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مقدمة

الإن�سانية،  والكرامة  العامة  واحلريات  احلقوق  وحماية  القانون  �سيادة  مبداأ  جت�سيد  اإن 
مرتكبيها،  وحما�سبة  ال�سحايا  لإن�ساف  و�سوًل  عليها،  تقع  التي  لالنتهاكات  والت�سدي 
و�سالحياتهم،  ومهامهم  القوانني،  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  ملاهية  دقيقًا  فهمًا  يقت�سي 
اأ�سا�س  على  املبني  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق  يف  ودورهم  بينهم،  القائمة  العالقة  وطبيعة 

حماية احلقوق واحلريات واحرتام ال�سمانات القانونية. 

تلك  يف  الفل�سطينية،  الأمن  قوى  طليعة  يف  يقع  الفل�سطينية،  ال�سرطة  جهاز  اأن  وحيث 
املعادلة، كونه ميتلك مهام و�سالحيات ال�سبط الإداري والق�سائي الأ�سيل مبوجب القانون، 
وهو اجلهاز الأكرث احتكاكًا وتوا�ساًل مع املواطنني، من خالل العديد من الإدارات ال�ُسرطية 
الفل�سطينية  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  تعريف  ي�ستهدف  الدليل  هذا  فاإن  املخت�س�سة، 
الأمن  حتقيق  يف  ودوره  الفل�سطينية،  ال�سرطة  جهاز  و�سالحيات  ومهام  عمل  بطبيعة 
املهام  مرتكبيها وغريها من  وتعقب  ومنع اجلرائم  واملمتلكات  الأرواح  وحماية  وال�ستقرار 
احلقوق  حماية  تقت�سي  دقيقة  معادلة  ظل  يف  بال�سرطة،  املناطة  القانونية  وال�سالحيات 
الفل�سطينية  والت�سريعات  الدولية  املواثيق  يف  املكفولة  ال�سمانات  على  واحلفاظ  واحلريات 

وبخا�سة يف القب�س والتوقيف والتفتي�س وغريها من �سمانات املحاكمة العادلة.

ينبغي  التي  الإجرائية  ال�سمانات  ب�ساأن  الدليل  ورد يف هذا  ما  كّل  اأن  اإىل  الإ�سارة،  وجتدر 
وحماية  للقانون  امتثاًل  ال�سرطة  جهاز  من  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  قبل  من  مراعاتها 
للحقوق واحلريات؛ تنطبق متامًا على كل َمن يحمل تلك ال�سفة ال�سبطية مبوجب القانون 
من اأيِّ جهاز اأمني فل�سطيني اآخر، وبالتايل فاإنه ل حاجة لتكرار تلك امل�ساألة يف هذا الدليل 

الفل�سطينية. ال�سرطة  اأ�ساًل جلهاز  املخ�س�س 

احلقوق  حماية  يف  ودوره  ال�سرطة  جهاز  و�سالحيات  مهام  بطبيعة  الإملام  على  وعالوة 
ينبغي  والتي  للمواطنني  املكفولة  واملو�سوعية  الإجرائية  القانونية  وال�سمانات  واحلريات، 
احرتامها يف الأداء ال�ُسرطي، فاإنَّ هذا الدليل ي�ستهدف اأي�سًا بيان اجلهات الرقابية داخل 
القانون،  اأحكام  مع  ان�سجامه  ومدى  اأدائه  على  الرقابة  مهام  تتوىل  التي  ال�سرطة  جهاز 
اأداء  اإليها ب�ساأن  ومعرفة طبيعة مهامها و�سالحياتها، وكيفية تعاملها مع ال�سكاوى الواردة 
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خطوط  بناء  تعزيز  يف  ُي�ساهم  مبا  املُتخ�س�سة،  ووحداته  اإداراته  مبختلف  ال�سرطة  جهاز 
التوا�سل مع تلك اجلهات الرقابية من قبل موؤ�س�سات حقوق الإن�سان، و�سوًل لهدف م�سرتك 
وال�سمانات  واحلريات  احلقوق  حماية  منظور  من  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق  يف  يتمثل 

القانونية املكفولة للمواطنني واحرتام الكرامة الإن�سانية يف جميع الأحوال.

ثمرة  جاء  قد  الدليل،  هذا  اإنَّ 
لتدريبات عديدة ومكثفة وجل�سات 
احلق  موؤ�س�سة  نفذتها  نقا�س 
حقوق  موؤ�س�سات  وا�ستهدفت 
حمافظات  يف  العاملة  الإن�سان 
مبهام  للتعريف  الغربية،  ال�سفة 
يف  ال�سرطة  جهاز  و�سالحيات 
ال�سبط الإداري والق�سائي، ودوره 
يف حماية احلقوق واحلريات والكرامة الإن�سانية، وقد ُتوجت تلك التدريبات بجل�سة نقا�س 
ال�سرطة  جهاز  يف  ُمتخ�س�سة  ووحدات  اإدارات  مدراء  بني  احلق  موؤ�س�سة  عقدتها  مفتوحة 
على  والنفتاح  ال�سراكة  جت�سيد  باأهمية  »احلق«  من  اإميانًا  الإن�سان،  حقوق  موؤ�س�سات  وبني 
التدريبات  تلك  ثمرة  من  ال�ستفادة  وبالتايل  وتعزيزها،  الواقع  اأر�س  على  ال�سرطة  جهاز 

واللقاءات وما يتخللها من تبادل لالآراء والأفكار يف بناء هذا الدليل.

لذا ميكننا القول، باأنَّ هذا الدليل الذي ياأتي على �سكل اأ�سئلة واإجابات يف خمتلف العناوين 
ون�سطاء حقوق  ملوؤ�س�سات  مر�سد  ال�سرطة هو مبثابة  بجهاز  املتعلقة  واملفا�سل  واملو�سوعات 
الإن�سان، وجلهاز ال�سرطة الفل�سطينية اأي�سًا، ولكافة املعنيني واملهتمني والعاملني يف جمال 
واخت�سا�ساته  ومهامه  الفل�سطينية  ال�سرطة  جهاز  باأداء  املجتمعي  الوعي  ورفع  املنا�سرة 
وكيفية الرقابة على اأدائه وتعزيز دوره يف معادلة �سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات 

الإن�سانية. والكرامة 

   ت�سكيل ق�ى الأمن الفل�سطينية وم�قع جهاز ال�سرطة

ممن تتاألف ق�ى الأمن الفل�سطينية؟
ل�سنة   )8( رقم  الفل�سطينية  الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون  من   )3( املادة  ن�س  بح�سب 

2005؛ فاإن قوى الأمن الفل�سطينية تتاألف من:
قوات الأمن الوطني وجي�س التحرير الوطني الفل�سطيني.. 1
قوى الأمن الداخلي.. 2
العامة.. 3 املخابرات 

واأية قوة اأو قوات اأخرى موجودة اأو ت�ستحدث تكون �سمن اإحدى القوى الثالث.

اأين م�قع جهاز ال�سرطة من ت�سكيل ق�ى الأمن الفل�سطينية؟ 
من   )12( و   )10( املواد  بح�سب 
الأمن  قوى  يف  اخلدمة  قانون 
ال�سرطة  جهاز  فاإن  الفل�سطينية؛ 
قوى  �سمن  عامة  اإدارة  ي�سكل 
عام  مدير  يراأ�سها  الداخلي،  الأمن 
ُيعنّي بقرار من وزير  الذي  ال�سرطة، 
عام  مدير  من  بتن�سيب  الداخلية 
الأمن الداخلي بناًء على تو�سية جلنة ال�سباط. والأمن الداخلي، هو هيئة اأمنية نظامية، 
الأمن  عام  مدير  وبقيادة  الداخلية  وزير  برئا�سة  اخت�سا�ساتها  وتبا�سر  وظائفها  توؤدي 

الداخلي، وهو الذي ي�سدر القرارات الالزمة لإدارة عملها وتنظيم �سوؤونها كافة. 

َمن هم امل�ظف�ن املكلف�ن باإنفاذ الق�انني؟
اجلمعية  اعتمدتها  التي  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �سلوك  قواعد  مدونة  بح�سب 
ت�سمل  القوانني«  باإنفاذ  املكلفني  »املوظفني  عبارة  فاإن   1979 عام  املتحدة  لالأمم  العامة 
و�سالحيات  مهام  ميار�سون  والذين  القوانني  تنفيذ  عن  امل�سوؤولني  املوظفني  جميع 
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اأجهزة  عدة  فيها  متار�س  التي  البلدان  ويف  والحتجاز،  القب�س  يف  وبخا�سة  ال�سرطة 
يحرتموا  اأن  جميعًا  وعليهم  لهم،  �ساملة  العبارة  هذه  تكون  ال�سالحيات  تلك  اأمنية 
الإن�سان  حلقوق  الدولية  املواثيق  يف  املحمية  الإن�سانية  والكرامة  واحلريات  احلقوق 

الوظيفي. اأدائهم  يف  الوطنية  والقوانني 

ما هي وظيفة جهاز ال�سرطة وما ه� معيار الأداء ال�ظيفي؟ 
ال�سرطة وقوى الأمن عمومًا  القانون الأ�سا�سي املعدل وظيفة جهاز  بينت املادة )84( من 
ومعيار الأداء الوظيفي مبا يلي:»1. قوات الأمن وال�سرطة قوة نظامية وهي القوة امل�سلحة 
يف البالد وتنح�سر وظيفتها يف الدفاع عن الوطن وخدمة ال�سعب وحماية املجتمع وال�سهر 
ر�سمها  التي  احلدود  يف  واجبها  وتوؤدي  العامة،  والآداب  العام  والنظام  الأمن  حفظ  على 

القانون، يف احرتام كامل للحقوق واحلريات 2. تنظم قوات الأمن وال�سرطة بقانون«.

ماذا يرتتب على انتهاك احلق�ق واحلريات يف الأداء ال�ظيفي؟
اأي�سًا  وت�ستتبع  والعقاب،  املحا�سبة  ت�ستوجب  مو�سوفة  د�ستورية  جرمية  اأمام  بذلك  نكون 
تعوي�سًا عادًل ملن وقع عليه ال�سرر، وهذا ما اأكدت عليه املادة )32( من القانون الأ�سا�سي 
حرمة  اأو  ال�سخ�سية  احلريات  من  اأّي  على  اعتداء  »كل  اأن  على  ن�ست  والتي  الفل�سطيني 
القانون  يكفلها  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  من  وغريها  لالإن�سان  اخلا�سة  احلياة 
الأ�سا�سي اأو القانون، جرمية ل ت�سقط الدعوى اجلنائية ول املدنية النا�سئة عنها بالتقادم، 

وت�سمن ال�سلطة الوطنية تعوي�سًا عادًل ملن وقع عليه ال�سرر«.

الق�انني التي حتكم عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية

ما هي الق�انني التي حتكم عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية؟
هنالك عدة قوانني حتكم عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية ب�سكل مبا�سر من اأهمها:

• القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003 وتعديالته	
• قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم )8( ل�سنة 2005 	
• قانون الإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001 	
• قانون املرور رقم )5( ل�سنة 2000 	
• قانون الأ�سلحة النارية والذخائر رقم )2( ل�سنة 1998	
• قانون رقم )6( ل�سنة 1998 ب�ساأن مراكز الإ�سالح والتاأهيل »ال�سجون«	
• قانون الأمن العام الأردين املوؤقت رقم )38( ل�سنة 1965 	
• قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 1936 ب�ساأن ال�سرطة يف قطاع غزة	
• قانون العقوبات الأردين رقم )16( ل�سنة 1960	
• قانون العقوبات النتدابي رقم )74( ل�سنة 1936	
• قانون اإ�سالح الأحداث رقم )16( ل�سنة 1954	
• قانون املجرمني الأحداث رقم )2( ل�سنة 1937	

واإىل جانب تلك الت�سريعات، هنالك ت�سريعات اأخرى تناولت دور جهاز ال�سرطة ومنحته 
الجتماعات  قانون  يف  مثاًل  احلال  هو  كما  القانون؛  تطبيق  لغايات  و�سالحيات  مهام 
وقانون  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  وقانون  العامة  النتخابات  وقانون  العامة 

الت�سريعات. من  وغريها  التنفيذ 
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هل هنالك قان�ن فل�سطيني ُينظم عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية يف ذاته؟
بالرغم من وجود العديد من القوانني التي حتكم وتنظم اإجراءات عمل جهاز ال�سرطة، اإّل 
اأن جهاز ال�سرطة الفل�سطينية ل زال يفتقر لغاية الآن اإىل قانون ع�سري لل�سرطة من�سجم 
قواعد  ومع  القوانني  باإنفاذ  للمكلفني  الأ�سا�سية  الدولية  واملعايري  الأ�سا�سي  القانون  مع 

ال�سلوك يف الأداء ال�ُسرطي.

 1965 لعام  الأردين  العام  الأمن  قانون  ُي�سكل  اأن  امل�ستحيل،  يكن من  اإْن مل  ال�سعب،  ومن 
ال�سرطة يف قطاع غزة  ب�ساأن  لعام 1936  والقرار بقانون  الغربية  ال�سفة  املفعول يف  �ساري 
ُمنطلقًا ملاأ�س�سة عمل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية، لأ�سباب عديدة؛ من بينها ِقدم الت�سريعات 
املذكورة واختالف املفاهيم وامل�سميات الواردة يف تلك الت�سريعات عن ما يقابلها على اأر�س 
املُتخ�س�سة،  ال�ُسرطية  الإدارات  من  العديد  على  يحتوي  الذي  ال�سرطة  جهاز  يف  الواقع 
الأداء  يف  ال�سلوك  وقواعد  الدولية  واملعايري  للمبادئ  القوانني  تلك  افتقار  على  عالوة 
بجهاز  يتعلق  فيما  مطروحة  زالت  ل  م�ساريع  عدة  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى  الوظيفي. 
اأن  اإّل  الإن�سان،  حقوق  موؤ�س�سات  من  اأو  الر�سمي  امل�ستوى  من  �سواء  الفل�سطينية،  ال�سرطة 

اأيٍّ من تلك امل�ساريع مل يَر النور لغاية اإعداد هذا الدليل اخلا�س بال�سرطة الفل�سطينية.  

الفل�سطينية ال�سرطة  مهام و�سالحيات جهاز 

هل ميتلك جهاز ال�سرطة �سفة ال�سبط الق�سائي؟ وَمن يح�ز على تلك ال�سفة 
داخل اجلهاز؟

اأ�سيل مبوجب قانون الإجراءات اجلزائية رقم  جهاز ال�سرطة ميتلك �سفة �سبط ق�سائي 
�ساحبها �سالحية  تخّول  لأنها  القانون،  اإّل مبوجب  مُتنح  ل  �سفة  وهي   ،2001 ل�سنة   )3(
وغريها  والتفتي�س  القب�س  اإجراءات  خالل  من  ال�سخ�سية  باحلريات  ا�ستثناًء  امل�سا�س 
اإ�سراف  وذلك يف حدود القانون و�سمن ال�سوابط الإجرائية التي ير�سمها القانون وحتت 
النيابة العامة. وقد بينت املادة )21( من قانون الإجراءات اجلزائية اجلهات التي متتلك 
�سفة ال�سبط الق�سائي العام واخلا�س داخل جهاز ال�سرطة؛ حيث منح الن�س املذكور تلك 
والإدارات  املحافظات  �سرطة  ومديرو  وم�ساعدوه  ونوابه  ال�سرطة  ملدير  ال�سبطية  ال�سفة 

العامة، و�سباط و�سباط �سف ال�سرطة كلٌّ يف دائرة اخت�سا�سه.

ما هي مهام و�سالحيات جهاز ال�سرطة؟ 
الإداري  ال�سبط  جمال  يف  �سواًء  وال�سالحيات  املهام  من  العديد  ال�سرطة  جهاز  ميتلك 
الق�سائي  ال�سبط  جمال  يف  اأو  العامة،  والآداب  العام  والنظام  الأمن  بحفظ  يتعلق  الذي 
يف  ال�سبطية  وال�سالحيات  املهام  تلك  وردت  وقد  العام،  احلق  دعوى  مب�سار  يتعلق  الذي 
وقانون  العام  الأمن  قانون  يف  ورد  ما  اأبرزها  ومن  الفل�سطينية،  الت�سريعات  من  العديد 

الإجراءات اجلزائية؛ ومن بينها:  
• املحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعرا�س والأموال.	
• وتقدميهم 	 مرتكبيها  على  والقب�س  وتعّقبها  اكت�سافها  على  والعمل  اجلرائم  منع 

للعدالة.
• اإدارة ال�سجون وحرا�سة ال�سجناء.	
• تنفيذ القوانني والأنظمة والأوامر الر�سمية امل�سروعة.	
• معاونة ال�سلطات العامة بتاأدية وظائفها وفق اأحكام القانون.	



13 12

دليل ح�ل ال�سرطة الفل�سطينية وحق�ق الإن�سان
A L -HAQ AL -HAQ

• القوانني 	 اأحكام  وفق  بها  والت�سرف  بها  املُطالب  غري  والأموال  اللقطات  ا�ستالم 
والأنظمة.

• مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.	
• الإ�سراف على الجتماعات واملواكب العامة يف الطرق والأماكن العامة.	
• القيام باأية واجبات اأخرى تفر�سها امل�ساريع املرعية الإجراء.	
• على 	 تاأخري  دون  وعر�سها  اجلرائم  ب�ساأن  ترد  التي  وال�سكاوى  البالغات  قبول 

العامة. النيابة 
• التحقيق 	 لت�سهيل  الالزمة  الإي�ساحات  على  واحل�سول  واملعاينة  الك�سف  اإجراء 

وال�ستعانة باخلرباء املخت�سني وال�سهود دون حلف ميني.
• اتخاذ جميع الو�سائل الالزمة للمحافظة على اأدلة اجلرمية.	
• اإثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها ماأمورو ال�سبط الق�سائي من جهاز ال�سرطة 	

مبحا�سر ر�سمية )حما�سر ال�ستدلل( موّقعة ح�سب الأ�سول القانونية.
• اإحالة حما�سر ال�ستدلل وامل�سبوطات املتعلقة باجلرائم اإىل النيابة العامة اأو اإىل 	

الق�ساء بح�سب نوع اجلرمية وما يتعلق بقواعد الخت�سا�س، مع مراعاة اإجراءات 
قانون  يف  الواردة  فقط  بالغرامة  عليها  املعاقب  واجلنح  املخالفات  يف  الت�سالح 

الإجراءات اجلزائية.

عالقة م�ؤ�س�سات حق�ق الإن�سان بجهاز ال�سرطة

ملاذا ينبغي بناء عالقة بني م�ؤ�س�سات حق�ق الإن�سان وجهاز ال�سرطة؟
يجب العمل با�ستمرار على بناء عالقات قوية وفّعالة بني موؤ�س�سات حقوق الإن�سان وجهاز 
اجلانبان  ي�سعى  التي  امل�سرتكة  لالأهداف  والنفتاح، خدمة  ال�سراكة  على  قائمة  ال�سرطة، 
اإىل تكري�سها، والتي تتمثل يف حتقيق الأمن والطماأنينة وال�ستقرار يف املجتمع، على اأ�سا�س 
يتطلب  الذي  الأمر  واحلريات،  القانون وحماية احلقوق  �سيادة  مبداأ  ومن منظور احرتام 
واإداراته  ال�سرطة  جهاز  اأداء  على  الرقابة  يف  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  من  فاعاًل  دورًا 

والفعالية. للكفاءة  �سمانًا  املتخ�س�سة 

ن من معرفة اجلهات  وهذا ل يتحقق مبعزل عن ال�سعي اجلاد لل�سراكة والنفتاح، مبا مُيكِّ
الرقابية الداخلية التي متار�س الرقابة على اأداء جهاز ال�سرطة، وي�ساعد يف بناء خطوط 
توا�سل قوية وفّعالة معها، وي�ساهم يف معاجلة اأي انحراف يف الأداء من �ساأنه اأن ينعك�س 
امل�سرتكة  الأهداف  دعائم  وتر�سيخ  تعزيز  اإىل  و�سوًل  واحلريات،  احلقوق  واقع  على  �سلبًا 

التي يتطلع اجلانبان اإىل حتقيقها.

وحتى تقوم موؤ�س�سات حقوق الإن�سان بدورها على هذا ال�سعيد على الوجه الأكمل، فاإنه ل 
بد من الإحاطة التامة بطبيعة وتفا�سيل النتهاكات التي تقوم مبتابعتها من خالل مهارات 
الر�سد والتوثيق التي ل بد من اكت�سابها، ومن ثم ا�ستطالع موقف اجلهات الرقابية داخل 
جهاز ال�سرطة للوقوف على حقيقة النتهاك من خالل ردودها، مبا مُيّكن من بناء تو�سيف 
يف  كبري  حد  اإىل  وي�ساعد  الخت�سا�س،  جهات  مع  مهنية  ومتابعة  و�سليم،  دقيق  قانوين 
تنويع اخليارات املتاحة لدى موؤ�س�سات حقوق الإن�سان و�سوًل لإن�ساف �سحايا النتهاكات 
بال�سرطة  اخلا�س  الدليل  هذا  ي�سعى  ما  بال�سبط  وهذا  مرتكبيها،  حما�سبة  و�سمان 

اإليه وحتقيقه يف نهاية املطاف.  الفل�سطينية للو�سول 
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الإدارات وال�حدات املتخ�س�سة يف جهاز ال�سرطة

جهاز  منها  يتك�ن  التي  املتخ�س�سة  ال�ُسرطية  وال�حدات  الإدارات  هي  ما 
الفل�سطينية؟ ال�سرطة 

الإلكرتوين  املوقع  على  املن�سور  الفل�سطينية،  ال�سرطة  جلهاز  التنظيمي  الهيكل  ح�سب 
ووحدة  اإدارة  وع�سرين  �سبع  من  يتكون  الفل�سطينية  ال�سرطة  جهاز  فاإنَّ  للجهاز،  الر�سمي 

وهي: �ُسرطية متخ�س�سة، 
• اإدارة العالقات العامة والإعالم.	

• اإدارة البحوث والتخطيط والتطوير.	

• اإدارة ال�شوؤون الإدارية.	

• اإدارة �شوؤون القوى الب�شرية.	

• وحدة النوع الجتماعي.	

• احتاد ال�شرطة الريا�شي.	

• اإدارة الرتباط.	

• اإدارة التدريب.	

• الت�شليح.	 اإدارة 

• اإدارة اجلودة ال�شاملة.	

• اإدارة احلرا�شات.	

• الق�شائية.	 ال�شرطة  اإدارة 

• اإدارة العمليات املركزية.	

• اإدارة املباحث العامة.	

• اإدارة املعابر واحلدود.	

• اإدارة اأمن ال�شرطة.	

• اإدارة �شرطة ال�شياحة والآثار.	

• اإدارة �شرطة املرور.	

• اإدارة مراكز الإ�شالح والتاأهيل.	

• اإدارة مكافحة املخدرات.	

• اإدارة هند�شة املتفجرات.	

• الإدارة املالية.	

• دائرة املظامل وحقوق الإن�شان.	

• قوات ال�شرطة اخلا�شة.	

• الفل�شطينية.	 ال�شرطة  كلية 

• ال�شيا�شي.	 التوجيه  مفو�شية 

• وحدة حماية الأُ�شرة والطفل.	

اجلهات الرقابية داخل جهاز ال�سرطة

ال�سرطة  اأداء جهاز  الداخلية على  الرقابة  التي متار�س مهام  َمن هي اجلهات 
وما هي مهامها؟

هنالك ثالث جهات رقابية متار�س مهام الرقابة الداخلية على اأداء جهاز ال�سرطة وهي:

Ü  :دائرة املظامل وحق�ق الإن�سان
• ال�سرطة 	 عام  مدير  من  بقرار  املتخ�س�سة  ال�ُسرطية  الدائرة  هذه  اأُن�سئت 

عام 2009.
• وجهاز 	 الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  بني  الرئي�سية  الو�سل  حلقة  مبثابة  تعد   

والنتهاكات  ال�سكاوى  ومتابعة  اجلهاز  اأداء  على  الرقابة  يخ�س  فيما  ال�سرطة 
التي تتعلق باأدائه.

• اإىل 	 امل�ستكي �سخ�سيًا  ال�سكوى من خالل ثالث طرق: ح�سور  الدائرة  ت�ستقبل 
خالل  من  اأو  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  ال�سكوى  اإر�سال  خالل  من  اأو  الدائرة، 

موؤ�س�سات حقوق الإن�سان وهي الآلية الأكرث جناعة وفعالية. 
• فريق 	 بت�سكيل  الدائرة  تقوم  حيث  ال�سكاوى:  متابعة  الدائرة:  مهام  اأبرز  ومن 

الذي  للمكان  وتتوجه  ال�سرطة،  جهاز  انتهاكات  ب�ساأن  املقدمة  ال�سكوى  ملتابعة 
ترفعها  وتو�سيات  بنتائج  وتخرج  ب�ساأنه،  حتقيقات  وجتري  النتهاك،  فيه  وقع 
خطيًا  امل�ستكي  تبليغ  ويتم  الالزم،  املقت�سى  لتخاذ  ال�سرطة  عام  مدير  اإىل 

املتابعة.  بنتيجة 
• ومن اأبرز مهامها اأي�سًا: زيارات مراكز الإ�سالح والتاأهيل: حيث تقوم الدائرة 	

لإدارة  تخ�سع  التي  والنظارات  والتاأهيل  الإ�سالح  ملراكز  دورية  بزيارات 
مدير  اإىل  تو�سياتها  وتقدم  النزلء  اأو�ساع  على  لالطالع  ال�سرطة  واإ�سراف 

ال�سرطة.   عام 
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Ü :اإدارة اأمن ال�سرطة
• جهة رقابية ثانية تعمل داخل جهاز ال�سرطة الفل�سطينية.	
• ال�سرطة 	 جهاز  اأداء  يف  الإن�سان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  ال�سكاوى  تتلقى 

التحقيقات  واإجراء  مبتابعتها  وتقوم  ال�ُسرطي  الن�سباط  بقواعد  والإخالل 
املتابعة. بنتيجة  امل�ستكي  على  والرد  ب�ساأنها 

• جهاز 	 اأداء  على  الرقابة  يف  الإن�سان  وحقوق  املظامل  دائرة  مع  بذلك  ت�سرتك   
الفل�سطينية. ال�سرطة 

• وهي جهة مكلفة اأي�سًا مبتابعة انتهاكات ال�سرطة مع الق�ساء الع�سكري. 	

Ü لل�سرطة العام  املفت�س 
• اأُن�سىء مكتب املفت�س العام بقرار من مدير عام ال�سرطة عام 2008.	
• ي�سكل مكتب املفت�س العام لل�سرطة جهة رقابية ثالثة على اأداء جهاز ال�سرطة.	
• ت�سمل 	 بحيث  �ساملة؛  مركزية  رقابة  هي  لل�سرطة  العام  املفت�س  مكتب  رقابة 

جميع املواقع والإدارات والوحدات والأق�سام يف جهاز ال�سرطة دون ا�ستثناء.
• تهدف رقابة مكتب املفت�س العام اإىل �سمان معايري الرقابة واجلودة يف الأداء 	

وتعزيز النزاهة وال�سفافية ومرتكزات احلكم ال�سالح.

اإجراءات و�سمانات القب�س على الأ�سخا�س

متى يج�ز ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي يف جهاز ال�سرطة القب�س على الأ�سخا�س؟
القب�س هو اإجراء خطري لنطوائه على م�سا�س باحلريات ال�سخ�سية، وقد اأحاطه القانون 
فهذا  تنفيذه،  باآلية  تتعلق  و�سمانات  الإجراء  هذا  تنفذ  التي  باجلهة  تتعلق  ب�سمانات 
الإجراء ينفذ من قبل َمن ميتلك �سفة ال�سبط الق�سائي مبوجب القانون، ويتم يف الأ�سل 
بناء على اأمر ق�سائي من النيابة اأو الق�ساء، وهذا ما اأكدت عليه املادة )11( من القانون 
الأ�سا�سي بقولها ل يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأّي قيد اأو 

منعه من التنقل اإّل باأمر ق�سائي وفقًا لأحكام القانون. 

هل يج�ز ملاأم�ر ال�سبط الق�سائي اأن يقب�س على اأّي �سخ�س بدون اأمر ق�سائي؟
والقانون،  الأ�سا�سي  القانون  ين�س  بها كما  امل�سا�س  ال�سخ�سية وعدم  الأ�سا�س هو احلرية 
اأمر ق�سائي من النيابة  وال�ستثناء هو القب�س من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي بناًء على 
ق�سائية،  مذكرة  اأو  اأمر  بدون  القب�س  هو  ال�ستثناء  على  وال�ستثناء  الق�ساء،  اأو  العامة 
الإجراءات اجلزائية يف حالت ح�سرية مبينة  وارد يف قانون  وهذا ال�ستثناء ال�ستثنائي 
اأنه  اإذ  كان،  ظرف  اأيِّ  حتت  فيها  التو�سع  اإطالقًا  يجوز  ول  منه،   )30( املادة  ن�س  يف 
اأي  على  مذكرة«  »بال  يقب�س  اأن  الق�سائي  ال�سبط  ملاأمور  يجوز  املذكور  الن�س  ومبوجب 

�سخ�س حا�سر توجد دلئل كافية على اتهامه يف الأحوال التالية:
التي ت�ستوجب عقوبة احلب�س مدة تزيد على . 1 اأو اجلنح  التلب�س يف اجلنايات،  حالة 

اأ�سهر.  �ستة 
موقوفًا . 2 كان  اأو  وظيفته  بواجبات  قيامه  اأثناء  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  عار�س  اإذا 

بوجه م�سروع وفر اأو حاول الفرار من مكان التوقيف. 
اأو عنوانه . 3 اإعطاءه ا�سمه  اأمامه بارتكاب جرمية، ورف�س  اأو اتهم  اإذا ارتكب ُجرمًا 

اأو مل يكن له مكان �سكن معروف اأو ثابت يف فل�سطني.
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متى تك�ن حالة التلب�س باجلرمية؟
تكون اجلرمية ُمتلب�سًا بها يف اإحدى احلالت احل�سرية الثالث وهي:

حال ارتكابها اأو عقب ارتكابها بربهة وجيزة.. 1
اإذا تبع املجني عليه مرتكبها اأو تبعته العامة ب�سخب اأو �سياح اإثر وقوعها.. 2
اإذا ُوجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل اآلت اأو اأ�سلحة اأو اأمتعة اأو اأوراقًا . 3

اأو اأ�سياء اأخرى ُي�ستدل منها على اأنه فاعل اأو �سريك فيها، اأو اإذا ُوجدت به يف هذا 
الوقت اآثار اأو عالمات تفيد ذلك.

ماذا يت�جب على ماأم�ر ال�سبط الق�سائي اأن يفعل بعد تنفيذ اإجراء القب�س؟
يتوجب على ماأمور ال�سبط الق�سائي يف تلك احلالة، ومبوجب اأحكام ن�س املادة )34( من 
قانون الإجراءات اجلزائية، اأن ي�ستمع فورًا اإىل اأقوال املقبو�س عليه، فاإذا مل ياأِت املقب�س 
عليه مبربر لإطالق �سراحه، فاإنه يتوجب على ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن ُير�سله خالل مدة 

اأق�ساها اأربع وع�سرين �ساعة اإىل وكيل النيابة املخت�س ملبا�سرة اإجراءات التحقيق معه.

دون  ال�سرطة  يف  �ساعة   24 على  تزيد  مدة  عليه  املقب��س  بقاء  يعني  ماذا 
العر�س على النيابة؟

هذا الإجراء يعني اأننا اأمام حالة احتجاز تع�سفي ت�سكل جرمية د�ستورية وقانونية مو�سوفة 
القانون  املادة )32( من  ن�ست  العقوبات؛ حيث  وقانون  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  يف 
احلياة  حرمة  اأو  ال�سخ�سية  احلريات  من  اأي  على  اعتداء  »كل  يلي:  ما  على  الأ�سا�سي 
الأ�سا�سي  القانون  يكفلها  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  من  وغريها  لالإن�سان  اخلا�سة 
اأو القانون، جرمية ل ت�سقط الدعوى اجلنائية ول املدنية النا�سئة عنها بالتقادم، وت�سمن 
جرمية  ت�سكل  احلالة  تلك  اأن  كما  ال�سرر«.  عليه  وقع  ملن  عادًل  تعوي�سًا  الوطنية  ال�سلطة 
ا�ستخدام  اإ�ساءة  واأي�سًا  ال�سخ�سية  احلرية  حجز  يف  تتمثل  العقوبات  قانون  يف  مو�سوفة 

ال�سلطة وت�ستوجب عقوبات جنحوية الو�سف مبينة يف قانون العقوبات النافذ.

هل هناك �سقف زمني لتنفيذ مذكرة القب�س )مذكرة الإح�سار( من قبل ماأم�ر 
الق�سائي؟ ال�سبط 

مذكرة  لتنفيذ  اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  عليه  من�سو�س  زمني  �سقف  هناك  نعم 
يجوز  ل  اأنه  على  املذكور  القانون  من   )2/109( املادة  اأكدت  حيث  الإح�سار؛  اأو  القب�س 
من  يعتمدها  مل  ما  �سدورها  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  م�سي  بعد  الإح�سار  مذكرة  تنفيذ 
الق�ساء  اأو  العامة  النيابة  هو  اأ�سدرها  َمن  بعبارة  هنا  واملق�سود  اأخرى،  ملدة  اأ�سدرها 

بح�سب مقت�سى احلال.

وماذا عن الطريقة التي يجب اأن ُيعامل بها املقب��س عليه؟
هذا ما اأجابت عليه املادة )29( من قانون الإجراءات اجلزائية بقولها »ل يجوز القب�س 
مبا  معاملته  جتب  كما  قانونًا،  بذلك  املخت�سة  اجلهة  من  باأمر  اإّل  حب�سه  اأو  اأحد  على 
القانون  املادة )13( من  �سددت  فيما  معنويًا«.  اأو  بدنيًا  اإيذاوؤه  يجوز  ول  كرامته،  يحفظ 
الأ�سا�سي على اأنه »1. ل يجوز اإخ�ساع اأحد لأي اإكراه اأو تعذيب، ويعامل املتهمون و�سائر 
باملخالفة  �سدر  اعرتاف  اأو  قول  كل  باطاًل  يقع   .2 لئقة  معاملة  حرياتهم  من  املحرومني 

لأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة«.
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مذكرات احل�س�ر والإح�سار والت�قيف واإجراءاتها

هل تختلف مذكرة الإح�سار عن مذكرة احل�س�ر وبخا�سة يف مرحلة التحقيق 
مع املتهم؟

اأن كال املذكرتني الق�سائيتني جوازيتني  اإذ بالرغم من  نعم هنالك اختالف كبري بينهما، 
من حيث الإ�سدار لوكيل النيابة العامة، وكالهما ينفذان من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي 
النيابة  وكيل  قبل  من  ابتداًء  ت�سدر  دعوة  مبثابة  هي  احل�سور  مذكرة  اأن  اإّل  املخت�س، 
الدعوة  تلك  املتهم  يلِب  مل  فاإذا  معه،  التحقيق  اإجراءات  حل�سور  للمتهم  وموجهة  العامة 
لوكيل  يجوز  عندئذ  املتهم  فرار  من  معقولة  ولأ�سباب  خ�سية  هنالك  اأو  التحقيق  حل�سور 

النيابة العامة اأن ُي�سدر مذكرة اإح�سار)قب�س( بحقه.  

هل تختلف مذكرة احل�س�ر والإح�سار عن مذكرة الت�قيف؟
اأي�سًا من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي املخت�س  التي تنفذ  التوقيف  نعم تختلف، فمذكرة 
وتعد اأي�سًا اإجراًء جوازيًا للنيابة العامة؛ ل ت�سدر من قبل وكيل النيابة العامة املخت�س اإّل 
التحقيق، فبعد عملية ال�ستجواب،  اإجراءات  اأخطر  ا�ستجواب املتهم؛ والذي يعد من  بعد 
والتوقيف،  ل.  اأم  التوقيف  لإ�سدار مذكرة  مقت�سى  كان هنالك  اإذا  ما  النيابة  وكيل  يقرر 
هو اإجراٌء احرتازٌي حم�ٌس له اأ�سوله و�سوابطه القانونية، ولي�س عقوبة، ول ينبغي اأن يكون 
كذلك، باأيِّ حال من الأحوال. وت�سدر مذكرة التوقيف من قبل وكيل النيابة ملدة 48 �ساعة 
ويراعى متديدها، اإْن كان له مقت�سى، من قبل املحكمة املخت�سة وح�سب القانون، وينبغي 

اأن ُيبنى هذا التمديد على قراءة دقيقة من الق�ساء املخت�س مللف التحقيق.

على ماذا حتت�ي مذكرات احل�س�ر والإح�سار والت�قيف؟
توّقع مذكرات  املادة )110( من قانون الإجراءات اجلزائية بقولها:  اأجابت عليه  هذا ما 
الر�سمي  بخامتها  وُتختم  بذلك  قانونًا  املخت�سة  اجلهة  من  والتوقيف  والإح�سار  احل�سور 

وت�سمل على ما يلي:
اإ�سم املتهم املطلوب اإح�ساره واأو�سافه و�سهرته.. 1
اجلرمية املتهم بها ومادة التهام.. 2

عنوانه كاماًل ومدة التوقيف اإْن ُوجدت.. 3
الإح�سار  مذكرة  م�سم�ن  ُيبلغ  اأن  الق�سائي  ال�سبط  ماأم�ر  على  يت�جب  هل 

عليه؟ للمقب��س 
اأخّل ب�سمانات املقبو�س عليه. حيث تن�س املادة )112( من  واإّل  نعم يتوجب عليه ذلك 
ُيبلغ م�سمونها  اأن  املذكرة  بتنفيذ  القائم  اأنه يجب على  الإجراءات اجلزائية على  قانون 

عليها. يطلعه  واأن  عليه  ُقب�س  الذي  لل�سخ�س 

ولكن ماذا ل� كانت حالة املتهم ال�سحية ل ت�سمح باإح�ساره؟
يتوجب  الإجراءات اجلزائية  قانون  املادة )114( من  فاإنه ومبوجب  تلك احلالة،  مثل  يف 
النيابة  ولوكيل  معه،  للتحقيق  املتهم  اإقامة  مكان  اإىل  ينتقل  اأن  العامة  النيابة  وكيل  على 
احلرا�سة  و�سع  مع  لعالجه،  الأمر  لزم  اإذا  امل�ست�سفى  اإىل  املتهم  باإدخال  ياأمر  اأن  العامة 

الالزمة عليه اإذا راأى �سرورة توقيفه.  
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اإجراءات و�سمانات دخ�ل املنازل وتفتي�سها

تفتي�س  ال�سرطة  جهاز  من  املخت�سني  الق�سائي  ال�سبط  ملاأم�ري  يج�ز  هل 
املنازل؟

ال�سبط  ماأموري  قبل  من  املنازل  ودخول  املنازل،  ُحرمة  هو  والقانوين  الد�ستوري  الأ�سل 
اأمر ق�سائي  اإىل  اأو حتى مراقبتها هو ا�ستثناٌء  على الأ�سل، ويحتاج  اأو تفتي�سها  الق�سائي 
الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  من   )17( املادة  اأكدته  ما  وهذا  للقانون،  ووفقًا  ُم�سبب 
بقولها: للم�ساكن ُحرمة، فال جتوز مراقبتها اأو دخولها اأو تفتي�سها اإّل باأمر ق�سائي ُم�سبب 
ووفقًا لأحكام القانون. وهذا ما اأكدته اأي�سًا املادة )39( من قانون الإجراءات اجلزائية، 
وعلى نحو اأكرث تف�سياًل يف ال�سمانات املقررة، حيث جاء الن�س املذكور على النحو التايل:

دخول املنازل وتفتي�سها عمل من اأعمال التحقيق ل يتم اإّل مبذكرة من قبل النيابة . 1
املراد  املنزل  يف  يقيم  �سخ�س  اإىل  موجه  اتهام  على  بناًء  ح�سورها،  يف  اأو  العامة 
قوية  قرائن  لوجود  اأو  ارتكابها،  با�سرتاكه يف  اأو  اأو جنحة  بارتكاب جناية  تفتي�سه 

على اأنه يحوز اأ�سياء تتعلق باجلرمية.
يجب اأن تكون مذكرة التفتي�س ُم�سببة.. 2

حُترر املذكرة با�سم واحد اأو اأكرث من ماأموري ال�سبط الق�سائي. . 3

ولكن ماذا ل� دخل ماأم�ر ال�سبط الق�سائي املنزل بدون مذكرة تفتي�س �سادرة 
ح�سب الأ�س�ل؟

يف مثل تلك الأحوال، نكون اأمام انتهاك د�ستوري وقانوين حُلرمة املنازل، وجرمية يعاقب 
لأن  التفتي�س،  ترتبت على عملية  التي  الإجراءات  كافة  اإىل بطالن  اإ�سافة  القانون،  عليها 
غري  الإجراء  هذا  جراء  من  املت�سرر  وتعوي�س  حمالة،  ل  باطٌل  فهو  باطل  على  ُبني  ما 
الد�ستوري وغري القانوين. وهذا ما اأكدته املادة )17( من القانون الأ�سا�سي والتي ن�ست 
اإّل باأمر ق�سائي  اأو تفتي�سها  على ما يلي: »للم�ساكن حرمة، فال جتوز مراقبتها اأو دخولها 
ُم�سبب ووفقًا لأحكام القانون. يقع باطاًل كل ما يرتتب على خمالفة اأحكام هذه املادة، وملن 
كما  الفل�سطينية«.  الوطنية  ال�سلطة  ت�سمنه  تعوي�س عادل  ت�سرر من جراء ذلك احلق يف 

ون�ست املادة )52( من قانون الإجراءات اجلزائية �سراحة على اأنه يرتتب البطالن على 
عدم مراعاة اأي حكم من اأحكام الف�سل اخلا�س بالتفتي�س يف قانون الإجراءات.  

قبل  من  تنفذ  والتي  النيابة  عن  ال�سادرة  التفتي�س  مذكرة  حمت�يات  هي  ما 
الق�سائي؟ ال�سبط  ماأم�ري 

اأن  اأوًل من  يتاأكد  اأن  املوقف،  مثل هذا  يكون يف  املنزل، عندما  ينبغي على �ساحب  بداية 
اإّل مبوجب  مُتنح  ل  التي  الق�سائي  ال�سبط  اأ�سا�سًا �سفة  التفتي�س ميلك  َمن يحمل مذكرة 
قبل  التفتي�س  مذكرة  على  الطالع  يطلب  اأن  وثانيًا  القانون،  يف  املبينة  وللجهات  القانون 
العامة  النيابة  عن  �سادرة  باأنها  يتاأكد  واأن  املنزل،  اإىل  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  دخول 

وموّقعة وممهورة بخامتها. 

الإجراءات اجلزائية؛  قانون  املادة )40( من  بح�سب  التفتي�س،  ت�ستمل مذكرة  اأن  وينبغي 
التالية: القانونية  البيانات  على 

اإ�سم �ساحب املنزل املراد تفتي�سه و�سهرته.. 1
عنوان املنزل املراد تفتي�سه.. 2
التفتي�س.. 3 الغر�س من 
اإ�سم ماأمور ال�سبط الق�سائي امل�سرح له بالتفتي�س.. 4
املدة التي ت�سري خاللها مذكرة التفتي�س.. 5
اإ�سدارها.. 6 تاريخ و�ساعة 

اإجراءات  تتم  اأن  يجب  فاإنه  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )43( املادة  ن�س  وبح�سب 
التفتي�س  يجري  فعندئٍذ  ح�سوره،  تعذر  فاإذا  املنزل،  حائز  اأو  املتهم  بح�سور  التفتي�س 

بح�سور �ساهدين من اأقاربه اأو جريانه ويجب اأن يدون ذلك يف حم�سر التفتي�س.

مبذكرات   املنازل  تفتي�س  ال�سرطة  من  الق�سائي  ال�سبط  ملاأم�ري  يحق  هل 
وقت؟ اأي  يف  التفتي�س 

كانت  اإذا  ّل  اإ لياًل  املنازل  دخول  يجوز  ول  نهارًا،  يكون  اأن  يجب  املنازل  تفتي�س 
الإجراءات  وتلك  ذلك،  ت�ستوجب  ال�ستعجال  ظروف  كانت  اأو  بها  متلب�سًا  اجلرمية 

املو�سوع. حمكمة  لرقابة  تخ�سع 
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هل يج�ز ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي من ال�سرطة تفتي�س املنازل بدون مذكرة 
تفتي�س؟

تفتي�س  مبذكرة  مراقبتها  اأو  تفتي�سها  اأو  دخولها  وال�ستثناء  املنازل،  ُحرمة  هو  الأ�سل 
بدون  دخولها  هو  ال�ستثناء  على  وال�ستثناء  الأ�سول،  ح�سب  �سادرة  ُم�سببة  ق�سائية 
من   )48( املادة  يف  ح�سري  نحو  على  وارد  ا�ستثنائي  ا�ستثناء  وهو  تفتي�س؛  مذكرة 
اإجراءات  بطالن  طائلة  حتت  مطلقًا  فيه  التو�سع  يجوز  ول  اجلزائية  الإجراءات  قانون 
على  املذكورة  املادة  ن�ست  حيث  املت�سررين،  وتعوي�س  املنزل  حرمة  وانتهاك  التفتي�س 

وهي:  تلك احلالت احل�سرية 
طلب امل�ساعدة من داخل املنزل. . 1
حالة احلريق اأو الغرق.. 2
اإذا كان هناك جرمية متلب�سًا بها.. 3
به . 4 املوقوف  املكان  من  فرَّ  �سخ�س  اأو  عليه،  القب�س  يجب  �سخ�س  تعقب  حالة  يف 

بوجه م�سروع.

عملية  املخت�س  الق�سائي  ال�سبط  ماأم�ر  ينفذ  اأن  تعني  التفتي�س  مذكرة  هل 
التفتي�س كما يرتئي؟ 

قطعًا ل، وهذا ما اأكدته املادة )50( من قانون الإجراءات اجلزائية، اإذ ينبغي على ماأمور 
ال�سبط الق�سائي املخول بالتفتي�س القيام بعملية التفتي�س مبا ين�سجم مع الغر�س من تلك 
 )40( املادة  يف  عليها  املن�سو�س  التفتي�س  مذكرة  يف  الواردة  البيانات  اأحد  وهو  العملية، 
يعد  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  فاإنَّ  ذلك  وبخالف  القول،  �سبق  كما  الإجراءات  قانون  من 

متع�سفًا يف ال�سالحيات املخولة له مبوجب مذكرة التفتي�س. 

وبالتايل، فاإنه اإذا ما التزم ماأمور التفتي�س بغر�س التفتي�س، ومع ذلك ظهر عر�سًا خالل 
على  ويجب  كما  ي�سبطها.  اأن  له  جاز  جرمية؛  حيازتها  تعد  اأ�سياء  وجود  التفتي�س  عملية 
زها  ماأمور التفتي�س اأن ي�سبط جميع الأ�سياء التي يعرث عليها واملتعلقة باجلرمية واأن ُيحرِّ
واأن ُيثبِّت كافة تلك الإجراءات يف حم�سر التفتي�س، واإذا وجد خالل عملية التفتي�س اأوراقًا  
خمتومة اأو مغلقة فال يجوز له اأن يف�سها وعليه اأن يكتفي فقط بتحريزها اإْن كانت متعلقة 
باجلرمية، وينبغي على ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن يذكر يف حم�سر التفتي�س كافة الأ�سياء 

التي متَّ �سبطها وحتريزها، والأماكن التي ُوجدت فيها، واأن ُيوّقع على حم�سر التفتي�س هو 
وَمن ح�سر اإجراءات التفتي�س من املنزل الذي جرى تفتي�سه.

من  ن�سخة  عن  احل�س�ل  تفتي�سه  جرى  الذي  املنزل  حلائز  قان�نًا  يحق  هل 
التفتي�س؟ حم�سر 

يجوز  التي  احلالت  يف  )املتهم(  الأ�سخا�س  تفتي�س  كان  فاإذا  له،  قانويٌن  حٌق  هذا  نعم 
القب�س فيها قانونًا ي�ستتبع قيام ماأمور ال�سبط الق�سائي املخت�س بتحرير حم�سر تفتي�س 
طلب  اإذا  عنها  �سورة  عليه  املقبو�س  وت�سليم  بحوزته  التي  امل�سبوطات  قائمة  على  يحتوي 
باب  من  فاإنه  اجلزائية،  الإجراءات  قانون  من   )38( ن�س  املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  ذلك 
اأوىل يف تفتي�س املنازل اأنه يحق حلائز املنزل الذي جرى تفتي�سه باإجراء اأ�سويل ا�ستثنائي 
على الأ�سل العام املتمثل بحرمة املنازل اأن يح�سل على �سورة عن حم�سر التفتي�س الذي 

ي�ستمل على قائمة امل�سبوطات التي جرى حتريزها. 

ماذا يفعل ماأم�ر ال�سبط الق�سائي املخت�س اإذا كان املراد تفتي�سه اأُنثى؟
اإذا كان ال�سخ�س املراد تفتي�سه اأُنثى، فاإنه وبح�سب ن�س املادة )47( من قانون الإجراءات 
اجلزائية ل يجوز تفتي�سها اإّل بوا�سطة اأُنثى ينتدبها لذلك ماأمور ال�سبط الق�سائي القائم 

التفتي�س. على عملية 
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اإجراءات و�سمانات دخ�ل اجلمعيات وتفتي�سها

هل يج�ز ملاأم�ري ال�سبط من جهاز ال�سرطة دخ�ل مقار اجلمعيات والهيئات 
وتفتي�سها؟ الأهلية 

اأو غريه من الأجهزة الأمنية دخول  ل يجوز ملاأموري ال�سبط الق�سائي من جهاز ال�سرطة 
مقار اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية اأو تفتي�سها اأو تفتي�س اأّي من مراكزها اأو فروعها 
ق�سائية  جهة  عن  �سادر  ق�سائي  قرار  مبوجب  اإّل  اأموالها  على  اليد  و�سع  اأو  اإغالقها  اأو 
اجلمعيات  قانون  من   )41( املادة  اأكدته  ما  وهذا  القانونية.  الأ�سول  ح�سب  خمت�سة 
التايل:»ل يجوز  النحو  والتي جاءت على  ل�سنة 2000  الأهلية رقم )1(  والهيئات  اخلريية 
اأي من مراكزها  اأو  تفتي�س مقرها  اأو  اإغالق  اأو  هيئة  اأو  اأية جمعية  اأموال  على  اليد  و�سع 

وفروعها اإّل بعد �سدور قرار من جهة ق�سائية خمت�سة«. 

وتفتي�سها  اجلمعيات  مقار  الق�سائي  ال�سبط  ماأم�ري  دخ�ل  على  يرتتب  ماذا 
بدون قرار ق�سائي؟

الأمنية  الأجهزة  من  غريه  اأو  ال�سرطة  جهاز  من  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  دخول  اإن 
والقيام  فروعها،  من  فرع  اأي  اإىل  اأو  الأهلية،  والهيئات  اخلريية  اجلمعيات  مقار  اإىل 
خمت�سة  ق�سائية  جهة  من  �سادرة  تفتي�س  مذكرة  اأو  اأمر  بدون  بداخلها  تفتي�س  بعمليات 
لأن  اإجراءات،  من  عليها  يرتب  ما  وكل  جرت  التي  التفتي�س  اإجراءات  كافة  بطالن  يعني 
اأمام جرمية د�ستورية  ما ُبني على باطل فهو باطل ل حمالة. ونكون يف مثل تلك الأحوال 
من  ومتكينها  اجلمعيات  ت�سكيل  يف  الد�ستوري  احلق  على  العتداء  يف  متثلت  مو�سوفة 
تعوي�سًا  وت�ستتبع  والعقاب،  املحا�سبة  وت�ستوجب  القانون،  ح�سب  بحرية  اأن�سطتها  مزاولة 

الأ�سا�سي.  القانون  املادة )32( من  اأكدته  ال�سرر؛ وهذا  عادًل ملن وقع عليه 

وعمومًا، فاإنه ينبغي النتباه دومًا اإىل اأحكام املادة )3/46( من الالئحة التنفيذية لقانون 
ر�سمية  جهة  لأية  يحق  »ل  اأنه  على  �سراحة  اأكدت  والتي   2003 عام  ال�سادرة  اجلمعيات 
التدخل يف عملية ت�سيري اجتماعات اجلمعيات اأو انتخاباتها اأو ن�ساطاتها اأو التاأثري عليها«.

اإجراءات و�سمانات مراقبة اله�اتف وت�سجيل املكاملات

اأو  الثابتة  اله�اتف  مبراقبة  القيام  الق�سائي  ال�سبط  ملاأم�ري  يج�ز  هل 
املكاملات؟ النقالة وت�سجيل 

لقد اأحاط قانون الإجراءات اجلزائية عملية مراقبة الهواتف وت�سجيل املكاملات ب�سمانات 
ل�سالح  مقررة  وهي  املذكور،  القانون  من   )51( املادة  ن�س  اأحكام  يف  واردة  جدًا  قوية 
اإجراءات  �سل�سلة  فهنالك  د�ستوري،  كحق  اخل�سو�سية  يف  للحق  احرتامًا  املواطنني 
وم�ساءلة  املتبعة  الإجراءات  بطالن  طائلة  حتت  بها  والتقّيد  مراعاتها  ينبغي  و�سمانات 

مرتكبيها وفقًا للقانون؛ وهي على النحو التايل:
ل يتم هذا الإجراء اإّل بناًء على طلب من النائب العام فقط دون غريه من اأع�ساء . 1

العامة.  النيابة 
يجب احل�سول على اإذن من قا�سي ال�سلح للقيام بعملية املراقبة على الهواتف. . 2
يجب اأن يكون اإذن املراقبة ال�سادر بهذا اخل�سو�س ُم�سببًا. . 3
اأو . 4 جناية  نوع  من  جرمية  يف  احلقيقة  اإظهار  يف  فائدة  الإذن  لهذا  يكون  اأن  يجب 

جنحة فقط دون املخالفة، واأن تكون تلك اجلرمية قد وقعت فعاًل، ومعاقٌب عليها 
باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة. 

اإذن املراقبة املمنوح خم�سة ع�سر يومًا قابلة للتجديد ملرة . 5 اأن ل تتجاوز مدة  يجب 
واحدة فقط.
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واجبات ال�سرطة داخل مراكز الحتجاز خالل مرحلة الت�قيف؟

ما هي واجبات ماأم�ري ال�سبط الق�سائي من جهاز ال�سرطة وغريه من املكلفني 
ت�قيفه  ومتديد  وت�قيفه  املتهم  على  القب�س  مرحلة  خالل  الق�انني  باإنفاذ 

داخل مراكز الت�قيف؟
اأربع واجبات رئي�سية تقع على عاتق ماأموري ال�سبط الق�سائي من جهاز ال�سرطة  هنالك 

وغريه من املكلفني باإنفاذ القوانني يف مثل تلك الظروف والأحوال وتتمثل مبا يلي:

اأو . 1 القا�سية  املعاملة  اأو  للتعذيب  اإخ�ساعه  وعدم  اإن�سانية  معاملة  املوقوف  معاملة 
اأو احلاطة بالكرامة. الالاإن�سانية 

الحتجاز . 2 مراكز  يف  له  زيارته  وحق  مبحام  ال�ستعانة  حق  من  املوقوف  متكني 
والتوقيف دون اأية قيود اأو عوائق.

لالأ�سول . 3 وفقًا  له  وزيارتهم  وذويه  باأقاربه  الت�سال  حق  من  املوقوف  متكني 
القانونية.

الإفراج عن املوقوف دون اإبطاء حال �سدور قرار ق�سائي بالإفراج عنه، ما مل يكن . 4
موقوفًا اأو حمبو�سًا ل�سبب اآخر.

ماذا تعني عبارة ما مل يكن م�ق�فًا اأو حمب��سًا ل�سبب اآخر؟ 
تعني وجود قرار ق�سائي بالتوقيف اأو احلب�س، �سادر عن جهة ق�سائية خمت�سة، ول عالقة 
التوقيف  اإذا ا�ستمر  اإثره. وبالتايل، فاإنه  التوقيف الذي �سدر قرار الإفراج على  له بقرار 
تنفيذ  لعرقلة  جتري  حماولت  اأمام  فاإننا  فعليًا  الق�سائي  القرار  هذا  وجود  عدم  رغم 
اأمام جرميتني د�ستوريتني الأوىل تتمثل يف عملية  القرار الق�سائي بالإفراج؛ وبذلك نكون 
اأو تعطيل تنفيذ قرار ق�سائي بالإفراج خالفًا  التع�سفي والثانية يف المتناع عن  الحتجاز 
تتمثل  الأوىل  النافذ  العقوبات  قانون  مبوجب  اأي�سًا  وجرميتني  الأ�سا�سي،  القانون  لأحكام 

يف حجز احلرية ال�سخ�سية خالفًا للقانون والثانية تتمثل يف اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.

كيفية تعامل مدراء وماأم�ري جهاز ال�سرطة مع النزلء

كيف ينبغي اأن يتعامل مدراء وماأم�ري مركز الإ�سالح والتاأهيل )ال�سج�ن( يف 
ال�سرطة مع النزلء؟

ل�سنة 1998 مهام و�سالحيات  والتاأهيل )ال�سجون( رقم )6(  الإ�سالح  بنّي قانون مراكز 
واإجراءات عمل مدراء وماأموري تلك املراكز ومن اأبرزها:

• اإّل مبوجب مذكرة قانونية �سادرة ح�سب الأ�سول 	 عدم اإدخال النزيل اإىل املركز 
والقانون.

• حظر اإبقاء النزيل داخل املركز بعد انتهاء املدة املحددة قانونًا يف املذكرة.	

• يتعني على ماأمور املركز التثبت من هوية النزيل وقانونية املذكرة ال�سادرة بحقه.	

• يحتفظ كل مركز ب�سجل عام مرقوم للنزلء ودفرت يومية حلوادث املركز.	

• يتم فتح ملف خا�س لكل نزيل ويخ�سع هذا امللف وال�سجالت لرقابة مدير املركز.	

• وجدت 	 اإْن  ممنوعة  مواد  اأية   و�سبط  املركز  دخوله  لدى  النزيل  تفتي�س  يجب 
بحوزته.

• تفتي�س النزيل الأُنثى ل يتم اإّل من خالل اأُنثى للقيام بتلك املهمة.	

• اإليه 	 ُتر�سل  التي  اأو  معه  يجلبها  التي  النزيل  واأمتعة  بنقود  املركز  ماأمور  يحتفظ 
حال  النزيل  واأمتعة  نقود  وُت�سلم  عنه،  الإفراج  فور  اإليه  ُترد  اإي�سالت  مبوجب 

وفاته اإىل ورثته. 

• وقبل 	 املركز  دخوله  لدى  نزيل  كل  مبعاينة  يقوم  اأن  املركز  طبيب  على  يتعني 
اإعداد  و�ساعة  تاريخ  به  مو�سحًا  ال�سحية  حالته  تقريرًا عن  ويدون  عنه  الإفراج 

التقرير. ذلك 

• ُيحال النزيل املري�س اإىل امل�ست�سفى فورًا اإذا ا�ستدعت حالته ذلك، ويجب اأن يتم 	
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اإخبار اأهله بذلك فورًا، واأن ُيوؤذن لهم بزيارته لالطمئنان على و�سعه ال�سحي.

• اإذا تويف اأي نزيل يف املركز فاإنه يتوجب على طبيب املركز اأن ينظم تقريرًا �ساماًل 	
بذلك.

• يتوجب على مدير املركز اأو من ينوب عنه اإبالغ النيابة العامة فورًا بوفاة اأي نزيل 	
ميوت فجاأة اأو بحادث اأو اإ�سابة بالغة، وبكل جناية تقع من النزلء اأو عليهم، اأو 

حادث خطري. 

• اأية 	 اأو  اأوراق ق�سائية  اأية  اإطالع النزيل على  اأو من ينوب عنه  على ماأمور املركز 
اأمور تخ�سه فور و�سولها لإدارة املركز واإثبات و�سولها للنزيل يف �سجل ر�سمي.

• بالرد 	 ويبلغ  املخت�سة  للجهة  وير�سل  طلب  اأو  �سكوى  اأية  تقدمي  يف  احلق  للنزيل 
فور و�سوله.

• يحظر على املدير واأي فرد من املركز دخول اأية زنزانة بها نزيل ما مل يكن معه 	
مرافق.

• يحظر حمل ال�سالح داخل املركز اإّل يف الأحوال ال�سرورية املحددة قانونًا. 	

• ل يجوز ا�ستخدام ال�سالح الناري يف احلالت التي تعر�س حياة الآخرين للخطر.	

• مع 	 النارية  الأ�سلحة  با�ستخدام  املعنية  اجلهات  اإبالغ  املركز  مدير  على  يتوجب 
البدء بالتحقيق الإداري للوقوف على اأ�سباب ودوافع احلادث.

• ينبغي و�سع النزلء الذكور يف ق�سم منف�سل عن النزيالت الإناث.	

• ينبغي و�سع الأحداث يف مراكز خا�سة بهم.	

• منف�سلة 	 اأق�سام  على  ويوزعون  املراكز  داخل  جن�س  كل  من  النزلء  ي�سنف 
بالقدر  وذلك  ال�سوابق(  ذوي  ال�سوابق،  ذوي  غري  حقوقية،  دعاوى  )موقوفني، 

الذي  ت�سمح به ظروف كل مركز.

• والرعاية 	 النوم  واأوقات  التغذية  حيث  من  خا�سة  معاملة  احلامل  النزيلة  تعامل 
الطبية.

• الر�سمية 	 ال�سجالت  يف  ذلك  ُيذكر  فال  املركز  يف  طفلها  النزيلة  و�سعت  اإذا 
اأُمه  مبعية  الطفل  ويبقى  الولدة،  مكان  امل�ست�سفى  ويعترب  امليالد  �سهادة  يف  ول 
حتى بلوغه ال�سنتني من العمر، وعلى مدير املركز اأن يوفر لالأم املر�سعة مكانًا 

النزيالت. بقية  عن  منف�ساًل 

• اإذا مل ترغب النزيلة يف اإبقاء الطفل اأو بلغ ال�سنتني ُي�سلَّم ملن له حق ح�سانته بعد 	
الأُم اإّل اإذا قرر الطبيب اأن حالة الطفل ال�سحية ل ت�سمح بذلك، واإذا مل يوجد 
َمن له احل�سانة يتم اإيداع الطفل يف اإحدى موؤ�س�سات رعاية الأطفال وُتخطر الأم 

بذلك وُي�سمح لها بروؤيته دوريًا.

• بتنظيم 	 املخت�سة  التعليمية  وبالتن�سيق مع اجلهات  للمراكز  العامة  املديرية  تقوم 
وو�سائل  املطالعة  مقومات  وتوفري  للنزلء  التعليمية  الفر�س  وتاأمني  الدورات 

الدرا�سة اجلامعية. موا�سلة 

• يجب اأن ل تت�سمن ال�سهادة الدرا�سية اأو املهنية املمنوحة للنزيل اأية بيانات ُتفيد 	
باأنها قد ُمنحت له اأثناء وجوده يف املركز اأو من مدر�سة ملحقة باملركز.
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حق�ق النزلء يف قان�ن مراكز الإ�سالح والتاأهيل

ما هي حق�ق النزلء املن�س��س عليها يف قان�ن مراكز الإ�سالح والتاأهيل؟
• مينع ت�سغيل النزلء يف البيوت اأو يف الأمور اخلا�سة.	
• مينع تعذيب النزيل اأو ا�ستعمال ال�سدة معه.	
• مينع خماطبة النزيل ببذاءة اأو باألقاب حمقرة.	
• يحظر على الأفراد يف املركز مواكلة النزيل اأو زائره اأو ممازحته.	
• يحظر دخول حجرة النزيل لياًل اإّل عند ال�سرورة وبح�سور املدير اأو من ينوب عنه.	
• ي�سمح للنزيل باإقامة �سعائره وتاأدية فرائ�سه الدينية بحرية تامة.	
• يف 	 الأقل  على  واحدة  ومرة  �سيفًا  الأ�سبوع  يف  الأقل  على  مرتني  النزيل  ي�ستحم 

�ستاًء. الأ�سبوع 
• يغ�سل النزيل وجهه واأطرافه مرتني يف اليوم �سباحًا وم�ساًء.	
• يغ�سل النزيل مالب�سه مرة واحدة على الأقل يف الأ�سبوع.	
• يق�س �سعر النزيل مرة واحدة يف ال�سهر.	
• يزال �سعر النزيل املحكوم عليه باحلب�س ثالثة اأ�سهر فاأكرث.	
• يحلق النزيل ذقنه مرتني على الأقل يف الأ�سبوع.	
• تزود اإدارة املركز حجرة النزيل بو�سائل الإنارة وو�سائل التدفئة اأيام الربد.	
• يتكون فرا�س النزيل من فر�سة ا�سفنج وخم�س بطانيات �سوف.	
• توزع وجبات الطعام على النزيل يف املكان املعد له يف حجرته يف الأوقات املقررة.	
• توزع وجبة الع�ساء للنزيل وقت غروب ال�سم�س.	

الحتجاز التع�سفي مفه�مه وحالته

ما ه� مفه�م الحتجاز التع�سفي؟
الحتجاز التع�سفي هو حرمان ال�سخ�س من حريته اأو تقييدها بدون م�سوغ قانوين.

ما هي حالت الحتجاز التع�سفي؟
فاإنَّ  التع�سفي  بالحتجاز  املعني  العامل  اخلرباء(  )فريق  املتحدة  الأمم  فريق  بح�سب 

احلرمان من احلرية اأو تقييدها يكون تع�سفيًا يف اأيٍّ من احلالت التالية:

اإذا كان من امل�ستحيل التذرع باأّي اأ�سا�س قانوين لتربير احلرمان من احلرية؛ كبقاء . 1
ال�سخ�س يف الحتجاز بعد انتهاء مدة حمكوميته، اأو بعد �سدور عفو عام اأو خا�س 
عنه، اأو بعد �سدور قرار ق�سائي بالإفراج عنه بالكفالة وا�ستكمال اإجراءاتها ما مل 
اآخر مبوجب مذكرة ق�سائية �سادرة ح�سب  ل�سبب قانوين  اأو حمبو�سًا  يكن موقوفًا 

والقانون.  الأ�سول 
الأ�سا�سية . 2 واحلريات  احلقوق  ممار�سة  عن  ناجمًا  احلرية  من  احلرمان  كان  اذا 

التي كفلها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
تكوين  يف  واحلق  ال�سلمي  التجمع  يف  واحلق  والتعبري  الراأي  كحرية  وال�سيا�سية؛ 
يف  واحلق  التنقل  يف  واحلق  املعتقد  وحرية  الأهلية  والهيئات  اخلريية  اجلمعيات 

امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية.
وال�سمانات . 3 للمعايري  خطرة  انتهاكات  عن  ناجمًا  احلرية  من  احلرمان  كان  اإذا 

الخالل  اأو  الع�سكري  الق�ساء  اأمام  املدنيني  كمحاكمة  العادلة؛  باملحاكمة  املتعلقة 
ب�سمانات املتهم الواردة يف ن�س املادة )14( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

وال�سيا�سية. املدنية 
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اجلهات املكلفة بالرقابة على مراكز الحتجاز

مراكز  داخل  العدالة  �سري  ح�سن  مبتابعة  قان�نًا  املكلفة  اجلهات  هي  َمن 
الحتجاز والتاأكد من عدم وج�د نزيل اأو حمتجز ب�سكل تع�سفي بداخلها؟

هناك عدة جهات مكلفة قانونًا مبتابعة ح�سن �سري العدالة داخل مراكز الحتجاز وهي:
النائب العام: حيث تن�س املادة )128( من قانون الإجراءات اجلزائية على ما . 1

املكان  اأو يف غري  قانونية،  نزيل ب�سفة غري  اأو  بوجود موقوف  َمن علم  لكل   « يلي: 
ياأمر  الذي  بذلك،  م�ساعديه  اأحد  اأو  العام  النائب  ُيخطر  اأن  لذلك،  املخ�س�س 
ويحرر  قانونية،  غري  ب�سفة  املحبو�س  اأو  املوقوف  عن  والإفراج  التحقيق  باإجراء 

حم�سرًا بذلك لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة«.
اأع�ساء النيابة العامة وروؤ�ساء حماكم البداية وال�ستئناف: حيث تن�س . 2

املادة )126( من قانون الإجراءات اجلزائية على ما يلي: »للنيابة العامة وروؤ�ساء 
واأماكن  )ال�سجون(  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  تفّقد  وال�ستئناف  البداية  حماكم 
اأو موقوف ب�سفة غري  نزيل  للتاأكد من عدم وجود  دوائرهم  املوجودة يف  التوقيف 
واأن  واحلب�س  التوقيف  اأوامر  وعلى  املركز  �سجالت  على  يطلعوا  اأن  ولهم  قانونية، 
ياأخذوا �سورًا منها واأن يت�سلوا باأي موقوف اأو نزيل وي�سمعوا منه اأّي �سكوى يبديها 
على  للح�سول  م�ساعدة  كل  لهم  يقدموا  اأن  املراكز  وماأموري  مديري  وعلى  لهم، 

يطلبونها«. التي  املعلومات 
ق�ساة املحكم عم�مًا كلٌّ يف دائرة اخت�سا�سه: حيث تن�س املادة )70( من . 3

قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 2002 على ما يلي: »للنائب العام اأو وكالئه 
والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  جميع  دخول  اخت�سا�سه  دائرة  يف  كل  املحاكم  وق�ساة 
)ال�سجون( يف اأي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تق�سي به القوانني والتاأكد 
موافاتهم  املراكز  مدراء  وعلى  العامة  النيابة  وقرارات  املحاكم  اأحكام  تنفيذ  من 

بجميع ما يطلبون من بيانات«.
مراكز . 4 قانون  من   )10( املادة  تن�س  حيث  العدل:  ووزير  الداخلية  وزير 

الإ�سالح والتاأهيل  رقم )6( ل�سنة 1998 على ما يلي: »1. لوزيري الداخلية والعدل 

املالحظات  واإبداء  تفقده  بق�سد  مركز  لأي  الدخول  حق  منهما  اأي  ينتدبه  َمن  اأو 
)وزير  للوزير  يجوز   .2 خا�س  �سجل  يف  تدون  اأن  على  يرونها  التي  املقرتحات  اأو 
واأخ�سائيني  مفت�سني  تعيني  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  مع  وبالتن�سيق  الداخلية( 

اجتماعيني من ذوي الكفاءة لدرا�سة حالة النزيل النف�سية والجتماعية«.
الفل�سطينية . 5 ال�سرطة  اجلهات الرقابية داخل جهاز ال�سرطة: يحتوي جهاز 

على العديد من الإدارات والوحدات ال�ُسرطية املتخ�س�سة، ومن بينها اإدارات ذات 
يف  الإن�سان  وحقوق  املظامل  كدائرة  الداخل؛  من  اجلهاز  اأداء  على  رقابية  طبيعة 
جهاز ال�سرطة، والتي يقع �سمن مهامها و�سالحياتها بح�سب هيكليتها زيارة وتفقد 
مراكز الإ�سالح والتاأهيل والنظارات التي تتبع لإدارة جهاز ال�سرطة الفل�سطينية. 
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اأو الالاإن�سانية واملعاملة املُهينة التعذيب واملعاملة القا�سية 

ما ه� م�قف القان�ن الأ�سا�سي من جرمية التعذيب؟
اأحد  اإخ�ساع  يجوز  ل  يلي:»1.  ما  على   )13( املادة  يف  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  اأكد 
لأّي اإكراه اأو تعذيب، ويعامل املتهمون و�سائر املحرومني من حرياتهم معاملة لئقة 2. يقع 

باطاًل كل قول اأو اعرتاف �سدر باملخالفة لأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة«. 

على  اعتداء  »كل  اأن  على  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  من   )32( املادة  و�سددت  كما 
احلقوق  من  وغريها  لالإن�سان  اخلا�سة  احلياة  حرمة  اأو  ال�سخ�سية  احلريات  من  اأي 
الدعوى  ت�سقط  ل  جرمية  القانون،  اأو  الأ�سا�سي  القانون  يكفلها  التي  العامة  واحلريات 
تعوي�سًا عادًل ملن  الوطنية  ال�سلطة  وت�سمن  بالتقادم،  النا�سئة عنها  املدنية  ول  اجلنائية 

ال�سرر«.    عليه  وقع 

ما ه� تعريف التعذيب؟
املق�سود  ال�سارية،  العقابية  الت�سريعات  ول  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  ُيعّرف  مل 
القواعد  من  اأ�سبحت  قد  مطلقًا  حظرًا  التعذيب  حظر  قاعدة  اأن  مبا  ولكن  بالتعذيب، 
من  بها  املعرتف  الدويل  القانون  مبادىء  من  عام  مبداأ  مبثابة  وهي  العرفية،  الدولية 
لثباتها  الدويل  القانون  قواعد  من  اآمرة  قاعدة  وغدت  ككل،  الدويل  املجتمع  اأع�ساء 
الأ�سا�س  هذا  وعلى  العاملي،  ال�سمري  يف  باإلزاميتها  وال�سعور  الوا�سع  وانت�سارها  وتواترها 

فهي ملزمة للكافة بجميع الأحوال ول يجوز التفاق على خمالفتها.

الظروف  جميع  يف  مطلقًا  حظرًا  التعذيب  بحظر  فل�سطينيًا  اللتزام  يتوجب  بذلك  فاإنه 
اتفاقية  من  الأوىل  املادة  ن�س  يف  الوارد  التعذيب  مبفهوم  فل�سطينيًا  والتقيد  والأحوال، 
اأو  اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأي  اأنه:»  على  التعذيب  عّرفت  والتي   1984 لعام  التعذيب  مناه�سة 
هذا  من  احل�سول  بق�سد  ما  ب�سخ�س  عمدًا  يلحق  عقليًا،  اأم  كان  ج�سديًا  �سديد،  عذاب 
ال�سخ�س، اأو من �سخ�س ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه 
اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �سخ�س ثالث اأو تخويفه اأو ارغامه هو اأو اأي �سخ�س ثالث، 
اأيًا  التمييز  على  يقوم  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  العذاب  اأو  الأمل  هذا  مثل  يلحق  عندما  اأو 

كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�س اآخر 
النا�سىء فقط عن عقوبات  العذاب  اأو  الأمل  يت�سمن ذلك  ول  الر�سمية.  ب�سفته  يت�سرف 

قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها«.   

ما ه� املق�س�د بالتعذيب النف�سي؟
التعذيب النف�سي هو �سكل من اأ�سكال التعذيب؛ وُيق�سد به تهديد وترويع ال�سخ�س باإخ�ساعه 
للتعذيب واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة، اأو اإخ�ساع ال�سخ�س للعزلة التامة غري املربرة، 
اأو الوقت الذي  اأو�ساع جتعله غري قادر على معرفة املكان الذي هو فيه  اأو احتجازه يف ظل 
اأو و�سع ال�سخ�س يف  اأو الإهمال التام  اإعدام وهمية  اأو تعري�س ال�سخ�س لعمليات  مُي�سيه، 

اأماكن معدة للتعذيب اأو يف ظروف توحي بنية ارتكاب اجلهات احلاجزة للتعذيب.

اأو الالاإن�سانية؟ ما املق�س�د باملعاملة القا�سية 
توافر  دون  الأمل  اأو  العذاب  من  كبري  قدر  اإحلاق  تعني  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعاملة 

حمدد. غر�س 

 ماذا املق�س�د باملعاملة املُهينة؟ 
املعاملة املُهينة تعني اإحلاق قدر كبري من الإذلل اأو الهانة دون توافر غر�س حمدد. 

كمربر  عليا  اأوامر  باأية  اأو  كانت  اأيًا  ا�ستثنائية  ظروف  باأية  التذرع  يج�ز  هل 
للتعذيب؟

عليا  اأوامر  باأية  التذرع  اأو  نوعها  كان  اأيًا  ا�ستثنائية  ظروف  باأية  التذرع  مطلقًا  يجوز  ل 
مناه�سة  اتفاقية  من   )2( املادة  اأكدته  ما  وهذا  للتعذيب،  كمربر  كانت  جهة  اأية  من 
اأو  ت�سريعية  اإجراءات  طرف  دولة  كل  تتخذ   .1« يلي:  ما  على  ن�ست  والتي  التعذيب 
اإقليم يخ�سع  اأي  التعذيب يف  اأعمال  اأخرى ملنع  اإجراءات  اأية  اأو  اأو ق�سائية فّعالة  اإدارية 
اأكانت  اأيًا كانت، �سواًء  باأية ظروف ا�ستثنائية  التذرع  2. ل يجوز  لخت�سا�سها الق�سائي 
اأية  اأو  داخلي  �سيا�سي  ا�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب  تهديد  اأو  حرب  حالة  الظروف  هذه 
بالأوامر  التذرع  يجوز  ل   .3 للتعذيب  كمربر  الأخرى  العامة  الطوارىء  حالت  من  حالة 

للتعذيب«.  عامة كمربر  �سلطة  اأو عن  مرتبة  اأعلى  ال�سادرة عن موظفني 
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التعذيب  اتفاقية مناه�سة  الواردة يف  الأ�سا�سية  املبادىء  اأنه ومبوجب  اإىل  الإ�سارة،  وجتدر 
فاإنه ينبغي العمل على جترمي مرتكبي التعذيب وامل�ساركني فيه بعقوبات جنائية فّعالة تتنا�سب 
وتعوي�سهم  التعذيب  �سحايا  اإن�ساف  على  العمل  وينبغي  اخلطرة،  اجلرمية  تلك  وطبيعة 
اأو ت�سليم �سخ�س اإىل دولة  تـاأهيلهم على الوجه الأكمل، ول يجوز رد  تعوي�سًا عادًل واإعادة 

طرف متار�س التعذيب، كما اأن جرمية التعذيب ل ت�سقط بالتقادم مهما طال الزمن. 

هل يج�ز ل�كيل النيابة اأن ي�سرع يف ا�ستج�اب املتهم قبل املعاينة؟
اأنه، ومبوجب املواد )99( و)100( من قانون الإجراءات اجلزائية؛  اإذ  ل يجوز له ذلك. 
وُيثبِّت  ُيعاين ج�سمه  اأن  املتهم  ا�ستجواب  ال�سروع يف  العامة قبل  النيابة  وكيل  يتوجب على 
كل ما ي�ساهده فيه من اإ�سابات ظاهرة و�سبب حدوثها. كما وياأمر وكيل النيابة، من تلقاء 
راأى  اإذا  املخت�سة  اجلهات  قبل  من  للمتهم  والنف�سية  الطبية  الفحو�سات  باإجراء  نف�سه، 

�سرورة ذلك اأو بناًء على طلب املتهم اأو حماميه. 

للتعذيب مثاًل  املتهم ومعاينته تعر�سه  اأق�ال  النيابة من  ل� تبني ل�كيل  ماذا 
من قبل اأحد ماأم�ري ال�سبط الق�سائي؟

قانون  املادة )56( من  اأن  بوقوع جرمية، وحيث  يكون قد علم  تلك،  النيابة، واحلالة  وكيل 
باجلرمية،  علمها  فور  التحقيق  العامة  النيابة  ُتبا�سر  اأن  على  تن�س  اجلزائية  الإجراءات 
وحيث اأن املادة )54( من قانون الإجراءات تن�س على اأنه ل يجوز لغري النائب العام اأو اأحد 
ال�سبطية  اأع�ساء  اأحد  اأو  اأو م�ستخدم عام  الدعوى اجلزائية �سد موظف  اإقامة  م�ساعديه 
الق�سائية يف جناية اأو جنحة وقعت منه اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها، فاإنه يتوجب على وكيل 
اأو من خالل اأحد م�ساعديه  النيابة رفع الأوراق اإىل النائب العام فورًا والذي يتوىل بنف�سه 

اإقامة الدعوى اجلزائية �سد ماأمور ال�سبط الق�سائي ح�سب الأ�سول والقانون.

اأن  اجلرمية،  بوقوع  علمت  اأن  وبعد  تلك،  واحلالة  العامة،  للنيابة  ي�سح  ل  فاإنه  وبالتايل، 
تتجاهل تلك اجلرمية )التعذيب( التي وقعت على املتهم من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي 
واإمنا  املتهم،  مع  ُتبا�سره  الذي  التحقيق  حم�سر  يف  الواقعة  تلك  بتثبيت  فقط  تكتفي  واأن 
ومبا�سرة  العام  احلق  دعوى  لتحريك  الالزم  القانوين  املقت�سى  اتخاذ  اأي�سًا  عليها  ينبغي 

اإجراءات التحقيق مع ماأمور ال�سبط الق�سائي يف مثل تلك الأحوال. 

حرية الراأي والتعبري و�س�ابطها وجرائم الن�سر

ما املق�س�د بحرية الراأي والتعبري؟ 
الآراء دون م�سايقة،  الفرد يف اعتناق  الدولية تعني حق  املواثيق  والتعبري يف  الراأي  حرية 
ويف التما�س الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين باأية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود.

ما املق�س�د باحلريات الإعالمية؟
احلريات الإعالمية تعني يف التوجهات واملمار�سات الدولية احلق يف تلقي واإر�سال املعلومات 
بحرية من خالل و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة، وهي العمود الفقري حلرية 

الراأي والتعبري، واملقيا�س احلقيقي لالأداء الدميقراطي يف اأي جمتمع متح�سر. 

امل�اثيق  اأن هناك �س�ابط ترد عليها يف  اأم  الراأي والتعبري مطلقة  هل حرية 
الدولية؟ واملمار�سات 

حرية الراأي والتعبري لي�ست مطلقة، وهنالك �سوابط ترد عليها، ولكن تلك ال�سوابط يجب 
غ احلق من م�سمونه، وهي �سرورية لتحقيق التوازن بني احلقوق واحلريات العامة  اأن ل ُتفرِّ
الدولية  واملمار�سات  التوجهات  يف  ال�سوابط  تلك  وتخ�سع  كما  العام،  لل�سالح  حتقيقًا 
اأن  مبعنى  اأي  الأجزاء؛  ثالثي  بالفح�س  ُي�سمى  ما  وهو  قبولها،  لإمكانية  مت�سدد  لفح�س 
يكون القيد اأو ال�سابط الوارد على حرية الراأي والتعبري من�سو�سًا عليه ُم�سبقًا يف القانون 
وعلى نحو وا�سح وحمدد ول يقبل الـتاأويل، واأن ي�ستهدف هذا القيد خدمة م�سلحة عامة 
م�سروعة يف عملية التوازن بني احلقوق واحلريات لتحقيق ال�سالح العام الأجدر باحلماية 

والرعاية، واأن يكون هذا القيد �سروريًا يف جمتمع دميقراطي.

املمار�سات  يف  والتعبري  الراأي  حرية  ت�اجه  التي  التهديدات  اأبرز  هي  ما 
الدولية؟

الفقري  وعمودها  والتعبري،  الراأي  حرية  تواجه  التي  الرئي�سية  التهديدات  اأبرز  من  اإن 
الأمنية  واأجهزتها  التنفيذية  ال�سلطة  �سيطرة  يف  يتمثل  ما  الإعالمية؛  باحلريات  اخلا�س 
م الت�سهري  على و�سائل الإعالم بطرق واأ�ساليب واأ�سكال خمتلفة، ووجود قوانني ل تزال جُترِّ
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يعربون  الذين  والأ�سخا�س  ال�سحفيني  �سد  املمار�س  والعنف  الن�سر،  جرائم  اأي  اجلنائي 
اأو  الإن�سان  انتهاكات حقوق  الذين يكتبون عن  اأو  واأجهزتها  التنفيذية  لل�سلطة  عن نقدهم 

عن جرائم الف�ساد، وكذلك تقييد حرية الراأي عرب النرتنت وغريها.

بق�سايا  يتعلق  فيما  جزائية  عق�بات  يفر�س  الفل�سطيني  الت�سريع  زال  ل  هل 
الن�سر والإعالم؟

اإطار  تدخل يف  الن�سر  ق�سايا  على  عقوبات  ويفر�س  م  ُيجرَّ الفل�سطيني  امل�سرع  زال  ل  نعم 
قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الأفعال  من  وغريها  الل�سان  واإطالة  والقدح  الذم  جرائم 
واملمار�سات  للتوجهات  خالفًا  وذلك   ،1995 لعام  والن�سر  املطبوعات  وقانون  العقوبات 
الدولية التي حتظر احلب�س على ق�سايا الن�سر، وُيكتفى باللجوء يف تلك الق�سايا، اإْن كانت 

حُمقة، للق�ساء املدين لطلب التعوي�س. 

قبل  من  ت�قيفهم  ومتديد  الن�سر  جرائم  على  الأ�سخا�س  ت�قيف  يج�ز  هل 
والق�ساء؟ النيابة 

ال�سخ�سية  باحلرية  مل�سا�سه  التحقيق  اإجراءات  اأخطر  من  يعترب  التوقيف  اإجراء  اإن 
خطورة  قبيل  من  القانون  يف  وفل�سفة  اأ�سول  وله  متهم،  لأي  املفرت�سة  الرباءة  وقرينة 
اأو اخلوف على حياة  اأو يف اجلرائم اجل�سيمة  العامة  وال�سالمة  العام  الأمن  املتهم على 
التوقيف  فاإنَّ  وبالتايل،  القبيل.  قانونية من هذا  وفل�سفات  اأدلة جوهرية  اأو �سياع  املتهم 
له  حم�س  احرتازي  تدبري  جمرد  هو  واإمنا  كذلك،  يكون  اأن  ينبغي  ول  عقوبة،  لي�س 
ن�سطاء  التوقيف بحق  التوقيف ومتديد  اإجراءات  فاإن  القانونية، وعليه  فل�سفته ومربراته 
ا�ستخدام  يف  التع�سف  من  حالة  وتعك�س  الإطالق،  على  لها  مربر  ل  وال�سحفيني  الراأي 
�سراحة  ين�س  العقوبات  قانون  اأن  كما  القانونية،  ومربراتها  فل�سفتها  لها  �سلطة جوازية 
والقدح  الذم  كون  يف  يف�سل  وَمن  قانونًا،  مباٌح  والقدح  الذم  فيها  يعترب  حالت  على 
الأمر كذلك، فال  وملّا كان  نهاية املطاف،  املو�سوع يف  قانونًا هي حمكمة  ُمباح  اأو  م  جُمرَّ
الن�سر  ق�سايا  على  احلب�س  كان  اإذا  اأنه  الأذهان،  عن  يغيب  ول  للتوقيف.  اإطالقًا  مربر 
الراأي  حرية  يف  هامًا  �سوطًا  قطعت  التي  املقارنة  الت�سريعات  يف  حمظورًا  بات  والإعالم 

عقوبة؟! ولي�س  احرتازي  تدبري  هو  الذي  بالتوقيف  احلال  فكيف  والتعبري 

الأجهزة  من  وغريه  ال�سرطة  جهاز  من  الق�سائي  ال�سبط  ملاأم�ري  يج�ز  هل 
وامل�سم�ع  املرئي  الإعالم  و�سائل  حرية  على  قي�د  اأية  فر�س  الأمنية 

واملقروء؟
ل يجوز مطلقًا لل�سلطة التنفيذية واأجهزتها الأمنية فر�س اأية قيود على و�سائل الإعالم 
�سواًء املرئية اأو امل�سموعة اأو املقروءة، كما ول يجوز للنائب العام واأع�ساء النيابة العامة 
و�سيلة  اأية  على  قيود  اأية  فر�س  اأو  اإلغاء  اأو  م�سادرة  اأو  بوقف  ق�سائي  اأمر  اأي  اإ�سدار 
اإعالمية، واأي اإجراء ُيتخذ من هذا القبيل من قبل ال�سلطة التنفيذية اأو الأجهزة الأمنية 
ومبا�سرًا  و�سريحًا  وا�سحًا  انتهاكًا  ي�سكل  العامة  النيابة  اأع�ساء  اأو  العام  النائب  اأو 
 )27( املادة  وبخا�سة  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  يف  الواردة  الد�ستورية  لالأحكام 
جمتمعني  د�ستوريني  �سرطني  وجود  ا�سرتطت  والتي  الأ�سا�سي  القانون  من   )3( فقرة 
لإمكانية فر�س اأّي قيد على و�سائل الإعالم وهما وجود »ن�س قانوين وحكم ق�سائي« يف 
اآن معًا، ومن البديهي اأن احلكم الق�سائي ل ي�سدر اإّل عن قا�سي املو�سوع، حيث جاء 
ول  الإعالم،  و�سائل  على  الرقابة  التايل: »حتظر  النحو  على  املذكور  الد�ستوري  الن�س 
للقانون  اإّل وفقًا  اأو فر�س قيود عليها  اإلغاوؤها  اأو  اأو م�سادرتها  اأو وقفها  اإنذارها  يجوز 

ومبوجب حكم ق�سائي«.

هل يج�ز لل�سحفي اأن يك�سف عن م�سدر معل�ماته اأمام ال�سرطة اأو الأجهزة 
الأمنية اأو النيابة العامة اأو حتى اأمام الق�ساء؟

اإنَّ من حق ال�سحفي مبوجب القانون احلفاظ على �سرية م�سادر معلوماته ال�سحفية، 
م�سدر  عن  بالإف�ساح  ال�سحفي  مطالبة  اأمني  جهاز  اأي  اأو  لل�سرطة  قانونًا  يجوز  ول 
بالإف�ساح  اأي�سًا  ال�سحفي  مطالبة  العامة  للنيابة  قانونًا  يجوز  ل  اأنه  كما  معلوماته، 
عن �سرية معلوماته، لأن هذا الطلب �سواًء من قبل الأجهزة الأمنية اأو من قبل النيابة 

العامة ي�سكل خمالفة وا�سحة و�سريحة لأحكام قانون املطبوعات والن�سر.

اجلزائية  الدعوى  تكون  باأن  قانونًا  م�سروٌط  الطلب  هذا  فاإن  للق�ساء،  بالن�سبة  واأّما 
منظورة اأمام الق�ساء؛ اأي اأنها يف املرحلة الثالثة والأخرية من الدعوى اجلزائية والتي 
من  بالطلب  املحكمة  قرار  يكون  باأن  وقانونًا  اأي�سًا  وم�سروٌط  املحاكمة؛  مرحلة  هي 
بثالث  مقيٌد  اجلزائية  الدعوى  نظرها  اأثناء  معلوماته  م�سدر  عن  الإف�ساح  ال�سحفي 
اأ�سباب ح�سرية وهي: اأن ينطوي الإف�ساح عن تلك املعلومات على حماية لأمن الدولة، 
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اأو بهدف منع اجلرمية مبا يفرت�س اأن معرفة تلك املعلومات �ستوقف اجلرمية، اأو حتقيقًا 
للعدالة مبا يفرت�س اأن ت�ساعد تلك املعلومات يف الو�سول اإىل اجلاين وحتقيق العدالة. 

وهذا ما ميكن مالحظته من ن�س املادة )4/د( من قانون املطبوعات والن�سر لعام 1995 
الأنباء  ووكالة  ال�سحفية  املطبوعة  حق  ال�سحافة  حرية  ت�سمل   « اأن:  على  ن�ست  والتي 
اأو الأخبار التي يتم احل�سول عليها �سرية  اإبقاء م�سادر املعلومات  واملحرر وال�سحفي يف 
اإّل اإذا قررت املحكمة غري ذلك اأثناء النظر بالدعوى اجلزائية حماية لأمن الدولة اأو ملنع 

اجلرمية اأو حتقيقًا للعدالة«. 

التجمع ال�سلمي والتجمهر غري امل�سروع وال�سغب
 

ما املق�س�د باحلق يف التجمع ال�سلمي؟
الأفراد  ب�سكل جماعي، بني جمموعة من  الراأي  تعبري عن  ال�سلمي، هو  التجمع  احلق يف 
خمتلفة  باأ�سكال  ومواقفهم  اآرائهم  عن  يعربون  م�سرتكة،  ومواقف  وروؤى  اأفكار  جتمعهم 
لذوي  ر�سائلهم  لإي�سال  ال�سلمية  والعت�سامات  والحتجاجات  واملظاهرات  كامل�سريات 
اأ�سكال حرية  �سكٌل من  ال�سلمي هو  التجمع  فاإن احلق يف  وبالتايل  ال�ساأن والخت�سا�س،  
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  امل�ساركة  وم�ستوى  الدميقراطي  لالأداء  ومقيا�س  والتعبري،  الراأي 
والتعبري  الراأي  انتهاك حلرية  حتمًا  ي�ستتبع  ال�سلمي  التجمع  انتهاك احلق يف  فاإن  وعليه 

الوطنية. والت�سريعات  الدولية  املواثيق  يف  مكفولة  حقوق  وهي 

ما هي �س�ر التجمع ال�سلمي يف امل�اثيق الدولية والت�سريعات الفل�سطينية؟
والتوجهات  املواثيق  يف  مكفول  حق  وهو  العام  الجتماع  �سورة  ياأخذ  قد  ال�سلمي  التجمع 
مت�س  ول  العام،  ال�سالح  ت�ستهدف  بحتة،  تنظيمية  �سوابط  �سمن  الدولية  واملمار�سات 
الدولية لفح�س  واملمار�سات  التوجهات  ال�سوابط يف  تلك  جوهر احلق يف ذاته، وتخ�سع 
احلال  هو  كما  متامًا  الأجزاء،  ثالثي  بالفح�س  ُي�سمى  ما  وهو  قبولها،  لإمكانية  مت�سدد 

الوا�سع.  مبفهومها  والتعبري  الراأي  حرية  يف 

اأو  قيود  اأية  دون  مكفول  حق  وهو  اخلا�س،  الجتماع  �سكل  التجمع  هذا  ياأخذ  وقد  كما 
من   )5/26( املادة  عليه  اأكدت  ما  وهذا  ال�سرطة.  لأفراد  ح�سور  بدون  ويتم  �سوابط، 
حق  للفل�سطينيني   « التايل:  النحو  على  جاءت  والتي  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون 
احلقوق  اخل�سو�س  وجه  على  ولهم  وجماعات  اأفرادًا  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة 
ال�سرطة، وعقد الجتماعات  اأفراد  5. عقد الجتماعات اخلا�سة دون ح�سور  الآتية:... 

القانون«. حدود  يف  والتجمعات  واملواكب  العامة 

هل هنالك تعريف خا�س لالجتماع العام يف الت�سريعات الفل�سطينية؟
نعم هناك تعريف خا�س وحمدد، فقد عّرفت املادة الأوىل من قانون الجتماعات العامة 
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اإليه خم�سون �سخ�سًا على  باأنه: »كل اجتماع ُدعي  رقم )12( ل�سنة 1998 الجتماع العام 
الأقل يف مكان عام مك�سوف وي�سمل ذلك ال�ساحات العامة وامليادين واملالعب واملنتزهات 
وما �سابه ذلك«. وبالتايل، فاإن الجتماع العام، الذي ي�ستتبع �سوابط تنظيمية بحتة واردة 
يف القانون املذكور، يعني دعوة موجهة خلم�سني �سخ�سًا على الأقل حل�سور هذا الجتماع 

العام ويف مكان عام مك�سوف.

ولكن ماذا ل� كانت الدع�ة م�جهة لأقل من خم�سني �سخ�سًا اأو يف مكان مغلق؟
يف مثل تلك الأحوال ل نكون اأمام اجتماع عام باملفهوم الوا�سح وال�سريح الوارد يف قانون 
الجتماعات العامة رقم )12( ل�سنة 1998، وبالتايل ل ينطبق القانون املذكور اأ�سا�سًا ول 
تنطبق ال�سوابط التنظيمية الواردة فيه على مثل تلك امل�سائل، وهنا نعود اإىل الأ�سل العام 
باأننا اأمام حالة من حالت التعبري عن الراأي التي قد تاأخذ �سكل الحتجاج اأو العت�سام 
اأو ما �سابه وهي مكفولة يف املواثيق الدولية واأحكام القانون، ولكنها ل تعد اجتماعًا عامًا 

باملفهوم القانوين الوارد يف القانون املذكور ولغايات تطبيق اأحكامه و�سوابطه.

قان�ن  مب�جب  العام  الجتماع  يف  احلق  على  ال�اردة  ال�س�ابط  هي  ما 
الجتماعات العامة 1998؟

• تقدمي اإ�سعار كتابي للمحافظ اأو مدير ال�سرطة قبل ثمان واأربعني �ساعة على الأقل 	
من موعد عقد الجتماع العام.

• ينبغي اأن يحتوي م�سمون الإ�سعار الكتابي املقدم على )مكان، زمان، غر�س، مدة، 	
م�سار( الجتماع العام.

• اإذا كان الجتماع العام منظمًا من قبل اأ�سخا�س طبيعيني فينبغي اأن ُيقدم الإ�سعار 	
الكتابي موّقعًا من ثالثة اأ�سخا�س منهم على الأقل.

• مثاًل( 	 �سيا�سي  )حزب  اعتباري  �سخ�س  قبل  من  منظمًا  العام  الجتماع  كان  اإذا 
فينبغي اأن ُيقدم الإ�سعار الكتابي موّقعًا من قبل ممثله القانوين.

• ال�سوابط التي ي�سعها املحافظ اأو مدير ال�سرطة على الجتماع العام هي �سوابط 	
تنظيمية بحتة، يجب اأن ل مت�س جوهر احلق يف ذاته، وهي ت�ستهدف مدة اأو م�سار 

الجتماع فقط، وبهدف تنظيم حركة املرور.

• ال�سوابط التي ي�سعها املحافظ اأو مدير ال�سرطة ينبغي اأن ل تتناول مكان اأو زمان 	
الجتماعات  لقانون  وفقًا  امل�سار،  اأو  املدة  فقط  واإمنا  العام،  الجتماع  غر�س  اأو 

العامة.
• اأن 	 يجب  اأعاله،  مبني  هو  كما  ال�سرطة،  مدير  اأو  املحافظ  ي�سعها  التي  ال�سوابط 

اأربع وع�سرين  اأق�ساها  اإىل اجلهة املنظمة لالجتماع خالل مدة زمنية  ُتبلغ خطيًا 
�ساعة على الأكرث تبداأ من موعد ا�ستالم الإ�سعار اخلطي املقدم من اجلهة املنظمة 

العام. لالجتماع 
• يف حال عدم تلقي اجلهة املنظمة لالجتماع العام لأي جواب خطي من املحافظ اأو 	

املنظمة  للجهة  قانونًا  يحق  فاإنه  اأعاله،  املبينة  الزمنية  املدة  ال�سرطة خالل  مدير 
قبلها  من  املقدم  الإ�سعار  يف  وارد  هو  ملا  طبقًا  بعقده  تقوم  اأن  العام  لالجتماع 

للمحافظ اأو مدير ال�سرطة.
• جهاز 	 هي  القانون  مبوجب  املخاطبة  اجلهة  الخت�سا�س-  ذات  اجلهات  على 

اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  لالجتماع  املنظمة  على طلب اجلهة  وبناًء  ال�سرطة- 
اأّي م�سا�س بحرية املجتمعني و�سري  اأن ل يرتتب على تلك الإجراءات  احلماية على 

الجتماع. عملية 
• مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون العقوبات، فاإنه ُيعاقب كل من 	

يخالف اأحكام هذا القانون باحلب�س مدة ل تزيد عن �سهرين اأو بغرامة ل تتجاوز 
خم�سني دينارًا اأردنيًا اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة.

• ي�سعها 	 التي  البحت  التنظيمي  الطابع  ذات  ال�سوابط  يف  تو�سع  اأو  اإخالل  اأي  اإن   
قانون  يف  وارد  هو  ملا  ووفقًا  العام  الإجتماع  على  ال�سرطة  مدير  اأو  املحافظ 
الجتماعات  وقانون  الأ�سا�سي  القانون  لأحكام  انتهاكًا  ي�سكل  العامة،  الجتماعات 
اأن  على  الأ�سا�سي  القانون  من   )5/26( املادة  توؤكد  حيث  معًا،  اآن  يف  العامة 
الجتماعات العامة تعقد يف حدود القانون، فيما ين�س قانون الجتماعات العامة 
اأو  بها  امل�سا�س  يجوز  ول  بحرية  العامة  الجتماعات  ُتعقد  اأن  على   )2( املادة  يف 

و�سع قيود عليها اإّل وفقًا لل�سوابط املن�سو�س عليها يف القانون.
• العامة 	 الجتماعات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بها  جاءت  �سوابط  اأو  قيود  اأية  اإن 
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ال�سادرة مبوجب قرار وزير الداخلية رقم )1( ل�سنة 2000 تتجاوز اأو تتو�سع على 
د�ستورية  غري  تعد   1998 ل�سنة   )12( رقم  العامة  الجتماعات  قانون  يف  ورد  ما 

وغري قانونية يف اآن معًا.

ما الفرق بني التجمع ال�سلمي والتجمهر غري امل�سروع؟
والت�سريعات  الدولية  املواثيق  يف  مكفول  حق  هو  ال�سلمي  فالتجمع  بينهما،  وا�سع  الفرق 
الفل�سطينية، وهو �سكل من اأ�سكال التعبري عن الراأي، ومكانه الطبيعي قانون الجتماعات 
وي�سكل جرمية  ال�سلمي،  التجمع  امل�سروع، فهو نقي�س احلق يف  التجمهر غري  واأّما  العامة. 
مو�سوفة مكانها الطبيعي قانون العقوبات، ويعني التجمهر غري امل�سروع وفقًا لأحكام ن�س 
بق�سد  فاأكرث،  اأ�سخا�س  �سبعة  من  مكون  جتمهر  العقوبات  قانون  من   )1/164( املادة 
اأن يحمل على التوقع باأنهم �سيخلون بالأمن العام  ارتكاب جرم، والت�سرف مبا من �ساأنه 

اأو ي�ستفزون اأ�سخا�سًا اآخرين لالإخالل بالأمن العام. 

ما الفرق بني التجمهر غري امل�سروع وال�سغب؟
الفرق بينهما يتمثل يف اأن ال�سغب هو مرحلة متقدمة على التجمهر غري امل�سروع، وبالتايل 
فاإن ال�سغب يعني مبوجب اأحكام ن�س املادة )2/164( من قانون العقوبات البدء بتحقيق 

غاية التجمهر غري امل�سروع وب�سورة مرعبة لالأهايل. 

كيف يت�سرف جهاز ال�سرطة مب�اجهة التجمهر غري امل�سروع اأو ال�سغب مب�جب 
العق�بات؟ قان�ن 

بح�سب املواد )167( و )168( من قانون العقوبات فاإن الت�سرف ينبغي اأن يتم مبراعاة 
اأي  ال�سرطة؛  جهاز  قبل  من  املتخذة  الإجراءات  يف  والتدّرج  والتنا�سب  ال�سرورة  مبداأ 
�سعودًا يف طبيعة الإجراءات املتخذة من الأ�سفل اإىل الأعلى من حيث ا�ستخدام القوة، مع 
اأن ل ترد مطلقًا يف مواجهة التجمع ال�سلمي كونه حق  اأن تلك الإجراءات ينبغي  مالحظة 
الفل�سطينية، واإمنا ترد فقط يف مواجهة التجمهر  مكفول يف املواثيق الدولية والت�سريعات 

غري امل�سروع وال�سغب، والأمر على النحو التايل:

• ق و�سرورة ف�س التجمهر غري امل�سروع ووقف اأعمال ال�سغب.	 اإنذارهم بالتفرُّ

• اأو 	 ال�سوت  مكربات  خالل  من  العقوبات  قانون  عليه  ن�س  ما  ح�سب  يتم  الإنذار 
ال�سافرات اأو و�سائل م�سابهة اأو باإطالق م�سد�سات تنبعث منها اإ�سارات �سوئية.

• ق 	 بالتفرُّ اإ�سعارهم  بعد  ال�سغب،  اإحداث  بق�سد  امل�سروع  غري  التجمهر  ا�ستمر  اإذا 
اإليهم بالتفرق مبدة  اأو بعد �سدور الأمر  وف�س التجمهر بالو�سائل املذكورة اأعاله، 
لأفراد  يجوز  عندئذ  تفرقهم،  دون  بالقوة  املتجمهرون  حال  اأو  معقولة،  زمنية 

ال�سرطة اللجوء اإىل ا�ستخدام التدابري الالزمة لتفريقهم اأو القب�س عليهم.
• يف حال اأبدى اأحد من املتجمهرين مقاومة، يتم عندئذ اللجوء اإىل ا�ستخدام القوة 	

يجري  ثم  ومن  اإّل  لي�س  املقاومة  تلك  على  للتغلب  املعقول  و�سمن احلد  ال�سرورية 
اعتقاله.
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 ق�اعد ا�ستخدام الق�ة والأ�سلحة النارية

منت�سبي  قبل  من  النارية  والأ�سلحة  الق�ة  ا�ستخدام  حتكم  ق�اعد  هناك  هل 
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية مبن فيهم جهاز ال�سرطة يف التعامل مع حالت 

التجمهر غري امل�سروع وال�سغب؟
نعم هنالك اإجراءات تف�سيلية حتكم تلك امل�سائل وقد وردت يف القرار ال�سادر عن وزير 
النارية  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  قواعد  ب�ساأن مدونة   2011 ل�سنة  رقم )211(  الداخلية 
من قبل منت�سبي قوى الأمن الفل�سطينية، وقد اأكد القرار املذكور على �سرورة احرتام مبداأ 
ال�سرورة ومبداأ التنا�سب ومبداأ التدّرج من قبل الأجهزة الأمنية الفل�سطينية املخت�سة يف 

مواجهة التجمهر غري امل�سروع وال�سغب.

وزير  قرار  يف  النارية  والأ�سلحة  الق�ة  ا�ستخدام  يف  ج  التدرُّ مبداأ  عن  ماذا 
الداخلية؟

منت�سبي  قبل  من  النارية  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  يف  التدرُّج  مبداأ  املذكور  القرار  عالج 
امل�سروع  التجمهر غري  مواجهة  ال�سرطة يف  فيهم جهاز  الفل�سطينية مبن  الأمنية  الأجهزة 
ا�ستخدام  عملية  يف  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  من  �سعودًا  رئي�سية  مراحل  عدة  �سمن  وال�سغب 

القوة، وذلك النحو التايل:

• اأي 	 تت�سمن  التي ل  الو�سائل  العنيفة  بالو�سائل غري  ُيق�سد  و�سائل غري عنيفة: 
لل�سخ�س  �سفوية  تعليمات  الع�سكري  توجيه  مثل  خا�سة؛  معدات  اأو  ج�سدية  قوة 
املادي  النت�سار  ل�سيا�سة  اللجوء  اأو  القوة،  با�ستخدام  اإنذار  وتوجيه  امل�ستهدف، 

الر�سمي. بالزي  للع�سكريني  املرئي 
• الع�سكري م�ستوى من 	 اأن ي�ستخدم  الأقل فتكًا  بالقوة  الق�ة الأقل فتكًا: يق�سد 

القوة اأو ال�سدة يف مواجهة ال�سخ�س امل�ستهدف لردعه عن اإتيان فعل اأو حمله على 
اأن  توقع  بعدم  فتكًا  الأقل  القوة  معيار  ويكون حتديد  اإليه،  موجهة  تعليمات  اإطاعة 
جيدة  ب�سحة  يتمتع  الذي  العادي  ال�سخ�س  حياة  تعري�س  اإىل  ا�ستخدامها  يوؤدي 

للخطر اأو لإ�سابة بالغة.

• م�ست�يات الق�ة الأقل فتكًا: حتدد م�ستويات ا�ستخدام القوة الأقل فتكًا بالآتي: 	
Ü  على امل�ستوى  هذا  يعتمد  الفارغة:  اليد  با�ستخدام  ال�سيطرة 

ت�سخري الع�سكري ملهاراته اجل�سدية بال�سيطرة على ال�سخ�س امل�ستهدف 
اأ�سلحة، ويتم ذلك من  اأو  اأن يرافق ذلك ا�ستخدام معدات خا�سة  دون 
خالل اللجوء اإىل اأ�ساليب اليد الفارغة اللينة اأي ا�ستخدام اليد للقيادة 
والإم�ساك والتقييد وال�سغط والإنزال اإىل الأ�سفل، واللجوء اإىل اأ�ساليب 
اليد الفارغة القا�سية من خالل ا�ستخدام الركالت واللكمات واأ�ساليب 

اأخرى لل�سرب تكون فيها فر�سة الإ�سابة متو�سطة. 
Ü  معدات خا�سة: وهي معدات خا�سة يتم تزويد الع�سكري بها وتهدف

متعددة  و�سائل  ا�ستخدام  عرب  امل�ستهدف  ال�سخ�س  على  ال�سيطرة  اإىل 
ال�ساعق  الهراوات،  للدموع،  امل�سيل  الغاز  احلارق،  الرذاذ  مثل: 

البولي�سية، خراطيم املياه، والطلقات املطاطية.  الكهربائي، الكالب 

• حالت 	 ويف  نهائية،  كخطوة  النارية  الأ�سلحة  ُت�ستخدم  النارية:  الأ�سلحة 
ح�سرية، وعند ال�سرورة الق�سوى، ومن اأجل حماية الأرواح، وبعد ا�ستنفاذ كافة 
فّعالة ول  الو�سائل غري  الأقل فتكًا، عندما تكون تلك  املوؤذية، والقوة  الو�سائل غري 

ُيتوقع اأن حُتقق الأهداف امل�سروعة.

ُتيز  والتي  الداخلية  وزير  قرار  يف  ال�اردة  احل�سرية  احلالت  هي  ما 
النارية؟ ا�ستخدام الأ�سلحة 

اأو . 1 بالقتل  و�سيك  تهديد  �سد  الآخرين  اأو  النف�س  عن  ال�سرعي  الدفاع  حالة  يف 
الإ�سابة اخلطرية.

ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطري للحياة.. 2
بعمل . 3 اخلا�س  الإجراءات  بدليل  اللتزام  وجوب  مع  الرهائن  حترير  حال  يف 

ال�ستباك  بقواعد  اخلا�س  والدليل  اخلا�سة  القوات  اأو  ال�سريع  التدخل  فرق 
مثل هذه احلالت.  يف 



51 50

دليل ح�ل ال�سرطة الفل�سطينية وحق�ق الإن�سان
A L -HAQ AL -HAQ

اإذا اأبدى ال�سخ�س املطلوب القب�س عليه مقاومة اأو حاول التمل�س من القب�س عليه . 4
اأو الفرار مبا من �ساأنه تعري�س حياة الع�سكري اأو الآخرين للخطر اأو لإ�سابة بالغة.

اإطالق النار على مركبة لإحلاق ال�سرر بها واإيقافها؛ عندما يت�سح باأن �سائق املركبة . 5
مل ين�ساع لأوامر الع�سكري بالتوقف؛ وكان ي�سكل خطرًا كبريًا على حياة الآخرين اأو 

كانت هناك �سبهات قوية بارتكاب ال�سائق جرائم على قدر عال من اخلطورة.
لوقف اأو اعرتا�س حيوانات ت�سكل خطرًا على حياة اأو �سحة املواطنني.. 6
مراكز . 7 قانون  من  ال�سابع  الف�سل  يف  الواردة  النارية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  حالت 

الإ�سالح والتاأهيل رقم )6( ل�سنة 1998 وتعديالته.

مب�جب  النارية  والأ�سلحة  الق�ة  با�ستخدام  ال�سلة  ذات  الإجراءات  هي  ما 
قرار وزير الداخلية؟

• التعريف بال�سفة الوظيفية ب�سكل وا�سح ومفهوم.	

• توجيه اإنذار وا�سح وحازم عن نية ا�ستخدام ال�سالح.	

• طلقات حتذيرية يف الهواء وباجتاه اآمن.	

• تقليل ال�سرر ما اأمكن واحرتام حياة الإن�سان.	

• احل�سول على موافقة ال�سابط امل�سوؤول ما اأمكن.	

• جتنب ذوي الإعاقة والن�ساء والأطفال وكبار ال�سن.	

• تقدمي امل�ساعدة الطبية للم�ساب باأ�سرع وقت ممكن.	

• اإبالغ اأ�سرة ال�سخ�س امل�ساب يف اأقرب فر�سة ممكنة.	

• كتابة تقرير مف�سل واإجراء حتقيق فوري يف احلادث.	

احلق�ق واحلريات العامة التي كفلها القان�ن الأ�سا�سي

ويت�جب  الأ�سا�سي  القان�ن  كفلها  التي  العامة  واحلريات  احلق�ق  اأبرز  هي  ما 
عدم امل�س بها من جهاز ال�سرطة وغريه من الأجهزة الأمنية الفل�سطينية؟ 

• اأو 	 العرق  بينهم ب�سبب  القانون والق�ساء �سواء ل متييز  اأمام  الفل�سطينيون 
اأو الإعاقة.  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  اأو الدين  اللون  اأو  اجلن�س 

• احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي وهي مكفولة ل مت�س، ول يجوز القب�س على 	
اإّل  التنقل  من  منعه  اأو  قيد  باأي  حريته  تقييد  اأو  حب�سه  اأو  تفتي�سه  اأو  اأحد 

القانون. لأحكام  وفقاً  ق�سائي  باأمر 

• ويجب 	 اإيقافه،  اأو  عليه  القب�س  باأ�سباب  يوقف  اأو  عليه  يقب�س  من  كل  ُيبلَّغ 
الت�سال  من  ن  مُيكَّ واأن  اإليه،  املوجه  بالتهام  يفهمها  بلغة  �سريعًا  اإعالمه 

تاأخري. دون  للمحاكمة  يقدم  واأن  مبحام، 

• و�سائر 	 املتهمون  ويعامل  تعذيب،  اأو  اإكراه  لأي  اأحد  اإخ�ساع  ليجوز 
اعرتاف  اأو  قول  كل  باطاًل  ويقع  لئقة،  معاملة  حرياتهم  من  املحرومني 

باملخالفة لذلك. �سدر 

• اإّل 	 عقوبة  ول  جرمية  ول  اجلماعية،  العقوبات  ومتنع  �سخ�سية،  العقوبة 
بن�س قانوين، ول توقع عقوبة اإّل بحكم ق�سائي، ول عقاب اإّل على الأفعال 

القانون.  لنفاذ  الالحقة 

• قانوين 	 ر�ساء  دون  اأحد  على  علمية  اأو  طبية  جتربة  اأي  اإجراء  يجوز  ل 
 . مُ�سبق

• باأمر 	 اإّل  تفتي�سها  اأو  دخولها  اأو  مراقبتها  جتوز  فال  حرمة،  للم�ساكن 
يف  واحلق  البطالن  طائلة  حتت  القانون،  لأحكام  ووفقًا  م�سبب  ق�سائي 

ال�سرر.  عليه  وقع  ملن  العادل  التعوي�س 
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• عدم 	 �سريطة  مكفولة  الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  والعبادة  العقيدة  حرية 
العامة. الآداب  اأو  العام  بالنظام  الإخالل 

• لكل اإن�سان احلق يف التعبري عن راأيه ون�سره بالقول اأو الكتابة اأو غري ذلك 	
القانون.  اأحكام  الفن مع مراعاة  اأو  التعبري  و�سائل  من 

• القانون. 	 مكفولة يف حدود  والتنقل  الإقامة  حرية 

• العقارات 	 على  ال�ستيالء  يتم  ول  امللكية  تنزع  ول  اخلا�سة م�سونة،  امللكية 
اأو  عادل  تعوي�س  مقابل  يف  للقانون  وفقًا  العامة  للمنفعة  اإّل  املنقولت  اأو 

ق�سائي. حكم  مبوجب 

• واملعاقني 	 واملت�سررين  اجلرحى  ورعاية  والأ�سرى  ال�سهداء  اأ�سر  رعاية 
خدمات  لهم  الوطنية  ال�سلطة  وتكفل  اأحكامه،  القانون  ينظم  واجب 

والجتماعي. ال�سحي  والتاأمني  التعليم 

• امل�سكن 	 لتاأمني  الوطنية  ال�سلطة  وت�سعى  مواطن،  لكل  حق  املالئم  امل�سكن 
ملن ل ماأوى له. 

• واإلزامي حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية على الأقل 	 التعليم حق لكل مواطن، 
العامة.  واملوؤ�س�سات  واملعاهد  املدار�س  يف  وجماين 

• العمل حق لكل مواطن وهو واجب و�سرف وت�سعى ال�سلطة الوطنية لتوفريه 	
عليه. قادر  لكل 

• اأحكامه.	 القانون  ينظم  حق  النقابي  التنظيم 

• احلق يف الإ�سراب ميار�س يف حدود القانون. 	

• وفقًا 	 وجماعات  اأفرادًا  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  حق  للفل�سطينيني 
للقانون.

• القانون 	 يكفله  للجميع  حق  الإعالم  و�سائل  و�سائر  ال�سحف  تاأ�سي�س 
�سا�سي. الأ

• حرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة وحرية الطباعة والن�سر 	
الأ�سا�سي  القانون  يف  مكفولة  فيها،  العاملني  وحرية  والبث،  والتوزيع 
اأو وقفها  اإنذارها  والقانون، وحتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ول يجوز 
اأو م�سادرتها اأو فر�س قيود عليها اإلّ وفقاً للقانون ومبوجب حكم ق�سائي. 

• اإليه 	 العودة  من  حرمانه  اأو  الوطن  اأر�س  عن  فل�سطيني  اأي  اإبعاد  يجوز  ل 
اأجنبية.  ت�سليمه لأية جهة  اأو  اأو جتريده من اجلن�سية  املغادرة  اأو منعه من 

• غر�س 	 لأّي  ي�ستغلوا  ل  واأن  ال�ساملة  والرعاية  احلماية  يف  احلق  لالأطفال 
اأو  ب�سحتهم  اأو  ب�سالمتهـم  �سررًا  يلحق  بعمل  بالقيام  لهم  ي�سمح  ول  كان 

 . بتعليمهم

• اللتجاء 	 حق  فل�سطيني  ولكل  كافة،  للنا�س  ومكفول  م�سون  حق  التقا�سي 
ي�سمن  مبا  التقا�سي  اإجراءات  القانون  وينظم  الطبيعي،  قا�سيه  اإىل 

الق�سايا.  يف  الف�سل  �سرعة 
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اإقراأ اأي�سًا ...

القرار  قراءة قانونية تحليلية حول: 
بقانون بشأن جرائم قتل النساء 

على خلفية »شرف العائلة«

الخروج على المبادئ القانونية في 
في ظل  اتفاقيات »تباُدل األراضي« 

االحتالل

جدار الضم والتوسع والنظام 
المرتبط به

الحد األدنى لألجور  في ضوء 
المواثيق الدولية والتشريعات 

الفلسطينية

مناهضة  حول:  قانونية  ورقة 
الدولية  المواثيق  في  التعذيب 

والواقع الفلسطيني.

حدود صالحيات األجهزة األمنية 
في احتجاز المدنيين

تقصير  العقوبة:  من  اإلفالت  مأسسة 
العنف  أعمال  مواجهة  في  إسرائيل 
التي يرتكبها المستوطنون في األرض 

الفلسطينية المحتلة

التمييز  فقط:  واحد  لشعب  مياه 
و’نظام  الماء  على  الحصول  في 
قطاع  في  العنصري  الفصل 
الفلسطينية  األرض  في  المياه‘ 

المحتلة

حول:  تحليلية  قانونية  ورقة 
والتعبير  الرأي  حرية  انتهاكات 
مناطق  في  اإلعالمية  والحريات 

السلطة الوطنية الفلسطينية

عدم مشروعية محاكمة المدنيين 
الفلسطينيين أمام القضاء 

العسكري الفلسطيني

دليل التحقيق الميداني.

االنقسام الفلسطيني صفحة سوداء 
في مسار الحقوق والحريات
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع االلكترونية
وصفحات التواصل االجتماعي 

www.alhaq.org   امل�قع اللكرتوين للم�ؤ�س�سة

facebook.com/alhaqorganization   سفحة احلق على  الفي�سب�ك�

twitter.com/alhaq_org   سفحة احلق على الت�يرت�

youtube.com/alhaqhr   قناة احلق على الي�تي�ب

vimeo.com/alhaq   �قناة احلق على الفيمي

الـذكــية الهواتـف 
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الحق مؤسسة 
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كنيسة مار اندراوس االنجيلية »قاعة البروتستانت«
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بتمويل من حكومتي الدنمارك وهولندا والوكالة السويدية للتنمية الدولية عبر برنامج 
مساعدة  برنامج  اإلنمائي/  المتحدة  األمم  برنامج  خالل  من  المنفذ  المساءلة  تعزيز 

الشعب الفلسطيني وبعثة اإلتحاد األوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية.

Funded by the governments of Denmark, the Netherlands and the Swedish 
International Development Agency through the Accountability Enhancement 
Programme implemented by UNDP/PAPP and EUPOL COPPS.

القانون من أجل اإلنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية  مؤسسة »الحق« – 
العام 1979 من قبل مجموعة  الغربية، تأسست في  الضفة   - رام هللا  ومستقلة، مقرها مدينة 
اإلنسان  وتعزيز وصون حقوق  القانون،  مبدأ سيادة  توطيد  بهدف  الفلسطينيين  المحامين  من 

واحترامها في األرض الفلسطينية المحتلة. 

المتحدة،  المجلس االقتصادي االجتماعي في األمم  بالصفة االستشارية لدى  »الحق«   وتتمتع 
التعذيب،  لمناهضة  الدولية  والمنظمة  اإلنسان،  لحقوق  اليورومتوسطية  الشبكة  وعضوية 

جنيف«. والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة  »الحقوقيين الدوليين - 

الفردية والجماعية في األرض  انتهاكات حقوق اإلنسان  »الحق« على رصد وتوثيق  ينصب عمل 
الفلسطينية المحتلة في العام 1979 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات والجرائم عن 
سواء  للقضاء  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها  التوعية  طريق 
وتقوم »الحق« بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت القانونية المتعلقة  الوطني منه أو الدولي. 
بأوضاع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى القانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمالت  تنظيم  على  »الحق«  تعمل 
واالتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات األمم المتحدة الخاصة بهذا 

الشأن. 

كما تقوم »الحق« وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات 
العالقة، بالعمل على إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات 

الفلسطينية. 

ناشطات  لنشطاء/  القدرات  بناء  في  ليساعد  الدولي،  للقانون  تطبيقيا  مركزا  »الحق«  وأسست 
وبرنامج  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحامين/ات،  والصحفيين/ات  اإلنسان  حقوق 
عمل في البعد الدولي يهدف لتبادل الخبرات والمعرفة القانونية ارتباطا بتطبيقاتها ودروسها 
المختلفة تجمع بين النشطاء واألكاديميين المحليين وبين الدوليين إضافة إلى حلقات النقاش 

المتخصصة.

لدى »الحق« مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور المهتم في مجال القانون 
الدولي وحقوق اإلنسان. 


