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 قلق لبواعث ملخص: السورية العليا الدولة أمن محكمة حول مذكرة
 الدولية العفو منظمة

تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن محكمة أمن الدولةة العليةا  ةو يةور ا ا تةاار  انةر   ةن 
أن تتماشةةب بشةةكم كامةةم مةةي المعةةاففر المعتةةًر للةةا  الميةةال للمحاكمةةة العادلةةة  و لةة  بةةالر   مةةن 

.  عةةاد ل مةا يمحةةر  المتلمةةون الة فن يمملةةون أمةةا  1968 امةال منةة  تسيييةةلا  ةو  ةةا   40ور نحةةو مةر 
هةة ا المحكمةةة مةةن المحاكمةةة العادلةةة  كمةةا يمعةةانون بشةةكم دووه مةةن انتلةةا  حقةةو ل  ا يايةةية  ةةو 
الةةد ا   والتةةو فةةنا  لفلةةا نةةراحةل  ةةدد مةةن الموامفةةق الدوليةةة التةةو انةةةم   لفلةةا يةةور ا كدولةةة 

.  طًر
 

و لةب ةةةول الةرأخ ا افةةر النةةادر  ةن لالفر ةةق العامةم المعنةةو بااحتلةةاا التعيةفول التةةابي ل مةة  
وال خ الا مر  أارى  لب أن احتلاا أحد ا شااا ال فن حموكموا أما  محكمة أمن  1المتحد  

ا  ولةة  الدولةةة العليةةا كةةان احتلةةااال تعيةةفيال   ةةفن منظمةةة العفةةو الدوليةةة تتقةةد  للةة ا التحلفةةم المةةول
القنةةور  ةةو محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا  راليةةةل أن فلقةةب اهتمامةةال د يقةةال مةةن اليةةلطا  اليةةور ة وأن 
ييةةل   ةةو  لةةرال مرالعةةة لوهر ةةة لمحكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةاج  ممةةة حالةةة مايةةة  لةةرال ممةةم هةة ا 

نون الةةدولو  أو المرالعةة لكةو تفةو اللملور ةة العرايةة اليةةور ة بشةكم أكلةر بالتااماتلةا بمولةه القةا
  لغالها.

 
                                                 

النةةادر  ةةن للنةةة  1991/42بمولةةه القةةرار  1991ا تقةةار التعيةةفول  ةةا  تسيةة" لالفر ةةق العامةةم المعنةةو با 1
و تمفةر  بشةكم تعيةفو حقوق ا نيان التابعة ل م  المتحد   وكملف بةالتحقفق  ةو حةاا  الحرمةان مةن الحر ةة التة

بالماالفةةةة  حكةةةا  لا  ةةةين العةةةالمو لحقةةةوق ا نيةةةانل ولالعلةةةد الةةةدولو الاةةةاا بةةةالحقوق المدنيةةةة والييايةةةيةل    ا 
(  با ةةةا ة  لةةب 1969كانة  الدولةةة المعنيةة طر ةةال  ةو العلةةد تو ةةد أنةبح  يةةور ا دولةة طر ةةال  ةةو العلةد  ةةو  ةا  

 نلة التو تقلللا الدولة المعنية. أحكا  الموامفق الدولية ا ارى  ا  ال
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. اإلطار القانوني: الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وحيادية في جميع الظروف، 1
 بما في ذلك حالة الطوارئ 

 و ظم حالة الطوارئ  بموله المريةو   1968أميي  محكمة أمن الدولة العليا اليور ة  و  ا  
يةةكر ة اايةةتمنا ية. أمةةا حالةةة الطةةوارئ اليةةةار ة   لكةةو تحةةم محةةم المحكمةةةة الع47التشةةر عو ر ةة  

دييةةملر/كانون  22النةادر  ةو  51حاليةال  ةو يةور ا  قةد  مرةة  بمولةةه المريةو  التشةر عو ر ة  
. ومةي  لة   لة  فتةةى حتةب ا ن 1963مةار"/ذ ار  8وال خ دام حفا التنفف   و  1962ا ور 

 القانون اليورخ المحلو.مدى نيحية حالة الطوارئ لنالل  لب القانون الدولو و 
 

( مةن لالعلةد الةدولو الاةاا بةالحقوق المدنيةة والييايةيةل بسنة  فلةه  لةب أيةة 3ت4وتقةو المةاد  
دولةةة طةةًر  ةةو العلةةد أن تعلةة  الةةدور ا اةةرى ا طةةراً  ةةورال بةةا لرالا  المتاةة   اةةير حةةاا  

حةةةد  لةةة  منظمةةةة العفةةةو  الطةةةوارئ والتةةةو ا تتقفةةةد بسحكةةةا  العلةةةد.  ا  ن اليةةةلطا  اليةةةور ة   لةةةب
الدوليةة  لةة  ييةةلق للةةا مطلقةةال أن أللغةة  ا مةةفن العةا  ل مةة  المتحةةد  ريةةميال بفةةر  حالةةة الطةةوارئ  

 ةانون حالةة  كما أنلةا لة  تللغة  بعاملةا  ةد  التقفأحةد بسحكةا  العلةد. وبا ةةا ة  لةب  لة    ةفن ريةو 
ايية التو نةا  لفلةا العلةد مةن أن الطوارئ وما تتي  ب  من طابي شامم فتنا ب والمتطلبا  ا ي

 ةةد  التقفأحةةد بةةالحقوق فلةةه أن يكةةون أمةةرال ايةةتمنا يال لفتةةر  مو تةةة وأن يكةةون  ةةو أةةةفق الحةةدود التةةو 
مةن الديةتور اليةورخ   101فتطلللا الوةي. و د يمعد  انون الطوارئ اليةورخ ماالفةا أيةةا للمةاد  

تمللة" الشةعه( حيةبما يقةةو المريةو  حفث أن  ل  يمعر  مطلقةال  لةب مللة" النةواه اليةورخ 
 .51التشر عو ر   

 
ةةةد لةةةبع   وبةةةالر   مةةةن أن لالعلةةةد الةةةدولو الاةةةاا بةةةالحقوق المدنيةةةة والييايةةةيةل فلفةةةا  ةةةد  التقفأح
الحقةةوق و قةةال لشةةروة نةةارمة  ةةو ظةةم حالةةة الطةةوارئ   ةةفن ممةةة ةةةمانا  تممةةم الحةةد ا دنةةب وا 

 فر لليا   ادلة أمةا  محكمةة ميةتقلة وحياديةة. و ةد فلوا التننم منلا  بما  و  ل  االتاا  لتو 
 كةةةر  الللنةةةة المعنيةةةة بحقةةةوق ا نيةةةان  وهةةةو اللف ةةةة المنشةةةس  بمولةةةه معاهةةةدا  حقةةةوق اانيةةةان 
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والمكلفة بمرا بة تطلفق لالعلد الدولو الااا بالحقوق المدنيةة والييايةيةل وتتةولب تفيةفر أحكامة   
 بما  و  ل   و أمنال حالة الطوارئ. 2فاةي  خ ايتمنالل أن  ل  االتاا  يممم لحقال مطلقال ا 

 
( مةةةةن لالعلةةةةد الةةةةدولو الاةةةةاا بةةةةالحقوق المدنيةةةةة والييايةةةةيةل الحقةةةةوق الةةةةدنيا 3ت14وتيةةةةرد المةةةةاد  

للمحاكمة العادلة بالنيبة للشاا المتل   والتو فله أن تمكفم. وتشمم هة ا الحقةوق   ةةيل  ةن 
لة وحياديةة  ةو لميةي الظةرًو  مةا فلةوأ تأ( أن فةت   بةي  الحق  ةو المحاكمةة أمةا  محكمةة ميةتق

المةتل   لةةب ولةة  اليةةر ة بطليعةة التلمةةة المنيةةوبة  ليةة ج وته( أن يمعطةب مةةن الو ةة  والتيةةليي  
مةةا يكفةةو   ةةداد د ةةا   ةةانونو  وأن فمتةةاع لةة  الةةد ا   ةةن نفيةة  بشانةة  أو باايةةتعانة بميةةا د  

 وتد( أا فمللر  لب الشلاد  ةد نفي . انونيةج وتج( أن يمحاك  دون تسافرج 
 

ومةةي  لةة    قةةد تعرةةة  هةة ا الحقةةوق الةةدنيا للمحاكمةةة العادلةةة لينتلةةا  مةةرارال  ةةو اللليةةا  أمةةا  
 محكمة أمن الدولة العليا  و يور ا توك ل   و المحاك  اللنا ية والمحاك  العيكر ة المفدانية(.

 
ة والعيكر ة للحد من حقوق المحاكمة العادلةة  و و معر  التعلفق  لب ايتادا  المحاك  الاان

 الةةة  الللنةةةة المعنيةةةة بحقةةةةوق ا نيةةةانأ ل البةةةال مةةةةا يكةةةون اليةةةله  ةةةو  نشةةةةال ممةةةم هةةة ا المحةةةةاك  
]العيكر ة/الاانة[ هو التمكن من تطلفق  لرالا  ايتمنا ية ا تتفق مي المعاففر العاديةة للعةدر. 

    ةةفن الشةةروة التةةو فةةنا  لفلةةا تشةةفر نةةراحةل ومةةي أن العلةةد ا يحظةةر هةة ا الف ةةا  مةةن المحةةاك
 لب أن محاكمة المدنففن من لانةه ممةم هة ا المحةاك  فنبغةو أن تكةون ايةتمنا ية لةدال  وأن تلةرخ 

ول يةف   ةفن  3ل.14بشروة تيمى أيايةال لتةوا ر لميةي الةةمانا  المننةوا  لفلةا  ةو المةاد  

                                                 
  تقر ةةةةر الللنةةةةة المعنيةةةةة 1992أكتوار/تشةةةةر ن ا ور  28  263/1987ل ةةةةية  ةةةةوناالفا دفةةةةم ر ةةةةو ةةةةةد لفةةةةرول/ 2

 .A/48/40  )1993  20بحقوق ا نيان  المللد المانو  ت

 .13الللنة المعنية بحقوق ا نيان  التعلفق العا  ر    3
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مةةةن المةةةسلًو  فلةةةا انتلةةةا  تلةةة  الحقةةةوق محكمةةةة أمةةةن الدولةةةة العليةةةا  ةةةو يةةةور ا تحةةةاك  مةةةدنففن  و 
 ا يايية  وهو ا مر ال خ توةح  ه ا الم كر .

 
 . انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في الجلسات أمام محكمة أمن الدولة العليا2

 أ( الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية
انتلاكةةةةال لعةةةةدد مةةةةن الحقةةةةوق  تممةةةةم ا لةةةةرالا  المتبعةةةةة  ةةةةو محكمةةةةة أمةةةةن الدولةةةةة العليةةةةا اليةةةةور ة

المننةةوا  لفلةةا  ةةو لالعلةةد الةةدولو الاةةاا بةةالحقوق المدنيةةة والييايةةيةل  بمةةا  ةةو  لةة  المةةاد  
( والتةةو تكفةةم حةةق المةةتل   ةةو أن تمنظةةر  ةةةفت  بشةةكم  ةةادر و لنةةو أمةةا  لمحكمةةة ماتنةةة 1ت14

  التنفف خ من اليلطة  ميتقلة حياديةل. أما محكمة أمن الدولة العليا اليور ة  تاةي لييطر  الفر 
حفث تتبي مباشر  ر ي" اللملور ة من اةير وا ةر الدااليةة  الة خ يمكلةف بملةا  الحةاك  العيةكرخ 
الماتا با شراً  لب تطلفةق  ةانون الطةوارئ. وتمةار" محكمةة أمةن الدولةة العليةا  مللةا اةارج 

. ويملةةةة  ر ةةةةي" 4 يةةةةةنظةةةةا  القةةةةةال اللنةةةةا و العةةةةادخ  وا تاةةةةةي لقوا ةةةةد  ةةةةانون ا لةةةةرالا  اللنا
ن كةةةان هةة ا الةةدور  ةةةاد ل مةةا يقةةةو  بةة  وا ةةةر  اللملور ةةة يةةلطة التنةةةدفق  لةةب أحكةةةا  المحكمةةة تواو

 الداالية( لدال من أن تكون ه ا اليلطة من ااتناا محكمة ميتقلة أ لب. 
 

                                                 
ا تقةةار للشةةفا ية  لةةب مةةا فلةةدو  يمةةا فتعلةةق بالميةةوولية  ةةن محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا  ةةو الوا ةةي الفعلةةو  هنةةا   4

  أكةةةد  ةةةدد مةةةن كبةةةار 2006اليةةةور ة.  عنةةةدما اار و ةةةد مةةةن منظمةةةة العفةةةو الدوليةةةة يةةةور ا  ةةةو فنافر/كةةةانون المةةةانو 
ب الميةوولية  ةن محكمةة المي ولفن  و واارتو الاارلية والعدر  كر  المنظمة  ن أن واار  الداالية هةو التةو تتةول

أمن الدولة العليا. ومي  ل    عندما التقب مندواو المنظمة مي مي ولو واار  الداالية وحاولوا منا شةة لوا ةث القلةق 
بشسن المحكمة معل   رد المي ولون بالقور ل نلا محكمة ميتقلة ليي  مرتبطة لواار  الدااليةة  وللة ا فتعةفن  لةيك  

ي واار  الاارليةةةل. و يمةةا بعةةد  أ ةةد ميةة ولو واار  الاارليةةة ترتفبةةا  لكةةو يحةةةر منةةدواو أن تنا شةةوا هةة ا ا مةةر مةة
  وتول  منةدواو المنظمةة  لةب 2006فنافر/كانون المانو  22المنظمة  حدى لليا  محكمة أمن الدولة العليا  فو  

لةةال مةن لميةةي  لةةرالا  ملنةب المحكمةةة  ةو المو ةةد المحةةدد  ولكةن رم ةة  اليةةماع للة  بحةةةور اللليةة لحةةفن اانت
 المحاكمة توالوا ي أن الللية أملل   يباه  لرا ية(. 
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وممةةةا يةةةةا ف مةةةن  ةةةد  حياديةةةة المحكمةةةة تلةةة  اليةةةلطا  التقدفر ةةةة الوايةةةعة الممنوحةةةة للقةةةةا   
ر ةةي" المحكمةةة. وتتةةسلف محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا اليةةور ة حاليةةال مةةن ميمةةة  ةةةا   وهةة  وايةةيما 

 اةةةيان مةةدنيان و ةةا   يةةكرخ. ويكةةون القةةةا   ةةو لميةةي ا حةةوار مةةن أ ةةةال لحةةاه البعةةثل 
الحةاك   وهةة  ا يمعفنةون مةةن اةير  مليةةة ميةتقلة لةةم بمولةه مريةةو  ييةتند  لةةب تونةيا  الحةةاك  

محكمةةة يةةلطة تقدفر ةةة  ةةو تحدفةةد لوانةةه ملمةةة مةةن المحاكمةةة  بمةةا  ةةو  لةة  العيةةكرخ. ولةةر ي" ال
مةةن  1لالحةةق  ةةو  قةةد لليةةة المحاكمةةة  ةةو أخ مكةةان وامةةان فةةراا منايةةبالل  و لةة  بمولةةه المةةاد  

. ونتفلةل ل ل    رر ر ي" المحكمة اةير اليةنوا  ا افةر   قةد معظة  اللليةا   ةو 47المريو  
ة المحكمة. و لوا لر ي" المحكمةة أن يقةرر أيةةال اليةماع أو  ةد  مكتب  لدال من  قدها  و  ا 

وكةة ل  الشةةكم الةة خ يقةةد  بةة   5اليةةماع للمتلمةةفن بمقاللةةة محةةامفل  وأ ةةراد  ةةا يتل   ةةو المحكمةةة 
 محامو الد ا  مرا عاتل . 

 
   لفلقةةال المحةةامو أنةةور اللنةةو2002و ةةد أمةةر ر ةةي" محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا   ةةو فونفةةو/حا ران 

اةةارج  ا ةةة المحكمةةة بعةةد أن طلةةه التحقفةةق  يمةةا اد ةةاا موكلةة   ةةاًر دلفلةةة مةةن تعرةةة  للتعةة فه 
أمنةةةال احتلةةةااا تو ةةةد احتملةةةا  ةةةاًر دلفلةةةة بشةةةكم تعيةةةفو  حيةةةبما  كةةةر لالفر ةةةق العامةةةم المعنةةةو 

كةةة   لةةةب أنةةةور اللنةةةو نفيةةة  باليةةةلن امةةة" 11/2002بااحتلةةةاا التعيةةةفول  ةةةو الةةةرأخ ر ةةة   ج وحم
. و ةد أمدفةن لتلمةة 2007 لر م/نييةان  24مةة لةا ر  أمةا  محكمةة اللنايةا    ةو ينوا  بعةد محاك

ل  ا ة أنبال كا بةل  بعدما كشف النقاه  ن أن و ا  أحد ا شااا  ةو الحلةا يمحتمةم أن تكةون 
نالمةةةل  ةةن التعةة فه ويةةول المعاملةةة(. كمةةا أمةةر ر ةةي" المحكمةةة بمنةةي المحاميةةة راان ا تونةةة مةةن 

                                                 
 22 لةةةةب يةةةةلفم الممةةةةار   نةةةةدما التقةةةةب منةةةةدواو منظمةةةةة العفةةةةو الدوليةةةةة مةةةةي ر ةةةةي" المحكمةةةةة  ةةةةافا النةةةةورخ  فةةةةو   5

ار  نة  يةمى   أللغلة  أن لويةي المتلمةفن مقاللةة محةامفل   لةم كةم لليةة وبعةدها. كمةا  ة2006فنافر/كانون المانو 
 و الفو  نفي  لكم متل  بسن فلتقو لفتةر  ولفةا  مةي أحةد أ ةراد أيةرت  ومةي  لة   كةان هةوال المتلمةون  ممةن  مر ةوا 
بايةة  لملمو ةةة  طنةةال تانظةةر مةةا فلةةو  القيةة  هةةة( محتلةةا ن لميعةةال  ةةو  ر ةةة واحةةد   ةةو ملنةةب محكمةةة أمةةن الدولةةة 

ة ةةباة مةن ا مةن. و ةار بعة  المحةامفن وأ ةاره المتلمةفن العليا الف لوابة  ا   ةبان حدفدية تاةةي لحراية
 لمنظمة العفو الدولية  ن المقاللة  لب ه ا النحو كان  أ ةم من المعتاد. 
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  و لة   قةه مشةةاد  2005نو ملر/تشةر ن المةانو  20ة أمةن الدولةة العليةا  منة  الترا ةي أمةا  محكمة
  ا  ايللا لفهانتلا  حيبما ورد.

 
و تللةةةةب الطةةةةابي الييايةةةةو لمحكمةةةةة أمةةةةن الدولةةةةة العليةةةةا اليةةةةور ة  ةةةةو أنلةةةةا ماننةةةةة لمحاكمةةةةة 

فية   ةفن ا شااا ال فن فمتلمون بارتكاه لةرا   ييايةية ولةرا   تمة" أمةن الدولةة  و ةو الو ة  ن
هةة ا الةةتل  تمفيةةر بشةةكم  ةةةفا  للغايةةة  وكمفةةرال مةةا يمحتلةةا المتلمةةون  و مةةدانون  لنةةالل  لةةب تلةة  
تتعلق  قط بالتعلفر اليلمو  ةن ا رال التةو تاتلةف  ةن ذرال اليةلطا . و ةد  لفةق لالفر ةق العامةم 

  10/1993را  المعنةو بااحتلةاا التعيةفول  لةب هة ا النقطةة  ةو  ةرارا   دفةد  تمةن لفنلةا القةرا
  31/1996  و30/1996  و29/1996  و1/1994  و54/1993  و11/1993و
(. و و ظم ه ا 16/2006  و15/2006  و7/2005  و4/2005  و11/2002  و21/2000و

الوةي   فن المتلمفن ال فن يمملون أما  محكمة أمن الدولة العليا  اد  ما يكونون من أ ةال أو 
ة  فر مراا للا أو منظمةا  حقةوق ا نيةان أو لما ةا  الملتمةي المنتيلفن  لب أحااه ييايي

المدنو   ومي  ل   ل  فمتلمون  و مدانون  لتل  أمنية من  لفةم  ةةوية تنظةي   رهةالو  ولتعةر   
يةةةور ا لاطةةةر أ مةةةار  دا يةةةةل  ول ةةةةعاً الشةةةعور القةةةومول  ولمناهةةةةة أهةةةداً المةةةور ل  ول مةةةار  

 النعرا  الطا فيةل.
 

 إبالغ المتهم سريعًا بطبيعة التهمة الموجهة إليهب( الحق في 
(تأ( من لالعلد الةدولو الاةاا بةالحقوق المدنيةة والييايةيةل  لةب حةق كةم  ةرد 3ت14تنا الماد  

 و أن فت    يم  ير عال وبالتفنفم بطليعة التلمة الموللة  لي . و ةرتبط هة ا الحةق ارتباطةال وميقةال 
ة احتلةةااا. أمةةا  ةةو المحاكمةةا  أمةةا  محكمةةة أمةةن الدولةةة بحةةق كةةم  ةةرد  ةةو أن يطعةةن  ةةو  انونيةة

العليا  كما هو الحةار  ةو المحاكمةا  أمةا  المحةاك  ا اةرى  ةو يةور ا   مةن المةسلًو أن يمحتلةا 
المعتقلون لفترا  طو لة  كمفرال ما تكون لشلور وأحيانال ما تنم  لةب يةنوا   لةدون تلمةة ومةن مة  

ه . و د أشةار لالفر ةق العامةم المعنةو بااحتلةاا التعيةفول يعلاون  ن الطعن  و أيباه احتلاا 
 ةةةو الةةةرأخ ا افةةةر لانةةةوا ااحتلةةةاا التعيةةةفو  ةةةو يةةةور ا   يمةةةا فتعلةةةق بحةةةالتو أيمةةةن ذردنلةةةو 
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(   لب أن أوللما احتملا لمد  ميث ينوا  والمانو لنحو امة" 8/2007ومحمد امار تالرأخ ر   
ملةةوا للمحاكمةةة  ةةو نلايةةة ا مةةر أمةةا  محكمةةة أمةةن يةةنوا  لةةدون تلمةةة. وهنةةا  معتقلةةون ذاةةرون م

  امال لدون تلمة تانظر القي  د(. 12الدولة العليا بعد أن ظلوا محتلا ن اهال 
 

 ج( الحق في االستعانة بمحام والحق في الدفاع
(ته( مةةةن لالعلةةةد الةةةدولو الاةةةاا بةةةالحقوق المدنيةةةة والييايةةةيةل هةةة فن الحقةةةفن 3ت14تكفةةةم المةةةاد  

حفةةث تةةنا  لةةب حةةق المةةتل   ةةو لأن يمعطةةب مةةن الو ةة  ومةةن التيةةليي  مةةا يكفيةة   المتةةرابطفن 
(تد( التةةو تةةنا  لةةب 3ت14  ةةداد د ا ةة  وليتنةةار بمحةةا  فاتةةارا لنفيةة ل  كمةةا تكفللمةةا المةةاد  

حق المتل   و لأن فدا ي  ن نفي  بشان  أو لوايطة محا  من ااتيارال. وتقر ه ا الحةق أيةةال 
ئ ا يايةةية بشةةسن دور المحةةامفنل  النةةادر   ةةن ا مةة  المتحةةد   حفةةث تةةنا مةةن لالمبةةاد 1الفقةةر  

مباتلةةا    لةب أن للكةةم شةاا الحةةق  ةةو طلةه الميةةا د  مةةن محةا  فاتةةارا لنفيةة  لحمايةة حقو ةة  واو
وللد ا   ن   و لميي مراحم ا لرالا  اللنا يةل  بما  و  ل  مرحلة التحقيقا . ومي  ل    ةفن 

المترابطةةة تتعةةر  لينتلةةا  بشةةكم مةةنظ  ودووه اةةير المحاكمةةا  أمةةا  هةة ا الحقةةوق المتداالةةة و 
محكمةةة أمةةةن الدولةةةة العليةةا اليةةةور ة  حفةةةث ا فةةتمكن المتلمةةةون مةةةن مقاللةةة محةةةامفل  بمعةةةد القةةةب  
 لةةةفل  واةةةير  تةةةر  ااحتلةةةاا اليةةةالق للمحاكمةةةة  لةةةم  ن هةةةوال المتلمةةةفن  ةةةاد ل مةةةا فلتقةةةون للمةةةر  

ة أمةةن الدولةةة العليةةا نفيةةلا اةةير اللليةةة ا ولةةب للمحاكمةةة  و لةة  ا ولةةب مةةي محةةامفل   ةةو محكمةة
لفتر  ولفا  ا تتلاوا د ةا ق  ي ةم. و ةو المةرا  التةو فلتقةون  فلةا بمحةامفل  بعةد  لة   يةوال  ةو 
المحكمة أو  و الحلا  ا تكون المقابي  ير ة حفث فتوالد مي ولون أمنفون  وهو ا مةر الة خ 

مةةةةةن لالمبةةةةةادئ ا يايةةةةةية بشةةةةةسن دور المحةةةةةامفنل  وكةةةةة ل  المةةةةةاد   22و 8ن يمعةةةةةد انتلاكةةةةةال للمةةةةةادتف
  6(تد( من لالعلد الدولو الااا بالحقوق المدنية واليياييةل.3ت14

 

                                                 
 . 1984  9  الفقر  13كما أكد  الللنة المعنية بحقوق ا نيان  و التعلفق العا  ر    6
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كمةةا يمفةةر  ما ةةد مةةن القفةةود  لةةب حةةق اايةةتعانة بمحةةامفن وحةةق الةةد ا  مةةن اةةير  ةةد   لةةرالا  
بااحتلةةاا التعيةةفول   ةةو الةةرأخ ر ةة   أاةةرى.  علةةب يةةلفم الممةةار  أ ةةره لالفر ةةق العامةةم المعنةةو

 ةةةن  7لانةةةوا  ةةةاتى لةةةامو" و نةةةا  دمشةةةقو   ةةةةوخ لحةةةاه العمةةةم الشةةةفو ول  21/2000
ماةةةةاًو شةةةةدفد  مةةةةن أن محكمةةةةة أمةةةةن الدولةةةةة العليةةةةا اليةةةةور ة لا تتماشةةةةب مةةةةي المعةةةةاففر الدوليةةةةة 

ن  حفث لانوا الحق  و محاكمة  ادلةل  وأمار الرأخ بنفة اانة ميسلة ااتنار بالمحامف
 لال  ي أ

 
ل... ا يميةةمى للمحةةامفن بمقاللةةة مةةوكلفل   لةةم المحاكمةةة  وتلةةدأ اللليةةا   لةةم أن تيةةنى الفرنةةة 
للمملةةفن القةةانونففن لدرايةةة ملةةف القةةةية  وكمفةةرال مةةا يمحةةر  المحةةامون مةةن حقلةة   ةةو التحةةدث بايةة  

ة لكو تمكنوا من موكلفل . و تعفن  لب المحامفن الحنور  لب تنر ى كتالو من ر ي" المحكم
 ا ار  موكلفل   و اليلن  وكمفرال ما يمحله ه ا التنر ى...ل

 
  لانةوا مشةاركة كةم مةن  ةواا تللةو  وحلفةه  ييةب  وولفةد اللنةو  11/2002و و الةرأخ ر ة  

يعدون  وحلفه نالى  و اًر دلفلة  وكمار الللوانو  ور ا  تمر  تبا ةا ة  لةب امنةفن  وحين
كمة اللنايا (  و أنشةطة يةلمية مو ةد  للديمقراطيةة  احةف لالفر ةق العامةم ذار ن حموكما أما  مح

المعنةةو بااحتلةةاا التعيةةفول أن لالظةةرًو التةةو لةةر   ةةو ظللةةا ا لةةرالا  القانونيةةة ةةةد أول ةة  
ا شةةااا  مةةن حفةةث حرمةةان المحةةامفن مةةن ااطةةي   لةةب الملفةةا   ونظةةر القةةةية  ةةو لليةةا  

مو الةةد ا  لتممفةةم المتلمةةفن  لةةب النحةةو الوالةةه  كانةة  مةةن مغلقةةة  و ةةد  يةةماع المحكمةةة لمحةةا
 الليامة بحفث تةفو طابعال تعيفيال  لب حرمانل  من حر تل ل.

 
  لانةةةوا ميةةةتاد  ا نترنةةةة   لةةةد الةةةرحمن الشةةةا ورخ  لةةة  تتطةةةةرق 4/2005و ةةةو الةةةرأخ ر ةةة  

ومةةا ق المحكمةةة اليةةلطا  اليةةور ة للشةةكوى القا لةةة بسنةة  للةة  يميةةمى لمحاميةة  بةةااطي   لةةب لميةةي 

                                                 
 يمشار  لي  أحيانال باي  لرابطة العمم الشفو ول. 7
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  أشةةار لالفر ةق العامةةم المعنةو بااحتلةةاا التعيةةفول 15/2006المتعلقةة بةةالملفل. و ةو الةةرأخ ر ة  
 لب أن اليلطا  ل  تتطرق لما  فةم  ةن أن  الناشةط ومحةامو حقةوق ا نيةان ر ةا  الةةرار للة  

 يحنلوا  لب وما ق القةية  ا  النلةل.
 

ب اا تقةةةةار  لةةةب الوةةةةةوع وا دلةةةة القةةةةةا ية  ةةةةو كمةةةا تيةةةةلط حالةةةة محمةةةةد حفةةةد امةةةةار الةةةةةول  لةةة
المحاكما  أما  محكمةة أمةن الدولةة العليةا اليةور ة  وهةو ا مةر الة خ فلةدر حةق المةتل   ةو تقةدي  
د ا   انونو. ويشفر رد اليلطا  اليور ة  لب لالفر ق العامم المعنو بااحتلاا التعيفول  لب أن 

مةن  ةانون العقوبةا   ومةي  لة   قةد أمدفةن  306و 304و 288محمد امار  ةد اتملة  بمولةه المةواد 
(  بةالر   مةن أنة  لة  1980لعةا   49لتلمة  ةوية لما ة لا اوان الميلمونل تبموله القةانون 

تمقد   لب المحكمة أية أدلة تودخ ه ا ااتلةا . كمةا أللةح محةامو محمةد امةار منظمةة العفةو الدوليةة 
كمةةا أشةةار   304و 288تولييةة  المةةادتفن  285و 278ن بةةسن موكلةة  اتملةة  وأمدفةةن بمولةةه المةةادتف

اليلطا  اليور ة(. و د  كر لالفر ةق العامةم المعنةو بااحتلةاا التعيةفول أنة  لبةالر   مةن اطةور  
الةةةتل   لةةة  فةةةتمكن محمةةةد الامةةةار مةةةن تفنفةةةد ااتلامةةةا  المنيةةةوبة  ليةةة   وهةةةو ا مةةةر الةةة خ يقةةةوأح  

 مندا فتلال.
 

وا رال النادر   ن لالفر ةق العامةم المعنةو بااحتلةاا التعيةفول  لةب  و د  لفق  دد من القرارا 
النعوبا  التو فوالللةا المتلمةون  ةو تقةدي  د ةا   ةانونو مي ة   وهةو ا مةر الة خ يقةوأح  أيةةال 
منةةةةدا ية أحكةةةةا  ا دانةةةةة النةةةةادر   ةةةةن محكمةةةةة أمةةةةن الدولةةةةة العليةةةةا اليةةةةور ة.  فةةةةو القةةةةرار ر ةةةة  

وتيةةعة ذاةةر ن مةةن أ ةةةال لللةةان الةةد ا   ةةن  لمفةةم ماهةةر  ففةةفلانةةوا حالةةة  10/1993
الحر ةةةا  الديمقراطيةةةة وحقةةةوق ا نيةةةانل  أشةةةار لالفر ةةةق العامةةةم المعنةةةو بااحتلةةةاا التعيةةةفول  لةةةب 

لانةوا  1/1994لايتادا  اتلاما  مللمة أو تشمم  ددال من ا وةا  الموممةل. و و القةرار 
ا لالفر ق العامم المعنةو بااحتلةاا التعيةفول منطفب اليفة   ةو لحاه العمم الشفو ول  رك

 لةب أن رد اليةةلطا  اليةور ة  لةةب طلةه الفر ةةق لتاو ةدا بسدلةةة تو ةد  دانةةة منةطفب اليفةةة لتلمةةة 
ا رهاه لل  فوةىأ اللما ة التو يمفتر  أن منةطفب اليفةة فنتمةو  لفلةاج واليةله  ةو ا تبارهةا 
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طفوا  لب أفدخ المنظمة المتلمة بةالتحر    لةب لما ة  رهاليةج وا شااا ال فن ام   أنل  ااتم 
العنفج والدور ال خ ام   أن منطفب اليفة  د لعب   و ه ا المنظمةج والتوار خ التةو و عة   فلةا 
 مليا  اااتطاً الما ومةج وطليعة الةغط الليدخ والنفيو ال خ ام   أن منطفب اليفة  د 

 الماتطففن  د احتملاوا  فلا...ل ماري ج والموا ي الير ة التو ام   أن ا شااا
 

لانةوا  21/2000وبالممم  أشار لالفر ق العامم المعنةو بااحتلةاا التعيةفول   ةو الةرأخ ر ة  
 ةةةةوخ لحةةةاه العمةةةم الشةةةفو ول  ةةةاتى لةةةامو" و نةةةا  دمشةةةقو   لةةةب أن اليةةةلطا  اليةةةور ة لةةة  

بةالر   ممةا  كةر مةن أنلمةا لة  فمتلمةا بارتكةاه توةى  و ريا للا كفف أنلما لأمدفنا لتلمة ا رهاه 
أو تةةةدلفر أخ  مةةةم مةةةن أ مةةةار العنةةةف أو ا رهةةةاه   ةةةةيل  ةةةن أنةةة  و قةةةال للمنةةةدر لةةة  تمقةةةد   ةةةو 

 المحكمة أية أدلة تشفر  لب أن  يلق للما ايتادا  العنف أو الد و   لب ايتادام ل.
 

 ورخ  احةف لالفر ةق العامةم لانوا ميتاد  ا نترنة   لةد الةرحمن الشةا 4/2005و و الرأخ 
المعنةةو بااحتلةةاا التعيةةفول أن المعلومةةا  لالمةةولا ل التةةو  ةةدمتلا اليةةلطا  اليةةور ة للةة  توةةةى 
لةةب أخ مةةدى أةةةر  المعلومةةا  التةةو وا لةةا  لةةد الةةرحمن الشةةا ورخ  لةةر ا نترنةة  بةةسمن  كفةةف واو

الى ا مةن القةومول تمعتلةر البيد ويمعتلال, والا الفر ق  لب القور بسن  شار  اليلطا   لب لمنة
 ل فر مو د  بسدلةل. 

 
لانوا ملند  طيش وهفم   طيش   ار لالفر ق العامم المعنو بااحتلةاا  7/2005و و الرأخ 

التعيفول  ن لالمعلوما  الوارد  مةن الحكومةة لة  توةةى أنلمةا ارتكبةا أنشةطة التلية" والتحةر   
  لب العننر ة التو اتملموا للال.

 
(تد( من لالعلد الدولو الاةاا بةالحقوق المدنيةة والييايةيةل حةق كةم  ةرد  ةو 3ت14  وتشمم الماد

لأن تةةاودا المحكمةةة ل  كلمةةا كانةة  منةةلحة العدالةةة تقتةةةو  لةة   بمحةةا  فةةدا ي  نةة   دون تحمفلةة  
ألرال  لب  ل    ا كان ا يمل  الويا م الكا ية لد ي ه ا ا لرل. ومي  لة    كمفةرال مةا يحةدث  ةو 
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ا  أمةةا  محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا اليةةور ة أن فتغفةةه المحةةامون المعفنةةون  ةةن حةةةور المحاكمةة
لليا  المحاكمة  ونتفلةل ل ل  تمولم الللية  و و بع  ا حيان تمولةم أكمةر مةن مةر   ومةن مة  
فتعةةةةةفن  لةةةةةب المعتقةةةةةم أن يظةةةةةم رهةةةةةن ااحتلةةةةةاا اليةةةةةالق للمحاكمةةةةةة و رةةةةةة  لاطةةةةةر التعةةةةةر  

ل ]انظةةر أدنةةاا القيةة  د[  تغفةةه معظةة  محةةامو المتلمةةفن العمتفبةةةمو ةةة لينتلاكةةا .  فةةو  ةةةية لمل
الةة فن  فنةةتل  المحكمةةة  ةةن حةةةور اللليةةا   ةةو مةةيث مةةرا  منفنةةلة. وبا ةةةا ة  لةةب  لةة   
فتعةةفن  لةةب أهةةالو المعتقةةم أن فتكلةةدوا تكةةالفف ومشةةقة اليةةفر  لةةب مقةةر المحكمةةة  ةةو دمشةةق دون 

و مقنةةودال بغةةر   طالةةة  تةةر  المحاكمةةا   لةةب  فةةر ةةةرور . و ةةد يكةةون هةة ا التيةةو ف ا لرا ةة
النحو الواله ]انظر أدناا د( الحق  و المحاكمة دون تسافر ا ملرر ل [   ةيل  ن وةي ما د 
مةةن النةةعوبا  أمةةا  المتلمةةفن وأ ةةارال . كمةةا  كةةر بعةة  أهةةالو المتلمةةفن أن ميةةوولو المحكمةةة 

 كمة  و ل  بشكم متعمد   لب ما فلدو.كانوا فللغونل  لتوار خ  فر نحيحة للليا  المحا
 

 د( الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر له
(تج( مةن لالعلةد الةدولو الاةاا بةالحقوق المدنيةة والييايةيةل  لةب ةةرور  أن 3ت14تنا المةاد  

يمحةةاك  المةةتل  اةةير  تةةر  معقولةةة  و ةةد  ةةدر  الللنةةة المعنيةةة بحقةةوق ا نيةةان الفتةةر  الامنيةةة التةةو 
معقولة احتلاا شاا  لم المحاكمة و قال لكم  ةية  لةب حةد . ومةن لةفن الحةاا  التةو  تمعتلر

تناولتلةةا ذرال لالفر ةةق العامةةم المعنةةو بااحتلةةاا التعيةةفول لانةةوا ااحتلةةاا التعيةةفو ايةةتنادال 
 لب  د   دالة المحاكمة أما  محكمة أمن الدولة العليا اليور ة حالةة محمةد امةار  الة خ ام ة  أنة  

(  حفةث احتملةا نحةو امة" يةنوا   لةةم 8/2007ةةو  ةو لما ةة لا اةوان الميةلمونل تالةرأخ  
المكتةةةةه -تقديمةةةة  للمحاكمةةةةةج وحالةةةةة المحةةةةامو محمةةةةد منفةةةةر ميةةةةوتو   ةةةةةو لالحةةةةاه الشةةةةفو و

(  الةة خ احتملةةا لمةةا فا ةةد  ةةن امةة" يةةنوا   لةةم تقديمةة  للمحاكمةةةج 11/1993الييايةةول تالةةرأخ 
(  اللة فن 21/2000فو ول  ةاتى لةامو" و نةا  دمشةقو تالةرأخ وحالة  ةوخ لحاه العمم الش

يةةنوا  لةةدون محاكمةةةج وهةةو مةةا حةةدث مةةي منةةطفب اليفةةة   ةةةو لحةةاه  10احتملةةاا  كمةةر مةةن 
(ج وحالةةة مةةاان شميةةفن و ةةرا" فةةون"   ةةةوخ لحةةاه العمةةم 1/1994العمةةم الشةةفو ول تالةةرأخ 

محاكمةةةةج وحالةةةة أيةةةامة  اشةةةور  امةةةال لةةةدون  11(  حفةةةث احتملةةةاا 30/1996الشةةةفو ول تالةةةرأخ 
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(  وكةةة ل  حالةةةة 29/1996ذاةةةر ن مةةةن أ ةةةةال لحةةةاه العمةةةم الشةةةفو ول تالةةةرأخ  10العيةةةكرخ و
(  حفث ل  31/1996منطفب الحيفن ويبعة ذار ن من أ ةال لحاه العمم الشفو ول تالرأخ 

 لةةةب  امةةةال. و ةةةو بعةةة  الحةةةاا   لةةة  تمولةةة  أيةةةة تلةةة   12يمقةةةدموا للمحاكمةةةة طفلةةةة مةةةا يقةةةره مةةةن 
(  الة خ احتملةا مةيث 8/2007المعتقلفن ول  يمقدموا للمحاكمة  ومن هوالأ أيمن ا ردنلو تالرأخ 

المكتةه الييايةول تالةرأخ -ينوا ج والمحامو ر ا  التةر   ا مةفن العةا  ا ور لللحةاه الشةفو و
 امةةال رهةةن اا تقةةار  18بعةةد أن أمةةةب نحةةو  1998(  والةة خ أمطلةةق يةةراح   ةةو  ةةا  6/1992

 لدون تلمة أو محاكمة وادون ااتنار بمحامفن.
 

وبا ةا ة  لب التسافر ال خ يحةدث نتفلةة تغفةه المحةامفن المعفنةفن  ةن الحةةور  ةو المحكمةة  
 قةةد يحةةدث تةةسافر ذاةةر بةةي ملةةرر حةةفن تحةةدد المحكمةةة مو ةةد اللليةةة  ةةو أحةةد ا يةةا  التةةو توا ةةق 

ويمحةدد المو ةد  لةب هة ا النحةو بةالر   مةن   طلة ريمية  وهو ما يعنو أن المحكمة لن تنعقد  لم
  يا  المحامفن لتوةيى  ل  ا مر لميوولو المحكمة.

 
هـ( التزام الدولة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، وبعدم استخدام "االعترافـات" المنتزعـة بـاإلكرا  

 بوصفها "أدلة"
المنتشةر   لةب نطةاق وايةي كان تعر  المعتقلفن  و يور ا للتع فه ويول المعاملة أحةد المشةاكم 

ويةةةفلة مةةةن ويةةةا م  38  ومقةةة  منظمةةةة العفةةةو الدوليةةةة 1987 لةةةب مةةةدى يةةةنوا   ةةةد .  فةةةو  ةةةا  
التعة فه والمعاملةة اليةةف ة التةو ايةةتادمتلا  ةوا  ا مةةن اليةور ة ةةةد المعتقلةفن  لةةب مةر اليةةنفن  

ظمةة العفةو الدوليةة وتظلر البحةوث التةو ألرتلةا من 8ومعظملا ا فاار ميتادمال  و الو   الراهن.
أن  من المسلًو أن فتعر  المعتقلون ال فن يمملون أما  محكمة أمةن الدولةة العليةا للتعة فه  ومةي 
 لةةة   قةةةةد تقا يةةة  المحكمةةةةة بشةةةةكم منةةةتظ   ةةةةن التحقفةةةق  ةةةةو ااد ةةةةالا  التةةةو  رةةةةةلا  لفلةةةةا 

                                                 
(  أكتوار/تشةر ن MDE 24/09/87ظمة العفو الدولية  يور اأ التع فه  لب أفدخ  وا  ا من تر ة  الوميقةةأ من 8

 .1987ا ور 
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 ةةن التحقفةةق  ةةو المتلمةةون بشةةسن التعةةر  للتعةة فه وانتةةاا  لاا ترا ةةا ل بةةا كراا. ويمعةةد التقةةا " 
تلةةة  ااد ةةةالا  وايةةةتادا  لاا ترا ةةةا ل  لةةةب مةةةا فلةةةدو لونةةةفلا لأدلةةةةل انتلاكةةةال التاامةةةا  الدولةةةة 

(تا( من لالعلد الدولو الاةاا بةالحقوق المدنيةة والييايةيةل   المتعلقةة بحةق 3ت14بموله الماد  
من لاتفا ية مناهةة  12و 2المتل   و أا يكرا  لب الشلاد  ةد نفي   وك ل  بموله المادتفن 

التع فه و فرا من ةروه المعاملة أو العقوبة القايية أو الي نيةانية أو الملفنةةل  والتةو انةةم  
. واو ا كان لالفر ق العامم المعنو بااحتلاا التعيفول ا يمل  الكفةال  2004 لفلا يور ا  و  ا  

الللنةة المعنيةة بحقةوق ا نيةان  وا النيحية للتحقفق  ةو اد ةالا  التعة فه لنفية    قةد احظة 
أن محكمةةةة أمةةةن الدولةةةة العليةةةا اليةةةور ة  ةةةد ر ةةةة  شةةةكاوى تتعلةةةق بالتعةةة فه  حتةةةب  ةةةو الحةةةاا  

  9الناراة.
 

ومةةن لةةفن الحةةاا  التةةو تةةرد  ةةو هةة ا المةة كر  حالةةة أكةةم  نعييةةة ونةةاار نفةةًو توهمةةا مةةن أ ةةةال 
(  واللةة فن 10/1993تناوللمةةا القةةرار لللةةان الةةد ا   ةةن الحر ةةا  الديمقراطيةةة وحقةةوق ا نيةةانل و 

كانةةا  لةةب مةةا فلةةدو  ةةالا ن  ةةن اليةةفر  لةةب  ا ةةة المحكمةةة لةةدون معاونةةة نتفلةةة التعةة فه الشةةدفد 
وكما يبق  ا شار  ذنفال   قد أملقو محامو أيتا  اا تناد  اًر  10ال خ تعرةا ل   حيبما ام  .

مةا ام ة  مةن تعة فه موكلة  تالةرأخ  دلفلة اةارج  ا ةة المحكمةة  نة  طلةه  لةرال تحقفةق لانةوا
(. وتعةةر  نلفةةم المةةرابى للتعةة فه ويةةول المعاملةةة بعةةد   ادتةة   يةةرال مةةن الوايةةا  11/2002ر ةة  

 (.16/2006المتحد   حيبما ورد تالرأخ 
 

                                                 
الللنةةة المعنيةةة بحقةةوق ا نيةةان  الميحظةةا  الاتاميةةةأ اللملور ةةة العرايةةة اليةةور ة  وميقةةة ا مةة  المتحةةد  ر ةة أ  9

CCPR/CO/71/SYR  24  16  الفقر  2001 لر م/نييان. 

 MDEمنظمةةةةة العفةةةةو الدوليةةةةة  يةةةةور اأ ا تقةةةةار اليةةةةلنال الييايةةةةففن  مةةةةد طو ةةةةم وتعةةةة فلل  تر ةةةة  الوميقةةةةةأ  10

 .1992(  فولفو/تموا 24/12/92
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  حكم  محكمة أمن الدولة العليةا اليةور ة  لةب منةعه الحر ةرخ  2005فونفو/حا ران  19و و 
  باليةلن ية  يةنوا  بعةد  دانتة  لتلمةة اانتمةال  لةب لما ةة لا اةوان  امةال  17البالح من العمر 

الميلمونل. وأ اد  ا نبال أن  تعر  للتع فه أمنال احتلااا بمعةار  ةن العةال  الاةارلو  ةو  تةر  
ااحتلةةاا اليةةالق للمحاكمةةة  بمةةا  ةةو  لةة  التعةة فه بسيةةلوه لالةةدواهل تأخ  طةةار  للةةة اليةةيار   

و  طار ويمعلق  و تعر  للةره بالعنو وا يةي  الكلراا يةة( وأيةلوه حفث فموةي الةحية  
لالكريو ا لمانول تحفث فموةي الةحية  لب كريةو  خ ألةاال متحركةة تعمةم  لةب منةو العمةود 
الفقةةرخ  لةةب الةةورال(. و لةةب حةةد  لةة  منظمةةة العفةةو الدوليةةة   ةةفن المحكمةةة لةة  تحقةةق  ةةو اد ةةالا  

ن منةعه الحر ةرخ كةان  ةةوال  ةو لما ةة لا اةوان الميةلمونل أو التع فه ول  تقد  أدلة توكةد أ
  وكةةان  مةةرا 2002فولفو/تمةةوا  24ممةةن فنتمةةون  لفلةةا. و ةةد  مةةب   لةةب منةةعه الحر ةةرخ  ةةو 

 امال  و ل  بعد و    نفر من  ودت   لب يور ا  ادمال من اليعودية  حفث كان ألواا  14ذن ا  
 .1981يعيشان  و المنفب من   ا  

 
شانةةةةال مةةةةن منطقةةةةة  طنةةةةا ام ةةةة  أنلةةةة  نشةةةةطال  يةةةةيمفون  تغاةةةةة  المحكمةةةةة  24محاكمةةةةة و ةةةةو 

وأحلمةةة   ةةةن التحقفةةةق  ةةةو ااد ةةةالا  القا لةةةة بةةةسن لميةةةي المتلمةةةفن تعرةةةةوا للةةةةره والتعةةة فه 
 11 لبةةةةةاره   لةةةةةب التو يةةةةةي  لةةةةةب لا ترا ةةةةةا ل كا بةةةةةة  حيةةةةةبما ورد. و ةةةةةد أمدفةةةةةن المتلمةةةةةون  ةةةةةو 

ه  لةةةب للمعيةةةة أمنشةة   بقنةةةد تغففةةةر كيةةةان الدولةةةة اا تنةةةادخ لتلمةةةة اانتيةةةا 2007مةةار"/ذ ار 
  2004واالتما ول وتلمة ل ةعاً الشعور القومول. و د  مب   لب هوال ا شااا  و  ا  

كة   لةفل  باليةلن لمةدد تتةراوع لةفن  واحتملاوا لما فا د  ن  ةا  بمعةار  ةن العةال  الاةارلو  مة  حم
اللة  تغاةةةة  المحكمةةةة وأحلمةةة   ةةةن التحقفةةةق  ةةةو  امةةةال. و ةةةو  ةةةةية مشةةة 12أراعةةةة أ ةةةوا  و

شانال من منطقة العمتفبة ام   أنل  نشطال  يةيمفون  ةد تعرةةوا  11ااد الا  القا لة بسن نحو 
للتعةةةة فه أمنةةةةال احتلةةةةااه  بمعةةةةار  ةةةةن العةةةةال  الاةةةةارلو  حيةةةةبما ورد. و ةةةةد  مةةةةب   لةةةةب هةةةةوال 

 2006نو ملر/تشةةةةر ن المةةةةانو   ونةةةةدر الحكةةةة   لةةةةفل   ةةةةو 2004ا شةةةةااا  ةةةةو  لر م/نييةةةةان 
باليلن لمدد متفاوتة أ ناها تيي ينوا  لتلمة اانتياه  لب للمعية أمنشة   بقنةد تغففةر كيةان 

 الدولة اا تنادخ واالتما ول.
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و ةةو محاكمةةة لةةر  مةةوارال أمةةا  محكمةةة أمةةن الدولةةة العليةةا  ممةةم يةةبعة ممةةن فةةد ون يةةلميال  لةةب 

ي   يلر  وطارق الغورانو  وحيا   لو ملح   ودياه يةر ة  ا نيع الييايو توه أ ماهر  لراه
نو ملر/تشةةر ن المةةانو  26و مةةر  لةةو العلةةد م  و ةةي   اةةور  وأفلةة  نةةقر( أمةةا  المحكمةةة فةةو  

  و لة  للمةر  ا ولةب منة  القةب   لةفل   ةو الفتةر  مةن فنافر/كةانون المةانو  لةب مةار"/ذ ار 2006
وللة  لفل   و ار كم منل   ن  تعر  للتع فه  لبارا  لةب . و د أنكروا لميعل  التل  الم2006

لاا تراًل أمنال احتلةااا بمعةار  ةن العةال  الاةارلو. ومةي  لة   أحلمة  المحكمةة  ةن التحقفةق 
 ةةو تلةة  ااد ةةالا  و للةة  لاا ترا ةةا ل المطعةةون  فلةةا با تبارهةةا أدلةةةل ةةةد المتلمةةفن. و ةةد أمدفةةن 

لقيةةةا  بس مةةةار تعةةةر  يةةةور ا لاطةةةر أ مةةةار  دا يةةةة أو تعكةةةر ا شةةةااا اليةةةبعة لميعةةةال لتلمةةةة لا
فونفةةو/حا ران  17نةةيتلا لدولةةة ألنليةةةل  كمةةا أمدفةةن امنةةان مةةنل  لتلمةةة ل  ا ةةة أنبةةال كا بةةةل. و ةةو 

ك   لب امنفن باليلن يبي ينوا .2007 ك   لب امية منل  باليلن ام" ينوا   وحم    حم
 
 

 و( حق االستئناف
العلد الدولو الااا بالحقوق المدنية واليياييةل  لةب أن للكةم شةاا ( من ل5ت14تنا الماد  

أمدفةةن للر مةةة حةةق الللةةول  و قةةال للقةةانون   لةةب محكمةةة أ لةةب كيمةةا تعفةةد النظةةر  ةةو  ةةرار  دانتةة ل. 
ومي  ل    فن حق اايت ناً هة ا ا فتةو ر  11و له أن يمحتر  ه ا الحق اير حاا  الطوارئ.

  لدد  الللنة 2005   ن محكمة أمن الدولة العليا اليور ة. و و  ا   و حالة القرارا  النادر 

                                                 
  وميقةةةةةةةةة ا مةةةةةةةة  المتحةةةةةةةةد  ر ةةةةةةةة أ 16  الفقةةةةةةةةر  29الللنةةةةةةةةة المعنيةةةةةةةةة بحقةةةةةةةةوق ا نيةةةةةةةةان  التعلفةةةةةةةةق العةةةةةةةةا  ر ةةةةةةةة   11

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11  31  2001أ يط"/ذه. 
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المعنيةةةة بحقةةةوق ا نيةةةان مناشةةةدتلا لليةةةلطا  اليةةةور ة مةةةن ألةةةم مةةةنى ا  ةةةراد الحةةةق  ةةةو ايةةةت ناً 
  12ا حكا  النادر   ن محكمة أمن الدولة العليا.

 
ياه حق المتلمفن  ةو ايةت ناً و د  لفق لالفر ق العامم المعنو بااحتلاا التعيفول مرارال  لب  

ا حكا  النادر  ةده   بما  و  ل  ما  كرا  و حالة  اتى لامو" و نةا  دمشةقو تالةرأخ ر ة  
(  وحالةةة ملنةةد  طةةيش وهفةةم  4/2005(  وحالةةة  لةةد الةةرحمن الشةةا ورخ ت الةةرأخ ر ةة  21/2000

(  15/2006(  وحالةةةة ر ةةةا  الةةةةرار تالةةةرأخ ر ةةة  7/2005 طةةةيش وميةةةعود حمفةةةد تالةةةرأخ ر ةةة  
(  وحالةةةة محمةةةد امةةةار وأيمةةةن 16/2006وحالةةةة محمةةةد أيةةةامة يةةةاي" وأراعةةةة ذاةةةر ن تالةةةرأخ ر ةةة  

 (.8/2007ا ردنلو تالرأخ ر   
 
 . الخالصة3

فتةةةةى مةةةن هةةة ا التقفةةةي  المةةةولا والنتةةةا ا التةةةو الةةةا  لفلةةةا لالفر ةةةق العامةةةم المعنةةةو بااحتلةةةاا 
 ةد تقا ية  بشةكم دا ة   لةب مةدى يةنوا   ةد  التعيفول أن محكمة أمن الدولةة العليةا  ةو يةور ا 

 ةةن العمةةم كمحكمةةة ميةةتقلة وحياديةةة  وأنةة  كةةان فتعةةفن  نةةيحلا منةة   تةةر  طو لةةة. وكةةان   ةةين 
 ةةةن  لةةةرال مرالعةةةة لمحكمةةةة أمةةةن الدولةةةة العليةةةا وا لةةةرالا   2005اليةةةلطا  اليةةةور ة  ةةةو  ةةةا  

  نةة  منةة   لةة  الحةةفن لةة  تتةةو ر أيةةة المتبعةةة  فلةةا بممابةةة بةةادر  مشةةلعة لمنظمةةة العفةةو الدوليةةة   ا
معلوما  أارى  ن ه ا المرالعة  وا  ن الللةة التةو تقةو  للةا  أو نةيحياتلا  أو مةدى التقةد  
الةة خ تحقةةق حتةةب الفةةو . ومةةن مةة   تلفةةه منظمةةة العفةةو الدوليةةة باليةةلطا  اليةةور ة أن تةةو ر هةة ا 

لةب المعلوما  دون تسافر  وأن تقد  ه ا التقفي   ال خ ييتند   لةب البحةوث التةو تلر لةا المنظمةة واو
رنةدها لتطةةورا  حقةةوق ا نيةان  ةةو يةةور ا  با تبةةارا  يةلامال  ةةو هةة ا المرالعةة  يةةوال أكانةة   ةةد 

                                                 
الللنةةة المعنيةةة بحقةةوق ا نيةةان  الميحظةةا  الاتاميةةةأ اللملور ةةة العرايةةة اليةةور ة  وميقةةة ا مةة  المتحةةد  ر ةة أ  12

CCPR/CO/84/SYR  28  وكةة ل  وميقةةة ا مةة  المتحةةد  ر ةة أ 2005فولفو/تمةةوا  CCPR/CO/71/SYR  
 .2001 لر م/نييان  24



 17  

 

MDE 24/039/2007:رقم الوثيقة 

ليامة  ةد  التةاا  محكمةة امةن  لدأ   عيل أو يتلدأ  ر بال. وتونو منظمة العفو الدولية   و ظم
لةب  نةيع  ا  العادلةة  بةان تةودخ هة ا المرالعةة الدولة العليا اليةور ة بالمعةاففر الدوليةة للمحاكمة

 المحكمة  نيحا لوهر ا أو  لغا لا. 
 
  


