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مقدمة 

أمن اإلنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة. فضمان أمن 
واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  تعزيز  يكفل  ال  اإلنسان 
عيون  في  شرعيتها  ترسيخ  من  كذلك  الدولة  ميكن  إنه  بل 
في  تكون  التي  الدول  على  احلالة  هذه  وتنسحب  مواطنيها. 
البناء واإلنشاء بالذات، حيث تقع املسؤولية عن توفير  طور 
أمن اإلنسان على كاهل الدولة، فهي التي متنح جهاز الشرطة 
في  وتلزمها  واسعٍة،  صالحياٍت  األخرى  األمنية  واألجهزة 
وبخالف  القانون.  سيادة  ملقتضيات  باالمتثال  الوقت  نفس 
احلقوق  تهديد  الواسعة  الصالحيات  هذه  شأن  فمن  ذلك، 

واحلريات األساسية الواجبة للمواطنني.  

من  أفرادها  حماية  من  الشعوب  بتمكني  اإلنسان  أمن  ُيعنى 
املخاطر التي تهدد سالمتهم وسبل عيشهم وكرامتهم. ومما 
إيالء  دون  الدولة  أمن  حتقيق  على  التركيز  أن  فيه  شك  ال 
االهتمام املطلوب ألمن اإلنسان ال يعود بنتائج مرضية للدولة 
التي  فاحلكومة  البعيد.  املدى  على  سواء  حد  على  وللمواطن 
تعنى بترسيخ أمن الدولة دون أن تستثمر في أمن اإلنسان 

لن تفلح في حتقيق أي منهما. 

تدخر  ال  أن  السلطات  جميع  على  يتحتم  املنطلق،  هذا  ومن 
جهًدا في توفير األمن للمواطن على نحو يحظى فيه اجلميع به 
على قدم املساواة وعلى أساس من سيادة القانون وسلطانه. 
ويشترط لتحقيق هذا األمر أن يعمل جهاز الشرطة واألجهزة 
األمنية بصورة فعالة وناجعة وشفافة، إلى جانب خضوعها 

للرقابة التي متارسها السلطات املنتخبة.  

ال  ضخًما،  حتدًيا  وتوطيده  القانون  سيادة  فرض  ميثل 
الدميوقراطية.  بالتجربة  العهد  حديثة  املجتمعات  في  سيما 
فالتشريعات  اجلانب.  هذا  في  استثناًءا  فلسطني  تشكل  وال 
التي تنظم القطاع األمني في فلسطني ملا تعتبر ناضجًة بعد، 
وتعاني من ثغرات وتناقضات جمة. وفضالً عن ذلك، ال تزال 
التشريعات األمنية التي صدرت عن األنظمة القانونية املتباينة 
التي تعاقبت على حكم فلسطني ساريًة ونافذًة في األراضي 
والتشريعات  العثمانية  القوانني  فيها  مبا  الفلسطينية، 
الصادرة عن سلطات االنتداب البريطاني، والقوانني األردنية 
و املصرية. وفوق كل ما تقدم، ال تزال فلسطني ترزح حتت 
نير االحتالل اإلسرائيلي. وفي هذا السياق، فنحن نأمل بأن 
من  الرغم  على  القانون  سيادة  تعزيز  في  الدليل  هذا  يسهم 
يواجهها  التي  واالجتماعية  والقانونية  السياسية  التحديات 

أبناء الشعب الفلسطيني.

  

ما هو الهدف من هذا الدليل؟
الفلسطينية  األمن  قوى  ملنتسبي  اإلجرائي  الدليل  يسعى 
ففي  اثنني.  هدفني  حتقيق  إلى  القضائي  بالضبط  املكلفني 
به  يسترشد  عمليًا  مرجًعا  الدليل  هذا  يشكل  األول،  املقام 
منتسبي قوى األمن الفلسطينية  املكلفني بالضبط القضائي، 
بحيث يعينهم على أداء مهام عملهم اليومية. وفي هذا املضمار، 
منها  يتألف  التي  األساسية  املقومات  على  الدليل  يشتمل 
النظام الدستوري الفلسطيني، واحلقوق والواجبات املرتبطة 
باخلدمة في قوى األمن الفلسطينية، باإلضافة إلى الوظائف 
التي يؤديها منتسبو قوى األمن الفلسطينية املكلفون بالضبط 

القضائي والصالحيات املوكلة لهم في هذا اجلانب.  

الدليل باعتباره دليالً  الثاني، ميكن استخدام هذا  وفي املقام 
املكلفني  الفلسطينية  األمن  قوى  منتسبي  لتدريب  مرجعيا 
التدريب  فترات  خالل  ذلك  كان  سواء  القضائي،  بالضبط 
األساسي أو التدريب املتخصص الذي يخضع هؤالء املوظفني 
له. لذلك، يتضمن هذا الدليل إشارات واقتباسات من املعايير 
الدولية واملمارسات الفضلى املرعية في إنفاذ سيادة القانون، 
األمن  قوى  ملنتسبي  اإلجرائي  الدليل  يسعى  وبذلك، 
الفلسطينية املكلفني بالضبط القضائي مبساهمٍة قيمٍة في 

تعزيز سيادة القانون وتوطيده في فلسطني.  

ومع ذلك، فال ميثل هذا الدليل دليالً جامًعا ووافيًا حول اإلطار 
القانوني الناظم لعمل الشرطة وقوى األمن الفلسطينية. كما 
الشرطة  تعتمدها  التي  الداخلية  اإلجراءات  إلى  يتطرق  أنه ال 

وقوى األمن الفلسطينية األخرى في عملها.  

ما هي هيكلية الدليل؟
الفلسطينية  األمن  قوى  ملنتسبي  اإلجرائي  الدليل  يقسم 

املكلفني بالضبط القضائي إلى ثالثة فصول:  

يستعرض الفصل األول مقدمًة حول النظام الدستوري الذي 
الدستورية،  واحلقوق  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تطبقه 
جهاز  يتوالها  التي  واملهام  الصالحيات  إلى  باإلضافة 
الشرطة وقوى األمن الفلسطينية مبا يتوافق مع ذلك النظام 
اإلدارة  مهام  حول  مقدمًة  الفصل  هذا  ويشمل  الدستوري. 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  متارسها  التي  والرقابة 

والقضائية مبا يتواءم مع مبدأ الفصل بني السلطات.  

اخلاصة  والواجبات  احلقوق  إلى  الثاني  الفصل  ويتطرق 
منتسبي قوى األمن الفلسطينية في إطار خدمتهم فيها. كما 
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التأديبية واجلزائية على نحو  اإلجراءات  الفصل  يتناول هذا 
ما تنص عليه التشريعات ذات الصلة بهدف متابعة املخالفات 

التي يرتكبها منتسبيوالشرطة وقوى األمن الفلسطينية.  

أما الفصل الثالث فيعرج على الوظائف والصالحيات املنوطة 
اجلنائية  العدالة  نظام  إطار  في  القضائي  بالضبط  باملكلفني 
املدنية  اجلزائية  اإلجراءات  ناحية  من  وذلك  الفلسطيني، 
املوكلة  الصالحيات  كذلك  الفصل  ويستعرض  والعسكرية. 
عند  يطبقونها  التي  اإلجراءات  جانب  إلى  املنتسبني،  لهؤالء 
استالم الشكاوى، وحماية مسرح اجلرمية وتنفيذ إجراءات 
التي  الوظيفة  الفصل  هذا  يشرح  كما  والتفتيش.  التوقيف 

تؤديها النيابة العامة والصالحيات املمنوحة لها.  

ويشتمل كل فصل من هذه الفصول على إطارات على النحو 
التالي:

وإطار ״املعايير الدولية القانونية״ ويرمز له بـ

وإطار״املمارسات الفضلى״ ويرمز له بـ  

إطار ״املعلومات الواجب معرفتها״ ويرمز له بـ

كما مت االستشهاد بالقوانني والتشريعات الفلسطينية املعمول 
بها داخل إطارات رمادية.

من سيسترشد بالدليل؟
يستهدف  الدليل اإلجرائي ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية 
املكلفني بالضبط القضائي جميع املكلفني بالضبط القضائي. 
وهذا يشمل منتسبي الشرطة وقوى األمن الفلسطينية، وأعضاء 
النيابة العامة والنيابة العسكرية. ويستطيع قادة الوحدات األمنية 
وممثلو جهازي النيابة العامة والنيابة العسكرية، بغض النظر عن 
رتبهم ومناصبهم، استخدام هذا الدليل كمرجعيةٍ لهم في عملهم. 
كان  سواء  الدليل،  استخدام  التدريب  عن  للمسؤولني  وميكن 
ذلك على مستوى الوزارات، أو على مستوى الشرطة واألجهزة 
األمنية الفلسطينية، أو من قبل أجهزة النيابة. ولكن يتعني األخذ 
في االعتبار أن هذا الدليل لم يعد للخبراء القانونيني، كاملستشارين 
القانونيني، الذين يعملون في األجهزة املذكورة. فهؤالء اخلبراء 

ميلكون معرفةً معمقةً باإلجراءات القانونية ذات العالقة.  

إليها  يستند  التي  املرجعيات  هي  ما 
الدليل؟ 

القانوني  الدليل  يوظفها  التي  القانونية  املرجعيات  تستند 
بإنفاذ  املكلفني  الفلسطينية  األمن  وقوى  الشرطة  ملنتسبي 

مهام قضائية إلى القوانني الفلسطينية التالية: 

القانون األساسي املعدل لسنة 2003.   ♦

 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون   ♦
لسنة 2005. 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979   ♦
الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية. 

قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.   ♦

القرار بقانون بشأن األمن الوقائي لسنة 2007.   ♦

قانون اإلجراءات  اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.   ♦

القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح   ♦
والتأهيل ״السجون״ 

عن  الصادر   1979 لسنة  الثوري  العقوبات  قانون   ♦
منظمة التحرير الفلسطينية.  

بني  القانونية  التعارض  أوجه  أو  الثغرات  إلى  الدليل  ويشير 
األحكام التي تشملها التشريعات املذكورة أعاله، كلما برزت. 
ومع ذلك، فال يسعى هذا الدليل إلى اقتراح احللول القانونية، 
وهو ال يستطيع كذلك، بحسب ما يدل عليه عنوانه، اخلروج 
التي  القانونية  القواعد  حالة  في  ملزمة  قانونية  بتفسيرات 
اجلهات  في  تنحصر  املسؤولية  فهذه  بينها.  فيما  تتوافق 

التشريعية و القضائية في فلسطني.  

الدولية،  املعايير  إلى  إشارته  معرض  في  الدليل،  ويستشهد 
باملعاهدات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة، من قبيل اإلعالن 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
املتعلقة  املبادئ  ومجموعة   ،)ICCPR( والسياسية  املدنية 
من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص  جميع  بحماية 
أشكال االحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك املوظفني 

املكلفني بإنفاذ القوانني الصادرة عن األمم املتحدة. 

من  الفضلى  الدولية  املمارسات  حول  األمثلة  اقتُبِست  كما 
مركز  أعدها  التي  الصلة  ذات  احلالة  ودراسات  املنشورات 
  .)DCAF( جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة

ما هي منهجية إعداد الدليل؟
تولت مجموعة عمل تضم عدًدا من اخلبراء إعداد الدليل اإلجرائي 
ملنتسبي قوى األمن الفلسطينية املكلفني بالضبط القضائي. 
وقد شارك في هذه املجموعة خبراء من كل من املركز الفلسطيني 
ووزارة  الرئيس،  ومكتب  االستراتيجية،  والبحوث  للدراسات 
والشرطة  العسكري،  القضاء  وهيئة  العامة،  والنيابة  العدل، 
املدنية، وجهاز األمن الوقائي، وجهاز املخابرات العامة وجهاز 
االستخبارات العسكرية. كما ضمت مجموعة العمل ممثلني عن 
من  عدد  إلى  باإلضافة  أعاله،  املذكورة  واألجهزة  املؤسسات 

أعضاء السلك األكادميي.  





الفصل األول:
النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية  
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الهدف من الفصل:
يتناول هذا الفصل اإلطار الدستوري والقانوني لقوى األمن 
لدى السطة الوطنية الفلسطينية مهامهم مبوجبه. ويستعرض 
وهيكليات  األمن،  لقوى  املوكلة  والصالحيات  املهام  الفصل 
القيادة واإلدارة املطبقة فيها وآليات املساءلة التي يخضع لها 

منتسبوها.  

هيكلية الفصل: 
مبادئ احلكم واإلطار املؤسساتي   1-1

هرمية التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية   2-1
الفلسطينية 

احلقوق واحلريات التي يكفلها الدستور   3-1

قوى األمن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية    4-1

مبادئ احلكم واإلطار   1-1
املؤسساتي 

يتولى القانون األساسي املعدل لسنة 2003 وتعديالته تنظيم 
إقامة  حني  إلى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  احلكم  نظام 
القانون  يحدد  الشأن،  هذا  وفي  املستقلة.  الفلسطينية  الدولة 
األساسي املعدل لسنة 2003 مبادئ احلكم، التي تشتمل على 
السلطة  بأن  منها  األول  املبدأ  يقضي  أساسية،  مبادئ  ثالثة 

الوطنية الفلسطينية تعمل على أساس من سيادة القانون.  

‘مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني، وتخضع 
للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات 

واألشخاص.’ 
)املادة )6( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 

املمارسات الفضلى: ما هو مبدأ سيادة 
القانون؟  

فيه  يكون  للحكم  مبدأ  إلى  القانون  سيادة  مفهوم  ‘يشير 
جميع األشخاص واملؤسسات والكيانات والقطاعان العام 
واخلاص، مبا في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولني أمام قوانني 
صادرة علنا، وتطبق على اجلميع بالتساوي ويحتكم في 
واملعايير  القواعد  مع  وتتفق  مستقل،  قضاء  إلى  إطارها 
اتخاذ  كذلك  املبدأ  هذا  اإلنسان. ويقتضي  الدولية حلقوق 
واملساواة  القانون،  سيادة  مببادئ  االلتزام  لكفالة  تدابير 
أمام القانون، واملسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق 

صنع  في  واملشاركة  السلطات،  بني  والفصل  القانون، 
والشفافية  التعسف،  وجتنب  القانوني،  واليقني  القرار، 

اإلجرائية والقانونية.’ 
في  االنتقالية  والعدالة  القانون  سيادة  بشأن  العام  األمني  تقرير 

)S/2004/616( مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع

وينص املبدأ الثاني على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تستند 
في عملها إلى فصل السلطات:  

‘الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل 

بني السلطات )...(.’ 
)املادة )2( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

املمارسات الفضلى: ما هو مبدأ الفصل 
بني السلطات؟  

مؤسسات  توزيع  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  ‘يكفل 
وتنفيذية  تشريعية  سلطات:  ثالث  إلى  احلكومة 
وقضائية، بحيث تتولى السلطة التشريعية سن القوانني، 
وتعمل السلطة التنفيذية على وضع هذه القوانني موضع 
التنفيذ، وتضطلع السلطة القضائية بتفسير تلك القوانني. 
وتعتبر الصالحيات والوظائف املوكلة لكل سلطة من هذه 
مستقلون  موظفون  ويقوم  غيرها  عن  منفصلة  السلطات 
أية سلطة بعينها ممارسة صالحيات  بإنفاذها. وال متلك 
مطلقة، بحيث تعتمد كل واحدة منها على األخرى. وبذلك، 
حتول السلطات املقسمة على هذا النحو دون قيام احلكم 
ال  التي  الصالحيات  عن  الناشئ  الفساد  أو  االستبدادي 
بحيث  املبدأ  هذا  نطاق  توسيع  وميكن  للرقابة.  تخضع 
متوازن  كنظام  العمل  من  الثالث  السلطات  متكني  يشمل 
األخريني.  السلطتني  على  الرقابة  فيه  سلطة  كل  متارس 
جتاوز  دون  احليلولة  على  سلطة  كل  استقالل  ويساعد 
تعزيز  يضمن  مبا  صالحياتهما،  األخريني  السلطتني 

سيادة القانون وصون حقوق األفراد.’  
)أنظر املوقع اإللكتروني: 

http://www.parliament .nsw.gov.au/prod/parlment/
publications.nsf/0/E88B2C638DC23E51CA256EDE00795896 

الوطنية  السلطة  تستند  الذي  الثالث  اجلوهري  املبدأ  أما 
الفلسطينية إليه في عملها فيتمثل في احلكم الدميوقراطي:  

‘نظام احلكم في فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على 
السلطة  السياسية واحلزبية وينتخب فيه رئيس  التعددية 
الشعب وتكون احلكومة  قـبل  مباشراً من  انتخاباً  الوطنية 

مسؤولة أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني.’ 
)املادة )5( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(
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هي  ما  الفضلى:  املمارسات 
الدميوقراطية؟  

الشعب  سيطرة  معانيها  أسمى  في  الدميوقراطية  ‘تعني 
على احلكومة التي حتكمه. ويتحقق هذا األمر عبر تطبيق 
نظام اقتراع حتكم فيه غالبية الشعب، إما بشكل مباشر أو 
غير مباشر، عن طريق ممثلني منتخبني. ويجوز أن تكون 
بحماية  القانون  فيها  يقوم  ”ليبرالية“  إما  الدميوقراطيات 

احلقوق األساسية لألفراد الذين ينتمون لألقلية )...(’  
)تعريف املفاهيم واملصطلحات األساسية في مجالي أسلوب احلكم 
واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  املتحدة،  األمم  العامة،  واإلدارة 

))4/2006/16.E/C(

ومبوجب هذه املبادئ الثالثة – سيادة القانون والفصل بني 
– يتألف اإلطار املؤسساتي  السلطات واحلكم الدميوقراطي 

للسلطة الوطنية الفلسطينية من املكونات التالية:  

الرئيس  على  التنفيذية  السلطة  تشتمل  التنفيذية:  السلطة 
انتخابات  الرئيس من خالل  انتخاب  ويتم  الوزراء.  ومجلس 
بتشكيل  ويكلفه  الوزراء  رئيس  يختار  وهو  وعامة،  مباشرة 
الرئيس  يتولى  كما  استقالته.  يقبل  أو  يقيله  أن  وله  حكومته 

إصدار القوانني التي حتال إليه من املجلس التشريعي.   

يختار  وهو  الوزراء  مجلس  رئاسة  الوزراء  رئيس  ويتولى 
وإدارية  تنفيذية  هيئة  أعلى  الوزراء  مجلس  وميثل  أعضاءه. 
أمام  الفلسطينية، وهو يخضع للمساءلة  الوطنية  في السلطة 

املجلس التشريعي.   

املجلس التشريعي الفلسطيني: ينتخب املجلس التشريعي 
إلصدار  الصالحية  ميلك  وهو  الفلسطيني،  الشعب  من 
القوانني، مبا فيها قانون املوازنة، وممارسة الرقابة على عمل 
التشريعي  املجلس  ُيخضع  كما  والوزارات.  الوزراء  مجلس 
من  عدد  خالل  من  للمساءلة  وأعضاءه  الوزراء  مجلس 
األدوات، من قبيل توجيه األسئلة واالستجوابات للحكومة أو 
الوزراء، ومن في حكمهم، وعقد جلسات االستماع  إلى أحد 
لهم، وتشكيل جلان تقصي احلقائق والتصويت بحجب الثقة 
عن احلكومة. وباإلضافة إلى ما تقدم، يقر املجلس التشريعي 

تشكيلة مجلس الوزراء من خالل التصويت مبنحه الثقة.  

احلقوق  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
لة للرئيس   احلصرية املخوَّ

لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية احلق في االعتراض على 
مشاريع القوانني التي يقرها املجلس التشريعي وإعالن حالة 
الطوارئ. وفي غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي، يجوز 
بقانون(.  )قرار  القانون  قوة  لها  قرارات  إصدار  للرئيس 
ويجب عرض هذه القرارات على املجلس التشريعي في أول 
القرارات وإال زال ما كان  جلسة يعقدها بعد صدور هذه 
لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على املجلس التشريعي  

 

قوة  من  لها  يكون  ما  زال  يقرها  ولم  السابق  النحو  على 
بني  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  جتمع  وبذلك،  القانون. 
عناصر من النظامني الدميوقراطيني الرئاسي والبرملاني.  

مجلس  من  القضائية  السلطة  تتألف  القضائية:  السلطة 
هذه  وتتمتع  احملاكم.  ونظام  العامة  والنيابة  األعلى،  القضاء 
القضائية تسوية  السلطة  التام. وتتولى  السلطة باالستقالل 
التنفيذية  السلطة  عمل  على  الرقابة  وممارسة  النزاعات 

واملجلس التشريعي.  

تسيير  عن  باملسؤولية  األعلى  القضاء  مجلس  ويضطلع 
النائب  الرئيس  ويعني  القضائية.  للسلطة  اإلدارية  الشؤون 
العام، الذي يرأس جهاز النيابة العامة، بناًء على تنسيب من 
على  الفلسطينية  احملاكم  وتشتمل  األعلى.  القضاء  مجلس 
تعمل  التي  العليا،  واحملكمة  البداية  ومحاكم  الصلح،  محاكم 
كذلك على الفصل في القضايا اإلدارية والبت في دستورية 
ذلك،  عن  وفضالً  واألنظمة.  التنفيذية  واللوائح  القوانني 
العسكرية. وينحصر  القضائية على احملاكم  السلطة  تشتمل 
الشؤون  في  الفلسطينية  العسكرية  احملاكم  اختصاص 

العسكرية دون غيرها.  

لهذه  وليس  خاصة،  بقوانني  العسكرية  احملاكم  ‘ُتنشأ 
الشأن  نطاق  خارج  والية  أو  اختصاص  أي  احملاكم 

العسكري.’ 
)املادة )2/101( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

احملاكم  عمل  الفضلى:  املمارسات 
العسكرية  

يخضع اختصاص احملاكم العسكرية في الكثير من الدول 
التي حتتكم إلى النظم الدميوقراطية لقيود صارمة. ويقوم 
اختصاص القضاء العسكري على أساس صفة األشخاص 
القوات  منتسبي  االختصاص  هذا  يشمل  )بحيث  املعنيني 
العسكرية  باخلدمة  يرتبط  كما  غيرهم(،  دون  املسلحة 
العسكرية(.  باخلدمة  الصلة  ذات  اجلرائم  يغطي  )بحيث 
ما  إلى  أخرى  أحوال  في  العسكري  القضاء  يستند  وقد 
يعرف بـ«اجلرائم العسكرية اخلالصة« )بحيث يغطي هذا 
دون  عسكريًة  صفًة  تكتسب  التي  اجلرائم  االختصاص 
غيرها(. ومع ذلك، فقد يتم اجلمع بني هذه العناصر املتباينة 
القانونية. ويعني اختصاص القضاء  في مختلف األنظمة 
العسكري الذي يقوم على أساس صفة األشخاص املعنيني 
الذين  املوظفني  أو   – املسلحة  القوات  منتسبي  جميع  أن 
يحملون صفة متاثلهم – يخضعون للمحاكمة أمام احملاكم 
العسكرية، وذلك بصرف النظر عن اجلرائم التي يرتكبونها. 
القوات  وقد يقتصر هذا االختصاص كذلك على منتسبي 
وفي  الفعلية.  العسكرية  اخلدمة  في  املنتظمني  املسلحة 
املقابل، يعني االختصاص املرتبط باخلدمة العسكرية أن 
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احملاكم العسكرية تنظر في جميع اجلرائم املتصلة باحلياة 
العسكرية.  املؤسسة  تؤديها  التي  وباألعمال  العسكرية 
حتمل  اخلالصة  العسكرية  باجلرائم  يعرف  ما  كان  وإذا 
أهميًة بالنسبة الختصاص القضاء العسكري، فإن احملاكم 
التي  للنظر في تلك اجلرائم  العسكرية متلك االختصاص 
تكتسب طابًعا عسكرًيا بحتًا. وقد يعتبر مفهوم اجلنايات 
باخلدمة  املرتبطة  اجلرائم  مفهوم  من  أضيق  العسكرية 
املذكورة  الثالثة  االختصاص  أنواع  أن  غير  العسكرية. 
تشترك في استبعاد املدنيني من والية القضاء العسكري، 
فيما عدا أولئك الذين يعملون في املؤسسة العسكرية في 

بعض البالد.  
الدليل  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  )مركز 

اإلرشادي لفهم القضاء العسكري، 2010(

هرمية التشريعات   2-1
الصادرة عن السلطة 
الوطنية الفلسطينية 

مصدر  أعلى   2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ميثل 
اعتماد  حني  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  للتشريع 
إال  أحكامه  تعديل  يجوز  وال  العتيدة.  فلسطني  دولة  دستور 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  أعضاء  ثلثي  أغلبية  مبوافقة 
املجلس  أعضاء  ثلثي  أصوات  بأغلبية  إال  القانون  هذا  تعديل 

التشريعي الفلسطيني.  

في  للتشريع  مصدر  أعلى  ثاني  العادية  القوانني  ومتثل 
الوطنية  السلطة  لرئيس  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة 

غير  في  التأخير  حتتمل  ال  التي  الضرورة  حاالت  في 
قوة  لها  قرارات  إصدار  التشريعي،  املجلس  انعقاد  أدوار 
أول  في  التشريعي  املجلس  على  عرضها  ويجب  القانون، 
كان  ما  زال  وإال  القرارات،  هذه  صدور  بعد  يعقدها  جلسة 

القانون. لها من قوة 

ويتبعها في الهرمية التشريعية األنظمة )أو اللوائح التنفيذية( 
التي تشكل أدوات إلنفاذ التشريعات العادية.  

تنقسم  التي  التنفيذية  القرارات  األنظمة  هذه  بعد  وتأتي 
بدورها إلى ثالثة أقسام: 

املراسيم الرئاسية: وتهدف هذه املراسيم إلى تسهيل   ♦
السلطة  مؤسسات  من  وغيرها  التنفيذية  السلطة  عمل 

الوطنية الفلسطينية.  

مع  القرارات  هذه  تتشابه  الرئاسية:  القرارات   ♦
السلطة  أن  وحيث  الرئيس.  يصدرها  التي  املراسيم 
املعالم  واضح  خط  ببيان  اآلن  إلى  تقم  لم  التنفيذية 
بني تلك القرارات واملراسيم الرئاسية، فمن الصعوبة 
مبكان حتديد الفرق بني هذين النوعني من التشريعات 

من الناحية العملية.  

ومجلس  الوزراء  مجلس  عن  الصادرة  القرارات   ♦
أنظمة  القرارات كونها  تعدو هذه  األعلى: وال  القضاء 
والسلطة  احلكومة  عمل  تيسير  إلى  تهدف  إدارية 

القضائية، كلٌّ في مجاله.  

وتأتي التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية 
وال  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  تسنّها  التي  القوانني  بعد 
تزال قوانني منظمة التحرير نافذّة في القضايا واجلوانب التي 

لم تصِدر السلطة الوطنية تشريعات لتنظيمها بعد.  

القانون األساسي

القوانني العادية

األنظمة )اللوائح التنفيذية(

مجلس القضاء األعلى
القرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى  -

القرارات التنفيذية
املراسيم الرئاسية  -

القرارات الرئاسية
القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء  -

الرسم البياني لهرمية التشريعات التي تسنها السلطة الوطنية الفلسطينية 
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احلقوق واحلريات التي   3-1
يكفلها الدستور 

يكفل القانون األساسي املعدل للمواطنني الفلسطينيني التمتع 
باحلقوق واحلريات األساسية، مبا فيها: 

القانون  أمام  الفلسطينيون  القانون:  أمام  املساواة   ♦
والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو 

اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة. )املادة 9( 

اإلنسان  حقوق  وصونها:  اإلنسان  حقوق  حماية   ♦
)املادة  االحترام.  وواجبة  ملزمة  األساسية  وحرياته 

  )1/10

احلرية  الشخصية:  احلرية  حماية   ♦
متس. ال  مكفولة  وهي  طبيعي  حق   الشخصية 
أو  أو حبسه  تفتيشه  أو  أحد  القبض على  2- ال يجوز 
تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال بأمر قضائي 

وفقاً ألحكام القانون. )املادة 11( 

ألي  أحد  إخضاع  يجوز  ال  التعذيب:  أو  اإلكراه  حظر   ♦
إكراه أو تعذيب. )املادة 13(  

احلق في افتراض البراءة: املتهم برئ حتى تثبت  إدانته   ♦
في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 
محام  له  يكون  أن  يجب  جناية  في  متهم  وكل  نفسه، 

يدافع عنه. )املادة 14(  

ومتنع  شخصية،  العقوبة  العقوبات اجلماعية:  حظر   ♦
بنص  إال  عقوبة  وال  جرمية  وال  اجلماعية،  العقوبات 
إال بحكم قضائي، وال عقاب  قانوني، وال توقع عقوبة 

إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون. )املادة 15(  

مراقبتها  جتوز  فال  حرمة،  للمساكن  املساكن:  حرمة   ♦
بأمر قضائي مسبب ووفقاً  إال  تفتيشها  أو  أو دخولها 

ألحكام القانون )املادة 17(.  

والعبادة  العقيدة  حرية  والعبادة:  العقيدة  حرية   ♦
وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم اإلخالل 

بالنظام العام أو اآلداب العامة. )املادة 18(.  

إنسان  ولكل  الرأي،  بحرية  مساس  ال  الرأي:  حرية   ♦
احلق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
الفن مع مراعاة أحكام  التعبير أو  غير ذلك من وسائل 

القانون. )املادة 19(  

مكفولة  والتنقل  اإلقامة  حرية  اإلقامة والتنقل:  حرية   ♦
في حدود القانون. )املادة 20(  

حرية املشاركة السياسية: للفلسطينيني حق املشاركة   ♦
أفراداً وجماعات ولهم على وجه  في احلياة السياسية 

اخلصوص احلقوق اآلتية:

تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً   
للقانون. 

واالحتادات  واجلمعيات  النقابات  تشكيل   
وفقاً  الشعبية  واملؤسسات  واألندية  والروابط 

للقانون.

التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني   
منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون.

تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ   
الفرص.  

أفراد  حضور  دون  اخلاصة  االجتماعات  عقد   
واملواكب  العامة  االجتماعات  وعقد  الشرطة، 

والتجمعات في حدود القانون. )املادة 26(.  

وسائل  وسائر  الصحف  تأسيس  الصحافة:  حرية   ♦
األساسي  القانون  هذا  يكفله  للجميع  حق  اإلعالم 
وتخضع مصادر متويلها لرقابة القانون. حرية وسائل 
الطباعة  وحرية  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم 
والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملني فيها، مكفولة 
العالقة.  ذات  والقوانني  األساسي  القانون  لهذا  وفقاً 
إنذارها  اإلعالم، وال يجوز  الرقابة على وسائل  حتظر 
أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها 

إال وفقاً للقانون ومبوجب حكم قضائي. 

للناس  ومكفول  مصون  حق  التقاضي  التقاضي:  حق   ♦
كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي. 

)املادة 30(  

احلقوق  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
أثناء  الدستور  يكفلها  التي  واحلريات 

حالة الطوارئ  
يعلن الرئيس حالة الطوارئ عند وجود تهديد لألمن القومي 
كارثة  حدوث  أو  مسلح  عصيان  أو  غزو  أو  حرب  بسبب 
عن  مدتها  في  الطوارئ  حالة  تزيد  أن  يجوز  وال  طبيعية. 
ثالثني يوًما. ويجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوًما 
أخرى بعد موافقة املجلس التشريعي الفلسطيني على ذلك 
بأغلبية ثلثي أعضائه. ومن ناحية مبدئية، ال يجوز فرض 
الدستورية  يكفلها  التي  واحلريات  احلقوق  على  قيود  أية 
احلقوق  هذه  تقييد  إلى  الضرورة  دعت  إذا  أما  للمواطنني. 
واحلريات، فال يجوز فرض هذا التقييد إال بالقدر الضروري 

لتحقيق الهدف املعلن في مرسوم إعالن حالة الطوارئ.  

األساسية  واحلريات  احلقوق  على  قيود  فرض  يجوز  ‘ال 
مرسوم  في  املعلن  الهدف  لتحقيق  الضروري  بالقدر  إال 

إعالن حالة الطوارئ.’ 
)القانون األساسي املعدل، املادة 111( 
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قوى األمن لدى السلطة   4-1
الوطنية الفلسطينية 

تنفيذ  املسلحة  والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة  تتولى 
تضطلع  التي  املجاالت  في  احلكومة  تصدرها  التي  القرارات 
على  احملافظة  املجاالت  هذه  وتتضمن  عنها.  باملسؤولية 
القانون والنظام، ومحاربة اجلرمية، وجمع املعلومات األمنية 
اخلارجي.  العدوان  ضد  الدولة  عن  والدفاع  الدولة،  لصالح 
األمنية  واألجهزة  الشرطة  جهاز  بإدارة  احلكومة  وتتكفل 
عليها  الرقابة  البرملان  ميارس  حني  في  املسلحة،  والقوات 
وتتابع احملاكم القضايا والدعاوى املتصلة بها. ومبا يتوافق 
مع مبدأ سيادة القانون، يتعني على جهاز الشرطة واألجهزة 
األمنية والقوات املسلحة العمل على هدٍي من التشريعات التي 
حتدد صالحياتها ومهامها. وفضالً عن ذلك، يجب أن يحدد 
القانون تبعية هذه األجهزة والقوات للحكومة، باإلضافة إلى 

قياداتها وآليات قيادتها وإدارتها.  

املقدمون الرئيسيون
للخدمات األمنية

والقضائية

السلطات التنفيذية

هيئات الرقابة التشريعية

املجتمع املدني

يتألف القطاع األمني من اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير 
األمن والعدالة، باإلضافة إلى إداراتها واملؤسسات التي 
واإلطار  القانوني  اإلطار  وينظم  عليها.  الرقابة  متارس 
يحكم  كما  اجلهات،  هذه  تنفذها  التي  املهام  السياساتي 

سلطاتها وهيكلياتها التنظيمية. 
اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير األمن والعدالة: 

قوى األمن )القوات املسلحة، والشرطة، واملخابرات،  	♦
التحرير  جيوش  جانب  إلى  األمنية،  واألجهزة 

وجماعات التمرد(. 
)احملاكم،  والعدالة  القانون  بإنفاذ  املكلفة  الهيئات  	♦
وأجهزة النيابة، والسجون وأنظمة القضاء التقليدية 

)القضاء العشائري((. 

اإلطار القانوني والسياساتي

القطاع  ماهو  الفضلى:  املمارسات 
األمني؟

املؤسسات املكلفة باإلدارة والرقابة: 

التنفيذية  للسلطة  التابعة  والرقابة  اإلدارة  أجهزة  	♦
)الرئاسة، مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية 

والعدل واملالية(. 
التابعة للسلطة التشريعية  أجهزة اإلدارة والرقابة  	♦
)البرملان واللجان التي تعمل حتت مظلته، ومكاتب 

التحقيق العسكري العام )األمبودسمان((. 
املجتمع  )مؤسسات  الرسمية  غير  الرقابة  جهات  	♦
املدني، ووسائل اإلعالم، ومراكز األبحاث واملؤسسات 

الناشطة في مجال التأثير في السياسات(. 

املمارسات الفضلى: ما هو حكم القطاع 
األمني؟  

ينطوي حكم القطاع األمني على املعاني التالية:  

والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة  جهاز  يتكفل   ♦
املسلحة بحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

للمواطنني.  
املسلحة  والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة  وتقدم   ♦
تتسم  عادلة  بصورة  املواطنني  جلميع  خدماتها 
بالفعالية والنجاعة والكفاءة. كما تأخذ هذه األجهزة 

مخاوف املواطنني وتطلعاتهم في عني اعتبارها.  
املسلحة  والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة  وتعمل   ♦

على أساس من مبدأ سيادة القانون.  
الشفافية  وتعني  بالشفافية.  األمنية  القرارات  تتسم   ♦
أنه يتعني على قوات الشرطة وأجهزة األمن والقوات 
على  املواطنني  إْطالع جمهور  إلى  أن تسعى  املسلحة 
التي  تنفذها وعلى خططها واملشاكل  التي  النشاطات 
بشأنها.  باملعلومات  وتزويدهم  عملها  في  تواجهها 
ويجب أن تتصف هذه املعلومات بالوضوح والتوافق 
والشمولية. كما تعني الشفافية كفالة حرية الوصول 
إلى املعلومات املطلوبة واإلّطالع عليها، وإتاحة الفرصة 
للصحفيني والباحثني واملواطنني لطلب املعلومات حول 

املسائل األمنية وتلقيها وتفسيرها وتعميمها.  
والقوات  األمن  الشرطة وأجهزة  منتسبو  ما يخضع   ♦
املسؤولني  إلزام  املساءلة  وتعني  للمساءلة.  املسلحة 
األمن  وأجهزة  الشرطة  قوات  وقادة  احلكوميني 
والقوات املسلحة باإلفصاح عن األعمال التي يؤدونها 
إمكانية  املساءلة  تعني  كما  وتبريرها.  وتفسيرها 
التي  األسئلة  املسؤولني لإلجابة عن  استدعاء هؤالء 
واحملاكم  والبرملان  احلكومية  األجهزة  لهم  توجهها 

عن األفعال التي تبُدر منهم. 
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مستويات  هي  ما  الفضلى:  املمارسات 
الرقابة على الشرطة واألجهزة األمنية 

والقوات املسلحة؟  
جهاز  منتسبي  متنع  ألنها  أهميًة  واإلدارة  الرقابة  حتتل 
باإلضافة  املسلحة،  والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة 
إلى مسؤولي احلكومة، من إساءة استخدام الصالحيات 
املوكلة لهم وانتهاك حقوق املواطنني. كما تكفل الرقابة في 
املكفولة  واملهنية  الدستورية  احلقوق  حماية  الوقت  ذات 
أنفسهم،  املسلحة  والقوات  األمن  وقوى  الشرطة  ألفراد 

وتتيح لهم أداء مهامهم في ظل ظروف مهنية.  

وفي هذا السياق، يتم إنفاذ مستويات مختلفة من الرقابة:  

الرقابة الداخلية التي متارسها الشرطة واألجهزة األمنية 
والقوات املسلحة نفسها عن طريق إضفاء الصفة القانونية 
على عملها من خالل القانون )الذي يسنّه البرملان(، وعن 
الصلة  ذات  واألوامر  واألنظمة  الداخلية،  اآلليات  طريق 

وتعزيز التوجه املهني لعمل هذه األجهزة.  

التي متارسها احلكومة، والتي تتولى  التنفيذية  الرقابة 
الشرطة  جهاز  على  املباشرة  الرقابة  ممارسة  كذلك 
املوازنة  وإعداد  املسلحة  والقوات  األمنية  واألجهزة 
التي  للنشاطات  واألولويات  التوجيهية  املبادئ  وحتديد 

تنفذها األجهزة املذكورة.  

خالل  من  البرملان  ميارسها  التي  التشريعية  الرقابة 
إصدار القوانني التي تبني عمل جهاز الشرطة وقوى األمن 
اخلاصة  صالحياتها  وحتدد  وتنظمه،  املسلحة  والقوات 

وإقرار املخصصات املالية املرصودة لها في املوازنة.  

تراقب  التي  احملاكم  تنفذها  التي  القضائية  الرقابة 
واألجهزة  الشرطة  جلهاز  املخولة  اخلاصة  الصالحيات 
األمنية والقوات املسلحة وتنظر في االنتهاكات واملخالفات 

التي يرتكبها منتسبوها.  

املدني،  املجتمع  مؤسسات  جتريها  التي  العامة  الرقابة 
ووسائل اإلعالم، ومراكز األبحاث والدراسات التي تراقب 
املسلحة  والقوات  األمنية  واألجهزة  الشرطة  هيكليات 
وعملها، وذلك على أساس املصادر العامة املتوفرة في هذا 
الشأن. وقد يعمل املواطنون أنفسهم على تقييد استخدام 
وقوى  الشرطة  جلهاز  املخولة  اخلاصة  الصالحيات 
أو  اخلاصة،  احملاكم  خالل  من  املسلحة  والقوات  األمن 
مكاتب أمناء املظالم املستقلة )األمبودسمان( أو املفوضني 
العموميني/املفتشني العموميني، إلى جانب احملاكم احمللية 

والدولية.  
)هانز بورن وإيان لي، إخضاع أجهزة املخابرات للمساءلة: املعايير 

القانونية واملمارسات األفضل، ص. 16.( 
 

الذي  الدستوري  اإلطار  هو  ما   -1
الوطنية  السلطة  لدى  األمن  قوى  يحكم 

الفلسطينية؟  
قوى  أن  على   2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ينص 
مبا  عملها  متارس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى  األمن 

يتفق مع مبدأ سيادة القانون:  

املسلحة  القوة  وهي  نظامية  قوة  والشرطة  األمن  ‘قوات 
الوطن  عن  الدفاع  في  وظيفتها  وتنحصر  البالد  في 
وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن 
والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في احلدود 
التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق واحلريات. 

تنظم قوات األمن والشرطة بقانون.’ 
)املادة 84 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 

الوطنية  السلطة  رئيس   – األعلى  للقائد  األمن  قوى  وتتبع 
الفلسطينية:  

للقوات  األعلى  القائد  هو  الوطنية  السلطة  ‘رئيس 
الفلسطينية.’ 

)املادة 39 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

الداخلي  واألمن  العام  النظام  حفظ  عن  املسؤولية  وتنحصر 
في مجلس الوزراء: 

حفظ  مسؤولية   )...( يلي:  مبا  الوزراء  مجلس  ‘يختص 
النظام العام واألمن الداخلي.’ 

)املادة 69 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

الرقابة  هي  ما  الفضلى:  املمارسات 
التنفيذية؟  

تخضع قوات الشرطة واألجهزة األمنية والقوات املسلحة 
ومن  املنتخبة.  املدنية  احلكومة  لرقابة  احلديثة  الدول  في 
الضروري في هذا املقام أن يخضع منتسبو مختلف القوات 
األمنية وقادتها للرقابة الدميوقراطية، وعدم ترك املساءلة 
الدميوقراطية،  الدول  ففي  بأنفسهم.  ينفذوها  لكي  لهم 
الذي  العموميني  األمناء  املنتخبون  السياسيون  ميثل 

يتكفلون بإجناز هذه املهمة.  

الصالحيات  على  املصادقة  التشريعية  السلطة  وتتولى 
النهائية التي متنح لقوات الشرطة وأجهزة األمن والقوات 
املسلحة وعلى عملياتها ونفقاتها وإضفاء الصفة الشرعية 
السلطة  – أي  احلكومة  تتولى  أن  يجب  ذلك،  ومع  عليها. 
الفعلية  اخلارجية  الرقابة  ممارسة  تتولى  – أن  التنفيذية 

على هذه القوات.  
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املسؤولية  ممارسة  الناجعة  اخلارجية  الرقابة  تعني  وال   
اإلدارية املباشرة عن العمليات التي تؤديها قوات الشرطة 
ينص  أن  يجب  بل  املسلحة.  والقوات  األمنية  واألجهزة 
القانون مبا ال يدع مجاالً للبس على حظر إساءة استعمال 
السلطات والصالحيات املوكلة لتلك القوات واشتراط ذات 

هذا األمر ملمارسة الرقابة الفعالة عليها. 
 

الصالحيات املمنوحة 
للوزير 

الواجبات امللقاة على 
عاتق األجهزة األمنية 

صياغة سياسة حول 
الشؤون األمنية )أعمال 

الشرطة   واملخابرات 
والدفاع( 

االلتزام بتنفيذ سياسة 
احلكومة 

استالم التقارير من 
األجهزة

االلتزام برفع التقارير 
للوزراء

املصادقة على املسائل التي 
تتسم باحلساسية السياسية 

أو األعمال التي تؤثر على 
احلقوق األساسية

االلتزام بالسعي للحصول 
على املصادقة على املسائل 

احلساسة.

التي توكل لقوى  2- ما هي الصالحيات 
األمن؟ 

على  اليوم  هذا  حتى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل  لم 
وقوى  الشرطة  قوات  لتنظيم  شامل  قانوني  إطار  إعداد 
يحدد  جامًعا  قانوًنا  بعُد  السلطة  متلك  فال  لها.  التابعة  األمن 
صالحيات مختلف فروع جهاز الشرطة وقوى األمن ومهام 
يلقي  ذلك،  ومع  فيها.  واإلدارة  القيادة  وهيكليات  وسلطاتها 
لسنة   )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون 
فضفاضة.  بصورة  األمن  قوى  هيكلية  على  الضوء   2005
التابعة للسلطة الوطنية  اليوم، تتألف قوى األمن  وحتى هذا 

الفلسطينية من ثالثة أجهزة:  

‘تتألف قوى األمن من:
الوطني  التحرير  وجيش  الوطني  األمن  قوات   -1

الفلسطيني.

2-  قوى األمن الداخلي.

3-  املخابرات العامة.

وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أوتستحدث تكون ضمن 
إحدى القوى الثالث.’ 

)املادة 3 من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 
 )2005

2-1 قوات األمن الوطني  

قوات األمن الوطني
وظائفها  تؤدي  نظامية،  عسكرية  هيئة  الوطني  ‘األمن 
الوطني  األمن  وزير  برئاسة  اختصاصاتها  وتباشر 
القرارات  يصدر  الذي  وهو  العام،  القائد  قيادة  وحتت 
الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة، وفقا ألحكام 

القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.’ 
)املادة 7 من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 

)2005

والهيكلية  واملهام  الصالحيات  ينظم  قانون  من  هناك  ليس 
التنظيمية اخلاصة بقوات األمن الوطني واألجهزة العسكرية 
االستخبارات  جهاز  قبيل  من  إليها،  املنتسبة  أو  لها  التابعة 
العسكرية أو احلرس الرئاسي. بل تعمل هذه القوات مبوجب 

أنظمة وقرارات وأوامر إدارية.

املمارسات الفضلى: ما هو الدور الذي 
تضطلع القوات املسلحة بتنفيذه؟  

لقد أفرزت املستجدات األمنية التي أعقبت احلرب الباردة 
العالم،  أنحاء  جميع  في  املسلحة  القوات  على  كبيرًة  آثاًرا 
حيث أوكلت مهام إضافية للقوات املسلحة في ذات الوقت 
كانت  التي  األساسية  املهام  تنفيذ  منها  فيه  طلب  الذي 
األيام،  هذه  وفي  مختلفة.  بطريقة  السابق  في  لها  محددة 
بات من الشائع بالنسبة للقوات املسلحة في جميع أرجاء 

املعمورة أن تشارك في تنفيذ املهام اخلمس التالية:  

إقليمها،  وسالمة  وسيادتها  الدولة  استقالل  حماية   -1
أو رعاياها بصفة أعم. 

املشاركة في مهمات حفظ السالم الدولية أو البعثات   -2
التي تستهدف تعزيز السالم وإرسائه. 

تنفيذ أعمال الغوث عند وقوع الكوارث.  -3
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تقدمي  من  يشمله  )مبا  الداخلية  األمنية  املهام  تنفيذ   -4 
املساعدة للسلطات املدنية املكلفة بإنفاذ القانون من 

أجل حفظ النظام العام في األوضاع االستثنائية(.

ميثل  ما  )وهو  الدولة  مؤسسات  بناء  في  املشاركة   -5
وظيفًة اجتماعيًة تؤديها القوات املسلحة املذكورة(.  

هذه  أداء  في  املسلحة  القوات  مشاركة  مستوى  ويختلف 
اإلطار  إلى  باالستناد  وذلك  أخرى،  إلى  دولة  من  املهام 
القانوني احمللي الساري وإلى الوضع األمني القائم فيها.  

أمثلة على األحكام التي توِردها الدساتير بشأن القوات 
املسلحة:  

)القوات  الدستور  من   )1/8( املادة  إسبانيا: 
املسلحة(: 

اجليش  من  تتألف  التي  املسلحة،  القوات  تَكلَّف   )1(‘
مهامها  جملة  من  اجلوية،  والقوات  البحرية  والقوات 
سالمة  عن  والدفاع  واستقاللها،  إسبانيا  سيادة  بصون 

إقليمها ونظامها الدستوري.’  

)القوات  الدستور  من   )117( املادة  رومانيا: 
املسلحة(: 

‘)1( تخضع القوات املسلحة بصفة حصرية إلرادة الشعب 
ووحدتها،  واستقاللها  الدولة  سيادة  صون  أجل  من 

وسالمة إقليم البالد ودميوقراطيتها الدستورية.’ 

2-2 قوات األمن الداخلي  

األمن الداخلي 
وظائفها  تؤدي  نظامية،  أمنية  هيئة  الداخلي  ‘األمن 
وبقيادة  الداخلية  وزير  برئاسة  اختصاصاتها  وتباشر 
القرارات  يصدر  الذي  وهو  الداخلي،  األمن  عام  مدير 

الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   10 )املادة 

لسنة 2005( 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الداخلي في  تتكون قوات األمن 
من قوات الشرطة املدنية وجهاز األمن الوقائي وقوات الدفاع 
املدني. ومن اجلدير بالذكر أن قانوًنا لم يصدر حتى هذا اليوم 
لتنظيم الشرطة املدنية. وفي املقابل، ينظم قانوٌن قوات الدفاع 

املدني وقراٌر بقانون جهاز األمن الوقائي. 

  
الدفاع املدني  

املدني  الدفاع  بشأن   1998 لسنة   )3( رقم  القانون  يحدد 
الصالحيات املنوطة بقوات الدفاع املدني على الوجه التالي:  

الضرورية  اإلجراءات  مجموعة  املدني  بالدفاع  ‘يقصد 
املواصالت  سالمة  وتأمني  وممتلكاتهم  املدنيني  لوقاية 
العامة  املرافق  في  بانتظام  العمل  سير  وضمان  بأنواعها 
واخلاصة  العامة  واملؤسسات  واملنشآت  املباني  وحماية 
األعمال  من  وغيرها  اجلوية  الغارات  أخطار  من  سواء 
أو  احلرائق  أو  الطبيعية  الكوارث  أخطار  من  أو  احلربية 

اإلنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.’ 
)املادة 3 من قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998( 

وتتبع قوات الدفاع املدني وزارة الداخلية:  

]وزارة  الوزارة  تتبع  املدني  للدفاع  العامة  ‘املديرية 
الداخلية[.’

)املادة 4 من قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998(

األمن الوقائي  

يبني القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم )11( لسنة 2007 
الصالحيات املوكلة جلهاز األمن الوقائي على النحو اآلتي:  

‘مبا ال يتعارض مع القوانني السارية تعتبر اإلدارة العامة 
لألمن الوقائي اجلهة املكلفة مبا يلي:

العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني.  )1

للسلطة  الداخلي  األمن  تهدد  التي  اجلرائم  متابعة   )2
الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.

الكشف عن اجلرائم التي تستهدف اإلدارات احلكومية   )3
والهيئات واملؤسسات العامة والعاملني فيها.’ 

لسنة   )11( رقم  الوقائي  األمن  بشأن  بقانون  القرار  من   6 )املادة 
 )2007

ويتبع جهاز األمن الوقائي وزارة الداخلية: 

ضمن  نظامية  أمنية  عامة  إدارة  هو  الوقائي  األمن  ‘جهاز 
الداخلية[  ]وزارة   )...( تتبع  التي  الداخلي  األمن  قوى 

وتعمل في مجال األمن.’ 
لسنة   )11( رقم  الوقائي  األمن  بشأن  بقانون  القرار  من   2 )املادة 

)2007
 

الشرطة املدنية  

لم َتُسّن السلطة الوطنية الفلسطينية قانوًنا ينظم عمل الشرطة 
املدنية حتى هذا اليوم. ولكن قرار مجلس الوزراء رقم )99( 
لسنة 2005 بشأن إنشاء قوة شرطة قضائية نص على إنشاء 
إدارة مختصة من إدارات الشرطة، هي قوة الشرطة القضائية. 
وتعمل هذه القوة حتت إشراف مدير الشرطة. وتشتمل املهام 

والوظائف التي تؤديها هذه القوة على ما يلي:  
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النيابة العامة. ‘تنفيذ قرارات احملاكم النهائية وقرارات 

حماية مباني احملاكم والقضاة والنيابة العامة والعاملني فيها.

نقل وحماية املوقوفني واحملكومني.

املذكرات الصادرة من احملكمة للشهود وللمهتمني  تنظيم 
بحضور اجللسات.

إجراء التبليغات القانونية.’
بشأن   2005 لسنة   )99( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   2 )املادة 

إنشاء قوة شرطة قضائية(

املمارسات الفضلى: ما هو الدور الذي 
تؤديه الشرطة؟  

تشكل الشرطة أداًة من األدوات التي توظفها السلطة التنفيذية، 
املجتمع.  في  القسرية  للقوة  املشروع  االستخدام  وحتتكر 
القانون  سلطان  بسط  هي  للشرطة  األساسية  الوظيفة  إن 
واحملافظة على النظام العام ومحاربة اجلرمية. ويتعني على 
يتواءم  مبا  تعمل  أن  واألوقات  احلاالت  جميع  في  الشرطة 
صون  على  القائم  احلارس  وهي  القانون،  سيادة  مبدأ  مع 
نظام العدالة اجلنائية. ومع ذلك، فإن دور الشرطة متميز عن 
املؤسسات الرئيسية األخرى التي تعمل ضمن نظام العدالة 
اجلنائية ويجب أن يكون مميزا. فالشرطة هي املؤسسة األمنية 

التي تترك أكبر اآلثار وأعظمها على حياة املواطنني اليومية.  

أمثلة على الصالحيات املمنوحة للشرطة:  

جنوب أفريقيا: القانون رقم )68( لسنة 1995 بشأن 
جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا، الديباجة: 

‘)...( جهاز شرطة في جميع أنحاء اإلقليم الوطني من أجل 
)أ( ضمان سالمة وأمن جميع األشخاص واملمتلكات في 
األساسية  احلقوق  وحماية  وحفظ  )ب(  الوطني،  اإلقليم 
من  الثالث  الفصل  يكفله  الذي  الوجه  على  شخص  لكل 
واملجتمع  اجلهاز  بني  التعاون  وضمان  )ج(  الدستور، 
الذي يخدمه في محاربة اجلرمية، و)د( وإظهار االحترام 

لضحايا اجلرمية وإبداء التفّهم الحتياجاتهم )...(’  

السويد: قانون الشرطة السويدي، 1 تشرين األول/
أكتوبر 1984، القسم )2(: 

‘الشرطة مسؤولٌة عما يلي: )1( منع وقوع اجلرائم وأعمال 
الشغب التي من شأنها اإلخالل بالنظام أو األمن العام، )2( 
حفظ النظام واألمن العام ومنع أعمال الشغب التي من شأنها 
اإلخالل بهما واتخاذ التدابير الالزمة حال وقوع تلك األعمال، 
)3( إجراء التحقيقات والتحريات فيما يتصل باجلرائم املعاقب 
عليها، )4( توفير احلماية للجمهور وإمداده باملعلومات وأنواع 
املساعدة  هذه  تقدمي  للشرطة  أمكن  متى  األخرى  املساعدة 
على أكمل وجه، )5( واالضطالع بهذه الواجبات باعتبارها 

واجبات إلزامية للشرطة وفًقا للوائح اخلاصة. 

2-3 املخابرات العامة  

املخابرات العامة 
‘املخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، 
رئيسها  برئاسة  اختصاصاتها  وتباشر  وظائفها  تؤدي 
القرارات الالزمة إلدارة  وحتت قيادته، وهو الذي يصدر 

عملها وتنظيم شئونها كافة.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   13 )املادة 

لسنة 2005(

من  هدٍي  على  ومهامه  أعماله  العامة  املخابرات  جهاز  وميارس 
قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005 على النحو التالي:  

‘اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن 
الالزمة ضد  للخطر واتخاذ اإلجراءات  وسالمة فلسطني 

مرتكبيها وفقاً ألحكام القانون.

املساس  شانها  من  التي  اخلارجية  األخطار  عن  الكشف 
باألمن القومي الفلسطيني في مجاالت التجسس والتآمر 
وأمنه  الوطن  وحدة  تهدد  أخرى  أعمال  أية  أو  والتخريب 

واستقالله ومقدراته.

املشابهة  الصديقة  الدول  أجهزة  مع  املشترك  التعاون 
ملكافحة أية أعمال تهدد السلم واألمن املشترك أو أي من 

مجاالت األمن اخلارجي، شريطة املعاملة باملثل.’ 
)املادة 9 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005( 

الذي  العامة جهاز االستخبارات اخلارجية  املخابرات  ومتثل 
لهذا  يجوز  ذلك،  ومع  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  توظفه 

اجلهاز أن يؤدي مهام محددة داخل فلسطني أيًضا.  

‘تعتبر املخابرات اجلهة املكلفة رسمياً مبمارسة األنشطة 
واملهام األمنية خارج احلدود اجلغرافية لفلسطني. متارس 
اجلغرافية  احلدود  داخل  محددة  أمنية  مهام  املخابرات 
التي  والنشاطات  اإلجراءات  الستكمال  فلسطني  لدولة 

بدأت بها خارج احلدود.’ 
)املادة 8 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005(

الذي  الدور  ما  الفضلى:  املمارسات 
تضطلع به أجهزة املخابرات؟  

بتحليل  التنفيذية  السلطة  بتزويد  املخابرات  أجهزة  تقوم 
مستقل للمعلومات املتصلة بأمن الدولة واملجتمع وبحماية 
املخابرات  أجهزة  طبيعة  وتنحصر  احليوية.  مصاحلها 
مؤسسات  من  واسًعا  قطاًعا  ومتثل  املعلومات  جمع  في 
)وهي  املعلومات  معاجلة  وهو  مشترك  قاسم  يجمعها 
سرية في حاالت كثيرة( وحتليلها كبيانات استخباراتية 
ضرورية. وتوظف معظم الدول أكثر من جهاز للمخابرات 

وتكلف كل جهاز مبسؤوليات محددة. 
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الداخلية  املخابرات  أجهزة  على  األجهزة  هذه  وتشتمل 
واخلارجية، واملخابرات التكتيكية واالستراتيجية، واملخابرات 
اجلنائية، واملخابرات املدنية والعسكرية وأجهزة املخابرات 
املختصة بتحليل اإلشارات. ويكتسب تعريف الصالحيات 
بصورة  وحتديدها  املخابرات  أجهزة  تتوالها  التي  واملهام 
واضحة أهميةً قصوى. ففي الواقع، تضطلع بعض أجهزة 
املخابرات بشكل من أشكال السلطات التي تنفذها الشرطة، من 
ناحية اعتقال األشخاص واحتجازهم. ولكن املعايير الدولية 
املرعية في هذا اجلانب باتت توجب على أجهزة املخابرات 
التخلي عن هذه الصالحيات وتوريد املعلومات االستخباراتية 
التي تقع في حوزتها إلى أجهزة الشرطة أو اجلمارك، والتي 
تتبوأ مكانةً أفضَل متّكنها من إجراء التحقيقات التي ميكن 
أن تفضي إلى إنفاذ املالحقات القضائية املطلوبة. كما تنص 
املعايير الدولية ذات الصلة على أنه ال يجوز ألجهزة املخابرات 

اعتقال األشخاص أو احتجازهم.  

أمثلة على الصالحيات املوكلة ألجهزة املخابرات:  

جنوب أفريقيا: القانون بشأن املخابرات االستراتيجية 
القومية، 2 كانون األول/ديسمبر 1994، املادة )2(: 

جمع  )أ(   :)...( القومية  املخابرات  جهاز  وظائف  ‘تكون 
العالقات  على  والوقوف  احمللية  االستخبارات  املعلومات 
أي  حتديد   )1( أجل  من  وحتليلها،  وتقييمها  بينها  القائمة 
أو تهديد محتمل يعتري أمن اجلمهورية أو شعبها،  تهديد 
)2( وتوفير املعلومات االستخباراتية املتعلقة بهذا التهديد 
للجنة التنسيقية املختصة باملخابرات القومية، )ب( وتنفيذ 
املسؤوليات املرتبطة بالتجسس املضاد على الصعيد القومي، 
وله في سبيل هذه الغاية أن ينفذ أعمال التجسس املضاد وأن 
ينسقها، وأن يجمع املعلومات املتصلة بأعمال التجسس املضاد 
وأن يقف على يقوم بينها من عالقات ويحللها ويفسرها من 
أمن  يواجه  محتمل  تهديد  أو  تهديد  أي  حتديد   )1( أجل 
اجلمهورية أو شعبها، )2( وإبالغ الرئيس بشأن أي تهديد 
من هذا القبيل، )3( وتزويد املعلومات االستخباراتية املتعلقة 
بأي تهديد من هذا القبيل )حيثما كان هذا ضرورًيا( جلهاز 
الشرطة في جنوب أفريقيا ألغراض التحقيق في أية جرمية 

أو أية جرمية ُيزَعم وقوعها )...(.’  

املخابرات  جهاز  بشأن  القانون  والهرسك:  البوسنة 
واألمن لسنة 2004، املادة )5(: 

املعلومات  جمع  عن  املسؤولية  اجلهاز  ‘يتولى 
وخارجها  والهرسك  البوسنة  داخل  االستخباراتية 
والهرسك،  البوسنة  أمن  تكتنف  التي  التهديدات  بشأن 
على  وتعميمها  االستخباراتية  املعلومات  هذه  وحتليل 
القانون،  هذا  في   )...( في  الواردة  واألجهزة  املسؤولني 
وحتليلها  االستخباراتية  املعلومات  جمع  إلى  باإلضافة 
وتعميمها ألغراض تقدمي املساعدة للمسؤولني املفوضني  
على النحو الذي حتدده قوانني أصول احملاكمات اجلنائية

في البوسنة والهرسك وغيرهم من األجهزة املختصة في 
أجل  من  ضرورًيا،  ذلك  كان  حيثما  والهرسك،  البوسنة 

منع التهديدات التي تعتري البوسنة والهرسك.’ 

املمارسات الفضلى: كيف ميكن ضمان 
في  باملهنية  املخابرات  أجهزة  التزام 

عملها؟  
املخابرات  جهاز  بشأن  القانون  والهرسك،  البوسنة 

واألمن، 2004:
األحزاب  في  أعضاء  املوظفون  يكون  أن  يجوز  ‘ال 
السياسية  األحزاب  من  تعليمات  يتلقوا  أن  أو  السياسية 
أو ينفذوا أي عمل مبقابل أو غير ذلك من املهام العامة أو 

املهنية والتي ال تتفق مع العمل في اجلهاز.’ )املادة 39(  

وال  سياسية،  ارتباطات  أية  للجهاز  يكون  أن  يجوز  ‘ال 
تقويض  أو  حماية  أو  دعم  في  يشارك  أن  له  يجوز 
املصالح اخلاصة بأي من األحزاب السياسية أو املنظمات 
وال  األشخاص.  من  جماعة  أية  أو  املشروعة  السياسية 
يجوز للجهاز التحقيق في أعمال االحتجاج أو التأثير في 
وتنفيذها  تنظيمها  يجري  التي  املعارضة  أو  السياسات 

بشكل قانوني.’ )املادة 56(  

األرجنتني، قانون املخابرات الوطني رقم )25520(:  
‘ال يجوز ألي جهاز من أجهزة املخابرات: 

أو  إلزامية  تنفيذ نشاطات قمعية أو امتالك سلطات   -1
ما  جنائية  حتقيقات  إجراء  أو  الشرطة  أعمال  تنفيذ 
إلى  باالستناد  ذلك  منه  القضائية  السلطة  تطلب  لم 

إجراء قضائي أو عندما يخوله القانون بذلك. 

املعلومات  جمع  أو  املعلومات  على  احلصول   -2
األفراد  حول  ببيانات  االحتفاظ  أو  االستخباراتية 
على أساس عرقهم ودينهم وأعمالهم اخلاصة التي 
يؤدونها وأيديولوجيتهم السياسية، أو على أساس 
عضويتهم في منظمات حزبية أو اجتماعية أو نقابية 
أو مجتمعية أو تعاونية أو ثقافية أو منظمات لإلعانة 
التي  القانونية  النشاطات  أساس  على  أو  العمل،  أو 

ينفذونها في أي مجال من املجاالت. 

ممارسة التأثير على األوضاع السياسية والعسكرية   -3
املؤسسات  وأوضاع  واالقتصادية  واالجتماعية 
والشرطة في الدولة وسياساتها اخلارجية ووجود 
أو  قانوني،  أساس  على  مشكلة  سياسية  أحزاب 
اإلعالم  ووسائل  واألفراد  العام  الرأي  على  التأثير 

أو أي نوع من املؤسسات مهما كان.’ املادة )4( 
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الشرطة  يتم تعيني مدير جهاز  3- كيف 
ورؤساء األجهزة األمنية؟  

 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  يشمل 
األجهزة  قادة  تعيني  على  تنص  التي  األحكام   2005 لسنة 

األمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.  

األمن  لقوى  العام  القائد  تعيني  يجري  كيف 
الفلسطينية؟  

القائد  تعيني  يكون  الرئيس.  من  بقرار  العام  القائد  ‘يعني 
واحدة  لسنة  له  التمديد  ويجوز  سنوات،  ثالث  ملدة  العام 

فقط.’ 
)املادة 8 من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 

)2005

هو  ما  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
الفرق بني القائد األعلى والقائد العام 

القائد األعلى هو القائد األعلى لقوى األمن بصفته رئيس 
القائد  فهو  العام  القائد  أما  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
األخير  املنصب  هذا  ولكن  الوطني.  األمن  لقوات  العام 

شاغر حتى اآلن.  

وفي قوات األمن الوطني، يتم تعيني رؤساء الوحدات ومدراء 
العسكريني مبوجب قرار  املناطق وامللحقني  املديريات وقادة 
صادر عن وزير األمن الوطني بناًء على تنسيب القائد األعلى 
وتوصية جلنة الضباط. ولكن ال يوجد وزير لألمن الوطني 

في السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه األثناء.  

كيف يتم تعيني مدير عام األمن الداخلي؟   
الرئيس،  من  بقرار  الداخلي  األمن  عام  مدير  ‘ يعني 
عام  مدير  تعيني  يكون  الوزراء.  مجلس  من  وبتنسيب 
األمن الداخلي ملدة ثالث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة 

واحدة فقط.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   11 )املادة 

لسنة 2005(

الداخلي حاليًا شاغًرا. ومن  األمن  ويعتبر منصب مدير عام 
واألمن  للشرطة  العامني  املدراء  الرئيس  يعنّي  أخرى،  جهة 
ومدراء  الوحدات  ورؤساء  ونوابهم  املدني  والدفاع  الوقائي 
من  صادر  قرار  مبوجب  وذلك  األجهزة،  هذه  في  املديريات 
الداخلي  لألمن  العام  املدير  تنسيب  على  بناًء  الداخلية  وزير 

وتوصية جلنة الضباط في هذا الشأن.  

كيف يتم تعيني رئيس جهاز املخابرات العامة؟  
يكون  الرئيس.  من  بقرار  العامة  املخابرات  رئيس  ‘يعني 
العامة ملدة ثالث سنوات، ويجوز  تعيني رئيس املخابرات 

التمديد  له لسنة واحدة فقط.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   14 )املادة 

لسنة 2005(

 )17( رقم  العامة  املخابرات  قانون  مينح  ذلك،  عن  وفضالً 
لسنة 2005 رئيس جهاز املخابرات العامة درجة وزير.  

الرئيس  من  بقرار  العامة  املخابرات  رئيس  نائب  ويعني 
في  التعيني  ويكون  العامة.  املخابرات  رئيس  من  وبتنسيب 
من  بقرار  العامة  املخابرات  دوائر  من  دائرة  مدير  وظيفة 

رئيسها بناًء على تنسيب جلنة الضباط.  

هي  ما  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
جلنة الضباط؟  

تتعامل جلنة الضباط، التي ينص قانون اخلدمة في قوى 
األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005 على تشكيلها، مع 
جميع املسائل املتعلقة بتطوير أداء ضباط األجهزة األمنية 
من الناحية املهنية. ويشمل عملها إجراءات التعيني والترقية 
والنقل واختيار الضباط حلضور الدورات التدريبية ومنح 
الضباط  خدمة  إنهاء  إلى  باإلضافة  العسكرية،  امليداليات 
من  الضباط  جلنة  وتتألف  التأديبية.  العقوبات  وإيقاع 
العاميني  الداخلي، واملدراء  العام، ومدير عام األمن  القائد 
ونائب  املدني،  والدفاع  الوقائي  واألمن  الشرطة  ألجهزة 
الضباط،  شؤون  إدارة  ومدير  العامة،  املخابرات  رئيس 
عضوْين  جانب  على  السياسي،  للتوجيه  العام  واملفوض 
آخرين يعينهما الرئيس. ولكن هذه اللجنة ال تلتئم في هذه 
للضباط  آخر، مت تشكيل جلان فرعية  األيام. ومن جانب 
للسلطة  التابعة  الثالث  األمنية  األجهزة  مستوى  على 

الوطنية الفلسطينية. 
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الفصل الثاني:
األمن  قوى  مبنتسبي  اخلاصة  والواجبات  احلقوق 

الفلسطينية
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الهدف من الفصل: 
التي  والواجبات  احلقوق  على  الضوء  الفصل  هذا  يسلط 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  يرتبها 
لسنة 2005 ملنتسبي قوى األمن. كما يبني الفصل املخالفات 
مبوجب  عليها  املترتبة  والعقوبات  والعسكرية  االنضباطية 

التشريعات السارية في هذا الشأن.  

هيكلية الفصل:  
احلقوق والواجبات اخلاصة مبنتسبي قوى األمن   1-2

الفلسطينية 

احملظورات والعقوبات    2-2

احلقوق والواجبات   1-2
اخلاصة مبنتسبي قوى 

األمن الفلسطينية  

واحلقوق  اإلنسان  حقوق  هي  ما 
الدستورية التي يتمتع بها منتسبو قوى 

األمن؟  
املسلحة  والقوات  األمن  وقوى  الشرطة  جهاز  ملنتسبي  يحق 
التي  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  احلديثة  الدول  في 
واالتفاقيات  العهود  سيما  وال  الدولي،  القانون  عليها  ينص 
املواطنني  شأن  ذلك  في  شأنهم  اإلنسان،  حقوق  تكفل  التي 
اآلخرين في دولهم. كما يعتبر منتسبو قوات الشرطة وأجهزة 
التي  باحلقوق  يحظون  مواطنني  املسلحة  والقوات  األمن 
يضمنها الدستور لهم. ولكن منتسبي قوى األمن يخضعون 
لقيود وشروط معينة، ينظمها القانون، وذلك مع مراعاة عدم 
الدستورية  أو احلقوق  اإلنسان  أي من حقوق  حرمانهم من 
الواجبة لهم. في بعض الدول، يسمى منتسبو القوات املسلحة 
‘املواطنني الذين يرتدون الزي العسكري’، حيث تقتضي هذه 
التسمية أن منتسبي القوات املسلحة يتمتعون بذات احلقوق 
والضمانات املرعية كما هو شأن جميع األشخاص اآلخرين، 

وذلك مع مراعاة القيود املفروضة على احلياة العسكرية  

هي  ما  القانونية:  الدولية  املعايير 
حقوق اإلنسان؟  

حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ وهي استحقاق لكون اإلنسان 
إنساًنا. يقوم قانون حقوق اإلنسان املعاصر في أساسه على 
املتحدة )وال سيما ديباجته واملواد 3/1 و55  ميثاق األمم 
العاملي حلقوق اإلنسان،  و56 منه(، والذي يعززه اإلعالن 
والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد 
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
كما تعزز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
الدولي  العهد  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
ذلك،  عن  وفضالً   . والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
ترعى األمم املتحدة اتفاقيات وإعالنات أخرى حتظر ممارسة 
التمييز الذي ميارس ضد الفئات الضعيفة واملهمشة، وهي 
االتفاقيات واإلعالنات  تقتصر على هذه  تشتمل ولكنها ال 
جميع  على  القضاء  واتفاقية  الطفل،  حقوق  اتفاقية  التالية: 
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
أخرى  اتفاقيات  تقدم، هناك  ما  إلى  العنصري. وباإلضافة 
تتعامل مع حقوق الالجئني واألشخاص من عدميي اجلنسية، 
مبا فيها  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني واالتفاقية بشأن 

وضع األشخاص عدميي اجلنسية.  

ويعزز القانون اإلنساني الدولي حقوق اإلنسان ويرعاها 
التي يشملها  الرئيسية  املعاهدة  في زمن احلرب. وتتمثل 
اتفاقيات  في  الشأن  هذا  في  الدولي  اإلنساني  القانون 
جنيف املوقعة في سنة 1949 والبروتوكولني اإلضافيني 

لها واملوقعني في عام 1977.  

األخرى  الدولية  واإلعالنات  املواثيق  من  عدد  يتكفل  كما 
بحماية حقوق اإلنسان، حيث تنظر هذه املواثيق واإلعالنات 
مسؤولية  في  وليس  األفراد،  على  اجلنائية  املسؤولية  في 
سيما  وال  اإلنسان،  حلقوق  االنتهاكات  ارتكاب  عن  الدول، 
أثناء النزاعات. وتشتمل هذه املواثيق على املعاهدات اخلاصة 
باإلبادة اجلماعية، والعبودية والعنف اجلنسي، مبا فيها نظام 
الدولية، والقرارين رقم  للمحكمة اجلنائية  روما األساسي 

)1820( و)1880( الصادرين عن مجلس األمن الدولي.  

ما هي حقوق اإلنسان التي ال يجوز املس بها أو 
انتقاصها؟  

ظروف  ظل  في  تقييدها  أو  اإلنسان  حقوق  تعديل  يجوز 
وأوضاع معينة. ومع ذلك، فال يجوز فرض أية قيود على 

ممارسة بعض حقوق اإلنسان في أي حال من األحوال.  

احلقوق  بها  املس  يجوز  ال  التي  اإلنسان  حقوق  تتضمن 
التالية: 
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احلق في احلياة   -1

أو  القاسية  العقوبة  أو  واملعاملة  التعذيب  حظر   -2
الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة

حظر العبودية  -3

حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام   -4
تعاقدي.

حظر إدانة أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع   -5
عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى 

القانون الوطني أو الدولي. 

احلق املكفول لكل إنسان بأن ُيعتَرف له بالشخصية   -6
القانونية. 

احلق املكفول لكل إنسان في حرية الفكر والوجدان   -7
والدين. 

)املادة 2/4( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 .)1966

املعايير الدولية القانونية: كيف ميكن 
تقييد احلقوق الدستورية؟  

في  النافذة  التشريعات  إلى  االحتكام  الضروري  من 
على  القيود  فرض  أو  حتديد  فيها  ينوى  التي  املواضع 
أجل  من  األفراد  بها  يتمتع  التي  الدستورية  احلقوق 
األمر  هذا  إنفاذ  وميكن  للدولة.  األمنية  املصالح  حماية 
اعتيادية  قيود  فرض  خالل  من  أولهما  تكون  بطريقتني، 
املجتمع.  مصالح  صون  أجل  من  اإلنسان  حقوق  على 
التي  التعبير  حرية  تقييد  ذلك  على  اجللية  األمثلة  ومن 
أجل  امن  املخابرات  أجهزة  في  املسؤولون  بها  يتمتع 
تفرض  الثانية،  احلالة  وفي  عملهم.  سرية  على  احملافظة 
التي  الدستورية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  على  القيود 
يتمتع بها األفراد في حاالت الطوارئ التي يتعرض فيها 
مؤقتة  قيود  تفرض  حيث  جسيمة،  ملخاطر  الدولة  أمن 
انتقاصها  يجوز  بحيث  املذكورة  احلقوق  بعض  على 

استثنائية.   بصورة 

دعوة  من  نراه  ما  اجلانب  هذا  في  الشائعة  األمثلة  ومن 
إلى  العسكرية  األجهزة  وعناصر  املسلحة  القوات  أفراد 
أداء  سياق  في  بحياتهم  والتضحية  آخرين  أشخاص  قتل 
أية  خالف  على  وذلك  منهم،  املطلوبة  الرسمية  الواجبات 
فئة أخرى من املواطنني. وقد تنطوي احلياة العسكرية على 
وجوب اخلدمة في ظل ظروف قاسية أو قاهرة. وتؤكد هذه 
العوامل اخلاصة في طابعها، والتي متيز احلياة في القوات 
اإلنسان  القيود على حقوق  املسلحة، على ضرورة فرض 
واحلقوق الدستورية التي يتمتع بها أفراد القوات املسلحة. 

 

لدى  األمن  قوى  منتسبو  يتمتع  هل 
بحقوقهم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

الدستورية؟  
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى  األمن  يتمتع منتسبو قوى 
بذات حقوق اإلنسان واحلقوق الدستورية التي يتمتع بها أي 
مواطن فلسطيني آخر. ويقرر القانون األساسي املعدل لسنة 

2003 هذا األمر:  

وواجبة  ملزمة  األساسية  وحرياته  اإلنسان  ‘حقوق 
االحترام.’ 

)املادة 10 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

وفضالً عن ذلك، تلزم وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن 
منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1988 املنظمة مبراعاة 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان:  

املتحدة  األمم  مببادئ  التزامها  فلسطني  دولة  ‘تعلن 
وأهدافها وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.’ 

)وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية في 
سنة 1988( 

رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  ويحدد 
باخلدمة  املرتبطة  والواجبات  احلقوق   2005 لسنة   )8(
هذا  وفي  األمن.  قوى  ملنتسبي  بالنسبة  العسكرية 
يحظى  التي  اخلاص  الوضع  على  القانون  يشدد  السياق، 
السلطة  لدى  األمن  قوى  في  يخدمون  الذي  املواطنون  به 

الفلسطينية:   الوطنية 

تكليف  األمن  قوى  من  قوة  أية  في  العامة  ‘الوظيفة 
حتقيقا  واملواطنني  الوطن  خدمة  هدفها  بها،  للقائمني 
والقرارات  واللوائح  للقوانني  وفقا  العامة  للمصلحة 
القانون  هذا  أحكام  مراعاة  الضابط  وعلى  والتعليمات، 

واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة مبقتضاه.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   89 )املادة 

لسنة 2005(

ما هي هذه احلقوق التي يتمتع بها منتسبو قوى 
األمن؟  

 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  لقانون  وفًقا 
لسنة 2005، يتمتع املنتسبي الذين يخدمون في قوى األمن 

لدى السلطة الوطنية الفلسطينية باحلقوق التالية:  

ألحكام  وفًقا  الرواتب  تلقي  األمن  قوى  ملنتسبي  يحق   -1
العالوات واملخصصات،  القانون. كما يجوز لهم تلقي 
وعالوة  واألوالد،  للزوج  االجتماعية  العالوة  فيها  مبا 
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االختصاص، وعالوة القيادة، وعالوة اإلقليم، وعالوة 
مكان  إلى  السكن  مكان  من  االنتقال  وبدل  املخاطر، 

العمل. )املواد 67-75، واملواد 157-151(  

أحكام  مبوجب  إجازًة  األمن  قوى  منتسبي  يستحق   -2
هؤالء  يستحقها  التي  اإلجازات  وتشمل  القانون. 
املنتسبني إجازة عادية، وإجازة عرضية، وإجازة قائد، 
وإجازة  واحدة،  ملرة  احلج  وإجازة  مرضية،  وإجازة 
أمومة ووالدة، وإجازة استثنائية وإجازة بدون راتب. 

)املواد 76-87، واملواد 166-158(  

يحق ملنتسبي قوى األمن يجوز أن يتولى الضابط براتب   -3
أو مبكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبني 
أو املساعدة القضائية إذا كان املشمول بالقوامة أو الوكالة 
أو الغائب أو املعني له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة 
أن يخطر  الرابعة، على  الدرجة  لغاية  أو مصاهرة  قربي 

قيادته بذلك. )املادة 4/2/91، واملادة 4/2/170(  

من حق الفرد من منتسبي قوى األمن أن يتولى براتب   -4
أو مبكافأة احلراسة على األموال التي يكون شريكا أو 
صلة  به  تربطه  ملن  مملوكة  أو  فيها،  مصلحة  صاحب 
القربى أو املصاهرة لغاية الدرجة الرابعة ، على أن يخطر 

قيادته بذلك. )املادة 4/3/91، واملادة 4/3/170( 

وتسليح  وإيواء  كسوة  بتأمني  الوطنية  السلطة  تتكفل   -5
وجتهيز ودفن العسكريني على نفقتها اخلاصة، وحتدد 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون كافة األمور املتعلقة بها. 

)املادة 205(  

بإعالتهم  املكلف  أسرته  وأفراد  األمن  قوى  ملنتسبي   -6
واملؤسسات  املشافي  في  مجانا  التداوي  حق  شرعا 

العسكرية واحلكومية. )املادة 209(  

منتسبي  عاتق  على  امللقاة  الواجبات  هذه  هي  ما 
قوى األمن؟ 

الوطنية  السلطة  لدى  األمن  قوى  منتسبي  على  يتعني 
قانون  مبوجب  أدناه  الواردة  الواجبات  أداء  الفلسطينية 

اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005:  

يتوجب على منتسبي قوى األمن لدى السلطة الوطنية   -1
واللوائح  القانون  هذا  أحكام  مراعاة  الفلسطينية 
)املادتان  مبقتضاه.  الصادرة  والتعليمات  والقرارات 

89 و168(.  

على كل فرد من منتسبي قوى األمن أن يؤدي العمل املنوط   -2
به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي 
غير  في  بالعمل  تكليفه  ويجوز  وظيفته،  واجبات  ألداء 
أوقات العمل الرسمية عالوة على الوقت املعني إذا اقتضت 

مصلحة العمل ذلك )املادة 1/89 واملادة 1/168(.  

أن  األمن  قوى  منتسبي  من  منتسب  كل  على  يتعني   -3
الالزمة  العاجلة  الواجبات  أداء  في  زمالئه  مع  يتعاون 
لتأمني سير العمل وتنفيذ اخلدمة العامة. )املادة 2/89 

واملادة 2/168(. 

ما  ينفذ  أن  األمن  القوى  منتسبي  من  فرد  كل  على   -4
يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك حدود القوانني 
ضابط  كل  ويتحمل  بها،  املعمول  والتعليمات  واللوائح 
وهو  منه  تصدر  التي  األوامر  مسؤولية  وفرد  صف 
اختصاصه  العمل في حدود  املسؤول عن حسن سير 

)املادة 3/89 واملادة 3/168( 

أن  األمن  قوى  منتسبي  من  منتسب  كل  على  يتوجب   -5
يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك 
في تصرفاته مسلكا يتفق واالحترام الواجب لها. )املادة 

4/89 واملادة 4/168(  

يتحتم على منتسبي قوى األمن االلتزام بعدم اإلفضاء   -6
مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل 
ويظل  خاصة،  تعليمات  مبقتضى  أو  بطبيعتها،  سرية 
االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة. )املادة 

5/90 واملادة 5/169(  

ال يحق للضابط أن يختار اخلدمة في وحدة معينة من   -7
وحدات القوة التي يخدم فيها، وإمنا يتم تعيينه حسب 
ألسباب  للضابط  يجوز  ذلك  ومع   ، اخلدمة  دواعي 
إلى وحدة  بنقله من وحدته  كتابياً  يقدم طلباً  أن  قوية 
أخرى، في نفس القوة، يكون الئقاً طبياً للخدمة فيها. 

)املادة 62(  

يجب على منتسبي قوى األمن الدفاع عن مواقعهم أو   -8
مراكزهم أو مخافرهم. )املادة 98(  

مبوجب  أخرى  واجبات  إضافة  يجوز  ذلك،  على  وعالوًة 
الوطنية  السلطة  تصدرها  التي  السلوك  قواعد  مدونات 
الفلسطينية. فعلى سبيل املثال، ينص قانون املخابرات العامة 
رقم )17( لسنة 2005 في املادة )2/24( منه على إصدار 

دليل للعاملني ينظم سلوكهم وأخالقياتهم.  

قواعد  مدونة  الفضلى:  املمارسات 
السلوك ومدونات أخالقيات املهنة 

السلوك  لقواعد  مدونات  الدول  من  الكثير  اعتمدت 
أداء  مستوى  تطوير  بهدف  املهنة  ألخالقيات  ومدونات 
تعامل  إطار  في  سيما  وال  واألمنية،  املسلحة  قواتها 
أفرادها مع املواطنني. وال تشكل مدونات قواعد السلوك 
على  حتث  بل  جامدًة،  قوانني  املهنة  أخالقيات  ومدونات 
مبسمى  إليها  اإلشارة  وميكن  بها.  الطوعي  االلتزام 

القوانني األخالقية.  
 



29

ما هي مدونة قواعد السلوك؟ 

املبادئ  من  مجموعة  عن  عبارة  السلوك  قواعد  مدونة 
السلوكية املرعية في مؤسسة ما، والتي توجه عملية اتخاذ 
يظهرها  التي  السلوكية  والقواعد  واإلجراءات  القرارات 
ويكمن  اخلارجية.  األطراف  جتاه  املؤسسة  هذه  موظفو 
الهدف الذي تسعى مدونة قواعد السلوك إلى حتقيقه في 
تستفيد  التي  الرئيسية  اجلهات  رفاه  مبستوى  االرتقاء 
من خدماتها، إلى جانب تعزيز احترام حقوق األشخاص 
األمثلة  ومن  تنفذها.  التي  العمليات  من  يتضررون  الذين 
لقواعد  املتحدة  األمم  مدونة  السلوك  قواعد  مدونات  على 
سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني )1979( ومدونة 
قواعد السلوك للقوات املسلحة واألجهزة األمنية في غرب 

أفريقيا )2006(.  

ما هي مدونة أخالقيات املهنة؟ 

متثل مدونة أخالقيات املهنة مجموعة من املبادئ السلوكية 
املتبعة في مؤسسة من املؤسسات بهدف توجيه إجراءات 
مدونة  وتسعى  فيها.  العاملني  وسلوك  القرارات  اتخاذ 
املعنية  املؤسسة  موظفي  إطالع  إلى  املهنة  أخالقيات 
املبادئ  على  بها  مصلحة  تربطهم  الذي  واألشخاص 
إطار  في  األخالقية  التصرفات  حتكم  التي  التوجيهية 
تنظيم عملهم. وتشكل النزاهة املهنية حجر الزاوية بالنسبة 
ملصداقية املوظفني املعنيني. ومن األمثلة على هذه املدونات 

مدونة قواعد السلوك للشرطة األوروبية )2001(.  

أجهزة  مبوظفي  اخلاصة  السلوك  قواعد  مدونة 
املخابرات في جنوب أفريقيا  

مت اقتراح مدونة قواعد السلوك التالية في الكتاب األبيض 
وهي  املخابرات،  قطاع  حول   1994 سنة  في  الصادر 
جنوب  في  املخابرات  أجهزة  عناصر  كافة  على  تسري 

أفريقيا على قدم املساواة.  

تنص قواعد السلوك، من جملة أمور، على اجلوانب التالية: 

إعالن الوالء للدولة والدستور.   ♦

طاعة قوانني الدولة واخلضوع لسيادة القانون.   ♦

حقوق  احترام  مثل  الدميوقراطية  بالقيم  التقيد   ♦
اإلنسان. 

حلف اليمني اخلاص باحلفاظ على السرية.   ♦

االلتزام مببدأ احليادية السياسية.   ♦

االلتزام بأقصى درجة من درجات النزاهة واملوضوعية   ♦
وتقييم املعلومات بشكل ال يظهر معه االنحياز. 

االلتزام بتعزيز الثقة املتبادلة بني واضعي السياسات   ♦
وموظفي أجهزة املخابرات.  

أجهزة  تلتزم  أن  على  السلوك  قواعد  مدونة  تنص  كما 
املخابرات بتنفيذ مهامها على النحو التالي: 

سلطة  أساسي  بشكل  تقبل  أن  األجهزة  هذه  على   ♦
جانب  إلى  املجتمع  في  الدميوقراطية  املؤسسات 
باملشاركة  املجتمع  يكلفها  التي  الدستورية  الهيئات 
أجهزة  عمل  أولويات  حتديد  على  الرقابة  و/أو  في 

املخابرات. 

على هذه األجهزة أن تسلم بعدم إجراء أية تغييرات   ♦
القانونية  واإلجراءات  والهيكليات  املبادئ  على 
الشعب  القومي ما لم يصادق عليها  املتعلقة باألمن 

والهيئات التي متثله. 

مع  املبرم  بالعقد  نفسها  تلزم  أن  األجهزة  تلك  على   ♦
على  املتبادل  االتفاق  خالل  من  الناخبني  جمهور 
مجموعة من املعايير باإلضافة إلى مدونة السلوك. 

2-2 احملظورات والعقوبات 
هما:  العسكرية،  املخالفات  من  نوعني  احلديثة  الدول  حتدد 
اجلرائم العسكرية واملخالفات االنضباطية. كما تخضع هذه 
اجلرائم واملخالفات إلجراءات قانونية وعقوبات مختلفة عن 

بعضها البعض.  

هي  ما  القانونية:  الدولية  املعايير 
اجلرمية العسكرية؟  

مخالفات  أنها  على  العسكرية  اجلرائم  تعريف  ميكن 
واجلاهزية  العسكرية  اإلمكانيات  ضد  موجهة  جسيمة 
وقد  العسكري.  العمل  وجناعة  االنضباط  ونظام  القتالية 
تشمل اجلرائم العسكرية، مع أنها ال تقتصر على، العزوف 
إذن،  دون  اخلدمة  من  والغياب  العسكرية،  اخلدمة  عن 
في  ترتكب  التي  واجلرائم  والقتل،  واخليانة،  والهروب، 
أوقات احلرب من قبيل االستسالم للعدو وانتهاك القانون 
على  اجلرائم  هذه  اقتراف  وينحصر  الدولي.  اإلنساني 
باخلدمة  مرتبطًة  تعتبر  وهي  املسلحة،  القوات  منتسبي 

العسكرية بصورة مباشرة.  
الدليل  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 

اإلرشادي الستيعاب القضاء العسكري، 2010(
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هي  ما  القانونية:  الدولية  املعايير 
املخالفة االنضباطية؟  

يستطيع  بسيطة  جرائم  االنضباطية  املخالفات  متثل 
أو  العسكرية  احملكمة  أو  املباشر  العسكري  املسؤول 
محاكمة  إجراء  خالل  من  فيها  البت  التأديبية  احملاكم 
العسكرية  اجلرمية  تفوق  وعادة،  بشأنها.  مستعجلة 
ف  املخالفة االنضباطية في جسامتها. ولكن ميكن أن تَوصَّ
ما  إذا  عسكرية  جرائم  أنها  على  االنضباطية  املخالفات 
جرى ارتكاب بعض اجلرائم البسيطة في وقت احلرب أو 
جرى ارتكابها بصورة متكررة، بحيث تتسبب في تعطيل 
االنضباطية،  املخالفات  تشمل  وقد  املسلحة.  القوات  عمل 
العسكرية،  التحية  أداء  في  التقصير  في،  تنحصر  وال 
اخلدمة  أثناء  والسكر  املسلحة،  القوات  من  فرد  مجادلة 

وعدم الطاعة.  
الدليل  املسلحة،  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 

اإلرشادي الستيعاب القضاء العسكري، 2010(

األمن  قوى  منتسبي  الفلسطينية  التشريعات  ُتخِضع 
للمساءلة عن املخالفات االنضباطية واجلرائم العسكرية:   

هذا  في  عليها  املنصوص  الواجبات  يخالف  ضابط  ‘كل 
املختص،  الوزير  من  الصادرة  القرارات  في  أو  القانون 
أو  وظيفته،  أعمال  في  مقتضيات الواجب  على  يخرج  أو 
يسلك سلوكا، أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة 
بإقامة  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  تأديبيا،  يعاقب  الوظيفة 
يعفى  وال  االقتضاء،  عند  اجلنائية  أو  املدنية  الدعوى 

الضابط من العقوبة استناد ألمر.’ 
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   94 )املادة 

لسنة 2005(  

‘كل ضابط صف وفرد يخالف الواجبات املنصوص عليها 
الوزير  من  الصادرة  القرارات  في  أو  القانون  هذا  في 
أعمال  في  الواجب  مقتضيات  على  يخرج  أو  املختص، 
وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر مبظهر من شأنه اإلخالل 
بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذك مع عدم اإلخالل بإقامة 
الدعوى املدنية أو اجلنائية عند االقتضاء، وال يعفى ضابط 

الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر.’ 
)املادة 173 من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 

لسنة 2005( 

‘العقوبات التي توقعها احملاكم العسكرية وفًقا للقانون وذلك 
إذا ارتكب الضابط )...( اجلرائم )...(:’ 

 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  من   98 )املادة 
لسنة 2005( 

أو  الوظيفي،  الواجب  ‘يعاقب كل من يخرج على مقتضى 
هذا في  عليها  املنصوص  احملظورة  األعمال  أحد  يرتكب 

الوظيفة  بكرامة  مخل  مبظهر  يظهر  أو  والئحته،  القانون 
ومقتضياتها مبوجب قوانني العقوبات النافذة.’ 

)املادة 31 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005(

املظالم  أمني  الفضلى:  املمارسات 
حماية   - )األمبودسمان(  العسكري 

حقوق العسكريني 
مستقلة  بصورة  العسكري،  املظالم  أمني  مكتب  يعمل 
أن  يستطيع  فهو  ذلك،  ومع  العسكري.  القضاء  نظام  عن 
حيث  اجلنود،  حقوق  حماية  في  معتبرًة  مساهمًة  يساهم 
املساءلة  تعزيز  على  العسكري  املظالم  أمني  مكتب  يعمل 
التي متارسها  الرقابة  اإلدارة من خالل مساندة  وجناعة 

منظمات املجتمع املدني على املؤسسة العسكرية.  

التي يرفعها  التظلمات  املظالم في  العادة، ينظر أمني  وفي 
إليه منتسبو القوات املسلحة واألجهزة األمنية ويحقق في 
األفراد،  يرتكبها هؤالء  قد  التي  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
كما يصدر توصياته بشأن كيفية منع حاالت اخلرق التي 
املؤسسة  بعمل  االرتقاء  وكيفية  اجلنود  حقوق  على  تقع 
أمني  بها  يخرج  التي  التوصيات  تعتبر  وال  العسكرية. 
مع  تستطيع  ولكنها  القانونية،  الناحية  من  ملزمة  املظالم 
ذلك أن تفرز ضغًطا سياسيًا معتبًرا على القوات املسلحة 
بهدف  البرملان  إلى  إحالتها  ميكن  كما  األمنية.  واألجهزة 
حثه على اتخاذ التدابير التي تكفل االرتقاء باحترام حقوق 

اجلنود.  

أمثلة:  

كندا: التعليمات الوزارية، مكتب أمني املظالم في قوات 
الدفاع القومي والقوات الكندية:  

يتولى أمني املظالم، بالنيابة عن الوزير:   )1(‘

العمل بصفته مجلًسا أو وسيًطا أو محقًقا يتسم   -1
حول  التقارير  ورفع  واملوضوعية  باحلياد 
القضايا املتعلقة بوزارة الدفاع القومي والقوات 

الكندية. 

واإلحالة  للمعلومات  مباشر  كمصدر  العمل   -2
في  األفراد  مساعدة  أجل  من  والتثقيف 
لهم  تكفل  التي  القائمة  القنوات  إلى  الوصول 
املساعدة واإلنصاف في وزارة الدفاع القومي 

والقوات الكندية. 

جوهرية  حتسينات  إحداث  في  اإلسهام   -3
وطويلة األمد على رفاه موظفي وأعضاء إدارة 

الدفاع القومي والقوات الكندية. 



31

وتسلسل  اإلدارة  عن  مستقالً  املظالم  أمني  يعتبر   )2(
القيادة في وزارة الدفاع القومي والقوات الكندية 

ويخضع  مباشرة  بصورة  الوزير  إشراف  حتت  ويعمل 
للمساءلة أمامه.’ )املادة 3( 

‘يتولى أمني املظالم )...( التحقيق في أية قضية حتال إليه 
مبوجب كتاب خطي من الوزير )...(.’ )املادة 4(  

شكوى  رفع  أدناه  الواردين  من  شخص  ألي  ‘يجوز 
في  رسوم،  أية  تسديد  ودون  مباشرة  املظالم،  أمني  إلى 
املواضع التي تتعلق الشكوى فيها بوزارة الدفاع القومي 

أو القوات الكندية بصورة مباشرة: 

منتسب من منتسبي القوات املسلحة أو أي منتسب   -1
والذي سبق له اخلدمة فيها، 

طالب من طالب الكليات احلربية أو أي طالب سبق   -2
له االلتحاق بها، 

موظف  أي  أو  املسلحة  القوات  موظفي  من  موظف   -3
سبق له العمل فيها، 

القوات  في  اخلاصة  الصناديق  موظفي  من  موظف   -4
املسلحة أو أي موظف سبق له العمل فيها، 

بالقوات  لاللتحاق  بطلب  يتقدم  الذي  الشخص   -5
املسلحة أو الشخص أصبح عضًوا فيها، 

الفقرات  إليه  تشير  آخر  شخص  أسرة  من  شخص   -6
من )أ( حتى )هـ(، أو 

مبوجب  أو  القانون  مبوجب  يعتبر  الذي  الشخص،   -7
الشخص  هذا  يخدم  التي  والدولة  كندا  بني  اتفاقية 
في قواتها املسلحة أو يلتحق بها أو يعتبر معاًرا لها 
بصفته ضابًطا أو ضابط صف في القوات الكندية’ 

)املادة 12( 

احملظـــــــورات  

ما هي اجلرائم العسكرية؟ 
حتدد املادة 98 من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية 

رقم )8( لسنة 2005 اجلرائم العسكرية التالية:  

أو  منها  أي  تسليم  أو  مخفر.  أو  مركز  أو  موقعا  ترك   -1
اتخاذه وسائط إللزام أو حتريض أي قائد أو شخص 
أي  تسليم  أو  مخفر  أو  مركز  أو  موقع  ترك  على  آخر 
منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر 

املدافعة عنه.

تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية.   -2

مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق اخليانة أو إرساله   -3
راية الهدنة إلى العدو بطريق اخليانة أو اجلنب.

إمداده العدو باألسلحة أو الذخيرة أو باملؤونة أو قبوله   -4
عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو أسيرا.

خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في   -5
قبضة ذلك العدو.

إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أو   -6
أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة امليدان.

إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام   -7
جهات معادية بحالة يظهر منها اجلنب. 

اجلرائم  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
التي يحددها القانون األساسي املعدل 

لسنة 2003  
االنتهاكات الواقعة على احلقوق واحلريات األساسية 

)املادة 32(: 

حرمة  أو  الشخصية  احلريات  من  أي  على  اعتداء  ‘كل 
واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  لإلنسان  اخلاصة  احلياة 
العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال 
تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم’ 

عدم إنفاذ األحكام القضائية )املادة 106(: 

تنفيذها  عن  واالمتناع  التنفيذ  واجبة  القضائية  ‘األحكام 
عليها  يعاقب  جرمية  نحو  أي  على  تنفيذها  تعطيل  أو 
عاماً  موظفاً  املتهم  كان  إذا  الوظيفة  من  والعزل  باحلبس، 

أو مكلفاً بخدمة عامة.’

ما هي املخالفات االنضباطية؟ 
حتدد املادة )187( من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 
الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية املخالفات االنضباطية 

التالية:  

مخالفة األوامر والتعليمات .  -1

التردد في تنفيذ األوامر .   -2

رفض استالم الوظيفة أو التأخر في استالمها .   -3

بدون  للخلف  وتسليمها  إمتامها  قبل  الوظيفة  ترك   -4
موافقة املسؤول . 

النوم أثناء اخلدمة .   -5
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اإلهمال.   -6

التغيب عن الوحدة ملدة شهر فأقل.   -7

جتاوز اإلجازة ملدة شهر فأقل.   -8

معاملة األفراد وغيرهم معاملة خالية من االحترام.   -9

التمارض.   -10

أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في األماكن العامة.   -11

التحقير أو الذم أو القدح.   -12

االهانة أو التهديد.   -13

الشجار   -14

الضرب أو اإليذاء البسيط.   -15

الدس   -16

تقدمي شكوى كاذبة.   -17

الشهادة الكاذبة أمام القائد.   -18

توجيه ألفاظ مخلة باآلداب العامة.   -19

مخالفة اآلداب العامة في املعسكرات.   -20

تناول املشروبات الروحية في املعسكرات.   -21

لعب القمار في املعسكرات.   -22

ارتياد احملالت املمنوعة.   -23

حيازة املواد املمنوعة.   -24

استالم أشياء أكثر من املرتب املقرر.   -25

عدم االعتناء بالعهدة أو صيانتها.   -26

فقدان العهدة التي ال تزيد قيمتها عن 50 جنيه.   -27

فقدان الهوية أو الوثائق الثورية األخرى.   -28

إطالق العيارات النارية في األعراس واحلفالت األخرى.   -29

مخالفات السير.   -30

أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري.    -31

على  إتيانها  يحظر  التي  األخرى  األفعال  هي  ما 
منتسبي قوى األمن؟  

يحدد قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 
منتسبي  على  ُيحظر  التي  التالية  األعمال   2005 لسنة 

قوى األمن اإلقدام عليها:  

تأدية أعمال للغير مبقابل أو بدون مقابل. )املادتان 91   -1
و170(  

من  خاص  بإذن   – له  ويجوز  العربية،  غير  من  الزواج   -2
الوزير املختص- الزواج من غير العربية ويجب احلصول 

على ترخيص مسبق بالزواج. )املادتان 92 و171(  

اجلهات  تطرحه  مما  املنقوالت  أو  العقارات  شراء   -3
اإلدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها 
أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. )املادة 1/93 

واملادة 1/172(  

نوع،  أي  من  الصناعية  أو  التجارية  األعمال  مزاولة   -4
أو  أعمال  في  مصلحة  أية  له  تكون  أن  خاص  وبوجه 
)املادة  وظيفته.  بأعمال  تتصل  مناقصات  أو  مقاوالت 

2/93 واملادة 2/172( 

أخرى  عقارات  أية  أو  املباني  أو  األراضي  استئجار   -5
أعمال  فيها  يؤدي  التي  الدائرة  في  استغاللها  بقصد 

وظيفته. )املادة 3/93 واملادة 3/172(  

االشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس   -6
إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن 
قوة من قوى األمن فيها. )املادة 4/93 واملادة 4/172( 

)املادة 5/93 واملادة  البورصات.  املضاربة في  أعمال   -7
 )5/172

لعب امليسر في األندية أو القاعات املخصصة للضباط   -8
واملادة   6/93 )املادة  املالهي.  أو  العامة  احملال  أو 

  )6/172

في  قانون اخلدمة  املادتان )90( و)169( من  كما حتدد 
األعمال   2005 لسنة   )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى 
ارتكابها  األمن  قوى  منتسبي  على  ُيحظر  التي  التالية 

خالل اخلدمة: 

إبداء اآلراء السياسية واالشتغال بالسياسة أو االنتماء   -1
إلى األحزاب أو الهيئات أو اجلمعيات أو املنظمات ذات 

األهداف السياسية.

االشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.  -2

االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.  -3

عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية.  -4

اإلفضاء مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي   -5
أن تظل سرية بطبيعتها، أو مبقتضى تعليمات خاصة، 

ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء اخلدمة.

أو  الوثائق  من  ورقة  أو  وثيقة  بأي  لنفسه  االحتفاظ   -6
خاصة  كانت  ولو  عنها،  صورة  أو  الرسمية  األوراق 

بعمل كلف به شخصيا.
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مخالفة إجراءات األمن اخلاص والعام )...(   -7

أن يوسط أحدا أو يقبل ״الواسطة״ في أي شأن خاص   -8
بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو ملوظف آخر في أي 

شأن من ذلك.

االتصال مع أي جهة غير فلسطينية إال وفقا لتعليمات   -9
من اجلهات املختصة ذات العالقة.

إصدار تصريحات لوسائل اإلعالم إال مبوجب تفويض   -10
رسمي من الوزير املختص. 

كما ينص قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005 
العامة  املادة )25( منه على منع منتسبي املخابرات  في 

من اإلقدام على األفعال التالية:  

إال  أخرى،  أعمال  وأية  باملخابرات  العمل  بني  اجلمع   -1
رئيس  من  وبقرار  ذلك  العمل  مصلحة  اقتضت  إذا 

املخابرات.

من  حق  ضياع  عليه  يترتب  الذي  التقصير  أو  اإلهمال   -2
حقوق الدولة. 

لوسائل  العمل  بأمور  تتعلق  بيانات  بأي  التصريح   -3
اإلعالم سواء كان أثناء اخلدمة أو بعدها إال من خالل 

شخص مفوض بذلك. 

القيام بأي نشاط سياسي أو إعالمي.  -4

إال  األندية  أو  املؤسسات  أو  اجلمعيات  إلى  االنتساب   -5
رئيس  من  وبقرار  ذلك  العمل  مصلحة  اقتضت  إذا 

املخابرات. 

استغالل الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية.  -6

االحتفاظ ألنفسهم بأية وثيقة من الوثائق الرسمية ولو   -7
كانت خاصة بأعمال كلفوا بها.

مخالفة إجراءات األمن التي يصدر بها قرار من السلطة   -8
املختصة.

التستر على أخطاء ومخالفات زمالئهم في العمل.  -9

االتصال أو إقامة عالقات خاصة باألجانب أو بأعضاء   -10
اقتضت  إذا  إال  بالدولة  املعتمدة  والبعثات  السفارات 

مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس املخابرات.  

ما هي املسؤولية امللقاة على عاتق القيادة؟  
 )8( رقم  الفلسطينية  األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  ينص 
لسنة 2005 على إخضاع الضباط للمساءلة عن اجلرائم التي 

يرتكبها منتسبو قوى األمن الذين يخدمون حتت إمرتهم. 

‘يتحمل كل ضابط مسؤولية األوامر التي تصدر منه، وهو 
املسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.’ 

)املادة 89.3 واملادة 3/168(  

‘ال يعفي الضابط من العقوبة استنادا ألمر قائده أو مسؤوله 
إال إذا أثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ألمر صادر إليه من 
هذا القائد أو املسئول بالرغم من تنبيهه إلى املخالفة، وفي هذه 

احلالة تكون املسؤولية على مصدر األمر وحده.’
)املادة 94(  

استنادا ألمر  العقوبة  والفرد من  الصف  يعفى ضابط  ‘ال 
كان  املخالفة  ارتكابه  أن  أثبت  إذا  إلى  مسئوله  أو  قائده 
بالرغم  املسؤول  أو  القائد  إليه من هذا  تنفيذا ألمر صادر 
من تنبيهه إلى املخالفة، وفي هذه احلالة تكون املسؤولية 

على مصدر األمر وحده.’ 
)املادة 173( 

مسؤولية  القانونية:  الدولية  املعايير 
القيادة  

تشير مسؤولية القيادة إلى املسؤولية التي يتحملها القادة 
عن اجلرائم التي يرتكبها منتسبو القوات املسلحة العاملون 
حتت إمرتهم أو غيرهم من األشخاص اخلاضعني لقيادتهم 
هذا  وفي  احمللية.  النزاعات  في  أو  الدولية  احلروب  في 
اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  يعرف  السياق، 

الدولية الصادر في سنة 2002 على النحو التالي:  

‘يسأل الرئيس جنائيا عن اجلرائم التي تدخل في اختصاص 
احملكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني يخضعون لسلطته 
على  سيطرته  ممارسة  لعدم  نتيجة  الفعليتني،  وسيطرته 

هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة:

أية  وعي  عن  جتاهل  أو  علم  قد  الرئيس  كان  إذا  )أ( 
أو  يرتكبون  مرؤوسية  أن  بوضوح  تبني  معلومات 

على وشك أن يرتكبوا هذه اجلرائم

إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج في إطار املسؤولية  )ب( 
والسيطرة الفعليتني للرئيس

إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة واملعقولة  )ج( 
في حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم 
للتحقيق  املختصة  السلطات  املسألة على  أو لعرض 

واملقاضاة.’ )املادة 28/ب(  

من  مرؤوسيهم  القادة  مسؤولية  تعفي  فال  ذلك،  ومع 
املسؤولية اجلنائية التي يتحملونها:  

التي  اجلرائم  من  جلرمية  شخص  أي  ارتكاب  حالة  ‘في 
من  الشخص  يعفى  ال  احملكمة،  اختصاص  في  تدخل 
مت قد  اجلرمية  لتلك  ارتكابه  كان  إذا  اجلنائية  املسؤولية 
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امتثاال ألمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، عدا 
في احلاالت التالية:

أوامر  بإطاعة  قانوني  التزام  الشخص  إذا كان على  )أ( 
احلكومة أو الرئيس املعني

إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع )ب( 

)املادة  ظاهرة؛’  األمر  مشروعية  عدم  تكن  لم  إذا  )ج( 
 )1/33

العقـــــــــوبات  

األفعال  إتيان  على  توَقع  التي  العقوبات  هي  ما 
احملظورة؟  

ينص قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( 
 1979 لسنة  الثوري  العقوبات  وقانون   2005 لسنة 
التي  العقوبات  الفلسطينية  التحرير  الصادر عن منظمة 
الوطنية  السلطة  لدى  األمن  قوى  منتسبي  على  تفرض 
الفلسطينية بسبب ارتكاب اجلرائم واملخالفات املذكورة 
قانون  من   )95( املادة  متيز  اإلطار،  هذا  وفي  أعاله. 
اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005 

بني ثالثة أنواع من العقوبات: 

املباشرون  القادة  يوقعها  انضباطية  عقوبات   -1
والرئاسات. 

عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.   -2

عقوبات توقعها احملاكم العسكرية )وفق أحكام قانون   -3
العقوبات العسكري(.  

القادة  يوقعها  التي  التأديبية  العقوبات  هي  ما   -1
املباشرون والرئاسات؟  

عن  الصادر   1979 لسنة  الثوري  العقوبات  قانون  يحدد 
منظمة التحرير الفلسطينية  والقرار رقم )192( لسنة 2009 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  الداخلية  وزير  عن  الصادر 
العقوبات التأديبية التي يوقعها القادة املباشرون والرئاسات. 

وتنحصر في العقوبات في أوجه العقاب التالية: 

التنبيه   ♦

اإلنذار   ♦

احلسم من الراتب لعشرة أيام على األكثر.    ♦

اإلسناد  ووحدات  والكتائب  القوات  لقادة  يجوز  ‘أ- 
على  واإلنذار  التنبيه  عقوبتي  فرض  واخلدمات 

جميع الضباط التابعني لهم.

يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان اإلجازة  ب- 
األسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية’ 

)املادة 195 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979(  

التالية  املوجزة  األصول  االنضباطية  اجلرائم  في  ‘جتري 
مشافهة:

ميثل املتهم أمام القائد فيسأله إذا كان يعترف بالتهمة   -1
املسندة إليه فإذا اعترف بها أوقع عليه العقوبة التي 
التقارير  عليه  فيتلو  أنكرها  إذا  أما  فعله،  يستلزمها 
شهادات  إلى  يستمع  ثم  ضده  الواردة  والضبوط 

اإلثبات بعد القسم والى دفاع املتهم.

الفعل  ثبوت  عدم  عند  بالبراءة  الوحدة  قائد  يقضي   -2
ورقة  ذلك  ويدون  فعله  يستوجبها  التي  وبالعقوبة 

احلكم بخطه ويوقع عليه.

ينفذ قائد الوحدة احلكم بواسطة وكيل القوة ويحيط   -3
اجلهات املختصة علما به.’

لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من   280 )املادة 
1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 

2- ما هي العقوبات التأديبية التي توقعها جلنة الضباط 
على الضباط؟  

ينص قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 
2005 في املادة )96( منه على هذه العقوبات. وتختص جلنة 
الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات على أن يصدق الوزير 
فيلزم  اخلدمة  عن  االستغناء  حالة  في  إال  عليها  املختص 

احلصول على تصديق الرئيس. وتشمل هذه العقوبات: 

إنهاء الندب.  ♦

يزيد عن سنتني )احلرمان من  الرتبة مبا ال  الترك في   ♦
الترقية(.

احلرمان من العالوة الدورية أو عالوة القيادة.  ♦

اإلحالة إلى االستيداع.  ♦

االستغناء عن اخلدمة.   ♦

3- ما هي العقوبات التي توقعها احملاكم العسكرية؟  

عن  الصادر   1979 لسنة  الثوري  العقوبات  قانون  ينص 
توقعها  التي  العقوبات  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

احملاكم العسكرية. وهي تشمل العقوبات التالية:  



35

عقوبتا املخالفات هما:  العقوبات اجلنحية 
السياسية هي :

العقوبات اجلنحية 
العادية هي :

العقوبات اجلنائية 
السياسية هي:

العقوبات اجلنائية 
العادية هي :

احلبس التكديري. 	•
الغرامة. 	•

)املادة 16(  

احلبس البسيط. 	•
التجميد املؤقت.  	•

)املادة 15( 

احلبس مع  	•
التشغيل.

احلبس البسيط. 	•
الغرامة. 	•

)املادة 14( 

االعتقال املؤبد. 	•
االعتقال املؤقت. 	•
التجميد املؤبد.  	•

)املادة 13(  

اإلعدام. 	•
األشغال الشاقة  	•

املؤبدة.
األشغال الشاقة  	•

املؤقتة.
االعتقال املؤبد. 	•

االعتقال املؤقت.  	•
)املادة 12(  

املمارسات الفضلى : عقوبة االعدام

عقوبة االعدام هي ذروة احلرمان من حقوق اإلنسان. وهي 
عملية القتل العمد إلنسان على يد الدولة . ويتم توقيع هذا 
وهو  العدالة.  باسم  واملهني  والإلنساني  القاسي  العقاب 
حلقوق  العاملي  االعالن  أعلن  كما  احلياة   في  احلق  ينتهك 

اإلنسان.

لقد الغت اكثر من ثلثي دول العالم عقوبة اإلعدام في القانون 
عقوبة  على  ابقت  دولة   58 ان  حني  املمارسة.وفي  في  او 

االعدام في 2009 فإن معظم هذه الدول لم تستخدمها .
)http://www.amnesty.org/ar/death-penalty(

العامة  اجلمعية  قرار  الدولية:  املعاير 
حظر  فرض  الى  يدعو  املتحدة  لألمم 

على إيقاع عقوبة االعدام:
في ديسمبر/ كانون األول 2007و2008 تبنت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة)اجلمعية العامة( القرارين 149/62 و 
63/168، الل1ين دعيا الى فرض حظر على إيقاع عقوبة 
اإلعدام. ومنذ ذلك احلني، تبنت هيئات إقليمية أو ائتالفات 
حظر  فرض  الى  تدعو  وإعالنات  قرارات  املدني  للمجتمع 
على تنفيذ أحكام االعدام كخطوة أولي نحو اإللغاء العاملي 

الشامل لعقوبة االعدام.

اال  للحكومات،  قانونياً  ملزمني  غير  القرارين  أن  ورغم 
بألغاء  املنادية  للحركة  مهمني  زاوية  حجري  ميثالن  أنهما 

العقوبة.

وما البيانات واالعالنات والقرارات التى صدرت ابتداء من 
ديسمبر/كانون االول 2007 سوى شواهد على االلتزام 

املتجدد للمجتمع املدني بالغاء عقوبة االعدام ومنها:

قرار للجنة االفريقية يدعو الدول االفريقية الى فرض   ♦
حظر على تنفيذ أحكام االعدام. 

قراري  تنفيذ  الى  يدعو  املدني  املجتمع  مدريد:  بيان   ♦
اجلمعية العامة 149/62 و 168/63.

أوربا بشأن فرض  قرار منظمة األمن والتعاون في   ♦
حظر عقوبة االعدام كجزء من إعالن فيلنيوس.

)http://www.amnesty.org/ar/death-penalty(
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مالحظات



الفصل الثالث:
الضبط  مبأموري  املنوطة  والصالحيات  الوظائف 

القضائي في إطار نظام العدالة اجلنائية  
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الهدف من الفصل: 
األمن  قوى  ملنتسبي  املوكلة  الصالحيات  الفصل  هذا  يتناول 
اجلزائية  اإلجراءات  لقانون  وفًقا  القضائي  بالضبط  املكلفني 
نظام  في  الزاوية  حجر  ميثل  الذي   ،2001 لسنة   )3( رقم 
العدالة اجلنائية في السلطة الوطنية الفلسطينية. ويسعى هذا 
بالضبط  املكلفني  األمن  قوى  منتسبي  مساعدة  إلى  الفصل 
القضائي(  الضبط  مبأموري  يعرفون  من  )أو  القضائي 
جانب  إلى  بهم،  املنوطة  والسلطات  الصالحيات  فهم  على 
اإلجراءات ذات الصلة بعملهم في نظام العدالة اجلنائية. كما 
يشمل القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 
والتأهيل ״السجون״ على املزيد من األحكام القانونية في هذا 
اجلانب. وفضالً عما تقدم، يقف هذا الفصل األخير من الدليل 
على بيان أصول احملاكمات اجلزائية العسكرية وفًقا لقانون 
أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 الصادر عن 

منظمة التحرير الفلسطينية.   

هيكلية الفصل:  
السلطة  في  النافذة  اجلنائية  العدالة  إجراءات   1-3

الوطنية الفلسطينية 

قوى  ملنتسبي  املوكلة  والصالحيات  الوظائف   2-3
األمن املكلفني بالضبط القضائي 

النيابة  تتوالها  التي  والصالحيات  الوظائف   3-3
العامة  

إجراءات العدالة اجلنائية   1-3
النافذة في السلطة 

الوطنية  الفلسطينية 
 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  مبوجب 
اإلصالح  مراكز  بشأن   1998 لسنة   )6( رقم  والقانون 
على  اجلنائية  العدالة  نظام  يتوزع  ״السجون״،  والتأهيل 

أربعة مراحل:  

جمع االستدالالت وإقامة الدعوى اجلزائية: تشتمل   -1
على  اجلرمية  ارتكاب  عقب  تستهل  التي  املرحلة  هذه 
جمع األدلة وتنفيذ القبض والتفتيش. وتقع هذه املهمة 
بالضبط  املكلفني  األمن  قوى  منتسبي  مهام  ضمن 

القضائي. )املواد 54-19( 

التحقيق  إجراء  املرحلة  هذه  تتضمن  التحقيق:   -2
والتوقيف قبل احملاكمة واالستجواب وانتهاء التحقيق. 
العامة.  النيابة  صالحيات  ضمن  اإلجراءات  هذه  وتقع 

)املواد 158-55( 

هذه  وتشمل  األحكام:  وإصدار  الدعاوى  في  البّت   -3
املرحلة الفصل في الدعاوى وإصدار احلكم بحق املتهم. 
احملاكم.  اختصاص  ضمن  من  اإلجراءات  هذه  وتعتبر 

)املواد 479-164( 

اإلصالح والتأهيل: وتقع هذه املرحلة ضمن صالحيات   -4
مديرية السجون، التي تشكل حاليًا جزءًا من جهاز الشرطة 
املدنية التي تتبع وزارة الداخلية. وتشتمل هذه املرحلة على 
إيداع املدان في السجن وتأهيله. )القانون رقم )6( لسنة 

1998 بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون״(  

اإلصالح والتأهيل: وتقع 
هذه املرحلة ضمن صالحيات 
مديرية السجون، التي تشكل 
حاليًا جزًءا من جهاز الشرطة 

املدنية التي تتبع وزارة الداخلية. 
وتشتمل هذه املرحلة على إيداع 

املدان في السجن وتأهيله.

)القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن 
مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون״(  

4 3 2 1

مراحل نظام العدالة اجلنائية 

البّت في الدعاوى 
وإصدار األحكام: 

وتشمل هذه املرحلة 
الفصل في الدعاوى 
وإصدار احلكم بحق 

املتهم. وتعتبر هذه 
اإلجراءات من ضمن 

اختصاص احملاكم.

)املواد 479-164( 

التحقيق: تتضمن 
هذه املرحلة 

إجراء التحقيق 
والتوقيف قبل 

احملاكمة واالستجواب 
وانتهاء التحقيق. وتقع 

هذه اإلجراءات ضمن 
صالحيات النيابة 

العامة.

)املواد 158-55( 

جمع االستدالالت وإقامة 
الدعوى اجلزائية: تشتمل 
هذه املرحلة التي تستهل 

عقب ارتكاب اجلرمية على 
جمع األدلة وتنفيذ القبض 

والتفتيش. وتقع هذه املهمة 
ضمن مهام منتسبي قوى األمن 

املكلفني بالضبط القضائي.

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( 
لسنة 2001 )املواد 54-19( 
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املعايير الدولية القانونية: ما هو نظام 
العدالة اجلنائية؟  

املؤسسات  من  مجموعًة  اجلنائية  العدالة  نظام  ميثل 
مبا  اجلزائي  القانون  بإنفاذ  تضطلع  التي  االجتماعية 
القواعد اإلجرائية والقيود. ويتألف  يتوافق مع نظام من 
هي  رئيسية،  مكونات  ثالثة  من  اجلنائية  العدالة  نظام 
)1( إنفاذ القانون )الشرطة(، )2( والفصل في الدعاوى 
واحملاكمات )احملاكم(، )3( واإلصالح والتأهيل )مراكز 
ووقف  املشروط  السراح  إطالق  والسجون،  التوقيف، 
بعضها  عن  املتميزة  املؤسسات  هذه  وتعمل  التنفيذ(. 
مبدأ  أساس  على  اجلنائية  العدالة  نظام  في  البعض 
الوسيلة  الوقت  ذات  في  تشكل  وهي  القانون،  سيادة 
وترسيخه  املبدأ  هذا  على  احملافظة  تكفل  التي  األساسية 

في املجتمع.  

املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية النافذة في فلسطني 
أفراد  لها  يخضع  التي  اجلزائية  اإلجراءات  تتماشى 
ذات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  األمنية  القوات 
املراحل وذات توزيع املسؤوليات املتبعني في اإلجراءات 
اإلجراءات  وتستند  املدنيني.  على  توقع  التي  اجلزائية 
أصول  قانون  إلى  أحكامها  في  العسكرية  اجلزائية 
عن  الصادر   1979 لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات 

الفلسطينية.  التحرير  منظمة 

باستقصاء  مكلفون  الثورية  القضائية  الضابطة  ‘أعضاء 
إلى  أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم  اجلرائم وجمع 

احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم.’
)املادة 10 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 

‘يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام ]العسكري[ 
وأعضاء النيابة من الوكالء واملعاونني ويساعده في إجراء 

دائرة  في  كل   )...( املذكورين  القضائية  الضابطة  وظائف 
اختصاصه )...(.’

)املادة 11 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 
الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

3-2 الوظائف والصالحيات 
املوكلة ملنتسبي قوى 

األمن املكلفني بالضبط 
القضائي

أحد  وقوعها  حال  عنها  والكشف  اجلرائم  وقوع  منع  ميثل 
بإنفاذ  املكلفة  األجهزة  بها  تضطلع  التي  الرئيسية  الوظائف 
وقضائية  إدارية  وظائف  أداء  األجهزة  هذه  وتتولى  القانون. 
اإلدارية  الوظائف  وتهدف  بها.  املنوطة  املهام  تنفيذ  أجل  من 
إلى احليلولة دون ارتكاب اجلرائم، في حني تسعى الوظائف 
القضائية إلى مساعدة النيابة العامة على مالحقة تلك اجلرائم.  

قانونيا  إطاًرا  الدول  تعد  أن  اجلانب  هذا  في  األهمية  ومن 
بأداء  فيها  القانون  بإنفاذ  املكلفة  لألجهزة  يسمح  واضًحا 
تكفل  التي  اإلجراءات  اتخاذ  في  )املتمثلة  اإلدارية  الوظائف 
ردع  تستهدف  )التي  القضائية  والوظائف  اجلرائم(  وقوع 
املشتبه بهم(. وفي هذا السياق، أعد املشرع الفلسطيني إطاًرا 
خالل  من  املذكورة  الوظائف  إنفاذ  أجل  من  واضًحا  قانونيًا 
اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001. وتقتصر  قانون 
القضائي  بالضبط  للمكلفني  املوكلة  الرئيسية  الصالحيات 

على مرحلة جمع االستدالالت وإقامة الدعوى اجلزائية.  

واالستقصاء  البحث  القضائي  الضبط  مأمورو  ‘يتولى 
تلزم  التي  االستدالالت  وجمع  ومرتكبيها  اجلرائم  عن 

للتحقيق في الدعوى.’ 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )2/19 )املادة 

  )2001

املهام القضائية )الردع(املهام اإلدارية )منع وقوع اجلرمية(

ارتكاب فرض التدابير الوقائية قبل وقوع اجلرمية. النطاق  بعد  القضائية  اإلجراءات  تنفيذ 
اجلرمية. 

العامة، منع ارتكاب اجلرمية. الغاية  النيابة  لصالح  اجلزائية  الدعوى  جتهيز 
من خالل جمع االستدالالت وتوقيف املشتبه به. 

باملهام اإلدارة واإلشراف  املكلفني  األمن  قوى  منتسبو  يعمل 
وهي  اإلدارية،  السلطة  إشراف  حتت  اإلدارية 

الشرطة على وجه التحديد. 

يعمل املنتسبون املكلفون بأداء وظائف قضائية 
حتت إشراف النيابة العامة. 
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املكلفني  األمن  قوى  منتسبو  هم  من 
بالضبط القضائي؟  

يعتبر منتسبي قوى األمن املكلفني بالضبط القضائي موظفني 
ويتألف  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  موظفي  من  رسميني 
املنتسبني املكلفني بالضبط القضائي من املوظفني املذكورين 
أدناه وفًقا لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001:  

شرطة  ومديرو  ومساعدوه  ونوابه  الشرطة  مدير   -1
احملافظات واإلدارات العامة.

دائرة  في  كل  الشرطة،  صف  وضباط  ضباط   -2
اختصاصه.

رؤساء املراكب البحرية واجلوية.  -3

املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي   -4
مبوجب القانون. 

)املادة 21 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(
 

وبذلك، يجيز القانون املذكور منح صالحيات الضبط القضائي 
ملنتسبي األجهزة األمنية ومنتسبي الشرطة واملراكب البحرية 
القضائي  الضبط  مأموري  من  يكون  أن  ويجوز  واجلوية. 
كمنتسبي  الشرطة،  جهاز  غير  أخرى  أجهزة  من  موظفون 
في  واملسؤولني  اجلمارك  سلطة  ومأموري  املخابرات،  جهاز 
الوزارات مثل وزارتي الداخلية والصحة. ومع ذلك، متارس هذه 
املؤسسات واألجهزة صالحيات الضبط القضائي مبا ال يتجاوز 
حدود اختصاصها. فعلى سبيل املثال، ميتلك جهاز الدفاع املدني 

صالحيات الضبط القضائي ضمن مجال احلماية املدنية فقط.  

‘يكون للموظفني الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة 
الداخلية وغيرها صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام 
هذا القانون والقرارات املنفذة له، ويكون لهم حق الدخول 
إلى أي مكان للتأكد من تنفيذ التدابير املنصوص عليها في 

هذا القانون أو القرارات الصادرة مبوجبه.’ 
)املادة 23 من قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998( 

سنتها  التي  السارية  التشريعات  متنح  ذلك،  عن  وفضالً 
القضائي  الضبط  صالحيات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

ملنتسبي جهازي املخابرات العامة واألمن الوقائي:  

‘يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها املقرة 
مبوجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية.’

)املادة 12 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005(  

لألمن  العامة  اإلدارة  صف  وضباط  لضباط  ‘يكون 
الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصاتهم املقررة 

مبوجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.’ 
)املادة 7 من القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم )11( لسنة 2007( 

صفة  على  مفروضة  صارمة  قيود  هناك  ذلك،  ومع 
الضبطية القضائية املمنوحة ملنتسبي املخابرات العامة 
اختصاصهم.  نطاق  تتجاوز  ال  بحيث  الوقائي  واألمن 
ويتحتم على موظفي هذين اجلهازين، في سياق ممارسة 
صالحيات الضبط القضائي، التقيد باألحكام الواردة في 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  

هل  القانونية:  الدولية  املعايير 
االضطالع  املخابرات  ألجهزة  يجوز 

بصالحيات الضبط القضائي؟  
صالحيات  املعاصرة  الدول  في  املخابرات  أجهزة  متلك  ال 
الضبطية القضائية، بل يقتصر دورها على جمع املعلومات 
اتخاذ  على  القائمة  اجلهات  لصالح  وحتليلها  ومعاجلتها 
القرارات في الدولة. ومع ذلك، تدعي احلكومات في بعض 
الدول بأنه لم يعد من املمكن حتديد خط فاصل واضح بني 
صالحيات املخابرات والصالحيات املمنوحة لألجهزة املكلفة 
أيلول/سبتمبر   11 أحداث  بعد  سيما  وال  القانون،  بإنفاذ 
املخابرات  أجهزة  مبنح  احلكومات  هذه  وتطالب   .2001
مع  التحقيق  إجراء  من  منتسبيها  متكن  جديدة  صالحيات 
ولكن  االحتجاز.  رهن  ووضعهم  واعتقالهم  األشخاص 
ميكن أن يهدد مثل هذا التحول في نهاية املطاف مبدأ سيادة 
القانون، حيث يزداد الغموض الذي يكتنف العمل على جمع 
جمع  على  العمل  من  يقابله  وما  االستخباراتية  املعلومات 
إلى  ذلك  يفضي  وقد  اجلرمية.  األفعال  حول  االستدالالت 
نشوء وضع تفضل احلكومات فيه استخدام األدلة السرية 
في  مخابراتها  أجهزة  في  العاملون  العمالء  يجمعها  التي 
اإلجراءات اإلدارية، بدالً من إثبات الذنب الذي اقترفه املشتبه 

به مبا ال يدع مجاالً للشك املعقول في احملاكمات اجلنائية. 

الضبطية  صالحيات  منح  يعتبر  الدولي،  للقانون  ووفًقا 
سبيل  على  فقط  حالتني  في  ومشروًعا  قانونيًا  القضائية 

االستثناء:  

أن متتثل أجهزة املخابرات بجمع معايير حقوق اإلنسان   -1
ذات الصلة فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز. 

الدستورية  باألحكام  املخابرات  أجهزة  متتثل  وأن   -2
وبغيرها من األحكام املقررة لألجهزة احمللية املكلفة 

بإنفاذ القوانني.  
والسياسية  املدنية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  جميع  وحماية  تعزيز 
التنمية.  في  احلق  فيها  مبا  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
تقرير املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
شباط/فبراير   4  ،)3/10/A/HRC( اإلنسان،  حقوق  مجلس 

.2009
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قوى  منتسبي  على  اإلشراف  يتولى  من 
األمن املكلفني بالضبط القضائي؟  

األصل  في  مفوضًة  تعتبر  التي  العامة،  النيابة  تضطلع 
بسلطات قضائية، باإلشراف على مأموري الضبط القضائي. 
فيما  القضائي  الضبط  العامة على مأموري  النيابة  وتشرف 

يتعلق بأعمال وظيفتهم:  

بالتحقيق في اجلرائم  العامة دون غيرها  النيابة  ‘تختص 
والتصرف فيها.’

)املادة 1/55 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

‘يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف 
على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.’

)املادة 1/19 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

القضائي  الضبط  مأموري  على  العام  النائب  ‘يشرف 
ويخضعون ملراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.’ 

)املادة 1/20 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

فيما  بالضبط  القضائي  الضبط  مأموري  يتبع  لذلك، 
التي  العامة،  للنيابة  القضائية  وظيفتهم  بأعمال  يتعلق 
ويؤدي  التحقيق.  بإجراء  املخولة  الوحيدة  اجلهة  متثل 
تفويض  مبوجب  مهامهم  القضائية  الضبط  مأمورو 
بالواجبات  ذلك  في  يتقيدون  وهم  العامة،  النيابة  من 
والصالحيات احملددة لهم وفق األحكام الواردة في قانون 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  

املهام  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
االستثنائية التي يضطلع بها منتسبو 
قوى األمن املكلفني بالضبط القضائي  
األمن  قوى  منتسبي  املمنوحة  الصالحيات  تنحصر 
اجلرمية،  مسرح  حراسة  في  القضائي  بالضبط  املكلفني 
وأخذ  سالمتها  على  واحملافظة  االستدالالت  وجمع 
الضبط  مأمور  ويساعد  الشهود.  من  األولية  اإلفادات 
القضائي أعضاء النيابة العامة في إجراء التحقيق، ولكنهم 

ال يجرون هذا التحقيق مع الشهود وال يستجوبونهم.  

قوى  ملنتسبي  يجيزان  اثنان  استثناءان  فهناك  ذلك،  ومع 
احلاجة  دون  التصرف  القضائي  بالضبط  املكلفني  األمن 

إلى انتظار األوامر من وكيل النيابة العامة:  

1- في حالة التفويض املسبق من النيابة العامة:  

تفويض  املختص  العامة  النيابة  وكيل  أو  العام  ‘للنائب 
بالقيام  املختص  القضائي  الضبط  أعضاء  أحد 
 ’.)...( محددة  دعوى  في  التحقيق  أعمال   من  بأي 

)املادة 2/55 قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

2- في حالة التلبس بجناية أو جنحة: 

التلبس بجناية  ينتقل مأمورو الضبط القضائي في حالة 
أو جنحة على مسرح اجلرمية على الفور من أجل معاينته 

والتحفظ على األدلة.  

التلبس  حالة  في  القضائي  الضبط  مأمور  على  ‘يجب 
اجلرمية،  مكان  إلى  فوراً  ينتقل  أن  جنحة  أو  بجناية 
حالة  ويثبت  عليها،  ويتحفظ  لها  املادية  اآلثار  ويعاين 
احلقيقة،  كشف  في  يفيد  ما  وكل  واألشخاص  األماكن 
ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من ميكن احلصول منه 
على إيضاحات في شأن اجلرمية ومرتكبيها، ويجب عليه 

أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله.’ 
)املادة 27 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

التلبس  حالة  في  انتقاله  عند  القضائي  الضبط  ‘ملأمور 
باجلرائم أن مينع احلاضرين من مبارحة مكان اجلرمية 
أو االبتعاد عنها حتى يتم حترير احملضر، وله أن يحضر 
في احلال من ميكن احلصول منه على إيضاحات في شأن 

الواقعة.’ 
)املادة 1/28 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ما هي حاالت التلبس باجلرمية؟  
اكتشافها،  بظروف  باجلرمية  التلبس  خصائص  ترتبط 

وليس بطبيعة اجلرمية نفسها.  

التالية: بها في إحدى احلاالت  ‘تكون اجلرمية متلبساً 

حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.  -1

إذا تبع املجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب   -2
أو صياح أثر وقوعها.

حامالً  قريب  بوقت  وقوعها  بعد  مرتكبها  وجد  إذا   -3
أخرى  أشياء  أو  أوراقاً  أو  أمتعة  أو  أسلحة  أو  آالت 
إذا  أو  فيها،  شريك  أو  فاعل  أنه  على  منها  يستدل 
وجدت به في هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك.’ 

)املادة 26 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

على  يتعرف  أن  القضائي  الضبط  مأمور  على  ويتعني 
الظروف التي تشير إلى حالة التلبس باجلرمية مبا ال يدع 
التي  للشك، كما يتوجب عليه أن يتقيد باإلجراءات  مجاالً 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  عليها  ينص 
2001 عندما يتصرف في هذا الشأن. فلن تنظر احملكمة 
الضبط  مأمور  نفذها  ما  إذا  القانونية  غير  اإلجراءات  في 
القانون،  تنافي  بصورة  به  املشتبه  كاعتقال  القضائي، 

حتى لو مت ذلك في حالة التلبس بارتكاب اجلرمية. 
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مأمور  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
الضبط القضائي  من العسكريني

لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  مبوجب 
1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، يكون من 

أعضاء الضابطة القضائية.

ضباط وصف ضباط األمن والوحدات واألجهزة.   -1

ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.  -2

ضباط قوات الثورة الفلسطينية املسلحة.  -3

األفراد الذين مينحون هذه السلطة من القائد األعلى   -4
أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

أنظمة  أو  قوانني  مبقتضى  الصفة  هذه  يخوَّل  من   -5
أخرى منبثقة عنها.

قادة الوحدات والتشكيالت واملواقع.  -6

قادة مراكز الكفاح املسلح الفلسطيني.  -7
)املادة 12 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

ما هي املهام التي يتولى منتسبو قوى األمن 
املكلفني بالضبط القضائي تنفيذها؟  

يضطلع مأمور الضبط القضائي بتنفيذ أربع مهام رئيسية، 
هي:  

اإلجراءات  قانون  من   22 )املادة  الشكاوى  استالم   -1
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

)املادة 22 من  املتعلقة باجلرمية  جمع االستدالالت   -2
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

قانون  من   30 )املادة  بهم  املشتبه  على  القبض   -3
اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

قانون  من   30 )املادة  واملساكن  األشخاص  تفتيش   -4
اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

ويقوم مأمورو الضبط القضائي بتنفيذ هذه املهام بصفتهم 
التحقيق  إجراء  في  مساعدتها  أجل  من  العامة  للنيابة  تابعني 
في اجلرائم الواقعة. وتستلزم أية مهمة أخرى يؤديها مأمورو 

الضبط القضائي تفويًضا محدًدا من النيابة العامة.  

‘للنائب العام أو وكيل النيابة العامة املختص تفويض أحد 
أعمال  من  بأي  بالقيام  املختص  القضائي  الضبط  أعضاء 
املتهم  استجواب  عدا  وذلك  محددة،  دعوى  في  التحقيق 

في مواد اجلنايات.’ 
)املادة 2/55 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

‘ال يجوز أن يكون التفويض عاماً.’ 

)املادة 3/55 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

1- استالم الشكاوى  
ما هي الشكوى؟  

ما.  جرمية  بوقوع  املعنية  السلطة  إبالغ  عن  عبارة  الشكوى 
وقد تكون الشكوى شفهية أو خطية، ويجوز اإلبالغ عنها عن 

طريق الهاتف كذلك.  

القضائي عند  الضبط  مأمورو  التي يؤديها  املهام  ما هي 
التعامل مع الشكاوى؟  

ال يجوز ملأموري الضبط القضائي رفض أية شكوى يقدمها 
املواطن لهم بشأن ارتكاب جرمية من اجلرائم.  

البالغات والشكاوى  الضبط[ قبول  ‘]على على مأموري 
التي ترد إليهم بشأن اجلرائم وعرضها دون تأخير على 

النيابة العامة.’ 
)املادة 1/22 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ملأموري  املرفوعة  الشكاوى  في  النظر  على  العمل  ويشتمل 
الضبط القضائي على اخلطوات التالية:  

تدوين بيانات مقّدم البالغ أو املجني عليه حسب احلالة   -1
بعد التأكد من صحتها. 

احملاضر  عدد  وفق  تسلسليًا  رقما  احملضر  يعطى  أن   -2
املوجود في املركز مرتبّطا، بحيث يتضمن هذا احملضر 

بيان يوم وتاريخ استالم احملضر. 

تسلسل  وفق  واضح  بشكل  البالغ  مضمون  حتديد   -3
األحداث. 

إبالغ النيابة العامة بشأن الشكوى دون أي تأخير.    -4

املعلومات الواجب معرفتها: األسئلة التي 
يتعني اإلجابة عنها في محضر البالغ  

البالغ على عدد من األسئلة لكي  يجب أن يشتمل محضر 
ميكن استخدامه وتوظيفه في إجراءات الحقة:  

هل وقعت اجلرمية بالفعل؟    -1
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ما هي البيانات الشخصية للمبلِّغ؟ )االسم، العنوان،   -2
رقم بطاقة الهوية، إلخ.( 

ماذا حدث للمبلغ/املجني عليه )بالتفصيل(؟ 
في  والتاريخ،  الوقت  )مبعنى  اجلرمية  وقعت  متى 

الليل أو في النهار(.  

ما هو وصف محل وجسم اجلرمية )بالتفصيل(؟  -3

يشمل  مبا  املسروقات،  أوصاف  السرقة:  حالة  في 
شكلها ونوعها وعددها.

في حالة اجلرائم الواقعة على األشخاص: 
ما هي اإلصابات الواقعة؟ 

من تسبب في إحداث هذه اإلصابات؟ 
كيف مت التسبب بهذه اإلصابات؟ 
هل ذهب املجني عليه إلى الطبيب؟ 

هل تلقى املجني عليه تقريًرا طبيًا حول إصابته؟ 
هل ال يزال املجني عليه يعاني من إصابته التي؟ 

كيف مت ارتكاب اجلرمية؟  -4
متّكن  كيف  األموال:  على  الواقعة  اجلرائم  حالة  في 

اجلاني من االستيالء على املسروقات؟
هي  ما  األشخاص:  على  الواقعة  اجلرائم  حالة  في 

األداة التي استخدمها املشتبه به إلحداث اإلصابة؟

املرعية  املعايير  الفضلى:  املمارسات 
عليهم  املجني  من  الشكاوى  تلقي  في 
أو الشهود في الدعاوى التي تتعرض 

فيها النساء للعنف  
أساس  على  القائم  للعنف  تعرضت  امرأة  املبلغ  كان  إذا 
النوع االجتماعي، من قبيل التحرش اجلنسي أو الضرب أو 
االغتصاب، يجب على األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون تنفيذ 

خطوات محددة من أجل التعامل املجني عليها أو الشهود:  

يجب أن تضمن غرفة االنتظار أو أماكن التسجيل السرية   -1
الفصل التام بني املجني عليها واملعتدي. كما يجب وضع 

األحداث املرافقني للنساء في أماكن منفصلة. 

ذلك  يتم  أن  فيجب  عليها،  املجني  نقل  يجب  كان  إذا   -2
املرافقني  األحداث  نقل  في مركبات مناسبة. ويجب 

للنساء بصورة مالئمة كذلك. 

رغبت  ما  إذا  عليها  املجني  إلى  باإلصغاء  ينصح   -3
بالتعبير عن مشاعرها، حيثما كان ذلك ممكنًا. 

محدثة  قوائم  الشرطة  مراكز  في  تتوفر  أن  يجب   -4
الرفاه  ومراكز  واخلاصة  العامة  باملؤسسات 
املخصصة للنساء املعنفات، بحيث تشمل هذه القوائم 

عناوين تلك املؤسسات واملراكز وأرقام هواتفها. 

على أفراد الشرطة املعنيني إخطار املجني عليها بكافة   -5
عليها،  احلصول  لها  يحق  التي  وباخلدمات  حقوقهم 
مبا في ذلك حقها في طلب عاملة اجتماعية ملرافقتها 
في مركز الشرطة أو في املستشفى أو في احملكمة. كما 
يجب على أفراد الشرطة تشجيع املجني عليها لالتصال 

باملؤسسات االجتماعية مؤسسات الرفاه املعنية. 

يجب على أفراد الشرطة املكلفني بتسجيل الشكوى   -6
لتحديد  الضرورية  البيانات  من  األدنى  احلد  جمع 
احلاجة لتوفير احلماية للمجني عليها واتخاذ قرار في 
البيانات الالزمة للتعرف  إلى  هذا الشأن، باإلضافة 
التي  البيانات  تتسم  أن  وينبغي  الضحية.  هذه  على 
يتم تدوينها بالقدر الكافي من الوضوح، والتأكد من 
أن األفراد الذي يدونون الشكاوى املرفوعة ميلكون 

ما يكفي من اخلبرة والتدريب املناسب. 

القائم على أساس  العنف  الكشف عن حالة من  عند   -7
بإنفاذ  املكلفة  النوع االجتماعي، يجب على األجهزة 

القانون اإلجابة عن األسئلة التالية: 

تعرضت  الذي  بالعنف  املرتبط  العامل  هو  ما  	•
املجني عليها له؟ 

ما هي عالقة املجني عليها باملعتدي؟  	•
ما هي خلفية املعتدي والبيئة التي ينحدر منها؟  	•

واالجتماعية  األسرية  الظروف  هي  ما  	•
تعيشها  التي  العمل  وظروف  واالقتصادية 

املجني عليها واملعتدي؟ 
هل هناك أطفال يعيشون في ظل هذا العنف؟  	•
على  تساعد  قد  التي  األخرى  الظروف  هي  ما  	•
سحبها،  أو  الشكاوى  )رفع  احلالة  هذه  بروز 
مع  بالعيش  عليها  املجني  تتخذه  الذي  القرار 

املعتدي مرًة أخرى، إلخ(؟ 

لتسجيل  املثالي  الوقت  بشأن  قرار  اتخاذ  يجب   -8
املرأة.  على  االعتداء  وقع  تخفيف  أجل  من  الشكوى 
كما يجب بذل احملاولة ألخذ إفادة الشهود على وجه 

السرعة وبصورة شاملة ووافية. 

القصوى.  بالسرعة  اجلرمية  مسرح  معاينة  يجب   -9
اجلرمية  مسرح  يساعد  احلاالت،  من  العديد  ففي 
على الكشف عن األدلة املادية على ارتكاب العنف في 

املكان الذي وقع فيه.  
أفضل  حول  األوروبي  االحتاد  دليل  األوروبي،  االحتاد  مجلس 
املمارسات التي تطبقها الشرطة في تتبع العنف الواقع على النساء، 

)10/2/788(، 9 نيسان/أبريل 2010   
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املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية في فلسطني

تتماشى اإلجراءات اجلزائية التي يخضع لها منتسبي القوات 
املراحل وذات  الفلسطينية ذات  الوطنية  السلطة  األمنية في 
التي  اجلزائية  اإلجراءات  في  املتبعني  املسؤوليات  توزيع 
العسكرية  اإلجراءات اجلزائية  املدنيني. وتستند  توقع على 
الثوري  إلى قانون أصول احملاكمات اجلزائية  في أحكامها 

لسنة 1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية.  

باستقصاء  مكلفون  الثورية  القضائية  الضابطة  ‘أعضاء 
إلى  فاعليها وإحالتهم  أدلتها والقبض على  اجلرائم وجمع 

احملاكم املوكول إليها أمر معاقبتهم.’ 
)املادة 10 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(  
‘يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام ]العسكري[ 
وأعضاء النيابة من الوكالء واملعاونني ويساعده في إجراء 
دائرة  في  كل   )...( املذكورين  القضائية  الضابطة  وظائف 

اختصاصه )...(’ 
)املادة 11 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 
‘لكل شخص يجد نفسه متضرًرا من جراء جناية أو جنحة 
إلى  الشخصي  االدعاء  صفة  فيها  يتخذ  شكوى  يقدم  إن 

املدعي العام )...(.’ 
)املادة 40 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 
أعضاء  يقوم  عام  مدعي  فيها  يوجد  ال  التي  املراكز  ‘في 
بتلقي   )12( املادة  في  املذكورين  القضائية  الضابطة 
التي  األماكن  في  املرتكبة  باجلرائم  املتعلقة  اإلخبارات 
ميارسون فيها وظائفهم وأخبار املدعي العام املختص حاالً 

باجلرائم املشهودة في حينها.’ 
)املادة 13 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 
طلب  إذا  العام  املدعي  أو  وكيله  أو  صاحبه  األخبار  ‘يحرر 
العام  املدعي  األخبار  من  صفحة  كل  ويوقع  ذلك  إليه 

واملخبر أو وكيله’ 
لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من  25/أ  )املادة 

1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

2- جمع االستدالالت  
ما هو جمع االستدالالت؟  

تتخذها  التي  اإلجراءات  جميع  إلى  األدلة  جمع  عملية  تشير 
حتديد  في  املساعدة  أجل  من  القانون  بإنفاذ  املكلفة  األجهزة 

اجلرمية التي جرى اقترافها، باإلضافة إلى جمع االستدالالت 
التي تساعد في  الدالئل  والبحث عن  الواقعة،  حول اجلرمية 
على  ويتعني  املعتدي.  على  التعرف  على  التأكيد  أو  التعرف 
التي  اإلجراءات  بكافة  االلتزام  القضائي  الضبط  مأموري 
ينص عليها القانون بشأن جمع االستدالالت. وبخالف ذلك، 

فلن تكون األدلة صحيحة في نظر احملكمة.  

‘يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي:

أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.  -1

أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.  -2

أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه،   -3
وأثناء قيامه مبهام وظيفته.’ 

)املادة 213 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

في  القضائي  الضبط  مأمورو  ينفذها  التي  املهام  هي  ما 
سياق جمع االستدالالت؟  

تنفيذ  الشكوى،  تلقيهم  القضائي، بعد  الضبط  على مأموري 
أمرين:  

إخطار النيابة العامة وتنفيذ األمر الصادر لهم من وكيل   -1
النيابة في هذا الشأن:  

التي  البالغات والشكاوى  الضبط[ قبول  ‘]على مأموري 
على  تأخير  دون  وعرضها  اجلرائم  بشأن  إليهم  ترد 

النيابة العامة.’ 
)املادة 1/22 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

وأخذ  حمايته  أجل  من  اجلرمية  مسرح  إلى  االنتقال   -2
وحترير  بهم  واملشتبه  الشهود  من  األولية  اإلفادات 

محضر مسرح اجلرمية  

‘2- إجراء الكشف واملعاينة واحلصول على اإليضاحات 
التحقيق واالستعانة باخلبراء املختصني  الالزمة لتسهيل 

والشهود دون حلف ميني.

أدلة  على  للمحافظة  الالزمة  الوسائل  جميع  اتخاذ   -3
اجلرمية.

4- إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر 
رسمية بعد توقيعها منهم ومن املعنيني بها.’ 

)املادة 22 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ما هي املهام التي يؤديها مأمورو الضبط القضائي حلماية 
مسرح اجلرمية؟  

جميع  يتخذوا  أن  القضائية  الضابطة  أعضاء  على  يجب 
)املادة 3/22  التي تكفل سالمة مسرح اجلرمية  اإلجراءات 
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 .)2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من 
املكان  في  املتواجدين  لألشخاص  السماح  عدم  ذلك  ويشمل 
إلى مسرح اجلرمية.  )مبن فيهم أهل املجني عليه( بالدخول 
األشخاص  منع  القضائي  الضبط  مأموري  على  ينبغي  كما 
مسرح  في  املوجودة  األعيان  ملس  من  املكان  في  املتواجدين 
مبكان  األهمية  ومن  إزالتها.  أو  وضعيتها  تعيير  أو  اجلرمية 
املوجودة  األدلة  بلمس  القضائية  الضبطية  أعضاء  يقوم  أال 
وعليهم  إزالتها،  أو  وضعيتها  تعيير  أو  اجلرمية  مسرح  في 
السياق،  هذا  وفي  النيابة.  وكيل  حضور  حني  إلى  االنتظار 
أي  أو  الرصاص  خراطيش  معاينة  أو  البصمات  أخذ  يعتبر 
من  جزًءا  اجلرمية  مسرح  في  بالتحقيق  مرتبط  آخر  عمل 
الضابطة  منتسبي  تفوض  لم   ما  العامة،  النيابة  اختصاص 

القضائية بتنفيذ هذه املهام مبوجب تفويض محدد.  

كيف يتم إعداد محضر مسرح اجلرمية؟  

القضائي تدوين محضر معاينة  يتعني على مأموري الضبط 
مسرح اجلرمية والتوقيع عليه، كما يجب أن يوقع الطرف املعني 
اإلجراءات  قانون  من   4/22 )املادة  كذلك  احملضر  هذا  على 
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(. ويشكل هذا احملضر األساس 

الذي يقوم عليه التحقيق الذي جتريه النيابة العامة.  

يجب أن يتضمن محضر املعاينة وصفاً دقيقاً لكل ما له عالقة 
مبسرح اجلرمية. ويجب أن يتسم هذا احملضر بأقصى قدر 
أن يذكر احملضر جميع  التفصيل والشمولية. كما يتعني  من 
شيء  وكل  القضائي  الضبط  مأمور  نفذها  التي  اإلجراءات 
للواقعة.   بالنسبة  هاًما  يعتبر  به مما  أو سمع  بنفسه  شاهده 
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن يشمل التقرير على ذكر األسباب 
التي دعت إلى حتريره، إلى جانب بيان مكان وقوع اجلرمية 
وزمانها. ويجب على مأمور الضبطية القضائية أن يسجل في 
هذا احملضر جميع األمور التي ضبطها، من قبيل أداة اجلرمية 

أو املخدرات أو أي دليل آخر يعثر عليه.  

ويتعني على أعضاء الضابطة القضائية إحالة جميع احملاضر 
املتعلقة باجلرمية الواقعة، مبا فيها إفادات الشهود واملشتبه 
معاينة  ومحاضر  املضبوطات  ومحاضر  وجدوا(،  )إن  بهم 

مسرح اجلرمية إلى النيابة العامة، بعد استكمالها.  

األسئلة  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
محضر  في  عنها  اإلجابة  يتعني  التي 

معاينة مسرح اجلرمية  
1- في أي مكان وقعت اجلرمية؟ )اسم املدينة، واملنطقة، 

والشارع والعمارة(  

2- كيف يبدو مسرح اجلرمية؟ )ويشمل وصف مسرح 
اجلرمية جميع األعيان الصغيرة والكبيرة املوجودة فيه(. 
باجتاه  متجهة  نقطة  من  اجلرمية  مسرح  وصف  ويبدأ 

عقارب الساعة ويستمر حتى وصوله إلى نقطة البداية.  

حالة  هي  ما  األشخاص:  على  الواقعة  اجلرائم  حالة  في 
املجني عليه؟ )إذا كان مصاًبا( )وصف تفصيلي(  

في حاالت القتل:  

الضحية وعمره  ما هي حالة اجلثة؟ )حتديد جنس 
هوية  وحتديد  اجلثة  حول  تفصيلي  وصف  وإيراد 

صاحبها إن أمكن ذلك( 

بالنسبة  الدقيق  )املوقع  اجلثة؟  وضعية  هي  ما 
للجهات األربع، وما إذا كانت اجلثة ملقاًة على الوجه 

أو الظهر(  

في حالة اجلرائم الواقعة على املمتلكات: ما هي حالة هذه 
املمتلكات؟ )وصف تفصيلي(  

في حالة جرائم املخدرات: ما هو نوع املخدرات املضبوطة، 
وما كميتها؟  

كما يجب التقاط صور فوتوغرافية ملكان وقوع اجلرمية، 
وإعداد رسم كروكي ملسرح اجلرمية. 

كيف ميكن أخذ اإلفادات األولية من الشهود واملشتبه بهم؟  

يتولى مأمورو الضبط القضائي أخذ إفادات وأقوال الشهود 
على  ويجب  عليهم(.  التعرف  ومت  وجدوا  )إذا  بهم  واملشتبه 
مسرح  في  وجودهم  أثناء  القضائية،  الضابطة  أعضاء 
حتى  مغادرته  من  فيه  يتواجد  شخص  أي  منع  اجلرمية، 
يدونوا بياناته الشخصية )املواد 3/22 و27 و28 من قانون 
إيراد  ويجب   .)2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات 
أقوال الشهود واملشتبه بهم )إن وجدوا( في محضر معاينة 
مسرح اجلرمية. وتشتمل عملية أخذ أقوال الشهود واملشتبه 

بهم على اخلطوات التالية: 

تدوين البيانات الشخصية للشاهد أو املشتبه به.   -1

نظام  يتناسب مع  حتديد رقم تسلسلي لإلفادة بحيث   -2
ويجب  القضائية.  الضابطة  مركز  في  املطبق  الترقيم 
أن يتضمن هذا الرقم التاريخ والزمان الذي أخذت فيه 

اإلفادة. 

واضحة  بطريقة  باجلرمية  املرتبطة  املعلومات  تدوين   -3
وشاملة وتفصيلية مبا يتواءم مع تسلسل األحداث. 

قراءة احملضر على الشاهد أو املشتبه به، مع ذكر ذلك   -4
في احملضر. ومن ثم يطلب مأمور الضبط القضائي من 
الشاهد أو املتهم التوقيع عليه. وميكن استعمال البصمة 
يرفض  الذي  الشخص  ذكر  املأمور  ويورد  لألمّي، 

التوقيع على احملضر في حال وجوده. 

التوقيع على أقوال الشاهد أو املشتبه به.    -5
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األسئلة  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
إفادة  في  عنها  اإلجابة  يتعني  التي 

الشهود  
واملتهمني  الشهود  أقوال  سماع  محضر  تتضمن  أن  يجب 
توجيه عدد من األسئلة حتى ميكن استخدامه وتوظيفه في 

إجراءات الحقة:  

ما هي البيانات الشخصية للمبلِّغ؟ )االسم، العنوان،   -1
رقم بطاقة الهوية، إلخ.(  

أين كان الشاهد أو املتهم حلظة وقوع اجلرمية؟    -2
ما الذي رآه الشاهد أو املتهم )بالتفصيل(؟    -3

هل رأى الشاهد اجلرمية أثناء ارتكابها؟    -4
كيف ارُتكبت اجلرمية؟   -5

في حالة اجلرائم الواقعة على املمتلكات: كيف  	•
استولى املتهم على األعيان املسروقة؟ 

األشخاص:  على  الواقعة  اجلرائم  حالة  في  	•
إلحداث  املتهم  استخدمها  التي  األداة  هي  ما 

اإلصابة أو التسبب بالقتل؟
األسئلة املوجهة للشهود:   -6

اخلالف  في  الواقعة  األطراف  وبني  بينك  هل  	•
أي صلة قرابة أو خالفات؟

ما هو سبب وجودك مبكان اجلرمية؟ 	•
هل شاهدت اجلاني قبل الواقعة؟ 	•

هل شاهدت املجني عليه قبل الواقعة؟  	•
األسئلة املوجهة للمتهم:  -7

ملاذا يّدعي املشتكي أن اعتديت عليه؟ 	•
ما هو دورك ودور املتهمني اآلخرين؟ )في حال  	•

اعتراف املتهم(
كيف قمت بتنفيذ اجلرمية؟ 	•

)الركن  اجلرمية  ارتكاب  على  للباعث  بالنسبة  	•
)املجني  املشتكي  وبني  بينك  هل  املعنوي(: 

عليه( أية صلة قرابة أو خالف؟

املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية النافذة في فلسطني  
تتشابه اإلجراءات اجلزائية السارية على منتسبي األجهزة 
األمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية في جانب كبير منها 
مع تلك اإلجراءات الواردة في قانون اإلجراءات اجلزائية 

رقم )3( لسنة 2001:  

وقوعها  وبكيفية  باحلادثة  محضر   )...( املدعي  ‘ينظم 
لديه  كان  ومن  شاهدوها  من  أقوال  ويدون  ومكانها 

معلومات عنها أو أية معلومات تفيد التحقيق.’
لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من  28/أ  )املادة 

1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 

استعمل  انه  يظهر  ما  األسلحة وكل  العام  املدعي  ‘يضبط 
كل  يضبط  كما  الغرض  لهذا  اعد  أو  اجلرمية  ارتكاب  في 
ما يرى من آثار اجلرمية وسائر األشياء التي تساعد على 

إظهار احلقيقة.’
)املادة 30 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 

‘إذا تبني من ماهية اجلرم إن األوراق واألشياء املوجودة 
ارتكابه  على  استدالل  مدار  تكون  أن  ميكن  املتهم  لدى 
إلى  حاال  ينتقل  إن  ينيبه  من  أو  العام  فللمدعي  اجلرمية 
إلى  يراها مؤديه  التي  األشياء  للتفتيش عن  املتهم  مسكن 
إظهار احلقيقة. وإذا وجد في مسكن املتهم أوراق أو أشياء 
أن  ينيبه  أو من  العام  املدعي  البراءة فعلى  أو  التهمة  تؤيد 

يطلبها وينظم بها محضراً بعد إطالع املتهم عليها.’
)املادة 31/أ/ب من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 

1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

3- القبض على املتهم 
ما هو تعريف القبض على املتهم؟  

أو  جلرمية  ارتكابه  بدعوى  شخص  اعتقال  ״القبض״  يعنى 
بإجراء من سلطة ما. )مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 
أو السجن، اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة 173/43، املؤرخ في 9 كانون األول/

ديسمبر 1988(  

في أي احلاالت يستطيع مأمورو الضبط القضائي إلقاء 
القبض على األشخاص؟  

االعتقاالت  الدولي  والقانون  الفلسطينية  التشريعات  حتظر 
التي تتم بصورة منافية للقانون، وهي االعتقاالت التي جتري 

دون احلصول على إذن قضائي بتنفيذها، حظًرا تاًما.  
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اجلهة  من  بأمر  إال  حبسه  أو  أحد  على  القبض  يجوز  ‘ال 
يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما  قانوناً،  بذلك  املختصة 

كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.’ 
)املادة 29 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

من  بأمر  إال  حبسه  أو  إنسان  أي  على  القبض  يجوز  ‘ال 
السلطات املختصة بذلك قانوًنا’. 

)املادة 82 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 
الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

في  احلق  القانونية:  الدولية  املعايير 
احلرية واألمان 

وال  شخصه.  على  األمان  وفى  احلرية  في  حق  فرد  ‘لكل 
حرمان  يجوز  وال  تعسفا.  اعتقاله  أو  أحد  توقيف  يجوز 
وطبقا  القانون  عليها  ينص  ألسباب  إال  حريته  من  أحد 

لإلجراء املقرر فيه.’
)املادة 9( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية( 

‘ال يجوز إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن إال مع التقيد 
أو  مختصني  موظفني  يد  وعلى  القانون  بأحكام  الصارم 

أشخاص مرخص لهم بذلك.’
املتعلقة بحماية جميع األشخاص  املبادئ  الثاني من مجموعة  )املبدأ 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، اعتمدت 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  املأل  علي  ونشرت 

173/43، املؤرخ في 9 كانون األول/ديسمبر 1988(

األوامر  بإصدار  غيرها  دون  العامة  النيابة  وتختص 
الضبط  ملأمور  ويجوز  األشخاص.  على  بالقبض 
القضائي أن يستصدر أمراً بالقبض على املتهم وإحضاره 
في حالتني )املادة 31 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 

)3( لسنة 2001(:

إذا لم يكن املتهم حاضراً.   -1

بارتكاب  شخص  اتهام  على  كافية  دالئل  وجدت  إذا   -2
جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على احلبس ستة أشهر.  

ويجوز ملأموري الضبط القضائي القبض على األشخاص 
وجه  على  حاالت  خمس  في  وإحضار  قبض  مذكرة  دون 
التحديد. ويلزم هذه احلاالت قيام أدلة كافية إلدانة املتهم:  

تستوجب  التي  اجلنح  أو  اجلنايات،  في  التلبس  حالة   ♦
عقوبة احلبس مدة تزيد على ستة أشهر. )املادة 1/30 

من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

قيامه  أثناء  القضائي  الضبط  مأمور  املتهم  عارض  إذا   ♦
بواجبات وظيفته. )املادة 2/30 من قانون اإلجراءات 

اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

حاول  أو  وفّر  مشروع  بوجه  موقوفاً  املتهم  كان  إذا   ♦
قانون  من   2/30 )املادة  التوقيف.  مكان  من  الفرار 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جرمية، ورفض   ♦
سكن  مكان  له  يكن  لم  أو  عنوانه  أو  اسمه  إعطاءه 
معروف أو ثابت في فلسطني. )املادة 3/30 من قانون 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

مذكرة  بدون  القبض  يلقي  أن  شرطي  لكل  يجوز  كما   ♦
إلقاء قبض على قائد أية مركبة يرتكب على مرأى منه 

جرمية مرور في احلاالت التالية: 

قيادة مركبة بدون رخصة قيادة.   

قيادة مركبة بدون لوحات حتمل أرقامها.  

أضرار  عنه  نتج  طرق  حادث  في  التسبب   
جسمانية.

وعنوانه  اسمه  إعطاء  عن  املركبة  قائد  امتناع   
ورخصة قيادته ورخصة املركبة.

أو  بالقول  املرور  رجال  على  املركبة  قائد  اعتداء   
عدم  أو  للوظيفة،  تأديتهم  بسبب  أو  أثناء  الفعل 

االنصياع للتعليمات الصادرة عنهم.

قيادة مركبة حتت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.   
لسنة   )5( رقم  املرور  قانون  من   96 )املادة 

  )2000

توقيف  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
اجلناة من قبل العامة 

يجوز  جنحة  أو  بجناية  متلبساً  اجلاني  شاهد  من  ‘لكل 
فيها توقيفه مبوجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى 
من  أمر  صدور  انتظار  دون  وذلك  شرطة،  مركز  أقرب 

النيابة العامة بالقبض عليه.’ 
)املادة 32 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

واألمن  العامة  املخابرات  جهازْي  منتسبي  على  ويتعني 
القضائية  الضبطية  بصفة  يتمتعون  كان  طاملا  الوقائي، 
مبوجب القانون، االلتزام بإجراءات القبض التي ميليها قانون 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  

‘وفقاً ألحكام القانون تقوم املخابرات بإجراء حتقيق أولي 
ومتارس  عليه  املقبوض  للشخص  املنسوبة  الوقائع  في 
األموال  حجز  وطلب  والتفتيش  والتحري  والبحث  الرقابة 
واألفراد واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب 
البيانات أو املعلومات أو الوثائق من أي شخص أو االحتفاظ 

بها واتخاذ ما تراه ضرورياً بشأنها طبقاً للقانون.’ 
)املادة 14 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005(
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وفضالً عن ذلك، ينبغي على منتسبي املخابرات العامة واألمن 
العادلة  االلتزام بجميع احلقوق وضمانات احملاكمة  الوقائي 
وأحكام   2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون  يكفلها  التي 

القانون الدولي ذات الصلة.  

املنصوص  والضمانات  احلقوق  مراعاة  املخابرات  ‘على 
عليها في القوانني الفلسطينية وقواعد القانون الدولي في 

هذا املجال.’ 
)املادة 13 من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005( 

‘على اإلدارة العامة لألمن الوقائي االلتزام باحترام احلقوق 
القوانني  في  عليها  املنصوص  والضمانات  واحلريات 

الفلسطينية املواثيق واملعاهدات الدولية.’ 
لسنة   )11( رقم  الوقائي  األمن  بشأن  بقانون  القرار  من   8 )املادة 

)2007

على  القبض  الفضلى:  املمارسات 
األشخاص من قبل أجهزة املخابرات  

ليس ألجهزة املخابرات في الدول املعاصرة الصالحية التي 
تخولها القبض على األشخاص. ولكنها اكتسبت في بعض 
الدول صالحيات قانونية متكنها من القبض على األشخاص 
إرهابية  نشاطات  حول  معلومات  بامتالكهم  يشتبه  الذين 
واحتجازهم. ويجوز تنفيذ االحتجاز الوقائي ألسباب أمنية 
عامة، مبا يشمل االستجواب الذي جتريه أجهزة املخابرات 
ألغراض جمع املعلومات االستخباراتية، في حاالت استثنائية 

وفي حدود التدخل املعقول في احلق في احلرية، في حال 

إلى أساس واضح  أو االحتجاز يستند  القبض  كان   -1
وصريح في القانون. 

إلى  تدعو  التي  األسباب  حول  معلومات  وتوفرت   -2
القبض على األشخاص واحتجازهم. 

وكان القبض أو التوقيف يخضع ملراجعة قضائية فعالة.    -3

وال يجوز أن يتسم القبض على األشخاص أو احتجازهم 
بالتعسف في أي حال من األحوال، ويجب تعويضهم في 
األوضاع  وتشكل  املبرر.  إلى  يفتقر  توقيفهم  كان  حال 
أو  الوقت  من  طويلة  لفترة  األشخاص  فيها  يحتجز  التي 
جمع  يتعدى  ال  لغرض  متكررة  بصورة  فيها  يحتجزون 
إلى ذرائع فضفاضة  استناًدا  أو  املعلومات االستخباراتية 
تستهدف الوقاية ]من وقوع أعمال إرهابية[ حرماًنا تعسفيًا 
من احلرية وهي محظورة مبوجب أحكام القانون الدولي.  

والسياسية  املدنية  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  جميع  وحماية  تعزيز 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق في التنمية. تقرير 
املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
في سياق مكافحة اإلرهاب، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مجلس حقوق 

اإلنسان، )A/HRC/10/3(، 4 شباط/فبراير 2009.
 

القبض على  التي جتيز  القضائية  املذكرات  أنواع  ما هي 
األشخاص؟  

األحكام  تنفيذ  القضائي  الضبط  مأموري  على  يتوجب 
على  القبض  بشأن  العامة  النيابة  تصدرها  التي  القضائية 
األشخاص. وفي هذا السياق، هناك ثالثة أنواع من املذكرات 
اإلجراءات  قانون  مبوجب  اإلجراء  هذا  جتيز  التي  القضائية 

اجلزائية رقم )3( لسنة 2001:  

به  مشتبه  شخص  على  للقبض  وإحضار:  قبض  أمر   -1
في ارتكاب جرمية )املادة 31(.  

مذكرات احلضور واإلحضار: وهذه تصدرها النيابة   -2
أجل  من  أمامها  للمثول  متهم  إحضار  أجل  من  العامة 
التحقيق معه )املادتان 106 و111(. وهناك نوعان من 

هذه املذكرات:  

بحق  يصدر  أن  النيابة  لوكيل  حضور:  مذكرة   
املتهم مذكرة حضور للتحقيق معه )املادة 106(. 
املتهم  النيابة  وكيل  يستجوب  احلالة،  هذه  وفي 
املطلوب مبذكرة حضور في احلال )املادة 107(. 

مذكرة إحضار: وتصدر النيابة العامة هذه املذكرة   
في املواضع التي ال لم يحضر املتهم فيها أو يخشى 
فيها فراره. ويجوز في هذه احلالة ملأموري الضبط 
القضائي القائمني بتنفيذ املذكرة أن يدخلوا بالقوة 
عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناءً على أسباب 
الذي صدرت املذكرة بحقه  معقولة بأن الشخص 
كما  و112(.  و111   ،106 )املواد  فيه  موجود 
يجب على تسليم هذا املتهم خالل أربع وعشرين 
ساعة إلى وكيل النيابة العامة للتحقيق معه )املادة 
النيابة  وكيل  على  يجب  ذلك،  عن  وفضالً   .)107
أن يستجوب املتهم خالل أربع وعشرين ساعة من 

تاريخ القبض عليه )املادة 107(.

مذكرات  تنفذ  واإلحضار:  احلضور  مذكرة   
احلضور واإلحضار فوراً، وتبقى مرعية اإلجراء 
تنفيذ  يجوز  ال   .)109 )املادة  تنفيذها  حني  إلى 
من  أشهر  ثالثة  مضي  بعد  اإلحضار  مذكرة 
تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها ملدة 

أخرى. )املادة 109(. 

والتوقيف  واإلحضار  احلضور  مذكرات  ُتوقع   
بذلك وتختم بخامتها  قانوناً  املختصة  من اجلهة 
املطلوب  املتهم  اسم  يلي:  ما  وتشمل  الرسمي 
املتهم  واجلرمية  وشهرته،  وأوصافه  إحضاره 
التوقيف  ومدة  كامالً  عنوانه  االتهام،  ومادة  بها 

إن وجدت. )املادة 110( 

يجب على القائم بتنفيذ املذكرة أن يبلغ مضمونها   
للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليها. )املادة 
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112( تكون مذكرات اإلحضار نافذة في فلسطني 
وفي أي وقت من الليل والنهار. )املادة 113( 

اللوائح  هذه  املختصة  احملكمة  تصدر  االتهام:  لوائح   -3
إلحضار املتهم للمحاكمة )املادتان 185 و187(.  

هو  من  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
املتهم؟  

 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يعرف 
الشخص املتهم على النحو التالي:  

متهماً.’  يسمى  جزائية  دعوى  عليه  تقام  شخص  ‘كل 
)املادة 8( 

املعايير الدولية القانونية: املتشبه به 
واملتهم  

املشتبه  بني  القانونية  األنظمة  من  العديد  في  التفريق  يتم 
به واملتهم  

من هو املشتبه به؟ 

بارتكاب  قيامه  حول  شبهات  حتوم  شخص  به  املشتبه 
تعتبر  عندما  عليه  للقبض  محتمل  سبب  ويوجد  جرمية. 
املكلف  املأمور  حوزة  في  تقع  التي  والظروف  الوقائع 
االعتقاد  على  كافيًة حلمل شخص حصيف  عليه  بالقبض 
بأن ذلك املشتبه به قد ارتكب، أو يقوم بارتكاب، جرمية أو 

أنه على وشك ارتكابها.  

من هو املتهم؟ 

املدعى  إلى  لإلشارة  تستخدم  عامة  كلمة  هي  املتهم  كلمة 
في  متهم  إلى  الشخص  ويتحول  جزائية.  قضية  في  عليه 
حالة توجيه اتهام رسمي إليه أو الرجوع مبعلومات عليه، 
القبض  بسبب  حريته  على  فعلية  قيود  تفرض  حينما  أو 

عليه، أيهما يقع أوالً. 

األشخاص  على  القبض  في  املرعية  اإلجراءات  هي  ما 
واحتجازهم؟  

على مأموري الضبط القضائي مراعاة اإلجراءات التالية أثناء 
القبض على األشخاص:  

تفتيش الشخص املقبوض عليه    -1

‘يجوز ملأمور الضبط القضائي أو ملن يقبض على شخص 
بحوزته،  يجدها  التي  واألدوات  األسلحة  من  يجرده  أن 
القانون  يقضي  التي  املختصة  اجلهة  إلى  يسلمها  وأن 

بإحضار املقبوض عليه أمامها.’ 
)املادة 36 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

التحفظ على املضبوطات وكتابة تقرير بشأنها    -2

‘في األحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على املتهم، يجوز 
ملأمور الضبط القضائي )...( ويحرر قائمة باملضبوطات 
 يوقعها واملقبوض عليه ويضعها في املكان املخصص لذلك.
يسلم املقبوض عليه صورة من قائمة املضبوطات إذا طلب 

ذلك.’ 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من  و2   1/38 )املادة 

)2001

في حالة القبض على شخص دون مذكرة: التحقيق   -3
في أسباب القبض  

‘يتولى املسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم املقبوض عليه 
دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض.’ 

)املادة 116 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

احتجاز املقبوض عليه    -4

‘على املسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على املقبوض 
عليه إذا ما تبني له أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار 
له  وليس  جنحة  ارتكب  أنه  أو  فيه،  املوقوف  املكان  من 

محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطني.’ 
)املادة 117 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

كم تبلغ فترة االحتجاز؟  

الشخص  على  التحفظ  القضائي  الضبط  ملأموري  يجوز  ال 
هذه  انقضاء  وبعد  ساعة.   24 تتجاوز  لفترة  عليه  املقبوض 
الفترة، يجب إطالق سراحه أو إرساله إلى النيابة العامة فوًرا.  

أقوال  فوراً  يسمع  أن  القضائي  الضبط  مأمور  على  ‘يجب 
يرسله  سراحه  إطالق  مببرر  يأِت  لم  فإذا  عليه  املقبوض 

خالل أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة املختص.’ 
)املادة 34 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

مدة  القانونية:  الدولية  املعايير 
االحتجاز  

احلالة  الدول  من  كبير  عدد  في  السارية  القوانني  تراعي 
تعقب  التي  الفترة  خالل  املتهم  عليها  يكون  التي  احلرجة 
على  القوانني  هذه  تشترط  حيث  مباشرة.  عليه  القبض 
وجه  ״على  احملكمة  أمام  به  املشتبه  إحضار  الشرطة 
السبب  ويكمن  األقل.  على  ساعة   48 خالل  أو  السرعة״ 
وراء ذلك في أنه حاملا يصدر قرار من احملكمة، فإنه سوف 
يتم اإلفراج عن املشتبه به )أو إخالء سبيله أو حتويله أو 
اإلحتجاز  مكان  إلى  حتويله  أو  بكفالة(    سراحه  إطالق 
النتظار محاكمتة، وهو املكان املقرر لبقائه فيه لفترة أطول 

من تلك التي تنص عليها القوانني.
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ما هي الضمانات املكفولة للشخص املقبوض عليه؟  

الشخص  إبالغ  القضائي  الضبط  مأموري  على   -1
تقف  التي  باألسباب  السرعة  وجه  على  عليه  املقبوض 

وراء القبض عليه والسماح له باالتصال مبحاٍم.  

عليه  القبض  بأسباب  أو يوقف  عليه  يقبض  ‘يبلغ كل من 
باالتهام  يفهمها  بلغة  سريعاً  إعالمه  ويجب  إيقافه،  أو 
يقدم  وأن  مبحام،  االتصال  من  ميكن  وأن  إليه،  املوجه 

للمحاكمة دون تأخير.’ 
)املادة 12 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

األشخاص  معاملة  القضائي  الضبط  مأموري  على   -2
انتهاك  لهم  يجوز  وال  إنسانية  بصورة  عليهم  املقبوض 
القانون  يحرم  الدولي،  القانون  جانب  وإلى  حقوقهم. 

األساسي املعدل لسنة 2003 وقانون اإلجراءات اجلزائية 
أشكال  من  شكل  وأي  التعذيب   2001 لسنة   )3( رقم 

املعاملة الالإنسانية أو القاسية أو احلاطة بالكرامة.  

ويعامل  تعذيب،  أو  إكراه  ألي  أحد  إخضاع  يجوز  ال   -1‘
الئقة. معاملة  حرياتهم  من  احملرومني  وسائر   املتهمون 
2- يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام 

الفقرة األولى من هذه املادة.’ 
)املادة 13 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

اجلهة  من  بأمر  إال  حبسه  أو  أحد  على  القبض  يجوز  ‘ال 
يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما  قانوناً،  بذلك  املختصة 

كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.’ 
)املادة 29 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

املعايير الدولية القانونية: حقوق األشخاص الذين يتعرضون لالحتجاز  

هناك عدد من الضمانات األساسية التي ينبغي تطبيقها من بداية حلظة احتجاز الشخص، وذلك فيما يتعلق بصون احلقوق 
القانونية الواجبة لهذا الشخص وحمايته من سوء املعاملة والتعذيب. وفي هذا السياق، ميثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية، الذي وقعت غالبية الدول عليه وأقرته، التجسيد األبرز للقانون الساري في هذا الشأن.  

املادة )7( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: 

‘ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة. وعلى وجه اخلصوص، 
ال يجوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر.’ 

املادة )9( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: 

أحد  اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان  أو  أحد  توقيف  األمان على شخصه. وال يجوز  لكل فرد حق في احلرية وفى   -1‘
من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه.

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.  -2

وظائف  مباشرة  قانونا  املخولني  املوظفني  أحد  أو  القضاة  أحد  إلى  سريعا،  جزائية،  بتهمة  املعتقل  أو  املوقوف  يقدم   -3
قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين 
ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة في 

أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.

إبطاء في  إلى محكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون  الرجوع  االعتقال حق  أو  بالتوقيف  لكل شخص حرم من حريته   -4
قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في احلصول على تعويض.’    -5

املادة )10( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:  

‘يعامل جميع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية، حتترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني.’  

وعالوًة على ما تقدم، تنص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة، في معرض تناولها للمادة )7( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:  

‘تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية، احلق في أن يرفع 
اتخاذ اخلطوات   السرعة وبنزاهة. وينبغي  السلطات في حالته على وجه  أن تنظر هذه  املختصة وفى  إلى سلطاتها  شكوى 
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الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم.’ 
)املادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( 

للتنفيذ في  التعذيب ومتتعه بحق قابل  أعمال  القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من  ‘تضمن كل دولة طرف، في نظامها 
تعويض عادل ومناسب مبا في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من 
أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعولهم احلق في التعويض.’ )املادة 1/14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(   

إذا  إال  إجراءات،  أية  للتعذيب، كدليل في  نتيجة  بها  اإلدالء  أنه مت  يثبت  أقوال  بأية  ‘تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد 
كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.’ )املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( 

كما تنص مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 
الصادرة عن األمم املتحدة على املزيد من احلقوق التي يتوجب مراعاتها: 

احلق في أن يخطر، أو أن يطلب من السلطة املختصة أن تخطر أفراّدا من أسرته أو أشخاصا مناسبني آخرين يختارهم،   -1
بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وباملكان الذي هو محتجز فيه. )املبدأ 16(  

احلق في أن يحصل على مساعدة محام على الفور. )املبدأ 17(  -2

احلق في إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك   -3
الرعاية الطبية والعالج كلما دعت احلاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج باملجان. )املبدأ 24( 

استبقاؤه رهن  إذا كان يجوز  احتجازه وما  قانونية  البت في  أجل  قاٍض من  أمام  يتم إحضاره ״فوًرا״  أن  احلق في   -4
االحتجاز )املبدأ 11(. وفي ظل عدم توفر تعريف محدد لعبارة ״فوًرا״، فإن الفترة التي تتعدى 72 ساعًة تعتبر زائدًة 

عن احلد املرعي، كما أنها تشكل احلد األقصى ملدة االحتجاز. 

احلق في أن يتم إبالغه على الفور باألسباب التي دعت إلى القبض عليه وباحلقوق التي يكفلها له القانون بلغة يفهمها   -5
)املبادئ 10 و13 و14(. 

جنيف  اتفاقيات  في  االنساني  الدولي  القانون  ضمانات  ماهي  القانونية:  الدولية  املعايير 
األربع املادة 3 املشتركة؟

الدولية.  غير  املسلحة  النزاعات  تقدًما حيث شملت ألول مرة حاالت  األربع  اتفاقيات جنيف  بني  املشتركة   3 املادة  سجلت  
وهذه األنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيراً حيث تضم احلروب األهلية التقليدية، والنزاعات املسلحة الداخلية التي تتسرب 
إلى دول أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات متعددة اجلنسيات إلى جانب احلكومة. وتنص املادة 3 
املشتركة على القواعد األساسية التي ال يجوز استثناء أي من أحكامها، حيث ميكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن االتفاقيات 

تضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف في صيغة مكثفة، وُتطبق على النزاعات غير الدولية:

تطالب مبعاملة إنسانية جلميع األشخاص املعتقلني عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم لألذى وحترم على وجه   ♦
التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب، واملعاملة القاسية، والالإنسانية، واملهينة، واحتجاز الرهائن، واحملاكمة غير العادلة.

تقضي بتجميع اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة وتوفير العناية لهم.  ♦

متنح اللجنة الدولية للصليب األحمر احلق في توفير خدماتها ألطراف النزاع.  ♦

تدعو أطراف النزاع إلى وضع جميع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنفيذ من خالل ما يسمى ״االتفاقات اخلاصة״.  ♦

تعترف بأن تطبيق هذه القواعد ال يؤثر في الوضع القانوني ألطراف النزاع.  ♦

أمر في غاية األهمية،  املادة 3 املشتركة  الراهن نزاعات غير دولية، فإن تطبيق  الوقت  النزاعات املسلحة في  أن معظم  ومبا 
ويقتضي احترامها بالكامل.

)www.icrc.org    اتفاقيات جنيف  ركن اساسي في القانون الدولي االنساني(
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كيف ميكن استخدام القوة أثناء القبض على األشخاص؟  

أثناء  القوة  استعمال  في  احلق  القضائي  الضبط  ملأموري 
القبض على شخص في حاالت الضرورة القصوى وبصورة 
بالقدر  القوة  استعمال  عليهم  يجب  أنه  يعني  وهذا  متكافئة، 
يعتبر  ذلك  كان  حالة  وفي  مهمتهم  أداء  أجل  من  املطلوب 

الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية.  

أو  مقاومة  عليه  القبض  يراد  الذي  الشخص  أبدى  ‘إذا 
ملأمور  جاز  الفرار  أو  عليه  القبض  من  التخلص  حاول 
املعقولة  الوسائل  جميع  يستعمل  أن  القضائي  الضبط 

الضرورية للقبض عليه.’
)املادة 35 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

‘إذا لم يحضر املتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن 
يصدر بحقه مذكرة إحضار.’ 

لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   2/106 )املادة 
 )2001

مراحل استخدام القوة:  

يجب على أعضاء الضابطة القضائية أثناء تنفيذ القبض   -1
عاٍل  بصوت  عليه  القبض  يراد  الذي  الشخص  إخطار 

ومفهوم أنه سوف يقبض عليه. 

ال يجوز استعمال القوة إال عند الضرورة ومبا يتوافق   -2
مع مبدأ التكافؤ. ويجوز أن تشتمل وسائل القوة على 

الوسائل التالية: 

احلركات البدنية.   

الهراوات.   

األصفاد.   

خراطيم املياه.   

الغاز املسيل للدموع.   

النظام  حفظ  ألغراض  املدربة  البوليسية  الكالب   
العام واألمن من أجل ردع تنفيذ أي اعتداء قائم أو 
وشيط على أي شخص، أو على حياه األشخاص 
أو  املرافق  أو  املؤسسات  أو  الصحية،  حالتهم  أو 

املصالح أو املمتلكات احليوية في املجتمع. 

السالح الناري.    

استخدام  القانونية:  الدولية  املعايير 
القوة  

على املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون استخدام القوة أثناء 
القبض على األشخاص على النحو التالي:  

يجب استعمال القوة عند الضرورة فقط.    -1

طبيعتها  في  املستخدمة  القوة  تتكافأ  أن  يجب   -2
وحجمها مع احلاجة التي تستدعيها، مبعنى أن تزيد 

عن القدر الضروري. 

يجوز  الهرب،  أو  املقاومة  الشخص  حاول  إذا   -3
استخدام السالح الناري وفًقا الطريقة التالية: 

إذا خشي مأمورو الضبط القضائي من هرب   
الشخص الذي يراد القبض عليه، يجب عليهم 
إنذاره بصوت مرتفع بأنهم سوف يستعملون 
السالح الناري ضده إذا لم يكف عن املقاومة 

أو الهرب.

يجب تكرار اإلنذار للمرة الثانية.   

الفضاء  في  نارية  طلقات  ثالث  إطالق  يجب   
على سبيل التحذير. 

ويراعى  األرجل  باجتاه  النار  إطالق  يجب   
محاولة تعطيله، احلرص قدر اإلمكان لتجنب 

اإلصابات اخلطرة.

يجب تقدمي املساعدة الطبية العاجلة للشخص   
املقبوض عليه في هذه احلالة.  

اليوم،  هذا  حتى  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تسن  ولم 
القبض  حاالت  في  الناري  السالح  استعمال  ينظم  تشريًعا 
على األشخاص، سوى القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن 

مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون״.

تخويفه  أو   )...( إلنذار  الناري  السالح  استخدم  ما  ‘إذا 
فإن  حتذيرية،  عيارات  ثالث  إطالق  يتعني  ردعه  أو 
قدر  احلرص  مع  ساقيه  باجتاه  النار  تطلق  ميتثل  لم 
للمصاب  ويقدم  اخلطرة  اإلصابات  لتجنب  اإلمكان 

الالزم.’ اإلسعاف والعالج 
)املادة 21 من القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 

والتأهيل ״السجون״(  

التي  احلاالت  في  الناري  السالح  استخدام  يجوز  ‘ال 
تعرض حياة اآلخرين للخطر.’ 

)املادة 22 من القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 
والتأهيل ״السجون״(
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املعلومات الواجب معرفتها: استخدام 
عن  الدفاع  حاالت  في  الناري  السالح 

النفس  
يجوز ملأموري الضبط القضائي استخدام السالح الناري 

للدفاع عن أنفسهم مبوجب الشروط التالية: 

أن يكون االعتداء حاالً، أي أن يكون الدفاع معاصراً   .1
لالعتداء في الزمن.

االعتداء  يكون  أن  أي  مباشراً،  االعتداء  يكون  أن   .2
على  أو  ماله  على  أو  نفسه  الشخص  على  واقعاً 

عرضه.

أن  أي  االعتداء  لرد  الالزم  بالقدر  الدفاع  يكون  أن   .3
يتناسب مع فعل االعتداء. 

استخدام  قاعدة  على  أعاله  املذكورة  القواعد  وتنسحب 
السالح الناري. 

املعايير الدولية القانونية: املبادئ األساسية الصادرة عن األمم املتحدة بشأن استخدام القوة 
واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني )1990(  

‘على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، إذ يؤدون واجبهم، أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء 
إلى استخدام القوة واألسلحة النارية. وليس لهم أن يستخدموا القوة واألسلحة النارية إال حيث تكون الوسائل األخرى غير 

فعالة أو حيث ال يتوقع لها أن حتقق النتيجة املطلوبة’ )املادة 4(  

بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  على  يتعني  النارية،  األسلحة  أو  للقوة  املشروع  االستخدام  من  فيها  مناص  ال  التي  احلاالت  ‘في 
القوانني مراعاة ما يلي: 

ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة اجلرم والهدف املشروع املراد حتقيقه، )أ( 

تقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون حياة اإلنسان، )ب( 

التكفل بتقدمي املساعدة واإلسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلى الشخص املصاب أو املتضرر. )ج( 

التكفل بإشعار األقرباء أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو املتضرر، في أقرب وقت ممكن.’ )املادة 5(  )د( 

أو وفاة، يتعني عليهم  إلى جرح  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  النارية من جانب  القوة واألسلحة  ‘حيثما يؤدي استخدام 
إبالغ رؤسائهم بذلك فوًرا )...(.’ )املادة 6( 

أو إساءة استخدامها من جانب املوظفني  النارية  أو األسلحة  للقوة  التعسفي  املعاقبة على االستخدام  ‘على احلكومات تكفل 
املكلفني بإنفاذ القوانني باعتبار ذلك جرمية جنائية مبقتضى قوانينها’ )املادة 7( 

أي  لتبرير  أخرى،  عامة  طوارئ  أي  أو  الداخلي  السياسي  االستقرار  عدم  حالة  مثل  استثنائية،  بظروف  التذرع  يجوز  ‘ال 
انحراف عن هذه املبادئ األساسية.’ )املادة 8( 

أو  النفس،  عن  الدفاع  حاالت  في  إال  األفراد  ضد  نارية  أسلحة  استخدام  عدم  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  على  ‘يتعني 
لدفع خطر محدق يهدد اآلخرين باملوت أو بإصابة خطيرة، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطيرة 
لألرواح، أو للقبض على شخص ميثل خطًرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو ملنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل 
األقل تطرًفا غير كافية لتحقيق هذه األهداف. وفي جميع األحوال، ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما 

يتعذر متاًما جتنبها من أجل حماية األرواح.’ )املادة 9( 

وتوجيه  هذه  بصفتهم  التعريف  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  على  يتعني   ،9 املبدأ  في  عليها  املنصوص  الظروف  ‘في 
لم يعرضهم ذلك  للتحذير، ما  النارية، مع إعطاء وقت كاٍف لالستجابة  حتذير واضح يعلن عزمهم على استخدام األسلحة 
خلطر ال مبرر له، أو ما لم يعرض أشخاًصا آخرين خلطر املوت أو األذى اجلسيم، أو ما لم يتضح عدم مالءمته وجدواه تبًعا 

لظروف احلادث.’ )املادة 10(  

‘ينبغي أن تشمل القواعد واللوائح املتعلقة باستخدام األسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني مبادئ توجيهية:

النارية  األسلحة  وأنواع  النارية،  األسلحة  بحمل  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  للموظفني  فيها  يرخص  التي  الظروف  حتدد  )ا( 
والذخيرة املرخص بها؛ 
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تكفل استخدام األسلحة النارية، حصًرا، في الظروف املناسبة وبطريقة يحتمل لها أن تقلل من خطر حدوث ضرر ال  )ب( 
موجب له؛ 

حتظر استخدام األسلحة النارية والذخيرة التي تسبب أذى ال مبرر له أو تنطوي على مخاطر ال مسوغ لها؛  )ج( 

تنظم مراقبة األسلحة النارية وتخزينها وتسلمها، مبا في ذلك وضع إجراءات لضمان أن يكون املكلفون بإنفاذ القوانني  )د( 
مسؤولني عن األسلحة النارية والذخيرة التي تسلم لهم؛ 

تنص على حتذيرات توجه، عند االقتضاء، في حالة اعتزام استخدام األسلحة النارية؛  )هـ( 

توفر نظاًما لإلبالغ ينفذه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني كلما استخدموا األسلحة النارية في أداء واجبهم.’ )املادة  )و( 
)11

املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية في فلسطني  

قوى  منتسبي  على  السارية  اجلزائية  اإلجراءات  تتشابه 
األمن في السلطة الوطنية الفلسطينية في جانب كبير منها 
مع تلك اإلجراءات الواردة في قانون اإلجراءات اجلزائية 

رقم )3( لسنة 2001:  

فورا  يستمع  أن  القضائية  الضابطة  عضو  على  ‘يجب 
يرسله  بها  يقتنع  لم  فإذا  عليه  املقبوض  املتهم  ألقوال 
املختص   )...( املدعي  إلى  ساعة  وأربعني  ثماني  خالل 
أربع  ظرف  في  يستجوبه  أن   )...( املدعي  على  ويجب 

وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو بإطالق سراحه.’ 
)املادة 79 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

املعلومات الواجب معرفتها: التعامل مع األحداث  

يتعني على مأموري الضبط القضائي تطبيق إجراءات خاصة عند تعاملهم مع األحداث، وذلك بسبب اآلثار الضارة التي تلحق 
بهم بسبب القبض عليهم واحتجازهم.  

من هم األحداث؟  

مبا أن الطفل يعتبر إنساًنا يقل عمره عن 18 سنًة، يشير مصطلح ‘األحداث’ كما هو معروف على الصعيد الدولي إلى األطفال 
الذي لم يبلغوا 18 سنًة من عمره، والذي يجوز للمحكمة أن تشملهم في اختصاصها اجلنائي. وفي العديد من الدول، يستبعد 

األطفال حتت سن 12 عاًما من نظام االختصاص اجلنائي.  

‘ال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون 
وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة،’ )املادة 37 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل(  

ما هي الشروط اخلاصة التي تنطبق على األحداث املقبوض عليهم واملوضوعني رهن االحتجاز؟  

باإلضافة إلى متتع األحداث بذات احلقوق التي يحظى بها البالغون من املقبوض عليهم واحملتجزين، تسري معايير خاصة على 
األطفال الذي يحرمون من حريتهم. وتنص قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد 

بكني(، 1985على هذه املعايير:  

10- االتصال األولي 

10-1 على اثر إلقاء القبض على حدث يخطر بذلك والداه أو الوصي عليه على الفور فإذا كان هذا اإلخطار الفوري غير ممكن 
وجب الوالدين أو الوصي في غضون أكثر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.

10-2 ينظر قاض أو غيره من املسؤولني الرسميني املختصني أو الهيئات املتخصصة دون تأخير في أمر اإلفراج.

10-3 جتري االتصاالت بني اجلهات املنوط بها إنفاذ القوانني واملجرم احلدث على نحو يكفل احترام املركز القانوني للحدث 
وييسر رفاهة ويتفادى إيذاء مع إيالء االعتبار الواجب ملالبسات القضية. 
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4- تفتيش األشخاص واملساكن ومراقبة 
االتصاالت  

يشكل تفتيش األشخاص واملنازل ومراقبة االتصاالت تدخالٍت 
خطيرًة في حقوق املواطنني. ويجب أن تستند جميع اإلجراءات 

املرتبطة بهذا األمر إلى القانون لكي تتسم بصفة قانونية.  

‘ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة 
أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت 
يحميه  أن  في  حق  شخص  ولكل  وسمعته.  شرفه  متس 

القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت.’
)املادة 12 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(  

‘حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.’

)املادة 10 من القانون األساسي املعدل لسنة 2010( 

ما هو التفتيش؟  

أو  ملحقاته  أو  شخص  منزل  معاينة  عن  عبارة  التفتيش 
الذنب  تثبت  أدلة  عن  الكشف  ألغراض  بنفسه  الشخص 
املنسوب إليه في شأن جرمية أو جنحة ما، والتي يوجه إليه 

اتهام بارتكابها.  

ما هي مراقبة االتصاالت؟  

أية  مضمون  على  احلصول  إلى  االتصاالت  مراقبة  تشير 
اتصاالت، سواء كانت سلكية أو إلكترونية أو خطية أو شفهية، 
بصورة مادية أو عن طريق السمع أو بخالف ذلك من خالل 

استخدام أية أجهزة إلكترونية أو آلية أو أية وسائل أخرى.  

تفتيش األشخاص  

ميثل تفتيش األشخاص عمالً من أعمال التحقيق،  وهو يقع 
تفتيش  يجوز  وال  العامة.  النيابة  اختصاص  ضمن  بالتالي 

األشخاص إال في احلاالت التالية:  

أثناء القبض على املتهم )املادة 36 من قانون اإلجراءات   ♦
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

في  موجوداً  شخصاً  بأن  معقولة  ألسباب  اشتبه  إذا   ♦
املواد  من  مادة  يخفي  فيه  التفتيش  يجري  الذي  احملل 
التي يجري التفتيش عنها جاز ملأمور الضبط القضائي 
اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   44 )املادة  يفتشه.  أن 

رقم )3( لسنة 2001( 

11-  التحويل إلى خارج النظام القضائي  

11-1 حيثما كان مناسباً، ينظر في إمكانية معاجلة قضايا املجرمني األحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل السلطة 
املختصة، املشار إليها في القاعدة 14-1 الواردة أدناه.

11-2 تخول الشرطة أو النيابة العامة أو الهيئات األخرى التي تعالج قضايا األحداث، سلطة الفصل في هذه القضايا، حسب 
تقديرها دون عقد جلسات رسمية وفقاً للمعايير املوضوعة لهذا الغرض في مختلف األنظمة القانونية، وكذلك وفقاً للمبادئ 

الواردة في هذه القواعد.

11-3 أي حتويل ينطوي على اإلحالة إلى هيئة مجتمعية أو مؤسسة أخرى مناسبة يتطلب قبول احلدث، أو قبول والديه أو 
الوصي عليه، شريطة أن يخضع قرار حتويل القضية ملراجعة سلطة مختصة بناء على تقدمي طلب.

11-4 بغية تيسير الفصل تقديرياً في قضايا األحداث، تبذل جهود لتنظيم برامج مجتمعية مثل اإلشراف واإلرشاد املؤقتني 
ورد حقوق الضحايا وتعويضهم. 

13-  االحتجاز رهن احملاكمة 

13-1 ال يستخدم إجراء االحتجاز رهن احملاكمة إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة. 

13-2 يستعاض عن االحتجاز رهن احملاكمة، حيثما أمكن ذلك، بإجراءات بديلة مثل املراقبة عن كثب، أو الرعاية املركزة أو 
اإلحلاق بأسرة أو بإحدى املؤسسات أو دور التربية. 

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  تكلفها  التي  األحداث احملتجزون رهن احملاكمة بجميع احلقوق والضمانات  يتمتع   3-13
السجناء التي اعتمدتها األمم املتحدة.

أو في قسم منفصل من  البالغني، ويحتجزون في مؤسسة منفصلة  13-4 يفصل األحداث احملتجزون رهن احملاكمة عن 
مؤسسة تضم أيًضا بالغني. 

واملهنية  والتعليمية  االجتماعية   - الفردية  املساعدة  أنواع  وجميع  واحلماية  االحتجاز  فترة  خالل  األحداث  يتلقى   5-13 
والنفسية والطبية واجلسدية - التي قد تلزمهم بالنظر إلى سنهم وجنسيتهم وشخصيتهم.
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كيف يجب تفتيش األشخاص؟  

عند  التالية  اإلجراءات  اتباع  القضائي  الضبط  مأموري  على 
تفتيش األشخاص:  

املتهم  يحملها  التي  واألدوات  األسلحة  عن  البحث   ♦
اإلجراءات  قانون  من   36 )املادة  منه.  ومصادرتها 

اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

الضبط  مأمور  يوقعها  باملضبوطات  قائمة  حترير   ♦
القضائي واملقبوض عليه ويضعها في املكان املخصص 
لذلك. ويسلم املقبوض عليه صورة من قائمة املضبوطات 
إذا طلب ذلك. )املادة 38 من قانون اإلجراءات اجلزائية 

رقم )3( لسنة 2001(

إذا كان الشخص املراد تفتيشه أنثى، فال يجوز تفتيشها إال   ♦
بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش. )املادة 47 من 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(.  

املمارسات الفضلى: تفتيش اإلناث من 
قبل أقرانهن  

امرأة، يجب أن جتري  ‘عندما تستدعي الضرورة تفتيش 
التفتيش امرأة مع مراعاة قصوى للحشمة.’ 

)املادة 2/19 من قانون اإلجراءات اجلزائية املاليزي( 

تفتيش  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
املركبات

تسري  التي  الشروط  لذات  املركبات  تفتيش  يخضع 
على تفتيش األشخاص. 

تفتيش املنازل  

يعني تفتيش املنازل الذي يتم بصورة غير قانونية تفتيشها 
حتظره  ما  وهذا  بذلك.  قضائية  مذكرة  على  احلصول  دون 

القوانني الفلسطينية والقانون الدولي:  

أو  دخولها  أو  مراقبتها  جتوز  فال  حرمة،  ‘للمساكن 
القانون.  ألحكام  ووفقاً  مسبب  قضائي  بأمر  إال  تفتيشها 

ويقع باطالً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه املادة.’ 
)املادة 17 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 

احلمالت  القانونية:  الدولية  املعايير 
التعسفية  

تعسفي  نحو  على  شخص،  أي  تعريض  يحوز  ال   -1‘
أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون 
غير  حمالت  ألي  وال  مراسالته،  أو  بيته  أو  أسرته 

قانونية متس شرفه أو سمعته.

القانون من مثل هذا  من حق كل شخص أن يحميه   -2
التدخل أو املساس.’

)املادة 17 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(

ميثل تفتيش املنازل عمالً من أعمال التحقيق. وبالتالي، فهو 
يقع ضمن اختصاص النيابة العامة. وال يجوز تفتيش املنازل 
لم  وإن  العامة.  النيابة  تصدرها  تفتيش  مذكرة  مبوجب  إال 
تستصدر هذه املذكرة، فال يجوز إجراء التفتيش إال بحضور 

النيابة.  

‘دخول املنازل تفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال 
مبذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها )...(.’ 

)املادة 39 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

وتصدر النيابة العامة مذكرات التفتيش في حالتني:  

في حالة وجود اتهام موجه إلى شخص يقيم في املنزل   -1
املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في 
ارتكابها. )املادة 39 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 

)3( لسنة 2001( 

في حالة وجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق   -2
اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   39 )املادة  باجلرمية. 

رقم )3( لسنة 2001(  

حق  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
الدخول إلى املنازل واملباني

يكون ملوظفي الدفاع املدني، بصفتهم الضبطية القضائية 
املنازل  إلى  الدخول  حق  صالحياتهم،  حدود  وضمن 

واملباني للتأكد من تنفيذ تدابير احلماية املدنية. 
)املادة 23 من قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998(

التفتيش  مذكرة  في  توفرها  يجب  التي  املعايير  هي  ما 
السليمة من الناحية القانونية؟  

اإلجراءات  قانون  من  و)40(   )39( املادتني  ألحكام  وفًقا 
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، يجب أن تفي مذكرة التفتيش، 

لكي تكون سليمًة من الناحية القانونية، بالشروط التالية:  

يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.  -1

حترر املذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط   -2
القضائي.

تشمل مذكرات التفتيش البيانات التالية:  -3

اسم صاحب املنزل املراد تفتيشه وشهرته. ا( 

عنوان املنزل املراد تفتيشه. ب( 
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الغرض من التفتيش. ج( 

اسم مأمور الضبط القضائي املصرح له بالتفتيش. د( 

املدة التي تسري خاللها مذكرة التفتيش. هـ( 

تاريخ وساعة إصدارها.  و( 

ما هي الظروف التي يجوز فيها ملأموري الضبط القضائي 
الدخول إلى املنازل دون احلصول على مذكرة تفتيش؟  

يجوز ملأموري الضبط القضائي في أربع حاالت الدخول إلى 
املنازل دون استصدار مذكرة تفتيش. هذه احلاالت هي على 
النحو التالي كما ينص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 

)3( لسنة 2001:  

طلب املساعدة من الداخل. )املادة 48(   -1

2-  حالة احلريق أو الغرق. )املادة 48(

إذا كان هناك جرمية متلبساً بها. )املادة 48(   -3

في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر   -4
من مكان أوقف فيه بوجه مشروع. )املادة 48 واملادة 

 )112

كيف يجب تفتيش املنزل؟  

اإلجراءات  باتباع  االلتزام  القضائي  الضبط  مأموري  على 
القانونية عند تفتيش املنازل. ويبني قانون اإلجراءات اجلزائية 

رقم )3( لسنة 2001 هذه اإلجراءات على النحو التالي:  

يجوز  وال  نهاراً  يكون  أن  يجب  املنازل  تفتيش   ♦
أو  بها،  متلبساً  اجلرمية  كانت  إذا  إال  ليالً،  دخولها 
)املادة  ذلك.  تستوجب  االستعجال  ظروف  كانت 

)41

يتم التفتيش بحضور املتهم أو حائز املنزل، فإذا تعذر   ♦
حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه 
)املادة  التفتيش.  محضر  في  ذلك  ويدون  جيرانه  أو 

)43

موجوداً  شخصاً  بأن  معقولة  ألسباب  اشتبه  إذا   ♦
في احملل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من 
املواد التي يجري التفتيش عنها جاز ملأمور الضبط 

أن يفتشه. )املادة 44(

ال يجوز التفتيش إال عن األشياء اخلاصة باجلرمية   ♦
عرضاً  ظهر  إذا  ذلك  ومع  بشأنها  التحقيق  اجلاري 
حد  في  حيازتها  تعد  أشياء  وجود  التفتيش  أثناء 
جرمية  في  احلقيقة  بكشف  تفيد  أو  جرمية،  ذاتها 
أخرى، جاز ملأمور الضبط القضائي ضبطها. )املادة 

)1/50

أثناء  عليها  يعثر  التي  األشياء  جميع  ضبط  يتم   ♦
إجراء التفتيش واملتعلقة باجلرمية وحترز وحتفظ 
اجلهات  إلى  وحتال  التفتيش  محضر  في  وتثبت 

املختصة. )املادة 2/50(

إذا وجدت في املنزل الذي مت تفتيشه أوراق مختومة   ♦
أو مغلقة بأية طريقة أخرى فال يجوز ملأمور الضبط 

القضائي أن يفضها. )املادة 50(

يحرر مأمورو الضبط القضائي القائمون عليه محضًرا   ♦
يتضمن البيانات التالية: 

التي  واألمكنة  ضبطها  مت  التي  باألشياء  قائمة   
وجدت فيها. )املادة 50(

حائز  أو  املتهم  بحضور  التفتيش  مت  إذا  ما  بيان   
املنزل أو بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه. 

)املادة 43( 

حتال جميع األشياء املضبوطة مع احملضر إلى اجلهات   ♦
املختصة. )املادة 50(  

هل ميكن استعمال القوة أثناء تفتيش املنازل؟  

يجوز ملأموري الضبط القضائي إخضاع شخص موجود في 
لتفتيش جسدي في حالة وجود  تفتيشه  الذي يجري  املنزل 
يجري  التي  املواد  من  مادة  يخفي  أنه  على  تدل  قوية  قرائن 

التفتيش عنها

)املادة 44 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(.  

هل ميكن القبض على شخص أثناء تفتيش املنزل؟  

إذا وجد أشخاص داخل املنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش 
أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، 

على أن يخلي سبيلهم عقد االنتهاء من التفتيش.

)املادة 45 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

مراقبة االتصاالت  

تشكل مراقبة االتصاالت تدخالً جسيًما في احلقوق األساسية 
من  تفويض  على  احلصول  إلجرائها  ويشترط  للمواطنني، 
االتصاالت،  مراقبة  وتعتبر  املختصة.  القضائية  السلطات 
البريدية، من احلقوق احلصرية  الرسائل والطرود  من قبيل 
املخولة للنيابة العامة، وال يجوز ألعضاء الضابطة القضائية 
القيام بذلك. وال يجوز إال للنائب العام التنصت على املكاملات 
متى  الصلح  قاضي  من  إذن  على  بناًء  ذلك  ويكون  الهاتفية، 
كان لذلك فائدة في إظهار احلقيقة في جناية أو جنحة يعاقب 
عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة. يجب أن يكون أمر الضبط 
خمسة  تتجاوز  ال  وملدة  مسبباً،  التسجيل  أو  املراقبة  إذن  أو 

عشر يوماً قابلة للتجديد ملرة واحدة.

)املادة 51 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 
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تفتيش  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
املنشآت العسكرية  

األجهزة  منتسبي  تفتيش  في  املتبعة  اإلجراءات  متاثل 
في  الواردة  اإلجراءات  تلك  منها  كبير  جانب  في  األمنية 
ولكن   .2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون 
اخلاصة  الشروط  بعض  العسكرية  املنشآت  على  تسري 

على النحو التالي:  

يقتصر التفتيش الذي ال يستصدر فيه مذكرة تفتيش   -1
مسببة على الشرطة العسكرية. 

يجب إبالغ قائد الوحدة التي يجري التفتيش بها.   -2

يجب على املتهم أن يكون حاضًرا أثناء التفتيش إذا   -3
إذا  أو  تفتيشها  يجري  منشأة  التفتيش  محل  كان 

كانت محتوياتها تتعلق به. 

املكلف  الضابط  أو  املناوب  الضابط  يكون  أن  يجب   -4
حاضًرا في احملل الذي يجري تفتيشه. 

على  التفتيش  إجراء  الوحدة  قائد  رفض  إذا   -5
جهاز  عام  مدير  إبالغ  القضائية  الضابطة  أعضاء 
وكذلك  التسلسل،  وفق  العسكرية  االستخبارات 

إبالغ املدعي العام الذي أصدر أمر التفتيش 
الضابطة القضائية العسكرية، إدارة الشؤون القانونية.

مدونة  القانونية:  الدولية  املعايير 
املوظفني  سلوك  لقواعد  املتحدة  األمم 

املكلفني بإنفاذ القوانني )1979(
املادة 1 

على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، في جميع األوقات، 
القانون على عاتقهم، وذلك  يلقيه  الذي  الواجب  أن يؤدوا 
األعمال  من  األشخاص  جميع  وبحماية  املجتمع  بخدمة 
املسؤولية  درجة  علو  مع  يتفق  نحو  على  القانونية،  غير 

التي تتطلبها مهنتهم. 

املادة 2 

قيامهم  أثناء  القوانني،  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يحترم 
بواجباتهم، الكرامة اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون على 

حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها. 

املادة 3 

ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة 
إال في حالة الضرورة القصوى وفى احلدود الالزمة ألداء 

واجبهم. 

املادة 4 

يحافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على سرية ما في 
حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خالف 

ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة. 

املادة 5 

ال يجوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو أن 
من  ألي  يجوز  ال  كما  عنه،  يتغاضى  أن  أو  عليه  يحرض 
عليا  بأوامر  يتذرع  أن  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني 
أو بظروف استثنائية كحالة احلرب، أو التهديد باحلرب، 
االستقرار  تقلقل  أو  القومي،  باألمن  اخلطر  إحاقة  أو 
السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حاالت الطوارئ 
أو  املعاملة  ضروب  من  غيره  أو  التعذيب  لتبرير  العامة، 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املادة 6 

احلماية  على  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  يسهر 
التامة لصحة األشخاص احملتجزين في عهدتهم، وعليهم، 
بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية 

لهم كلما لزم ذلك. 

املادة 7 

أي  ارتكاب  عن  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  ميتنع 
فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع 

هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة. 

املادة 8 

القانون  احترام  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  على 
وهذه املدونة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع 
أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل صرامة. 
وعلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، الذين يتوفر لديهم 
انتهاك  وقوع  وشك  أو  بوقوع  االعتقاد  على  يحملهم  ما 
لهذه املدونة، إبالغ األمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند 
التي  إلى غيرها من السلطات واألجهزة املختصة  اللزوم، 

تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة. 



59

3-3 الوظائف والصالحيات 
املوكلة للنيابة العامة  

تتمثل الوظيفة الرئيسية التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها 
مخولة  أخرى  جهة  من  هناك  وليست  التحقيقات.  إجراء  في 

بإجراء التحقيق سوى النيابة العامة.  

اجلرائم  في  بالتحقيق  غيرها  دون  العامة  النيابة  ‘تختص 
والتصرف فيها.’ 

)املادة 1/55 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

املوكلة  التحقيق  أن تفوض صالحيات  العامة  للنيابة  ويجوز 
هذا  يكون  أن  ويجب  القضائية.  الضابطة  ملأموري  إليها 
جهًة  تفوض  أن  العامة  للنيابة  يجوز  وال  محدًدا.  التفويض 

أخرى بصالحية استجواب املتهمني في مواد اجلنايات.  

‘للنائب العام أو وكيل النيابة العامة املختص تفويض أحد 
أعمال  من  بأي  بالقيام  املختص  القضائي  الضبط  أعضاء 
املتهم  استجواب  عدا  وذلك  محددة،  دعوى  في  التحقيق 

في مواد اجلنايات.’ 
)املادة 2/55 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

يجب على وكيل النيابة العامة عند إجراء التحقيق:  

أن يباشر التحقيق فور علمه باجلرمية.  -1
)املادة 56 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

في  معه  ويوقعها  احملاضر  لتدوين  كاتباً  يصطحب  أن   -2
جميع إجراءات التحقيق.

)املادة 58 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

تسفر  التي  النتائج  أو  التحقيق  إجراءات  يفشي  ال  أن   -3
النتائج جرمية  أو  اإلجراءات  إفشاء هذه  عنها. ويعتبر 

يعاقب عليها القانون.

)املادة 59 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

يشتمل التحقيق على العناصر التالية:  

االحتجاز قبل احملاكمة   -1

االستجواب   -2

سماع الشهود   -3

ندب اخلبراء عند احلاجة   -4

التعامل مع املضبوطات    -5

اإلجراءات  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
اجلزائية العسكرية النافذة في فلسطني  
يقع التحقيق في اجلرائم العسكرية ضمن اختصاص قادة 
الوحدات العسكرية والنيابة العسكرية. ويجري التحقيق 

على الوجه اآلتي: 

اتخاذ  له  التابعني  أو من ينيبه من الضباط  الوحدة  ‘لقائد 
كافة إجراءات التحقيق في اجلرائم الداخلة في اختصاصه 

وله حق التصرف فيها على الوجه التالي: 

صرف النظر عن القضية أو أ- 

مجازاة املناضل انضباطيا أو ب- 

إحالة القضية إلى قائده األعلى  ج- 

اجلرمية  كانت  إذا  العامة  النيابة  إلى  القضية  إحالة  د- 
خارجة عن اختصاصه.’ 

لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من   280 )املادة 
1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

1- التوقيف  
ما هو التوقيف؟  

التوقيف عبارة عن حرمان الشخص املوقوف من حريته قبل 
إصدار احلكم بحقه لدى الشرطة أو غيرها من األجهزة املكلفة 
بإنفاذ القوانني أو في السجن أو في أماكن التوقيف التي يودع 

فيها ريثما حتني محاكمته.  

كم يبلغ طول فترة التوقيف؟  

ساعًة   48 ملدة  الشخص  توقيف  العامة  النيابة  لوكيل  يجوز 
بعد أن يتسلمه من أعضاء الضبطية القضائية.  

ملدة  استجوابه  بعد  املتهم  توقيف  النيابة  لوكيل  ‘يجوز 
ثمان وأربعني ساعة.’ 

)املادة 108 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ويشترط لتمديد التوقيف لفترة تتجاوز 48 ساعًة احلصول 
اإلجراءات  قانون  من   108 )املادة  احملكمة.  من  إذن  على 
القاضي،  إذن  ومبوجب   .)2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية 

يجوز توقيف الشخص املقبوض عليه ملدة 15 يوًما.  

املقبوض  التحقيق استمرار توقيف  إجراءات  اقتضت  ‘إذا 
أن  النيابة  فلوكيل  ساعة  وعشرين  أربع  من  أكثر  عليه 
تتجاوز  ال  ملدة  التوقيف  متديد  الصلح  قاضي  من  يطلب 

خمسة عشر يوماً.’ 
)املادة 119 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(
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العامة  النيابة  أقوال  يسمع  أن  الصلح  قاضي  على  ويجب 
أو  عنه  اإلفراج  يقرر  ثم  ومن  عليه،  املقبوض  والشخص 
توقيفه ملدة ال تزيد على 15 يوماً. كما يجوز له جتديد توقيفه 

مدداً أخرى ال تزيد في مجموعها على 45 يوماً. 

النيابة واملقبوض  أقوال )...(  ‘لقاضي الصلح بعد سماع 
عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه ملدة ال تزيد على خمسة عشر 
يوماً. كما يجوز له جتديد توقيفه مدداً أخرى ال تزيد في 

مجموعها على خمسة وأربعني يوماً.’ 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   1/120 )املادة 

)2001

يجب اإلفراج على الشخص املوقوف بعد مضي 45 يوًما على 
توقيفه، ما لم يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلبًا لتوقيفه 
إلى محكمة البداية. وفي هذه احلالة، يجوز توقيف املتهم ملدة 

45 يوًما إضافية.  

ذكر  ما  على  تزيد  مدة  شخص  أي  يوقف  أن  يجوز  ‘ال 
في الفقرة )1( أعاله، إال إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب 
العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه احلالة 
ال يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعني يوماً.’ 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   2/120 )املادة 

)2001

في حالة متديد فترة التوقيف من قبل احملكمة، يجب على على 
النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الـ90 يوًما املذكورة 
أخرى حتى  مدداً  توقيفه  للمحكمة متديد  أعاله، حيث يجوز 
انتهاء احملاكمة. ومع ذلك، تزيد مدد التوقيف على ستة أشهر، 
حيث يفرج فوراً عن املتهم بعد انقضاء هذه الفترة ما لم تتم 

إحالته إلى احملكمة املختصة حملاكمته.  

الثالثة  مدة  انتهاء  قبل  املتهم  عرض  العامة  النيابة  ‘على 
احملكمة  على  السابقتني  الفقرتني  في  إليها  املشار  أشهر 
حتى  أخرى  مدداً  توقيفه  لتمديد  مبحاكمته  املختصة 

انتهاء احملاكمة.’
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   3/120 )املادة 

 )2001

‘ال يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها في 
الفقرات الثالث أعاله على ستة أشهر وإال يفرج فوراً عن 

املتهم ما لم تتم إحالته إلى احملكمة املختصة حملاكمته.’ 
لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   4/120 )املادة 

)2001

ما هي الضمانات املكفولة للموقوف؟  

يجب أن يبلغ املوقوف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، كما يجب 
إعالمه على وجه السرعة وبلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه، وأن 

مُيَكَّن من االتصال مبحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير: 

عليه  القبض  بأسباب  يوقف  أو  عليه  يقبض  ‘يبلغ كل من 
باالتهام  يفهمها  بلغة  سريعاً  إعالمه  ويجب  إيقافه،  أو 
يقدم  وأن  مبحام،  االتصال  من  ميكن  وأن  إليه،  املوجه 

للمحاكمة دون تأخير.’ 
)املادة 12 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 

التوقيف  أماكن  أو  السجون  في  املوقوف  إيداع  يجب 
القانونية:  

اخلاضعة  األماكن  غير  في  احلبس  أو  احلجز  يجوز  ‘ال 
للقوانني الصادرة بتنظيم السجون.’ 

)املادة 2/11 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

‘ال يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إال في مراكز اإلصالح 
لذلك  املخصصة  التوقيف  وأماكن  )السجون(  والتأهيل 

مبوجب القانون.’ 
)املادة 125 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

يجب معاملة األشخاص املوقوفني بصورة إنسانية حتفظ لهم 
كرامتهم. وال يجوز انتهاك حقوقهم. وفي هذا السياق، يحظر 
اإلجراءات  وقانون   ،2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون 
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 والقانون رقم )6( لسنة 1998 
وأي  التعذيب  ״السجون״  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  بشأن 

شكل من أشكال املعاملة القاسية أو املهينة بصورة قاطعة.  

ويعامل  تعذيب،  أو  إكراه  ألي  أحد  إخضاع  يجوز  ال   -1‘
الئقة. معاملة  حرياتهم  من  احملرومني  وسائر   املتهمون 
2- يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام 

الفقرة األولى من هذه املادة.’ 
)املادة 13 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(

مينع   .)...( معه  الشدة  استعمال  أو  النزيل  تعذيب  ‘مينع 
مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة.’ 

)املادة 37 من القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 
والتأهيل ״السجون״( 

اجلهة  من  بأمر  إال  حبسه  أو  أحد  على  القبض  يجوز  ‘ال 
يحفظ  مبا  معاملته  جتب  كما  قانوناً،  بذلك  املختصة 

كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.’ 
)املادة 29 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

احلقوق  القانونية:  الدولية  املعايير 
املكفولة لألشخاص املوقوفني 

أنظر صفحة 50  
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الفلسطينية، يتمتع املوقوف  القوانني والتشريعات  ومبوجب 
باحلقوق التالية:  

قانون  من   123 )املادة  بأسرته  االتصال  في  احلق   -1
واملادة   ،2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات 
مراكز  بشأن   1998 لسنة   )6( رقم  القانون  من   53

اإلصالح والتأهيل ״السجون״( 

قانون  من   123 )املادة  مبحاٍم   االتصال  في  احلق   -2
واملادة   ،2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات 
مراكز  بشأن   1998 لسنة   )6( رقم  القانون  من   54

اإلصالح والتأهيل ״السجون״( 

الدينية  فرائضه  وتأديته  شعائره  إقامة  في  احلق   -3
لسنة   )6( رقم  القانون  من   14 )املادة  تامة  بحرية 

1998 بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون״( 

األمور  في  أو  البيوت  في  النزيل  تشغيل  مينع   -4
اخلاصة. )املادة 37 من القانون رقم )6( لسنة 1998 

بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل ״السجون״(  

الضرورة  عند  إال  ليالً  النزيل  حجرة  دخول  يحظر   -5
من   37 )املادة  عنه.  ينوب  من  أو  املدير  وبحضور 
القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 

والتأهيل ״السجون״(  

بشكوى  يتقدم  أن  في  احلق  نزيل  أو  موقوف  لكل   -6
مدير  طريق  عن  العامة  للنيابة  شفهية  أو  كتابية 
مركز اإلصالح والتأهيل )السجن( الذي يجب عليه 
في  إثباتها  بعد  العامة  للنيابة  وإبالغها  قبولها 
من   127 )املادة  املركز.  في  لذلك  يعد  خاص  سجل 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

املعلومات الواجب معرفتها: التعويض 
عن التوقيف املخالف للقانون  

انتهكت  أو  قانوني  غير  بشكل  أوقف  شخص  لكل  يحق 
حقوقه تلقي التعويض من السلطة الوطنية الفلسطينية:  

‘كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة 
العامة  واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  لإلنسان  اخلاصة 
التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال تسقط 
الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن 

السلطة الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الضرر.’ 
)املادة 32 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 

أو  التوقيف  سياق  في  املطبقة  اإلشراف  آليات  هي  ما 
احلبس؟  

حتظر التشريعات الفلسطينية توقيف األشخاص أو سجنهم في 
أي مكان غير السجون ومراكز التوقيف التي يحددها القانون.  

اخلاضعة  األماكن  غير  في  احلبس  أو  احلجز  يجوز  ‘ال 
للقوانني الصادرة بتنظيم السجون.’ 

)املادة 2/11 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003(  

تقيد  أو  عليه  يتحفظ  أو  يعتقل  أو  يحجز  من  كل  ‘يودع 
لهذا  وفقاً   )...( األماكن  أحد  في  القانون  وفق  حريته 

القانون.’ 
القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح  )املادة 7 من 

والتأهيل ״السجون״( 

‘ال يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إال في مراكز اإلصالح 
لذلك  املخصصة  التوقيف  وأماكن  )السجون(  والتأهيل 

مبوجب القانون.’ 
)املادة 125 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ولضمان مراعاة هذه األحكام، حتكم معايير شتى آليات 
الرقابة على إجراءات التوقيف وتنظيمها:  

ال يجوز ملأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال مبقتضى   -1
أمر موقع من السلطة املختصة وال يجوز له أن يبقيه بعد 
املدة احملددة بهذا األمر. )املادة 125 من قانون اإلجراءات 
أو  اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( وعلى كل موقوف 
نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل 
)السجن( أو أماكن التوقيف أن يخضع إلجراءات إثبات 
قيد  ألجل  وفحصه  أصابعه،  بصمات  وأخذ  هويته، 

العالمات الالزمة إلثبات هويته.
)املادة 125 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

حق  منهما  أي  ينتدبه  من  أو  والعدل  الداخلية  ‘لوزيري   -2
تفقده  بقصد  سجن[  أو  ]توقيف  مركز  ألي  الدخول 
وإبداء املالحظات أو املقترحات التي يرونها على أن تدون 

في سجل خاص.’ 
)املادة 10 من القانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح 

والتأهيل ״السجون״( 

واالستئناف  البداية  محاكم  ورؤساء  العامة  للنيابة   -3
وأماكن  )السجون(  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  تفقد 
التوقيف املوجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود 
يطلعوا  أن  قانونية، ولهم  أو موقوف بصفة غير  نزيل 
على سجالت املركز وعلى أوامر التوقيف واحلبس وأن 
يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل 
مديري  وعلى  لهم،  يبديها  شكوى  أي  منه  ويسمعوا 
ومأموري املراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول 

على املعلومات التي يطلبونها.
)املادة 126 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية   -4
أو في غير املكان املخصص لذلك، أن يخطر النائب العام 
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التحقيق  بإجراء  يأمر  الذي  بذلك،  مساعديه  أحد  أو 
قانونية،  غير  بصفة  النزيل  أو  املوقوف  عن  واإلفراج 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  بذلك  محضراً  ويحرر 

الالزمة.
)املادة 128 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية في فلسطني  

األجهزة  منتسبي  توقيف  في  املتبعة  اإلجراءات  تتشابه 
في  الواردة  اإلجراءات  تلك  منها  كبير  جانب  في  األمنية 
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001. ويتمتع 
املوقوفون العسكريون بذات احلقوق والضمانات املكفولة 
للموقوفني املدنيني. )املواد 14، و83-89، و354-345 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 
الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( كما يجب توقيف 

أفراد قوى األمن في مراكز التوقيف املخصصة لهم.  

‘ال يجوز حبس أي إنسان إال في املراكز املخصصة لذلك 
إال  إنسان  أي  قبول  اإلصالح  مركز  ملسؤول  يجوز  وال 
مبقتضى أمر موقع من السلطة املختصة . وأال يبقيه بعد 

املدة احملددة لهذا األمر.’ 
لسنة  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من   345 )املادة 

1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية( 

في  باحلجز  تقضي  التي  القضائية  املذكرات  تنفيذ  ويقع 
القادة  اختصاص  ضمن  العسكرية  واملرافق  الوحدات 

العسكريني: 

الثورة  وأجهزة  وحدات  في  نافذة  املذكرات  ‘تكون 
والتجمعات الفلسطينية. وقادة الوحدات واألجهزة ورجال 
مكلفون  املسلح  والكفاح  العام  واألمن  العسكرية  الشرطة 
بتنفيذ أحكام املذكرات القضائية ضمن نطاق اختصاصهم.’ 
)املادة 345 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري 

لسنة 1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(  

فوق  فما  رائد  رتبة  من  الضباط  الحتجاز  ويشترط 
احلصول على موافقة القائد األعلى: 

رائد فما  القادة والضباط من رتبة  أوامر توقيف  ‘تصدر 
املدعي  ويبلغ  ينيبه.  من  أو  األعلى  القائد  مبوافقة  فوق 

العام قائد وحدة املتهم إذا كان جنديا فور توقيفه.’ 
)املادة 89 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979 

الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

2- االستجواب  
ما هو االستجواب؟  

بشأن  تفصيلية  بصورة  املتهم  مناقشة  هو  ‘االستجواب 
األفعال املنسوبة إليه ومواجهته باالستفسارات واألسئلة 

والشبهات، عن التهمة، ومطالبته باإلجابة عليها.’
)املادة 94 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

ويتولى وكيل النيابة استجواب املتهم في اجلنايات جميعها، 
قانون  من   95 )املادة  فيها.  استجوابه  يرى  التي  واجلنح 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001( 

أربع  خالل  االستجواب  يتم  أن  يجب  الزمني:  السقف 
وعشرين ساعة من تاريخ إرسال املتهم إلى وكيل النيابة 
من   105 )املادة  سراحه.  إطالق  أو  بتوقيفه  يأمر  الذي 

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

ما هي إجراءات االستجواب؟  

 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يحدد 
إجراءات االستجواب على النحو التالي:  

واسمه  املتهم  هوية  من  يتثبت  أن  النيابة  وكيل  على   -1
وعنوانه ومهنته. )املادة 96(  

على وكيل النيابة أن يخطر املتهم أن من حقه االستعانة   -2
مبحاٍم. )املادة 96( 

تقدميه  يقوله يجوز  ما  بأن كل  املتهم  أن يخطر  وعليه   -3
)املادة  محاكمته.  عند  البينة  معرض  من  ضده  كدليل 

 )96

على وكيل النيابة قبل استجواب املتهم أن يعاين جسمه   -4
وسبب  ظاهرة  إصابات  من  يشاهده  ما  كل  ويثبت 
تلقاء  من   – النيابة  وكيل  يأمر   )99 )املادة  حدوثها. 
للمتهم  والنفسية  الطبية  الفحوصات  بإجراء   – نفسه 
من قبل اجلهات املختصة إذا رأى ضرورًة ذلك أو بناًء 

على طلب من املتهم أو محاميه. )املادة 100( 

إليه  املنسوبة  بالتهمة  املتهم  النيابة  وكيل  ويستجوب   -5
ويطالبه باإلجابة عليها، )املادة 96( 

يجب إثبات أقوال املتهم في محضر االستجواب. )املادة   -6
الشهود  أسماء  أو  دفاع  أي  احملضر  ويتضمن   .)96
الذين استشهد املتهم. )املادة 101( كما يشمل احملضر 
املذكرة التي يقدمها احملامي للتحدث أثناء االستجواب. 

)املادة 102( 

وملصلحة  اجلنايات  مواد  في  النيابة  لوكيل  يجوز   -7
مدة  املوقوف  باملتهم  االتصال  منع  يقرر  أن  التحقيق 
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وال  واحدة،  ملرة  للتجديد  قابلة  أيام  عشرة  تتجاوز  ال 
يسري هذا املنع على محاميه الذي يجوز له االتصال به 

في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة. )املادة 103( 

قرينة  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
البراءة  

‘املتهم برئ حتى تثبت  إدانته في محاكمة قانونية تكفل له 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه’

)املادة 14 من القانون األساسي املعدل لسنة 2003( 
 

ما هي احلقوق املكفولة للمتهم أثناء االستجواب؟  

مينح قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 املتهم 
احلقوق التالية أثناء االستجواب:  

األسئلة  على  اإلجابة  وعدم  الصمت  في  احلق  للمتهم   -1
املوجهة إليه. )املادة 97(  

التحقيق. )املادتان  أثناء  يحق للمتهم االستعانة مبحام   -2
96 و102(  

للمتهم احلق في تأجيل االستجواب مدة 24 ساعة حلني   -3
حضور محاميه. )املادة 97( فإذا لم يحضر محاميه أو 
استجوابه في احلال.  توكيل محام عنه، جاز  عدل عن 
)املادة 97( ولوكيل النيابة استجواب املتهم قبل دعوة 

محاميه للحضور في احلاالت التالية:  

التلبس.   )1

والضرورة واالستعجال.   )2

واخلوف من ضياع األدلة.   )3

احملضر،  في  التعجيل  موجبات  تدوين  ذلك  في  ويشترط 
انتهاء  عند  املتهم  أقوال  على  اإلطالع  في  احلق  وللمحامي 

االستجواب. )املادة 98( 

الطبية  الفحوصات  إجراء  طلب  في  احلق  للمتهم   -4
والنفسية. )املادة 100( 

أو  القبول  بعدم  أو  االختصاص  بعدم  املتهم  دفع  إذا   -5
بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام 
أو أحد مساعديه للفصل فيه خالل أربع وعشرين ساعة 
البداية.  محكمة  أمام  لالستئناف  قابل  قرار  مبوجب 

)املادة 104( 

تعتبر  معرفتها:  الواجب  املعلومات 
عليها  احلصول  يتم  التي  االستدالالت 
سليمة  غير  للقانون  مخالفة  بصورة 

أمام احملكمة  
يشترط قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 
الضبط  مأمورو  يحررها  التي  احملاضر  تستوفي  بأن 
القضائي الشروط التالية لكي تتسم بصفة قانونية وتكون 

له قوة ثبوتية أمام احملكمة: 

أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.  -1‘

أبلغ  أو  بنفسه  الواقعة  عاين  قد  محرره  يكون  أن   -2
عنها.

أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه،   -3
وأثناء قيامه مبهام وظيفته.’ )املادة 213( 

إبراز   2003 لسنة  املعدل  األساسي  القانون  يحظر  كما 
البينات التي تنتزع حتت وطأة التعذيب أمام احملكمة:   

ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب. )...(،  -1‘

يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام   -2
الفقرة األولى من هذه املادة.’ )املادة 13(  

وفضالً عن ذلك، يشترط قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 
أن  املتهم  بها  يدلي  التي  لالعترافات   2001 لسنة   )3(
تستوفي الشروط التالية لكي تتسم بصفة قانونية وتعتبر 

صحيحًة في نظر احملكمة:  

إكراه  أو  واختياراً، ودون ضغط  أن يصدر طواعية   -1‘
مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.

أن يتفق االعتراف مع ظروف الواقعة.  -2

أن يكون االعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب اجلرمية.’   -3
)املادة 214(

أثناء  احملامي  بها  يتمتع  التي  احلقوق  هي  ما 
االستجواب؟  

 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  ينص 
أثناء  أدناه  الواردة  باحلقوق  يحظى  املتهم  محامي  أن  على 

االستجواب:  

للمحامي احلق في اإلطالع على أقوال املتهم عند انتهاء   -1
االستجواب. )املادة 98( 

الطبية  الفحوصات  إجراء  طلب  في  احلق  للمحامي   -2
)املادة  املختصة.  اجلهات  قبل  من  للمتهم  والنفسية 

  )100
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للمحامي احلق في طلب الكالم أثناء التحقيق من وكيل   -3
إثبات ذلك في احملضر.  له وجب  يأذن  لم  النيابة. فإذا 

)املادة 102( 

على  السابق  التحقيق  على  باإلطالع  للمحامي  يسمح   -4
االستجواب فيما يخص موكله. )املادة 102( 

للمحامي أن يتقدم مبذكرة تتضمن مطالعته ومالحظاته.   -5
)املادة 102( 

للمحامي احلق في االتصال مبوكله في أي وقت يريد   -6
خالل فترة توقيفه دون قيد أو رقابة. )املادة 103( 

املعلومات الواجب معرفتها: اإلجراءات 
اجلزائية العسكرية في فلسطني  

األجهزة  منتسبي  استجواب  في  املتبعة  اإلجراءات  متاثل 
األمنية في جانب كبير منها تلك اإلجراءات الواردة في قانون 
اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001. )أنظر املواد 83 
– 89 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 

1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية(

3- سماع الشهود  
ما هو سماع الشهود؟  

تشير هذه العبارة إلى استدعاء الشهود وأخذ أقوالهم.  

ما هي اإلجراءات املرعية في سماع الشهود؟  

 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يبني 
اإلجراءات املتبعة في سماع الشهود على النحو التالي:  

جميع  استدعاء  املفوض  احملقق  أو  النيابة  لوكيل   -1
األشخاص الذين يرى إمكانية االستفادة من شهادتهم 
النيابة  وكيل  يكلف   )77 )املادة  احلقيقة.  كشف  في 
دعوة  مبذكرات  الشهود  باستدعاء  املختصة  اجلهات 
بأربع  أقوالهم  لسماع  احملدد  املوعد  قبل  لهم  تبلغ 

وعشرين ساعة على األقل. )املادة 78( 

واسمه  الشاهد  هوية  من  بالتثبت  النيابة  وكيل  يقوم   -2
بأحد  صلته  ومدة  وعنوانه  وموطنه  ومهنته  وعمره 
إلى  االستماع  قبل  احملضر،  في  ذلك  ويثبت  اخلصوم 

أقوال الشاهد وتدوينها. )املادة 79( 

اليمني قبل  الشهود حلف  الطلب من  النيابة  على وكيل   -3
سبيل  على  تسمع   )80 )املادة  ألقوالهم.  االستماع 
اخلمس  يتموا  لم  الذين  األشخاص  إفادة  االستئناس 
عشرة سنة من أعمارهم دون حلف ميني. )املادة 83( 
ويعفى أصول املتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمني 
)املادة  منهم.  أي  على  وقعت  قد  اجلرمية  تكن  لم  ما 

يخالف  اليمني  حلف  أن  النيابة  وكيل  اقتنع  إذا   )83
عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه 
سيقول الصدق. )املادة 89( ويجوز لرجال الدين حلف 

اليمني بني يدي أسقفه أو رئيسه الديني. )املادة 90( 

يجب حترير محضر بجميع إفادات الشهود وباألسئلة   -4
املوجهة إليهم. )املادة 80( 

يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة. )املادة   -5
80( ولوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، 
ومواجهتهم باملتهم، إذا اقتضى األمر ذلك. )املادة 84( 

إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة األولى، يوجه   -6
إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر 

وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه. )املادة 85( 

ينتقل وكيل  الشاهد ألسباب صحية،  تعذر حضور  إذا   -7
النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله. )املادة 86( إذا تبني 
لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من 

احلضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه. )املادة 87( 

ال يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر   -8
وكاتب  النيابة  وكيل  فعلى  ذلك،  وجد  وإذا  الشهادة، 
أو  الشطب  عد  وإال  عليه،  التوقيع  والشاهد  التحقيق 

اإلضافة الغياً. )املادة 91( 

للخصوم ووكالئهم وللمدعي باحلق املدني حق اإلطالع   -9
على محاضر التحقيق حال االنتهاء منها بعد حصولهم 

على إذن بذلك من النيابة العامة. )املادة 92( 

4- ندب اخلبراء  
ما هو ندب اخلبراء؟  

‘يستعني وكيل النيابة العامة بالطبيب املختص وغيره من 
اخلبراء إلثبات حالة اجلرمية املرتكبة.’

)املادة 64 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(

بالتحقيق،  املختصة  اجلهة  إشراف  حتت  اخلبراء  ويعمل 
قدر  إذا  اخلبراء،  أعمال  مباشرة  أثناء  احلضور  وللمحقق 
قانون  من   64 )املادة  بذلك.  تقتضي  التحقيق  مصلحة  أن 

اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

ما هي اإلجراءات املتبعة في االستعانة باخلبراء؟  

 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يتناول 
اإلجراءات املرعية في ندب اخلبراء على الوجه التالي: 

عمله  يؤدي  بأن  اليمني  بحلف  اخلبير  يقوم  أن  يجب   -1
بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً 

في جدول اخلبراء املعتمدين قانوناً. )املادة 68(  
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يلتزم اخلبير بتقدمي تقرير فني عن عمله خالل املوعد الذي   -2
يحدده وكيل النيابة العامة احملقق. )املادة 66( يقدم اخلبير 

تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه. )املادة 69(  

من  متكينه  ويطلب  استشاري،  بخبير  يستعني  أن  للمتهم 
االطالع على األوراق، على أال يترتب على ذلك تأخير السير 
اخلبير.  رّد  طلب  كذلك  وللمتهم   )70 )املادة  اإلجراءات.  في 
يكون  أن  ويتعني  احملقق،  النيابة  وكيل  إلى  الرد  طلب  ويقدم 
مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو 

أحد مساعديه للفصل فيه. )املادة 68(  

5- التعامل مع املضبوطات  
إلى   2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يتطرق 
الوجه  على  املضبوطة  األشياء  مع  التعامل  املرعية  اإلجراءات 

التالي: 

عليها  وتكتب  مغلق  حرز  في  املضبوطات  توضع   -1
بياناتها. )املادة 72(  

الذي  املكان  أو  النيابة  مخزن  في  املضبوطات  تودع   -2
تقرره لذلك. )املادة 72(  

اجلرمية  عليها  وقعت  التي  هي  املضبوطات  كانت  إذا   -3
حيازتها  فقد  من  إلى  ردها  فيكون  منها،  حتصلت  أو 
باجلرمية، ما لم يكن ملن ضبطت معه احلق في حبسها 

وفقاً للقانون. )املادة 73(  

املعلومات الواجب معرفتها:    الصالحيات 
املخولة ألعضاء الضابطة القضائية في 

احملاكمة وفي املرحلة التي تتلوها  
 2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  ينظم 
هذه  وتشتمل  تتلوها.  التي  واملرحلة  احملاكمة  مرحلة 
املرحلة على البّت في الدعوى وإصدار احلكم بحق املتهم. 
احملاكم  اختصاص  نطاق  ضمن  احملاكمة  إجراءات  وتقع 
مأمورو  يتولى  املرحلة،  هذه  وفي   )479 –  164 )املواد 

الضبط القضائي إنفاذ الصالحيات التالية:  

تبليغ األوراق القضائية   -1

رجال  أحد  أو  محضر  بواسطة  القضائية  األوراق  ‘تبلغ 
وفقاً  إقامته،  محل  في  أو  إليه،  املبلغ  لشخص  الشرطة، 
املدنية  احملاكمات  أصول  قانون  في  املقررة  للقواعد 

 ’.)...(

)املادة 185 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(  

تنفيذ األحكام   -2

الدعاوى  في  الصادرة  األحكام  تنفيذ  النيابة  ‘تتولى 
اللزوم  القانون ولها عند  بهذا  ملا هو مقرر  اجلزائية وفقاً 

االستعانة بقوات الشرطة مباشرة.’

)املادة 395 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001(
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شكر وتقدير

بالشكر  اإلستراتيجية،  والدراسات  للبحوث  الفلسطيني  واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  يتقدم مركز جنيف 
والتقدير لكل الذين ساهموا في اجناز هذا العمل، والذي اخذ جهداً كبيراً ملدة جتاوزت العام، مبشاركة ممثلي كل من:

السكرتير العسكري للسيد الرئيس. 	•
الدائرة القانونية لوزارة العدل. 	•

الدائرة القانونية لوزارة التخطيط. 	•
النيابة العامة. 	•

القضاء العسكري. 	•
مدير الدائرة القانونية للمخابرات العامة. 	•

مدير الدائرة القانونية لألمن الوقائي. 	•
مدير الدائرة القانونية لالستخبارات العسكرية. 	•
ممثل عن الدائرة القانونية للشرطة الفلسطينية. 	•

نقيب احملامني الفلسطينيني. 	•
عميد كلية احلقوق في جامعة القدس. 	•

خبراء قانونيني فلسطينيني. 	•
عدد من القادة العسكريني. 	•

خبراء دوليني ومدربني محليني. 	•

آملني أن يساهم العمل في رفع القدرات املهنية للمؤسسة األمنية.
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