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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

المقدمة
إن توفري محاكمة عادلة أمر أسايس ليس فقط لحماية حقوق املتهم ،وإنما أيضا ً لضمان
حسن سري العدالة وتحقيق اإلنصاف للضحايا خصوصا من النساء .وإن تطبيق واحرتام قواعد
ومعايري املحاكمة العادلة واملنصفة دليل عىل مدى فاعلية وشفافية النظام الجنائي يف الدولة،
ومدى احرتام حقوق اإلنسان بشكل عام واملرأة بشكل خاص فيها ،بما يحقق العدالة الجنائية
وإنصاف الضحايا.

العدالة غير قابلة للتجزئة ال يمكنك أن تقرر
من الذي يحصل على الحقوق المدنية ومن
ال يحصل ألن جميعنا لنا نفس الحق في أن
نحيا أحرار
أنجيال ديفيس

لذلك حظي هذا الحق بمكانة خاصة ك ّرستها الصكوك الدولية يف مجال حقوق اإلنسان من
اإلعالن العاملي إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء عىل كافة
اشكال التمييز ضد املرأة وغريها من اإلعالنات واملواثيق الدولية ذات الصلة.
وتشكل عملية رصد ومتابعة املحاكمات الجنائية أمرا ً حاسما ً يف الدفاع عن حقوق اإلنسان
وحرياته وسيادة القانون والتأكد من إنصاف الضحايا من النساء بعد الوصول الفاعل والعادل
لنظام العدالة  .ويتولد الحق يف رصد املحاكمات ومتابعتها من الحق العام يف تعزيز وضمان
احرتام وإعمال حقوق اإلنسان وحرياته العامة.
ويف إطار سعي مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي لتحقيق أهدافها ،واملتمثلة بمتابعة
وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق املرأة يف مختلف الترشيعات والقوانني واألنظمة
الفلسطينية ،ويف عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات الفلسطينية ،أخذ مركز املرأة
عىل عاتقه مهمة رصد ضمانات املحاكمة العادلة للنساء الضحايا ،وذلك من خالل رصد
وتوثيق ومتابعة ضمانات املحاكمة العادلة يف املحاكمات املنعقدة يف املحاكم الفلسطينية يف
قضايا العنف ضد النساء ،بالتح ّري عن مدى تطبيق واحرتام قواعد ومعايري املحاكمة العادلة
املنصوص عليها يف القانون الوطني ،ومدى اتفاقها وامتثالها لقواعد ومعايري املحاكمة العادلة
املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان بشكل عام ،واتفاقية القضاء عىل كافة
أشكال التمييز ضد املرأة بشكل خاص ،باإلضافة إىل بحث العوائق التي قد تحول دون توفر
هذه الضمانات إلنصاف النساء الضحايا ،وذلك بالطرق والوسائل القانونية.
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أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل إىل أن يضع قواعد ومعايري وضمانات املحاكمة العادلة وإنصاف النساء
ضحايا العنف تحت عيني كل من يسعى إىل تقييم املحاكمات الجنائية بالتح ّري عن مدى
امتثالها واحرتامها لقواعد ومعايري املحاكمة العادلة املنصوص عليها يف الصكوك الدولية
والقوانني الوطنية.
ويقدم هذا الدليل نصائح عملية لراصدي املحاكمات حول كيفية تنفيذ عملية رصد املحاكمات
الخاصة بالنساء ضحايا العنف بكافة اشكاله وصوره (الجسدي والجنيس واملعنوي ) ،ويوجز
املعايري والجوانب العملية التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عند التحضري لعملية رصد
محاكمات النساء ،وعند تنفيذها.
كما يوفر نظرة منهجية للقواعد واملعايري الدولية املتعلقة بوصول النساء للعدالة الواجب
اتباعها يف اإلجراءات الجنائية مكونة من القواعد واملعايري العامة للمحاكمة العادلة وقواعد
ومعايري العدالة ما قبل املحاكمة وأثناءها .كما يلقي الضوء عىل الضمانات الخاصة اإلضافية
التي يحق للنساء الضحايا التمتع بها.
وقد أع ّد هذا الدليل من أجل راصدي املحاكمات ولغريهم ممن يقيمون مدى توافر معايري
وقواعد العدالة للضحايا من النساء يف محاكمة معينة ،وهذا الدليل موجه إىل املحامني،
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان التي تقوم أو ترغب
بإجراء رصد للمحاكمات .كذلك تضمن الدليل نموذج إلستمارة الرصد الخاصة برصد وصول
النساء الضحايا للعدالة .

األسلوب التنظيمي للدليل
يشتمل هذا الدليل عىل مقدمة وتمهيد وأربعة فصول:
يتناول الفصل األول عملية رصد املحاكمات من ناحية املعايري والجوانب العملية التي ينبغي أن
تؤخذ بعني االعتبار قبل البدء بعملية الرصد وكيفية تسيريها ،باإلضافة إىل آلية كتابة تقارير
الرصد.
وجاء الفصل الثاني ليتناول موضوعا جديدا يتعلق بضمانات وصول النساء الضحايا للعدالة
وفق القانون الدويل لحقوق اإلنسان واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو).
أما الفصل الثالث فيستعرض قواعد ومعايري املحاكمة العادلة العامة الدولية والوطنية ،ومن
أهمها املساواة أمام القانون والقضاء ،والحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة
ومختصة ومنشأة بموجب القانون.
ومن ثم يغطي الفصل الرابع قواعد ومعايري العدالة يف مرحلة ما قبل املحاكمة الدولية والوطنية،
والتي تستعرض جملة حقوق الشخص املقبوض عليه أو املحتجز ،ومن بينها حقه يف االطالع
عىل املعلومات الخاصة به ،واالستعانة بمحام ،واالتصال بالعالم الخارجي ،واملثول عىل وجه
الرسعة أمام القايض ،والطعن يف مرشوعية االعتقال ،وغريها من الحقوق.
كما يغطي الفصل الخامس قواعد ومعايري العدالة أثناء املحاكمة الدولية والوطنية ،وأهمها
الحق يف التقايض والدفاع وافرتاض الرباءة والنظر العلني ،وانصاف الضحايا وغريها من
الحقوق.
كما ألحق بالدليل مجموعة من املالحق حول طبيعة النظام القضائي الفلسطيني ،والهيكل
التنظيمي لرتتيب املحاكم الفلسطينية وتكوينها ،وتوزيعها حسب القانون ،وأنواعها ،وتشكيلها،
واختصاصاتها ،وتوزيعها الجغرايف عىل اختالف درجاتها.
ونظرا ً لضيق املساحة املتاحة ،فقد عمدنا يف هذا الدليل إىل االعتماد عىل إحالة القارئ إىل فقرات
سابقة منعا ً لتكرارها ،واقترصنا عىل إيراد املواد املختارة من نصوص الترشيعات الدولية
والوطنية بدال ً من إيراد النصوص بأكملها.
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تمهيد خاص
برصد ضمانات وصول النساء للعدالة:
منـذ مطلـع التسـعينات ،وفـي مختلـف املناطـق فـي العالـم ،نشـأ مفهـوم ّ مفـاده أن
العنـف املبنـي عىل النـوع اإلجتماعـي «يكبـح قـدرة املـرأة علـى التمتـع بحقوقهـا
وحرياتهـا»1.
معنى «الوصول إىل العدالة للنساء يف حالة العنف املبني عىل النوع اإلجتماعي»؟
باملعنـى الواسـع ،يفيـد الولـوج إلـى العدالـة للنسـاء ضحايـا أعمـال العنـف املبنـي علـى
النـوع اإلجتماعـي أن علـى الـدول تطبيـق مجموعـة مـن اإلجـراءات تشـمل عنـد اللـزوم تعديـل
القانـون لضمــان تجريــم أعمــال العنــف ضــد املــرأة ،وإجــراءات مالئمــة للتحقيــق
واملالحقــة والحصـول عىل جبـر وانتصـاف فعاليـن .ويعتبـر ولـوج املـرأة إىل العدالـة فـي
أغلـب األحيـان ردا علــى فعــل الجانــي عــن طريـق العدالــة الجنائيــة .بموجـب القانـون
الدولـي لحقـوق النسـان ،يحـق لـكل شـخص انتهكت حقوقـه باإلنتصـاف الفعـال والتعويـض
عمـا ألحـق بـه مـن ضـرر .قانـون حقـوق النسـان ينـص علـى تمكيـن املـرأة ملعالجـة التمييـز،
ومـن ضمنـه العنـف املبني علـى النـوع اإلجتماعي ّ وقــد تــم ٍ اإلعتــراف بالعنــف املبنــي
علــى النــوع اإلجتماعــي كشــكل مــن أشكال التمييـز .بالتايل ،ينبغـي عىل الدول أن تعمـل
علـى منـع وحظـر التمييـز املبنـي علـى النـوع الجتماعـي والقضـاء عليـه ومعالجتـه .فـي 20
كانـون األول/ديسـمرب  ، 1993وافقـت الـدول عىل اإلعـالن بشـأن القضـاء عىل العنـف ّضـد
املـرأة ّ،.ويقـر اإلعـالن بمـا ييل :2
 ...العنـف ضـد املـرأة هـو مظهـر لعالقـات قـوي غيـر متكافئـة بيـن الرجـل واملـرأة عبــر
التاريــخ ،أدت إلــى هيمنــة الرجــل علــى املــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا ّ والحيلولـة
دون نهوضهـا الكامـل .

العنــف املبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي يعيــق أو يلغــي تمتــع املــرأة بحقــوق اإلنســان
والحريــات الخاصــة بهــا ،بمــا فــي ذلــك ،الحق يف الحياة؛ والحق يف الحرية من التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة؛ الحق يف الحرية واألمان الشخيص؛ الحق يف الحماية
املتساوية بموجب القانون؛ الحق يف املساواة داخل األرسة؛ الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة
الجسدية والعقلية يمكن بلوغه؛ الحق يف رشوط عمل عادلة ومؤاتية.4
ويصـف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة تعبيـر «العنـف ضـد املـرأة
بأنه :أي فعـل عنيـف تدفـع إليـه عصبيـة الجنـس ويرتتـب عليـه ،أو يرجـح أن يرتتـب عليـه ،أذى
أو معانـاة للمـرأة  ،سـواء مـن الناحيـة الجسـمانية أو الجنسـية أو النفسـية بمـا فـي ذلـك التهديـد
بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القسـر أو الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة ،سـواء حـدث ذلـك فـي
الحيـاة العامـة أو الخاصـة»5.
يفهـم بالعنـف ضـد املـرأة انـه يشـمل علـى سـبيل املثـال مـا يلـي:
 .أالعنــف البدني والجنســي والنفيس الــذي يحــدث فــي إطــار األســرة بمــا فــي
ذلــك الضــرب والتعـدي الجنسـي علـى أطفـال األسـرة اإلنـاث ،والعنـف املتصـل باملهـر،
واغتصـاب الزوجـة ،وختــان البنــاث وغيــره مــن املمارســات التقليديــة املؤذيــة
للمــرأة ،والعنــف غيــر الزوجــي والعنــف املرتبــط باإلســتغالل؛
 .بالعنــف البدني والجنيس والنفســي الذي يحــدث فـي إطــار املجتمــع العــام بمــا
فــي ذلــك اإلغتصـاب والتعـدي الجنسـي واملضايقـة الجنسـية والتخويـف فـي مـكان
العمـل وفـي املؤسسـات التعليميـة وأي مـكان آخـر ،واإلتجـار بالنسـاء وإجبارهـن علـى
البغـاء؛
 .جالعنـف البدنـي والجنيس والنفيس الذي ترتكبـه الدولـة أو تتغــاىض عنه ،أينمـا وقــع.6

لضمـان وصول املـرأة إلـى العدالـة فـي مـا يتعلـق بالعنـف ّضـد املـرأة املبنـي علـى النـوع
اإلجتماعـي ،يتعيـن علـى الـدول إعـداد وتنفيـذ سياسـات تعـزز املسـاواة بيـن املـرأة والرجـل
وتقضـي علـى التمييـز.3
- 1اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــ ّد املــرأة ،التوصيــة العامــة رقــم ، »19العنــف ضــ ّد املــرأة»،
وثيقــة األمــم رقــم . UN Doc A/47/38 1992 .
 - 2اإلعـالن بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـ ّد املـرأة ،كمـا اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بموجـب قرارهـا 48/104
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الفصل األول

رصد ضمانات المحاكمة العادلة

الفصل األول

رصد ضمانات
المحاكمة العادلة

يف إطار تنفيذ مهمة رصد ضمانات املحاكمة العادلة ،وذلك من خالل رصد وتوثيق ومتابعة ضمانات
املحاكمة العادلة يف املحاكمات ،وبحث العوائق التي قد تحول دون توفر هذه الضمانات ،بالطرق والوسائل
القانونية ،يستعرض هذا الفصل املعايري والجوانب العملية التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار قبل البدء
بعملية رصد املحاكمة (املحور األول) ،كما يقدم مجموعة من اإلرشادات والنصائح العملية حول كيفية
تسيري عملية رصد املحاكمة (املحور الثاني) ،باإلضافة إىل اقرتاح منهجية وآلية لكتابة تقرير رصد املحاكمة
(املحور الثالث).
المحور األول :التحضير العملي قبل عملية الرصد
قبل البدء بعملية رصد ضمانات املحاكمة العادلة ووصول النساء الضحايا للعدالة ال بد من القيام بمجموعة
من الخطوات واالستعدادات والتحضريات لعملية الرصد.
   أوالً :تحديد األهـداف  
من الخطوات املهمة يف التخطيط لعملية الرصد تحديد األهداف ،ألنه سيؤثر تأثريًا جوهريًّا عىل العملية ككل،
حيث سيساعد يف تحديد املنهجية ،واختيار الراصدين واملحاكمات املنوي متابعتها ،ووضع سياسات نرش
التقارير ومقابلة املسؤولني ،وغري ذلك من التفاصيل ذات الصلة.
وبوجه عام تتلخص األهداف العامة للرصد بما ييل:
•الرصد املبارش من أجل إعداد تقرير واقعي ومستقل ومحايد عن ضمانات وصول النساء ضحايا
العنف للعدالة.
•تعبري عن االهتمام الوطني بسري املحاكمات.
•ضمان أن تأخذ العدالة مجراها.
•تشجيع أركان العدالة عىل أداء واجباتها بعدالة ونزاهة ومهنية.
•حماية الضحية من أية محاولة إلساءة استغالل إجراءات التقايض الجنائي إلجبارها عىل الرتاجع عن
شكوتها.
•ضمان الحق يف محاكمة علنية ،قد تيرس الكشف عن الحقائق بدقة ،وتشجع الشهود عىل قول الصدق.
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ً
عالنية ،فمن حق الجماهري أن تعرف كيف
•تحقيق املصلحة العامة ،التي تستوجب عقد املحاكمات
تطبق العدالة ،واألحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
•لفت أنظار اإلعالم والجمهور والحكومة إىل مدى تطبيق القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان بشكل
عام وإتفاقية سيداو بشكل خاص يف قضايا العنف ضد النساء
•تأثري تقارير الرصد عىل تحسني أداء القضاء.
•جمع معلومات الستخدامها كأدلة تقدم للمسؤولني الحكوميني والقضائيني عند املطالبة باإلصالح
القضائي.
•تحديد ما إذا كانت اإلجراءات املتبعة يف نظر الدعوى تتفق مع القوانني الوطنية ،وما إذا كانت القوانني
املطبقة يف الدعوى تتفق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وإتفاقية سيداو.
•قد يكون الهدف من رصد املحاكمات تحديد سمات نمطية متكررة يف العديد من املحاكمات تؤدي
إىل انتهاك حقوق اإلنسان وحقوق املرأة الضحية ،من أجل الخروج بتوصيات لتغيري الوضع القائم.
•قد تتخذ عملية رصد املحاكمات كوسيلة لتقييم احتياجات النظام القضائي والقانوني.
  ثانيًا :اختيار املحاكمات  
من املؤكد أنه يستحيل متابعة ورصد جميع املحاكمات .لذلك يتم اختيار مجموعة من املحاكمات ملتابعتها
ورصدها وفقا ً ملجموعة من املعايري تؤخذ بعني االعتبار ،من بينها:
•االهتمام اإلعالمي بالقضية (قضية رأي عام).
•األهمية السياسية للقضية.
•األهمية القانونية للقضية واحتمالية تحولها لسابقة قضائية.
•الطابع التمثييل للمحاكمة.

غالبا ً ما يكون راصدو املحاكمات محامني أو أفرادا تلقوا تدريبا قانونيا أو خرباء يف حقوق اإلنسان .وتعتمد
فاعلية عملية رصد املحاكمات عىل موضوعية الشخص الراصد وتجربته القانونية والحقوقية كمحام أو
مدافع عن حقوق اإلنسان ،وإن كانت توصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تحبذ أن يكون الراصدون
حاصلني عىل شهادة يف القانون للعمل عىل إصالح القوانني بالرشاكة مع السلطات القضائية والحكومية،
حيث تؤخذ تعليقاتهم وخرباتهم بجدية أكرب.
عدا عن ذلك يجب أن تتوفر يف الراصدين جملة من الصفات تشمل ما ييل:
•الحساسية للنوع اإلجتماعي.
•املعرفة بطبيعة الجرائم التي تتعرض لها املرأة (جسدية وجنسية ومعنوية).
•االستقاللية والنزاهة والحيادية واملصداقية والجدية.
•الخربة الفنية واملهنية.
•القدرات اللغوية والفصاحة.
•املعرفة يف القوانني الوطنية واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز
ضد املرأة.
•دراية تامة بمعايري وضمانات املحاكمة العادلة الدولية والوطنية.
•الدقة وااللتزام والجاهزية.
•القدرة عىل العمل كجزء من الفريق.
  رابعاً :إعداد الراصدين للمحاكمة
قبل البدء برصد املحاكمات يجب تزويد الراصدين بباقة من التوجيهات األساسية حول ما ييل:
•املنهجية الواجب اتباعها يف متابعة ورصد املحاكمات ووصول النساء الضحايا للعدالة.

•التوزيع الجغرايف للمحاكمات املختارة.

•كيفية تجاوز التحديات التي قد تحول دون حضور الراصدين بعض املحاكمات.

•درجة التقايض للمحاكمة (صلح ،بداية ،استئناف).

•السياسات املتعلقة باإلفصاح عن املعلومات أو اإلدالء بترصيحات أو بيانات عامة قبل وأثناء وبعد
املحاكمة.

•الوضع القانوني لألطراف يف املحاكمة (املتهم و/أو الضحية).
•محاكمات نساء.
•طبيعة التهمة.
•املخالفات املتوقعة يف اإلجراءات القضائية.
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  ثالثاً :اختيار راصدي املحاكمات

•تقييم املخاطر األمنية التي قد يتعرض لها الراصدون أثناء عملهم ،وكيفية معالجتها ،وإعالمهم
بوضوح باحتماالت وقوع الخطر وتدابري السالمة األمنية الالزمة.
•مبادئ بخصوص إحرتام الضحية .
•اعداد استمارة خاصة للرصد تتضمن أهم محاور رصد وصول النساء الضحايا للعدالة منذ تقديم
الشكوى وحتى إصدار الحكم بحق الجناة.
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  خامساً :بحوث الراصد
قبل البدء بعملية الرصد ينبغي أن يتأكد الراصد من أنه بحث بشكل كامل عىل األقل املسائل التالية:
معلومات عن املحاكمة املنوي متابعتها:
•ينبغي عىل الراصد ابتدا ًء أن يجمع معلومات كافية عن وقائع القضية ،الضحية وهوية املتهم ،وطبيعة
التهمة ،ومكان املحاكمة ،وتشكيل املحكمة ...الخ.
•معلومات عن القوانني واإلجراءات الوطنية:
•عىل الراصد أن يحلل القوانني األساسية الوطنية والقوانني الناظمة للسلطة القضائية والنظام
القضائي ،وأن يكون عىل دراية تامة بمنظومة الترشيعات الجزائية الوطنية ،وأية اجتهادات قضائية
تتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة بشكل خاص  ،أو تعالج املسائل القانونية التي قد تثار خالل
املحاكمة.
•معلومات عن املواثيق الدولية املطبقة:
•عىل املراقب أن يكون عىل معرفة باملواثيق الدولية امللزمة واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي تتصل
باإلجراءات التي يتعني متابعتها يف املحاكمة.
•معلومات حول تاريخ وسياسة وأحوال حقوق املرأة يف الدولة:
•عىل املراقب أن يتابع آخر التقارير حول أوضاع حقوق اإلنسان واملرأة بشكل خاص الصادرة عن
هيئات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية.
•أسماء أشخاص للتواصل معهم كهمزات وصل يف موقع املحاكمة.
  سادساً :إخبار الدولة
لتشجيع التعاون الرسمي مع الراصدين ،يتعني إبالغ الهيئات الحكومية املختصة بأن راصدا ً سيحرض
لرصد إجراءات املحاكمة العادلة وطلب توفري التسهيالت الالزمة والتعاون معه.
واستنادا ً للحق يف محاكمة علنية فإن معظم املحاكمات تجري عالنية وللعموم الحق يف حضور جلساتها،
إال إذا قررت املحكمة أن تكون رسية مراعاة للنظام العام أو اآلداب ويف جميع األحوال يتم النطق بالحكم
يف جلسة علنية ،وعىل الراصد إذا ما واجه وضعا ً مماثالً طلب إذن رسمي لحضور املحاكمة ومتابعتها.
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المحور الثاني :تسيير عملية رصد ضمانات المحاكمة العادلة
يقدم هذا املحور إرشادات ونصائح عملية حول كيفية تسيري عملية رصد ضمانات املحاكمة العادلة
ووصول النساء للعدالة .وبالرغم من أنه ال توجد قواعد نهائية تنظمها فإنه يجب عىل الراصدين ابتداع
أحكام خاصة لإلجابة عىل مختلف الحاالت ،إال أن املبادئ والقواعد األساسية التالية ستساعدهم عىل القيام
بعملهم بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية واملوضوعية والحيادية.
  أوالً :الدخول إىل قاعة املحكمة
كما أرشنا سابقاً ،للراصد الحق يف دخول قاعة املحكمة ألن املحاكمة علنية ،وعالنية املحاكمة من أهم
ضمانات املحاكمة العادلة .ولكن هنالك بعض الحاالت االستثنائية تجرى فيها املحاكمة بصورة رسية غري
علنية العتبارات معينة ،يف هذه الحالة يحتاج الراصد إىل تنسيق خاص وطلب إذن رسمي لحضور املحاكمة
ومتابعتها.
كما يجب أن يصل الراصدون قاعة املحكمة قبل موعد الجلسة بفرتة لضمان العثور عىل قاعة املحكمة،
وعدم تعطيل اإلجراءات بوصولهم متأخرين.
وبدخول الراصد إىل قاعة املحكمة ،يجب عليه أن ينتبه إىل مكان جلوسه يف قاعة املحكمة بحيث يختار
مكانا خاصا بارزا ومحايدا ومناسبا لتسهيل عملية رصد املحاكمة ،وعليه أن يحافظ عىل أن يظهر بمظهر
عدم التحيز بالنسبة لالدعاء والدفاع والشهود.
وقد يرغب الراصد بتقديمه علنا يف املحكمة من قبل مسؤويل املحكمة لضمان أن يعلم الجميع بوجوده
رسمياً ،ما قد يزيد من تأثريه .ولكن إذا كان الراصد ال يعتزم متابعة إال جزء من املحاكمة فمن األجدر أال
يقدم نفسه علنا ً ألن غيابه الحقا ً سيكون ملحوظاً.
  ثانياً :إمكانية الوصول إىل ملف القضية
من أجل التوصل إىل فهم كامل للمحاكمة ال بد للراصدين أن يطلعوا عىل الوثائق الرئيسية التي ستستخدم
يف املحاكمة وعىل رأسها ملف القضية ،والحصول عىل نسخ منها قبل بدء الجلسات ،ألن ذلك من شأنه
تمكينهم من فهم أفضل لإلجراءات .وإذا لم يكن ملف القضية متاحا ً للجمهور فإنه من واجب الراصدين
طلب الحصول عليه من رئيس املحكمة أو من الكاتب ألن مهمتهم شبه قضائية متمثلة يف التحقق من أن
اإلجراءات تجري وفقا ً لقواعد املحاكمة العادلة.
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  ثالثاً :تدوين املالحظات
عىل الراصد أثناء متابعته للمحاكمة تدوين ما يجري خاللها من أحداث ،وكتابة املالحظات .هذا الفعل مه ٌّم
ليس فقط ليسهل عليه كتابة تقريره فيما بعد ،وإنما أيضا ً لينظر إليه عىل أنه يويل للمحاكمة اهتماما ً كبرياً،
وأن ترصفات كل من القايض وممثل النيابة العامة والضحية واملحامي واملتهم تحت املتابعة.
  رابعاً :عدم التدخل يف سري املحاكمة
مبدأ عدم التدخل يف سري املحاكمة هو مبدأ أسايس من مبادئ رصد املحاكمات ،وهو يربهن عىل احرتام
الراصدين الستقالل القضاء وعدم تقويضه .ولتحقيق ذلك يجب عىل الراصدين اتباع ما ييل:
•عدم التدخل بتاتا ً يف سري املحاكمة أو محاولة التأثري عليها بأي شكل من األشكال.
•االمتناع عن اعرتاض سري املحاكمة ،وإذا تعرضوا ألي سؤال من أحد أطراف الدعوى عليهم إجابتهم
بتوضيح دورهم بعدم التدخل ورفض التعليق.
•تجنب الدخول يف نقاشات مع القضاة أو ممثيل النيابة العامة أو أطراف الدعوى بشأن الجوانب
اإلجرائية أو املوضوعية للقضية.
•االمتناع عن تقديم توصيات ألطراف الدعوى بشأن الجوانب اإلجرائية أو املوضوعية للقضية.
•االمتناع عن التعبري عالنية عن وجهات النظر حول الجوانب اإلجرائية أو املوضوعية للقضية التي يتم
متابعتها ،سواء داخل املحكمة أو خارجها.
•احرتام الرسية حني تطلبها هيئة املحكمة ،واإللتزام بحماية خصوصية املعلومات.
  خامساً :الرتكيز عىل الجوانب اإلجرائية للمحاكمة  
يجب عىل الراصد يف رصده لضمانات املحاكمة العادلة أن يركز عىل الجوانب اإلجرائية للمحاكمة واملتعلقة
بمدى احرتام ضمانات املحاكمة العادلة وحقوق النساء ضحايا العنف  ،وليس عىل موضوع أو مضمون
أو جوهر قضية املحاكمة.
وبذلك يقترص عمل الراصد عىل تقييم ما إذا كانت اإلجراءات املتبعة يف نظر الدعوى تتفق مع القوانني
الوطنية ،وما إذا كانت القوانني املطبقة يف الدعوى تتفق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وإتفاقية القضاء
عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة  ،ومدى التزام املحكمة بمعايري املحاكمة العادلة الوطنية والدولية.

عليها بطريقة مرشوعة ومن طرف جهة مختصة (الرشطة والنيابة العامة) ،وبوسيلة غري محظورة
كالتهديد أو التعذيب .كذلك التاكد من أن االجراءات املتبعة سمحت للوصول الفاعل من قبل النساء للعدالة
أم اعاقة ذلك الوصول ،وهل تعرضت املرأة الضحية للضغط أم ال فما اذا تنازلت عن شكوتها وإدعائها،
وهل كانت بيئة التقايض سلبية تجاه الضحايا من النساء :كالسماح للمتهمني بالحديث مع ضحاياهم او
تهديدهم ،وكيف استجابة النيابة واملحكمة لذلك.
  سادساً :االجتماعات واملقابالت
بالرغم من أن واجب الراصد األسايس هو رصد املحاكمات ،إال أن املقابالت واالجتماعات مع أطراف الدعوى
واملسؤولني كثريا ً ما تكون مفيدة لنجاح عملية الرصد ،فهي توفر فرصة أكرب لتجميع معلومات ووثائق
عن القضية ومعطياتها ،وتمكن الراصد من طرح أسئلة عن األمور القانونية التي لم تب ُد واضحة له يف
املحاكمة.
وكحد أدنى عىل الراصد أن يلتقي رئيس املحكمة أو قايض الجلسة ومحاميي االدعاء والدفاع ،ولكن قد
يكون من غري املناسب االلتقاء بمحامي الدفاع أو املمثلني القانونيني للمجني عليهم و/أو أقاربهم وذلك
حسب طبيعة القضية .وقد يكون من املفيد لقاء أطراف آخرين ،وذلك يختلف حسب طبيعة القضية،
كممثلني عن نقابة املحامني أو وزارة العدل أو النائب العام أو أعضاء منظمات املجتمع املدني أو ديوان
املظالم.
ولكل لقاء أهميته ،فلقاء رئيس املحكمة أو القايض قد يزيد من تأثري الراصدين عىل املحاكمة ،فقد يحكم
القايض بإنصاف أكرب نتيجة لذلك .أما لقاء محامي االدعاء والدفاع وأطراف الدعوى فقد يُغني عملية
الرصد بكم من املعلومات والوثائق التي ال تقدمها املحكمة بصورة مبارشة وال تظهر يف ملف القضية.
وتجدر اإلشارة إىل أن هنالك بعض الحاالت التي يتوجب فيها عىل الراصدين إجراء تحقيقات موازية
غري رسمية عند الحاجة ،ومنها الحاالت التي يتعرض فيها القضاة ومحامو االدعاء إىل ضغوط خارجية
وداخلية قد تؤثر عىل عدالة املحاكمة ،والحاالت التي يبدو فيها أن للقايض أحكاما مسبقة ،أو أن االدعاء
ال يقوم بدوره كخصم رشيف يف الدعوى ،وذلك عندما يسمح بإفالت املتهمني من العقاب ،أو ال يتفانى يف
ّ
مفصلة والتأكد من صحة املعلومات
الدفاع عن موكله .ويف هذه التحقيقات ،عىل املراقب أن يجري حوارات
من مصادر مختلفة.
ويف جميع اللقاءات والحوارات يتوجب عىل الراصدين تقديم أنفسهم كمحايدين ومستقلني.

وعليه ال يكون للراصدين أي دور يف تقييم األدلة والحجج التي يقدمها األطراف وال ترجيح إدانة املتهم أو
براءته .ويقترص دورهم فيما يتعلق باألدلة يف التحقق من رشعية األدلة ،أي التحقق من أنه تم الحصول
16
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المحور الثالث :تقرير رصد المحاكمات
بعد تنفيذ عملية رصد املحاكمات يقع عىل عاتق الراصدين مهمة إعداد تقرير واقعي ومستقل ومحايد
إلعالن نتائج عملية رصد املحاكمات وتحليالتها وتقديم التوصيات التي تم التوصل إليها للجهات الرسمية
املختصة.
ويقدم هذا املحور توجيهات عامة للراصدين حول كيفية كتابة تقرير رصد املحاكمات ،كما يحدد منهج
التقرير وهيكله ومضمونه.
  أوالً :التوجيهات العامة لكتابة التقرير
يجب أن يعد التقرير ويقدم يف الوقت املناسب ودون تأخري ،أي يف الوقت الذي تتقبل فيه السلطة الوطنية
االنتقادات املستقلة.
وبما أن موضوع التقرير يتمتع بحساسية خاصة بالنسبة ألركان العدالة ،فإنه يجب الحرص دائما ً عىل
أن يلتزم التقرير املبادئ نفسها التي تحكم عملية الرصد ،وعىل رأسها الحيادية واملوضوعية واالستقاللية.
كما يجب أن يربط التقرير نتائج عملية الرصد التي تم التوصل إليها بمعايري املحاكمة العادلة الدولية
والوطنية وضمانات وصول النساء للعدالة ،ويقيّم إجراءات املحاكمة ومدى امتثالها مع املعايري الدولية
والوطنية للمحاكمة العادلة.
  ثانياً :منهج التقرير
يجب أن يعتمد تقرير رصد املحاكمات عىل منهجية مركبة :شكلية تحليلية ،من خالل مراجعة الترشيعات
الدولية والوطنية ،واالعتماد عىل البيانات واملعلومات املستمدة من الرصد امليداني أو املكتبي أو املستخرجة
من األحكام أو الوثائق الصادرة عن الجهات القضائية ،باإلضافة إىل ذلك باإلمكان االستعانة بالدراسات
والبحوث النظرية والخربات الشخصية للمحامني والقضاة.
وهنالك عدة مراحل إلعداد تقرير رصد املحاكمات:
•تصميم استمارات الرصد 7وتدريب الراصدين عليها.
•تنفيذ عملية رصد املحاكمات.
•جمع البيانات واملعلومات املفرغة من استمارات الرصد ،والتقارير الرصدية ،8واألحكام أو الوثائق
الصادرة عن الجهات القضائية.
 -7تتضمن االستمارة معايري وقواعد ضمانات وصول النساء للعدالة ما قبل املحاكمة وأثناءها.
 -8يرفع الراصدون إىل جانب استمارة الرصد تقارير رصدية ملا يدور يف املحاكم :استقبال املتقاضني والتعامل معهم ،ترصفاتهم داخل
الجلسات ،إدارة الجلسات وإجراءاتها واملنشآت التي تتم بداخلها ممارسة إجراءات التقايض.
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•استخالص املعلومات والبيانات وتصنيفها يف جداول بيانية.
•وضع املسودة األوىل للتقرير ومراجعتها.
•عرض مسودة التقرير األوىل ومناقشتها يف ورشة عمل مع الجهات ذات العالقة.
•مراجعة نهائية للتقرير بعد املناقشات وما نتج عنها من مالحظات وتحريره.
•طباعة التقرير ونرشه.
  ثالثاً :هيكل التقرير ومحتواه
يعتمد التقرير عىل البيانات واملعلومات الناتجة عن عملية الرصد امليداني واملكتبي ،أي البيانات واملعلومات
التي تم تفريغها من استمارات الرصد والتقارير الرصدية ،واألحكام والوثائق الصادرة عن الجهات
القضائية ،حيث يقوم الراصدون بتحديد مدى توافر قواعد وضمانات املحاكمة العادلة ورشوطها يف
املحاكمات ،عرب تقيص مدى انطباق قواعد ومعايري املحاكمة العادلة يف املواثيق الدولية عىل الترشيعات
الوطنية ،ثم املمارسة العملية ،مستخدمني خربتهم يف مجال البحث والحقوق ،مستعينني باألبحاث
والدراسات املتوفرة.
وعليه باإلمكان تقسيم متن التقرير إىل أربعة أقسام رئيسية:
القسم األول :ضمانات املحاكمة العادلة العامة ،وتتمثل بما ييل:
•املساواة أمام القانون والقضاء.
•الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب القانون.
•دور أعضاء النيابة العامة.
•املساعدة القانونية.
القسم الثاني :ضمانات العدالة يف مرحلة ما قبل املحاكمة ،وتتمثل بما ييل:
•الحق يف الحرية.
•حق الشخص املقبوض عليه أو املحتجز يف االطالع عىل املعلومات الخاصة به.
•الحق يف االستعانة بمحام قبل املحاكمة.
•الحق يف االتصال مع العالم الخارجي.
قاض.
•الحق يف املثول عىل وجه الرسعة أمام ٍ
•حق الطعن يف مرشوعية االعتقال.
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•الحق يف املحاكمة خالل فرتة زمنية معقولة.

القسم الخامس :املالحق ،باإلمكان أن يتضمن تقرير رصد املحاكمات املعلومات التالية كمالحق:

•الحق يف االحتجاز يف مكان احتجاز رسمي.

•نسخ من أهم املواثيق الدولية والترشيعات الوطنية تحديدا اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز
ضد املرأة « سيداو».

•الحقوق خالل التحقيق.
•الحق يف املعاملة اإلنسانية داخل مراكز االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب.
القسم الثالث :ضمانات العدالة أثناء املحاكمة ،وتتمثل بما ييل:

•نسخة من التوصية ( )33الصادرة عن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد
املــرأة.

•الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب القانون.

•نسخ من استمارات الرصد املستخدمة.

•حق الضحية يف اإلنتصاف.

•نسخ من الوثائق الصادرة عن الجهات القضائية.

•الحق يف التعويض وجرب الرضر للضحية.

•عرض موجز عن القضايا التي تمت متابعتها ورصدها.

•ردع الجناة.

•املقابالت التي أجراها الراصد.

•الحق يف النظر العلني يف القضية.
•الحق يف الدفاع.

•أية جداول بيانية تحليلية بشأن عملية رصد املحاكمات.

•الحق يف عدم إكراه املتهم عىل االعرتاف بالذنب أو الشهادة ضد نفسه.
•الحق يف املحاكمة دون تأخري غري مربر.
•تناسب العقوبات مع املعايري الدولية.
•مبدأ عالنية األحكام القضائية.
•الحق يف االستئناف.
القسم الرابع :الخاتمة (النتائج والتوصيات):
يختتم التقرير بجملة من النتائج والتوصيات التي تربز ما خلص إليه التقرير ،بحيث تفصل النتائج
يف مسألة هل احرتمت املحاكمة كليا ً أو جزئيا ً معايري املحاكمة العادلة الدولية والوطنية لتمكني النساء
الضحايا من الوصول للعدالة وبالتايل االنتصاف وردع الجناة .أما بشأن التوصيات فيجب أن يتأكد
الراصدون من استناد توصياتهم إىل نتائج تحليل عملية الرصد ،وتأخذ التوصيات أشكاال عدة :توصيات
خاصة بقضية بعينها ،مثل إعادة املحاكمة ،أو توصيات عامة تطالب بإصالحات قانونية تضمن تماىش
اإلجراءات القانونية مع معايري املحاكمة العادلة الدولية والوطنية .أو مطالبات للسلطات بتحركات معينة.
ويف جميع األحوال يجب أن تكون التوصيات محددة كتحديد املادة أو القانون املطلوب تغيريه ،ويف إطار
زمني محدد وباإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تكون التوصيات موجهة إىل الذين لديهم السلطة القانونية
الالزمة لتنفيذ التوصيات.
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الفصل الثاني

ضمانات وصول النساء الضحايا للعدالة وفق القانون الدولي
لحقوق اإلنسان واتفاقية سيداو

الفصــل الثـــاني

ضمانات وصول النساء
الضحايا للعدالة

وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان واتفاقية سيداو

طوّر قانون حقوق اإلنسان عددا ً من التقديرات العملية لتحليل األسباب والطرق التي أدّت إلــى إخفــاق
الــدول فــي ضمــان تمتــع األفــراد بحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم ،وتحديــد طريقــة
عمل التزامات حقوق اإلنسان يف املمارسة.
ويف موضوع وصول النساء للعدالة أشــارت اللجنــة املعنيــة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة (لجنة
سيداو) إلــى بعــض التحديــات الخاصــة التــي تعيــق وصول املرأة إىل العدالة ،باعتبار أنها
تشمل« :تركيز املحاكم والهيئات شبه القضائية يف املدن الرئيســية ،وعــدم توافرهــا فــي املناطــق
الريفيــة والنائيــة ،وحجــم الوقــت واملــال املطلوبيــن للوصول إليها ،وتعقيد اإلجراءات ،والحواجز
املادية بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة ،وعدم الحصول عىل املشورة القانونية الجيدة املختصة باملسائل
الجنسانية ،بما يف ذلك املساعدة القانونيــة ،فضــال عــن أوجــه القصــور التــي تالحَ ــظ فــي
كثيــر مــن األحيــان فــي نوعيــة نظــم العدالة )عىل سبيل املثال ،األحكام أو القرارات غري املراعية
للمسائل الجنسانية ،بسبب االفتقار إىل التدريب ،وحاالت التأخري ،واإلفراط يف طول اإلجراءات ،والفساد،
9
وما إىل ذلك( ،جميعها تحول دون تمكن املرأة من اللجوء إىل القضاء».
  أوال:العنارص األساسية لتمكني النساء من الوصول للعدالة:
حدّدت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ض ّد املرأة ستة عنارص مرتابطة وأساسية هي رضورية من أجل
اللجوء إىل القضاء:10
 .1إمكانية مقاضاة نظم العدالة:
•تتمكن املرأة من اللجوء إىل القضاء من دون عوائق.
•توافر القدرة لديها للمطالبة بحقوقها ،وتمكينها من ذلك ،باعتبار هذه األمور حقوقا ً قانونية
بموجب االتفاقية.
 -9اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ض ّد املرأة ،التوصية العامة رقم  ،33الحاشية رقم  18أعاله ،الفقرة .13
 -10اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ض ّد املرأة ،التوصية العامة رقم  ،33الحاشية رقم  18أعاله ،الفقرة .13
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 .2توافر العــدالة:
إنشاء محـاكم وهيئات شبه قضائية ،أو غري ذلك من الهيئـات يف جميع أنحـاء الدولـة الطرف يف كل
من املناطق الحرضيـة والريفية والنائيـة ،وكذلك إدامتـه أو تمويلها.
 .3إمكانية الوصول إىل نظم العدالة:
•تكــون جميــع نظــم العدالــة ،ســواء الرســمية منهــا وشــبه القضائيــة،
مضمونــة وميســورة التكلفــة ،ويمكــن أن تصــل إليهــا املــرأة فعليــاً.
•يجـري تكييـف نظـم العدالـة وجعلهـا مالئمـة إلحتياجـات املـرأة ،بمـا فـي ذلـك أولئـك
الالتـي يواجهـن أشـكاال ً مـن التمييـز املتعـدد الجوانـب أو املركـب.
 .4جودة نوعية نظم العدالة:
•تلتـزم جميـع مكونات النظام باملعايري الدوليــة للكفــاءة والفعاليـة واالسـتقاللية
والحيـاد.
•تكون نظ�م العدالة متالئم�ة وس�ياقاتها ،ودينامية وتش�اركية ومفتوحة التخــ�اذ تدابيــر
عمليــة مبتكــرة ،وأن تراعــي الفــوارق بيــن الجنســني ،وتأخذ يف الحسبان طلب املرأة
املتزايد عىل العدالة.
 .5توفري سبل االنتصاف لضحاياها:
توفــر نظــم العدالــة للمــرأة حمايـة تتوافـر لهــا مقومـات االســتمرار ،وتعويضــات
مجزيــة عــن أي ضــرر قــد يلحـق بهــا.
 .6مساءلة نظم العدالة:
وتتضمن رصد هذه النظم من أجل ضمان أنها تؤدي وظائفها وفق املبادئ املتعلقــة بإمكانيــة
مقاضاتهــا ،وتوافرهــا ،وســهولة الوصــول إليهــا ،وكونها ذات نوعية جيدة ،وتوفري سبل
لالنتصاف .وتعني مساءلة نظم العدالة أيضا رصد ترصفات مهنيي نظم العدالة ومسؤوليتهم
11
القانونية عند انتهاك القانون.

 -11املرجع نفسه ،الفقرة .14
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  ثانيا :االلتزام بتطبيق املساءلة فيما يتعلق بضعف وصول النساء للعدالة:
تعترب املساءلة ذات أهمية خاصة ألنها تتطلب تقييما ً مستمرا ً لفعالية نظم العدالة يف ضمان حقــوق
املــرأة .وال تبنــى هــذه الوظيفــة عــاد ًة فــي نظــم العدالــة ،إذ تميــل املؤسســات
القانونيــة املحلية لعدم النظر يف أدائها وتفرتض أنها ذات نوعية جيّدة.
وكانت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عىل التمييــز ضــ ّد املــرأة قد أوصــت الـدول بوضــع
آليــات فعالــة ومســتقلة ملراقبــة ورصــد إمكانيــات لجـوء املــرأة إىل القضــاء بمـا يف
ذلك «التدقيــق/االســتعراض الــدوري الســتقاللية الهيئــات القضائيــة وشــبه القضائيــة
12
واإلداريــة التــي تتخــذ القرارات التي تؤثر عىل حقوق املرأة ،وكفاءة تلك الهيئات ،وشفافيتها»؛
وكفالة التصدي بفعاليــة لحاالت املمارســات واألعمــال التمييزيــة التي يتـم الوقــوف عليهـا
والتي يمارســها املهنيــون يف مجـال العدالـة ،باتخـاذ تدابيــر تأديبيــة وغريهــا؛ 13وإنشــاء
كيــان خــاص لتلقــي «الشكاوى وااللتماسات واالقرتاحات» يف ما يتعلق بجميع املوظفني الذين
يدعمون عمل نظــام العدالــة؛ 14وجمــع بيانـات تعكـس التــوازن بيـن الجنســني ،وقـدرة
15
الخدمـات وآنيتهــا.
وفــي مــا يتعلـّـق تحديــدا ً بمســألة الوصول إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف املبنــي
علــى النــوع االجتماعي ،شدّدت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ض ّد املرأة عىل رضورة قيام
الدول بإجــراء مشــاورات مع الجماعــات النســائية ومنظمــات املجتمــع املدنـي لتطويــر
التشــريعات والسياســات والربامــج فــي تلــك املجــاالت مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر
املالئمــة «لتهيئــة بيئــات داعمة تشجع املـرأة عىل املطالبة بحقوقها ،وعىل اإلبالغ عن الجرائم املرتكبة
ضدها ،واملشــاركة بنشــاط فــي عمليــات العدالــة الجنائيــة ،واتخــاذ التدابيــر الالزمــة
16
ملنــع االنتقــام مــن النســاء اللواتــي يلتمســن اللجــوء إلــى نظــام العدالــة».
ً
كمـا يجب علـى الـدول أن تضمـن توافــر املوارد البشــرية املؤهلــة تأهيــالً عاليــا ً
مشفوعة
بمــوارد تقنيــة وماليـة كافيــة لكونها أساســية لكفالة إمكانيــة مقاضــاة نظــم العدالــة،
وتوافرهــا ،وتيســري الوصــول إليها ،وجودتهــا ،وتوفيـر ســبل انتصاف لضحاياهـا ومســاءلتها؛
وتقديـم املساعدة املاليــة والتقنيــة الكافيــة لجميــع مكونــات نظــم العدالــة ،بما يف ذلك
توفيــر هيئــات قضائيــة وشــبه قضائيــة وإداريــة متخصصــة ،وآليــات بديلة لتسوية
17
املنازعــات ،ومؤسســات وطنيــة لحقــوق اإلنســان ومكاتب ألمنـاء مظالـم.
 -12املرجع نفسه ،الفقرة ( 20أ).
 -13املرجع نفسه ،الفقرة ( 20ب).
 -14املرجع نفسه ،الفقرة ( 20ج).
 -15املرجع نفسه ،الفقرة ( 20د).
 -16املرجع نفسه ،الفقرة ( 51د).
 -17املرجــع نفســه ،الفقرتــان .38-39
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  ثالثا :أشــكال العنف املبني عىل النوع االجتمـاعي املعرتف بها يف القــانون الدويل لحقوق
اإلنســان:

1111أغتصاب الزوجة واملخالف للتقاليـد القانونيـة التـي تقـول بـأن الزوجـة تعطـي موافقتهـا
الدائمـة واملسـتمرة إلقامـة اإلتصـال الجنسـي مـع زوجهـا.25

تــ ّم االعتـراف بعــددٍ مـن أشـكال العنـف املبنـي عىل النـوع االجتماعـي عىل أنهـا مشـمولة بأحـكام
القانـون الدولـي لحقـوق اإلنســان ويشـ ّكل ارتكابهـا مـن قبـل املســؤولني فــي الدولــة انتهاكا ً
للقانون الدويل .كما تخالف هذه الجرائم يف القانون الدويل يف حال تقاعس الدول عن منعهـا ،أو التحقيــق
فيهــا ،أو معاقبة مرتكبيها أو توفيـر ســبل انتصــاف وجبـر فعالـة لضحاياهـا.

1212املطاردة.26
1313املضايقة الجنسية يف مكان العمل ، 27كذلك العنف الجنيس يف إطار املجتمع العام ،بما فيه الشارع.
1414العنــف املوجــه ضــد النســاء ذوات اإلعاقة.
  رابعا:تعزيـز الحـق فـي الحماية مـن العنـف املبنـي علـى النـوع الجتماعـي  :

وتشمل أشكال العنف ضد املرأة عىل سبيل الذكــر ال الحصــر:
1 .1القتــل ويعــرف أيضـا ً بـ «قتــل النســاء» أو «قتـل اإلنــاث» .

أكدت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة عىل ما ييل:

ّ
وقتلهن
2 .2أعمال القتـل املبنيـة علـى النـوع االجتماعـي ،بمـا فيهـا إجهـاض األجنـة اإلناث
19
ّ
ّ
وتغذيتهن تغذية غريكافية يف مرحلة الرضاعــة.
وإهمالهن
كأطفال.18

يتعيّـن علـى الدولـة أن تتخـذ إجـراءات فعالـة للقضـاء علـى التمييـز والعنـف املبنييـن علـى
النــوع الجتماعي.

3 .3تنفيذ عقوبة اإلعدام عىل الحوامل 20واملرضعات .أعمال القتل واالعتداء باسم «الرشف».

21

4 .4اإلجهاض القرسي.
5 .5ويشمل اإلســتخدام اإلكراهي/القســري لوســائل منــع الحمــل ،واالنتقــاء الجنســي
قبــل الــوالدة ،ووأد اإلنــاث.
6 .6االغتصـاب مـن قبـل املسـؤولني فــي الدولــة (بمـا فـي ذلـك كأحـد أشــكال التعذيـب).
7 .7االغتصاب والعنف الجنيس من قبل الجهات غري املنتمية للدولة.22
8 .8الفحوص الطبيـة االقتحاميـة من قبل موظفي السجن ،ما يمكـن أن يشـ ّكل اغتصابـا ً أو تعذيبــاً.
9 .9استخدام القيود يف فرتة الحمل ،واملخاض وما بعد الوالدة.
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1010العنف األرسي (العنف املنزيل) أو «عنـف الشـريك الحميـم»( ،البدنـي ،أو الجنسـي أو النفيس).24
 -18اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم « ،28املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء (املادة  ،»)3وثيقة األمم املتحدة رقم
 )CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) 2000الفقرة .5
 -19املرجع نفسه ،الفقرة  11ب(. )1
 -20العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة .)5( 6
 -21اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــ ّد املــرأة ،التوصيــة العامــة رقــم « ،19العنــف ضــ ّد املــرأة»،
 -22اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،28الحاشية رقم .71
 -23اللجنـة املعنية بحقـوق اإلنسـان ،املالحظات الختاميـة :وثيقـة األمم املتحـدة رقـم ،)CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1(2006
الفقرة  ،33التي تشــري إىل القلق حيـال تكبيـل النساء املحتجزات أثنـاء الوالدة ،باالستشهاد باملادتيـن  7و 10من العهـد الدويل الخاص
بالحقوق املدنيـة والسياسـية .راجع أيضا ً قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملة السجينات والتدابيـر غيـر االحتجازيــة للمجرمات (قواعد
بانكوك)
 -24اإلعالن بشـأن القضـاء عىل العنف ضد املـرأة ،كما اعتمدتـه الجمعيـة العامـة بموجـب القـرار رقـم  ،) 1993 (48/104املادة (2أ).
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إن التـزام الـدول بإعمـال حـق املـرأة فـي السـالمة البدنيـة والعقليـة ،والحـق فـي الحيـاة،
والحريـة مـن التعذيـب واملعاملـة السـيئة يلـزم الـدول بمـا يلـي:
-1

احتــرام هــذه الحقــوق ،مقابــل ســلوك الجهــات املنتميــة للدولــة أو الجهــات
التــي ينســب ســلوكها للدولــة.

-2

اعتمــاد وتطبيــق األطــر القانونيــة والسياســية والعمليــة فــي مــا يخــص
الجهــات املنتميــة للدولــة والجهــات غيــر التابعــة لهــا.

-3

فــي حــال حــدوث انتهــاك أو إســاءة ،الحــرص علــى إخضــاع املســؤولني
للمحاســبة ،والتحقيــق بفعاليــة وحيــاد بخاصــة عندمــا تشــكل اإلســاءة
جريمــة ،وسـوق مرتكبيهـا للعدالـة مـن خـالل املالحقـة الجنائيـة.

  خامسا  :إلقاء اللوم عىل الضحية واألفكار النمطية السائدة يف القانون الجرائي والتي تشكل عائقا
لتمكن النساء من الوصول للعدالة :
مــا تخشــاه النســاء التقــدم بالشــكاوى بشــأن مــا يتعرضــن لــه مــن عنــف بســبب
غالبــا الخــوف مـن «اإليــذاء غيــر املباشــر» أو جعلهــن ضحايــا مــرة أخــرى ،الــذي
 -25اإلعـالن بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة ،كمـا اعتمدتـه الجمعيـة العامـة بموجـب القـرار رقـم ،) 1993 ( 48/104
املـادة (2أ).
 -26أتفاقيـة اسـطنبول ،الحاشـية رقـم  ، 76املـادة  34تعـرف بالتحـر ّش علـى اعتبـاره «األعتمـاد املتكـرر لسـلوك مهـدد ً ،ويجعـل
الشـخص يخشـى علـى سـلمته ».تجـاه شـخص آخـر ،إذا كان هـذا السـلوك مقصـودا.
 -27اإلعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة ،الحاشية رقم  85أعله ،املادة (2ب)..
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قــد يســبّبه نظـام ّ العدالـة الجنائيـة .وقـد يتعرضـن بشـكل خـاص إلـى معاملـة عدائيـة مـن
جانـب السـلطات عنـد لجوئهــن إلــى العدالــة ،املــر الــذي قــد يزيــد مــن الذى الــذي
ســبق أن تعرضــن لـه.
وتتجىل هذه املخـاوف بشـكل ّ خـاص لـدى النسـاء املعرضـات لخطـر التمييـز املتعـدد الجوانـب
أو املتفاقـم وفـي كثيـر مـن األحيـان ،ال تقـوم النسـاء اللواتـي ينتميـن إلـى هـذه الفئـات بإبـالغ
السـلطات عمـا تعرضـن لـه مـن أعمـال عنـف« ،خوفـا مـن أن يتعرضـن للمهانـة ،أو الوصـم ،أو
التوقيـف أو الرتحيـل ،أو التعذيـب أو الشـكال أخـرى مـن العنـف ،علـى يـد عـدة جهـات .
وقـد أوصـت اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بإلغـاء «قواعـد اإلثبـات التـي
تميـز ضـد املـرأة عندمـا تكـون شـاهدة أو مدعيـة أو متهمـة ،مـن خـلل مطالبتهـا بتحمـل عـبء
أثقـل ممـا يتحملـه الرجـل ،مـن أجـل إثبـات جريمـة مـا أو التمـاس سـبل التعويـض»28.
وقـد دعـت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة جميـع الـدول إلـى اعتمـاد قواعـد إرشـادية مناســبة
إلصــدار األحــكام فــي قضايــا جرائــم العنــف ضــد املــرأة لضمــان أن تكــون العقوبـات
متناسـبة مـع خطـورة الجريمـة.
وقـد حثـت الـدول لضمـان سياسـات خاصـة بإصـدار األحـكام واألجـراءات املتعلقـة بالعنـف
املبنـي علـى النـوع األجتماعـي:
•محاسبة املجرمني عىل أفعالهم املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛
•استنكار العنف ضد املرأة والعمل عىل ردعه؛
•وضع حد للسلوك العنيف؛
•تعزيز سالمة الضحية واملجتمع املحيل
•األخذ يف الحسبان التأثري عىل الضحايا وأفراد أرسهن؛
•فــرض عقوبــات تضمــن إصــدار أحــكام علــى مرتكبــي جرائــم العنــف ضــد
املــرأة بطريقــة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة؛
•توفري تعويضات عن الرضر الناجم عن العنف؛
•تعزيز تأهيل مرتكبي الجرائم.29
 -28اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ،التوصيــة العامــة رقــم ، 33الحاشــية رقــم  ، 569الفقــرة
( 25أ)(.)3
 - -29الصيغـة املحدثـة لإلسـرتاتيجيات النموذجيـة والتدابيـر العمليـة للقضـاء علـى العنـف ضــد املــرأة فـي مجـال منـع
الجريمة والعدالـة الجنائيـة ،الحاشـية رقـم  ، 559الفقـرة .17
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الفصل الثالث

القواعد والمعايير العامة للمحاكمة العادلة

الفصــل الثـــالث

القواعد والمعايير العامة
للمحاكمة العادلة

إن الهدف األسايس من القواعد واملعايري العامة للمحاكمة العادلة لتمكني النساء الضحايا من الوصول
للعدالة هو توفري ضمانات وحقوق لحماية الضحية بما يحقق العدالة الجنائية .حيث إن مدى تطبيق
واحرتام القواعد واملعايري العامة للمحاكمة العادلة املنصوص عليها يف القانون الوطني ومدى اتفاقها مع
القواعد واملعايري العامة للمحاكمة العادلة املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان هما دليل
عىل مدى فاعلية وشفافية النظام الجنائي يف الدولة ومدى احرتام حقوق اإلنسان فيها ،ويف النهاية تكون
العدالة الجنائية قد تحققت.
وبالرجوع إىل القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة  2003وقانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
لسنة  2001وقانون السلطة القضائية لسنة  2002نالحظ أن النصوص القانونية جاءت متفقة إىل درجة
كبرية مع معايري وضمانات املحاكمة العادلة املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان األمر الذي
يعزز العدالة الجنائية الفلسطينية من خالل بناء بنية تحتية قوية ترقى باملجتمع الفلسطيني ،ويظهر ذلك
يف نص املادة ( )10من القانون األسايس الفلسطيني  :1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة
االحرتام :2 ،تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية
والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان .والتي تعزز وتؤكد مدى اهتمام السلطة الوطنية بالقانون الدويل
لحقوق اإلنسان واألخذ به.
ويستعرض هذا الفصل القواعد واملعايري العامة للمحاكمة العادلة يف الترشيعات الدولية (املحور األول)
والوطنية (املحور الثاني).
المحور األول :قواعد ومعايير المحاكمة العادلة العامة في القوانين الدولية
تتلخص قواعد ومعايري املحاكمة العادلة العامة يف القوانني الدولية بالتايل:
  أوال :املساواة أمام القانون والقضاء
جاء يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون يف حق التمتع
بحماية القانون دونما تمييز ،كما يتساوون يف حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن
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أي تحريض عىل مثل هذا التمييز.30
كما نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة ( )14الفقرة ( )1عىل أن« :الناس
جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه
والتزاماته يف أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة
حيادية ،منشأة بحكم القانون».
واملادة  26أيضا من العهد ذاته نصت عىل أن« :الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز
بحق متساو يف التمتع بحمايته ،ويف هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص
عىل السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس
أو غري السيايس ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غري ذلك من األسباب».
ويجب فرض حماية قانونية لحقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل ،وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن
طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد ،من أي عمل تمييزي ضدها.31
ثانيا :الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب
القانون  
•هيئة قضائية مستقلة
وهذا ما جاء به اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،لكل إنسان الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنا ،للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية تهمة جزائية توجه إليه .32وأكد عىل هذا
الحق أيضا العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،33واتفاقية حقوق الطفل.34
ويقصد باستقاللية الهيئة القضائية أنه ال يجوز أن تحدث أية تدخالت غري الئقة ،أو ال مربر لها ،يف
اإلجراءات القضائية ،وال تخضع األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر ،وال يخل هذا
املبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات املختصة ،وفقا للقانون بتخفيف أو تعديل األحكام التي
تصدرها السلطة القضائية.35
 -30املادة ( )7من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام .1948
 -31املادة (/2ج) من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ،1979ودخلت
إىل حيز التنفيذ يف عام .1981
 -32املادة ( )10من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 -33املادة ( )14من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية يف عام  ،1966ودخل إىل حيز التنفيذ يف عام .1976
 -34املادة ( )37من اتفاقية حقوق الطفل .اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ،1989ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام .1990
 -35املبدأ ( )4من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية .اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة السابع ملنع الجريمة ومعاملة
املجرمني ،وصدقت عليها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام .1985
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فالسلطة القضائية هي صاحبة الوالية العامة عىل جميع املسائل ذات الطابع القضائي ،ولها وحدها تقرير
ما إذا كانت املسألة املعروضة للفصل تدخل يف نطاق اختصاص املحاكم كما حدد ذلك القانون.36
كما يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض املادي التي قد تنجم عن
أحكامهم.37
•محكمة محايدة
إن حياد املحكمة يعني أال تكون للهيئات واملحاكم والقضاة مصلحة أو صلة بالقضية التي يحققون فيها،
وأال تكون لهم أية آراء مسبقة عنها ،وينبغي أن يمتنعوا عن التحقيق بطرق تعزز مصالح طرف عىل طرف
اآلخر.38
وتفصل السلطة القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون تحيز ،عىل أساس الوقائع ووفقا ً للقانون ،ودون
أية تأثريات غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت ،مبارشة كانت أو غري مبارشة،
من أي جهة أو ألي سبب.39
وال يجوز للقايض أن يبني حكمه استنادا إىل رأي سابق أو اقتناع شخيص يف قضية معينة ،ويجب افرتاض
الحياد الذاتي يف أية قضية ،إال إذا كان هناك دليل عىل عكس ذلك.40
•محكمة مختصة ومنشأة بموجب القانون
يجب أن تكون الهيئات القضائية منشأة بنص القانون ،وال يجوز إنشاء هيئات قضائية ال تطبق اإلجراءات
القانونية املقررة حسب األصول والخاصة بالتدابري القضائية ،لتنتزع الوالية التي تتمتع بها املحاكم
العادية والهيئات القضائية ،فمن حق كل فرد أن يحاكم أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية املطبقة
لإلجراءات القانونية املقررة.41
  ثالثا :دور أعضاء النيابة العامة  
ويجب عىل أعضاء النيابة العامة أن يقوموا بأعمالهم ،وفقا للقانون ،وبنزاهة ،واتساق ،ورسعة ،واحرتام،
وحماية كرامة اإلنسان وحقوقه ،وبالتايل املساهمة يف تأمني سالمة اإلجراءات وسري عمل نظام العدالة
الجنائية.42
 -36املبدأ ( )3من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية.
 -37املبدأ ( )16من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية.
 -38اللجنة الدولية للحقوقيني ،دليل مراقبة املحاكمات يف حاالت اإلجراءات الجنائية (دليل املمارسني رقم  ،2009 ،)5ص.47
 -39املبدأ ( )2من مبادئ األمم املتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية.
 -40اللجنة الدولية للحقوقيني ،مرجع سابق ،ص.48
 -41املبدأ ( )5من مبادئ األمم املتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية.
 -42املبدأ ( )12من املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .اعتمدها باإلجماع مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة
املجرمني يف عام .1990
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كما يجب أن يلتزم أعضاء النيابة العامة ،يف أداء واجباتهم ،43بما ييل:
•أداء وظائفهم دون تحيز ،واجتناب جميع أنواع التمييز السيايس أو االجتماعي أو الديني أو العنرصي
أو الثقايف أو الجنيس أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
•حماية املصلحة العامة ،والترصف بموضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم والضحية،
واالهتمام بكافة الظروف ذات الصلة ،سواء كانت لصالح املتهم أو ضده.
•املحافظة عىل رسية املسائل التي يعهد إليهم بها ،ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خالف
ذلك.
•دراسة آراء وشواغل الضحايا يف حالة تأثر مصالحهم الشخصية ،وضمان إبالغ الضحايا بحقوقهم
عمال بإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة.
وأكد القانون الدويل عىل وجوب أن يكون مكتب املدعي العام منفصال تماما عن الوظائف القضائية.44
وعند اختيار أعضاء النيابة العامة يجب أن تكفل الدول ما ييل:45
•تضمني معايري اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم عىل أساس التحيز أو
املحاباة ،بحيث تستبعد أي تمييز ضد األشخاص يستند إىل العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي السيايس وغريه من اآلراء ،أو املنشأ الوطني واالجتماعي أو األصل العرقي أو امللكية أو
املولد أو الحالة االقتصادية أو أي وضع آخر ،وال يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون املرشح لتوىل
منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد املعنى ال يعترب تمييزا.
•تأمني التعليم والتدريب املالئمني ألعضاء النيابة العامة ،كما ينبغي توعيتهم إىل املثل والواجبات
األخالقية لوظائفهم ،والحماية الدستورية والقانونية لحقوق املشتبه بهم والضحايا ،وحقوق اإلنسان
وحرياته األساسية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل.
  رابعا :املساعدة القانونية  
نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنه من حق املتهم «أن يحاكم حضوريا وأن
يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا لم
يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده املحكمة حكما ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك ،بمحام يدافع
عنه ،دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر».46
 -43املبدأ ( )13من املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.
 -44املبدأ ( )10من املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.
 -45املبدأ ( )2من املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.
 -46املادة (/14/3د) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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ونصت مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني عىل أن« :لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من
محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع مراحل اإلجراءات الجنائية.
وتضمن الحكومات توفري إجراءات فعالة وآليات قادرة عىل االستجابة تتيح االستعانة باملحامني بصورة
فعالة وعىل قدم املساواة لجميع األشخاص املوجودين يف أراضيها والخاضعني لواليتها ،دون تمييز من أي
نوع ،كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو األصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السيايس
أو أي رأى آخر أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع اقتصادي أو غري اقتصادي.
ويرتتب عىل حق املتهم يف املساعدة القانونية أن تكفل الحكومات توفري التمويل الكايف واملوارد األخرى
الالزمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغريهم من األشخاص املحرومني ،حسب االقتضاء ،وتتعاون
الرابطات املهنية للمحامني يف تنظيم وتوفري الخدمات والتسهيالت وغريها من املوارد».47
المح���ور الثان���ي :قواعـــ���د ومعايير المحاكم���ة العادلـــ���ة العامــة ف���ي القوانيــــن
الوطنية الفلسطينية
تتلخص قواعد ومعايري املحاكمة العادلة العامة يف القوانني الوطنية الفلسطينية بالتايل:
  أوال :املساواة أمام القانون والقضاء  
نصت املادة ( )9من القانون األسايس الفلسطيني املعدل عىل أنه« :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء
سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة» .وعليه فإن
الفلسطينيني أمام القانون واملحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية سواء ،ويحق لهم كافة ودون أي
استثناء التمتع بالضمانات والحقوق املنصوص عليها يف القانون.
ومن هنا فإن الحماية القانونية يجب أن تتوافر للجميع دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق
أو الرأي السيايس أو اإلعاقة.
  ثانيا :الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب القانون
نصت املادة ( )97من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن« :السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها املحاكم
عىل اختالف أنواعها ،ودرجاتها ،ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا
للقانون ،وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني».
 -47املبادئ ( 1و 2و )3من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني .اعتمدها باإلجماع مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة
ومعاملة املجرمني يف عام .1990
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•هيئة قضائية مستقلة
كفل القانون األسايس الفلسطيني استقاللية القضاة واملحاكم ومنع تدخل السلطتني الترشيعية أو التنفيذية
يف عمل القضاء واملحاكم ،وكل ما يتعلق بشؤون العدلية ،حيث نص عىل أن القضاة مستقلون ،ال سلطان
عليهم يف قضائهم لغري القانون ،وال يجوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة.48
وتنظر املحاكم النظامية يف فلسطني يف املنازعات والجرائم كافة إال ما استثني بنص قانوني خاص ،وتمارس
سلطة القضاء عىل جميع األشخاص.49
وعليه فإن استقالل القضاء والقضاة يشمل االستقالل الوظيفي واالستقالل اإلداري ،فتعيني القضاة
ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.50

وللقايض إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج يف نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عىل املحكمة أو
عىل رئيس املحكمة حسب األحوال للفصل فيه.56
ومن مؤرشات ودالئل عدم حياد القايض املنصوص عليها يف القانون الفلسطيني:57
 .أإذا قام القايض باالشرتاك يف نظر الدعوى.
 .ب إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
 .ت إذا كان القايض قد قام يف الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة.
 .ث إذا قام القايض بدور املدافع عن أحد الخصوم.
 .جإذا قام القايض وأدى فيها شهادة.

ويجب أن يكون القضاة مدربني عىل أعمال القضاء حيث يضع مجلس القضاء األعىل وهو الجهة القائمة عىل
إدارة املحاكم نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تويل أعمال القضاء.51

 .حإذا بارش القايض فيها عمالً من أعمال أهل الخربة.

وال يجوز عزل القضاة أو طردهم ،فالقضاة غري قابلني للعزل إال يف األحوال التي يجيزها قانون السلطة
القضائية ،52وفيما يخص تأديب القضاة فقد وضح قانون السلطة القضائية اإلجراءات الخاصة بذلك.53

 .خويمتنع القايض عن االشرتاك يف الحكم إذا كان قد قام يف الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو
اإلحالة أو أن يشرتك يف الحكم يف الطعن إذا كان الحكم املطعون فيه صادرا ً منه.

كما أن األحكام القضائية واجبة التنفيذ ،واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جريمة
يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ،وللمحكوم
له الحق يف رفع الدعوى مبارشة إىل املحكمة املختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كامال .54فاحرتام
األحكام الصادرة عن الهيئات القضائية وتنفيذها واجب عىل كافة السلطات واملؤسسات بالدولة وإال كانت
جريمة يعاقب عليها القانون.
•محكمة محايدة
فال يجوز للقايض أن يحكم بعلمه الشخيص ،55وال يجوز التعاطف أو التحيز ألي طرف من أطراف الدعوى.
ومن حق الخصوم التقدم بطلب لرد القايض إذا وجد دليل يشكك بحياده ،ويتعني أيضا عىل القايض إذا ما
قام فيه سبب من أسباب الرد أن يرصح به للمحكمة لتفصل يف أمر تنحيه يف غرفة املداولة.
 -48املادة ( )98من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -49املادة ( )2من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  5لسنة .2000
 -50املادة ( )99من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -51املادة ( )61من قانون السلطة القضائية رقم  1لسنة .2002
 -52املادة ( )99/2من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -53املادة ( 48و )49من قانون السلطة القضائية.
 -54املادة ( )106من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة  ،2003واملادة ( )82من قانون السلطة القضائية.
 -55املادة ( )1من قانون البينات الفلسطيني يف املواد املدنية والتجارية رقم  9لسنة .2001
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•محكمة مختصة ومنشأة بموجب القانون
تنظر املحاكم النظامية يف فلسطني يف املنازعات والجرائم كافة إال ما استثني بنص قانوني خاص ،وتمارس
سلطة القضاء عىل جميع األشخاص.58
وتنشأ املحاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس لهذه املحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن
العسكري ،59فال يجوز عرض املدنيني عىل القضاء العسكري.
  ثالثا :دور أعضاء النيابة العامة  
تمارس النيابة العامة االختصاصات املخولة لها قانونا ،ولها دون غريها الحق يف رفع الدعوى الجنائية
(دعوى الحق العام) ومبارشتها ما لم ينص القانون عىل خالف ذلك .60وعىل أعضاء النيابة العامة ممارسة
وظيفتهم بحياد وموضوعية واالبتعاد عن التحيز ألي سبب كان ،سياسيا أو دينيا أو عرقيا  ...الخ ،وأن
يمارسوها بنزاهة لكونهم خصما رشيفا يف الدعوى يسعى إلظهار الحقيقة وتحقيق العدل.
 -56املادة ( )161من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة .2001
 -57املادة ( )159من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -58املادة ( )2من قانون تشكيل املحاكم النظامية.
 -59املادة ( )101/2من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -60املادة ( )67من قانون السلطة القضائية.
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وفيما يتعلق باستقالل أعضاء النيابة العامة فقد نصت الفقرة  1من املادة  98من القانون األسايس
الفلسطيني املعدل عىل أن« :يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل
تنسيب من مجلس القضاء األعىل ،وبمصادقة املجلس الترشيعي».
ويف املقابل نصت املادة ( )63الفقرة  2من قانون السلطة القضائية عىل أن« :يعني النائب العام بقرار
من رئيس السلطة الفلسطينية بناء عىل تنسيب من مجلس القضاء األعىل ويحدد القانون اختصاصات
النائب العام وواجباته» .فظاهر هذا النص يبني لنا أن تبعية النيابة العامة هي للسلطة القضائية ،وهذه
املادة تجاهلت مصادقة املجلس الترشيعي ،وظاهرها يبني أن النيابة العامة تابعة ملجلس القضاء األعىل
أي السلطة القضائية.
إال أنه ويف القانون نفسه نصت املادة  64الفقرة  2و 3عىل أن« :يؤدي النائب العام اليمني أمام رئيس
السلطة الفلسطينية بحضور وزير العدل» ،و»يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمني أمام وزير العدل بحضور
النائب العام» ،ونصت أيضا املادة  65الفقرة  1عىل أن« :يكون تعيني مكان عمل أعضاء النيابة العامة
ونقلهم خارج دائرة املحكمة املعينني أمامها بقرار من وزير العدل بناء عىل اقرتاح من النائب العام.»...،

فاملحامون من أعوان القضاء ،63وقد نص قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني
عىل أنه« :ال تقبل دعوى يف محاكم البداية أو االستئناف أو النقض دون محام مزاول».64
وعليه فإن املحكمة تسأل املتهم إذا اختار محاميا ً للدفاع عنه ،فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته
املادية انتدب له رئيس املحكمة محامياً ،مارس املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات ،أو مارس قبل حصوله
65
عىل إجازة املحاماة العمل يف النيابة العامة أو يف القضاء مدة ال تقل عن سنتني.
أما يف مرحلة التحقيقات الجنائية أي ما قبل املحاكمة فال يوجد نص يف القوانني الفلسطينية يوجب توفري
محام للمتهم أو املوقوف إذا كان ال يمتلك املال لتوكيل محام عنه.
وعندما تكون املراة ضحية أو مشتكية ،فإن النيابة العامة هي من تمثلها يف دعوى الحق العام ،لكن يمكنها
أن تستعني بمحام ليمثلها يف دعوى الحق املدني والذي يعني املطالبة بالتعويض عن الرضر املعنوي
واملادي الذي لحق بها نتيجة للجرايمة التي وقعت عليها.

فمن خالل هاتني املادتني نستنتج أن هناك تبعية نوعا ما لوزارة العدل (السلطة التنفيذية) ،وعليه فإن
القانون الوطني الفلسطيني لم يضع حدا فاصال بالنسبة لتبعية النيابة العامة ،ويفرتض أن تكون النيابة
العامة مستقلة حتى ال تتعرض إىل أي تدخل غري الئق ،سواء من السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية.
واشرتط قانون السلطة القضائية لسنة  2002يف أعضاء النيابة العامة الرشوط الواجب توافرها يف
القضاة ،61ونصت املادة  17من القانون ذاته عىل أن «يضع مجلس القضاء األعىل نظاما لتدريب القضاة
وإعدادهم قبل تويل القضاء» ،وحتى اآلن لم يصدر نظام لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تويل أعمال
القضاء ،إال أنه يجب أن يتوافر يف األشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة النزاهة واملقدرة
والحصول عيل تدريب ومؤهالت مالئمة.
وفيما يتعلق برشوط تعيني أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم فإن القانون يحددها،62
ولكننا نجد أن قانون السلطة القضائية لم يحدد طريقة تعيني وكالء النيابة.
  رابعا :املساعدة القانونية  
تعترب املساعدة القانونية من ضمانات املحاكمة العادلة ملا يلعبه املحامون من دور مهم يف جميع مراحل
اإلجراءات سواء قبل مرحلة املحاكمة أو أثناءها للحيلولة دون توقيف املتهم.

 -61املادة ( )16من قانون السلطة القضائية.
 -62املادة ( )108/2من قانون السلطة القضائية.
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 -63املادة ( )75من قانون السلطة القضائية.
 -64املادة ( )61من قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  2لسنة .2001
 -65املادة ( )244من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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الفصل الرابع

قواعد ومعايير العدالة في مرحلة ما قبل المحاكمة

الفصــل الرابــــع

ويف هذا الفصل سنتناول كال من قواعد ومعايري العدالة ما قبل املحاكمة وفقا للقوانني الدولية يف املحور
األول ،وقواعد ومعايري العدالة وفقا للقوانني الفلسطينية يف املحور الثاني.
المحور األول :قواعد ومعايير العدالة ما قبل المحاكمة وفقا للقوانين الدولية

قواعد ومعايير العدالة في
مرحلة ما قبل المحاكمة

  أوال :الحق يف الحرية
نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة ( )3منه عىل أنه :لكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان
عىل شخصه .ونص يف املادة ( )9منه عىل أنه :ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا .كما جاء
يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  9الفقرة  1أنه :لكل فرد حق يف الحرية وىف
األمان عىل شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
وعليه كقاعدة أساسية ال يجوز توقيف أحد أو احتجازه تعسفا ،ولكن يف بعض الحاالت يكون للسلطات
أن تحرم األفراد من حريتهم ولكن عىل النحو الذي يسمح به القانون من حيث األسباب التي ينص عليها
القانون ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها قانونيا ،وبعيدا عن تجريد الفرد من حريته بشكل غري مرشوع
أو عىل نحو تعسفي.
وعليه فإن الحق يف الحرية ومنع االحتجاز التعسفي أو التوقيف دون سند قانوني هما وجهان لعملة
واحدة ،ويجب عىل القانون الوطني أن يحدد ويوضح األسباب التي يجوز فيها تجريد الفرد من حريته
واإلجراءات املتبعة يف ذلك ،وتحديد املوظفني املرخص لهم إصدار أوامر الحرمان من الحرية والجزاءات
التي يتعرض لها املوظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم معلومات عن حرمان شخص ما
حريته ،66وأن يكون كل ذلك متفقا مع القوانني الدولية ،وأن يتم توقيف املتهم واحتجازه عىل يد سلطات
متخصصة يف الحكومة.67
 -66املادة ( )12من إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
 -67املبدأ ( )2من مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن .اعتمدتها
الجمعية العامة بإجماع األصوات يف عام .1988
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وال بد يف هذا الصدد من الحديث عن قاعدة إخالء سبيل املتهم إىل أن تتم محاكمته ،حيث إن هذه القاعدة
تتفرع من قاعدة أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته وحق الفرد يف الحرية طاملا لم تثبت عليه التهمة بموجب
حكم قضائي بات.
وعليه يجب أال يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز
تعليق اإلفراج عنهم عىل ضمانات لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات
القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.68
  ثانيا :حق الشخص املقبوض عليه أو املحتجز يف االطالع عىل املعلومات الخاصة به
يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كما يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة
توجه إليه .69ومن هنا من حق املقبوض عليه أو املحتجز معرفة أسباب توقيفه واألساس القانوني الذي
بموجبه تم التوقيف ،ويكون ذلك فور القبض عليه وعىل وجه الرسعة للشخص أو ملحاميه ،إن كان له
محام ،بحيث يحصالن عىل معلومات كاملة عن أي أمر باالحتجاز وعن أسبابه وعن التهمة املوجهة إليه.70
ويتوجب عىل السلطات املختصة عند إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن عىل التوايل ،تزويد الشخص
لحظة القبض عليه وعند بدء االحتجاز أو السجن بعدهما مبارشة ،بمعلومات عن حقوقه وبتفسري لهذه
الحقوق وكيفية استعمالها .71ومن الحقوق التي يجب تزويد الشخص املقبوض عليه أو املحتجز بها فور
إلقاء القبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو لدى اتهامه بارتكاب مخالفة جنائية هو حقه يف االستعانة
بمحام ليتوىل تمثيله ومساعدته.72
مع األخذ بعني االعتبار قدرة الشخص عىل فهم وتكلم اللغة التي تستخدمها السلطات املسؤولة عن القبض
عليه أو احتجازه أو سجنه ،وإذا كان الشخص ال يفهم وال يتكلم هذه اللغة فمن حقه أن يحصل دون
مقابل عند الرضورة عىل مساعدة مرتجم شفوي فيما يتصل باإلجراءات القانونية التي تيل القبض عليه.73
وإذا كان الشخص املحتجز أو املسجون أجنبيا ،يتم أيضا تعريفه فورا بحقه يف أن يتصل بالوسائل املالئمة
بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه خاص
تلقي هذا االتصال طبقا للقانون الدويل ،أو بممثل املنظمة الدولية املختصة ،إذا كان الجئا أو كان عىل أي
وجه آخر مشموال بحماية منظمة حكومية دولية.74
 -68املادة ( )9/3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -69املادة ( )9/2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .واملادة ( )10من مجموعة مبادئ األمم املتحدة بحماية جميع
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -70املبدأ ( )11/2من مجموعة مبادئ األمم املتحدة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -71املبدأ ( )13من مجموعة مبادئ األمم املتحدة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -72املبدأ ( )5من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني.
 -73املبدأ ( )14من مجموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -74املبدأ ( )16/2من مجموعة مبادئ األمم املتحدة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
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  ثالثا :الحق يف االستعانة بمحام قبل املحاكمة  
لكل شخص الحق يف طلب املساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع
مراحل اإلجراءات الجنائية بما فيها املراحل السابقة عىل املحاكمة والتي من ضمنها مرحلة االستجواب.75
وبالرجوع إىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ال يوجد نص يشري إىل حق الشخص
بتوكيل محام يف مرحلة ما قبل املحاكمة.
ومن هنا فإن الشخص املوقوف أو املحتجز هو من يقوم باختيار محاميه ،وإذا لم يكن له محام فعىل
السلطة القضائية أو سلطة أخرى ويف جميع الحاالت التي تقتيض فيها مصلحة العدالة ذلك ،أن توكل له
محاميا من ذوي الخربة والكفاءة اللتني تتفقان مع طبيعة الجريمة املتهم بها ودون أن يدفع أي مقابل.76
ويجب أن يتاح للشخص املقبوض عليه أو املحتجز الوقت والتسهيالت بما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال
بمحام ،77وأن يكون االتصال دون مراقبة أو تدخل أو إبطاء وبرسية كاملة ،ويجوز أن تتم هذه االستشارات
تحت نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،ولكن ليس تحت سمعهم ،78وأن يكون هذا االتصال عىل وجه
الرسعة ،79ويجب أن يتم االتصال مع املحامي خالل مهلة ال تزيد عىل  48ساعة من وقت القبض عليه أو
احتجازه ،80وال يجوز حرمان الشخص املقبوض عليه أو املحجوز من االتصال بمحام ملدة تزيد عن أيام.81
ويجب أن تكفل الحكومات للمحامني القدرة عىل أداء وظائفهم املهنية دون تخويف أو إعاقة أو تدخل غري
الئق طاملا التزموا يف قيامهم بأعمالهم معايري وآداب املهنة املعرتف بها.82
  رابعا :الحق يف االتصال مع العالم الخارجي
من حق كل شخص تم توقيفه أو احتجازه االتصال مع أفراد أرسته ومحاميه وطبيبه وتوفري التسهيالت
الالزمة لذلك ،حيث إن الشخص الذي يتم توقيفه أو احتجازه يفقد مساحة كبرية من حريته ،لذلك فمن
واجب السلطات املسؤولة عن توقيفه واحتجازه أن تبلغ ذوي الشخص املحتجز وأيضا أن تمكنه من
االتصال بأفراد أرسته ومحاميه ملعرفة املكان الذي يتواجد فيه ونفي وجوده يف محل مجهول ،حيث ال
يجوز حبس أحد يف مكان مجهول.83
 -75املبدأ ( )1من مبادئ األمم املتحدة األساسية الخاصة بدور املحامني.
 -76املبدأ ( )17من مجموعة األمم املتحدة .واملبدأ ( )6من مبادئ األمم املتحدة األساسية الخاصة بدور املحامني.
 -77املادة (/14/3ب) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -78املادة ( )8من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني
 -79املبدأ ( )7من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني.
 -80املبدأ ( )7من مبادئ األمم املتحدة بشأن دور املحامني.
 -81مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -82املبدأ ( )16من مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني.
 -83املادة ( )17/1من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
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وإذا كان الشخص الذي تم توقيفه أو احتجازه أجنبيا فيجب تمكينه من االتصال بسفارته أو القنصلية
أو منظمة دولية.
كما تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب يف أقرص مدة ممكنة عقب
إدخاله مكان االحتجاز أو السجن ،وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة ،وتوفر
هذه الرعاية وهذا العالج باملجان.84
قاض
  خامسا :الحق يف املثول عىل وجه الرسعة أمام ٍ
للشخص املوقوف أو املحتجز عىل ذمة تهمة جنائية أن يعرض عىل الفور عىل أحد القضاة أو أحد املوظفني
املخولني بممارسة وظائف قضائية ،ومن حقه أن يحاكم خالل فرتة زمنية معقولة .85إن هذا الحق يتيح
املجال إىل:
•إمكانية التظلم يف مرشوعية التوقيف أو االحتجاز أمام سلطة قضائية أخرى قانونيا.86
•إمكانية اإلفراج عن الشخص املوقوف أو املحتجز وتعليقه عىل ضمانات لكفالة حضوره املحاكمة يف
أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية وكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
  سادسا :حق الطعن يف مرشوعية االعتقال
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال الطعن يف مرشوعية احتجازه أو توقيفه بالرجوع إىل
املحكمة لتفصل يف قانونية االعتقال يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات الجزائية.87
وعىل املحكمة أن تأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوني وله الحق أيضا يف املطالبة بالتعويض لجرب
الرضر الناتج عن االعتقال غري القانوني.
  سابعا :الحق يف املحاكمة خالل فرتة زمنية معقولة

  ثامنا :الحقوق خالل التحقيق
وتتمثل حقوق وضمانات املتهم خالل مرحلة التحقيق بالتايل:
•حظر اإلكراه عىل االعرتاف
فال يجوز إكراه املتهم عىل االعرتاف بالذنب أو الشهادة ضد نفسه ،89ويحظر استغالل حالته استغالال غري
الئق بغرض انتزاع اعرتاف منه أو إرغامه عىل تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص
آخر .90فاملتهم بريء حتى تثبت إدانته بالجرم قانونيا ويجب أن يعامل عىل هذا النحو.
•حق املتهم بمعاملة إنسانية
يمنع تعريض املتهم ألي شكل من أشكال املعاملة السيئة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية أو العنف أو
تهديده أثناء االستجواب بشكل ينال من قدرته عىل اتخاذ القرارات أو من حكمه عىل األمور.91
ومن األمثلة عىل املعاملة الالإنسانية والتعذيب:
1 .1الصعقات الكهربائية.
2 .2الحرمان من النوم.
3 .3تغطية الرأس  ...الخ.
•االحتفاظ بسجل للتحقيق
يجب أن يقيد يف ضبط االستجواب مدته والفرتات الفاصلة بني االستجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين
يجرون االستجوابات وغريهم من الحارضين .92ومن حق الشخص املوقوف أو محاميه االطالع عىل سجل
التحقيق.
  تاسعا :الحق يف االحتجاز يف مكان احتجاز رسمي  

من حق كل شخص تم توقيفه أو احتجازه أن يحاكم خالل مدة زمنية معقولة ،وأن احتجازه لحني
محاكمته ليس القاعدة العامة ،بل يمكن اإلفراج عنه كما سبق توضيحه أعاله.88

لكل شخص تم توقيفه أو احتجازه أن يتواجد يف مكان احتجاز معرتف به رسميا ،وهذا ما أكده إعالن
حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي الذي نص عىل أنه« :يجب أن يكون كل شخص محروم من
حريته موجودا يف مكان احتجاز معرتف به رسميا».93

 -84املبدأ ( )24من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -85املادة ( )9/3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -86املبدأ ( )9من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
 -87املادة ( 9/4و )5من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -88املادة ( )9/3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

 -89املادة (/14/3ز) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -90املبدأ ( )21من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -91املبدأ ( )21من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -92املبدأ ( )23من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -93املادة ( )10من إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
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يجب أن يتوافر يف كل مكان احتجاز سجل بأسماء جميع األشخاص املحرومني من حريتهم ويجري تحديثه
بشكل مستمر وإنشاء سجالت مركزية لذلك ،وحيث يكون باستطاعة أرس األشخاص املحرومني االطالع
عىل املعلومات املوثقة بالسجالت وأيضا السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى ينص القانون الوطني
ويرخص لها االطالع عىل السجالت بقصد معرفة مكان وجود أحد األشخاص املحتجزين.94
  عارشا :الحق يف املعاملة اإلنسانية داخل مراكز االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب
لجميع األشخاص املحرومني من حريتهم الحق يف أن يعاملوا معاملة إنسانية وعدم تعريضهم للتعذيب أو
أي شكل من أشكال املعاملة الالإنسانية.
«فال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة» ،95وبالنسبة
لألشخاص املحرومني من حريتهم يجب معاملتهم معاملة إنسانية واحرتام الكرامة املتأصلة يف الشخص
اإلنساني .96وال يجوز استخدام السالسل أو األصفاد لتقييد الحرية.97
واحرتام الكرامة اإلنسانية يستوجب عىل الدول توفري االحتياجات األساسية للمحتجزين ،وتتمثل بتوفري
الطعام ،والرعاية الطبية ،ومرافق الرصف الصحي ،والتعرض للضوء الطبيعي ،وتوفري الكتب ،وتمكينهم
من ممارسة شعائرهم الدينية ،والحفاظ عىل نظافة الفراش ،ومن حق الشخص املحتجز أو املسجون
ويف حدود املوارد املتاحة إذا كانت مصادرها عامة أن يتلقى قدرا معينا من املوارد التعليمية والثقافية
واإلعالمية مع األخذ بعني االعتبار حفظ األمن والنظام داخل مكان االحتجاز.98
ومن حق كل شخص محتجز أو مسجون أو بوساطة محاميه أن يتقدم بشكوى أو طلب لتحسني معاملته
أو يف حالة تعرضه للتعذيب أو ألي رضب من رضوب املعاملة الالإنسانية ،وتقدم الشكوى أو الطلب إىل
إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات األعىل ،وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة املنوطة بها صالحيات
املراجعة أو اإلنصاف ،ويف حالة تعذر ذلك يكون من حق أفراد أرسة الشخص املحتجز أو املسجون ممارسة
هذا الحق ،وتبقى هذه الشكوى رسية إذا طلب املشتكي ذلك.99
كما يجب أن يجرى لكل شخص محتجز أو مسجون فحص طبي وتسجل نتائج الفحص واسم الطبيب.100
 -94املادة ( 9/2و )3من إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
 -95املادة ( )5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 -96املادة ( )10/1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -97القاعدة ( )34من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء .اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة ملنع الجريمة ومعاملة املجرمني وصدق عليها
املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة ،وهي تحدد األمور املقبولة بوجه عام كمبادئ وأعراف حسنة يف مجال معاملة السجناء.
ويف عام  ،1971دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء لتنفيذ هذه القواعد وإدراجها يف ترشيعاتها الوطنية.
 -98املبدأ ( )28من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -99املبدأ ( )33من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
 -100املبدأ ( )26من مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.
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وفيما يتعلق بمعاملة األشخاص املحتجزين وأماكن تواجدهم داخل مكان االحتجاز نفسه فإنه يجب أن
يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني ،وأن تكون معاملة األشخاص املتهمني بما يتفق مع
كونهم أشخاصا غري مدانني.
ويجب أن يفصل املتهمون أو املذنبون األحداث عن البالغني ،وأن يُتعامل معهم بما يتفق مع سنهم
ومركزهم القانوني ،ويف كل األحوال يجب أن يراعي نظام السجون أن تكون معاملة املساجني بما يهدف
إىل إصالحهم وتأهيلهم ،101كما يجب أن يفصل األشخاص املدانون ألسباب مدنية بما يف ذلك الديون عن
األشخاص املدانني بسبب جريمة جزائية.102
َّ
يسجن يف مؤسسات مختلفة عن املؤسسات التي يسجن
أما فيما يتعلق بالنساء ففي جميع األحوال يجب أن
فيها الرجال ،وإذا كانت املؤسسة تستقبل الجنسني فيجب أن يكون مكان احتجاز النساء منفصال كليا عن
مكان احتجاز الرجال.103
المح���ور الثان���ي :قواع���د ومعايير العدال���ة ما قب���ل المحاكمة وفق���ا للقوانين
الفلسطينية
عالج القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة  2003يف الباب الثاني الذي ينص عىل الحقوق والحريات
بعض ضمانات املحاكمة العادلة التي يجب أن يتمتع بها املتهم ،وكذلك عالج قانون اإلجراءات الجزائية
الفلسطيني ( )3لسنة  2001وقانون إدارة السجون أيضا مجموعة من الضمانات األساسية لضمان
املحاكمة العادلة ما قبل املحاكمة أي مرحلة التحقيقات الجنائية ،والتي تتمثل بالضمانات التالية:
  أوال :الحق يف الحرية  
نصت املادة  11من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن« :الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال
تمس ،وال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من النقل إال بأمر
قضائي وفقا ألحكام القانون».
وجاء يف املادة  29من قانون اإلجراءات الجزائية أنه «ال يجوز القبض عىل أحد أو حبسه إال بأمر من الجهة
املختصة بذلك قانوناً ،كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ،وال يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنويا».
وعليه فإن كل قبض أو حبس أو تقييد حرية شخص دون أمر قضائي يعترب تعسفيا باستثناء ما نص عليه
 -101املادة ( 2 /10و )3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -102املادة (/8ج) من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 -103املادة (/8أ) من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
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القانون من جواز القبض دون مذكرة قضائية يف حالة التلبس الجرمي.104
ويجب عىل املسؤول عن مركز الرشطة يف حالة تسلمه شخصا مقبوضا عليه دون مذكرة إحضار التحقيق
فورا ً يف أسباب القبض.105
وفرض قانون العقوبات األردني لسنة  1960عقوبة لكل موظف أوقف أو حبس شخصا يف غري الحاالت التي
ينص عليها القانون وتتمثل هذه العقوبة بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة ،106ويعاقب بالحبس من شهر إىل
سنة إذا قبل مديرو وحراس السجون أو املعاهد التأديبية أو اإلصالحات وكل من اضطلع بصالحيتهم من
املوظفني شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إىل أبعد من األجل املحدد.107
  ثانيا :حق الشخص املقبوض عليه أو املحتجز يف االطالع عىل املعلومات الخاصة به
عالج القانون األسايس الفلسطيني هذا الحق يف املادة  12حيث نص عىل أن« :يبلغ كل من يقبض عليه أو
يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،ويجب إعالمه رسيعا بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه».
وعليه فمن حق كل موقوف أن يبلغ إليه فورا وبشكل رسيع وبلغة يفهمها أسباب القبض عليه والتهمة
املوجهة إليه.
ويجب أن تشتمل مذكرات اإلحضار والحضور والتوقيف عىل:108
•اسم املتهم املطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
•الجريمة املتهم بها ومادة االتهام.
•عنوانه كامال ومدة التوقيف إن وجدت.
ومن حق الخصوم بمجرد إعالنهم بالحضور أمام املحكمة املختصة أن يطلعوا عىل أوراق الدعوى ،حيث
إن هذا الحق يرتبط بحقوق املتهم الدفاعية وتمكينه من إعداد دفاعه حيث إن األصل هو براءة املتهم حتى
تثبت إدانته.
 -104نصت املادة ( )30من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني عىل أن« :ملأمور الضبط القضائي أن يقبض بال مذكرة عىل أي شخص
حارض توجد دالئل عىل اتهامه يف األحوال التالية -1 :حالة التلبس يف الجنايات ،أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عىل ستة
أشهر -2 .إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفا ً بوجه مرشوع وفر أو حاول الفرار من مكان
التوقيف -3 .إذا ارتكب جرما ً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة ،ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت يف
فلسطني» .ونصت املادة ( )32عىل أن« :لكل من شاهد الجاني متلبسا ً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه
ويسلمه إىل أقرب مركز رشطة ،وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه».
 -105املادة ( )116من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -106املادة ( )178من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -107املادة ( )179من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -108املادة ( )110من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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مادة ()188
اطالع الخصوم على أوراق الدعوى
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعالنهم بالحضور أمام المحكمة المختصة

حيث ال يتم االستجواب إال بإطالع املتهم عىل التهمة املنسوبة إليه ومواجهته باألدلة القائمة ضده ومناقشته
بها بشكل تفصييل ،حيث إن االستجواب كأحد إجراءات التحقيق يهدف إىل تحقيق غايتني ،األوىل الحصول
عىل دليل إثبات للسري يف مجريات التهمة املسندة للمتهم ،والثانية تمكني املتهم من فرصة إثبات براءته
ونفي ما هو مسند إليه.109
ومن هنا كان حق املتهم يف إطالعه عىل التهمة وأسباب القبض عليه من ضمانات املحاكمة العادلة اللصيقة
بشخص املتهم ،وعليه يتوجب عىل وكيل النيابة العامة عند استجواب املتهم إحاطته بالتهمة املنسوبة إليه
وبأمر القبض.110
  ثالثا :الحق يف االستعانة بمحام قبل املحاكمة  
تعترب االستعانة بمحام يف مرحلة التحقيقات الجنائية إحدى وسائل حماية حقوق املتهم وتمكينه من
الدفاع عن نفسه .وهذا ما أكدته املادة  12من القانون األسايس الفلسطيني ،حني نصت عىل تمكني املتهم
أو املقبوض عليه من االتصال بمحام.
وعىل هذا نصت املادة  102من قانون اإلجراءات الجزائية بأنه من حق الخصوم االستعانة بمحام أثناء
التحقيق ،ومن حق املحامي االطالع عىل التحقيق السابق عىل االستجواب فيما يخص موكله ،وله أيضا أن
يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته ومالحظاته ،مع مالحظة أن املحامي ال يستطيع أن يتكلم أثناء التحقيق
إال بإذن من وكيل النيابة ،ويف حالة منعه من الكالم يثبت ذلك يف محرض التحقيق.
ويجب عىل وكيل النيابة املحقق أن ينبه املتهم إىل أن من حقه االستعانة بمحام ،111وأال يجيب عىل األسئلة
املوجهة إليه إال بحضور محاميه ،وأن من حقه تأجيل االستجواب ملدة  24ساعة إىل حني حضور محاميه
وإذا عدل عن توكيل محام عنه أو إذا لم يحرض محاميه جاز استجوابه يف الحال ،112ويدون هذا التنبه يف
محرض التحقيق.

 -109حسن خوين ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق الجنائي ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،1998 ،ص.403
 -110املادة ( )118من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -111املادة ( 96و )123من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -112املادة ( )97/2من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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مادة ()123
حق المتهم في االتصال بذويه واالستعانة بمحام
يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة بمحام

وللمتهم حق االتصال بمحاميه دون حضور أحد ،113ويف أي وقت يريد ودون أي قيد أو رقابة ولكن قد
يقرر وكيل النيابة وملصلحة التحقيق أن يمنع االتصال باملتهم املوقوف مدة ال تتجاوز عرشة أيام قابلة
للتجديد ملرة واحدة ولكن هذا املنع ال يرسي عىل محاميه ،114ويسمح ملحامي املوقوف مقابلته عىل انفراد
سواء كانت املقابلة بناء عىل طلب املوقوف أو املحامي.115
مادة ()124

  رابعا :الحق يف االتصال مع العالم الخارجي  
يرتتب عىل توقيف املتهم تقييد حريته يف التنقل وتقييد حريته يف االتصال مع الغري ،ويكون يف هذه الحالة
بأمس الحاجة إىل االتصال مع ذويه وأقاربه ويفرتض تمكينه من ذلك.
وأكدت املادة  123من قانون اإلجراءات الجزائية عىل حق املتهم يف االتصال بذويه ،ولكن االتصال باملوقوف
بمركز اإلصالح والتأهيل ال يكون إال بإذن كتابي من النيابة العامة.117
مادة ()123
حق المتهم في االتصال بذويه واالستعانة بمحام
يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة بمحام.

أصول االتصال بالمتهم الموقوف في السجن

مادة ()124

ال يجوز ملأمور مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أن يسمح ألحد باالتصال باملوقوف إال بإذن كتابي
من النيابة العامة ،ويجب عليه يف هذه الحالة أن يدون يف دفرت املركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك
ووقت املقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن ،وذلك دون إخالل بحق املتهم يف االتصال بمحاميه دون حضور
أحد.

أصول االتصال بالمتهم الموقوف في السجن

وتظهر أهمية العالقة بني املتهم ومحاميه والتي يضفى عليها الرسية بأنه ال يجوز إثبات واقعة بالرسائل
واألحاديث املتبادلة بني املتهم ومحاميه.116
مادة ()211
إثبات واقعة بالرسائل واألحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه
ال يجوز إثبات واقعة بالرسائل واألحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه

إال أن القوانني الفلسطينية لم تعالج مسألة املساعدة القانونية وتوكيل محام للمتهم الذي ال يستطيع ماديا
توكيل محام للدفاع عنه يف مرحلة التحقيقات الجنائية.

 -113املادة ( )124من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -114املادة ( )103من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -115املادة ( )54من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل «السجون».
 -116املادة ( )211من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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ال يجوز ملأمور مركز اإلصالح والتأهيل (السجن) أن يسمح ألحد باالتصال باملوقوف إال بإذن كتابي من
النيابة العامة ،ويجب عليه يف هذه الحالة أن يدون يف دفرت املركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت
املقابلة وتاريخ ومضمون اإلذن ،وذلك دون إخالل بحق املتهم يف االتصال بمحاميه دون حضور أحد.
قاض  
  خامسا :الحق يف املثول عىل وجه الرسعة أمام ٍ
إن إجراء التحفظ هو إجراء عارض ومؤقت يمارسه مأمورو الضبط القضائي بهدف البحث عن الجرائم
ومرتكبيها وذلك بجمع األدلة ،ومنعا لفتح أي مجال للتعسف واالعتداء عىل الحريات الفردية فإنه ال يجوز
أن تزيد مدة التحفظ عىل  24ساعة ،ويتوجب عىل مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال املقبوض
عليه ،وإذا لم يأت بمربر إطالق رساحه يرسله إىل النيابة العامة.118
مادة ()34

السماع الفوري ألقوال المقبوض عليه

يجب عىل مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا ً أقوال املقبوض عليه فإذا لم ِ
يأت بمربر إطالق رساحه
يرسله خالل أربع وعرشين ساعة إىل وكيل النيابة املختص.
 -117املادة ( )124من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -118املادة ( )34من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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مادة ()117

التحفظ على المقبوض عليه

  سادساً :حق الطعن يف مرشوعية القبض واالعتقال  

ال يجوز أن تزيد مدة التحفظ يف جميع األحوال عىل أربع وعرشين ساعة ويتم إبالغ النيابة العامة بذلك فوراً.

نصت املادة  116من قانون اإلجراءات الجزائية أنه عىل «املسؤول عن مركز الرشطة الذي استلم املقبوض
عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فورا يف أسباب القبض».

 1يجب عىل مدير املركز أو مكان التوقيف أن يسلم املتهم خالل أربع وعرشين ساعة إىل النيابة العامةللتحقيق معه.

األصل أن يتم القبض عىل أي شخص بموجب مذكرة صادرة عن الجهة املخولة قانونا بذلك ،موضحا فيها
أسباب القبض حفاظا عىل الرشعية والقانونية ،أما إذا تم القبض عىل أي شخص دون مذكرة فعىل مدير
مركز الرشطة املحال له املقبوض عليه التحقيق فورا بأسباب القبض وإطالق رساحه إذا لم يكن هناك ما
يدينه ،وإال كان من حق املقبوض عليه الطعن يف مرشوعية القبض عليه.

المادة ()107

 2يستجوب وكيل النيابة املتهم املطلوب بمذكرة حضور يف الحال ،أما املتهم املطلوب بمذكرة إحضار ،فعىل وكيل النيابة أن يستجوبه خالل أربع وعرشين ساعة من تاريخ القبض عليه.
لوكيل النيابة توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة ثمان وأربعني ساعة مع مراعاة تمديد التوقيف من قبل املحكمة
املختصة طبقا للقانون ،119ولوكيل النيابة أيضا إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه
120
أكثر من أربع وعرشين ساعة أن يطلب من قايض الصلح تمديد التوقيف ملدة ال تتجاوز خمسة عرش يوما
وعند سماع قايض الصلح ألقوال ممثل النيابة العامة واملقبوض عليه فله أن يفرج عنه ،أو يوقفه ملدة ال تزيد
عىل خمسة عرش يوما ،ويجوز تجديد توقيفه مددا أخرى ال تزيد يف مجموعها عىل خمسة وأربعني يوما.121
وال يجوز أن تزيد مدة توقيف أي شخص عىل خمسة وأربعني يوما ،إال إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب
العام أو أحد مساعديه إىل محكمة البداية ،وهنا ال يجوز أن تزيد مدة التوقيف عىل خمسة وأربعني يوما،122
ولكن يجوز للمحكمة املختصة بمحاكمة املتهم تمديد توقيفه مرتني مدة كل منهما خمسة وأربعون يوما
إذا تم عرضه عىل املحكمة قبل انتهاء مدة توقيفه املوضحة أعاله والبالغة ثالثة أشهر.123
وال يجوز بأي حال من األحوال أن تزيد مدد التوقيف عىل ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات التحقيق،
وإذا حدث ذلك يفرج عن املتهم فورا لخطأ يف اإلجراءات ما لم تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته،
وال يجوز توقيف املتهم ملدة تزيد عىل مدة العقوبة املقررة للجريمة املوقوف بسببها.124
ال شك أن توقيف املتهم إجراء رضوري ملصلحة التحقيق وتمكينا للعدالة ،ولكن يف املقابل قد يطول أمد
التحقيق ،وكما هو مسلم به فإن األصل براءة املتهم حتى تثبت إدانته يف محاكمة عادلة ،ومن هنا فقد أوجد
القانون حق تقرير إخالء سبيل املتهم بالكفالة بعد أن يعني محل له يف الجهة التي يشملها اختصاص
املحكمة ،ما لم يكن مقيما فيها.125
 -119املادة ( )108من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -120املادة ( )119من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -121املادة ( )120من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -122املادة ( )120/2من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -123املادة ( )120/3من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -124املادة ( 120/4و )5من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -125املادة ( )130من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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  سابعاً :الحق يف املحاكمة خالل فرتة زمنية معقولة  
من حق كل من يقبض عليه أو يوقف أن يقدم للمحاكمة دون تأخري ،126وتوقيف املتهم لحني محاكمته
ليس القاعدة العامة ،بل من حقه اإلفراج عنه بالكفالة التي تراها املحكمة مناسبة.
  ثامناً :حقوق املتهم خالل مرحلة التحقيق وخاصة يف االستجواب  
•حق املتهم يف معاملة إنسانية وحظر اإلكراه عىل االعرتاف
تجب معاملة كل شخص يقبض عليه بما يحفظ كرامته ،127وعليه نصت املادة  13من القانون األسايس
الفلسطيني عىل أنه« :ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب» .وهذا النص مطلق ،واملطلق يجري عىل
إطالقه ،وعليه ال يجوز إكراه املقبوض عليه أو إخضاعه للتعذيب أثناء التحقيق معه واستجوابه من قبل
وكيل النيابة بل يجب أن يعامل بما يليق بإنسانيته.
يجب أن يتم االستجواب بعيدا عن كافة أشكال املعاملة الالإنسانية أو الضغط أو اإلكراه والتعذيب ،وإال
كان االستجواب باطال ،حيث إن كل قول أو اعرتاف صدر نتيجة لإلكراه أو التعذيب يقع باطال.128
ومن هنا فقد نص قانون العقوبات األردني الساري بالضفة الغربية عىل عقوبة الحبس من ثالثة أشهر
إىل ثالث سنوات لكل من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي ال يجيزها القانون بقصد
الحصول عىل إقرار بجريمة أو معلومات بشأنها.129
 -126املادة ( )12من القانون األسايس املعدل لسنة .2003
 -127املادة ( )29من قانون اإلجراءات الجزائية.
 -128املادة ( )13/2من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -129املادة ( )208من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
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•الحق يف التزام الصمت أثناء االستجواب
يجب عىل وكيل النيابة عند الرشوع بالتحقيق مع املتهم أن ينبهه إىل حقوقه وحقه يف التزامه الصمت وعدم
اإلجابة ،وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده يف معرض البينة عند محاكمته ،130وال يجوز أن يعد
امتناعه قرينة عىل ثبوت التهمة ضده.
مادة ()217
حق المتهم في الصمت
للمتهم الحق في الصمت ،وال يفسر صمته أو امتناعه عن اإلجابة بأنه اعتراف منه

•االحتفاظ بسجل التحقيق
عىل وكيل النيابة يف جميع إجراءات التحقيق اصطحاب كاتب لتدوين املحارض ويوقعها معه ،131ويعلن
للخصوم باليوم الذي يبارش فيه التحقيق ومكانه.132
وللمتهم واملجني عليه واملدعي بالحقوق املدنية أن يطلبوا عىل نفقتهم صورا من أوراق التحقيق أو مستنداته،133
ولهم حق االطالع عىل محارض التحقيق حال االنتهاء منها بعد حصولهم عىل إذن من النيابة العامة.134
ويدون يف محرض التحقيق الدفوع والطلبات التي يقدمها الخصوم وأسماء الشهود الذين استشهد بهم
ويؤمر بحضورهم ويمنع اختالطهم لحني سؤالهم ،135وعند استجواب املتهم يجب إثبات أقواله يف محرض
االستجواب.136
ويدون يف محرض االستجواب وبعد معاينة وكيل النيابة لجسم املتهم كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة
وسبب حدوثها ،137ويوقع عىل محارض التحقيق وكيل النيابة الذي بارش التحقيق وكاتب املحرض واملتهم
الذي حقق معه.
  تاسعا :الحق يف االحتجاز يف مكان احتجاز رسمي  

وهذا ما أكد عليه قانون اإلجراءات الجزائية يف املادة  125بالنص عىل أنه «ال يجوز توقيف أو حبس أي
إنسان إال يف مراكز اإلصالح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف املخصصة لذلك بموجب القانون ،وال
يجوز ملأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال بمقتىض أمر موقع من السلطة املختصة وال يجوز له أن
يبقيه بعد املدة املحددة بهذا األمر».
وعند إرسال املوقوف إىل مركز اإلصالح والتأهيل من أجل توقيفه تسلم صورة من أمر التوقيف إىل مأمور
املركز بعد توقيعه عىل األصل باالستالم.138
ويتعني عىل مأمور املركز التثبت من هوية النزيل وقانونية املذكرة (أمر التوقيف) ،ويُفتح ملف خاص لكل
نزيل لقيد التفاصيل املتعلقة به.139
حيث يوجد يف كل مركز سجل عام مرقوم للنزالء ودفرت يومية لحوادث املركز وتخضع هذه السجالت
لرقابة وإرشاف مدير السجن وهو املسؤول عن تنظيمها واستيفاء بياناتها.140
  عارشا :الحق يف املعاملة اإلنسانية داخل مراكز االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب
م�ن حق املتهمني وس�ائر املحرومين من حريته�م معاملة الئقـة وال يج�وز إخضـاع أح�د ألي إكراه أو
تعذي�ب ،141وبالت�ايل ال يج�وز معاملة املحرومني م�ن حريتهم واملوقوفين معاملة ال تليق باإلنس�انية أو
تعريضهم للتعذيب.
وللن�زالء ح�ق اإلرشاف الطبي والصح�ي الدائم والدوري ،حيث تت�م معاينة كل نزيل ل�دى دخوله املركز
وقب�ل اإلف�راج عنه ،ويُ�دوَّن تقرير عن حالته الصحية بتاريخ وس�اعة إعداده ،وينش�أ يف كل مركز عيادة
طبي�ة مزودة باملعدات واألدوية ،وتقدم تقريرا مصحوبا ً بالتوصي�ات ملدير املركز .142ويتعني عىل الطبيب
تفقد أماكن النوم والحجز االنفرادي ويف حالة األمراض أو الوبائية فيجب عزل املش�تبه يف إصابتهم لحني
الشفاء.143

عالج القانون األسايس الفلسطيني هذا الحق عندما نص يف املادة  11الفقرة الثانية عىل أنه« :ال يجوز
الحجز أو الحبس يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون».

ومن حق كل موقوف أو نزيل التقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز
اإلصالح والتأهيل الذي يتوجب عليه قبولها وإبالغها النيابة العامة بعد إثباتها يف سجل خاص معد لذلك
يف املركز.144

 -130املادة ( 97/1و )96من قانون اإلجراءات الفلسطيني.
 -131املادة ( )58من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -132املادة ( )61من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -133املادة ( )63من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -134املادة ( )92من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -135املادة ( 62و )101من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -136املادة ( )96/2من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -137املادة ( )99من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.

 -138املادة ( )122من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -139املادة ( )6من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -140املادة ( )5من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -141املادة ( )13من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -142املادة ( )13من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -143املادة ( )14من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -144املادة ( )127من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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وقد نظم قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل هذا املوضوع يف نص املادة  18بأنه من حق النزيل تقديم
أية شكوى أو أي طلب وذلك:
•برفع الطلب أو الشكوى عىل النموذج الخاص بذلك.
•يسجل الطلب أو الشكوى يف سجل خاص قبل إرساله إىل الجهة املختصة ويبلغ بالرد فور وصوله.
مادة ()127

 .3النزالء من غري ذوي السوابق.
 .4النزالء من ذوي السوابق.
واحرتاما لإلنسانية فيجب تنظيم دورات تعليمية للنزالء ملحو األمية للذين ال يحسنون القراءة والكتابة،
وتأمني فرص تعليمية للنزالء ملواصلة تعليمهم يف مختلف املراحل الدراسية ،وكل ذلك يف إطار اإلمكانيات
املتاحة ومتطلبات الحفاظ عىل النزالء وأمن املركز.147

تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزالء

مادة ()30

لكل موقوف أو نزيل الحق يف أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز
اإلصالح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبالغها للنيابة العامة بعد إثباتها يف سجل خاص
يعد لذلك يف املركز

تنظيم الدورات وتأمين الفرص التعليمية

وفيما يتعلق بتواجد النزالء داخل مراكز اإلصالح والتأهيل فإنه يتوجب وضع النزالء الذكور يف قسم
منفصل عن النزيالت اإلناث بحيث يتعذر الحديث أو االتصال أو الرؤية بينهما ،كما يوضع األحداث يف
مراكز خاصة بهم.145
مادة ()24

فصل النزالء حسب الجنس

يوضع النزالء الذكور يف قسم منفصل عن النزيالت اإلناث بحيث يتعذر الحديث أو االتصال أو الرؤية
بينهما ،ويوضع األحداث يف مراكز خاصة بهم
وداخل املركز يوزع النزالء يف أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به الظروف ،حيث يتم فصل النزالء الذين
لم تصدر ضدهم أحكام عن النزالء املحكومني ،والنزالء يف الدعاوى الحقوقية كدعوى الدين والنفقة عن
النزالء يف الدعاوى الجنائية ،والنزالء من غري ذوي السوابق عن النزالء من ذوي السوابق.146
مادة ()25
تصنيف النزالء

يصنف النزالء من كل جنس داخل املراكز ويوزعون يف أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح به ظروف
كل مركز:
 .1النزالء املوقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من املحاكم املختصة.
 .2النزالء يف دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
 -145املادة ( )24من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -146املادة ( )25من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
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تقوم املديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية املختصة بتنظيم دورات تعليمية ملحو األمية للنزالء
الذين ال يحسنون القراءة والكتابة كما وتقوم بتأمني الفرص التعليمية للنزالء اآلخرين ملواصلة تعليمهم
يف مختلف املراحل الدراسية سواء يف املدارس امللحقة باملركز أم يف املدارس العامة أو املهنية خارجها ،وفق
اإلمكانات املتاحة ومتطلبات الحفاظ عىل النزالء وأمن املركز.
كما ال بد من توفري املقومات الالزمة للنزالء لتمكينهم من املطالعة واالستذكار وإيجاد الوسائل التي تمكنهم
من مواصلة دراستهم الجامعية وتمكينهم من أداء االمتحانات بإرشاف الجهات التعليمية املختصة سواء
داخل املركز أو خارجه .148ويف حالة حصول النزيل عىل شهادة أثناء تواجده يف املركز فال يجوز أن تضمن
الشهادة أي بيان يفيد بأنه حصل عليها أثناء تواجده يف املركز.149
وتنشأ يف كل مركز مكتبة عامة تهدف إىل تثقيف وتهذيب النزالء وتشجيعهم عىل املطالعة يف أوقات الفراغ
كما يسمح للنزالء بإحضار الكتب واملجالت والصحف ،كما تعقد دورات تثقيفية وتُلقى محارضات
إرشادية وأخالقية ودينية وثقافية.151
150

مادة ()31
توفير مقومات المطالعة وإيجاد وسائل مواصلة الدراسة الجامعية

عىل املديرية العامة بالتنسيق مع الجهات التعليمية املختصة توفري املقومات الالزمة للنزالء لتمكينهم من
املطالعة واالستذكار وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم مواصلة دراستهم الجامعية استثناء عىل رشط
الدوام اليومي وتمكينهم من أداء االمتحانات تحت اإلرشاف املبارش للجهات التعليمية املختصة سواء داخل
املركز أو خارجه.
 -147املادة ( )30من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -148املادة ( )31من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -149املادة ( )32من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -150املادة ( )35من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
 -151املادة ( )34من قانون بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
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الفصل الخامس

قواعد ومعايير العدالة أثناء المحاكمة
سنتناول بالتوضيح يف هذا الفصل قواعد ومعايري العدالة أثناء مرحلة املحاكمة أي لدى العرض عىل القضاء
وفقا ً للقوانني الدولية (املحور األول) والقوانني الوطنية (املحور الثاني).

الفصــل الخامس

المحور األول :قواعد ومعايير العدالة أثناء المحاكمة وفقا للقوانين الدولية
ويف هذا املحور سوف نعالج الحقوق والضمانات التي يجب أن يتمتع بها املتهم أثناء سري املحاكمة الواجبة
االحرتام وااللتزام من جانب السلطات العامة ،وتتمثل هذه الحقوق بالتايل:

قواعد ومعايير العدالة أثناء
المحاكمــة

  أوال :الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب القانون
لقد سبق وتناولنا هذا الحق بالتفصيل يف الفصل األول من املطلب األول.
  ثانيا :افرتاض الرباءة  
املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة علنية توافرت فيها للمتهم جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن
نفسه ،152وإن هذا الحق ينشأ يف أول إجراء من إجراءات التحقيق ويجب أن يتعامل مع املتهم عىل هذا
األساس لحني صدور الحكم النهائي باإلدانة ،وهو حق ومبدأ تتفق عليه القوانني الدولية.
فقد جاء يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أن« :من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن
يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا».153
وإن افرتاض براءة املتهم مبدأ عام لم يرد عليه أي استثناء يف القواعد الدولية ،ومن مظاهر التعامل مع
املتهم عىل كونه بريئا مثوله أمام املحكمة أو الهيئة القضائية دون أغالل أو أصفاد أو سالسل فال يجوز
تقييد املتهمني لدى عرضهم عىل القضاء ،154ومن حق املتهم لدى عرضه عىل املحكمة ارتداء ثيابه الخاصة
أو مالبس أخرى ال تسرتعي األنظار ،155وعدم وضعه يف قفص االتهام ،فال يجوز الترصف بطريقة تؤثر عىل
افرتاض براءة املتهم بشكل يعكس عىل انه مذنب.
 -152املادة ( )11/1من اإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان.
 -153املادة ( )14/2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -154املادة (/33أ) من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 -155املادة ( )17/3من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
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ويستتبع افرتاض براءة املتهم إيقاع عبء اإلثبات عىل جهة االدعاء النيابة العامة ،ويف حالة وجود أي شك
حول الدعوى فإن هذا الشك يفرس لصالح املتهم ،156ويكون من حق املتهم تقديم طلب اإلفراج بكفالة الذي
يكون من حق القايض قبوله أو رفضه استنادا ملجريات التحقيق الجنائي.
  ثالثا :الحق يف النظر العلني يف القضية  
علنية الجلسات تهدف إىل زيادة ثقة الجمهور بنزاهة القضاء وشفافيته من خالل متابعة اإلجراءات املتبعة
أمام املحاكم فهي تضمن حق الفرد بمحاكمة عادلة ال تجاوز فيها.
أكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  14الفقرة  ،1واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان يف املادة  10منه عىل الحق يف النظر يف القضية بشكل علني ،أي بمعنى أن تكون جلسات املحاكمة
مفتوحة للجمهور دون استثناء ،بما يف ذلك أيضا الصحافة واإلعالم .وعليه يجب تمكني الجمهور من
حضور الجلسات وذلك من خالل تحديد موعد ومكان الجلسات وتقديم التسهيالت لذلك.157
إال أن املادة  14الفقرة  1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية نصت عىل ظروف معينة
كحاالت استثناء ملنع الصحافة والجمهور من حضور املحاكمة كلها أو بعضها ألحد األسباب التالية التي
وردت عىل سبيل الحرص ،وهي:
1 .1لدواعي اآلداب العامة (بعض دعاوى الجرائم الجنسية) ،أو النظام العام أو األمن القومي يف
مجتمع ديمقراطي.

  رابعا :الحق يف الدفاع  
كفلت القواعد الدولية للمتهم الحق يف الدفاع ،فقد جاء يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة  11الفقرة
 1أنه من حق كل شخص اتهم بارتكاب جريمة أن يحاكم عرب محاكمة علنية يوفر فيها الضمانات الالزمة
للدفاع عن نفسه ،وهذا الحق يشمل توكيل محام وهو ما يطلق عليه باملساعدة القانونية.
وجاء أيضا يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة  ،10التي نصت عىل حق املتهم يف أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا منصفا.
وهذا ما أكده العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  14الفقرة أ عىل وجوب أن تكون
قضية املتهم محل نظر منصف».
والنظر العادل واملنصف يف الدعوى يعني تمتع كل أطراف الدعوى باملساواة يف إجراءات التقايض والتعامل
معهم دون أي تمييز ،162ما يؤكد عىل حق الدفاع.
كما يعترب حق الدفاع حقا مقدسا أكدت عليه القوانني الدولية ،ولحق الدفاع مستلزمات تتمثل بالتايل:
•حق املتهم يف حضور املحاكمة

2 .2ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى (الدعاوى التي تتعلق باألحداث أو قضايا
األزواج ،الدعاوى التي يكون الضحايا فيها أطفاال أو ضحايا العنف الجنيس).

نصت املادة  14الفقرة  /3د من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن من ضمانات
املتهم أثناء النظر يف قضيته «أن يحاكم حضوريا».

3 .3يف الحاالت التي هي يف أدنى الحدود التي ترى املحكمة أن من شأن العلنية أن تخل بمصلحة
158
العدالة (حماية الشهود).

وأكدت عىل ذلك املادة  63من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،التي نصت عىل أن يكون
املتهم حارضا أثناء املحاكمة ،وللمحكمة استبعاد املتهم وحرمانه من حضور املحاكمة يف حالة مواصلة
تعطيل سري املحاكمة عىل أن توفر ما يمكنه من متابعة املحاكمة وتوجيه املحامي من خارج قاعة املحكمة
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت إذا لزم األمر وال تتخذ مثل هذه اإلجراءات إال يف الظروف االستثنائية،
ويكون ذلك لفرتة محدودة وفقا ملا تقتضيه الحالة.

ويف جميع األحوال فمن حق املتهمني حضور جلسة االستماع أمام املحكمة التي تحاكمهم.159
ويجب أن يصدر الحكم بصورة علنية ،إال إذا كان الحكم يتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم خالف ذلك أو
 -156لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13املساواة أمام املحاكم والحق يف محاكمة عادلة والهيئات القضائية والحصول عىل محاكمة
عادلة ،الفقرة (.)7
 -157لجنة حقوق اإلنسان ،آراء اعتمدت يف  13يوليو /تموز  ،1990فان موير ضد هولندا ،البالغ رقم  ،215/1986ص.60
 -158املادة ( )14/1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -159لجنة حقوق اإلنسان ،آراء اعتمدت يف  23تموز  ،2002ميغيل أنخيل رودريغيس اوريخويال ضد كولومبيا ،البالغ رقم ،848/1999
الفقرة (.)7
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كانت القضية تتناول خالفات بني زوجني أو القضية تتعلق بالوصاية عىل أطفال ،160مع توضيح األسس
القانونية التي استند إليها الحكم (تسبيب الحكم).161

إن حق املتهم بحضور جلسات املحاكمة حق أسايس لتمكينه من الدفاع عن نفسه والتحضري املناسب له،
 -160املادة ( )14/1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -161لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13املادة ( :)14/29املساواة أمام املحاكم والحق يف محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة
مستقلة يحددها القانون.
 -162لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32املادة ( :)14/8الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية والحصول عىل محاكمة
عادلة.
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نظرا الطالعه عىل وقائع القضية ومجرياتها .ويفرض هذا الحق عىل السلطات يف الدولة اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتبليغ املتهم وموكله بمكان وزمان جلسات املحاكمة ورضورة حضورهما ،عىل أن يكون ذلك قبل
وقت كاف إلعداد دفاعهما ،وال يجوز استبعادهما عىل نحو خاطئ .163ويجوز للمتهم التنازل عن حقه يف
حضور جلسات املحاكمة عىل أن يكون هذا التنازل كتابة.164
وعليه فإن األصل أن يكون املتهم حارضا املحاكمة وعىل السلطات اتخاذ ما يلزم لذلك واالستثناء أن يحاكم
املتهم غيابيا لظروف استثنائية إذا صدر عنه ما يعرقل العدالة أثناء املحاكمة.
فاملحاكمة الغيابية للمتهم هي انتهاك للقواعد الدولية لحقوق اإلنسان .165واستنادا للمادة  63الفقرة 2
من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يف حالة حرمان املتهم من حضور جلسات املحاكمة
واستبعاده فإنه يتوجب اتخاذ كافة البدائل املعقولة لتمكينه من االطالع عىل وقائع القضية واالستماع لها،
ويف حالة تعذر ذلك فإنه يجب استخدام تكنولوجيا االتصاالت طبقا ملا تقتضيه الحالة ،وذلك مراعاة حقوق
الدفاع للمتهم ،وهذا ما استقرت عليه اللجنة املعنية لحقوق اإلنسان.166
•الحق يف املساواة بني االدعاء والدفاع
أكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  14الفقرة  1أن «الناس جميعا سواء أمام
القضاء» ،وهذا يعني املساواة بني االدعاء والدفاع يف تقديم الحجج والبينات يف كافة مراحل الدعوى الجزائية.

•الحق يف استدعاء الشهود واستجوابهم
أقرت القواعد الدولية للمتهم بحق مناقشة شهود االتهام بنفسه أو من قبل غريه ،وأن يحصل عىل املوافقة
عىل استدعاء شهود النفي والدفاع بالرشوط ذاتها املطبقة يف حالة شهود االتهام ،وهذا ما نص عليه العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  14الفقرة /3ه.
وعليه فإن للمتهم الحق يف مناقشة شهود اإلثبات ،وهذا يتطلب حضور املتهم جلسات املحاكمة ،كما يجب
عىل االدعاء خالل فرتة زمنية معقولة قبل املحاكمة ،تزويد الدفاع بأسماء الشهود الذين يعتزم استدعاءهم
أثناء املحاكمة ،وذلك إلعطاء محامي الدفاع الوقت الكايف إلعداد قضيته ،169وذلك لتمكني املتهم من إعداد
دفاعه واستجواب شهود اإلثبات بشكل مضاد وبما يخدم مصالحه ومنحه الوقت الالزم لذلك.
وللمتهم الحق يف استدعاء شهود النفي أي الدفاع بذات الرشوط املطبقة عىل شهود اإلثبات ،وهذا يقتضيه
مبدأ التكافؤ بني االدعاء والدفاع ،ويرتب هذا الحق عىل عاتق الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان
واجب تقديم التسهيالت الالزمة والرضورية لتأمني حضور شهود النفي ،وإذا تعذر عىل أحد الشهود
الحضور ألداء الشهادة بسبب عدم توفر املوارد املالية للحضور إىل املحكمة ،ينبغي توفري وتأمني حضوره
إىل املحكمة.170
ويف جميع األحوال ال تكون املحكمة ملزمة باالنصياع إىل طلب املتهم باستدعاء الشهود ،وإنما األمر مرتوك
للسلطة التقديرية للمحكمة ومدى إنتاجية السماع لشهادة الشاهد يف القضية.171

ويطلق عىل املساواة بني االدعاء والدفاع مبدأ تكافؤ األسلحة ،حيث تهدف إىل تحقيق توازن عادل ومنصف
يف الفرص بني أطراف الدعوى ،وعليه يكون هذا املبدأ محال لالنتهاك إذا ما انعدم التساوي بني أطراف
الدعوى يف تقديم الدفوع والردود واألسباب ،فلكل طرف من أطراف الدعوى االستعانة بالوسائل واألساليب
ذاتها للدفاع عن حججهم ،167وعليه فإن مبدأ تكافؤ األسلحة يعني املساواة بني أطراف الدعوى بكافة
اإلجراءات الجزائية.

واالستماع إىل شهادة الشاهد ال يكون دائما بصورة علنية ،فهناك حاالت يتم فيها االستماع إىل شهادة
الشهود رسا أي دون حضور املتهم ،عىل سبيل املثال إذا كان الشاهد حدثا ،أو كانت جريمة هتك عرض أو
جريمة جنسية ،172عىل أن ال يمس هذا حق الدفاع للمتهم ،وحق بقاء املحامي الذي يدافع عنه يف استجواب
ذلك الشاهد.

ويتفرع عن هذا املبدأ حق الخصوم يف الدعوى برد الدعوى أو بإنكار التهمة أو االدعاء إنكارا تاما ،فلكل
طرف الحق يف الرد وتقديم الدفوع املخالفة واالدعاءات املتقابلة ،ويرتتب عىل ذلك حق الخصوم يف االطالع
عىل كل ما يتعلق بالدعوى من وثائق وبينات ودفوع وطلبات ومرافعات ،وهذا ما يطلق عليه بمبدأ حضورية
املحاكمة.168

هناك حاالت تقتيض حماية حياة الشهود ،منها ما جاء يف اإلعالن الخاص باملبادئ األساسية لتوفري العدالة
لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يف نص املادة  6منه عىل أنه :يتوجب عىل اإلجراءات القضائية
واإلدارية إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم بأن مصالحهم عرضة للخطر والتأثري
وأخذها يف االعتبار يف كافة مراحل اإلجراءات القضائية وكل ذلك دون إجحاف بحقوق املتهمني وبما يتمىش
مع النظام القضائي الوطني.173

 -163لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32آراء  25آذار /مارس  ،1983حالة مبانغي ضد زائري ،البالغ رقم  ،16/1977الفقرة .36
 -164لجنة حقوق اإلنسان ،املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر يف  23نوفمرب  ،1993بواتريمول ضد فرنسا ،الطلب رقم
 ،14032/88الفقرة .36
 -165لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32آراء  25آذار /مارس  ،1983حالة مبانغي ضد زائري ،البالغ رقم  ،16/1977الفقرة .36
 -166لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13الفقرة .11
 -167علوان ،محمد يوسف ،وآخرون ،القانون الدويل لحقوق اإلنسان (الحقوق املحمية) ،عمان ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،ج،2009 ،2
ص.232
 -168املرجع السابق ،ص.232
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 -169اللجنة الدولية للحقوقيني ،مرجع سابق ،ص.101
 -170محمد وآخرون ،القانون الدويل لحقوق اإلنسان (الحقوق املحمية) ،2009 ،ج ،2ص.250-251
 -171املرجع السابق ،ص.250
 -172املرجع السابق ،ص.251
 -173املادة (/6ب) من اإلعالن الخاص باملبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.
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•حق املتهم يف املساعدة القانونية
نصت املادة  14الفقرة /3د من العهد الدويل عىل أنه لكل من اتهم بارتكاب جريمة الحق يف الدفاع عن
نفسه سواء بشخصه أو أن يوكل محاميا يختاره لذلك ،ويجب عىل املحكمة إبالغ وإفهام املتهم بهذا الحق.
وقد نص املبدأ  1من املبادئ األساسية الخاصة بدور املحامني بأن من حق كل شخص طلب املساعدة
من محام ،وأن يختاره بنفسه من أجل حماية حقوقه وإثباتها ،واالستعانة به يف كافة مراحل اإلجراءات
الجنائية ،أي أن املساعدة القانونية ال تقترص عىل مرحلة املحاكمة بل أيضا تشمل مرحلة التحقيق كما سبق
أن تم تناوله.
كما تكون الدولة ملزمة بانتداب محام ليدافع عن املتهم إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك وإن لم يكن
باستطاعة املتهم دفع أتعاب املحاماة ،174ويجب أن يكون املحامي املنتدب ذا خربة وكفاءة تتالءم مع طبيعة
التهمة املوجهة للمتهم ،175حيث يلعب املحامي دورا كبريا يف تمكني حق الدفاع للمتهم فمن واجبات املحامي
إسداء املشورة للمتهم فيما يتعلق بحقوقه وواجباته وكافة األمور التي يفرضها النظام القانوني ،واتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لحماية مصالح املتهم.176
ومن حق املتهم االتصال مع محاميه يف إطار تام من الرسية ،ويتوجب عىل السلطات أن تكفل وتحرتم رسية
االتصاالت واملشاورات التي تجري بني املحامني وموكليهم .177ونصت املادة  93من قواعد األمم املتحدة
النموذجية الدنيا عىل أنه يجوز أن تتم املقابالت بني املتهم ومحاميه عىل مرمى نظر الرشطي ولكن ليس
عىل مرمى سمعه.
وباملقابل كفلت القواعد الدولية حماية املحامني أثناء مزاولتهم ألعمالهم ،فقد نص املبدأ  16من املبادئ
األساسية الخاصة بدور املحامني أنه عىل الحكومات أن تكفل للمحامني أداء وظائفهم دون تخويف أو
تدخل غري الئق ،وعدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم للمالحقة القانونية ،وال يجوز عكس ما يقوم به
املحامون للدفاع عن موكليهم عىل شخصيتهم.
•حق املتهم يف الحصول عىل مساعدة مرتجم
حتى يتمكن املتهم من الدفاع عن نفسه بصورة كاملة يتعني أن يفهم ويتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة،
والقول بغري ذلك يشكل عقبة وفجوة أمام حق الدفاع للمتهم ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بني االدعاء والدفاع.
وعليه أقرت القواعد الدولية حق املتهم باالستعانة بمرتجم إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة
يف املحكمة ،فقد نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة  14الفقرة /3و أن من
 -174املادة (/14/3د) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .واملبدأ ( )3من املبادئ األساسية الخاصة بدور املحامني.
 -175املبدأ ( )6من املبادئ األساسية الخاصة بدور املحامني.
 -176املبدأ ( )13من املبادئ األساسية الخاصة بدور املحامني.
 -177املادة (/14/3ب) من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .واملبدأ ( )22من املبادئ األساسية الخاصة بدور املحامني.
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ضمانات املتهم أثناء نظر قضيته تزويده مجانا برتجمان إذا كان ال يتكلم أو يفهم اللغة املستخدمة يف
املحكمة .وباالستناد لنص هذه املادة من حق كل من اتهم بجريمة أثناء نظر قضيته إذا كان ال يتكلم أو ال
يفهم اللغة املستخدمة يف املحكمة أن تزوده املحكمة بمرتجم مجانا.
ونصت املادة  67الفقرة /1و من النظام األسايس للمحكمة الدولية الجنائية عىل أن من حق املتهم «أن
يستعني مجانا بمرتجم شفوي كفء وبما يلزم من الرتجمات التحريرية الستيفاء مقتضيات اإلنصاف إذا
كان ثمة إجراءات أمام املحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غري اللغة التي يفهمها املتهم فهما تاما
ويتكلمها» .وبإمعان النظر بنص املادة نجدها أوجبت أن يكون املرتجم كفئا ،كما نصت رصاحة عىل حق
املتهم يف الحصول عىل ترجمات تحريرية لوثائق تقتيض العدالة واإلنصاف حق املتهم يف الحصول عليها
طاملا ال يستطيع أن يفهمها باللغة املكتوبة بها.
إن حق املتهم باالستعانة بمرتجم والحصول عىل وثائق مرتجمة إذا ما كان باستطاعته فهم اللغة املستخدمة
يف املحكمة أو التكلم بها هو حق مكمل لحق الدفاع للمتهم وحقه يف املساواة يف الفرص بني جهة االدعاء
والدفاع ،ألن أحد أركان حق املتهم يف الحصول عىل تسهيالت إلعداد دفاعه حقه يف االستعانة بمرتجم
وترجمة املستندات إذا كان ال يتكلم وال يفهم لغة املحكمة ،وهذا ما أكدته لجنة حقوق اإلنسان يف التعليق
رقم  13الفقرة .13
وحق املتهم يف الحصول عىل مساعدة مرتجم ،هو حق ينرصف إىل مراحل املحاكمة جميعها بمختلف
درجاتها ،وإىل مرحلة ما قبل املحاكمة املتمثلة بالتحقيقات الجنائية كما وسبق تناوله يف الفصل السابق.
  خامسا :استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة املعاملة الالإنسانية أو التعذيب  
نصت املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة عىل أنه« :تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب،
كدليل يف أية إجراءات ،إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه األقوال».
وإذا ثبت أن الدليل تم الحصول عليه نتيجة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو العقوبة
الالإنسانية ،فال يجوز استخدام هذا الدليل ضد الشخص املعني أو ضد أي شخص آخر يف أية دعوى. 178
وهذا الحق ينرصف إىل ما قبل املحاكمة فعىل أعضاء النيابة العامة يف حالة حصولهم عىل أدلة وعملوا أو
اعتقدوا ،استنادا إىل أسباب وجيهة ،أنه تم الحصول عليها بأساليب غري مرشوعة سواء بالتعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة الالإنسانية ،أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ،رفض استخدام هذه األدلة ضد
أي شخص ،واستخدامها ضد الذين استخدموا هذه األساليب للحصول عىل األدلة.179
 -178املادة ( )12من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة.
 -179املادة ( )16من املبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة.
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وال يجوز بأي شكل من األشكال استغالل حالة الشخص املحتجز أو املسجون استغالال غري الئق من أجل
انتزاع االعرتاف منه أو إجباره عىل تجريم نفسه أو الشهادة ضد أي شخص آخر ،وال يجوز استخدام العنف
أو التهديد أو استخدام أساليب تنال من قدرته عىل اتخاذ القرارات والحكم عىل األمور.180
وعليه فإن األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة الالإنسانية أو العقوبة القاسية ال
تستخدم يف مواجهة الشخص الذي انتزعت منه بل تستخدم يف مواجهة األشخاص املسؤولني عن تلك
األفعال .ويجب أن يكون القضاة عىل علم تام بمدى رشعية وقانونية األدلة املستخدمة يف القضية املعروضة
عليهم ،فإذا اعتقدوا ألسباب معقولة ومنطقية أن األدلة تم الحصول عليها نتيجة التعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة الالإنسانية فعليهم استبعاد هذه األدلة.
وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد ملبدأ رشعية األدلة الذي يقصد به الحصول عىل األدلة من خالل وسائل
مرشوعة ،وقد تكون هذه األدلة غري قانونية إذا تم الحصول عليها من دون استيفاء كافة الرشوط التي
يتطلبها القانون أو أن السلطات التي قامت بإجراء التحقيقات غري مسموح لها القيام بذلك بموجب
الترشيعات الوطنية.181
  سادسا :الحق يف عدم إكراه املتهم عىل االعرتاف بالذنب أو الشهادة ضد نفسه
ال يجوز إكراه املتهم عىل االعرتاف بالذنب أو الشهادة ضد نفسه ،ويف هذا الصدد نصت املادة  14الفقرة
/3ز من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أن من حق كل من اتهم بجريمة «أال يكره عىل
الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب».
وقد نصت املادة  67الفقرة /1ز من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل أن من حق املتهم
أال يجرب عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بالذنب وأن يلزم الصمت ،دون أن يدخل هذا الصمت يف
االعتبار لدى تقرير الذنب أو الرباءة.
ويرتبط الحق يف عدم إكراه املتهم عىل االعرتاف بحق املتهم يف الصمت ،وهذا ما نص عليه نظام روما
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،وهذا ما أوضحته املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن انتهاك الحق يف
الصمت يتضمن انتهاكا ملبدأ قرينة الرباءة املفرتضة.182
من خالل النصوص املتقدمة فإنه ال يجوز اتخاذ أي وسيلة من وسائل التعذيب أو إساءة املعاملة لحمل
املتهم عىل االعرتاف.
ولكل من يدعي بأنه تعرض للتعذيب الحق يف أن يرفع شكوى إىل السلطات املختصة ،وعىل السلطات أن
تنظر يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهة واتخاذ كافة الخطوات الالزمة لحماية مقدم الشكوى والشهود
 -180املبدأ ( )21مجموع املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
 -181اللجنة الدولية للحقوقيني ،مرجع سابق ،ص.104
 -182محمد وآخرون ،القانون الدويل لحقوق اإلنسان (الحقوق املحمية) ،2009 ،ج ،2ص.244
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من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف ،183وعليه ،لكل متهم أكره عىل الشهادة ضد نفسه أو االعرتاف
بالذنب أن يتقدم بشكوى ،وعىل القايض سلطة النظر يف الشكوى ويف أي مرحلة من مراحل الدعوى.184
وال يجوز االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم أخذها نتيجة تعذيب املتهم ،إال إذا كان الشخص متهما بارتكاب
التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه األقوال.185
  سابعا :الحق يف املحاكمة دون تأخري غري مربر  
وردت هذه الضمانة برصيح النص عليها يف املادة  14الفقرة /3ج من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية التي نصت عىل أن من ضمانات املتهم أثناء نظر القضية أن يحاكم دون تأخري ال مربر
له ،ويعترب هذا الحق مؤرشا ملدى فاعلية القضاء.
ويقصد يف املحاكمة دون تأخري غري مربر أن تتم خالل مدة زمنية معقولة ،وتحتسب هذه املدة يف الدعوى
الجزائية من تاريخ صدور االتهام أو الظن باملعنى الوارد يف الحكم املتعلق باملحاكمة املنصفة يف اتفاقيات
حقوق اإلنسان ،حيث ذهبت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إىل أن املدة بمجملها تحتسب إىل حني صدور
الحكم القطعي باإلدانة أو الرباءة أو عدم املسؤولية ،186أي أنها تبدأ من منذ القبض عىل املتهم والتحقيق
معه انتهاء بمرحلة االستئناف والنقض بمعنى استنفاد كافة طرق الطعن ليصبح الحكم نهائيا قطعيا.
إن حق املتهم يف محاكمة دون تأخري ال مربر له يهدف إىل تحقيق املصلحة العامة وترسيخ مفهوم العدالة
لدى الجمهور ،فإن مرور وقت طويل يف إجراءات املحاكمة قد تتالىش معه تفاصيل وقائع الدعوى من ذاكرة
الشهود وتختلط األمور عليهم ،أو تتلف األدلة ،ما يبدد العدالة .كما يهدف أيضا إىل التخفيف من القلق الذي
يحيط املتهم فيما ينتظر مصريه .187ويقع عبء إثبات أن اإلجراءات لم تتم يف فرتة زمنية معقولة عىل املتهم
دون أن يثبت أن هذا التأخري ألحق به رضرا معينا.188
وإن املدة املعقولة للمحاكمة مرتوكة لظروف كل دعوى عىل حدة وما يعرتيها من تغريات ،فليست كل
الدعاوى تحتاج إىل السقف الزمني ذاته ،فهناك مجموعة من العوامل التي يعتمد عليها يف تحديد الفرتة
الزمنية املعقولة التي تستغرقها إجراءات املحاكمة والتي تتمثل بالعوامل التالية:
 1 .1سلوك املتداعيني أثناء املحاكمة ،عىل سبيل املثال محاولة املتهم الفرار ،امتناعه عن حضور جلسات
املحاكمة ،تقديم لطلبات ال داعي لها ،رفض املتهم توكيل محام كل ذلك يشكل معيقات لسري إجراءات
املحاكمة ويطيل من أمدها ويكون املتهم مسؤوال عن ذلك.
 -183املادة ( )13من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .اعتمدتها الجمعية
العامة لألمم املتحدة باإلجماع يف عام  1984ودخلت إىل حيز التنفيذ يف عام .1987
 -184لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13الفقرة .15
 -185املادة ( )15من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -186علوان ،مرجع سابق ،ص.239
 -187منظمة العفو الدولية ،دليل املحاكمات العادلة ،2005 ،ص.99
 -188املرجع السابق ،ص.100
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 2 .2صعوبة القضية :ويدخل يف هذا الباب طبيعة الجريمة وخطورتها ،عدد التهم واملتهمني يف هذه
القضية.
 3 .3سلوك السلطات العامة داخل الدولة (وبخاصة السلطة القضائية) بالنظر للسياق السيايس
واالجتماعي للدولة املعنية.189
ويرتبط حق املتهم يف محاكمة دون تأخري غري مربر بحق املتهم يف مساحة زمنية ومنحه التسهيالت الكافية
إلعداد دفاعه.
  ثامنا :مراعاة قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي  
من املبادئ القانونية املستقرة يف النظام الجنائي العاملي ،مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ،وهو مبدأ عام
مطلق ال يرد عليه استثناءات ،حيث إنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص.
وعليه لقد أقرت القواعد الدولية هذا املبدأ بحيث ال يجوز أن يدان أي شخص عىل فعل أو امتناع عن فعل لم
يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة وفق القانون الوطني أو الدويل ،مع مراعاة أنه ال يجوز فرض أية عقوبة
تكون أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة ،عىل أن يستفيد مرتكب الجريمة من العقوبة
األخف إذا نص القانون عليها.190
وكل من يرتكب فعال أو يمتنع عن فعل يشكل جريمة وقت ارتكابه بموجب القانون العام املعرتف به من
طرف املجتمع الدويل فال يشء يمنع من معاقبته عىل ذلك.191
  تاسعا :مراعاة قاعدة عدم محاكمة املتهم عىل الجريمة ذاتها مرتني  
نصت االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان عىل هذا املبدأ ،ومن قبيل ذلك نصت املادة  114الفقرة  7من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنه «ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب عىل
جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية يف كل بلد».
وهذا ما يطلق عليه بمبدأ قوة األمر املقيض به ،حيث ال يجوز أن يحاكم الشخص عىل الجريمة ذاتها التي
أدين بها أو برئ منها طاملا أصبح الحكم باتا نهائيا ،أي استنفد كافة طرق الطعن املقررة قانونا.
«وال يرسي حظر املحاكمة عن الفعل الواحد مرتني إال عىل املحاكم املوجودة داخل إقليم الدولة ،وال ينرصف
أثره إىل املحاكمة عن الفعل ذاته ألكثر من مرة يف محاكم دول مختلفة» ،192وإن مبدأ عدم جواز املحاكمة
 -189علوان ،مرجع السابق ،ص.239
 -190املادة ( )15من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .املادة  11/2من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 -191املادة ( )15/2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -192علوان ،مرجع سابق ،ص.253
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عن الجريمة ذاتها مرتني ال يحول دون إعادة فتح ملف القضية إذا ظهرت أدلة جديدة أو يف حالة اكتشاف
واقعة تحمل الدليل القاطع عىل وقوع خطأ قضائي.193
  عارشا :تناسب العقوبات مع املعايري الدولية  
من املبادئ املستقرة يف النظام الجنائي الدويل ،مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات الذي يعني أنه ال جريمة وال
عقوبة إال بنص.
وتنفذ العقوبات بحق الشخص املدان بعد أن يثبت ذلك يف محاكمة علنية ّ
وفرت فيها كافة الضمانات الالزمة
لتمكينه من الدفاع عن نفسه.194
وال يجوز عىل املحكمة أن تحكم عىل الشخص املدان بعقوبة أشد من العقوبة املنصوص عليها وقت ارتكاب
الجريمة ،يف حني يستفيد الشخص املدان من تخفيف العقوبة يف حالة صدور ترشيع جديد أو تعديل
الترشيع املوجود وقت ارتكاب الجريمة فيطبق بأثر رجعي ،195وهذا ما يعرف بمبدأ تطبيق القانون األصلح
للمتهم.
أكدت اتفاقيات حقوق اإلنسان عىل حظر إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.196
ال يجوز للقضاء أن يفرض التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة كعقوبة عىل
الشخص املدان بارتكاب جريمة ومهما كانت خطورتها ،197ويحظر فرض العقوبات البدنية كالرضب عىل
الجلد أو التشويه وبرت األعضاء والوشم عىل املتهم املدان.198
ويحظر فرض العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة ،وغريها من العقوبات القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة كعقوبات تأديبية.199
وبما يتعلق بعقوبة اإلعدام فقد نص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن الحق يف
الحياة حق الزم لكل إنسان وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا وأن عىل كل دولة طرف يف هذا
العهد االلتزام ،وال يجوز التذرع بأي حكم لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام ،وبالنسبة للبلدان التي لم
 -193لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام  ،32الفقرة .56
 -194املادة ( )11/1من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 -195املادة ( )11/2من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .واملادة ( )15/1من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -196املادة ( )5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .واملادة ( )7من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -197لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،20حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملعاملة
املهينة ،الفقرات  2و.3
 -198لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام  ،20حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملعاملة املهينة،
الفقرة .5
 -199القاعدة ( )31من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
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تلغ فيها عقوبة اإلعدام ،فال يجوز أن يحكم يف هذه العقوبة إال يف الجرائم األشد خطورة وفقا للترشيع
النافذ وقت ارتكاب الجريمة وال تطبق هذه الجريمة إال بمقتىض حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة،
وال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر أو عىل النساء
الحوامل.200
وفيما يتعلق بعقوبة الحبس يجب عىل إدارة السجون اتخاذ السبل الالزمة بما يكفل احرتام كرامة السجناء
املدانني ،وتقليص الفوارق لتي يمكن أن تقوم بني حياة السجن والحياة الحرة ،201وأن الحبس كعقوبة يجب
أن ال تفاقم من آالم السجني ،202وال يجوز استخدم أدوات التقييد كالسالسل واألصفاد وسائل للعقاب.203
والعقوبة فردية تقع عىل املتهم املدان ويجب أن ال تطال غريه ،فال يجوز إيقاع العقوبة الجماعية.204
  حادي عرش :مبدأ عالنية األحكام القضائية  
األصل أن تصدر كافة األحكام عن املحاكم يف القضايا الجزائية واملدنية عىل حد سواء بصورة علنية ،إال أنه
استثني من هذه القاعدة إلعالن األحكام حسب نص املادة  14الفقرة  1من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية األمور التي تتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم عدم إعالن الحكم ،أو كانت الدعوى تتناول
خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصايا عىل أطفال .ويف بعض القضايا التي تقيض املصلحة العامة عقد
بعض جلساتها برسية فيما عدا االستثناءات املوضحة أعاله يكون إعالن الحكم فيها واجبا ،205وعليه يف
األحوال التي يستبعد فيها الجمهور من حضور جلسات املحاكمة يتوجب إعالن الحكم وبيان النتائج واألدلة
التي بنيت عليها الدعوى.206
ومبدأ عالنية األحكام القضائية يهدف إىل خلق نوع من الرقابة الشعبية عىل أعمال القضاء ،ولتكون األحكام
القضائية يف متناول الجميع وباستطاعتهم االطالع عليها وال تقترص عىل أطراف الدعوى.
وجاء يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يف املادة  76الفقرة الرابعة منه أنه «يصدر الحكم
علنا ويف حضور املتهم ،ما أمكن ذلك» .وجاء يف نص املادة  74الفقرة  5من النظام ذاته وال يوجد لهذا النص
مثيل يف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان إال أنه يؤخذ به يف املمارسة العملية وجاء أيضا يف تقارير اللجنة
املعنية لحقوق اإلنسان أن قرار املحكمة يجب أن يصدر كتابة ويتضمن بيانا كامال بحيثيات الحكم بناء عىل
األدلة والنتائج ويكون النطق بالقرار أو بخالصة القرار يف جلسة عالنية .ويجب أن يستلم املتهم نسخة عن
 -200املادة ( )6من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 -201القاعدة ( )60من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 -202القاعدة ( )57من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 -203القاعدة ( )33من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.
 -204لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،29الفقرة  .11املادة ( )25من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
 -205لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13الفقرة .6
 -206لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32الفقرة .29
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الحكم خالل فرتة زمنية معقولة ليتمكن من الطعن فيه أمام محكمة أعىل وإال فإن حقه يف محاكمة عادلة
يكون قد انتهك.207
  ثاني عرش :الحق يف االستئناف  
يعترب الحق يف االستئناف من املبادئ القانونية املستقرة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وعليه نصت
املادة  14الفقرة  5من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن «لكل شخص أدين بجريمة
حق اللجوء ،وفقا للقانون ،إىل محكمة أعىل كي تعيد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم به عليه»،
وعليه فإن العهد الدويل أقر حق االستئناف وترك أمر تنظيمه للقوانني الوطنية ويظهر ذلك من عبارة وفقا
للقانون الواردة يف نص املادة أن القانون الوطني هو الذي يحدد كيفية تطبيق االستئناف دون املساس
بحق االستئناف نفسه وال يجوز تحديد الجرائم والحاالت التي يطبق عليها حق الطعن باالستئناف.208
وعىل املحكمة األعىل التي يقدم إليها االستئناف أن تقوم بإعادة فحص الوقائع وتطبيق القانون للتحقق من
صحة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األوىل والوقائع التي بنت عليها حكمها واستنتاجاتها ،209وعليه،
عىل املحكمة العليا مراجعة اإلدانة والعقوبة مراجعة كاملة من حيث كفاية األدلة والترشيعات وأال يقترص
عىل الجوانب الشكلية أو القانونية ،وإال فإن الحق يف االستئناف ينتهك.210
وإذا قررت املحكمة األعىل إدانة املتهم أو فرض عقوبة أشد عليه فال يعترب ذلك انتهاكا لحق االستئناف يف
اإلدانة أو العقوبة ،طاملا أن الحكم لم ي َ
ُبن عىل أساس تهم جديدة ،أو أفعال مشتبه فيها غري تلك التي كانت
موضوع محكمة الدرجة األوىل .211ويعترب انتهاكا لهذا الحق إذا كانت القوانني الوطنية عىل سبيل املثال
تشرتط لتقديم االستئناف الحصول عىل إذن جهة معينة ،أو رفض االستئناف دون وجود أسباب معقولة.212
والحق يف االستئناف يجب أن يشمل كافة الجرائم وال يجوز أن يقترص عىل الجرائم الخطرية.213
كما أن حق االستئناف أمام محكمة أعىل من املحكمة التي أصدرت الحكم يفرض جملة من الحقوق للمتهم،
والتي يفرضها أصال حق املتهم بمحاكمة عادلة ،والتي تتمثل بحقه يف أن يمثله محام ،والحق يف توفري
وقت كاف وتسهيالت من أجل إعداد دفاعه ،وأيضا الحق يف تكافؤ الفرص ،وإصدار الحكم يف غضون فرتة
زمنية معقولة وبصورة علنية من محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون ،وتمكينه من
الحصول عىل محارض املحاكمة ،214وكل ذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة للمتهم املدان.
 -207لجنة حقوق اإلنسان ،آراء  29آذار /مارس  ،1994كوري ضد جامايكا ،البالغ رقم  ،377/1989الفقرات  13و.5
 -208لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،13الفقرة .17
 -209علوان ،مرجع سابق ،ص.252
 -210اللجنة الدولية للحقوقيني ،مرجع سابق ،ص.116
 -211املرجع السابق ،ص.116
 -212علوان ،املرجع السابق ،ص.252
 -213لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32الفقرة .45
 -214منظمة العفو الدولية ،ص.198
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المحور الثاني :قواعد ومعايير العدالة المطبقة أثناء المحاكمة وفقا للقوانين
الفلسطينية
وتتمثل قواعد ومعايري العدالة أثناء املحاكمة وفقا للقوانني الفلسطينية بالتايل:
   أوالً :الحق يف التقايض أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومختصة ومنشأة بموجب
القانون
لقد سبق تناول هذا الحق وتوضيحه يف املحور الثاني من الفصل الثاني.
   ثانياً :الحق يف افرتاض الرباءة   
يعترب مبدأ افرتاض براءة املتهم من املبادئ التي نص عليها القانون األسايس الفلسطيني ،حيث نص يف
املادة  14عىل أن «املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه».
وافرتاض براءة املتهم ال يقترص عىل مرحلة املحاكمة بل ينرصف أيضا إىل مرحلة التحقيقات الجنائية
فيجب عىل وكيل النيابة عند التحقيق معه واستجوابه أن يتعامل معه عىل أنه بريء ،ومن هنا نشأ حق
املتهم يف تقرير إخالء سبيله بالكفالة ألنه قد تتقرر براءته عند انتهاء املحاكمة.
ويجب الحفاظ عىل إظهار املتهم بأنه بريء طاملا أنه لم يُدَن بحكم نهائي من املحكمة املختصة ،وعليه
فإنه عند إحضار املتهم إىل املحاكمة ال يجوز أن يكون مقيدا بقيود وأغالل ،فقد تجري عليه املالحظة
الالزمة ،215ويفرتض أن ال يوضع املتهم يف قفص االتهام وأن يحرض املحاكمة مرتديا مالبسه الخاصة وأن
تكون نظيفة.
ويستتبع افرتاض براءة املتهم أن عبء اإلثبات يقع عىل جهة االدعاء (النيابة العامة) وأنه يف حالة وقوع أي
شك فإنه يفرس ملصلحة املتهم.
  ثالثاً :الحق يف النظر العلني يف الدعوى  
يقصد بعلنية املحاكمة «عقد جلسة املحكمة يف مكان يستطيع أي فرد من الجمهور أن يدخله ويشهد
املحاكمة دون أي قيد إال ما يستلزمه ضبط النظام ،إضافة إىل السماح بنرش وقائع املحاكمة بواسطة طرق
النرش املختلفة».216
 -215املادة ( )243من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -216حسن خوين ،ضمانات املتهم يف الدعوى الجزائية (مرحلة املحاكمة) ،عمان ،مكتبة الثقافة للنرش والتوزيع ،1998 ،ص.85
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وعالنية املحاكمة تشمل جميع إجراءات سري الدعوى أمام القضاء بما فيها املناداة عىل الخصوم ،وسماع
الشهود ،وطلبات النيابة العامة ،وأقوال الخصوم ودفاعهم ،والقرارات واألحكام التي تصدر يف موضوع
الدعوى ،وكل ذلك من أجل تحقيق رقابة الجمهور عىل ما يدور يف الجلسة من مرافعات.217
نصت املادة  105من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن «جلسات املحاكـم علنية ،إال إذا قررت املحكمـة
أن تكون رسية مراعاة للنظام العـام أو اآلداب ويف جميـع األحوال يتم النطـق بالحكم يف جلسة علنية».
وباالستناد لهذه املادة األصـل أن تجري املحاكمـة يف صورة علنيـة ،إال أن هذه القـاعدة يف القانون
الفلسطيني يرد عليها استثناء ،وعندها يتم إجراء املحاكمة بصورة رسية وذلك للحفاظ عىل النظام العـام
أو الحفاظ عىل اآلداب العـامة ،عىل سبيل املثـال تقرير الرسية يف الجرائـم الجنسية أو جرائـم أمن
الدولـة الداخيل أو الخارجي.
وجاء يف املادة  237من قانون اإلجراءات الجزائية بأنه يجوز يف جميع األحوال منع األحداث أو فئة معينة
من األشخاص من حضور املحاكمة ،وأن تقرير رسية املحاكمة يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة وذلك
استنادا لنص املادة أعاله بأنه «تجري املحكمة بصورة علنية ،ما لم تقرر املحكمة إجراءها رسية العتبارات
املحافظة عىل النظام العام أو األخالق».
ويف جميع األحوال التي تجري فيها املحاكمة بصورة رسية يجب أن يصدر الحكم يف جلسة علنية ،وال يبنى
الحكم إال عىل األدلة التي قدمت وتمت مناقشتها يف الجلسة بصورة علنية ،وأمام الخصوم.218
ويدير رئيس املحكمة الجلسة وله اتخاذ التدابري الالزمة لضمان حسن سري املحكمة ،219وإذا ما بدر
من أحد الحارضين أثناء الجلسة عالمة استحسان أو استهجان ،أو أحدث ضوضاء وأتى بما يخل نظام
الجلسة أمر رئيسها بطرده وإذا أبى اإلذعان وعاد مرة أخرى كان لرئيسها الحكم عليه بالحبس ملدة ثالثة
أيام ويستطيع الرجوع عن الحكم قبل انتهاء الجلسة.220
  رابعـاً :الحق يف الدفــاع  
إن حق الدفاع الوسيلة القانونية واألساسية الالزمة لتحقيق العدالة الجنائية ،فهي التي تمكن القايض من
إصدار حكم قانوني مطابق للعدالة ،فحق الدفاع هو األساس الذي يبنى عليه التعرف عىل أدلة الدعوى
ومناقشتها مناقشة حرة جدية والرد عليها بحيث يتمتع بها كال طريف الدعوى الجزائية املمثلة جهة االدعاء
(النيابة العامة) وجهة الدفاع (املتهم).221
 -217املرجع السابق ،ص.86
 -218املادة ( )207من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -219املادة ( )238/1من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -220املادة ( )189من قانون اإلجراءات الجزائية.
 -221حسن خوين ،مرجع سابق ،ص.122-123

73

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

ولحق الدفاع مستلزمات لتمكني املتهم منه وتتمثل بالتايل:
•حق املتهم يف حضور جلسات املحاكمة
إن حق املتهم يف حضور جلسات املحاكمة يؤكد عىل حقوق املتهم الدفاعية وتمكينه من االطالع عىل التهمة
املسندة إليه وإبداء دفوعه وطلباته ذات الصلة بالدعوى أمام املحكمة املختصة.
ففي حضور املتهم جلسات املحاكمــة تمكينه من مناقشة األدلــة التي تقدم ضده وإبداؤه ملا يفندها
يف الوقت ذاته ،وهذا هو األصل العـام الذي تقوم عليه الدعوى .222فقـد نصت املادة  243من قانون
اإلجراءات الجزائية عىل أنه «يحرض املتهم الجلسة بغري قيود وال أغالل ،إنما تجرى عليه املالحظة الالزمة،
وال يجوز إبعاد املتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ،ويف هذه
الحالة تستمر اإلجراءات إىل أن يمكن السري فيها بحضوره ،وعىل املحكمة أن تعلمه بكل ما تم يف غيبته من
إجراءات.
فاألصل حضور املتهم جلسات املحاكمة ويحرضها بغري قيود أو أغالل ،وال يجوز إبعاده إال يف حالة صدور
تشويش منه يتعذر معه استمرار سري اإلجراءات عىل أن يبلغ بكل ما تم يف غيابه من إجراءات ،وذلك
لتمكينه من إعداد دفاعه.
وإذا ما تعذر عىل املتهم حضور املحاكمة فألقاربه أو أصدقائه تقديم عذره .223وال يتم إجراء محاكمته
غيابيا إال إذا لم يحرض املتهم إىل املحكمة يف اليوم والساعة املعينني يف مذكرة الحضور املبلغة إليه حسب
األصول ،وإذا حرض املتهم جلسة املحاكمة التي انسحب منها ألي سبب كان أو غاب عن املحاكمة بعد
حضوره إحدى جلساتها ،يجوز لتلك املحكمة أن تبارش نظر الدعوى ،أو أن تستمر يف نظرها كما لو كان
املتهم حارضاً ،ومن حق املتهم الطعن يف الحكم باالستئناف .224ويف حالة غياب أحد املتهمني فال يرتتب عليه
إرجاء املحاكمة أو تأخري النظر يف الدعوى بالنسبة لباقي املتهمني.
وفيما يتعلق باملتهم الفار من وجه العدالة فإنه يحاكم غيابيا وبعد التثبت من تبليغ ونرش قرار اإلمهال،
مع مالحظة أنه ال يقبل وكيل عن املتهم الفار يف املحاكمة الغيابية.225
•الحق يف املساواة بني االدعاء والدفاع
من املبادئ األساسية يف النظام القانوني والقضائي الفلسطيني مبدأ املساواة بني الناس أمام القانون
والقضاء ،226وهذا يؤكد املساواة يف الحقوق بني االدعاء والدفاع.
 -222املرجع السابق ،ص.127
 -223املادة ( )288من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -224املادة ( )304من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -225املادة ( )291من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -226املادة ( )9من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
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بعد تالوة وكيل النيابة للتهمة املسندة للمتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه ،وبعد أن يوضح
املدعي بالحق املدني طلباته ،فإن املحكمة تسأل املتهم عن رده عىل التهمة املسندة إليه ،وعن رده عىل
االدعاء بالحق املدني فمن حق املتهم أن ينكر التهمة أو يرفض اإلجابة ،أو يلتزم الصمت ،وعندها تبدأ
املحكمة يف االستماع إىل البينات.227
وعند البدء بتقديم البينات يبدأ االدعاء باستدعاء شهوده ومناقشة أقوالهم وغريها من البينات ،حيث يجوز
إثبات الدعوى الجزائية بكافة طرق اإلثبات .228وال يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه
يف قائمة الشهود إال بعد تبليغ املتهم أو محاميه إشعارا ً باسم الشاهد ،أو كان قد تنازل عن هذا الحق،229
فمن حق املتهم االطالع عىل أسماء الشهود وكافة املستندات التي يرغب االدعاء بتقديمها ليتمكن من إعداد
دفاعه ،وكذلك األمر فإن شهود الدفاع وكافة املستندات التي يرغب يف تقديمها للمحكمة لنفي ما هو مسند
إليه يجب اطالع جهة االدعاء عليه بإرسال إشعار له.
وعند انتهاء جهة االدعاء (النيابة العامة) من تقديم بيناتها ،تسأل املحكمة جهة الدفاع (املتهم) إذا ما رغب
يف اإلدالء بأقواله أو تقديم بياناته وعما إذا كان لديه شهود ،فإذا اختار اإلدالء بأقواله عندها لوكيل النيابة
مناقشته ،وإذا رغب يف تقديم بينات عندها ترشع املحكمة بسماعه ،وتدعو املحكمة شهود الدفاع عىل نفقة
املتهم.230
مادة ()258
إدالء المتهم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة

1 .1بعد االنتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل املحكمة املتهم عما إذا كان يرغب يف اإلدالء
بأقواله وعما إذا كان لديه شهود ،فإذا اختار اإلدالء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته ،وإذا أبدى
رغبة يف تقديم بينات دفاع تستمع املحكمة إليه.
2 .2تدعو املحكمة شهود الدفاع عىل نفقة املتهم ما لم تقرر خالف ذلك.
•حق املتهم يف املساعدة القانونية
عند إحالة املتهم إىل محكمة البداية (محكمة الجنايات) وعند مبارشة اإلجراءات القضائية تسأل املحكمة
املتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه ،فإذا لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته املادية فعىل رئيس املحكمة
انتداب محا ٍم له ويشرتط يف املحامي املنتدب أن يكون قد مارس املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات ،أو
 -227املادة ( )250من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -228املادة ( )206من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -229املادة ( )254من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -230املادة ( )258من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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مارس قبل حصوله عىل إجازة املحاماة العمل يف النيابة العامة أو يف القضاء مدة ال تقل عن سنتني،231
وترصف أتعاب املحامي من خزينة املحكمة.232
وعليه فقد أقر القانون الفلسطيني املساعدة القانونية للمتهم فقط يف الجنايات ،نظرا لخطورة الجريمة
املسندة إىل املتهم وتعقيدها وما يرتتب عليها من عقوبات جسيمة عىل املتهم ،فكان للمحامي دور مهم
للدفاع عن حقوق املتهم.
•الحق يف الحصول عىل مساعدة مرتجم
إن اللغة الرسمية املستخدمة يف املحاكم الفلسطينية هي اللغة العربية ،وتعترب اللغة وسيلة أساسية ملمارسة
املتهم لحقوقه الدفاعية أمام القضاء ،وإذا لم يتمكن املتهم من التحدث بلغة املحكمة أو لم يستطع ذلك
فهذا يشكل عثرة أمامه ويسبب له اإلرباك يف ممارسة حقوقه ،فكيف يستطيع التعبري والكالم ويف املقابل
الرد عىل ما يوجه إليه من اتهام وهو ال يستطيع تكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة؟
وعىل رئيس املحكمة أن يعني مرتجما مرخصـا فيما لو كان املتهم أو الشـاهد ال يحسن التكلـم باللغـة
العربية ،ويتوجب عىل املرتجم قبل ممارسة أعماله أن يحلف اليمني عىل أن يرتجم األقوال بصدق وأمانة وإال
كانت كافة اإلجراءات املستندة إىل ترجمة املرتجم باطلة.233
وباملقابل للمتهـم إذا ما استشعر عدم أمانة املرتجـم أن يطلب رد املرتجـم املعني رشيطـة توضيح
األسبـاب املوجبـة لذلك .234وألهمية حيادية املرتجـم وأدائه لواجباتــه بنزاهة وصـدق ال يجوز أن يكون
أحد الشهـود أو أحد أعضـاء املحكمـة التي تنظر الدعوى ولو ريض املتهـم بذلك وإال كانت اإلجراءات
باطلة.235
وال بد يف هذا الصدد من تناول تعيني مرتجم باإلشارة ،فإذا كان املتهم أبكم أصم ال يعرف الكتابة ،عندها
يتوجب عىل رئيس املحكمة أن يعني للرتجمة من اعتاد عىل مخاطبته أو مخاطبة أمثاله باإلشارة أو
بالوسائل الفنية األخرى ،أما إذا كان املتهم يعرف الكتابة فعىل كاتب املحكمة أن يسطر األسئلة واملالحظات
ويسلمها إليه ويف املقابل يجيب املتهم عليها خطيا ،وبعد ذلك يتوىل الكاتب تالوتها يف الجلسة ويثبت ذلك
يف محرض الجلسة.236

 -231املادة ( )244من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -232املادة ( )245من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -233املادة ( )264من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -234املادة ( )265من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -235املادة ( )266من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -236املادة ( 267و )268من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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  خامسا :استبعاد األدلة املنتزعة نتيجة املعاملة الالإنسانية أو التعذيب  
تبني املحكمة حكمها يف الدعوى الجزائية املطروحة أمامها عىل أساس قناعتها التي تكونت لديها بكامل
حريتها ،وال يجوز لها أن تبني حكمها عىل أي دليل لم يطرح أمامها يف جلسات املحاكمة أو تم التوصل إىل
هذا الدليل أو األدلة بطريق غري مرشوع.237
وتكون األدلة غري مرشوعة إذا تم التوصل إليها بطرق غري مرشوعة ،وأمثلة ذلك إذا تم الحصول عىل أقوال
أو اعرتافات تحت وطأة اإلكراه أو التعذيب أو التهديد أو أي طريق من طرق املعاملة الالإنسانية ،238ويقع
باطال كل هذه األقوال واالعرتافات .239وال يجوز للمحكمة أن تبني حكمها عليها ،فما بني عىل باطل هو
باطل.
  سادساً :مراعاة قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي  
إن القاعدة األساسية لرسيان نصوص قانون العقوبات زمنيا ،أنها ترسي بأثر فوري مبارش وال ترسي بأثر
رجعي إال إذا كان القانون أصلح للمتهم وبرشط أال يكون قد صدر حكم نهائي بات يف الدعوى ،فكل قانون
جديد يلغي أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق عىل الجرائم املقرتفة قبل نفاذه رشيطة عدم صدور
حكم مربم ،ولكن إذا صدر قانون جديد ولو بعد حكم مربم يجعل الفعل الذي حكم عىل فاعله من أجله غري
معاقب عندها يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.240
فال يقىض بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حني ارتكاب الجريمة ،241وكل قانون جديد يفرض عقوبات
أشد ال يطبق عىل الجرائم املرتكبة قبل نفاذه.242
المادة ()3
عدم رجعية القانون

ال يقىض بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حني اقرتاف الجريمة ،وتعترب الجريمة تامة إذا تمت أفعال
تنفيذها دون النظر إىل وقت حصول النتيجة.

 -237املادة ( )273/1من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -238املادة ( )273/2من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -239املادة ( )13/2من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة .2003
 -240املادة ( )5من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -241املادة ( )3من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -242املادة ( )6من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
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المادة ()6
عدم تطبيق العقوبات األشد على الجرائم السابقة
كل قانون يفرض عقوبات أشد ال يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

  سابعاً :مراعاة قاعدة عدم محاكمة املتهم عىل الجريمة ذاتها مرتني  
ويُعبرَّ عن ذلك بمصطلح قوة اليشء املقيض به ،ويعترب سببا النقضاء الدعوى الجزائية فال يجوز تجديدها
أمام القضاء طاملا أن الدعوى التي انقضت بالحكم البات والدعوى الجديدة تتحدان يف املوضوع نفسه
والواقعة والخصوم.243
فطاملا صدر حكم يف الدعوى الجزائية فال يجوز إعادة طرحها أمام املحكمة إال من أجل الطعن يف الحكم
وبالطرق املنصوص عليها بالقانون.244
مادة ()388
إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى

إذا صدر حكم يف موضوع الدعوى الجزائية فال يجوز إعادة النظر فيها إال بالطعن يف هذا الحكم
بالطرق املقررة يف القانون.
وإذا أصبح هذا الحكم نهائيا باستنفاد كافة طرق الطعن فال يجوز الرجوع عن الدعوى الجزائية لسبب
تغيري الوصف القانوني للجريمة.245
مادة ()389
عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية

ال يجوز الرجوع يف الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا ً بنا ًء عىل تغيري الوصف القانوني للجريمة.

 -243نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات (القسم العام) ،مكتبة الثقافة للنرش والتوزيع ،عمان ،1998 ،ص.73
 -244املادة ( )388من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -245املادة ( )389من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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إال أن هذا املبدأ ال يتعارض مع طلب إعادة املحاكمة التي وجد من أجل تاليف األخطاء املادية التي قد تقع
247
يف األحكام وال يجوز الطعن بها بالطرق املقررة قانونا ،246وتتمثل األحوال التي توجب إعادة املحاكمة
بما ييل:
•إذا ظهرت أدلة تثبت أن املدعى بقتله حي.
•إذا صدر حكم عىل شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم عىل شخص آخر من أجل الواقعة عينها،
وكان بني الحكمني تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد املحكوم عليهما.
•إذا كان الحكم مبنيا ً عىل شهادة قيض بأنها كاذبة ،أو عىل وثيقة قيض بعد صدور الحكم بأنها
مزورة ،وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثري يف الحكم.
•إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم ،أو أظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حني صدور
الحكم وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة املحكوم عليه.
•إذا كان الحكم مبنيا ً عىل حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال الشخصية وألغي
هذا الحكم.
وقد عالج قانون العقوبات األردني لسنة  1960الساري بالضفة الغربية هذه املسألة يف املادة  58والتي
نص عىل أن الفعل الواحد ال يالحق إال مرة واحدة ،وإذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمي بعد املالحقة األوىل
فأصبح أشد أوقعت العقوبة األشد وإذا ما كانت العقوبة املقيض بها سابقا قد نفذت أسقطت العقوبة
الجديدة.
مادة ()58
تفاقم نتيجة الفعل الجرمي

1 .1ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة.
2 .2غري أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد املالحقة األوىل فأصبح قابالً لوصف أشد ،لوحق
بهذا الوصف ،وأوقعت العقوبة األشد دون سواها فإذا كانت العقوبة املقيض بها سابقا ً قد نفذت،
أسقطت من العقوبة الجديدة.

 -246غاندي ربعي ،دليل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،من سلسلة منشورات الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ،رام الله ،فلسطني،
 ،2010ص.115
 -247املادة ( )377من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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  ثامنا :مراعاة قاعدة تناسب العقوبات  
أكد القانون األسايس الفلسطيني عىل مبدأ رشعية الجريمة والعقوبة بنصه يف املادة  15عىل أنه« :ال جريمة
وال عقوبة إال بنص قانوني ،والعقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية».
وال يجوز توقيع العقوبات املقررة بنص القانون ألية جريمة إال بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.248
مادة ()393
بناء على حكم صادر من محكمة مختصة
توقيع العقوبات ً

ال يجوز توقيع العقوبات املقررة بالقانون ألية جريمة ،إال بمقتىض حكم صادر من محكمة مختصة.
وال تنفذ األحكام الصادرة عن املحاكم الجزائية إال بعد أن تصبح نهائية أي بعد استنفاد كافة طرق
الطعن املقررة بنص القانون وحيازتها عىل قوة األمر املقيض عليه ،249وال يقىض بأية عقوبة لم ينص عليها
القانون وقت اقرتاف الجريمة.250
مادة ()394
تنفيذ األحكام الصادرة من المحاكم الجزائية

ال تنفذ األحكام الصادرة من املحاكم الجزائية إال إذا أصبحت نهائية ،ما لم ينص القانون عىل خالف ذلك
إن العقوبات املنصوص عليها يف النظام القضائي الفلسطيني هي العقوبات الجنائية 251وتشمل:
 1 .1اإلعدام.
2 .2األشغال الشاقة املؤبدة.
 3 .3االعتقال املؤبد.
 4 .4األشغال الشاقة املؤقتة.

والعقوبات الجنحية 252وتشمل:
 1 .1الحبس.
 2 .2الغرامة.
3 .3الربط بكفالة.
والعقوبات التكديرية 253التي تشمل:
1 .1الحبس التكديري.
2 .2الغرامة.
وعليه ال يجوز إيقاع عقوبات بدنية عىل املحكوم عليه.
مادة ()5
وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق عىل الجرائم املقرتفة قبل نفاذه،
وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مربم يجعل الفعل الذي حكم عىل فاعله من أجله غري معاقب عليه
يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
أما فيما يخص عقوبة اإلعدام فال يجوز تنفيذها عىل املرأة الحامل وتبدل العقوبة بعد وضعها بالسجن
املؤبد.254
مادة ()414
النزول بعقوبة اإلعدام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبد

ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام يف املرأة الحامل ،فإذا وضعت مولودا ً حيا ً تقيض املحكمة التي أصدرت
الحكم بالنزول بعقوبة اإلعدام إىل عقوبة السجن املؤبد.

5 .5االعتقال املؤقت.
 -248املادة ( )15من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة  .2003واملادة ( )393من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -249املادة ( )394من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -250املادة ( )3من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -251املادة ( )14من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
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 -252املادة ( )15من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -253املادة ( )16من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري بالضفة الغربية.
 -254املادة ( )414من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني .واملادة ( )17من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960الساري
بالضفة الغربية.
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وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية داخل السجن فال يجوز إيقاعها إال بعد إجراء تحقيق وتمكني النزيل من
تقديم دفاعه ،ويكون قرار توقيع الجزاء مسببا .260ويمنع تعذيب النزيل أو استعمال القوة والشدة معه،
وال يجوز مخاطبته ببذاءة أو بألقاب محقرة.261

مادة ()17
اإلعــــــدام

يف حالة ثبوت كون املرأة املحكوم عليها بهذه العقوبة حامالً ،يبدل حكم اإلعدام باألشغال الشاقة
املؤبدة.
وال يحكم عىل ولد 255بالحبس ،وال يحكم عىل حدث 256باإلعدام أو األشغال الشاقة ،وإذا ما اقرتف املراهق
أو الفتى 258جناية تستوجب إحدى هاتني العقوبتني عندها يحكم عىل املراهق باالعتقال مدة ال تنقص عن
ثالث سنوات وعىل الفتى مدة ال تقل عن خمس سنوات ويكون االعتقال يف إصالحية األحداث أو أي مؤسسة
أخرى معينة لذلك من قبل وزير الشؤون االجتماعية إىل أن يبلغ املراهق أو الفتى التاسعة عرشة من عمره
فينقل بعدها إىل السجن إلكمال املدة املحكوم بها.259
257

المادة ()12
العقوبات التي يحكم بها الحدث

1 .1ال يحكم عىل ولد بالحبس.
2 .2ال يحكم باإلعدام أو األشغال الشاقة عىل حدث.
3 .3إذا اقرتف املراهق أو الفتى جناية تستلزم اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة يحكم عىل املراهق
باالعتقال مدة ال تنقص عن ثالث سنوات وعىل الفتى مدة ال تقل عن خمس سنوات ويكون
االعتقال يف إصالحية األحداث أو أي مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون
االجتماعية وذلك إىل أن يبلغ املراهق أو الفتى التاسعة عرشة من عمره فينقل بعدها إىل السجن
إلكمال املدة املحكوم بها عليه.
4 .4إذا حكم عىل مراهق أو فتى بالحبس أو االعتقال فينبغي عىل قدر ما تسمح به اإلمكانيات أن
يفصل عن السجناء الذين تزيد سنهم عىل ثماني عرشة سنة.
 -255وقد عرف قانون رقم ( )16بشأن إصالح األحداث الولد بأنه «كل شخص أتم من العمر تسع سنوات أو يدل ظاهر حاله عىل أنه أتم
التاسعة من عمره غري أنه لم يتم الثالثة عرشة».
 -256وقد عرف قانون رقم ( )16بشأن إصالح األحداث الحدث بأنه «هو كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عرشة ذكرا أم
أنثى».
 -257وقد عرف قانون رقم ( )16بشأن إصالح األحداث املراهق بأنه «هو كل شخص أتم من العمر ثالث عرشة سنة أو يدل ظاهر حاله عىل
أنه أتم الثالثة عرشة من عمره غري أنه لم يتم الخامسة عرشة».
 -258وقد عرف قانون رقم ( )16بشأن إصالح األحداث الفتى بأنه «هو كل شخص أتم من العمر خمس عرشة سنة أو يدل ظاهر الحال عىل
أنه أتم الخامسة عرشة من عمره غري أنه لم يتم الثامنة عرشة».
 -259املادة ( )12من قانون رقم  61لسنة  1954من قانون إصالح األحداث.
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  تاسعا :عالنية األحكام  
تصدر كافة األحكام الصادرة عن املحاكم الجزائية الفلسطينية يف جلسة علنية ولو نظرت الدعوى يف جلسة
رسية.262
وتوقع األحكام من قبل هيئة املحكمة ،وتتىل علنا بحضور وكيل النيابة العامة واملتهم ،ويفهم رئيس
املحكمة املحكوم عليه بأن له الحق يف استئناف الحكم خالل املدة القانونية املقررة قانونا.263
وبعد صدور الحكم يسجل يف سجل األحكام الخاصة باملحكمة ،ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى
التي صدر فيها .264ويكون من حق املحكوم له الحصول عىل نسخة من الحكم لغايات االستئناف ليتمكن
من استئناف حكمه قبل فوات األوان.
ويجب أن يشتمل الحكم عىل ملخص الوقائع الواردة يف قرار االتهام واملحاكمة وعىل ملخص طلبات النيابة
العامة واملدعي بالحق املدني ودفاع املتهم وعىل األسباب املوجبة للرباءة أو اإلدانة ،وعىل املادة القانونية
املنطبقة عىل الفعل يف حالة اإلدانة ،وعىل تحديد العقوبة ومقدار التعويضات املدنية .265لتمكني املحكمة
املختصة بنظر الطعن يف األحكام من أدائها عملها عىل نحو تام ومعرفة كيف كوّن قايض محكمة الدرجة
األوىل قناعته.266
  عارشاً :حق املتهم يف الطعن باألحكام الصادرة ضده  
التقايض يكون عىل درجتني ،الدرجة األوىل هي محاكم الصلح والبداية وهي محاكم املوضوع ،ومحكمة
الدرجة الثانية وهي محكمة االستئناف والنقض وهي محاكم القانون.
إن إحدى مميزات التقايض عىل درجتني هي من أجل التأكيد عىل تحقيق العدالة ،فتمكني املتهم من الطعن
يف الحكم الذي صدر ضده أمام محكمة أعىل من املحكمة التي أصدرت الحكم إذا ما اقتنع بأنه قد غبن يف
 -260املادة ( )63من قانون رقم  6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل «السجون».
 -261املادة ( )37من قانون رقم  6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل «السجون».
 -262املادة ( )273من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -263املادة ( )277من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -264املادة ( )282من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -265املادة ( )276من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -266حسن ،مرجع سابق ،ص.170
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الحكم أو أن حقوقه قد هدرت ،ما يرسخ قناعة ثابتة لديه بعدالة الجهاز القضائي.
وهنا ال بد من توضيح طرق الطعن والضمانات التي رشعت للمتهم خاللها:
•االعرتاض عىل الحكم الغيابي
من حق املحكوم عليه غيابيا يف مواد الجنح واملخالفات أن يعرتض عىل الحكم خالل األيام العرشة التالية
لتبليغه بالحكم ،مع مراعاة ميعاد مسافة الطريق .267وهي طريقة من طرق الطعن غري العادية.
•الحق يف الطعن يف الحكم باالستئناف
يعترب االستئناف من طرق الطعن العادية التي أوجدها القانون للحيلولة دون أي خطأ وقع به قايض
محكمة درجة أوىل ،وذلك من خالل طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعىل درجة وهي محكمة
االستئناف .وذلك الستكمال كل نقص آخر يف إجراءات التحقيق ،ولذلك يجوز ملحكمة االستئناف أن تسمع
الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام املحكمة التي أصدرت الحكم.268
ويتم االستئناف يف األحكام الحضورية واألحكام املعتربة بمثابة الحضورية يف الدعوى الجزائية عىل النحو
التايل:
 .أإذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تُستأنف أمام محاكم البداية بصفتها االستئنافية.
 .ب إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم درجة أوىل تستأنف أمام محاكم االستئناف.

269

المالحق ...
استمارة مطالعة لقضايا

"حق وصول الضحية للعدالة"

وفيما يتعلق باستئناف األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام وعقوبة السجن املؤبد فهي تستأنف بحكم
القانون ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.270
ويرسي عىل املحاكمة االستئنافية ما يرسي عىل املحاكمة العادية من أحكام املواد املتعلقة بعالنية املحاكمة
وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ،ولزوم الرسوم والنفقات ،وفرض العقوبات ،واالعرتاض عىل الحكم
الغيابي.271

 -267املادة ( )314من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -268املادة ( )334من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -269املادة ( )323من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -270املادة ( )327من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
 -271املادة ( )333من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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املحافظة

اسم الباحث/ة

املحكمة الناظرة للقضية:

درجات التقاضي :

موضوع القضية
1.1اعتداء جنيس:
 2.ايذاء:
3.3جرائم الكرتوانية

رقم القضية:

اغتصاب

هتك عرض

غري ذلك “مع التحديد”
.............................

ايذاء بليغ

ايذاء بسيط

غري ذلك “مع التحديد”
.............................

ابتــزاز

تهديد

غري ذلك “مع التحديد”
.............................

4.4سفاح                                               

غري ذلك “مع التحديد”
.............................

5.5قتل

غري ذلك “مع التحديد”
.............................

ملخص القضية:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

  صلح

   بداية

   استئناف

اسم القايض /القضاة

   نقض

الجنس

الجنس

اسم وكيل/رئيس النيابة

تاريخ اول جلسة بالقضية .................................................................................... :
تاريخ صدور الحكم يف الدرجة االوىل ..........................................................................:
تاريخ صدور الحكم يف اإلستئناف .............................................................................:
تاريخ صدور الحكم يف النقض......................................................................................:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-
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طريقة اإلحالة :

شكوى لدى النيابة

شكوى لدى الرشطة

بــالغ

االستعانة بمحامي:

لتقديم الشكوى

لإلدعاء بالحق املدني

ال يوجد محامي للضحية
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املتهم /املتهمون بالقضية
-1األسم ............................................... :العمر ................ :املهنة............................................ :
املستوى التعليمي...........................:املنطقة...............................................................................:
-2األسم ............................................... :العمر ................ :املهنة............................................ :
املستوى التعليمي...........................:املنطقة...............................................................................:
-3األسم ............................................... :العمر ................ :املهنة............................................ :
املستوى التعليمي...........................:املنطقة...............................................................................:

عالنية المحاكمة
كانت الجلسة علنية                  نعم                                ال            

كانت الجلسة رسية بناءا عىل ماذا ؟
................................................................................................................................................................................................................................-

درجة القرابة مع الضحية
زوج:
اب:
اخ :
غري ذلك مع التحديد:

هل استمع القايض اىل كل أطراف الدعوى        :نعم                                ال            
يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................الضحية

-1األسم ............................................... :العمر ................ :املهنة............................................ :
املستوى التعليمي...........................:املنطقة...............................................................................:

محامي الضحية  

					

يرجى كتابة التفاصيل

    نعم                              ال

ومثال ذلك  :رد الطلبات  ،استخدام عبارات يف املحرض صارمة ومهددة ...الخ

................................................................................................................محامي املتهم

88

هل الحظت/ي أن القايض حادا ً يف تعامله  من خالل محرض الضبط   :

................................................................................................................-

الجنس:
الخربة:
التكليف:

الجنس:
الخربة:
التكليف:

................................................................................................................-

هل قدم القايض فرصا متساوية ألطراف الدعوى؟           :نعم                    ال            

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................89
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هل كان ممثل النيابة العامة ملم بالقضية ومستعدا لها ؟           :نعم                              ال            
اذا كانت اإلجابة « ال» يرجى تحديد السبب :مثال» لم يعرف ما هو مكتوب يف األوراق ،او
وقع يف أخطاء بالنسبة للقضية املنظورة ،او سأل أسئلة عامة ....الخ»
................................................................................................................................................................................................................................هل تم سؤال واستجواب الشهود ؟       :

نعم                            

ال            

يرجى كتابة التفاصيل

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................اسئلة الدفاع وطلباته «محامي املتهم»:

يرجى كتابة التفاصيل
هل استخدم محامي املتهم الفاظ تمس بالحياء وكرامة الضحية ؟ يرجى التفصيل
…………………………………………………………………………………………………-

................................................................................................................................................................................................................................-

هل تم استعراض األدلة  ؟                         :نعم                                ال            
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

الطلبات المقدمة في الجلسة:
طلبات وبينات النيابة:

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................-
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طلبات الدفاع «محامي املتهم»:

………………………………………………………................................................

اعرتاض النيابة  :هل اعرتضت عىل االسئلة؟ يرجى التفصيل
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................

رد املحكمة عىل الطلبات  :

االستجابة

الرفض

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................هل تم تأجيل الجلسات بشكل واضح؟ ملاذا؟ «مدة التأجيل»

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................91
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القوالب النمطية والتحيز القائم عىل نوع الجنس يف نظام العدالة:
هل كان القوال الضحية  وزن عند النيابة العامة وتأثري يف أختيار مواد التجريم الالزمة   ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................هل كان القوال الضحية  وزن عند إصدار الحكم  ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................-

................................................................................................................................................................................................................................هل الحظتم اخالال بمبدا املساواة  من خالل اجراءات التقايض ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................-

الحساسية والتفهم للنوع اإلجتماعي:
هل الحظتم حساسية ايجابية او سلبية للنوع اإلجتماعي من خالل اجراءات النيابة ؟
يرجى كتابة التفاصيل

هل تمت دعوت نساء للشهادة ؟ وهل كان لشهادتهن وزن يف الحكم النهائي ؟   

................................................................................................................-

يرجى كتابة التفاصيل

................................................................................................................-

................................................................................................................................................................................................................................هل تمت االستعانية بالخرباء و/او مرشدين نفسيني واجتماعيني ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................هل الحظتم تحيز “ اخالقي او سلوكي” ضد الضحية صدر من القايض او من محامي املتهم ؟

يرجى كتابة التفاصيل

مثال”  تم سؤال الضحية والشهود عن مسلكها ،او تم الرتكيز عىل مفاهيماخالقية او عادات اجتماعية   ....الخ”
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هل الحظتم حساسية ايجابية او سلبية للنوع اإلجتماعي من خالل اجراءات القايض يف ادارة
الجلسات و القرار النهائي ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................................................................................................................................هل الحظتم حساسية ايجابية او سلبية للنوع اإلجتماعي من خالل اجراءات اجراءات الدفاع
وتوجيه االسئلة واإلعرتاضات والطلبات ؟

يرجى كتابة التفاصيل
................................................................................................................….............................................................................................................-
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ملخص وقائع الجلسات:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

انتهى

مالحظات واستنتاجات أخرى:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................-

توقيع الباحث/ة                                                                           التاريخ................................. /
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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي

تم إنجاز هذا املنشور من قبل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي وبدعم مبارش من برنامج
“سواسیة” الربنامج املشرتك لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،ھیئة األمم املتحدة للمرأة واليونيسف :برنامج
تعزیز سیادة القانون يف فلسطني ،الذي تموله بسخاء كل من حكومة ھولندا ،حكومة السويد والوكالة
اإلسبانية للتعاون اإلنمائي.
ان األراء املعرب عنها يف هذا املنشور هي أراء مركز املرأة لألرشاد القانوني واإلجتماعي وال تعرب بالرضورة
عن األراء والسياسات الرسمية لحكومة هولندا وحكومة السويد أو الوكالة االسبانية للتعاون اإلنمائي
أو اليونيسيف أو هيئة األمم املتحدة للمرأة أو برنامج األمم املتحدة األنمائي أو األمم املتحدة أو أي من
املنظمات التابعة لها.

96

97

98

