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وطنه  ومستقبل  حاضر  رسم  في  المشاركة  في  الدستوري  المواطن  لحق  والموفر 

ودولته،وفقًا لما أكدت عليه االتفاقيات الدولية والمادة 26 من القانون األساسي والتي 

أفرادًا وجماعات ولهم  السياسية  الحياة  المشاركة في  نصت على: "للفلسطينيين حق 

على وجه الخصوص الحقوق اآلتية : -1 تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا 

والمؤسسات  واألندية  والروابط  واالتحادات  والجمعيات  النقابات  تشكيل   2- للقانون. 

الشعبية وفقًا للقانون. -3 التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين منهم يتم 

انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون. -4 تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة 

تكافؤ الفرص. -5 عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات 

العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة" هو مؤسسة مجتمع مدني 

 2002 عام  الله وغزة – فلسطين، تأسست  رام  حزبية، مقرها  مستقلة ومحايدة وغير 

وتختص  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  وناشطين  سابقين  وقضاة  محامين  يد  على 

"مساواة" في الدفاع عن استقالل القضاء والمحاماة، عن طريق رصد وتوثيق ومراقبة 

ومعالجة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والتشريعية، التي 

ومقومات  عناصر  تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول 

ومضامين استقالل القضاء والمحاماة وذلك بالطرق والوسائل القانونية، ووفقًا للنهج 

وتمكين  اإلنسان  وحقوق  النتائج،  على  المبنية  واإلدارة  اإلنسان  حقوق  على  القائم 

"مساواة"  وتسعى  التمييز،  وعدم  المساواة  قاعدة  على  مشاركتها  وضمان  المرأة 

في  والحق  والقضاء،  القانون  أمام  المساواة  في  بالحق  المواطنين  تمتع  لضمان 

الوصول إلى العدالة، والحق في المحاكمة العادلة، ومساءلة كل من ينتهك أي منها 

توطين  ضمان  نحو  الحثيث  سعيها  جانب  إلى  طبيعيًا،  أو  اعتباريًا  شخصًا  أكان  سواء 

هذه  مظلتها  تحت  يندرج  والتي  الدولية،  االتفاقيات  في  الواردة  واألحكام  المبادئ 

الحقوق وموائمة التشريعات الوطنية بما ينسجم وتلك االتفاقيات، وفاء والتزاما بما 

تعهدت به دولة فلسطين نتيجة توقيعها وانضمامها إليها، وصوًال إلى منظومة عدالة 

فعالة ونزيهة وكفوءة، وقادرة على فرض حكم القانون على الكافة حكامًا ومحكومين 

في ظل دولة قانون قائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، والتداول السلمي 

للسلطة،  

من نحن؟
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للتذكير بواجبات دولة فلسطين
المبادئ الناظمة للمحاكمة العادلة وحسن سير العدالة

في المادة 7 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والمواد 9، 10، 11، 14، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية

تضمن اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في المادة 7 منه على: "كل الناس سواسية 

أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم 

جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على 

تمييز كهذا".

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 والمنضمة إليه دولة 

حقوق  تضمن  مبادئا  عليه،  توقيعها  بموجب  بأحكامه  بالتقيد  والملزمة  فلسطين، 

العدالة، والتي وردت  العادلة، وحسن سير  المحاكمة  الحق في  االنسان، من ضمنها 

في المواد 9 و10 و11 و14 و15 منه، جاءت على النحو التالي:

المادة 9
9/1 "لكل شخص الحق بالحرية واالمان على شخصه" 

9/1 "ال يجوز توقيف أحد او اعتقاله تعسفا"

9/1 "ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقًا لالجراءات 

9/2 "يتوجب ابالغ اي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما 

9/3 "ُيقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية سريعا الى أحد القضاة او أحد 

9/3 "يكون من حق الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية ان ُيحاكم خالل مدة معقولة او 

9/3 "ال يجوز ان يكون احتجاز االشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن     

9/4 "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او االعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل      

9/5 "لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على 

المادة 10

10/1 "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة االصيلة 

10/2/أ "يفصل االشخاص المتهمون عن االشخاص المدانين، اال في ظروف استثنائية 

10/2/ب"يفصل المتهمون االحداث عن البالغين، ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء 

10/3 "يجب ان يراعي نظام السجون معاملة السجناء بطريقة تهدف بشكل اساسي الى 

هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باالفراج عنه اذا كان االعتقال

 غير قانوني"

المقررة فيه"

يتوجب ابالغه سريعا بأي تهمة توجه إليه"

الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية"

ان ُيفرج عنه"

اي  المحاكمة في  لضمان حضورهم  كفاالت  على  عنهم  االفراج  تعليق  الجائز  من 

مرحلة من مراحل االجراءات القضائية، ولضمان تنفيذ الحكم عند االقتضاء"

تعويض

باالنسان"

ويخضعون لمعاملة على حده تتفق وكونهم اشخاصا غير مدانين"

للفصل في قضاياهم"

البالغين ويعاملون  عن  االحداث  االجتماعي، ويفصل  تأهيلهم  واعادة  اصالحهم 

معاملة تتفق مع سنهم ووضعهم القانوني"

المادة 11
"ال يجوز حبس اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"
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المادة 14
14/1 "الناس جميعا سواء امام القضاء"

14/1 "من حق كل فرد، لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه  

14/1 "تكون المحاكمة علنية"

14/1 "يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة مختصة، مستقلة وحيادية"

14/1 "يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة او هيئة قضائية منشأة بحكم القانون"

14/2 "من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا"

14/3 "لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة في 

الضمانات التالية:

14/3/أ  "ان يتم اعالنه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهم الموجهة اليه 

14/3/ب"ان يعطى من الوقت والتسهيالت ما يكفيه العداد دفاعه"

14/3/ب"االتصال بمحامي يختاره بنفسه"

14/3/ج "ان يحاكم دون تاخير ال مبرر له"

14/3/د "ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او من خالل مساعدة قانونية 

14/3/د "ان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه"

14/3/د " ان تزوده المحكمة حكما كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامي 

14/5 الحق في اإلستئناف "لكل شخص ُأدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون الى 

14/6 الحق في التعويض "حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، 

14/7 "المحاكمة على ذات الجرم مرتين" ال يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب على 

والتزاماته في اية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف"

واسبابها"

من اختياره"

14/3/ه " ان يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل غيره بذات الشروط"

14/3/و"  ان يزود بمترجم دون مقابل اذا كان ال يفهم او ال يتكلم اللغة المستخدمة في 

14/3/ز " ان ال ُيكره على الشهادة ضد نفسه او على اإلعتراف بذنب"

14/4"     في حالة االحداث، يراعي جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة   

يدافع عنه دون تحميل اجرا على ذلك اذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع 

هذا االجر"

محكمة اعلى لتعيد النظر في االدانة والعقوبة"

ثم ُأبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة 

تعويض  يتوجب  قضائي،  خطأ  وقوع  على  القاطع  الدليل  تحمل  اإلكتشاف 

أنه  للقانون، ما لم يثبت  نتيجة تلك اإلدانة وفقا  العقاب  به  انزل  الذي  الشخص 

الوقت  المجهولة في  الواقعة  إفشاء  عدم  المسؤولية عن  جزئيا،  أو  كليا  يتحمل 

المناسب"

جريمة سبق ان أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي بحكم القانون واإلجراءات الجنائية 

في البلد"

المحكمة"

العمل على إعادة تاهيلهم"

المادة 15 
ال عقوبة اال بقانون "ال يدان اي فرد بأية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم   15/1

15/1 "ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في 

15/1 "اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن 

15/2 "ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل 

يكن وقت ارتكابة يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه"

الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة"

يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف"

متضمنًا  الدولي،  للقانون  وفقا  جرما  يشكل  ارتكابه  حين  كان  فعل  عن  امتناع  او 

التعذيب،  الحرب،  جرائم  المثال:  سبيل  على  العرفي،  الدولي  بالقانون  اإلخالل 

العبودية، االبادة الجماعية، وما الى ذلك".



المادة 14
14/1 "الناس جميعا سواء امام القضاء"

14/1 "من حق كل فرد، لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه  

14/1 "تكون المحاكمة علنية"

14/1 "يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة مختصة، مستقلة وحيادية"

14/1 "يجب ان تتم المحاكمة من قبل محكمة او هيئة قضائية منشأة بحكم القانون"

14/2 "من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا"

14/3 "لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة في 

الضمانات التالية:

14/3/أ  "ان يتم اعالنه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهم الموجهة اليه 

14/3/ب"ان يعطى من الوقت والتسهيالت ما يكفيه العداد دفاعه"

14/3/ب"االتصال بمحامي يختاره بنفسه"

14/3/ج "ان يحاكم دون تاخير ال مبرر له"

14/3/د "ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او من خالل مساعدة قانونية 

14/3/د "ان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه"

14/3/د " ان تزوده المحكمة حكما كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامي 

14/5 الحق في اإلستئناف "لكل شخص ُأدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون الى 

14/6 الحق في التعويض "حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، 

14/7 "المحاكمة على ذات الجرم مرتين" ال يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب على 

والتزاماته في اية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف"

واسبابها"

من اختياره"

14/3/ه " ان يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل غيره بذات الشروط"

14/3/و"  ان يزود بمترجم دون مقابل اذا كان ال يفهم او ال يتكلم اللغة المستخدمة في 

14/3/ز " ان ال ُيكره على الشهادة ضد نفسه او على اإلعتراف بذنب"

14/4"     في حالة االحداث، يراعي جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة   

يدافع عنه دون تحميل اجرا على ذلك اذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع 

هذا االجر"

محكمة اعلى لتعيد النظر في االدانة والعقوبة"

ثم ُأبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة 

تعويض  يتوجب  قضائي،  خطأ  وقوع  على  القاطع  الدليل  تحمل  اإلكتشاف 

أنه  للقانون، ما لم يثبت  نتيجة تلك اإلدانة وفقا  العقاب  به  انزل  الذي  الشخص 

الوقت  المجهولة في  الواقعة  إفشاء  عدم  المسؤولية عن  جزئيا،  أو  كليا  يتحمل 

المناسب"

جريمة سبق ان أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي بحكم القانون واإلجراءات الجنائية 

في البلد"

المحكمة"

العمل على إعادة تاهيلهم"

المادة 15 
ال عقوبة اال بقانون "ال يدان اي فرد بأية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم   15/1

15/1 "ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في 

15/1 "اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن 

15/2 "ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل 

يكن وقت ارتكابة يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه"

الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة"

يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف"

متضمنًا  الدولي،  للقانون  وفقا  جرما  يشكل  ارتكابه  حين  كان  فعل  عن  امتناع  او 

التعذيب،  الحرب،  جرائم  المثال:  سبيل  على  العرفي،  الدولي  بالقانون  اإلخالل 

العبودية، االبادة الجماعية، وما الى ذلك".



 المبادئ الناظمة للمحاكمة العادلة في اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية

عزيزي/ تي المواطن/ ة في حال تعرضك ألي انتهاك يتعلق بحقك في المساواة أمام 

بإمكانك  العادلة،  بالمحاكمة  للعدالة، وتمتعك  الوصول  والقضاء، وحقك في  القانون 

والقضاء  المحاماة  الستقالل  الفلسطيني  المركز  في  لنا  خطية  بشكوى  التقدم 

أو  الغربية  الضفة  إلى أي من مقرينا في كل من  الحضور الشخصي  عبر  "مساواة"، 

قطاع غزة، أو زيارة موقعنا االلكتروني على الرابط التالي: www.musawa.ps ، وتعبئة 

نموذج الشكاوى اإللكترونية، يلتزم مركز "مساواة" بالمحافظة على سرية المعلومات 

وهوية المشتكي، وباحترام وصيانة حقوقه، وتلتزم بالتعامل مع ما يردها من شكاوى 

بقانونية، وبجدية، ومهنية، ونزاهة، بما يضمن حقوق المواطن وكرامته االنسانية.

إن المعلومات والمواد الواردة في هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر وآراء حكومة هولندا، حكومة 

اإلتحاد  البريطانية،  المتحدة  المملكة  الدولي-  التعاون  دائرة  الدولية،  للتنمية  السويدي  التعاون  السويد، 

أي من  أو  المتحدة  األمم  اإلنمائي، ومنظمة  المتحدة  األمم  برنامج  للمرأة،  المتحدة  األمم  األوروبي، هيئة 

المنظمات التابعة لها.
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57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة، ص.ب 1920                  
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