّيــرت أســماءها 
الحًقــا لتصبــح محاكــم "الدفــاع عــن الشــعوب". تســتمع مجالــس مؤّلفــة 
مــن ثاثــة قضــاة، رجــااًل ونســاء، إلــى أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية 
الســابقين وتحاكمهــم، بهــدف المصالحــة بــداًل مــن العقــاب حســب مــا 
تزعــم، مــن خــال تخفيــف العقوبــات والعفــو حيثمــا أمكــن. واعتبــاًرا 
مــن أيــار/ مايــو 2018، كانــت المحاكــم قــد أصــدرت 1500 إدانــة. لــم تكــن 
جلســات االســتماع علنّيــًة )حرًصــا علــى أمــن القضــاة(، ولــم يكــن هنــاك 

ــة لاســتئناف209. مــن محامــي دفــاع وال مــن آلي

وانطاًقــا مــن أيــار/ مايــو 2019، تّمــت محاكمــة 7000 فــرد، معظمهــم مــن 
ــون ينتظــرون  ــن كان 6000 ال يزال ــن، فــي حي الســوريين وبعــض العراقيي
المحاكمــة. وكان محامــو الدفــاع واالســتئناف قــد أصبحــوا متوّفريــن 
ــى اعترافــات  ــى اآلن إل ــات حت ــة اإلدان ــاء. واســتندت غالبي فــي هــذه األثن
ــة  ــون أدل ــوا يحمل ــال أو كان ــاء القت ــن ُأســروا أثن ــن الســابقين الذي المقاتلي
تدينهــم علــى هواتفهــم المحمولــة. ال تلجــأ قــّوات ســوريا الديمقراطيــة 
إلــى عقوبــة اإلعــدام، ويصــل الحــّد األقصــى للعقوبــة الــى الســجن لمــدة 
ــة تهديــدات وهــم مطلوبــون  عشــرين ســنة. يتلّقــى قضــاة اإلدارة الذاتي
مــن قبــل الحكومــة الســورية لقيامهــم بتأســيس نظــام قانونــي مــواٍز210. 

ــة هــذه المحاكمــات. فمــن  وُتطــرح فــي هــذا الصــدد أســئلة حــول صّح
الذاتيــة  اإلدارة  بهــا  االعتــراف  ســيمنح  بحــت،  سياســية  نظــر  وجهــة 
لشــمال وشــرق ســوريا شــرعية واعتراًفــا كبيَريــن كدولــة ذات اســتقالية، 

ــا211. ــول فــي نظــر كلٍّ مــن ســوريا وتركي ــر مقب ــا يشــّكل ســيناريو غي م

كمــا ُذكــر أعــاه، لــم تقــم قّوات ســوريا الديمقراطيــة بمحاكمــة المقاتلين 
األجانــب بعــد ولكّنهــا منفتحــة لفكــرة القيــام بذلــك إذا حصلــت علــى 
ــى أنهــا ال  ــة إل المــوارد الازمــة. وقــد أشــارت قــّوات ســوريا الديمقراطي
تنــوي توجيــه تهــم جنائيــة للنســاء واألطفــال األجانــب المرتبطيــن بتنظيم 
الدولــة اإلســامية فــي هــذه المرحلــة. إذا مــا تغّيــر الوضــع، فســوف 

تنطبــق الضمانــات القضائيــة ذاتهــا علــى هــذه الفئــة مــن األشــخاص.

محكمة دولية 
ُرفــع اقتــراح يقضــي بإنشــاء محكمــة دوليــة أو مختلطــة. وقــد اســتضافت 
الســويد مناقشــات حــول هــذا الموضــوع فــي أوائــل حزيــران/ يونيــو 2019. 
واقتــرح العــراق أيًضــا إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة. وبعــد أن فهمــت 
أو ال  دعــم ضئيــل  علــى  أنهــا ســتحصل  الديمقراطيــة  قــّوات ســوريا 
تحصــل علــى أي دعــم مــن الــدول الغربيــة مــن خــال اإلعــادة إلــى الوطــن 
أو التمويــل، بــدأت هــي األخــرى، بحلــول نهايــة آذار/ مــارس 2019، تناصــر 
فكــرة إنشــاء محكمــة دوليــة فــي شــمال شــرق ســوريا لمقاضــاة مقاتلــي 

تنظيــم الدولــة اإلســامية الســابقين212

غيــر أن هنــاك العديــد مــن القضايــا القضائيــة والقانونيــة والعملّيــة التــي 
يجــب حّلهــا ليصبــح هــذا االقتــراح حقيقــة، بمــا فــي ذلــك إيضاحــات حول:

أو 	  ســوريا،  وشــرق  لشــمال  الذاتيــة  لــإلدارة  القانونــي  الوضــع 
الســورية؛  الحكومــة  موافقــة  علــى  الحصــول 

الجنائــي 	  القانــون  بموجــب  األفــراد  محاكمــة  ينبغــي  كان  إذا  مــا 
الداخلــي؛  اإلرهــاب  قانــون  أو  الدولــي 

مــا إذا كانــت محاكمــة مرتكبــي الجرائــم مــن طــرف واحــد فقــط فــي 	 
فتــرة مــا بعــد الحــرب األهليــة الســورية مقبولــة؛ 

ما إذا كان فرض عقوبة اإلعدام مقبوال21٣.	 
الكرديــة . 210 المحاكــم  للضعفــاء:  هــو  "االنتقــام  عــّراف،  جايــن 

الدولــة  تنظيــم  قضايــا  تتســّلم  ســوريا  شــرق  شــمال  فــي 
،2019 مايــو  أيــار/   29 العامــة،  الوطنيــة  اإلذاعــة   اإلســامية"، 

https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-
 the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases 

قــّوات  فــي  الثقــة  "انعــدام  كيتليســون،  شــيلي  ؛   )2019 يوليــو  )تمــوز/ 
المذابــح  منطقــة  يقســم  واضــح  غيــر  مســتقبل  الديمقراطيــة،  ســوريا 
 2019 يونيــو  حزيــران/   10  ،Al Monitor المونيتــور  ســوريا"،  فــي   القبليــة 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/syria-
deir-ez-zor-shaitat-massacre-islamicstate-kurdish.html 

)تموز/ يوليو 2019(. 
انضمــوا . 211 الذيــن  األجانــب  مــع  نتصــّرف  "كيــف  كروفــورد،  جوليــا 

 ،2019 يونيــو  حزيــران/   ٣0  ،  SWI اإلســامية؟"،  الدولــة   إلــى 
https://www.swissinfo.ch/eng/justice-options-_what-should-
be-done-with-foreignerswho-joined-islamic-state-/45063374 

)تموز/ يوليو 2019(. 
محكمــة . 212 إلــى  تدعــو  الديمقراطيــة  ســوريا  "قــّوات  ســتوكر،  جــوان 

ســوريا"،  فــي  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  أعضــاء  لمحاكمــة  دوليــة 
 ،2019 مــارس  آذار/   25  ،The Defense Post بوســت  ديفينــس   ذي 

https://thedefensepost.com/2019/03/25/
/syria-sdf-international-courtisis 

)تموز/ يوليو 2019(.
العدالــة: . 21٣ يواجهــون  وعائاتهــم  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  "مقاتلــو 

للحقــوق  النــار  إطــاق  وقــف  مركــز  مبــادئ"،  وأربعــة  خيــارات  ثمانيــة 
  ،2019 مــارس  آذار/   ،  Ceasefire Centre for Civilian Rights  المدنيــة 

https://www.ceasefire.org/isis-fighters-and-theirfamilies-
/facingjustice-eight-options-and-four-principles 

)تموز/ يوليو 2019(. 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، المادة المشتركة ٣ )1( )د(.. 214
اللجنة الدولية للصليب األحمر )2017( تعليق على المادة الثالثة المشتركة، . 215

الحاشية السابقة 98، الفقرة 700
المرجع نفسه، الفقرة 706. جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون . 216
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القانــون  بموجــب  العادلــة  المحاكمــة  ضمانــات   ٦.2
العرفــي اإلنســاني  الدولــي 

ــزاع  يحــّق لجميــع األشــخاص الخاضعيــن لمحاكمــة جنائيــة فــي ســياق ن
ــة. يضمــن الحــّق فــي  ــى محاكمــة عادل ــي الحصــول عل ــر دول مســّلح غي
محاكمــة عادلــة، كحــّد أدنــى، منــح الشــخص الــذي يواجــه محاكمــة جنائيــة 
جميــع الضمانــات القضائيــة التــي ال غنــى عنهــا بموجــب القانــون الدولــي 

اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي.  

وتنفيــذ  األحــكام  "إصــدار  صراحــًة  المشــتركة  الثالثــة  المــادة  تحّظــر 
العقوبــات دون صــدور حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــّكلة تشــكيًا 
ــا، وتكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة الازمــة فــي نظــر الشــعوب  قانونيًّ
األشــخاص  لجميــع  بــّد  ال  أنــه  باختصــار  يعنــي  هــذا  المتمّدنــة"214. 

الخاضعيــن لمقاضــاة جنائيــة فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي:
أن يحصلوا على جميع الضمانات القضائية الازمة؛ أ. 
ا. ب.  وأن تنظر في قضيتهم محكمة مشّكلة تشكيًا قانونيًّ

تمّثــل المــادة الثالثــة المشــتركة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي وهــي 
تنطبــق بشــكل متســاٍو علــى كلٍّ مــن الــدول والمجموعــات المســّلحة 

مــن غيــر الدولــة.

ال توّفــر المــادة الثالثــة المشــتركة قائمــًة بالضمانــات القضائيــة الازمــة. 
مــن جهتــه، ينــّص البروتوكــول اإلضافــي الثانــي، الــذي صيــغ "ليطــّور 
ويكمــل" المــادة الثالثــة المشــتركة، علــى أنــه "ال يجــوز إصــدار أي حكــم 
أو تنفيــذ أي عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه فــي جريمــة دون 
محاكمــة ُمســبقة مــن قبــل محكمــة تتوّفــر فيهــا الضمانــات األساســية 
لاســتقال والحيــدة". وقــد عّلقــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
أصبحــا  وحيادهــا  المحكمــة  اســتقالية  أن  معتبــرًة  الموضــوع،  علــى 

ــة215. ــّق فــي محاكمــة عادل ــار أساســي" للح ــة "معي بمثاب

توّفــر المــادة 6)2( مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي قائمــة توضيحيــة 
بالضمانــات القضائيــة األساســية الواجــب تأمينهــا فــي نــزاع مســّلح 
غيــر دولــي. وبمــا أن ســوريا ليســت موّقعــة علــى البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي، فــإن أحكامــه ليســت ُملزمــة بشــكل مباشــر بالنســبة إليهــا بحكــم 
قانــون المعاهــدات، غيــر أنــه تــّم األخــذ بالقائمــة الــواردة فــي المــادة 6)2( 
لتعكــس الحــّد األدنــى مــن الضمانــات القضائيــة الواجــب تطبيقهــا فــي 
نــزاع مســّلح غيــر دولــي بموجــب القانــون الدولــي العرفــي216. وبنــاًء عليــه، 

تنطبــق الائحــة التاليــة علــى المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة 
اإلســامية أو علــى النســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم. والائحــة 

هــذه ُملزمــة بالنســبة الــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة:  

يجــب إخطــار المّتهــم دون إبطــاء بتفاصيــل الجريمــة المنســوبة أ. 
إليــه ويجــب أن ُتكفــل للمّتهــم ســواء قبــل أم أثنــاء محاكمتــه كافــة 

الحقــوق ووســائل الدفــاع الالزمــة؛ 
ال يجــوز إدانــة أي شــخص بجريمــة إال علــى أســاس المســؤولية ب. 

الجنائيــة الفرديــة؛ 
ال يجــوز إدانــة أي شــخص بجريمــة علــى أســاس اقتــراف الفعــل ج. 

ــه جريمــة بمقتضــى  ــه الــذي ال يشــّكل وقــت ارتكاب ــاع عن أو االمتن
القانــون؛ وال يجــوز أن توقــع أيــة عقوبــة أشــّد مــن العقوبــة الســارية 
وقــت ارتــكاب الجريمــة؛ إذا نــّص القانــون- بعــد ارتــكاب الجريمــة- 
ــب أن يســتفيد مــن هــذا  ــّق المذن ــّف، كان مــن ح ــة أخ ــى عقوب عل

النــّص؛ 
ُيعتبــر أي شــخص ُمّتهــم بارتــكاب جرائــم بريًئــا الــى أن تثبــت إدانتــه د. 

وفًقــا للقانــون؛ 
ا؛ 	.  لكّل مّتهم الحّق في أن ُيحاكم حضوريًّ
ال يجــوز إجبــار أي شــخص علــى اإلدالء بشــهادة علــى نفســه أو علــى و. 

اإلقــرار بأنــه مذنب.
مــن الواضــح أن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي قــد اســُتوحي مــن القانــون 
البروتوكــول  واضعــي  أن  يّتضــح  أنــه  غيــر  اإلنســان.  لحقــوق  الدولــي 
اإلضافــي الثانــي لــم يــروا أنــه يجــدر بهــم إدراج جميــع ضمانــات المحاكمــة 
ــة الُمعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي  العادل
قائمــة الضمانــات "األساســية" فــي ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي. 
ــة الُملزمــة مباشــرًة بالنســبة  ــات القضائي ويمكــن بالتالــي إيجــاد الضمان
الــى األطــراف فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي فــي القانــون الدولي اإلنســاني 
العرفــي وليــس فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان217. ويبقــى أن 
دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي التــي أعّدتهــا اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر أظهــرت وجــود قــدر كبيــر مــن التداخــل بيــن هَذيــن 

القانوَنيــن.

الدولي اإلنساني العرفي )مطبعة جامعة كامبريدج، 2005(، المجلد 1، القاعدة 
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كنــوت دورمــان، أركان جرائــم الحــرب بموجــب نظــام رومــا األساســي للمحكمــة . 217
الجنائيــة الدوليــة )اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر/ مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 
200٣( ص. 419. يوضــح ســيفاكوماران هــذه النقطــة علــى النحــو التالــي: عنــد 
االعتمــاد علــى أي مــن هــذه المقاربــات، مــن المهــّم أن نأخــذ فــي االعتبــار 
فالبروتوكــول  الصلــة.  ذات  الصكــوك  فيــه  تنطبــق  الــذي  المحــّدد  الســياق 
اإلضافــي الثانــي ينطبــق فــي النزاعــات التــي تمــارس فيهــا المجموعــة المســّلحة 
ســيطرة إقليميــة تمّكنهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية مســتدامة ومتضافــرة. 
مــن جهتهــا، تنطبــق اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول اإلضافــي األول فــي نزاعــات 
ــا العاقة  تــدور عــادًة بيــن الــدول؛ أمــا قانــون حقــوق اإلنســان، فهــو ينّظــم تقليديًّ
مــا بيــن الدولــة والفــرد. بنــاًء عليــه، ال يمكــن نقــل محتــوى أي مــن هــذه الصكوك 

بصــورة تلقائيــة ومــن دون أي تدبيــر إضافــي مــن أجــل تبســيط مفهــوم النــزاع 
ــر "العاقــة الحميمــة"  ــة المشــتركة، ألن األمــر سيشــبه تدمي فــي المــادة الثالث
مــا بيــن نطــاق المــادة ومضمونهــا... إن نقــل أحــد هــذه المحتويــات إلــى اآلخــر 
قــد يعنــي أيًضــا أن المــرء لــم يفهــم أن التشــكيل القانونــي واالســتقال والحيــاد 
ــز ببعــض الحــّدة ليســت بالضــرورة شــبيهة بتلــك القائمــة خــال  فــي نــزاع يتمّي
نــزاع ينطــوي علــى عمليــات عســكرية مســتمرة ومنســقة، نظــًرا الــى أن التشــكيل 
 القانونــي واالســتقال والنزاهــة قــد تختلــف فــي وقــت النــزاع عــن زمــن الســام. 
 Sandesh Sivakumaran, ‘Courts of Armed Opposition
 Groups: Fair Trials or Summary Justice?’ )2009( 7
Journal of International Criminal Justice 489, 503 

أنظر أيًضا سومر، 688.
حمــدان، صاحــب التمــاس ضــّد وزيــر الدفــاع األميركــي رامســفيلد وآخريــن، . 218

548 الواليــات المتحــدة )2006(، رأي المحكمــة ) Stevens J (– ص. 70. وجــدت 
المحكمــة العليــا فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة أن عــدًدا مــن هــذه الضمانــات 
البروتوكــول  مــن   75 المــادة  فــي  واردة  العرفــي  الدولــي  القانــون  بموجــب 
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األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وضعتهــا  التــي  الدراســة  حــّددت 
فــي العــام 2005 حــول القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي الضمانــات 
القضائيــة التاليــة باعتبارهــا أساســية لوجــود محاكمــة عادلــة فــي كّل مــن 

النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة:

الحــّق فــي أن ُيحاكــم المــرء مــن قبــل محكمــة مســتقّلة ونزيهــة . 1
ــا؛  ومشــّكلة تشــكياًل قانونيًّ

 الحّق في االستفادة من قرينة البراءة؛ . 2
 الحّق في االّطالع على طبيعة االتهام وسببه؛ . 3
 الحــّق فــي التمّتــع بالحقــوق األساســية وبوســائل الدفــاع الالزمــة، . 4

بمــا فــي ذلــك:
حــّق الشــخص فــي الدفــاع عــن النفــس أو بمســاعدة محــاٍم مــن أ. 

اختياره؛
اقتضــت ب.  حــال  فــي  مجانيــة،  قانونيــة  مســاعدة  فــي  الحــّق 

ذلــك؛ العدالــة  مصلحــة 
الحــّق فــي الحصــول علــى الوقــت الكافــي والتســهيات الكافيــة 	. 

لتحضيــر الدفاع؛
حّق المتهم في االتصال بمستشاره بحرّية؛د. 

الحّق في محاكمة دون تأخير ال موجب له؛ . 5
حّق المتهم في استجواب الشهود؛ . 6
حّق المّتهم في الحصول على مساعدة مترجم فوري؛ . 7
حّق المتهم في حضور جلسات المحاكمة؛ . 8
الحّق في محاكمة علنية؛ . 9

إلنصافــه . 1٠ المتوّفــرة  القضائيــة  اإلجــراءات  علــى  اإلّطــالع  حــّق 
الزمنيــة؛  والمــدد 

ال ُيحاكم الشخص على الجرم ذاته مّرَتين. . 11

ــات المتحــدة  ــا فــي الوالي ــة حمــدان، خلصــت المحكمــة الُعلي فــي قضي
األميركيــة إلــى أنــه ينبغــي فهــم عبــارة "الضمانــات القضائيــة الازمــة 
ــى األقــل الحــّد  ــى أنهــا تشــمل عل ــة ..." عل فــي نظــر الشــعوب المتمّدن
األدنــى مــن الحمايــة أثنــاء المحاكمــات التــي اعتــرف بهــا القانــون الدولــي 

العرفــي"218.

الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  لجميــع  يحــّق  لذلــك،  وفًقــا 
اإلســامية، والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم الحصــول علــى 
الضمانــات القضائيــة المذكــورة أعــاه باعتبــار أنــه ال غنــى عنهــا بموجــب 
ــزاع مســّلح  ــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي ن ــون الدول القان
غيــر دولــي219. وفــي هــذا الســياق بالــذات، ُيعتبــر الطــرف المســؤول عــن 
إدارة مثــل هــذه المحاكمــات ُملزًمــا، بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، 
فــي  األجانــب  المقاتليــن  لجميــع  القضائيــة  الضمانــات  هــذه  بتوفيــر 

تنظيــم الدولــة اإلســامية الخاضعيــن لمحاكمــة جنائيــة. 

إلجــراء  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  صالحيــة   ٦.٣
جنائيــة  محاكمــات 

يتمّثــل الشــرط الثانــي الــوارد فــي المــادة الثالثــة المشــتركة فــي أن تصــِدر 
ــا". ُتعــّرف دراســة القانــون  األحــكام "محكمــٌة مشــّكلة تشــكيًا  قانونيًّ
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  التــي وضعتهــا  العرفــي  اإلنســاني  الدولــي 
ــا بأنهــا "محكمة تّم تأسيســها  األحمــر المحكمــة المشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
وتنظيمهــا وفًقــا للقوانيــن واإلجــراءات النافــذة أصــًا فــي البــاد"220. 
وتكمــن المشــكلة الواضحــة فــي هــذا التعريــف فــي أن المجموعــات 
ــا  المســّلحة مــن غيــر الدولــة لــن تكــون قــادرة علــى إنشــاء محكمــة وفًق
للقوانيــن اإلجرائيــة للدولــة، ألن الدولــة ال تعتــرف بهــا وعــادًة مــا تكــون 
فــي نــزاع معهــا. بنــاًء عليــه، مــن المســّلم بــه علــى نطــاق واســع أنــه 
القانــون  بموجــب  الدولــة،  غيــر  مــن  المســّلحة  للمجموعــات  ُيســمح 
ــون  ــاكات القان ــة انته ــم بغــرض معاقب ــي اإلنســاني، بإنشــاء محاك الدول
الدولــي اإلنســاني والجرائــم الدوليــة األخــرى، كحــّد أدنــى221. وهكــذا، يحــّق 
لقــّوات ســوريا الديمقراطيــة مقاضــاة مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية 

ــم. ــب الُمشــتبه فــي ارتكابهــم هكــذا جرائ األجان

يتمّثــل أحــد المبــادئ القانونيــة المؤيــدة لاعتــراف بحــّق المجموعــات 
المســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي إنشــاء محاكــم فــي "مبــدأ المســاواة بيــن 
المتحاربيــن". يضمــن هــذا المبــدأ تطبيــق القانــون الدولــي اإلنســاني 
المجموعــات  ذلــك  فــي  بمــا  النــزاع،  أطــراف  علــى جميــع  بالتســاوي 
المســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي ســياق نــزاع مســّلح غيــر دولــي، وهــو 
ــال  ــى االمتث ــة عل ــر الدول ــي المجموعــات المســّلحة مــن غي يشــّجع بالتال
للقانــون الدولــي اإلنســاني222. يدعــم تاريــخ صياغــة البروتوكــول اإلضافــي 
الثانــي قبــول الــدول بضــرورة قيــام المجموعــات المســّلحة مــن غيــر 
الدولــة بإنشــاء محاكــم مــن أجــل االمتثــال ألحــكام البروتوكــول اإلضافــي 

ــدة: ــة المتح ــدوب المملك ــال من ــا ق ــي22٣. فكم الثان

األول. اإلضافــي 
ييلينــا بيجيتــش، "النطــاق الوقائــي للمــادة الثالثــة المشــتركة: أكثــر ممــا تــراه . 219

العيــن"، المجلــة الدوليــة للصليــب األحمــر، المجلــد 9٣، رقــم 881، آذار/ مــارس 
 .26-2٣ 2011، ص. 

جــون- مــاري هنكرتــس ولويــز دوزوالــد- بــك، القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي . 220

)مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، المجلــد 1، القاعــدة 100.
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 221

الحاشــية الســابقة 98، الفقــرة 714.
مختــارات . 222 األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

علــى: متوّفــر  كتّيــب  الخــّط،  علــى  القضايــا   مــن 
>https://casebook.icrc.org/law/implementation-mechanisms< 

أيضــًا:   أنظــر 
 Jonathan Somers, ‘Jungle justice: passing sentence on the equality
 of belligerents in non-international armed conflict’ 89 International

.]Review of the Red Cross )2007( 867 ]Somer, IRRC
القانــون . 22٣ توكيــد  بإعــادة  المعنــي  الدبلوماســي  للمؤتمــر  الرســمية  لســجات 

الدولــي اإلنســاني الســاري علــى النزاعــات المســلحة وتطويــره، جنيــف، 7-1974، 
الدائــرة السياســية الفيدراليــة، بــرن، 1978، المجلــد الثامــن. )ُيشــار إليهــا فــي مــا 
يلــي بـــ "الســجات الرســمية للمؤتمــر الدبلوماســي لعــام 1974-1979"(، المجلــد 

ــث عشــر، ٣46-٣47.  الثال
الســجات الرســمية للمؤتمــر الدبلوماســي للفتــرة 1974-1979، المجلــد الثالــث . 224

عشــر، ص. ٣50. 
أنظــر أيًضــا بيــان منــدوب االتحــاد الســوفياتي، الســجات الرســمية للمؤتمــر . 225

الدبلوماســي )1974- 1979(، المجّلــد 1٣، ص. ٣65: "لــم يكــن مــن الصحيــح القــول 
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ــى أن "حقــوق  ــّص عل ــذي ين ــدأ ال ــاء اهتمــام خــاص للمب ــّد مــن إي "ال ب
بصــورة  تســري  البروتوكــول  أطراف النزاع وواجباتها بموجب هذا   
بالقانــون  مرتبطــة  أحــكام  صيغــت  متــى  كّلهــا"،  عليهــا  متســاوية 

الجنائــي"22٤.

فقــد اعترفــت الــدول بــأن المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة يجــب 
ــدأ  ــل مب ــا الخاصــة مــن أجــل تفعي ــى إنشــاء محاكمه أن تكــون قــادرة عل
ــا فــي المــادة 28  المســاواة بيــن المتحاربيــن225. يــرد هــذا االعتــراف ضمًن
مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تفــرض 
القــادة العســكريين فــي المجموعــات  مســؤولية جنائيــة فرديــة علــى 
عــن  المســؤولين  فــي محاكمــة  الدولــة لفشــلها  غيــر  مــن  المســّلحة 
انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني. وقــد أّكــدت الدائــرة التمهيديــة فــي 
قضيــة بيمبــا Bemba هــذا التفســير، معتبــرًة أن "حركــة تحريــر الكونغــو" 
أبقــت علــى "نظــام قضائــي عســكري وظيفــي"226، وهــو نظــام اعتبــرت 
ــى  ــادًرا عل ــه كان ق ــرة االســتئناف أن ــة ودائ ــرة االبتدائي ــد الدائ ــا بع فــي م
ــي  ــون الدول ــاكات القان ــل فــي قمــع انته ــي تتمّث ــد الت ــام القائ ــة مه تأدي
اإلنســاني ومنعهــا والمعاقبــة عليهــا، بموجــب المــادة 28 مــن النظــام 
األساســي. وتــرد هــذه الممارســة بوضــوح أيًضــا فــي اجتهــاد المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة227.

يــرد حــّق المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة فــي إنشــاء محاكــم مــن 
أجــل االمتثــال اللتزاماتهــا التعاهديــة، وفــق المــادة الثالثة المشــتركة، في 
الموجــب المنصــوص عليــه فــي المــادة ٣1)1( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات مــن أجــل تفســير األحــكام علــى ضــوء موضوعهــا والغــرض 
منهــا228 ، وفــي مبــدأ "تفســير القانــون بمــا يعــّززه ال بمــا يقّوضــه" الــذي 
ينــّص علــى أنــه "ال بــّد مــن تفســير معاهــدة بطريقــة تتيــح ألحكامهــا أن 
تكــون فّعالــة ومفيــدة"229. ويمكــن القــول بالتالــي إنــه يحــّق للمجموعــات 

إن أحــكام المــادة 10 قابلــة للتطبيــق فقــط مــن قبــل ممّثلــي حكومــات شــرعية، 
بمــا أن المــادة 5 نّصــت بوضــوح علــى أن كل طــرف مــن أطــراف النــزاع يتمّتــع 

بحقــوق وواجبــات متســاوية". 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المّدعــي العــام ضــّد بيمبــا غومبــو )قرار وفقــًا للمادة . 226

ــران/ يونيــو  61)7()أ( و)ب( مــن نظــام رومــا األساســي(، ICC01/05-08/01 )15 حزي
2009(، الفقــرة 501. أنظــر أيًضــا: ماحظــات صديــق المحكمــة حــول مســؤولية 
واإلثبــات،  اإلجــراءات  مــن قواعــد   10٣ القاعــدة  وفــق  ُقّدمــت  التــي  القيــادة 
الدائــرة   ،)406-08/01-05/01-ICC( غومبــو  بيمبــا  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 
التمهيديــة الثانيــة )20 نيســان/ أبريــل 2009(، الفقرتــان 22 و2٣، حيــث ُرفضــت 
حّجــة منّظمــة العفــو الدوليــة التــي اعتبــرت أن محاكــم "حركــة تحريــر الكونغــو" لــم 

ــر قانونيــة.  ــًا" وهــي بالتالــي غي تكــن "مشــّكلة تشــكيًا قانوني
ضــد . 227 العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

كورديتــش، T-2/ 14-95-IT، الحكــم )26 شــباط/ فبرايــر 2001( ]444[: "ينشــأ واجــب 
الواجــب  اقتــراف جريمــة مــا... ويشــمل هــذا  العقــاب بشــكل طبيعــي بعــد 
علــى األقــل التزاًمــا بالتحقيــق فــي الجرائــم إلثبــات الوقائــع وإلبــاغ الســلطات 
المختصــة بهــا، إن افتقــر القائــد الــى الســلطة ليعاقــب بنفســه". انظــر أيًضــا 
فــي مــا يتعّلــق بمســؤولية القيــادة المطبقــة فــي النزاعــات المســّلحة غيــر 
الدوليــة: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، المدعــي العــام ضــد 
هادزيهاســانوفيتش وأالجيتــش وكوبــورا، القضيــة رقــم ar72-47-01-IT ، "قــرار 
بشــأن االســتئناف التمهيــدي للطعــن فــي الواليــة القضائيــة لجهــة مســؤولية 

القيــادة" )16 تمــوز/ يوليــو 200٣( ] 17[.
 األمــم المتحــدة، اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 2٣ أيــار/ مايــو 1969، األمــم . 228

المتحــدة، مجموعــة المعاهــدات، المجّلــد 1155، ص. ٣٣1 وهــي تنــّص علــى 

المســّلحة مــن غيــر الدولــة، مثــل قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، إنشــاء 
محاكــم مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني. 

ُيســمح  كان  إذا  مــا  الكفايــة  فيــه  بمــا  يوضــح  ال  القانــون  أن  غيــر 
للمجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة بالتشــريع وبإنفــاذ قوانينهــا 
الجنائيــة الخاصــة فــي اإلقليــم الخاضــع لســيطرتها بحكــم الواقــع2٣0. يقــّر 
موقــف أول بضــرورة أن تبقــي المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة 
الســّكان المدنييــن تحــت ســيطرتها اإلقليميــة بحكــم الواقــع، ويعتبــر أن 
المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة مقّيــدة بإنفــاذ القانــون الجنائــي 
ــال هــذا  ــي تنشــط فيهــا2٣1. ن ــة الت ــه الدول ــذي وضعت ــر ســابًقا وال المتوّف
الموقــف دعــم اجتهــادات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى أســاس 
أن الكيانــات مــن غيــر الدولــة ال تتمّتــع بــأي صاحيــة قانونيــة إلســتحداث 
الدولــي  القانــون  أن  آخــرون  اعتبــر  أخــرى،  جهــة  مــن  جديــد2٣2.  قانــون 

ــة تماشــًيا مــع المعنــى العــادي  مــا يلــي: "يجــب تفســير معاهــدة مــا بحســن نّي
للعبــارات الــواردة فــي المعاهــدة فــي ســياقها وعلــى ضــوء موضوعهــا والغــرض 

منهــا". 
229 . Antonio Cassese, International law )2008: Oxford University Press(,

.179
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )2017( تعليــق علــى المــادة الثالثــة المشــتركة، . 2٣0

ــب وجــود  ــة المشــتركة تتطّل ــرة 714. )"المــادة الثالث الحاشــية الســابقة 98، الفق
ــا إلــى  ــا". إذا كان هــذا الشــرط يشــير حصريًّ "محكمــة مشــّكلة تشــكيًا قانونيًّ
ــات  ــن المجموع ــن تتمّك ــي، فل ــون الداخل ــة المشــّكلة وفــق القان ــم الدول محاك
المســّلحة مــن غيــر الدولــة مــن االمتثــال لهــذا الشــرط. وســيكون تطبيــق هــذه 
القاعــدة الــواردة فــي المــادة الثالثــة المشــتركة علــى "كل طــرف فــي النــزاع" 
ــر. لذلــك، ولتنفيــذ هــذا الحكــم، يمكــن القــول إن المحاكــم مشــّكلة  بــدون تأثي
ــا طالمــا أنهــا مشــّكلة وفًقــا "لقوانيــن" المجموعــة المســلحة"(.  تشــكيًا قانونيًّ
أنظــر أيًضــا: تعليــق ســاندوز علــى البروتوكوَليــن اإلضافَييــن )1986(، الحاشــية 
الســابقة 71، الفقــرة 4605، بموجــب المــادة 6 مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
)1977( التــي تتنــاول العقوبــات الجنائيــة: "إن التعايــش المحتمــل بيــن نوَعيــن مــن 
التشــريعات الوطنيــة، أي تشــريعات الدولــة وتلــك الخاصــة بالمتمرديــن، يجعــل 

مفهــوم القانــون الوطنــي معقــًدا إلــى حــّد مــا فــي هــذا الســياق". 
نظريــة. 2٣1 هكــذا  عــام  بشــكل  األدبيــات   تدعــم 

 A. Roberts & S. Sivakumaran, ‘Lawmaking by NonState
  Actors: Engaging Armed Groups in the Creation of International
.Humanitarian Law’, Yale Journal of International Law, 1, )2012( 133 
ــا  )"إن منــح مجموعــات مســّلحة ســلطات عامــة لســّن القوانيــن ســيؤّدي فعليًّ
الــى ترفيــع مســتوها الــى مســتوى الــدول وســيخِضع مصالــح األســرة الدوليــة 

ــح المجموعــات المســّلحة"(. ككّل لمصال
أنظــر، علــى ســبيل المثــال، اجتهــاد المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي . 2٣2

 االعتراف بمحاكم الكيانات من غير الدولة، شــرط قيامها بإنفاذ القانون الحالي:
 Ilascu and others v. Moldova and Russia, 48787/99, Council
 of Europe: European Court of Human Rights 8 July 2004,
 ]460[; Cyprus v. Turkey, 25781/94, Council of Europe:
.]European Court of Human Rights, 10 May 2001, ]231[; ]237 
أنظــر أيًضــا قــرار محكمــة العــدل الدوليــة: العواقــب القانونيــة للــدول بســبب 
ــا( علــى الرغــم  ــا )جنــوب غــرب إفريقي ــا فــي ناميبي اســتمرار وجــود جنــوب إفريقي
مــن قــرار مجلــس األمــن رقــم 276 )1970(، تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة )1971(، 

 .]125[  ،12
 أنظر:. 2٣٣

 M. Bothe, K.J. Partsch, and W.A. Solf, New Rules for Victims
of Armed Conflicts )The Hague: Martinus Nijhoff, 1982(, 651 

)"ال يوجــد أي أســاس لمفهــوم منــع المتمرديــن مــن تغييــر النظــام القانونــي 
ــة"(. ــا الســلطة الفعلّي ــي يمارســون فيه ــي األراضــي الت ــود ف الموج
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اإلنســاني ال يحــّد مــن قــدرة المجموعــات المســّلحة مــن غيــر الدولــة علــى 
إنفــاذ قوانينهــا الخاصــة، شــرط امتثالهــا لضمانــات المحاكمــة العادلــة2٣٣. 
الجنائيــة  االســتئناف  محكمــة  عــن  مؤّخــًرا  صــدر  قــرار  قضــى  وقــد 
ــاذ  ــدة بإنف ــة مقّي ــر الدول ــات المســّلحة مــن غي ــأن المجموع الســويدية ب
ــر  ــر، قانــون ال ُيعتب ــرة ســابًقا أو، علــى أبعــد تقدي ــة المتوّف قوانيــن الدول
"أكثــر صرامــًة بكثيــر مــن القانــون الــذي كان موجــوًدا قبــل انــدالع النــزاع2٣4.

ســوريا  لقــّوات  يحــّق  أنــه  الــى  نشــير  أن  يكفــي  الحاليــة،  لألغــراض 
إنشــاء  العرفــي،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  بموجــب  الديمقراطيــة، 
الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  أجــل مقاضــاة  مــن  محاكــم 
اإلســامية بســبب االنتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي اإلنســاني 
والجرائــم الدوليــة األخــرى. وإذا مــا توّجبــت محاكمــة المقاتليــن األجانــب 
الداخلــي،  الجنائــي  القانــون  بموجــب  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي 
فســيكون مــن الحكمــة أن يقتصــر نطــاق المحاكمــات علــى القانــون 
الجنائــي المتوّفــر ســابًقا فــي الدولــة التــي وقــع علــى أراضيهــا الســلوك 
ــر صرامــًة  ــر "أكث ــذي ال ُيعتب ــي ال ــون الجنائ ــى األقــل القان المزعــوم أو عل

بكثيــر" مــن قانــون الدولــة المتوّفــر مــن قبــل.

المدعــي العــام ضــد عمــر ســخانه هيثــم ســخانه، محكمــة االســتئناف في ســفيا، . 2٣4
B 2259-17، الحكــم الصــادر فــي ٣1 أيــار/ مايــو 2017. أنظــر أيضــًا: المدعــي العام 
ضــّد عمــر هيثــم ســخانه، محكمــة ســتوكهولم المحليــة، B 3787-16، الحكــم 

)16 شــباط/ فبرايــر 2017(، ]26[. 
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إلــى  النقــل  أثنــاء  القانونيــة  ٧. الموجبــات 
أطــراف ثالثــة  

٧.1 السياق الوقائعي

ســّهلت قــّوات ســوريا الديمقراطيــة نقــل عــدد كبيــر مــن المحتجزيــن إلــى 
ــة، لكــي تحاكمهــم  العــراق، بمــن فيهــم محتجــزون مــن جنســيات أجنبي
الدولــة العراقيــة. تجــري المحاكمــات فــي المحكمــة الجنائيــة المركزيــة 
فــي بغــداد. مــن جهتهــا، أعربــت هيومــن رايتــس ووتــش عــن قلقهــا 
والمحاكمــات  باإلكــراه،  واالعترافــات  االحتجــاز،  فــي  التعذيــب  بشــأن 
إلــى عقوبــات باإلعــدام وأحــكام  التــي قــد تفضــي  الجائــرة/ الســريعة 

بالســجن المؤّبــد2٣5. 

كمــا ُذكــر ســابًقا، لــم يعــرض العــراق فحســب محاكمــة مواطنيــه بــل 
أيًضــا األجانــب المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة اإلســامية إذا قامــت دول 
ــي دوالر أميركــي فــي الســنة  المنشــأ بدفــع التكاليــف )المقــّدرة بمليوَن
ــا  للفــرد الواحــد، بنــاًء علــى تكاليــف غوانتانامــو(2٣6. ويجــري العــراق حاليًّ
محادثــات مــع األمــم المتحــدة للحصــول علــى الضــوء األخضــر لمحاكمــة 
أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية الذيــن لــم يرتكبــوا جرائــم علــى األراضــي 

ــة2٣7. العراقي

بشــكل عــام، مــن المعــروف أن العــراق قــد تبّنــى اســتجابًة قائمــة علــى 
االنتقــام تجــاه تنظيــم الدولــة اإلســامية، ســواء فــي أســاليب القتــال 

إلــى . 2٣5 اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مــن  بهــم  المشــتبه  "نقــل 
ووتــش  رايتــس  هيومــان  التعذيــب:  بشــأن  مخــاوف  يثيــر  العــراق 
 ،2019 مــارس  آذار/   5  ،24  Kurdistan  24 كردســتان   ،"HRW 

http://www.kurdistan24.net/en/
news/1b49cd0c-f6e1-4538-8a9b-e043f6c4ee3f 

أشــخاص  "حصــري:  كاربونيــل،  دي  وأليســا  جلبــي  ريــا  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
الواليــات  أرســلتهم  اإلســامية  الدولــة  لتنظيــم  بانتمائهــم  مشــتبه 
  ،2019 مايــو  أيــار/   29  ،Reuters رويتــرز  العــراق"،  إلــى  ســوريا  مــن   المتحــدة 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisisislamicstate-transfers/exclusive-islamic-state-

suspects-sent-byu-s-from-syria-to-iraq-idUSKCN1SZ0R1 
)1 تموز/ يوليو 2019(.

الدولــة . 2٣6 تنظيــم  ســجناء  محاكمــة  تعــرض  "العــراق"  إنســور،  جــوزي 
الجنيهــات"،  مليــارات  مقابــل  ســوريا  فــي  المحتجزيــن  اإلســامية 
 ،2019 أبريــل  نيســان/   10  ،The Telegraph تلغــراف   ذي 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/10/iraq-
/offers-try-isilprisoners-held-syria-multi-billion-pound 

الدولــة  تنظيــم  أتبــاع  محاكمــة  العــراق  "يعــرض  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
ذي  المحكمــة"،  كتكاليــف  الماييــن  التحالــف  دفــع  إذا  اإلســامية 
  ،2019 أبريــل  نيســان/   10  ،The Defense Post بوســت   ديفينــس 

https://thedefensepost.com/2019/04/10/
/iraq-isis-trial-coalition-costs 

)تموز/ يوليو 2019(.
ســجناء . 2٣7 محاكمــة  بشــأن  محادثــات  فــي  المتحــدة  واألمــم  "العــراق 

الديمقراطيــة"،  ســوريا  قــّوات  لــدى  المحتجزيــن  اإلســامية  الدولــة 
  ،2019 يونيــو  حزيــران/   26  ،Egypt Independent انديبندينــت   إيجيبــت 

https://egyptindependent.com/iraq-u-n-in-talks-over-
/prosecution-ofislamic-state-prisoners-in-sdf-detention 

العــراق  ســيبرم  "هــل  ســتار،  عمــر  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن  لمقاضــاة  صفقــة 
 ،2019 يوليــو  تمــوز/   ٣  ،Al Monitor المونيتــور   اإلســامية؟"، 

https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2019/07/iraq-isis-detainees-syria.html 

)تموز/ يوليو 2019(.
أنظر مقطع الفيديو الخاص بـ The New Yorker الذي يحمل عنوان "حملة االنتقام . 2٣8

 بعد تنظيم الدولة اإلسامية في العراق" والمرفقة بالمقال على الرابط التالي:
https://www.newyorker.com/news/

 dispatch/the-dangerous-dregs-ofisis 
)تموز/ يوليو 2019(.

الكرديــة . 2٣9 المحاكــم  للضعفــاء:  هــو  "االنتقــام  عــّراف،  جايــن 
الدولــة  تنظيــم  قضايــا  تتســّلم  ســوريا  شــرق  شــمال  فــي 
،2019 مايــو  أيــار/   29 العامــة،  الوطنيــة  اإلذاعــة   اإلســامية"، 

https://www.npr.org/2019/05/29/727511632/revenge-is-for-
 the-weak-kurdishcourts-in-northeastern-syria-take-on-isis-cases 

)تموز/ يوليو 2019(. 
شاهد الفيديو على الرابط التالي: "مقاتلو الدولة اإلسامية: "إن لم يكن بإمكاني . 240

 العودة الى سويسرا، فأقتلوني بطلقة في الرأس"، SWI، 11 حزيران/ يونيو 2019، 
https://www.swissinfo.ch/fre/combattants-de-l-%C3%A9tat-

islamique_-si-je-ne-peux-pas-rentrer-en-suisse--
mettez-moi-une-balle-dans-la-t%C3%AAte-/45022104 

)تموز/ يوليو 2019(. 

أثنــاء اســتعادة المــدن التــي كانــت ســابًقا تحــت ســيطرة التنظيــم أم فــي 
إدارتــه للعدالــة2٣8. وُيزعــم أن قضــاة اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا 
أوقفــوا جميــع عمليــات النقــل إلــى العــراق بســبب ظــروف المحاكمــات 
هــذه2٣9. فقــد ُحكــم بالفعــل علــى 500 مقاتــل أجنبــي باإلعــدام فــي العــراق. 
وأعربــت فرنســا، مــن جهتهــا، عــن دعمهــا لعمليــات النقــل هــذه إلــى 
العــراق، معترفــًة بالســيادة العراقيــة علــى هــذه المســألة، ولكنهــا طلبــت 
مــن العــراق تطبيــق عقوبــة الســجن المؤّبــد بــداًل مــن عقوبــة اإلعــدام240.

٧.2 موجبــات عــدم اإلعــادة القســرية المفروضــة علــى 
مجموعــات مــن غيــر الدولــة فــي النزاعــات المســّلحة غيــر 

ــة الدولي

ــات  ــي النزاع ــه ف ــي اإلنســاني الواجــب تطبيق ــون الدول ــن القان ال يتضّم
المســّلحة غيــر الدوليــة أي أحــكام صريحــة بشــأن معاييــر نقــل المحتجزيــن. 
يســري مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية بشــكل عــام علــى عمليــات نقــل 



الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا37

األشــخاص فــي إطــار نــزاع مــا بموجــب فــروع مختلفــة مــن القانــون 
الدولــي241.

ينعكــس مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية فــي القانــون الدولــي اإلنســاني 
ــدأ  ــرد هــذا المب ــي. وي ــزاع مســّلح دول التعاهــدي الواجــب تطبيقــه فــي ن
يتعّيــن  التــي  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   45 المــادة  فــي  بوضــوح 
ــد  ــى "بل ــز ال ــن نقــل المحتج ــاع ع ــاز االمتن ــى ســلطة االحتج ــا عل بموجبه
ــة"242. ــده الديني ــه السياســية أو عقائ ــه االضطهــاد بســبب آرائ يخشــى في

عــاوًة علــى ذلــك، لمبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية جــذور عميقــة فــي 
معاهــدات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. فالمــادة ٣ مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب تحّظــره صراحــًة. وقــد اّتضــح، مــن خــال تفســير 
لجنــة حقــوق اإلنســان، أن هــذا المبــدأ وارد أيًضــا فــي المادَتيــن 6 )الحــّق 
ــة ( مــن العهــد الدولــي  ــاة( و7 )حظــر التعذيــب وإســاءة المعامل فــي الحي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية24٣. وبالنســبة الــى الــدول األعضــاء 
ــر  ــة لحقــوق اإلنســان تعتب ــا، فــإن المحكمــة األوروبي فــي مجلــس أوروب
باســتمرار أن هــذا المبــدأ عنصــر مــن عناصــر الحقــوق األساســية المتعّددة 
التــي تحميهــا االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان244، بمــا فــي ذلــك 

ــة اإلعــدام.  ــة245 ومــن عقوب ــة مــن الحرمــان الفــادح مــن العدال الحماي

أعــاه . 241 ذكــره  ســبق  الــذي  الاجئيــن  قانــون  إلــى  باإلضافــة 
أنظــر  ،)1951 للعــام  الاجئيــن  اتفاقيــة  مــن   ٣٣  )المــادة 

 Tilman Rodenhäuser, ‘Better Safe Than Sorry: Transferring Detainees
,Safely to Coalition Partners’, Lawfare Blog, 18 January 2019 

https://www.lawfareblog.com/better-safe-sorry-<
>transferringdetainees- safely-coalition-partners 

)11 حزيران/ يونيو 2019(.
المادة 45 ، اتفاقية جنيف الرابعة.. 242
لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم ٣1، الفقــرة 12؛ . 24٣

ــق العــام رقــم ٣6 )2018( بشــأن  ــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، التعلي لجن
المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الحــّق فــي 
الحيــاة - طبيعــة الموجــب القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول األطــراف فــي 
 العهــد، CCPR/C/GC/٣6، ٣0 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018، الفقرتــان ٣0 - ٣1، 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20<
 >Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf 

)11 حزيران/ يونيو 2019(. 
المســألة، . 244 هــذه  بشــأن  االجتهــاد  عــن  شــاملة  نظــرة  علــى  لإلّطــاع 

المــادة  حــول  دليــل  االنســان،  لحقــوق  األوروبيــة  المحكمــة  أنظــر 
 ،522  -520 الفقــرات   ،2019 أبريــل  نيســان/   ٣0 فــي  تحديثــه  تــّم   ،2 
>https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf  < 

)11 حزيران/ يونيو 2019(.          
المســألة، . 245 هــذه  بشــأن  االجتهــاد  عــن  شــاملة  نظــرة  علــى  لإلّطــاع 

المــادة  حــول  دليــل  االنســان،  لحقــوق  األوروبيــة  المحكمــة  أنظــر 
 ،72  -69 الفقــرات   ،2019 أبريــل  نيســان/   ٣0 فــي  تحديثــه  تــم   ،6 

https://www.echr.coe.int/Documents/<
>Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf 

)11 حزيران/ يونيو 2019(.
مفّوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، "مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية . 246

كمعيــار فــي القانــون الدولــي العرفــي. الــرّد علــى األســئلة التي طرحتهــا المحكمة 
الدســتورية االتحاديــة لجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة علــى المفّوضيــة فــي القضايــا 
19٣8 BvR 2/BvR 2 ,9٣ 195٣/BvR 2 ,9٣ 9٣/1954 )٣1 كانون الثاني/ يناير 1994(؛ 
مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، "رأي استشــاري بشــأن تطبيــق 

موجبــات عــدم اإلعــادة القســرية خــارج الواليــة القضائيــة بموجــب اتفاقيــة العــام 
1951 المتعّلقــة بوضــع الاجئيــن وبروتوكولهــا لعــام 1967"، 26 كانــون الثانــي/ 

ينايــر 2007، الفقرتــان 15 و21. 
الدوليــة . 247 اللجنــة  - مقّدمــة شــاملة،  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  ميلــزر،  نيلــز 

للصليــب األحمــر، جنيــف، 2016 ص. 214؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
7٣8-7٣0 الفقــرات  المشــتركة،  الثالثــة  المــادة  علــى  تعليــق   ،)2017(

المرجع نفسه، الفقرة 7٣0.. 248
المرجع نفسه، الفقرة 7٣7.  . 249
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وأخيــًرا، ُيعــّد مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية جــزًءا مــن القانــون الدولــي 
العرفــي246. 

علــى ضــوء مــا تقــّدم، تعتبــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أنــه علــى 
الرغــم مــن عــدم ذكــر المبــدأ صراحــًة فــي المادة الثالثة المشــتركة، يشــّكل 
حظــر نقــل محتجزيــن إلــى ســلطات تتوّفــر لديهــا أســباب جوهريــة تدعــو 
الــى االعتقــاد بأنهــم ســيواجهون خطــر الحرمــان مــن الحقــوق األساســية 
التــي تحميهــا المــادة الثالثــة المشــتركة الطريقــة الوحيــدة لضمــان احتــرام 

هــذا الحكــم247. فقــد أّكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــا يلــي: 

"بســبب الحقــوق األساســية التــي تحميهــا المــادة الثالثة المشــتركة، 
يجــب أن ُتفهــم هــذه المــادة علــى أنهــا تحّظــر أيًضــا علــى أطــراف 
النــزاع نقــل أشــخاص خاضعيــن لســلطتها إلــى ســلطة أخــرى عندمــا 
يواجــه هــؤالء األشــخاص خطــر التعــّرض النتهــاك تلــك الحقــوق 
األساســية عنــد النقــل. ُيعــرف حظــر هــذا النقــل بشــكل عــام بـــ "عــدم 

اإلعــادة القســرية"2٤٨.

وهكــذا، بموجــب المــادة الثالثــة المشــتركة، عنــد النظــر فــي إمكانيــة 
ــة اإلســامية األجانــب أو النســاء واألطفــال  ــم الدول نقــل مقاتلــي تنظي
ــن  ــة، يتعّي ــى أطــراف ثالث ــا إل ــم مــن ُعهــدة طــرف م ــن بالتنظي المرتبطي
ــك  ــي، بمــا فــي ذل ــر دول ــزاع مســّلح غي ــة فــي ن ــى األطــراف المتحارب عل

ســلطات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، أن تقّيــم مــا يلــي:

بــأن الشــخص  إن كانــت تتوّفــر أســباب جوهريــة تدعــو لاعتقــاد 
ســيتعّرض للتعذيــب، أو ألشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة، أو 
النقــل. وإذا  أو االضطهــاد بعــد  الحيــاة،  التعّســفي مــن  الحرمــان 
نقــل  عــدم  فيجــب  بذلــك،  لاعتقــاد  توّفرت أسباب جوهرية  

ــا هــذا الخطــر2٤9. الشــخص مــا لــم ُتّتخــذ تدابيــر تزيــل فعليًّ

يتطّلــب األمــر إجــراء تقييــم لــكّل حالــة علــى حــدة، اســتناًدا إلــى الظــروف 
ضــوء  علــى  المعنــي،  للشــخص  الشــخصية  والمخــاوف  الفرديــة 
المتاحــة حــول ممارســات الســلطة المســتقِبلة. وتوجــد  المعلومــات 
إمكانيــة إلنشــاء آليــات مراقبــة مــا بعــد النقــل، علــى الرغــم مــن أن هــذا 

ــا250. االمــر ليــس بعــد موجًبــا قانونيًّ
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اإلعــادة  حظــر  ينطــوي  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب 
القســرية علــى موجــب عــدم تســليم شــخص أو ترحيلــه أو طــرده أو 
إعادتــه أو إبعــاده بطريقــة أخــرى، مهمــا كان وضعــه، عندمــا تتوّفــر أســباب 
جوهريــة تدعــو لاعتقــاد بأنــه ســيواجه خطــر التعــّرض النتهــاكات جســيمة 
لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، فــي المــكان الــذي ســينتقل إليــه251. 
فموجــب عــدم اإلعــادة القســرية هــو موجــب مطلــق ولهــذا الغــرض، 
ــي لحقــوق اإلنســان، مــا إذا كان الفــرد  ــون الدول ال يهــّم، بموجــب القان

ــى األمــن القومــي أم ال252. يشــّكل خطــًرا عل

ال بــّد مــن اإلشــارة هنــا الــى أن قــّوات ســوريا الديمقراطيــة ُملزمــة أيًضــا 
باحتــرام الضمانــات اإلجرائيــة التاليــة:

ــي فــي الوقــت  ــاغ الشــخص المعن ــى ســلطة النقــل إب ــن عل أواًل، يتعّي
المناســب بعمليــة النقــل المقصــودة؛

ثانًيــا، يجــب علــى ســلطة النقــل أن تمنــح الشــخص المعنــي فرصــًة 
لإلعــراب عــن أي مخــاوف قــد تكــون لديــه بشــأن عمليــة النقــل ولشــرح 
مســتقّلة  هيئــة  تقــوم  أن  بــّد  وال  المحتمــل.  للخطــر  تعّرضــه  ســبب 

ومحايــدة بتقييــم هــذه المخــاوف.
ثالًثا، يجب تعليق النقل أثناء هذا التقييم25٣. 

األفــراد  اعتقــال  إمكانيــة  تعتمــد  النقــل،  عمليــة  مــن  اإلنتهــاء  بعــد 
النــزاع  فــي  المســتقِبلة  الســلطة  مشــاركة  طبيعــة  علــى  المنقوليــن 
المســّلح الســوري. أمــا إمكانيــة مقاضاتهــم ومحاكمتهــم، فهــي وقــٌف 
القانــون  المســتقِبل بموجــب  للطــرف  الجنائيــة  الواليــة  علــى قواعــد 

المحلــي254.

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية . 251
أو الاإنســانية أو المهينــة، المــادة ٣؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
مــن  األشــخاص  جميــع  لحمايــة  الدوليــة  االتفاقيــة  7؛  المــادة  والسياســية، 
االختفــاء القســري، المــادة )1(16؛ التعليــق العــام للجنــة حقــوق اإلنســان رقــم 20 
)1992( بشــأن حظــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو الاإنســانية أو المهينــة، الفقــرة 9؛ التعليــق العــام للجنــة حقــوق اإلنســان رقــم 
٣1، الفقــرة 12؛ التعليــق العــام رقــم 6 )2005( للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن معاملة 
ــي،  ــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم األصل ــن والمنفصلي ــر المصحوبي األطفــال غي
الفقــرات 27-28 و58 و84؛ التعليــق العــام رقــم 2 )201٣( للجنــة العّمــال المهاجريــن 
حــول حقــوق العّمــال المهاجريــن فــي وضــع غيــر قانونــي وأفــراد أســرهم، الفقــرة 
50؛ التوصيــة العامــة رقــم ٣2 )2014( لّلجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة بشــأن األبعــاد الجنســانية لوضــع الاجــئ، ولجــوء النســاء وجنســيتهن 
وانعــدام الجنســية، الفقــرات17-2٣. التعليــق العــام المشــترك رقــم ٣ للجنــة 
حمايــة حقــوق جميــع العّمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، ورقــم 22 للجنــة حقــوق 
الطفــل، الفقــرة 46. عمــًا بالمــادة ٣ مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، 
ينطبــق حظــر عــدم اإلعــادة القســرية علــى أشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة، 
بمــا فــي ذلــك التعذيــب، أنظــر المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، ســعدي 

ضــد إيطاليــا، الطلــب رقــم 06/٣7201، الحكــم، 28 شــباط/ فبرايــر 2008 ]125[.
علــى . 252 التعذيــب  مناهضــة  ولجنــة  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  مــن  كّل  أّكــدت   

)أنظــر  القســرية  القابلــة لانتقــاص لحظــر اإلعــادة  المطلقــة وغيــر  الطبيعــة 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  ٣؛  المــادة  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة 
ارتكبــوا  بأشــخاص  الخاصــة  القضايــا  فــي   )7 المــادة   ، والسياســية  المدنيــة 
CAT/( الســويد  ضــّد   HNو  VXN المثــال،  ســبيل  )علــى  خطيــرة  جرائــم 
C/24/D/130-131/1999(، أو توّرطــوا فــي اإلرهــاب )علــى ســبيل المثــال، 
CAT/( ــروف ضــّد كازاخســتان ــدا )CAT/C/24/D/99/1997(؛ نازي TPS ضــّد كن
)CAT/ C/34/D/233/2003(؛  الســويد  ضــّد  أغيــزا  C/52/D/475/2011(؛ 
الســويد  ضــّد  وألزيــري  ؛   )CCPR/C/80/D/1051/2002(كنــدا ضــّد  أهانــي 

)CCPR/C/88/D/1416/2005(
 أنظر . 25٣
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"مقاتلــو تنظيــم الدولــة اإلســامية وعائاتهــم يواجهــون العدالــة: ثمانيــة خيارات . 254
وأربعــة مبــادئ". 6.

ضــد . 255 العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
.]70[  )2009 مايــو  أيــار/   5(   1  /  1٣-95-IT االســتئناف(  )حكــم  وآخريــن  مركســيك 

ضــد . 256 العــام  المدعــي  الســابقة،  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
فوجاديــن بوبوفيتــش )الحكــم(، T-88-05-IT )10 حزيــران/ يونيــو 2010( ]1545[؛ 

.]1551[

الــدول  عاتــق  علــى  الُملقــى  المشــترك  الواجــب   ٧.٣
األذى   مــن  المحتجزيــن  لحمايــة  والمســتقِبلة  الُمرِســلة 

باإلضافــة إلــى موجــب عــدم اإلعــادة القســرية المنصــوص عليــه أعــاه، 
يتعّيــن علــى كل مــن الدولــة المرِســلة والدولــة المســتقِبلة، بموجــب 
األذى.  مــن  المحتجزيــن  حمايــة  ضمــان  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون 
وتنــّص المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة للعــام 1949 علــى مــا يلــي:

ــة طــرف  ــى دول ــة الحاجــزة نقــل أســرى الحــرب إاّل إل "ال يجــوز للدول
الدولــة  برغبــة  الحاجــزة  الدولــة  تقتنــع  أن  وبعــد  االتفاقيــة،  فــي 
المعنّيــة فــي تطبيــق االتفاقيــة وقدرتهــا علــى ذلــك. وفــي حــال نقــل 
أســرى الحــرب علــى هــذا النحــو، تقــع مســؤولية تطبيــق االتفاقيــة 

ــي قبلتهــم مــا دامــوا فــي عهدتهــا".  ــة الت ــى الدول عل

بحكــم قانــون المعاهــدات، تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــى النزاعــات 
المســّلحة الدوليــة فقــط، وهــي بالتالــي غيــر ُملزمة بشــكل مباشــر لقّوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي ســياق النــزاع المســّلح غيــر الدولــي فــي شــمال 
شــرق ســوريا. ومــع ذلــك، رأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة أن موجــب حمايــة المحتجــز مــن األذى، بموجــب المــادة 12 مــن 
ــي  ــة المشــتركة الت ــا فــي المــادة الثالث ــة، وارد أيًض ــف الثالث ــة جني اتفاقي
تنطبــق علــى النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة255. واعتبــرت المحكمــة 
الــى جهــٍة مســتقِبلة يشــّكل  ناقلــة  النقــل مــن جهــٍة  أن فعــل  أيًضــا 
عمليــة احتجــاز مشــتركة، وبالتالــي يتقاســم الطرفــان مســؤولية تطبيــق 

اتفاقيــات جنيــف256.
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٨. الموجبــات القانونيــة المترّتبــة علــى بلــدان 
منشــأ المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولة 

اإلسالمية
٨.1 السياق الوقائعي

كمــا اّتضــح ســابًقا، بــرز موضــوع اإلعــادة إلــى الوطــن عندمــا اّدعــت قّوات 
ســوريا الديمقراطيــة أنهــا ال تســتطيع أن تبقــي فــي عهدتهــا المقاتليــن 
األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية وال النســاء واألطفــال األجانــب 

المرتبطيــن بــه إلــى أجــل غيــر مســّمى فــي شــمال شــرق ســوريا. 

ارتبطــوا  الذيــن  مواطنيهــا  إعــادة  لجهــة  التــرّدد  الــدول  معظــم  تبــدي 
بتنظيــم الدولــة اإلســامية الــى الوطــن. وبصــرف النظــر عــن غيــاب 
أي دعــم شــعبي لإلعــادة إلــى الوطــن، تتــذّرع بلــدان المنشــأ بالتهديــد 
ــة وإلصــدار  ــة للمحاكمــة الفّعال ــة الكافي ــة جمــع األدّل ــي وصعوب اإلرهاب
الغربيــة علــى وجــه الخصــوص أن تمّكــن  البلــدان  األحــكام. وتخشــى 
المعاييــر األعلــى لإلثبــات فــي أنظمتهــا القانونيــة الداخليــة المشــتبه بهــم 
مــن الحصــول علــى أحــكام أدنــى أو اإلفــات مــن العقــاب، مــا يطــرح 
خطــر إعــادة انخراطهــم فــي التطــّرف العنيــف. وتخشــى هــذه البلــدان 

أيًضــا التبشــير أثنــاء االحتجــاز. 

ــل  ــي تقب ــدة الت ــدان الوحي ــًا إن "البل ــون قائ صــّرح مســؤول فــي البنتاغ
هــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  ســجون  مــن  كبيــرة  نقــل  عمليــات 
كازاخســتان ومقدونيــا وكوســوفو والمغــرب والبوســنة"257. وقــد أعــادت 
المغــرب والجزائــر حوالــى 40 مقاتــًا مــن الذكــور258. ويبــدو أن معظــم 
دول أوروبــا الغربيــة تفّضــل إعــادة األطفــال إلــى الوطــن، والنســاء أحياًنــا، 
ــة،  ــات المتحــدة األميركي ــة علــى حــدة259. أمــا الوالي علــى أســاس كّل حال
لمحاكمتهــم،  الوطــن  إلــى  األســرى  المقاتليــن  أعــادت معظــم  فقــد 
وشــّجعت الــدول األخــرى علــى حــذو حذوهــا. ولــم تقــم الواليــات المتحــدة 
ــدو أن  ــى الوطــن، لكــن يب ــع النســاء واألطفــال إل ــادة جمي ــة بإع األميركي
العمليــة جاريــة260. مــن جهتهــا، لجــأت المملكــة المتحــدة إلــى ســحب 
الجنســّية مــن مواطنيهــا فــي الخــارج261، فيمــا قامــت أســتراليا بإعــادة 8 
يــن الــى الوطــن فــي حزيــران/ يونيــو 2019، وهــي  أطفــال لمقاتَليــن متوفَّ

مقاتليهــم . 257 مســؤولية  تحّمــل  األوروبييــن  علــى  "يجــب  اغناطيــوس،  دايفيــد 
يونيــو  حزيــران/   1  ،  My San Antonio أنطونيــو  ســان  مــاي  الجهادييــن"، 
https://www. mysanantonio.com/opinion/commentary/  ،2019

article/Europeansmust-take-responsibility-for-its-13914503.php 
)تموز/ يوليو 2019(.

اإلســامية . 258 الدولــة  تنظيــم  مــن  فرنســيون  كــوادر  "ســوريا:  برينييــه،  جــورج 
 ،2019 أبريــل  نيســان/   11  ،LCI إي  ســي  أل  تمــّرد"،  فــي   يتوّرطــون 

https://www.lci.fr/terrorisme/info-tf1-lci-syrie-des-
cadres-djihadistes-francaisde-daech-impliques-dans-

une-mutinerie-a-la-prison-kurde-dederik-2118134.html 
)تموز/ يوليو 2019(. 

يأخــذ . 259 فرنســي  هولنــدي-  "وفــد  ويلغنبــرغ،  فــان  فاديميــر 
ســوريا"،  شــرق  شــمال  مــن  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  أيتــام 
 ،2019 يونيــو  حزيــران/   10  ،  24  Kurdistan  24  كردســتان 

https://www.kurdistan24.net/en/news/
  c5156815-1d72-4421-a8c3-0142567d7aab 

لتنظيــم  الخطــرة  "الفلــول  رايــت،  روبــن  رايــت،  روبــن  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
 الدولــة اإلســامية"، ذي نيويوركــر The New Yorker، 16 نيســان/ أبريــل 2019،

https://www.newyorker.com/news/
dispatch/thedangerous-dregs-of-isis 

)تموز/ يوليو 2019(؛ "بلجيكا تســتعيد ســتة من أطفال الدولة اإلســامية األيتام 
 - قــّوات ســوريا الديمقراطيــة"، يورونيــوز Euronews، 14 يونيــو/ حزيــران 2019، 
 Belgium takes back six orphaned Islamic’
 ,2019  June  14  ,State children - SDF’, Euronews 

belgium-/14/06/2019/https://www.euronews.com
 takes-backsix-orphaned-islamic-state-children-sdf 

 )تموز/ يوليو 2019(؛ "سويسرا ترفض إعادة جهادييها"، SWI، 8 آذار/ مارس 2019،  
 Switzerland refuses to repatriate its jihadists’, SWI, 8’

March 2019,https://www.swissinfo.ch/eng/tough-line_
switzerlandrefuses-to-repatriate-its-jihadists/44810396 

)تموز/ يوليو 2019(.
أميركيتــان . 260 "زوجتــان  بورتــر،  وكاثريــن  كاليماشــي  روكمينــي 

العــودة"،  تريــدان  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  لمقاتليــن 
،2019 فبرايــر  شــباط/   19  ،New York Times تايمــز   نيويــورك 

https://www.nytimes.com/2019/02/19/
 us/islamic-state-american-women.html 

هولنــدي-  "وفــد  ويلغنبــرغ،  فــان  فاديميــر  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/ 
شــرق  شــمال  مــن  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  أيتــام  يأخــذ  فرنســي 
 ،2019 يونيــو  حزيــران/   10  ،  24  Kurdistan  24 كردســتان   ســوريا"، 

 https://www.kurdistan24.net/en/news/c5156815-1d72-
الســوريون  "األكــراد  2019(؛  يوليــو  )تمــوز/    4421-a8c3-0142567d7aab
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مــن  أميركييــن  وأطفــال  نســاء   8 يعيــدون 
 ،2019 حزيــران  يونيــو/   5 األوســط،  الشــرق  المتحــدة"،  الواليــات   إلــى 

https://aawsat.com/english/home/article/1754791/syrian-
kurds-repatriate-8-american-isis-women-children-us 

)تموز/  يوليو 2019(.
خطيــرة"، . 261 ســابقة  يشــّكل  بيجــوم  شــمينا  جنســّية  بشــأن  "القــرار 

 ،2019 فبرايــر  شــباط/   21  ،The Guardian غارديــان   ذي 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/21/shamima-

begum-citizenship-decisionsets-a-dangerous-precedent 
)تموز/ يوليو 2019(. 

"منــع المقاتليــن األجانــب مــن العــودة إلــى ديارهــم يمكــن أن يشــّكل خطــًرا علــى . 262
 األمن القومي"، ذي كونفرسايشون The Conversation، 2٣ تموز/ يوليو 2019،  

http://theconversation.com/preventing-foreign-fightersfrom-
returning-home-could-be-dangerous-to-nationalsecurity-120752 

)تموز/ يوليو 2019(.
أطفــال . 26٣ إعــادة  علــى  روســيا  تصــّر  "لمــاذا  رامانــي،  صموئيــل 

واشــنطن  ذي  وطنهــم؟"،  إلــى  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  مقاتلــي 
 ،2019 أبريــل  نيســان/   9  ،  The Washington Post  بوســت 



40 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/04/09/
why-is-russia-insisting-bringing-home-isisfighters-

children/?noredirect=on&utm_term=.20bb0f50ca8d 
)تموز/ يوليو 2019(. 

"زوجــات وأطفــال تنظيــم الدولــة اإلســامية: مخّزنيــن فــي ســوريا، غيــر مرغــوب . 264
 فيهــم فــي الوطــن"، نيويــورك تايمــز New York Times، 4 تمــوز/ يوليــو 2018، 

https://www.nytimes.com/2018/07/04/world/
middleeast/islamic-state-families-syria.html 

)تموز/ يوليو 2019(.
اتفاقيــة جنيــف األولــى، المــادة 49؛ اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، المــادة 50؛ اتفاقيــة . 265

جنيــف الثالثــة، المــادة 129؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 146. 
الجماعيــة . 266 اإلبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة  المتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

والمعاقبــة عليهــا، 9 كانــون األول/ ديســمبر 1948، األمــم المتحــدة، سلســلة 
المعاهــدات، المجلــد. 78، ص. 277، المــادة السادســة؛ منّظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي 
حالــة نــزاع مســّلح، 14 أيــار/ مايــو 1954، المــادة 28؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
ــة  ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي المــادة 7؛ األمــم المتحــدة، اتفاقي

بصــدد تبّنــي تشــريع يحّظــر عــودة المقاتليــن األجانــب262. أمــا فــي مــا 
يتعّلــق بروســيا، فهــي تعتمــد سياســة عامــة تقضــي بإعــادة األطفــال 
الــى الوطــن26٣، وقــد أعــادت ٣5 امــرأة اعتبــاًرا مــن تمــوز/ يوليــو 2018 264 . 

ــا مــن  ا وعلنيًّ بمــا أن عــدًدا مــن دول المنشــأ لــم تّتخــذ موقًفــا رســميًّ
موضــوع اإلعــادة إلــى الوطــن، ال بــّد مــن مراقبــة تصريحاتها وممارســاتها 
بشــأن مواطنيهــا األجانــب فــي ســوريا عــن كثــب لفهــم موقفهــا مــن هــذا 

الموضــوع.

٨.2 اإلعادة إلى الوطن

تشــير مصــادر  مواطنيهــا،  إعــادة  فــي  الــدول  تــرّدد  مــن  الرغــم  علــى 
مجتمعــة إلــى أن الــدول ُملزمــة قانونــًا إمــا بإعــادة مواطنيهــا المّتهميــن 
بالقتــال فــي صفــوف تنظيــم الدولــة اإلســامية أو بتيســير مقاضاتهــم 
فــي الخــارج بســبب انتهــاكات مزعومــة للقانــون الدولــي و/ أو أعمــال 

إرهابيــة.
فــي  المشــتبه  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  بمقاتلــي  يتعّلــق  مــا  فــي 
ــي  ــون الدول ــّص المــادة 158 مــن دراســة القان ــم حــرب، تن ارتكابهــم جرائ
ــى  ــب األحمــر عل ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي أعّدته اإلنســاني العرفــي الت

مــا يلــي: 
يجــب علــى الــدول أن تحّقــق فــي جرائــم الحــرب التــي ُيزعــم ارتكابهــا 
أراضيهــا،  علــى  أو  المســّلحة،  قواتهــا  أو  مواطنيهــا  قبــل  مــن 
ــا  ــق أيًض ــد االقتضــاء. ويجــب أن تحّق ومحاكمــة المشــتبه بهــم، عن
فــي جرائــم الحــرب األخــرى الداخلــة ضمــن اختصاصهــا ومحاكمــة 
مــن  جنيــف  اتفاقيــات  تطلــب  االقتضــاء...  عنــد  بهــم،  المشــتبه 
الــدول أن تبحــث عــن األشــخاص الذيــن ُيزعــم أنهــم ارتكبــوا انتهــاكات 
جســيمة أو أمــروا بارتكابهــا، وأن تحاكمهــم أو تقــوم بتســليمهم2٦٥. 
ــن ُيزعــم أنهــم  ويمكــن إيجــاد موجــب التحقيــق مــع األشــخاص الذي
ارتكبــوا جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي ومحاكمتهــم فــي عــدد 

)وبروتوكــوالت(  األثــر  عشــوائية  أو  الضــرر  مفرطــة  اعتبارهــا  يمكــن  معينــة 
)بصيغتهــا المعّدلــة فــي 21 كانــون األول/ ديســمبر 2001(، 10 تشــرين األول/ 
المعــّدل  الثانــي  البروتوكــول  7)1(؛  المــادة   ،1٣7  UNTS  1٣42  ،1980 أكتوبــر 
التفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة، المــادة 14؛ األمــم 
المتحــدة، اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة 
لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام، 18 أيلــول/ ســبتمبر 1997، المــادة 9؛ البروتوكــول 

الثانــي التفاقيــة الهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، المــواد 17-15.
القانــون . 267 ودراســة  الديباجــة  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام 

.608 ص.  العرفــي،  اإلنســاني  الدولــي 

مــن المعاهــدات التــي تنطبــق علــى األفعــال الُمرتكبــة فــي كّل مــن 
النزاعــات المســّلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة2٦٦. وتذّكــر ديباجــة النظــام 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة "بــأن مــن واجــب كل دولــة أن 
تمــارس واليتهــا  القضائيــة الجنائيــة علــى أولئــك المســؤولين عــن 

ــة2٦٧.  ــم دولي ــكاب جرائ ارت

بنــاًء عليــه، ُتعتبــر الــدول ُملزمــة قانوًنــا بإعــادة المواطنيــن الُمشــتبه فــي 
ــن كحــّد  ارتكابهــم جرائــم حــرب إلــى الوطــن لتســهيل محاكمتهــم. ويتعّي
أدنــى علــى الــدول تســهيل محاكمتهــم فــي الخــارج، ســواء مــن خــال 
تقديــم المســاعدات الماليــة أو الفنيــة أو غيرهــا مــن أشــكال المســاعدة 

ــة.  ــة ذات الصل ــة األجنبي للدول

وبالنســبة الــى المواطنيــن الُمشــتبه فــي ارتكابهــم أعمــال إرهابيــة أثنــاء 
القتــال فــي صفــوف تنظيــم الدولــة اإلســامية، فتؤّكــد قــرارات عــّدة 
صــادرة عــن مجلــس األمــن الدولــي أن الــدول ُملزمــة قانوًنــا بتســهيل 

ــد المنشــأ.  ــى أراضــي بل ــك عل ــّم  ذل ــه ُيفّضــل أن يت محاكمتهــم، وأن
ينّص قرار مجلس األمن الدولي رقم 2178 على ما يلي:

"يهيــب بجميــع الــدول األعضــاء" ]٤[ ... أن تتعــاون فــي بــذل الجهــود 
األجانــب،  اإلرهابيــون  المقاتلــون  يمّثلــه  الــذي  الخطــر  لمواجهــة 
ــذ اســتراتيجيات لمقاضــاة العائديــن  بوســائل منهــا .... وضــع وتنفي
وإعــادة  تأهيلهــم  وإلعــادة  األجانــب  اإلرهابييــن  المقاتليــن  مــن 

إدماجهــم".

وينــّص القــرار رقــم 2396 الصــادر عــن مجلــس األمــن الدولــي علــى أن 
الــدول األعضــاء:

ــا للقــرار 13٧3، بــأن تكفــل تقديــم أي شــخص يشــارك  ُملزمــة، وفًق
فــي تمويــل أعمــال إرهابيــة أو تدبيرهــا أو  اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو 
دعمهــا إلــى العدالــة، وبــأن تضــع وتنّفــذ اســتراتيجيات وبروتوكــوالت 
ــل  ــة وإعــادة التأهي ــا للماحقــة القضائي شــاملة ومصّممــة خصيًص
وإعــادة اإلدمــا	، وفًقــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون  الدولــي، بمــا 
فــي ذلــك مــا يتعّلــق بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب والزوجــات 
المقاتليــن  مــن  والمنتقليــن  للعائديــن  المرافقيــن  واألطفــال 

اإلرهابييــن األجانــب، ومــدى ماءمتهــم إلعــادة التأهيــل.
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الــى ذلــك، ينــّص قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1373 علــى أن تقــوم 
الــدول األعضــاء بمــا يلــي:

كفالــة تقديــم أي شــخص يشــارك فــي تمويــل أعمــال إرهابيــة أو 
تدبيرهــا أو اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا الــى العدالــة، وكفالــة 
المحليــة  والتشــريعات  القوانيــن  فــي  االرهابيــة  األعمــال  إدرا	 
بوصفهــا جرائــم خطيــرة، وكفالــة أن تعكــس العقوبــات علــى النحــو 
الواجــب جســامة تلــك األعمــال اإلرهابيــة، وذلــك باإلضافــة الــى أي 

ــر أخــرى قــد ُتّتخــذ فــي هــذا الصــدد. تدابي

حرمــان  اعتبــار  يمكــن  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجب  
المواطنيــن المشــتبه فــي مشــاركتهم فــي القتــال فــي صفــوف تنظيــم 
ــى بلدهــم المنشــأ عمــًا  ــة اإلســامية مــن حّقهــم فــي العــودة إل الدول
ــدول وفــق العهــد  ــك ال ــة لتل ــات القانوني ا يتعــارض مــع الموجب ــفيًّ تعّس

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

الــى ذلــك، تنــّص المــادة 12 )4( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي:

ال يجوز حرمان أحد، تعّسًفا، من حّق الدخول إلى بلده.

ــى  ــود عل ــارة "أي قي ــة بحقــوق اإلنســان عب ــة المعني ــرت اللجن ــد فّس وق
حــّق الدخــول إلــى بلــده" بشــكل ضّيــق. وذهبــت حّتــى الــى أبعــد مــن ذلــك 
ــر ظــروف يكــون مــن المعقــول فــي إطارهــا  ــه قــد ال تتوّف ــرت أن إذ اعتب
حرمــان أي فــرد مــن هــذا الحــّق. وفــي هــذا الصــدد، نــّص التعليــق العــام 

رقــم 27 علــى مــا يلــي:

ــد جنســيته". وهــو  ــده" أوســع مــن مفهــوم "بل ــارة "بل إن نطــاق عب
الجنســّية  الشــكلّي أي  بالمعنــى   الجنســّية  ليــس مقصــوًرا علــى 
ــس. إنــه يشــمل، على األقّل، الشــخص  الُمكتســبة بالميــاد أو بالتجنُّ
الــذي ال يمكــن اعتبــاره مجــّرد أجنبــي، وذلــك بحكــم روابطــه الخاصــة 
ببلــد معّيــن أو اســتحقاقاته فيــه. وينطبــق هــذا مثــًا علــى حالــة 
دوا فيــه مــن جنســيتهم بإجــراٍء يمّثــل انتهــاًكا  مواطنــي بلــد مــا ُجــرِّ
ــد جنســّيتهم فــي  ــة أشــخاص ُأدمــج بل ــون الدولــي، وعلــى حال للقان
كيــان قومــي آخــر، أو جــرى تحويلــه إلــى كيــان كهــذا، وُحرمــوا مــن 
جنســّية هــذا الكيــان الجديــد. وُيضــاف إلــى ذلــك أن صياغــة الفقــرة ٤ 
مــن المــادة 12 تســمح بتفســير أوســع قــد يشــمل فئــات أخــرى مــن 
ــة األجــل، ومنهــم علــى ســبيل  ــرات طويل ــن فت األشــخاص المقيمي
المثــال ال الحصــر األشــخاص عديمــو الجنســّية المحرومــون تعّســًفا 

مــن الحــّق فــي اكتســاب جنســّية بلــد إقامتهــم علــى هــذا النحــو. 
وال يجــوز بــأي حــال حرمــان شــخص مــا تعّســًفا مــن الحّق فــي الدخول 
إلــى بلــده. والغــرض مــن اإلشــارة إلــى مفهــوم التعّســف فــي هــذا 
الســياق هــو التشــديد علــى أنــه ينطبــق علــى أي إجــراء للدولــة، ســواء 
ــا؛ فاإلشــارة إليــه تضمــن بالضــرورة  ــا أو قضائيًّ ا أو إداريًّ كان تشــريعيًّ
ــا مــع أحــكام  ــون، مّتفًق ــو بحكــم القان ــى ول ــل، حت أن يكــون أي تدّخ

ــواًل  ــوال معق ــع األح ــون فــي جمي ــه، وأن يك ــه وأهداف ــد وغايات العه
فــي الظــروف المعّينــة. وتــرى اللجنــة أنــه قّلمــا تكــون هنــاك ظــروف 
- إذا ُوجــدت أصــًا - يمكــن أن ُتعتبــر معقولــة لحرمــان شــخص مــا 

مــن الدخــول إلــى بلــده. 

عــاوًة علــى ذلــك، أعلــن مجلــس األمــن الدولــي أن موجــب حظــر حريــة 
تنّقــل اإلرهابييــن ال يشــمل إعــادة مواطنــي دولــة مــا الــى بلدهــم.

وينّص قرار مجلس األمن الدولي رقم 2178 على ما يلي:

تمنــع الــدول األعضــاء مــن دخــول أراضيهــا أو عبورهــا أي فــرد تكــون 
لــدى الدولــة المعنّيــة معلومــات موثوقــة  توّفــر أساًســا معقــواًل 
بغــرض  عبورهــا  أو  أراضيهــا  دخــول  الــى  يســعى  بأنــه  لاعتقــاد 
المشــاركة فــي األعمــال اإلرهابيــة. يســتثني الموجــب الــوارد فــي 

هــذه الفقــرة رعايــا الدولــة أو المقيميــن فيهــا بشــكل دائــم.

وأخيــًرا، أّكــدت اللجنــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان الحظــر المفــروض 
علــى عمليــات الطــرد الجماعــي، مطالبــًة عوًضــا عــن ذلــك بالنظــر فــي كّل 
حالــة علــى حــدة مــن حيــث األســاس. الــى ذلــك، وعمــًا بالمــادة 4 مــن 
ــن وضــع  ــا، ويتعّي ــر الطــرد الجماعــي حظــًرا تامًّ البروتوكــول الرابــع، ُيحّظ
آليــات للتقييــم الفــردي وتنفيذهــا لتأميــن الضمانــات اإلجرائيــة القانونيــة 
الواجبــة268. وتتــّم عمليــات الطــرد الجماعــي عندمــا يتــّم اســتيفاء عنصَريــن 
أساســَيين بشــكل تراكمــي: )1( يتــّم طــرد األجانــب مــع أجانــب آخريــن فــي 
وضــع مماثــل، )2( مــن دون النظــر علــى النحــو الواجــب فــي أوضاعهــم  
ــى الوطــن  ــادة إل ــي أن رفــض اإلع ــال بالتال ــة269. يوضــح هــذا المث الفردي
يصــدر علــى أســاس كّل حالــة علــى حــدة وأنــه ال يمكــن إصــدار رفــض 

جماعــي لدخــول المــرء إلــى بلــده.

ــا، يّتضــح أن الــدول ُملزمــة  إذا مــا ُأخــذت هــذه الموجبــات القانونيــة مًع
فــي  المحتجزيــن  مواطنيهــا  بإعــادة  الحــاالت،  معظــم  فــي  قانوًنــا، 
ســوريا بســبب عضويتهــم فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية أو بتســهيل 
محاكمتهــم، علًمــا أنــه ُيشــتبه فــي ضلــوع غالبيــة المقاتليــن األجانــب 
الحــاالت أو  إرهابيــة أو جرائــم حــرب فــي بعــض  ارتــكاب أعمــال  فــي 
فــي التخطيــط لهــا. وبالتالــي، فــإن الــدول ُملزمــة بتســهيل مقاضاتهــم 
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اإلنســان والحريــات األساســية، ضمــان بعــض الحقــوق والحريــات غيــر تلــك 
أيلــول/   16 بهــا،  الُملحــق  األول  البروتوكــول  وفــي  االتفاقيــة  فــي  الُمدرجــة 
ســبتمبر ETS ،196٣ 46، المــادة. 4. أنظــر المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، 
ــا:  ــا، الطلــب رقــم 09/27765 ، مجلــس أوروب هيرســي جامــا وآخــرون ضــد إيطالي
المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، 2٣ شــباط/ فبرايــر 2012؛ أنظــر أيًضــا 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 1٣؛ اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب، المــادة ٣؛ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العّمــال 
ــة  ــرة 56؛ مفوضي ــراد أســرهم، المــادة 22؛ A/HRC/46/2٣، الفق ــن وأف المهاجري
األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، "المبــادئ والخطــوط التوجيهيــة 

ــة".  ــى الحــدود الدولي ــا بشــأن حقــوق اإلنســان عل الموصــى به
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الفعلّيــة. أمــا بالنســبة إلــى مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية الذيــن 
ال يندرجــون ضمــن أّي مــن هــذه الفئــات، بمــا فــي ذلــك األشــخاص 
المحتجزيــن لمجــرد ارتباطهــم بالتنظيــم، فقــد ُيعتبــر رفــض إعادتهــم إلــى 
ا ومخالًفــا للمــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص  بلدهــم المنشــأ تعّســفيًّ

بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

وعنــد النظــر فــي إمكانيــة النقــل أو اإلعــادة إلــى الوطــن، ينبغــي علــى 
ســلطات االحتجــاز االمتثــال لمعيــار القانــون الدولــي اإلنســاني المتمّثــل 
فــي عــدم فصــل أفــراد األســرة، وخاصــًة األطفــال عــن أمهاتهــم. مــن 
جهتــه، ينــّص القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي علــى ضــرورة الحفــاظ 
علــى وحــدة األســرة فــي النــزاع المســّلح، بمــا فــي ذلــك أثنــاء االحتجــاز270. 

غيــر أن المعلومــات المتاحــة تشــير إلــى أن فصــل األطفــال عــن أمهاتهــم 
أثنــاء االحتجــاز قــد اقُتــرح كوســيلة لتلبيــة طلبــات اإلعــادة مــن قبــل بلــدان 
ــك، يتعــارض هــذا الســلوك، فــي معظــم  ــى الرغــم مــن ذل المنشــأ. عل
الحــاالت، مــع المصلحــة الفضلــى لألطفــال271، ال ســّيما بالنظــر إلــى 
عليــه،  بنــاًء  األرجــح.  علــى  يواجهونهــا272  قــد  التــي  النفســية  الضائقــة 
تفتــرض المعاييــر القانونيــة الدوليــة الواجــب تطبيقهــا إبقــاء األطفــال 
مــع أمهاتهــم أو ولــي أمرهــم الرئيــس فــي حــال نقلهــم أو إعادتهــم إلــى 

الوطــن. 

ــالمية  ــة اإلس ــم الدول ــي تنظي ــّية مقاتل ــحب جنس ٨.٣. س
ــل بلدهــم المنشــأ    مــن قب

الــى جانــب رفــض اإلعــادة الــى الوطــن، زعمــت بعــض الــدول ســحب 
جنســّية مواطنيهــا الذيــن اختــاروا القتــال فــي صفــوف تنظيــم الدولــة 
اإلســامية فــي ســوريا27٣. وقــد ُيرقــى ســحب الجنســية، فــي ظــروف 
معّينــة، إلــى مســتوى: )1( الحرمــان التعّســفي مــن الجنســية؛ )2( وســيلة 
غيــر مشــروعة لجعــل الفــرد عديــم الجنســية؛ أو )٣( انتهــاك غيــر مشــروع 

لحقــوق اإلنســان األخــرى للفــرد. 

 متوّفر على: . 269
https://eumigrationlawblog.eu/collectiveexpulsion-or-not-<

>/individualisation-of-decision-making-inmigration-and-asylum-law
القواعد 105 و119 و120 من دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي. . 270
المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل.. 271
"أوروبــا . 272 المخيمــات:  زار  لألطفــال  نفســي  عالــم  أجــراه  الــذي  التقييــم  أنظــر 

الدولــة  ظــّل  فــي  ترعرعــوا  الذيــن  األطفــال  كانــت ســتعيد  إذا  عمــا  تتســاءل 
 ،2019 فبرايــر  شــباط/   17  ،National Post بوســت  ناشــيونال   اإلســامية"، 

https://nationalpost.com/news/world/europe-wonders-<
>whether-tobring-back-children-raised-under-islamic-state 

)20 أيار/ مايو 2019(.
خطيــرة"، . 27٣ ســابقة  يشــّكل  بيجــوم  شــمينا  جنســّية  بشــأن  "القــرار 

 ،2019 فبرايــر  شــباط/   21  ،The Guardian غارديــان   ذي 
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/21/shamima-

begum-citizenship-decisionsets-a-dangerous-precedent 
)1٣ حزيران/ يونيو 2019(.

بحســب الــدول، تختلــف عمليــة الحصــول علــى الجنســّية علــى ضــوء التفاعــل مــا . 274
ــدم Ius Sanguinis - بحيــث يحصــل الشــخص علــى جنســّية  ــدأ حــّق ال ــن مب بي

فــي مــا يتعّلــق باألطفــال، تضمــن المــادة 24 )٣( مــن العهــد الدولــي 
ــع األطفــال الحــّق فــي  ــة والسياســية أن لجمي الخــاص بالحقــوق المدني
الجنســية. فحتــى ولــو ُولــدوا علــى األراضــي الســورية، يحــّق ألطفــال أســر 
ــاًء علــى القانــون  تنظيــم الدولــة اإلســامية الحصــول علــى جنســية. وبن
ــن المعروفــة  ــي، ســتكون هــذه الجنســّية جنســّية الوالَدي ــي المعن الداخل
هوّيتهمــا أو جنســّية البلــد الــذي ُولــدوا فيــه. فــي الواقــع، مــن الصعوبــة 
بمــكان، علــى ضــوء القانــون المحلــي الســوري، الحصــول علــى الجنســّية 
أحــد  أجنبيــة واألب غيــر ســوري274. يتمّثــل  الســورية متــى كانــت األم 
التحديــات الكثيــرة فــي إثبــات األبــوة فــي حالــة األيتــام أو غيرهــا مــن 
المســّلح والنــزوح بشــكل  النــزاع  المعّقــدة بســبب  التجــارب األســرية 

ــس275. رئي

الحرمان التعّسفي من الجنسية
ينــّص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم المتحــدة 
علــى مــا يلــي: "لــكّل فــرد حــق التمّتــع بجنســّية مــا"، و"ال يجــوز تعّســًفا 
حرمــان أي شــخص مــن جنســيته وال مــن حّقــه فــي تغييــر جنســّيته"276.

وقــد رأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان أن الحــّق فــي عــدم حرمــان 
األفــراد مــن الجنســّية بصــورة تعّســفية مقبــول علــى نطــاق واســع كجــزء 

مــن القانــون الدولــي العرفــي277.

وبالنســبة الــى المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية، يجــب 
أن يحتــرم قــرار الحرمــان مــن الجنســّية الصــادر عــن بلدهــم المنشــأ بعــض 
ــر قــرار ســحب الجنســية،  ا. وقــد ُيعتب ــفيًّ ــر تعّس ــى ال ُيعتب ــات حت الضمان
ــم وغيــر قــادر علــى الطعــن بــه  بينمــا يكــون الشــخص محتجــًزا فــي مخّي

بفعالّيــة، قــراًرا ال يفــي بضمانــات اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. 

تحويل شخص إلى شخص عديم الجنسية
فــي بعــض الحــاالت، قــد يــؤّدي ســحب الجنســّية إلــى جعــل الفــرد عديــم 
ــة  ــى اتفاقي ــدول الموّقعــة عل ــى ال ــر ســحب الجنســية عل الجنســية. ُيحّظ
1961 الخاصــة بخفــض حــاالت انعــدام الجنســية صراحــًة. وبالفعــل، تنــّص 
المــادة 8 )1( مــن هــذه االتفاقيــة علــى مــا يلــي: "تمتنــع الــدول المتعاقــدة 
ــد أن  ــد أي شــخص مــن جنســّيته إذا كان مــن شــأن هــذا التجري عــن تجري

والديــه عنــد الــوالدة- ومبــدأ قانون مســقط الــرأس Ius Soli -بحيث يحّدد المكان 
الــذي ُولــد فيــه الشــخص جنســّيته. لاّطــاع علــى التحديــات الخاصــة المتمّثلــة 
فــي الحصــول علــى الجنســّية فــي الســياق الســوري، أنظــر زهــرة البــرازي، "التقريــر 
اإلقليمــي حــول الجنســية: الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"، مركــز روبــرت 
 شــومان للدراســات المتقّدمــة، تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، الصفحــة 24، 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50046/<
>RSCAS_GLOBALCIT_Comp_2017_03.pdf 

)10 حزيران/ يونيو 2019(.
"من تنظيم الدولة اإلسامية إلى" الشتات "..." ، الصفحات 52-5٣. . 275
اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 15.. 276
مجلــس حقــوق اإلنســان A / HRC/٣4/1٣، ]21[: "يتضّمــن الحــّق فــي الجنســّية . 277

حــّق كل فــرد فــي اكتســاب الجنســّية وتغييرهــا واالحتفــاظ بهــا. ويتطابــق الحــّق 
فــي االحتفــاظ بالجنســّية مــع حظــر الحرمــان مــن الجنســّية تعّســًفا". 
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يجعلــه عديــم الجنســّية". 
ومع ذلك، قد تنطبق االستثناءات التالية على المادة 8 )1(:

إذا كان الفــرد يقيــم فــي الخــارج ألكثــر مــن ســبع ســنوات )يحــّدد 	 
األمــر القانــون الداخلــي للدولــة المتعاقــدة(278؛ أو

إذا ُولــد األفــراد خــارج إقليــم الدولــة وينــّص قانــون الدولــة علــى 	 
ــة الجنســّية تنتهــي بعــد عــام واحــد "علــى بلوغهــم ســّن  أن صاحي
الرشــد مرهوًنــا بإقامتهــم فــي ذلــك الحيــن فــي إقليــم تلــك الدولــة 

أو التســجيل لــدى الســلطة المختّصــة279؛ أو 
إذا تّم الحصول على الجنسّية بتقديم بيانات كاذبة أو باالحتيال280. 	 
تتوّفــر اســتثناءات أخــرى قــد تحتفــظ بموجبهــا الدولــة المتعاقــدة 	 

هــذه  ُذكــرت  إذا  جنســّيته،  مــن  مــا  تجريــد شــخص  فــي  بحّقهــا 
االنضمــام:  أو  المصادقــة  أو  التوقيــع  عنــد  االســتثناءات 

أن يكــون الشــخص تصــّرف علــى نحــو يناقــض واجبــه فــي الــوالء 	 
للدولــة مــن خــال: 

ــأداء أو  ◦ ــة متعاقــدة، ب ــح مــن جانــب دول ــا لحظــر صري  قيامــه، خاًف
مواصلــة أداء خدمــات لدولــة أخــرى أو بقبــول أو مواصلــة قبــول 

ــا، أو ــب منه روات
ــة  ◦ ــة للدول ــح الحيوي ــًرا بالمصال ــى نحــو يلحــق أذى خطي ــه عل  تصّرف

المتعاقــدة281.  
أن يكــون الشــخص قــد أقســم يميــن الــوالء لدولــة أخــرى، أو أظهــر 	 

بالدليــل القاطــع تصميمــه علــى نبــذ الــوالء للدولــة المتعاقــدة. 

ــدول فــي إطــار  ــه يجــوز لل ــى أن ــة للجنســّية عل ــة األوروبي ــّص االتفاقي تن
الخدمــة  "فــي  كانــوا  أفــراد  مــن  الجنســّية  ســحب  الداخلــي  قانونهــا 
ــّص  ــة تن ــر أن هــذه االتفاقي ــة"282. غي ــة فــي قــّوة عســكرية أجنبي التطّوعي
أيًضــا علــى عــدم جــواز ســحب الجنســّية فــي الحــاالت التــي يصبــح فيهــا 

الشــخص المعنــي عديــم الجنســية28٣.

انتهاك حقوق اإلنسان األخرى
مــن شــأن الحرمــان مــن الجنســّية التأثيــر علــى مجموعــة متنّوعــة مــن 
حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الحقــوق السياســية، وحريــة التنقــل، 
والحريــة، والحــّق فــي الحيــاة األســرّية، والحــّق فــي العمــل، والحــّق فــي 
الضمــان االجتماعــي، والحــّق فــي الصحــة284. وينتــج أيًضــا عــن تجريــد 
ــد بلدهــم  ــة أال يؤّك مواطنيــن مزدوجــي الجنســّية مــن جنســّيتهم إمكاني
الثانــي جنســّيتهم، أو أن يرفــض قبولهــم. ويمكــن أن يــؤّدي هــذا الوضــع 

ــر مســّمى285.  ــن ألجــل غي ــى احتجــاز المهاجري إل

االتفاقية المتعّلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية.. 278
المرجع نفسه، المادتان 7 )5( و8 )٣(.. 279
المرجع نفسه، المادة 8 )2( )ب(.. 280
المرجع نفسه، المادة 8 )4(.. 281
اتفاقية الجنسية، XI.1997, ETS 166.6، المادة 7 )1( )ج(. . 282
المرجع نفسه. . 28٣
أنظــر A/HRC/4٣/19 لإلّطــاع علــى تقريــر مفّصــل حــول عواقــب الحرمــان مــن . 284

الجنســية. 
مجــال . 285 فــي  بالتنفيــذ  والمعنيــة  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  العمــل  فرقــة 

حقــوق  وحمايــة  بتعزيــز  المعنــي  العامــل  الفريــق  اإلرهــاب،  مكافحــة 

علــى ضــوء هــذه اآلثــار المحتملــة علــى حقــوق اإلنســان، ال بــّد أن تلّبــي 
أي خســارة أو حرمــان مــن الجنســّية شــروًطا معّينــة لامتثــال للقانــون 

الدولــي. 
ــا بصــورة خاصــة  وقــد اعتبــر مجلــس حقــوق اإلنســان هــذا األمــر ضروريًّ

عندمــا حّظــر الحرمــان التعّســفي مــن الجنســية286.

ــا أن أي حرمــان مــن الجنســّية  وقــد وجــد مجلــس حقــوق اإلنســان أيًض
يجــب أن يمتثــل للقانــون الداخلــي، مــع احتــرام معايير إجرائيــة وموضوعية 
محــّددة، ال ســيما مبــدأ التناســب. وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب أن يخــدم 
ــون الدولــي،  الحرمــان مــن الجنســّية "غرًضــا مشــروًعا يتوافــق مــع القان

ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان"287.  وبصــورة خاصــة، أهــداف القان

ــة روتمــان  ــة، مــن جهتهــا،  فــي قضي ــرت محكمــة العــدل األوروبي واعتب
Rottmann ضــّد فريســتايت بايــرن Freistaat Bayern، أنــه يتعّيــن، عنــد 
تجريــد شــخص مــا مــن جنســّيته، مراعــاة عواقــب هــذا القــرار بالنســبة 
ــا  ــع به ــي يتمّت ــراد أســرته، لجهــة فقــدان الحقــوق الت ــى الشــخص وأف ال
الجــرم  الخســارة مبــّررة مقارنــًة بجســامة  إذا كانــت  كل مواطــن، ومــا 

المرتكــب288.

عــاوًة علــى ذلــك، فــي حــاالت ازدواجيــة الجنســّية، يحّظــر مبــدأ عــدم 
اإلعــادة القســرية ســحب الجنســّية مــن شــخص متــى توّفــرت مخــاوف 
جّديــة مــن إمكانيــة تعّرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملة في البلــد اآلخر289.

٨.٤ المساعدة القنصلية

أخيــًرا، تنــّص اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة )196٣( بشــكل أعــّم علــى 
أنــه ينبغــي أن تقــّدم الــدول المســاعدة القنصليــة لمواطنيهــا. 

فاســتناًدا إلــى المــادة 5 مــن اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة للعــام 
196٣، تتمّثــل الحمايــة القنصليــة فــي المســاعدة التــي تقّدمهــا دولــة مــا 
ــذي يســافر أو يعيــش فــي الخــارج - ال ســّيما فــي حــاالت  ــا ال لمواطنه
االحتجــاز واالضطرابــات السياســية. وينبغــي علــى األفــراد أن يطلبــوا 
مثــل هــذه الحمايــة مــن قنصليــة البلــد الــذي هــم مــن رعايــاه. وبســبب 
ال  وجــوده،  عــدم  أو  ســوريا  فــي  الدبلوماســي  التمثيــل  كفايــة  عــدم 

للــدول  "توجيهــات  اإلرهــاب،  مكافحــة  أثنــاء  القانــون  وســيادة  اإلنســان 
األجانــب  المقاتلــون  يشــّكله  الــذي  للتهديــد  االســتجابات  بشــأن 
،29-24 ص.   ،2018 نيويــورك  اإلنســان"،  حقــوق  مــع   المتوافقــة 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/<
 >Human-Rights-Responsesto-Foreign-Fighters-web-final.pdf

286 .      A/HRC/25/28أنظر
أنظر A/ HRC/13/34، الفقرة 7.. 287
288 . ، 08/1٣5-C ،االتحــاد األوروبــي: محكمــة العــدل، روتمــان ضــد فريســتايت بايــرن

)2 آذار/ مــارس 2010(. 
ــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة . 289 فرقــة العمــل التابعــة لألمــم المتحــدة والمعني

يشــّكله  الــذي  للتهديــد  االســتجابات  بشــأن  للــدول  "توجيهــات  اإلرهــاب، 
المقاتلــون األجانــب المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان"، 2018، الحاشــية الســابقة 

.2٣  -21 285، ص. 
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يســتطيع المقاتلــون األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية وال النســاء 
واألطفــال المرتبطــون بالتنظيــم الحصــول علــى الحمايــة القنصليــة. غيــر 
ــدان المجــاورة، وأقربهــا  ــة فــي البل ــه يمكــن الوصــول إلــى هكــذا حماي أن
تركيــا والعــراق. وهكــذا، تشــّجع دول غربيــة متعــّددة رعاياهــا علــى التمــاس 
الحمايــة هنــاك، ولكنهــا تّدعــي أنهــا غير ُملزمــة، بموجب القانــون الدولي، 
ــى الوطــن. وإذا مــا  ــر نشــطة ومباشــرة لضمــان إعادتهــم إل باتخــاذ تدابي
حــاول المقاتلــون األجانــب فــي تنظيــم الدولــة اإلســامية أو النســاء 
واألطفــال المرتبطــون بالتنظيــم الفــرار مــن ســوريا لطلــب المســاعدة 
القنصليــة، فــإن الــدول المجــاورة ُملزمــة بعــدم منعهــم مــن عبــور الحــدود 

ــا290. بنــاًء علــى مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية المعمــول بــه عالميًّ

تتيــح الحمايــة القنصليــة لاتحــاد األوروبــي لمواطنــي االتحــاد األوروبــي 
فــي الخــارج طلــب المســاعدة القنصليــة مــن التمثيــل القنصلــي ألي 
دولــة عضــو، فــي حالــة لــم يتوّفــر فــي البلــد تمثيــل قنصلــي للدولــة التــي 

يكــون هــذا الفــرد مــن رعاياهــا291. 

ينطبــق مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية الخــاص بالقانــون الدولــي لاجئيــن أيًضــا إذا . 290
كانــت الدولــة المســتقبلة طرًفــا فــي اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 المتعّلقــة بوضــع 

الاجئيــن )المــادة ٣٣ منهــا(.
مــة لعمــل االتحــاد األوروبــي والمــادة . 291 المادتــان 20 و 2٣ مــن المعاهــدة المنظِّ

46 مــن ميثــاق االتحــاد األوروبــي للحقــوق األساســية؛ أمــر توجيهــي صــادر عــن 
المجلــس )EU( 6٣7/2015 بتاريــخ 20 نيســان/ أبريــل 2015 بشــأن تدابيــر التنســيق 
والتعــاون لتســهيل الحمايــة القنصليــة لمواطنــي االتحــاد غيــر الممّثليــن فــي 
البلــدان الثالثــة وإلغــاء القــرار 95/EC OJ L/55٣ 106 ، بتاريــخ 24.4.2015، ص 
1 -1٣. علــى ســبيل المثــال، لــدى فرنســا تمثيــل قنصلــي فــي أربيــل، فــي حيــن 
أن بلجيــكا تفتقــر الــى هكــذا تمثيــل. تســتطيع النســاء البلجيكيــات، مــن الناحيــة 
النظريــة، طلــب المســاعدة فــي القنصليــة الفرنســية العامــة فــي أربيــل، أنظــر: 
 المفوضيــة األوروبيــة، الحمايــة القنصليــة، "ابحــث عــن ســفارة / قنصليــة"، 

https://ec.europa.eu/consularprotection/representations_<
en?f%5B0%5D=im_field_country_of_origin%3A%5B*+TO+*%5D&

 f%5B1%5D=im_fi e l d _ t a r g e t _ c o u n t r y % 3 A 1 5 2 & s o l
 r s o r t = s s _ m s _c o u n t r y + a s c & f o r m _ b u i l d _ i d = f o
r m - U 9 5 1 e e b V -ZQyCzkEDzb2idg6YFV2YJWNLHBdxW60g-

>A&form_id=just_cp_core_form 
)15 أيار/ مايو 2019(. 
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9. دراسة حالة: بلجيكا

9.1 الخلفية السياقية

إن مملكــة بلجيــكا هــي الدولــة األوروبيــة التــي تســّجل أكبــر عــدد مــن 
المواطنيــن للفــرد الواحــد فــي أوســاط المقاتليــن األجانــب الذيــن انضموا 
إلــى صفــوف تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي الســنوات الماضيــة292. وقــد 
ُقــّدر عــدد النســاء واألطفــال البلجيكييــن الذيــن تبعــوا هــؤالء المقاتليــن 
واحُتجــزوا فــي مخيمــات قــّوات ســوريا الديمقراطيــة، قبــل آذار/ مــارس 
2019، بـــ 17 امــرأة و ٣2 طفــًا29٣، غيــر أن هــذه األرقــام قــد تكــون ارتفعــت 

بخمســة أضعــاف بعــد اســتعادة باغــوز. 

وبمــا أن بلجيــكا شــاركت فــي التحالــف الدولــي الــذي شــّن غــارات جويــة 
علــى مواقــع تنظيــم الدولــة اإلســامية منــذ العــام 294 2016، فهــي طــرف 
فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي ضــّد تنظيــم الدولــة اإلســامية، وهــي 
الواجــب  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  لقواعــد  باالمتثــال  ُملزمــة  أيًضــا 
تطبيقهــا، بمــا فــي ذلــك المــادة الثالثــة المشــتركة، وصكــوك القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان الواجــب تطبيقهــا، مثــل العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية295. 

9.2 اإلعادة إلى الوطن

يبدو أن الحكومة البلجيكية تؤّيد فكرة إعادة األطفال دون ســّن العاشــرة 
ا296. وال  ــر ســنًّ ــن األكب ــس أمهاتهــم وال القاصري ــى وطنهــم، ولكــن لي إل
خــذ مثــل هــذا القــرار بموجبــه، نظــًرا الــى  يّتضــح المعيــار القانونــي الــذي اتُّ

أن اإلطــار القانونــي الدولــي ال يحتــوي علــى حــّل مــن هــذا القبيــل. 

292 . The أتانتيــك  ذي  بلجيــكا؟"،  مشــكلة  "مــا  غراهــام،  أ.  ديفيــد   
https://www.<  ،2015 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   17  ،Atlantic

belgium-radical-/11/2015/theatlantic.com/international/archive
(؛   2019 مايــو  أيــار/   21(  >/4162٣5/islam-jihadmolenbeek-isis 
 Edwin Bakker and Roel de Bont, “Belgian and Dutch Jihadist
 Characteristics, Motivations and Roles :)2015-2012( Foreign Fighters
 ,27 .in the War in Syria and Iraq”, Small Wars & Insurgencies, Vol

857-8٣7  .pp  ,2016  ,5  .No
بعــدم . 29٣ القاضــي  البلجيكــي  الحكــم  دّمرهــا  التــي  "األســرة  بيســيمان،  بــارت 

الدولــة اإلســامية"، رويتــرز، 28 شــباط/ فبرايــر 2019،   إعــادة أطفــال تنظيــم 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-<

belgiumsyria/ family-devastated-by-belgian-ruling-not-
>to-bring-backislamic-state-children-idUSKCN1QH2O0 

)15 أيار/ مايو 2019(.
 كاثيلين ريمي، "أي إطار قانوني للنضال المسّلح ضّد تنظيم الدولة اإلسامية؟. 294

Institut Royal Supérieur de Défense, 20 September 2016 
> http://www.irsd.be/website/images/livres/enotes/Enote22.pdf<

لــم تســتفد بلجيــكا مــن إمكانيــة االنتقــاص مــن بعــض التزاماتهــا الدوليــة فــي . 295
مجــال حقــوق اإلنســان.  

ــدي تنظيــم الدولــة اإلســامية وأطفالهــم، . 296 "بلجيــكا ليســت ملزمــة بإعــادة مؤّي

وفــق دراســة القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي التــي أعّدتهــا اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، يحــّدد القانون الدولي اإلنســاني "حدوًدا عمرية 
ــا أن  ــة المختلفــة لألطفــال، علًم ــر الحماي ــق بتدابي مختلفــة فــي مــا يتعّل
ســّن الخامســة عشــرة هــو األكثــر شــيوًعا"297. وبموجــب القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان، ُيعتبــر الطفــل قاصــًرا حتــى ســّن الثامنــة عشــرة، غيــر أن 
هــذا القانــون ال ينــّص علــى أي أســس لتحديــد الســّن األقصــى للطفولــة 
بعشــر ســنوات. هــذا وقــد حــّددت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل 
ســّن 12 ســنة كحــّد أدنــى دولــي ُمطلــق معتَمــد لمحاكمــة القاصريــن298.

يتعامــل القضــاء البلجيكــي مــع طلبــات متعــّددة خاصــة قّدمتهــا عائــات 
هــؤالء النســاء واألطفــال لفــرض موجــب تنظيــم عمليــات اإلعــادة إلــى 
الوطــن علــى الســلطة التنفيذيــة. وفــي 27 شــباط/ فبرايــر 2019، نقضــت 
محكمــة االســتئناف فــي بروكســل قــرار محكمــة ابتدائيــة قضــى بإعــادة 
يــن لــكّل منهمــا ثاثــة أطفــال ألســباب إنســانية. ووجــدت المحكمــة،  ُأمَّ
مــن بيــن اعتبــارات تقنيــة أخــرى حــول إمكانيــة القبــول بالطلــب األّولــي، 
أن اإلمرأتيــن واألطفــال قــد ُنقلــوا فــي هــذه األثنــاء مــن مخّيَمــي الهــول 
وروج الــى عيــن عيســى الــذي لــم يثبــت مقّدمــو االلتمــاس أنه غيــر آمن299. 

وفــي 7 حزيــران/ يونيــو 2019، حكمــت محكمــة ابتدائيــة فــي بروكســل بــأن 
ــا فــي مخّيــم روج ال تتمّتــع  امــرأة تبلــغ مــن العمــر 24 عاًمــا محتجــزة حاليًّ
ــكا.  ــة مــن بلجي ــى المســاعدة القنصلي بحــّق شــخصي فــي الحصــول عل
ــر إذا تمّكنــت مقّدمــة الطلــب مــن  واعتبــرت الدولــة أن الوضــع قــد يتغّي
الوصــول إلــى قنصليــة بلجيكيــة. غيــر أن الوضــع فــي شــمال شــرق 
ســوريا غيــر مســتقّر أبــًدا، وُتفــرض قيــود علــى الوصــول إلــى المخيمــات، 
فــي حيــن أن بلجيــكا ال تقيــم عاقــات دبلوماســية مــع قــّوات ســوريا 

 حكــم المحكمــة"، ميــدل إيســت آي Middle East Eye، 27 شــباط/ فبرايــر 2019،
https://www.middleeasteye.net/news/<

belgium-not-obligedrepatriate-islamic-state-
supporters-and-their-children-courtrules 

)15 أيــار/ مايــو 2019(؛ "أكــراد ســوريا ينــّددون برفــض بلــدان االتحــاد األوروبي إعادة 
 مجاهديهــا"، لوريــان لــو جــور L’Orient Le Jour، ٣1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2018،

https://www.lorientlejour.com/article/1141520/<
les-kurdes-de-syrie-denoncent-le-refus-des-

>pays-de-lue-dereprendre-leurs-jihadistes.html 
بديــًا  تقتــرح  "بلجيــكا  المفالوســي،  كريســتوف  2018(؛  مايــو  أيــار/   15(
  ،La Libre ليبــر  ال   ،2019 فبرايــر  شــباط/   18 الجهادييــن"،   لعــودة 

https://www.lalibre.be/actu/politique-belge/<
la-belgique-propose-une-alternativeau-retour-

>des-djihadistes-5c6ab90b7b50a60724c5a9a7 
)15 أيار/ مايو 2019(.

دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، ص. 482. . 297
لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 10 )2007(، "حقــوق الطفــل فــي قضــاء . 298

األحــداث"، CRC/C/GC/10، الفقرة ٣2. 
ــة، 27 شــباط/ . 299 ــة المؤقت محكمــة اســتئناف بروكســل، إجــراءات الطــوارئ المدني

 .4/KR/19 ،2019 فبرايــر
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الديمقراطيــة. كمــا أن بلجيــكا، فــي أي حــال، ســتعطي األولويــة لألطفــال 
ــا الــى تنظيــم الدولــة اإلســامية  بــداًل مــن النــاس الذيــن انضمــوا طوًع
)فــي هــذه الحــال، كانــت مقّدمــة الطلــب قــد اعتنقــت اإلســام فــي ســّن 
السادســة عشــرة وانضمــت إلــى زوجهــا – الــذي توّفــي فــي مــا بعــد - فــي 
ســوريا فــي ســّن الثامنــة عشــرة(. وذكــر القاضــي أنــه ال يســتطيع تجــاوز 
التقديــر الســيادي الــذي تتمّتــع بــه الســلطة التنفيذيــة. أمــا فــي مــا يتعّلــق 
بالحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، فقــد وجــدت المحكمــة أنــه لــم 

ُيثبــت أن بلجيــكا تتمّتــع بالواليــة علــى مــا يــدور فــي المنطقــة٣00.

ــأن  ــة ب ــو 2019، أمــرت محكمــة بروكســل االبتدائي ــران/ يوني وفــي 11 حزي
تّتخــذ جميــع الخطــوات  البلجيكيــة وثائــق ســفر وأن  تصــدر الحكومــة 
الازمــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون مــع الســلطات والمنّظمــات الموجــودة 
ــغ مــن  ــة تبل ــة بلجيكي ــادة مواطن فــي شــمال شــرق ســوريا، لضمــان إع
العمــر 18 عاًمــا إلــى الوطــن. وتمّثلــت الحجــة الحاســمة فــي أن والــد 
الشــابة كان قــد اختطفهــا ونقلهــا إلــى ســوريا عندمــا كانــت طفلــة، وأنهــا 
قــد طلبــت مــن الســلطات البلجيكيــة إعادتهــا الــى الوطــن قبــل بلــوغ ســّن 
الثامنــة عشــرة. واعتبــرت المحكمــة أن معيــار مصلحــة الطفــل الفضلــى 
ا  مــا زال ســارًيا عليهــا، وأنــه يفتــرض أن تــؤدي الحكومــة دوًرا اســتباقيًّ

ــى الوطــن٣01.  إلعادتهــا إل

علــى إثــر هــذا القــرار، كشــفت وزارة الخارجيــة عــن توقيــع مذّكــرة تفاهــم 
ــة  ــى ســّن الثاني ــال حت ــادة األطف ــة إلع ــع الســلطات الكردي ــل م ــي أربي ف

ــام٣02.  ــة لأليت ــى الوطــن، مــع إعطــاء األولوي عشــرة إل

حســب معلوماتنــا، لــم تصــدر حتــى اآلن أي قــرارات قضائيــة بشــأن 
إعــادة مقاتليــن بلجيكييــن مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية إلــى وطنهــم. 
أن  إلــى  بــّد مــن اإلشــارة  العائديــن، فــا  الــى مقاضــاة  بالنســبة  أمــا 
القضــاء البلجيكــي رفــض فــي جميــع الحــاالت تقريًبــا االســتعانة بـــ "بنــد 
االســتثناء" فــي القانــون الدولــي اإلنســاني، وأنــه عوًضــا عــن ذلــك قــام 
بتوجيــه اتهامــات بارتــكاب جرائــم إرهابيــة الــى أفــراد عائديــن مــن مناطــق 

ــم٣0٣.  ــا بحّقه ــزاع وأصــدر أحكاًم ن

محكمــة بروكســل االبتدائيــة، إجــراءات الطــوارئ المدنيــة المؤقتــة، 7 حزيــران/ . ٣00
 .C/٣0/19 ،2019 يونيــو

محكمــة بروكســل االبتدائيــة، إجــراءات الطــوارئ المدنيــة المؤقتــة، 11 حزيــران/ . ٣01
 .C/٣7/19 ،2019 يونيــو

المقبلــة، . ٣02 األيــام  فــي  ديارهــم  الــى  يعــودون  قــد  الجهادييــن  "أطفــال 
 ،2019 يونيــو  حزيــران/   12  ،Le Soir ســوار  لــو  رينديــرز"،  ديديــه   بحســب 

https://www.lesoir.be/230227/article/2019-06-12/des-enfants-<
>de-djihadistes-pourraient-etre-rapatries-dans-lesprochains-jours 

)1٣ حزيران/ يونيو 2019(.
تنــّص المــادة 141 مكــّرر مــن القانــون الجنائــي البلجيكــي علــى أنــه ال يجــوز . ٣0٣

توجيــه تهــم إرهابيــة ألفــراد القــّوات المســّلحة فــي أوقــات النــزاع المســّلح، 
ــة عــن  ــة راضي ــم تكــن المحاكــم البلجيكي ــي اإلنســاني. ل ــون الدول بحســب القان
هــذا البنــد: أنظــر تومــاس فــان بويــك، "بنــد االســتثناء فــي القانــون الدولــي 
العّمــال  أعضــاء حــزب  إدانــة  البلجيكيــة  المحاكــم  ترفــض  اإلنســاني، ولمــاذا 
،2019 مــارس  آذار/   20  ،  !EJIL: Talk إرهابيــة"،  جرائــم  بارتــكاب   الكردســتاني 

https://www.ejiltalk.org/the-ihlexclusion-clause-and-why-belgian-
/courts-refuse-to-convict-pkkmembers-for-terrorist-offences 

 )آب/ أغسطس 2019(.

9.٣ سحب الجنسية

اتخــذت بلجيــكا فــي الســنوات األخيــرة قــرارات تقضــي بســحب الجنســّية 
للمعلومــات  ووفًقــا  ونّفذتهــا٣04.  تعتبرهــم متطّرفيــن  مــن مواطنيــن 
النســاء  الــى  بالنســبة  الحــال  هــو  هــذا  يكــن  لــم  للجمهــور،  المتاحــة 
ــا فــي عهــدة قــّوات ســوريا الديمقراطيــة. واألطفــال الموجوديــن حاليًّ

بــي . ٣04 الجنســية"،  يخســر  بلجيكــي  إســامي  زعيــم  بلقاســم:  "فــؤاد 
 ،2018 أكتوبــر  األول/  تشــرين   2٣  ،BBC News نيــوز  ســي   بــي 

https://www.bbc.com/news/worldeurope-45951138 
)آب/أغسطس 2019(.
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10. االستنتاج

القانون الواجب تطبيقه
ُتعتبــر المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والقانــون 	 

ــر  ــزاع مســّلح غي الدولــي اإلنســاني العرفــي الواجــب تطبيقــه فــي ن
دولــي ُملزَميــن لجميــع أطــراف النــزاع فــي شــمال شــرق ســوريا 

وهمــا ينطبقــان فــي جميــع األوقــات ذات الصلــة.
يســتمّر تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان خــال النزاعــات 	 

المســّلحة، وهــو ينطبــق علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة باعتبارهــا 
مجموعــة مســّلحة مــن غيــر الدولــة تمــارس ســيطرة إقليميــة بحكــم 
الواقــع علــى ســّكان مدنييــن. باإلضافــة الــى ذلــك، تعّهــدت قــّوات 
ســوريا الديمقراطيــة باالمتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

ينطبــق موجــب عــدم اإلعــادة القســرية علــى جميــع أطــراف النــزاع 	 
فــي جميــع األوقــات. 

القانون الواجب تطبيقه
أشــخاص 	  احتجــاز  بصاحيــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  تتمّتــع 

ألســباب أمنيــة قهرّيــة، نظــًرا الــى توّفــر حــّق ضمنــي فــي االحتجــاز 
فــي النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة. ينطبــق هــذا الحــّق علــى جميــع 
األطــراف فــي نــزاع مســّلح غيــر دولــي بموجــب مبــدأ المســاواة بيــن 

المتحاربيــن. 
أشــخاص 	  احتجــاز  بصاحيــة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــّوات  تتمّتــع 

"يســتمّرون بــأداء وظيفــة قتاليــة" أو ُيعتبــرون أعضــاء مقاتليــن فــي 
تنظيــم الدولــة اإلســامية، باعتبــار أن هــؤالء األشــخاص يشــّكلون 
التهديــد األمنــي المطلــوب بالنســبة الــى المجموعــة المســّلحة. ال 
تتمّتــع قــّوات ســوريا الديمقراطيــة بصاحيــة احتجــاز األشــخاص 

ــة اإلســامية.  ــم الدول لمجــّرد ارتباطهــم بتنظي
يجــب أن تنظــر قــّوات ســوريا الديمقراطيــة فــي كّل اعتقــال علــى 	 

حــدة وأن تقــّدم الضمانــات اإلجرائيــة لجميــع المعتقليــن. 

المعايير الُدنيا للمعاملة التي يستحّقها المحتجزون 
يجــب علــى قــّوات ســوريا الديمقراطيــة معاملــة المحتجزيــن معاملــًة 	 

إنســانيًة فــي جميــع األوقــات، مــن دون اســتثناء. 
ــى 	  ــة عل ــى أســاس كّل حال ــا عل ــة الُدني ــر المعامل ــد معايي يجــب تحدي

ــز.  ــرد المحتج ــة للف ــة والذاتي ــاة االحتياجــات الموضوعي حــدة، مــع مراع
ــة بالواقــع 	  ــر مواصفــات بعــض الظــروف المادي ــن قــد تتأّث فــي حي

الخارجــي للنــزاع، يبقــى موجــب المعاملــة اإلنســانية األصيــل ُمطلًقا 
وغيــر قابــل لانتقــاص. وال تشــّكل الضــرورة العســكرية اســتثناًء. 

معاييــر 	  علــى  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  تطبيــق  يجــب 
االحتجــاز، فهــو يســاعد فــي توضيــح نطــاق المعاملــة اإلنســانية 

ومضمونهــا.

الضمانات القضائية 
يحــّق لجميــع األشــخاص الذين تحتجزهم قّوات ســوريا الديمقراطية 	 

علــى جميــع  الحصــول  ــا  جنائيًّ أو ســُيحاكمون  ُيحاكمــون  والذيــن 
الدولــي  القانــون  بموجــب  بهــا  المعتــرف  القضائيــة  الضمانــات 
ــر  ــق فــي النزاعــات المســّلحة غي اإلنســاني العرفــي، كمــا هــو مطّب

الدوليــة. 
المجموعــات 	  بصاحيــة  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  يعتــرف 

المســّلحة مــن غيــر الدولــة لمحاكمــة مرتكبــي انتهــاكات القانــون 
الدولــي اإلنســاني وجرائــم دوليــة أخــرى بموجــب مبــدأ المســاواة 

المتحاربيــن.  بيــن 

موجبات قانونية أثناء النقل
يحّظــر القانــون الدولــي اإلنســاني نقــل محتجزيــن إلــى دول ثالثــة 	 

مــن  ســُيحرمون  بأنهــم  لاعتقــاد  حقيقيــة  أســباب  توجــد  حيــث 
الحقــوق الــواردة فــي المــادة الثالثــة المشــتركة. 

احتــرام 	  بضمــان  والمســتقِبلة  المرِســلة  الــدول  مــن  كلٌّ  تلتــزم 
جنيــف.  اتفاقيــات 

موجبات قانونية مترّتبة على بلدان المنشأ 
إن الــدول ُملزمــة إمــا بإعــادة رعاياهــا الُمشــتبه بارتكابهــم جرائــم 	 

إرهابيــة أو جرائــم حــرب مــن أجــل ضمــان مقاضاتهــم، أو علــى األقــل 
بتســهيل مقاضاتهــم فــي دولــة أجنبيــة. 

ــة اإلســامية 	  ــم الدول ــب فــي تنظي ــن األجان ــى المقاتلي بالنســبة ال
الذيــن ال ُيشــتبه بارتكابهــم جرائــم إرهابيــة وال جرائــم حــرب، بمــا 
فــي ذلــك األشــخاص الذيــن يرتبطــون فحســب بتنظيــم الدولــة 
اإلســامية، فــإن ســحب الجنســّية قــد ُيرقــى إلــى مســتوى الحرمــان 
التعّســفي مــن الجنســّية، بمــا يتعــارض مــع المــادة 12 مــن العهــد 

ــة والسياســية.  ــي الخــاص بالحقــوق المدني الدول
قــد تكــون الــدول ُملزمــة بعــدم ســحب جنســّية مواطنيهــا فــي 	 

الحــاالت التاليــة: )1( متــى كان ســحب الجنســّية ُيرقــى إلــى مســتوى 
أن  )2( متــى كان مــن شــأنه  الجنســّية؛  التعّســفي مــن  الحرمــان 
يجعــل هــذا الشــخص عديــم الجنســّية عندمــا تكــون الدولــة المعنيــة 
طرًفــا فــي االتفاقيــة التــي تحّظــر انعــدام الجنســّية؛ أو )٣( متــى 
انتهــك ســحب الجنســّية  حقــوق اإلنســان األساســية األخــرى للفــرد 

ــي. المعن

المترّتبــة  ــا للموجبــات  ــا موضوعيًّ المذّكــرة تحليــًا قانونيًّ تقــّدم هــذه 
علــى جميــع أطــراف النــزاع فــي شــمال شــرق ســوريا، بموجــب القانــون 
وللموجبــات  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني  الدولــي 



48 الوضع القانوني للمواطنين األجانب المرتبطين بتنظيم الدولة اإلسالمية والمحتجزين في شمال شرق سوريا

التــي تديــن بهــا بلــدان منشــأ المقاتليــن األجانــب فــي تنظيــم الدولــة 
اإلســامية والنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالتنظيــم، بموجــب القانــون 
الدولــي العــام. ال تّدعــي هــذه المذّكــرة تقديــم حلــول سياســية لمشــكلة 
لألشــخاص  وال  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  فــي  األجانــب  المقاتليــن 

المرتبطيــن بالتنظيــم والمحتجزيــن فــي ســوريا.

ــرة ذات أهميــة خاصــة بالنســبة الــى الــدول والجهــات  ــر هــذه المذّك ُتعتب
الفاعلــة مــن غيــر الدولــة والمنّظمات اإلنســانية والعســكريين والمحامين 
والقضــاة وأي أصحــاب مصلحــة آخريــن لهــم عاقــة بالنــزاع أو باالحتجــاز 
فــي شــمال شــرق ســوريا. وال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أن المشــورة القانونية 
قابلــة للتطبيــق بشــكل عــام فــي جميــع النزاعــات المســّلحة غيــر الدوليــة. 
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