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مة   مقّد

ة   تتتتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتتتدة ا مريكيت تتتتتتتتتتتتتتتتتات املتحت تتتتتتتتتتتتتتتتتادة الو يت تتتتتتتتتتتتتتتتتدولي بقيت تتتتتتتتتتتتتتتتتال  الت تتتتتتتتتتتتتتتتتع التحت تتتتتتتتتتتتتتتتتاون مت تتتتتتتتتتتتتتتتتة بالتعت تتتتتتتتتتتتتتتتتوريا الديمقراطيت تتتتتتتتتتتتتتتتتوات ست تتتتتتتتتتتتتتتتتق ات نت
ّ
تمك

تتتتتتتتتتتتتتتى   تتتتتتتتتتتتتتتيطرة علت تتتتتتتتتتتتتتتن الست تتتتتتتتتتتتتتتتذ   مت تتتتتتتتتتتتتتتة هت تتتتتتتتتتتتتتتان ن يجت تتتتتتتتتتتتتتتوريا.  ت تتتتتتتتتتتتتتترق ست تتتتتتتتتتتتتتتما  وشت تتتتتتتتتتتتتتتي شت تتتتتتتتتتتتتتت مّية فت تتتتتتتتتتتتتتتة اإلست تتتتتتتتتتتتتتتيم الدولت تتتتتتتتتتتتتتتل تنظت تتتتتتتتتتتتتتتر معاات آخت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن م تلت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم مت تتتذا التنظت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتر هت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عناصت تتتة ا    مت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوريا الديمواراطيت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات ست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ات تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  أن اعتقلت املعت

تتتتتتتتتتتتتت ش   تتتتتتتتتتتتتتن بت مكت تتتتتتتتتتتتتت    ي  تتتتتتتتتتتتتتكلة حيت تتتتتتتتتتتتتتذ  املشت تتتتتتتتتتتتتتع هت تتتتتتتتتتتتتتل مت تتتتتتتتتتتتتتة للتعامت تتتتتتتتتتتتتتاد آليت تتتتتتتتتتتتتتى إيجت تتتتتتتتتتتتتتل علت تتتتتتتتتتتتتتب العمت تتتتتتتتتتتتتتذش أوجت تتتتتتتتتتتتتتر الت تتتتتتتتتتتتتتياتب ا مت الجنست

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا هم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  إبقت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ا حت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  مت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتة.  حت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدون محاكمت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجون بت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  داخت

تتتتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتتتتيم الدولت تتتتتتتتتتتتتتوا ب نظت تتتتتتتتتتتتتتن التحقت تتتتتتتتتتتتتتا ممت تتتتتتتتتتتتتتتعادة رعاياهت تتتتتتتتتتتتتتة است تتتتتتتتتتتتتتدو  ا جن يت تتتتتتتتتتتتتتن الت  مت
ً
تتتتتتتتتتتتتترارا  وتكت

ً
تتتتتتتتتتتتتترارا تتتتتتتتتتتتتتة مت تتتتتتتتتتتتتتق اإلدارة الذاتيت طالبت

تتتتتتتتتتتتتتتدو ب إ    تتتتتتتتتتتتتتتن دون جت تتتتتتتتتتتتتتتن مت تتتتتتتتتتتتتتتدا إمب لكت تتتتتتتتتتتتتتتي بلت تتتتتتتتتتتتتتتاكم إم فت تتتتتتتتتتتتتتت مّية ومحت تتتتتتتتتتتتتتتقاإلست تتتتتتتتتتتتتتتتدة    رفضت تتتتتتتتتتتتتتتات املتحت ة والو يت تتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتدو  ا وروبيت الت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب نقت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتائية بست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتات القضت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ن امل حقت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوبات فت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتومي وصت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا من القت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتق بت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتباال تتعلت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعادنإم  ست است

تتتتتتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتتتتتة بمحاكمت تتتتتتتتتتتتتتتة م ت ت تتتتتتتتتتتتتتتتة دوليت تتتتتتتتتتتتتتتكيل محكمت تتتتتتتتتتتتتتتى  شت تتتتتتتتتتتتتتتة إلت تتتتتتتتتتتتتتتتة الراميت تتتتتتتتتتتتتتتود الدوليت تتتتتتتتتتتتتتتل الجهت تتتتتتتتتتتتتتتتع فشت تتتتتتتتتتتتتتتد مت تتتتتتتتتتتتتتتزامن  لت تتتتتتتتتتتتتتتة. تت ا دلت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية واملتواجت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية   ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون الجنست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يحملت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم ممت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر التنظت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوريا  عناصت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات ست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجون ات تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ت ين فت

تتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتتد  فت تتتتتتتتتتتتتتتا البت تتتتتتتتتتتتتتتن عزمهت تتتتتتتتتتتتتتتراال عت تتتتتتتتتتتتتتتى اإلعت تتتتتتتتتتتتتتتة إلت تتتتتتتتتتتتتتتات اإلدارة الذاتيت تتتتتتتتتتتتتتتذ  املعطيت تتتتتتتتتتتتتتتق هت تتتتتتتتتتتتتتتة. دفعت تتتتتتتتتتتتتتتةمحاك الديمقراطيت تتتتتتتتتتتتتتتر    مت عناصت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتد   تتتتتتتتتتتتتتتتتتجو إاب وات تتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتدين فت تتتتتتتتتتتتتتتتتتب املتواجت تتتتتتتتتتتتتتتتتتيم ا جانت دالتنظت تتتتتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة     عهت تتتتتتتتتتتتتتتتتت م ن محاكمت تتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتي اإلدارة الذاتيت تتتتتتتتتتتتتتتتتتاولون فت مست

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا التحت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين أّن هت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ماكت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   عادلت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوري ن وا ن إت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتحايا ست تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أّن ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حيت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتق العدالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تحقيت اعد فت

رتكب على أرض سورّية وا دلة متوافرة.
 
 ا

بإذ   للقيام  الذاتية وجاهزيته  اإلدارة  مناطق  في  القضائي  النظام  أهلية  ال سا  ت عن  من  العديد  الت ريحات  أثارت هذ  

اادًرا على تحقيق شروط املحاكمة العادلة بما يتوافق مع معاي   القانون املحاكماتب وعما إ ا  ان الجهاز القضائي القائم  

 الدولي واوان ن حقوق ا نسان. 

مةبحثق  
ّ
العدالة من أجل الحياة في بنية النظام القضائي في مناطق اإلدارة الذاتية وهيكليته من خ   التواصل مع اثن ن    منظ

ن في السلد القضائي في مناطق م تلفة من شما  وشرق سورياب اضافة إلى محام ناشط في املجتمع املدني ومساو  من العامل 

في اإلدارة الذاتّية. كما بحثق في م ادر م تلفة من املواثيق واملعاهدات الدولية وفي بحوث وتحقيقات صحفية بإد  إعداد 

 هذا التقرير. 
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 مناطق اإلدارة الذاتية   نظرة على النظام القضائي في 

التي  في املناطق الخاضعة لسيطرنإاب أنش ت اإلدارة الذاتية مجموعة من املحاكمب  لتنظيم الحياة ا جتماعية  بمحاولة منإا 

والذش دخل ح ز التنفيذ في نيسان /أبريل    2015( لعام  21خضعق بدورها لعدد من التعدي ت منإا املرسوم ال شريعي رام )

أ2017 من  ب حي   ال شريعي عدد  املجلس  كما أصدر  ا جتماعيةب  العدالة  دواوين   عنإا 
ً
ل عوضا

ّ
الشعب وشك محاكم  لغى 

القوان ن مثل اانون العقوباتب واانون إجرا ات نظام العدالة ا جتماعّيةب واانون الجمعيات ومنظمات املجتمع املدني و   ها 

 بنظام العدالة يبّ ن فيه بنية السلطة القضائية    2016عام    من القوان ن. وتضّمن ميثاق العقد ا جتماعي ال ادر
ً
 خاصا

ً
ف  

 وطريقة عملها. 

 هيكلية النظام القضائي في اإلدارة الذاتية 

تتتتتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتتتع املحلت تتتتتتتتتتتتتتار  املجتمت تتتتتتتتتتتتتتل  شت تتتتتتتتتتتتتتتطب بت لة فقت
ّ
تتتتتتتتتتتتتتك تتتتتتتتتتتتتتاكم املشت تتتتتتتتتتتتتتام للمحت تتتتتتتتتتتتتتتدار ا حكت تتتتتتتتتتتتتتود إصت تتتتتتتتتتتتتتةب    عت تتتتتتتتتتتتتتة اإلدارة الذاتيت تتتتتتتتتتتتتتق ر يت وفت

تتتتتتتتتتتتتتتتتاة   تتتتتتتتتتتتتتتتت ن القضت تتتتتتتتتتتتتتتتتن  عيت  مت
ً
تتتتتتتتتتتتتتتتتد ا ةب بت تتتتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتتتذ  العمليت تتتتتتتتتتتتتتتتتي هت تتتتتتتتتتتتتتتتتاً     فت تتتتتتتتتتتتتتتتتانون   وان إت تتتتتتتتتتتتتتتتتي القت تتتتتتتتتتتتتتتتتهادة فت تتتتتتتتتتتتتتتتتى شت تتتتتتتتتتتتتتتتتولهم علت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ط ح ت    شت

تتتتتتتتتتتتتتتتام   تتتتتتتتتتتتتتتتذا النظت تتتتتتتتتتتتتتتتي هت تتتتتتتتتتتتتتتتة فت تتتتتتتتتتتتتتتتة املخت ت تتتتتتتتتتتتتتتتام املحكمت تتتتتتتتتتتتتتتترة أمت تتتتتتتتتتتتتتتتام مباشت تتتتتتتتتتتتتتتتدعو    تقت تتتتتتتتتتتتتتتت  . إ  أّن الت تتتتتتتتتتتتتتتتادرات ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتى مبت تتتتتتتتتتتتتتتتل علت بالعمت

تتتتتتتتتتتتتتتتذ    تتتتتتتتتتتتتتتت  هت تتتتتتتتتتتتتتتتق. وتت ت تتتتتتتتتتتتتتتتا  والتحقيت تتتتتتتتتتتتتتتتان ا دعت تتتتتتتتتتتتتتتترأة ولجت تتتتتتتتتتتتتتتت  ب دار املت تتتتتتتتتتتتتتتتان ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتل لجت تتتتتتتتتتتتتتتتن ابت تتتتتتتتتتتتتتتتا مت تتتتتتتتتتتتتتتتا  علقإت تتتتتتتتتتتتتتتتل تحت تتتتتتتتتتتتتتتتائي بت القضت

تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتاكم  الب تفت تتتتتتتتتتتتتت   محت تتتتتتتتتتتتتا  ست تتتتتتتتتتتتتة فيمت تتتتتتتتتتتتتتوة  الر يت تتتتتتتتتتتتتتم دعت تتتتتتتتتتتتت  يت تتتتتتتتتتتتتتامب حيت تتتتتتتتتتتتترأش العت تتتتتتتتتتتتت  الت تتتتتتتتتتتتتتي تث ت تتتتتتتتتتتتتايا التت تتتتتتتتتتتتتااا القضت تتتتتتتتتتتتتتي تنت ورم  التت

تتتتتتتتتتتتتتتى   تتتتتتتتتتتتتتتافة إلت تتتتتتتتتتتتتتتيةب إضت تتتتتتتتتتتتتتتة القضت ة ملنااشت تتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتات مدنيت تتتتتتتتتتتتتتتي ماسست ةب وممثلت تتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتات املجتمعيت تتتتتتتتتتتتتتت  الف ت تتتتتتتتتتتتتتتن م تلت تتتتتتتتتتتتتتتا  مت تتتتتتتتتتتتتتتا  ونست رجت

 طرفي الدعوةب الحكم يكون بنا  على رأش ا  لبية وارارانإا مب مة     اابلة للطعن.

تتتتتتتتتتتتتتت نائي تتتتتتتتتتتتتتر  است تتتتتتتتتتتتتتتة وأخت تتتتتتتتتتتتتتاكم عاديت تتتتتتتتتتتتتتد محت تتتتتتتتتتتتتتتا   يوجت تتتتتتتتتتتتتتاال أعمت تتتتتتتتتتتتتتتامل إم ن بارتكت تتتتتتتتتتتتتتة بت تتتتتتتتتتتتتتعب( خاصت تتتتتتتتتتتتتتتن الشت تتتتتتتتتتتتتتدفاع عت تتتتتتتتتتتتتتتة الت ة )محكمت

 إرهابية على الر م من أّن ميثاق العقد ا جتماعي حظر  شكيل مثل هذ  املحاكم.  

 :  عمل على إيجاد حل وّدش ب ن طرفي النزاع بما   ي ال  ميثاق العقد ا جتماعي.ت لجان ال   أ

تتتتتتتتتتتتتتتتتة امل" تتتتتتتتتتتتتتتتمن هيكليت تتتتتتتتتتتتتتتتتن ضت تتتتتتتتتتتتتتتت   مت تتتتتتتتتتتتتتتتتان ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتد لجت تتتتتتتتتتتتتتتتتة     عت تتتتتتتتتتتتتتتتمن هيكليت تتتتتتتتتتتتتتتتتن ضت تتتتتتتتتتتتتتتتي مت تتتتتتتتتتتتتتتتت    ت تتتتتتتتتتتتتتتتان ال ت تتتتتتتتتتتتتتتتتن إدارة لجت تتتتتتتتتتتتتتتتة ولكت حكمت

 مجلس العدالة  حسب أحد الشهود.

تتتتتتتتتتتتتتق: تتتتتتتتتتتتتتا  والتحقيت تتتتتتتتتتتتتتان ا دعت تتتتتتتتتتتتتتعب    ال ت لجت تتتتتتتتتتتتتتراد واملجتمت تتتتتتتتتتتتتتى ا فت تتتتتتتتتتتتتتع علت تتتتتتتتتتتتتتي تقت تتتتتتتتتتتتتترائم التت تتتتتتتتتتتتتتي الجت تتتتتتتتتتتتتتا  فت تتتتتتتتتتتتتتق وا دعت تتتتتتتتتتتتتتي التحقيت تتتتتتتتتتتتتتت  فت ت ت

 إ  تقوم هذ  ال جان بدور النيابة العامة والتحقيق واإلحالة.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتترأةت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وات دار املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مدنيت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  : ماسست تتتتتتتتتتتتتتتتتتتايا التت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتع القضت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتي جميت  فت
ً
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتب دورا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريةب تلعت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتفة اس شت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ات صت جتماعيت

تتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتتتلب وفت تتتتتتتتتتتتى حت تتتتتتتتتتتتل إلت تتتتتتتتتتتتة التوصت  ملحاولت
ً
تتتتتتتتتتتترأة أو  تتتتتتتتتتتتدار املت تتتتتتتتتتتتايا بت تتتتتتتتتتتتذ  القضت تتتتتتتتتتتتل هت تتتتتتتتتتتتر مثت تتتتتتتتتتتتد أن تمت تتتتتتتتتتتتاب إ ا   بت  فقإت

ً
تتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتترأة طرفت تتتتتتتتتتتتد املت  عت



 

 

تتتتتتتتتتتتدفاع. تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتترأة دور الت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتب دار املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتت  يلعت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتة حيت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتوان العدالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتى ديت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتية إلت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتا  القضت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتل تحت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتا  الفشت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حت

 

تتتتتتتتتة ا جتمث   تتتتتتتتتوان العدالت تتتتتتتتتتةت ديت تتتتتتتتتتايا  اعيت تتتتتتتتتمل القضت تتتتتتتتتتامل  شت تتتتتتتتتبه شت تتتتتتتتتتا  شت تتتتتتتتتىب  و اخت ت تتتتتتتتتتة ا ولت تتتتتتتتتة الدرجت تتتتتتتتتتة محكمت تتتتتتتتت  بمنزلت :  عتبت

 املدنية والجزائية والشرعية.

تتتتتتتز تتتتتتتة التمي ت تتتتتتتتل  ج ت هي ت تتتتتتتن ابت تتتتتتتتا ها مت تتتتتتت ن أعضت تتتتتتت يب  عت تتتتتتتتات التقا ت تتتتتتتن درجت تتتتتتتتة مت تتتتتتتة الثانيت تتتتتتتي الدرجت تتتتتتتتتننا ب و ت تتتتتتتة ا ست تتتتتتتتة محكمت : بمنزلت

تتتتتتادرة تتتتتترارات ال ت تتتتتتي القت تتتتتتالنظر فت تتتتتتت  بت تتتتتتةب وت ت تتتتتتة ا جتماعيت تتتتتتس العدالت تتتتتتز    مجلت تتتتتتة للتمي ت تتتتتتة القابلت تتتتتتة ا جتماعيت تتتتتتن العدالت تتتتتتن دواويت عت

 )ا ستننا (ب وارارانإا مب مة.  

تتتتتتي   تتتتتتر  فت تتتتتتتطيع الطت تتتتتتةب إ   ست تتتتتتة ا جتماعيت تتتتتتة العدالت تتتتتتس العدالت تتتتتتد  مجلت  لت
ً
تتتتتتا تتتتتتتظلم  حقت تتتتتتاال الت تتتتتتتة بت تتتتتتد فت ه ات تتتتتتّ تتتتتتى أنت تتتتتتارة إلت تتتتتتدر اإلشت تجت

تتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتل هي ت تتتتتتتتتن ابت تتتتتتتتته مت تتتتتتتتتادرة بحقت تتتتتتتتتة ال ت تتتتتتتتتام املب مت تتتتتتتتتد ا حكت تتتتتتتتتس ضت تتتتتتتتتذا املجلت تتتتتتتتتام هت تتتتتتتتتتظلم أمت تتتتتتتتتدعو  الت تتتتتتتتتد  الت تتتتتتتتتب أحت تتتتتتتتتزب وبحست تمي ت

تتتتتتتتتدم   تتتتتتتتتل عت تتتتتتتتتاةب وفضت تتتتتتتتتل الحيت تتتتتتتتتن أجت تتتتتتتتتة مت تتتتتتتتته العدالت تتتتتتتتتلق معت تتتتتتتتتذش تواصت تتتتتتتتتة الت تتتتتتتتتد  اإلدارة الذاتيت تتتتتتتتتائي لت تتتتتتتتتلد القضت تتتتتتتتتي الست تتتتتتتتتامل ن فت العت

تتتتتترة   تتتتتي املت تتتتتل فت تتتتتتى ويقبت تتتتترة ا ولت تتتتتي املت تتتتتتتظلم   فت تتتتتب الت تتتتتب   طلت تتتتتت  الطلت تتتتتتم رفت تتتتتادة يت ه:  عت
تتتتتتّ تتتتتية ف نت تتتتتباال ضخ ت تتتتتتمه  ست تتتتتن است تتتتترية عت الت ت

 ة املحكمة ودرجة من درجات التقا  ي .الثانيةب مما  عني أّن هذا املجلس أصبة بمنزل

تتتتتتتتذ:ح   تتتتتتتتر التنفيت تتتتتتتتت     ت دوائت تتتتتتتتا  رفت تتتتتتتتي حت  فت
ً
تتتتتتتت ا تتتتتتتتام جبت تتتتتتتتذ ا حكت تتتتتتتتة لتنفيت تتتتتتتتت حيات ال زمت تتتتتتتتع بال ت تتتتتتتتة وتتمتت تتتتتتتتام املب مت تتتتتتتتذ ا حكت تتتتتتتتوم ب نفيت تقت

ب كما يمكنإا ا ستعانة با سا ا
ً
 في حا ت الضرورة.  (1)املحكوم عليه تنفيذ الحكم طوعا

تتتتتتتتتتتورية   تتتتتتتتتتة الدست تتتتتتتتتتا:د ت املحكمت تتتتتتتتتتلطات    العليت تتتتتتتتتت ن الست تتتتتتتتتت ة بت تتتتتتتتتتات الناشت تتتتتتتتتتي املنازعت تتتتتتتتتتل فت تتتتتتتتتتتورب والف ت تتتتتتتتتتام الدست تتتتتتتتتت   أحكت تتتتتتتتتتت  بتفست ت ت

تتتتتتتتتتل دور   تتتتتتتتتتم يفعت تتتتتتتتتتريعي. )لت تتتتتتتتتتس ال شت تتتتتتتتتتن املجلت تتتتتتتتتتادرة عت تتتتتتتتتتوان ن ال ت تتتتتتتتتتتورية القت تتتتتتتتتتة دست تتتتتتتتتتائيةب ومراابت تتتتتتتتتتريعية والقضت تتتتتتتتتتة وال شت التنفيذيت

 هذ  املحكمة  حت  ا ن حسب امل در(.

تتتتتتتاال تتتتتتتتة اإلرهت تتتتتتتة مكافحت تتتتتتتعب )محكمت تتتتتتتتن الشت تتتتتتتدفاع عت تتتتتتتة الت تتتتتتتتانون  (ز  ت محكمت تتتتتتتى ات تتتتتتتت ناد إلت تتتتتتتدثق با ست تتتتتتتت نائيةب أحت تتتتتتتتة است تتتتتتتي محكمت : و ت

تتتتتتتتتام    تتتتتتتتتاال للعت تتتتتتتتتة اإلرهت تتتتتتتتتن  2014مكافحت تتتتتتتتتادر عت تتتتتتتتتاال ال ت تتتتتتتتتة اإلرهت تتتتتتتتتانون مكافحت  لقت
ً
تتتتتتتتتا ة وفقت تتتتتتتتتّ تتتتتتتتتد إرهابيت تتتتتتتتتي  عت تتتتتتتتترائم التت تتتتتتتتتي الجت تتتتتتتتتر فت ب تنظت

تتتتتتتتة. تتتتتتتت دارة الذاتيت تتتتتتتتريعي لت تتتتتتتس ال شت تتتتتتتتة   ( 2).املجلت تتتتتتتتيم الدولت تتتتتتتتر تنظت تتتتتتتتة عناصت تتتتتتتة بمحاكمت تتتتتتتتاكم م ت ت تتتتتتتتذ  املحت تتتتتتتتون هت تتتتتتترو  أن تكت يت

 ا جانب.

 

 ب  لمة أسا ا بالكردية  عني ا ستقرار. ياوات ا سا ا  ي اوات ا من الداخل 1

  .ال ادر عن مقاطعة الجزيرة اإلرهاالمن اانون مكافحة  5و   4املادت ن  2



 

 

تتتتتتل   تتتتتتل فعت تتتتتتر و ت تتتتتتانإم ل خطت تتتتتتري  حيت تتتتتتواطن ن و عت تتتتتت ن املت تتتتتتب بت تتتتتتارة الرعت تتتتتتة   ثت تتتتتتد إرهابيت تتتتتتي  عت تتتتتتا  التت تتتتتتاال ا عمت تتتتتتانون اإلرهت تتتتتتّدد ات تتتتتتد حت وات

تتتتتتتتتتزة   تتتتتتتتتتدرة ا جهت تتتتتتتتتتع  ات تتتتتتتتتتعب أو يضت تتتتتتتتتتتقرار املجتمت تتتتتتتتتتن واست تتتتتتتتتتس أمت ة ويمت تتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتدة الوطنيت تتتتتتتتتتل ي والوحت تتتتتتتتتتا ا الست تتتتتتتتتتد التعت تتتتتتتتتت نه نإديت تتتتتتتتتتن شت مت

 ا منّية في الدفاع عن أمن املواطن ن.

 

 : يلعب دور مجلس القضا  ا علىب يقوم بمراابة عمل املاسسات التابعة له والتنسيق فيما بينإا. ماعيةمجلس العدالة ا جتوت  

ق   القانون املطّب

( من ميثاق العقد ا جتماعي على إمكانية تطبيق مواد القانون السورش على الحا ت التي   يوجد فقإا ن  88تن  املادة )

ستنبطة    بقانون اإلدارة الذاتّية. إضافة إلى
 
 لدب إّن القا  ي يملد ص حية تطبيق   اانون العدالة ا جتماعّية  أش القواعد امل

 من ا عرا  ا جتماعّية ومن ضم   القا  ي وثقافته.

السلطة  )يمثل  ال شريعي  املجلس  ل 
ّ
الشهود:   شك أحد  يقو   املحاكم  في  املطبق  والقانون  ال شريعي  املجلس  عن  شكيل 

 ال شريعية( املساو 
ً
طلق علقإا محليا   عن سّن القوان ن في اإلدارة الذاتية من خ   املاتمر العام الذش تم ب شرا  ايادات ي 

زعق املقاعد على ا االيم واملقطاعات  نظام  وته ب ومن ثم اامق املجالس املحلية بتزكية أفراد يمثلو إا 3اسم  الكوادر  ب وو 

 في محاكم اإلدارة الذاتيةب لكن 140في املجلس ال شريعي بعدد كلي يقارال )
ً
( مقعد. في البداية  ان القانون السورش يطبق  ام 

 في الجهاز القضائي لد  
ً
بعد أن تم إنشا  مجلس العدالة ا جتماعية في الجزيرة بدأ محامون واضاة )ممن  انوا  عملون سابقا

 وصبغها ب بغة اإلدارة الذاتّية والعمل بإا .   الحكومة السورّية( با جتزا  وا اتباس من مواد القانون السورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر تابعة لحزال ا تحاد الديمقراطي  3



 

 

 إيجابيات النظام القضائي  وسلبياته 

 السلبيات/الثغرات 

تتتتتتتتتتتتلد   تتتتتتتتتتتي الست تتتتتتتتتتتتامل ن فت تتتتتتتتتتتل العت تتتتتتتتتتتتن ابت تتتتتتتتتتتاة مت تتتتتتتتتتتتل الحيت تتتتتتتتتتتن أجت تتتتتتتتتتتة مت تتتتتتتتتتتتة العدالت مت
ّ
تتتتتتتتتتتا منظ تتتتتتتتتتتتلق علقإت تتتتتتتتتتتي ح ت تتتتتتتتتتتتهادات التت تتتتتتتتتتتل الشت تتتتتتتتتتتد تحليت بعت

تتتتتتتتتتتتتتتتلبيات   تتتتتتتتتتتتتتتتم الست تتتتتتتتتتتتتتتتّ ن أّن أهت ةب تبت تتتتتتتتتتتتتتتتّ تتتتتتتتتتتتتتتتد  اإلدارة الذاتيت تتتتتتتتتتتتتتتتائي لت تتتتتتتتتتتتتتتتن  القضت تتتتتتتتتتتتتتتتائي تكمت تتتتتتتتتتتتتتتتام القضت تتتتتتتتتتتتتتتته النظت تتتتتتتتتتتتتتتتي تواجت تتتتتتتتتتتتتتتتك ت التت واملشت

 في:

عدُّ مشكلة حقيقية 
 
ت   ة في املجا  القانوني  

 
أ ت نق  في الخب ات ال شرّية: يقو  الشهود:  إّن النق  في الكوادر ال شرّية امل

اإلدارة الذاتّيةب لذلد ن حظ   تواجه النظام القضائيب ف  لب املحام ن والقضاة إّما اد  ادروا الب د وإّما يرفضون العمل لد 

دة الدورة التدري ية التي   في املجا  الحقوقي أو القضائي   كذلد ف ّن  م 
ً
نق  في الكوادر ال شرّية  ات الخب ة والعاملة سابقا

ب ة ي ضع لها القضاة بعد اختيارهم وابل البد  بمزاولة مهامهم  عد ا   ةب و   سمة للقضاة بالح و  على املعرفة والخ 

الكافية للقيام بمس وليانإم ) شهران ملن يتكلم اللغت ن العربية والكردية ومن ستة إلى ثمانية أشهر ملن   يتكلم سو  لغة واحدة 

ضاة القائمة  على أساس   ا ختيار الشخص ي   حسب  عب   أحد  من هات ن اللغت ن( . إضافة إلى  لدب ف ن  آلية اختيار الق 

 ف
ً
ي النظام القضائيب إ  أّنه    شت ط في املرض  للقضا  ح وله على شهادة في القانونب بل يكفي أن يجيد الشهود  شكل خل 

ي ضع املرض  "4( سنةب إضافة إلى وجوال ح وله على شهادة حسن سلو  من الكوم ن.22القرا ة والكتابةب وعمر  أكث  من )

لشغل من ب القا  ي للدورة بعد استكما  الشروط املطلوبة حي  تتضمن محتوى ن: ا و  فكرش يركز على فلسفة حزال 

الذاتية.   اإلدارة  عن  ال ادرة  القوان ن  على  يركز  حقوقي  والثاني  الديمقراطية  وا مة  الديمقراطي   ا تحاد 

ع الشهادات التي ح لنا علقإا ب ّنه   يمكننا الحدي  عن استق   القضا  ال ت التدخل في عمل السلطة القضائّية: أكدت جمي

ب إ  يتعرض القضاة لضغوط من ابل  الكوادر . إضافة إلى الضغوط ا جتماعّية املتمثلة  بفتة باال ال     بعد 
ً
 تاما

ً
استق  

 في إجرا ات التقا  يب إ   عد ال    أساس الجهاز القضائي وفق مب
ً
دأ العدالة ا جتماعّيةب ف  ا ما تدخل الشيوخ  املض ي ادما

 عن  لدب ت ي حظ أّن املناصب 
ً
 على تجميد القانون وتفعيل ال    . فض 

ً
والوجها  لتحقيق ال   ب يجد القا  ي نفسه مجب ا

هزة ا منّية  القضائية العليا  سيطر علقإا من ابل القضاة املقرب ن من  الكوادر . وتتعرض املحاكم لضغوط كب  ة من ا ج

استق لي إا  يفقدها  ما  وهذا  والوجها   املدنّية   واملجالس 

وكذلد جهاز مكافحة  ج ت ضع  السلطة التنفيذّية: تقوم او  ا من الداخلي  ا سا ا  ب نفيذ ا حكام ال ادرة عن املحاكمب

مةب إضافة إلى هي ة التنفيذ املخت ة ب نفيذ ا حكام والتابعة لت
ّ
ديوان العدالة ا جتماعية. وبالر م من أّن هذ    الجريمة املنظ

 

ن يقابل المختار، وله صالحيات إدارّية عىل مستوى الحي أو القرية  4  الكومي 



 

 

الشهود.  ما  كر   حسب  مهامها  تنفيذ  في  ضعفها  ي  حظ  أّنه   
ّ
إ  بمهامها  للقيام  ص حيات  افية   الجهات  ات 

 . 
ً
 حل خ فانإم ص حيا

ً
ه لذلد يفّضل املواطنون  البا

ّ
 أّدت هذ  الثغرات إلى  فقدان املواطن الثقة بالنظام القضائي  ل

عتب     مع مبدأ الحيادية ف ّنه ي در   املجلس د ت عدم حيادية مجلس العدالة ا جتماعّية:   
ً
بمثابة مجلس القضا  ا علىب وتنااضا

م أنشطة تتضمن رسائل سياسية ضد أو مع ط
ّ
نظ  بيانات  عب  عن مواا  سياسيةب وي 

 
ر  مع ن من أطرا  ال راعب حي 

في) :   2020( شباط/فب اير  27أصدر  فيه  جا   الت كّية  الحكومة  ويدين  أوج ن  عبدهللا  اعتقا   فيه  يدين   
ً
 جميع  ب ن   بيانا

  التي  املمارسات 
 
 اللقا   من املحام ن  ومنع  وتجريد   عز    من الفاشية الت كية  الدولة ابل   من أوج ن عبدهللا القائد  على  رضق ف

  العاملي  اإلع ن  ومبادئ  الدولية  للقوان ن  املنافية  التعسفية  اإلجرا ات  هذ    بكل  يكتفوا  ولم ب  به  اللقا    من   ويه  منع  وكذلدب  به

 بيان   أش  ي در   لم   ا ن  وحت   أوج ن  عبدهللا  القائد   فقإا   حتجزي    التي  إيمرالي   جزيرة  في   الن  ان  ب ضرام  ااموا  بل ب  اإلنسان  لحقوق 

  . اوج ن  القائد  م     نعر   و    بالجزيرة  الن  ان  إضرام  حو    الت كية  الحكومة  من

أّنه وبحسب أحد الشهود  وبالر م من تفعيل النظام القضائي  اته على جميع املناطق الخاضعة لسيطرة تجدر اإلشارة إلى  

 في بع  املناطق مثل مدينة الطبقة   اإلدارة الذاتيةب 
ً
 أّن تدخل الكوادر محدود نس يا

ّ
 لوجود عدد أكب  من القضاة   5إ 

ً
نظرا

 وحيادية مما هو عليه في باقي مناطق شمالي وشرقي واملحام ن السابق ن  وش الخب ة مما يجعل النظام  
ً
القضائي أكث  تماسكا

 سوريا . 

 

 اإليجابيات 

أكد جميع الشهود الذين تواصلق معهم العدالة من أجل الحياة أّنه وبالر م من عيوال النظام القضائي القائمب مازا  ب مكاننا 

  عقوبة اإلعدام وإمكانية  سمية محامي دفاع من ابل اتحاد الحدي  عن بع  اإليجابيات ومنإا: علنية املحاكماتب وإلغا

 املحام ن للم إم ن     القادرين على تحمل نفقات توكيل محام  بناً  على ارار ي در عن ديوان املحكمة. 

أّما ال جونب فحسب أحد الشهود  ت تل  أحوالها من حي  النظافة من  جن إلى آخر حسب إدارة ال جن ولكنإا تحت م 

اي   الحد ا دنى من النظافةب و  يوجد حا ت  عذيب في ال جون التابعة للقضا ب ويتمتع املعتقلون بالرعاية الطبية ال زمة  مع

من خ   زيارات ا طبا  الدوريةب وتوف   ا دوية ال زمة لل جنا  املر   ب إضافة إلى أّنه في حا  دعق الضرورة يتم تحويل 

 لقي الع ج. كما أّنه يوجد نظام للزيارات ويتم احت ام املعتقدات الدينّية .املر    إلى املس شفيات لت

 

 شرق سوريةب ت بع ملحافظة الراة  5

https://www.facebook.com/Encumenaedaletacivaki/


 

 

شاهد ثان  إّن املعتقل ن يتمتعون بحد مقبو  من الرعاية الطبية وباحت ام معتقدانإم الدينية كما  سمة لذويإم بزيارنإمب 

أ من  بالر م  النظافة  تفتقر ملعاي    ال جون  للنسا ب ولكن  الحكومة  وهنا   جون م   ة  بكث   من  جون  أفضل  ّ إا 

 السورّية و جون تنظيم الدولة اإلس مّية ن حظ عدم وجود التعذيب داخل ال جون التابعة للقضا  . 

 

د الشهود أّن ما نرا  من ايجابيات فيما يتعلق باملحاكمات وأوضاع ال جونب إّنما ينطبق فقط  
ّ
في املقابلب أك

وال جون املدنّية أو العادّيةب أّما فيما يتعلق بمحكمة ا رهاال وال جون التابعة لألمن ف  على ديوان العدالة  

يمكننا الجزمب إ  أّن الشهود وبالر م من عملهم في السلد القضائي    ستطيعون الوصو  ل جون محكمة 

في   توافرها  املطلوال  اإلنسانّية  املعاي    مع  تتوافق  إ ا  انق  ما  ملعرفة  وأّما عن محاكمات اإلرهاال  ال جون. 

 محكمة اإلرهاال فيقو  الشهود  إّ إا محاكمات سرّية   تضمن حق الدفاع عن النفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ً
وفقا العادلة  املحاكمة  بشروط  ة  الذاتّي اإلدارة  مناطق  في  القضائي  الجهاز  يلتزم  هل 

 للقانون الدولي؟ 

 الدولي شروط املحاكمة العادلة بحسب القانون  

 

 بجريمة 
ً
أكدت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان على املحاكمة العادلة واملساواة أمام القانون حي    عتب   ل ضخ  م إما

رت له فقإا جميع الضمانات ال زمة للدفاع عن نفسه 
ّ
 في محاكمة علنّية تكون اد وف

ً
 إلى أن يث ق ارتكابه لها اانونا

ً
 .6بري ا

ب  (8)ب ن اتفاايات جني  ا ربع جميع الضمانات القضائّية امللزمة في نظر الشعوال املتمدنة .  7املشت كة  كفلق املادة الثالثة

وع وة على  لدب ف ن القانون الدولي اإلنساني العرفيب ومعاهدات القانون الدوليب يحظران املعاملة التمي زية بس ب العن ر 

 

 لحقوق اإلنسان. العاملي اإلع ن( من 11املادة ) 6

حة     الدولّية والتي عالجق موضوع حماية ضحايا النزاعات 7
ّ
 املس 

 على جميع املنازعات املس حة:املنازعات املس حة     الدولية؛ مبادئ تنطبق  8

ن عن القتا  بس ب املرض أو  ا ضخا  الذين    شت  ون مباشرة في ا عما  العدائيةب بمن فقإم أفراد القوات املس حة الذين ألقوا عنإم أس ح إمب وا ضخا  العاجزو   1

أو املعتقدب أو الجنسب أو املولد أو    الجوع أو ا حتجاز أو ألي س ب آخرب  عاملون في جميع ا حوا  معاملة إنسانيةب دون أش تمي ز ضار يقوم على العن ر أو اللونب أو الدين

 الث وة أو أش معيار مماثل آخر. 

 ع  ب وتبقى محظورة في جميع ا واات وا ماكن:ولهذا الغرض تحظر ا فعا  التاليةب فيما يتعلق با ضخا  املذ ورين أ

تتتتتتتتذيب. تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتيةب والتعت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتة القاست تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتويهب واملعاملت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتكالهب وال شت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتع أشت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتتل بجميت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتة القتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتةب وب اصت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتت مة البدنيت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتاة الست تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتى الحيت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتدا  علت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت  أ/ا عتت

تتتتتتائن. تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتذ الرهت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت  ال/ خت

تتتتتتة. تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتة بالكرامت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتة والحاطت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتة املهينت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتت  املعاملت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتى ا خت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتيةب وعلت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتة الشخ ت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتى الكرامت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتتتتتتدا  علت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت تتت تت تت تت تت تت تت  ج/ ا عتت

تتتتتتتدار ا   تت تت تت تت تت تتتتتائية د/ إصت تت تت تت تت تت تت تتتتتمانات القضت تت تت تت تت تت تت تتتتتع الضت تت تت تت تت تت تت تتتتتل جميت تت تت تت تت تت تت تتتتتاب وتكفت تت تت تت تت تت تت تتتتتكي  ً اانونيت تت تت تت تت تت تت تتتتتكلة  شت تت تت تت تت تت تت تتتتتة مشت تت تت تت تت تت تت تتتتتام محكمت تت تت تت تت تت تت تتتتتابقة أمت تت تت تت تت تت تت تتتتتة ست تت تت تت تت تت تت تتتتترا  محاكمت تت تت تت تت تت تت تتتتتاتب دون إجت تت تت تت تت تت تت تتتتتذ العقوبت تت تت تت تت تت تت تتتتتام وتنفيت تت تت تت تت تت تت حكت

 ال زمة في نظر الشعوال املتمدنة.  

 



 

 

العقيدةب أو ا را  السياسيةب أو    ها من ا را ب أو ا صل القوميب أو ا جتماعيب   أو اللونب أو الجنسب أو اللغةب أو الدينب أو

 أو     دولي. 
ً
 أو الث ا ب أو النسبب أو أش وضع آخرب أو بنا  ًعلى أّية معاي   مماثلة أخر ب سوا  أ ان ال راع املق ود دوليا

لواجب احت امها للوصو  إلى محاكمة عادلة تتوافق ومعاي   العديد من القوان ن واملعاهدات الدولّية تحدثق عن الحقوق ا

ب والحق في محاكمة من فة وعلنية  9حقوق اإلنسانب مثل الحق في محاكمة توفر  الضمانات ا ساسية ل ستق   والحيدة 

حام ي تار  ب وأن  عطى امل إم من الواق ومن ال سهي ت ما يكفيه إلعداد دفاعه ول ت ا  بم10من ابل محكمة م ت ة

ب  لما  انق م  حة   11بنفسه  
ً
 وأن ي طر بحقه في وجود من يدافع عنه إ ا لم يكن له من يدافع عنهب وأن تزود  املحكمة حكما

 ضد نفسه أو أن  عت   بالذنب  12العدالة تقتض ي  لدب بمحام يدافع عنه  
ً
 يجب  على أن يكون شاهدا

ّ
ب حق امل إم في   في أ 

 الحق في والحق في املسا  13
ً
 سوا  أمام القانونب ومن ثم فلهم جميعا

ً
واة أمام القانون والنظر املن   للقضايا  الناس جميعا

 14الحماية امل ساوية أمام القانون دون تمي ز 

في   يجب تحققها 
ً
وث ث ن شرطا اثن ن  من  أكث   الدولّيةب عن  العفو  منظمة  ال ادر عن  العادلة   املحاكمة  في  تحدث  دليل 

اكماتب لنتمكن من الوصو  إلى محاكمة عادلة بما يتوافق مع حقوق اإلنسان. تنقسم هذ  الحقوق   حسب الدليل   إلى املح

حقوق ما ابل املحاكمةب وأخر  أثنا  املحاكمةب فض  عن القواعد والحقوق إبان ال راعات املس حة وحا ت الطوارئب ومن  

 

ب وتو و  على انطبااه على النزاعات املس حة التي  شار   تن  الفقرة ا ولى من املادة ا ولى من ال -1977( من الب وتو و  اإلضافي الثاني امل حق باتفاايات جني  2) 6 ادة امل 9

 ومنسقة.  متواصلةرية فقإا  القوات املس حة املنشقة أو الجماعات النظامية املس حة ا خر   التي تمارس سيطرنإا على ا را  ي لتتمكن من القيام بعمليات عسك 

 ية ( العهد الدولي الخا  بالحقوق املدنية والسياس1) 14املادة   10

 ( )ال( امل در السابق 3) 14املادة   11

 ( )د( امل در السابق 3) 14املادة   12

 ( )ز( من ا تفااية ا مريكية لحقوق اإلنسان 2) 8املادة   13

 امل در السابق   24املادة   14



 

 

  .(15)ا ستعانة بمت جم في حا   ان أحد طرفي الدعو    يفهم أو يتكلم لغة املحكمةب ن الحقوق التي وردت في  الدليل  الحق في  

 .(16)فض  عن الحق في ا ستننا 

والنزاهةب   الكفا ة  من  وش   
ً
أفرادا القضائّية  الوظائ   لشغل  ا ختيار  علقإم  يقع  من  يكون  أن  القضاة  يتع ن  وعن  عي ن 

مناسبة في القانونب ويجب أن  شتمل أش طريقة  ختيار القضاة على ضمانات ضد التعي ن في حاصل ن على تدريب أو ماه ت  

 17املناصب القضائية بدوافع     سليمة . 

 محكمة الدفاع عن الشعب 

 عد محكمة الدفاع عن الشعب  ي املحكمة املخت ة في النظر بقضايا اإلرهاالب ومنإا محاكمة عناصر تنظيم الدولة املعتقل ن 

ا جتماعّية لد العدالة  ملجلس   
ً
إداريا الذاتّيةب وت بع  اإلدارة  بتعي ن 18   الخاصة  القوان ن  القضاة فقإا  ب وينطبق على  عي ن 

ب وإن  ان الجهاز القضائي  العادش  لد  اإلدارة الذاتية اادر على تحقيق بع  شروط املحاكمة 19القضاة في  ات املجلس 

التي  عد محكمة است نائيةب  ينطبق على محكمة الدفاع عن الشعبب  العادلة من وجهة نظر القانون الدوليب ف ن  لد   

رة الذاتية( التي تن  على عدم جواز إنشا  املحاكم ( من ميثاق العقد ا جتماعي )دستور اإلدا72 شكيلها م ال  للمادة )

 

 169ال فحة -الطبعة الثانية-دليل في املحاكمات العادلة  -منظمة العفو الدولية 15

 182امل در السابق ال فحة  16

 ( من نفس الدليل ل ط ع على املزيد من التفاصيل بش ن الحقوق الواجب مراعانإا للوصو  إلى محاكمة عادلة156( و)147( و)129( و)118( و)108يمكن مراجعة ال فحات )

 

 ( من املبادئ ا ساسية بش ن استق   السلطة القضائّية. 10املادة  ) 17

 ( من مشروع اانون اإلجرا ات الجزائية ملحكمة الدفاع عن الشعب في شما  وشرق سوريا 1املادة ) 18

 

 ( امل در السابق  2املادة ) 19



 

 

من مشروع اانون اإلجرا ات الجزائية ملحكمة الدفاع عن  (21) (27و) (20)(26ا ست نائّية أو الخاصة. وبالر م من أّن املادت ن )

حكمة يتم على الشعب في شما  وشرق سورياب تاكدان على أّن حق الدفاع عن النفس حق مقدسب وأّن التقا  ي أمام امل

 .درجت ن

مة العدالة من أجل الحياة على شهادات اضاة وعامل ن في السلد القضائي لد  اإلدارة  
ّ
إ  أّنه اد ح لق منظ

الذاتّية تاكد عدم تفعيل هذ  الن و ب وأّنه على أرض الوااع   يتمكن امل إمون أمام محكمة الدفاع عن  

إضافة عنإمب  للدفاع  محام  توكيل  من  طرق    الشعب  من  طريق  اابلة  ش  مب مة      املحكمة  أحكام  أّن  إلى 

 عن املواا  السياسية التي أظهرها مجلس العدالة ا جتماعّية وهو ما يزيد الت و  من عدم 
ً
املراجعة. فض 

 إمكانّية تحقيق محاكمة عادلة. 

 

الدو  وعلى   بالقدر نفسه على  ينطبق  العادلة  املحاكمة  ا لتزام بضمان  رأش  إّن  املس حةب ف ّنه وحسب  املعارضة  جماعات 

مة العفو الدولية » مثل هذ  الجماعات   تملدب في معظم ا حوا ب محاكم م ت ة ومستقلة ومحايدة اادرة على ضمان 
ّ
منظ

أو إلى دولة محاكمة عادلةب ولذا فالشكل الوحيد لوفائإا بإذا ا لتزام هو ايامها ب سليم املش به بإم إلى محكمة جنائية دولية  

 .22تمارس الو ية القضائية العاملية 

 

 

 

 

 

 

 املحاكمة وفي حا  عدم تمكن املدعى عليه من توكيل محامي تقوم الهي ة ب  خ   محام للدفاع عنه أطوارالدفاع حق مقدس للفرد في  افة -26-املادة  20

 التقا  ي أمام محكمة الشعب في شمالي وشرقي سوريا يتم على درجت ن.   27املادة 21

 243ال فحة -الطبعة الثانية-منظمة العفو الدولية-من دليل في املحاكمات العادلة 22



 

 

 نتائج  

 
ً
مة العدالة من خ   اط عها على عمل الجهاز القضائي في مناطق سيطرة اإلدارة    وفقا

ّ
ملا االه الشهود وما توصلق إليه منظ

ات الجوهرية من ابل املحاكم  خاصة  الذاتيةب وما تطراق إليه أبحاث وتقارير في نفس املوضوعب ف ّن هنا  الكث   من التجاوز 

 على الخلل الذش  شوال عمل مجلس العدالة  
ً
محاكم الدفاع عن الشعبب إضافة إلى تدخ ت متكررة في عمل القضا ب فض 

  من اإلع ن العاملي   11ا جتماعّيةب وهذا ما ي ال  معاي   املحاكمة العادلة التي ن ق علقإا القوان ن الدولّية وخاصة املادة  

( )ال+د( من العهد الدولي الخا   3)  14( من الب وتو و  اإلضافي الثاني  تفاايات جني ب واملادة  2)  6لحقوق اإلنسانب واملادة  

بالحقوق املدنية والسياسية. وبنا  عليهب ف نه من     املرو  ادرة الجهاز القضائي في تلد املنطقة على إجرا  محاكمات عادلة 

 للمعاي  
ً
   الدولّية. وشّفافة وفقا

ي حظ توافر املعلومات حو  املحاكم العادية واإلجرا ات املّتبعة أمامها وال جون و   ها من التفاصيل بينما 

   تتوافر معلومات دايقة عن محكمة الدفاع عن الشعب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توصيات 

:    23مقررة ا مم املتحدة املعنّية بحا ت اإلعدام خارج نطاق القضا  حو  محاكمة العناصر اإلرهابية االق أ نيس  ا مار

 اانون انتقالي في املنطقة  ستطيع النظر في الجرائم الجنائية الدولّيةب  
ً
الدولّيةب لذلد ف ن الخيار   ويلبي املعاي  يوجد حاليا

 . الوحيد هو مثو  عناصر التنظيم املحتجزين في العراق وسورية أمام ماسسات اضائية في مكان آخر  

لجنسّية طريقة سهلة ولكنإا ان إا  للقانون الدوليب وحرمان إرهابيي  كما أكدت:  حرمان املقاتل ن ا جانب من ا 

الذين   ا فراد  مع   
ً
خ وصا ابوله  يمكن  و   ا خرينب  على  ا جتماعّية  بمشا لهم  يلقي  املواطنة  من  داعا 

 عدي ي الجنسّية . 
ً
 يمتلكون جنسّية واحدةب  لد أن هذا اإلجرا  سيجعل من ها   ا ضخا  أفرادا

العدالة من أجل الحياة تايد ما دعق إليه السيدة أ نيس  ا مارب ورأش منظمة العفو الدولية في عدم    إن منظمة .1

 ادرة جماعات املعارضة على ضمان محاكمة عادلة. 

 لت فية الحسابات والوصو  ملكاسب سياسّية و لد ل حفاظ على دور  .2
ً
العمل على أ  تكون هذ  املحاكمات أداة

 سباال الجذرّية للنزاعات. القضا  في معالجة ا  

ا ست نائية   .3 العادية وليس  املحاكم  تكون  أن  العدالة تدعو  منظمة  ف ن  املحاكمات  إجرا   في   
ً
ادما املض ي  في حا  

املحكمة العليا في الو يات   ارارمساولة عن محاكمة عناصر تنظيم الدولةب وهنا يمكن ا س ناد إلى واائع سابقة مثل  

 املتحدة ا مريكية بعدم دستورية محاكمة معتقلي  وانتانامو أمام ال جان العسكرية. 

 

  اإلدارة الذاتيةتطالب منظمة العدالة من أجل الحياة   .4

 إجراء:قبل القيام بأي  

 ات ا  خطوات  افية ومقنعة لتطوير الجهاز القضائي في جميع املناطق الخاضعة لسيطرنإا ودون أش است نا .  •

 توف   معلومات  افية عن املحاكم املخت ة بمحاكمة العناصر امل إمة بارتكاال أعما  إرهابية  •
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A

7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-

%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930 

 

https://www.aclu.org/press-releases/supreme-court-says-guantanamo-bay-military-commissions-are-unconstitutional-aclu
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-/1635930


 

 

 العادلة واختيار القضاة. ا لتزام بشكل  امل باملعاي   الدولية الخاصة باملحاكمة   •

 ضمان حيادية القضا  وعدم التدخل بعمله من أّية جهة   انقب وخاصة الجهات ا منّية.  •

 

 مع بدء املحاكمات: 

 السماح للمنظمات ووسائل اإلع م املحلية والدولية بمراابة ومتابعة إجرا ات هذ  املحاكمات. •

 بعدالةب واحت ام حقوق  افة ا طرا . ضمان س    افة اإلجرا ات القضائّية   •

 املجتمع الدولي:  .5

مع   • يتوافق  بما  امل إم نب ومحاكم إم  باحت ام حقوق  الفعلي والّجدش  التقّيد  لضمان  الذاتّية  اإلدارة  الضغط على 

 املعاي   الدولية للمحاكمات العادلة. 

 حضور ممثل ن عن الدو  التي سيحاكم رعاياها أمام هذ  املحاكم.  •

الدو  على استعادة رعاياها بعد ا ن إا  من املحاكمات في حا  الحكم بالب ا ة وحت  في حا  اإلدانة لتنفيذ   أن  عمل •

 لعدم القدرة على معرفة تفاصيل وااع ال جون الخاصة بإذ  املحاكمات في مناطق اإلدارة 
ً
العقوبة في بلدا إم نظرا

 لذين جردوا من جنسي إم. الذاتيةب وهنا يجب إيجاد الحلو  العملّية لألضخا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجع 

 اإلسكوا-برنامج ا جندة الوطنّية ملستقبل سوريا -تحليل فجوة السياسات في اطاع القضا  في سوريا .1

07/Judiciary.pdf-https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019 

واملحام ن  .2 العام ن  واملّدع ن  بالقضاة  خا   اإلنسان  حقوق  بش ن  دليل  العد :  إاامة  مجا   في  اإلنسان  حقوق 

 من التحقيق إلى املحاكمة   - ل السادس:الحق في محاكمة عادلة:الجز  ا و  الف/

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter6ar.pdf 

- الذاتيةب اضا  مسّيس ومحاكم     نمو جّية وتفتقر للقضاة ورجا  القانون   النظام القضائي في مناطق اإلدارة  .3

 ملكز الكردش السويدش للدراساتا

https://2u.pw/SmYm3 

ماسسة  -وليةميثاق العقد ا جتماعي ل دارة الذاتية الديمقراطية: مآخذ اانونّية ومقت حات املوا مة مع املعاي   الد .4

 الت خي لحقوق اإلنسان 

sy.org/ar/6906-https://fraternity 

 عنب بلدش-اضا  سوريا املحررة..ث ث مرجعيات تنذر بتقسيم الب د .5

bbaladi.net/archives/57254https://www.ena 

 ع ن املدينة - ومينات اسد سلطة أمنية و عبوّية .6

https://2u.pw/51ef7 

 القضا  في روجآفا:إ شكاليات في ألية تطبيق القوان ن و ياال لحقواي ن م ت  ن .7

online.com/?p=6502-ttp://www.rokh 

 مشروع اانون اإلجرا ات الجزائية ملحكمة الدفاع عن الشعب في شما  وشرق سوريا  .8

 مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع ا ضخا  الذين يتعرضون  ش شكل من أشكا  ا حتجاز أو ال جن.  .9

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx 

 1998نظام روما ا ساس ي للمحكمة الجنائية الدولّية املعتمد في روما   .10

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 

https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-07/Judiciary.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter6ar.pdf
https://2u.pw/SmYm3
https://fraternity-sy.org/ar/6906
https://www.enabbaladi.net/archives/57254
https://2u.pw/51ef7
http://www.rok-online.com/?p=6502
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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