
شــكر وتقديــر: مت إصــدار هــذا املنشــور مبســاعدة اخلارجيــة األملانيــة االحتاديــة. 
ــات  ــة ملؤسســة احلــق ، محتوي ــات هــذا املنشــور هــي املســؤولية احلصري إن محتوي
هــذا التقريــر ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تعكــس وجهــات نظــر كل مــن 
)DCAF( وزارة اخلارجيــة األملانيــة يف أملانيــا  ومركــز جنيــف حلوكمــة قطــاع األمــن

جمموعة قواعد اسرتاشادية خاصة جمموعة قواعد اسرتاشادية خاصة 
بسلوك املوظفني  املكلفني بإنفاذ بسلوك املوظفني  املكلفني بإنفاذ 

القانون يف فلسطنيالقانون يف فلسطني

جمموعة قواعد اسرتاشادية خاصة 
بسلوك املوظفني  املكلفني بإنفاذ 

القانون يف فلسطني

القاعــدة )19(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون، يف 
جميــع األحــوال، التــذرع بأوامــر عليــا ملمارســة أفعــال التعذيــب واملعاملــة 
املهينــة والإلنســانية واحلاطــة بالكرامــة، أو تبريــر تلــك األفعــال بحالــة 

الطــوارئ، حتــت طائلــة املســاءلة اجلزائيــة.

الباب اخلامس
قواعد استرشادية بشأن حرية التجمع السلمي 

القاعــدة )20(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون 
فــرض أي قيــود علــى حريــة التجمــع الســلمي إال تلــك التــي نــص 
عليهــا القانــون؛ وعــدم فــرض أيــة إجــراءات قــد تفــرغ احلــق يف 

التجمــع الســلمي مــن مضمونــه.
القاعــدة )21(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون باحتــرام 
مبــادئ املســاواة، وعــدم التمييــز علــى أي أســاس؛ يف متتــع أي مــن األفــراد 

أو اجلماعــات بحقهــم بحريــة التجمــع الســلمي.
القاعــدة )22(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون عنــد تلقيهــم 
إشــعار بإقامــة جتمــع ســلمي، بإبــاغ املنظمــن بــأي ضوابــط لتنظيــم 
حركــة املــرور خــال التجمــع؛ بعــد 24 ســاعة علــى األكثــر مــن موعــد 

تســلمهم اإلشــعار.
باتخــاذ  القانــون  بإنفــاذ  املكلفــون  املوظفــون  يلتــزم  القاعــدة )23(  
املوقــع  يف  العامــة،  التجمعــات  وتســهيل  حلمايــة  الازمــة  اإلجــراءات 
املختــار مــن قبــل منظمــي التجمــع، دون إعاقــة الترويــج لهــذه التجمعــات 
اجلمهــور  بحمايــة  ويلتزمــون  كمــا  التجمــع،  عمليــة  بســير  املســاس  أو 

العامــة.  والســامة 
القاعــدة )24(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون منــع أي 
جتمــع ســلمي عفــوي بحجــة عــدم تقــدمي إشــعار، ويتوجــب عليهــم حمايــة 
ــع بحجــة  ــع أي جتم ــم من ــا يحظــر عليه ــع وســامة املشــاركن، كم التجم

وجــود جتمــع مضــاد.
القاعــدة )25(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون اللجــوء إلــى 
اســتعمال القــوة عنــد فــض التجمــع، إال يف احلــاالت التــي ينــص عليهــا القانون، 

وفقــاً ملبــدأ الضــرورة والتناســب، ويحظــر قطعــاً اســتخدام القــوة املفرطــة.

الباب السادس
قواعد إسترشادية بشأن حماية األحداث

القاعــدة )26(  يف جميــع األحــوال يلتــزم املكلفــون بإنفــاذ القانــون 
احتــرام الكرامــة اإلنســانية للحــدث، وضمــان معاملتــه بطريقــة ال تنطــوي 
علــى أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، وضمــان مراعــاة مصلحتــه الفضلــى. 
وكذلــك يحظــر إخضــاع احلــدث للتعذيــب اجلســدي أو املعنــوي أو العقوبــة 

أو املعاملــة القاســية أو املهينــة أو اســتخدام القيــود لتقييــد حريتــه، أثنــاء 
ــه أو تفتيشــه أو احتجــازه.  ــض علي القب

ــون نشــر أي معلومــات  ــى املكلفــن بإنفــاذ القان ــدة )27(  يحظــر عل القاع
ــة  ــق بالقضي ــور تتعل ــه أو اســمه أو أي أم ــل صورت شــخصية عــن احلــدث مث

ــق واحملاكمــة أو ملخصهــا. ــع التحقي ــا وقائ ــا، مبــا فيه ــى ذمته املوقــوف عل

القاعــدة )28(  بــكل األحــوال يتعــن علــى اجلهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون 
افتــراض بــراءة احلــدث أثنــاء التعامــل معــه؛ ســواء أثنــاء القبــض عليــه أو 

ــه. ــه واســتجوابه أو محاكمت ــق مع التحقي

القاعــدة )29(  يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، بعــدم إلقــاء 
القبــض علــى أي حــدث إال مــن خــال مذكــرة صــادرة عــن النيابــة العامــة أو 
القضــاء، علــى أن يتــم القبــض عليــه يف ســاعات النهــار، وذلــك وفقــا ألحــكام 
ــم )4( لســنة 2016 بشــأن  ــون رق ــرار بقان ــواردة يف الق ــف ال ــض والتوقي القب
حمايــة األحــداث، والتشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة. 

إلقــاء  القانــون عنــد  بإنفــاذ  املكلفــون  املوظفــون  يلتــزم  القاعــدة )30(  
لشــرطة  فــورا  تســليمه  يتــم  أن  التلبــس  حالــة  احلــدث يف  علــى  القبــض 
األحــداث، وبــكل األحــوال يتعــن عنــد القبــض علــى احلــدث إعــام ولــي أمــره 
ومرشــد احلمايــة فــور القبــض عليــه. وأن يتــم عرضــه علــى نيابــة األحــداث 

خــال )24( ســاعة مــن حلظــة القبــض عليــه.

القاعــدة )31(  يتعــن علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون إجــراء 
فحــص طبــي للحــدث فــور توقيفــه مــن خــال عرضــه علــى جهــة طبيــة 
معتمــدة لضمــان تقــدمي الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعاجيــة التــي تتطلبهــا 

حالتــه البدنيــة أو العقليــة.

القاعــدة )32(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون اســتجواب 
احلــدث أو التحقيــق معــه إال بحضــور مرشــد احلمايــة وولــي أمــره ومحاميــه، 
إال إذا اقتضــت مصلحــة احلــدث الفضلــى أو ظــروف الدعــوى خــاف ذلــك.

القاعــدة )33(  يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون توقيــف 
إيقافــه  ويتــم  ذلــك.  خــاف  الدعــوى  ظــروف  اســتدعت  إذا  إال  احلــدث، 
بإيداعــه يف إحــدى دور الرعايــة االجتماعيــة أو محــل التوقيــف اخلــاص 
باألحــداث وذلــك حتــت مراقبــة مرشــد احلمايــة، علــى أن يتــم فصــل اإلنــاث 

ــور. عــن الذك

القاعــدة )34(  يتعــن علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون اتخــاذ 
كافــة التدابيــر ملنــع اختــاط األحــداث مــع البالغــن ســواء أثنــاء التحقيــق أو 
ــا أو  ــة وإليه ــن احملكم ــه م ــاء نقل ــة أو أثن ــام احملكم ــه أم ــف أو محاكمت التوقي

ــا أو بعدهــا. ــه أمامه ــل مثول ــاء االنتظــار قب أثن



مقدمة
تضمنــت العديــد مــن التشــريعات الفلســطينية النافــذة يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة العديــد مــن املهــام والصاحيــات لألجهــزة املدنيــة واألمنيــة علــى 
صعيــد إنفــاذ القانــون، إال أن هــذه الصاحيــات ليســت مطلقــة، بــل مقيــدة 
يعــد  الــذي  للعــام 2003،  املعــدل  الفلســطني  القانــون األساســي  مبوجــب 
مبثابــة الدســتور، وكذلــك يف التشــريعات الرئيســية والتشــريعات الثانونيــة 

ــح وتعليمــات. مــن أنظمــة ولوائ
التشــريعات  يف  الصاحيــات  هــذه  علــى  الــورادة  القيــود  إلــى  باإلضافــة 
النافــذة، هنــاك قيــود أيضــا أوجبتهــا االتفاقيــات الدوليــة األساســية حلقــوق 
اإلنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطن، والتــي تفــرض التزامــات عليهــا 
أبرزهــا مواءمــة التشــريعات النافــذة مــع هــذه االتفاقيــات، والتــي يف مجملهــا 
تفــرض ضمانــات حلمايــة احلقــوق واحلريــات العامــة، األمــر الــذي يحتــم 
علــى هــذه األجهــزة مراعاتهــا وااللتــزام بهــا وعــدم انتهاكهــا حتــت طائلــة 

املســؤولية القانونيــة.
علــى  يتوجــب  التــي  األساســية،  القواعــد  ألبــرز  نتطــرق  الورقــة  هــذه  يف 
ــت يف الظــروف  ــا، ســواء أكان ــزام به ــون االلت ــاذ القان املوظفــن املكلفــن بإنف
العاديــة أو يف حــاالت الطــوارئ املعلنــة. مبــا يكفــل التزامهــم التــام بهــذه 
الضمانــات، وتعزيــز مبــدأ املســاءلة يف حــال جــرى انتهاكهــا،  صونــاً حلقــوق 

املواطنــن، وتكريســاً ملبــدأ ســيادة القانــون.
تســتند هــذه القواعــد إلــى مدونــة قواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ 
القوانــن والتــي اعتمــدت ونشــرت مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لــألمم 
املتحــدة 34/169 املــؤرخ يف 17 كانــون األول/ديســمبر1979، كذلــك علــى 
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، ومدونــات ومعاييــر 
الفلســطيني  القانــون األساســي  إلــى  ومبــادئ دوليــة ذات عاقــة إضافــة 

املعــدل لســنة 2003 والتشــريعات ذات الصلــة النافــذة يف فلســطن.

الباب األول 
قواعد عامة 

القاعــدة رقــم )1(   علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون، ويف جميــع 
األوقــات، القيــام بواجباتهــم مبوجــب التشــريعات والقوانــن النافــذة؛ خلدمــة 
مجتمعهــم وحمايــة جميــع األشــخاص دون متييــز مــن األعمــال غيــر القانونية، 

علــى نحــو يتفــق مــع درجــة املســؤولية التــي تتطلبهــا وظيفتهــم.
أثنــاء  القاعــدة رقــم )2(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، 
قيامهــم بواجباتهــم، باحتــرام الكرامــة اإلنســانية وحمايتهــا؛ واحملافظــة علــى 

حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية لــكل األشــخاص دون متييــز.
أثنــاء  القاعــدة رقــم )3(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، 
قيامهــم بواجبتهــم، بعــدم اســتخدام القــوة، إال يف حــاالت الضــرورة القصــوى، 

ووفــق املبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل 
املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون الصــادرة عــن األمم املتحــدة، ومدونــة 
ــر  ــة رقــم )211( الصــادرة عــن وزي قواعــد اســتخدام القــوة واألســلحة الناري

الداخليــة الفلســطيني بتاريــخ كانــون أول 2011.
القاعــدة رقــم )4(   يحافــظ املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانون على ســرية 
ــة  ــات املخول ــم والصاحي ــا مبوجــب وظيفته ــون عليه ــي يحصل ــات الت املعلوم
ــة األشــخاص، وال يتصرفــون بهــذه املعلومــات إال  لهــم، ويحترمــون خصوصي

وفــق األصــول املقــرة قانونــاً.
القاعــدة رقــم )5(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، بعــدم القيــام 
بــأي عمــل مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، أو التحريــض عليــه، أو التغاضــي عنــه. وال 
يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال التــذرع بأوامــر عليــا، أو بظــروف اســتثنائية، أو 
يف حالــة الطــوارئ، لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة.
القاعــدة  رقــم )6(   علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون، أثنــاء أدائهــم 
واجباتهــم، احتــرام األنظمــة والقوانــن املرعيــة، واتخــاذ كافــة التدابيــر التــي 
حتــول دون انتهــاك حقــوق املواطنــن، والتبليــغ عــن أي انتهــاكات إلــى اجلهــات 
املخولــة بذلــك قانونــاً وإلــى الســلطات العليــا مبوجــب الهيكليــات التنظيميــة 

املتبعــة لديهــم، ووحــدات املســاءلة الداخليــة.

الباب الثاني 
القواعد التوجيهية بشأن أعمال القبض والتوقيف

القاعــدة )7(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، وبخاصــة الذيــن 
يتمتعــون بصفــة الضبــط القضائــي مبوجــب القانــون مراعــاة أحــكام القبــض 
والتوقيــف الــورادة يف القانــون األساســي الفلســطيني وقانــون اإلجــراءات 

ــه النافــذة.  ــة رقــم )3( لســنة 1002 وتعديات اجلزائي
القاعــدة )8(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، بعــدم إلقــاء 
القبــض علــى أي شــخص إال مــن خــال مذكــرة صــادرة عــن النيابــة العامــة 

أو القضــاء.
ــاء القبــض  ــون، إلق ــاذ القان ــدة )9(   يجــوز للموظفــن املكلفــن بإنف القاع
علــى أي شــخص بــدون مذكــرات صــادرة عــن النيابــة العامــة والقضــاء يف 
حالــة التلبــس بارتــكاب جرميــة، أو يف حــال أعــاق املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ 
القانــون مــن القيــام بواجباتهــم أو اتهــم أمامهــم بارتــكاب جرميــة. ويف جميــع 
األحــوال يجــب معاملــة املقبــوض عليــه معاملــة إنســانية حتفــظ كرامتــه؛ وال 

يجــوز ايــذاؤه بدنيــاً أو معونيــاً.
ــون، وضمــن هــذا  ــاذ القان ــون بإنف ــون املكلف ــزم املوظف ــدة )10(   يلت القاع
البــاب، بالتحفــظ علــى املقبــوض عليــه وســماع أقوالــه، وإحالتــه إلــى النيابــة 

العامــة خــال 24 ســاعة مــن وقــت إلقــاء القبــض عليــه.

القاعــدة )11(   يف جميــع األحــوال يحظــر علــى املوظفــن املكلفــن 
بإنفــاذ القانــون وفــق املبــادئ الــورادة يف هــذا البــاب اســتدعاء أي شــخص 
الهاتــف أو أي وســيلة كانــت، دون وجــود مذكــرة قانونيــة  ســواء عبــر 

باحلضــور أو اإلحضــار صــادرة عــن النيابــة العامــة أو القضــاء.

الباب الثالث 
أعمال التفتيش

ــون، وبخاصــة  ــاذ القان ــون بإنف ــون املكلف ــزم املوظف ــدة )12(   يلت القاع
الذيــن يتمتعــون بصفــة الضبــط القضائــي مبوجــب القانــون مراعــاة أحــكام 
الفلســطيني  األساســي  القانــون  يف  الــورادة  والتفتيــش  املنــازل  دخــول 

وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم )3( لســنة 2001.
القانــون،  بإنفــاذ  املكلفــن  املوظفــن  علــى  يحظــر  القاعــدة )13(   
الدخــول للمنــازل بغــرض التفتيــش إال مبوجــب مذكــرة صــادرة عــن النيابــة 
ــة  ــرة الصــادرة عــن النياب العامــة أو يف حضورهــا، ويجــب أن تكــون املذك

ــر. ــون أو أكث ــاذ القان ــن بإنف ــن املكلف ــة باســم أحــد املوظف العام
القانــون،  بإنفــاذ  املكلفــن  املوظفــن  علــى  يحظــر  القاعــدة )14(   
الدخــول إلــى املنــازل لغــرض التفتيــش إال يف النهــار، ويجــوز الدخــول ليــا 
يف حالتــي التلبــس يف اجلرميــة واالســتعجال، علــى أن يكــون االســتعجال 

ــش. ــرة التفتي مســبباً يف مذك
القاعــدة )15(   يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، بإجــراء 
التفتيــش بحضــور املتهــم أو حائــز املنــزل، وإذا تعــّذر حضــوره يجــري 
التفتيــش بحضــور شــاهدين مــن أقاربــه أو جيرانــه، ويــدّون ذلــك يف 

التفتيــش.  محضــر 
القاعــدة )16(  يلتــزم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون، إذا كان الشــخص 
املــراد تفتيشــه أنثــى، بعــدم تفتيشــها إال مــن قبــل أنثــى ينتدبهــا لذلــك القائــم 
بالتفتيــش. ويف جميــع األحــوال يجــب مراعــاة حرمــة املنــزل، وخصوصيتــه 

وحفــظ كرامــة قاطنيــه وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون.

الباب الرابع
 عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة

القاعــدة )17(  يحظــر حظــراً مطلقــا علــى املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ 
القانــون، ممارســة أي فعــل مــن أفعــال التعذيــب أو ســوء املعاملــة، أو 

الســكوت عــن تلــك األفعــال، ســواء كانــت جســدية أو نفســية.
وأثنــاء  القانــون،  بإنفــاذ  املكلفــون  املوظفــون  يلتــزم   )18( القاعــدة 
تأديتهــم املهــام املوكلــة لهــم، بالتعامــل مــع املواطنــن مبــا يحفــظ لهــم 
كرامتهــم اإلنســانية. ويجــب عليهــم يف حــاالت القبــض أو التوقيــف عــرض 
األشــخاص علــى الطبيــب ومراعــاة احلالــة الصحيــة لهــم، وتقــدمي كافــة 

اخلدمــات الطبيــة الازمــة لهــم.


