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  االقتتال الداخلي

  ات فلسطينية في غزة والضفة الغربيةانتهاآ
  
  

  ملخص
  
  "جسدك سيتكلم فإن تتكلم، بأن لم تكن ترغبإذا "

   حرآة حماسأعضاءشتبه بأنه من م اشخًصمخاطبًا محقق في الضفة الغربية 
  
  "طلقوا النار على ساقيأالخارج و إلى أخذوني"
  أفراد أجهزة أمنية تابعة لحرآة حماس تم احتجازه من قبل د آان ق حرآة فتحأجهزة أمن أفرادحد أ
  
  

د                    ى ي ام الماضي عل دار الع ى م سان ارتكبت عل وق اإلن رة لحق اك خطي ر حاالت انته يوثق هذا التقري
ي حماس    واللتين السلطتين الفلسطينيتين المتصارعتين في غزة والضفة الغربية      ل حرآت تداران من قب

ضفة وغزة                  فخالل  . وفتح على التوالي   سطينيون في آل من ال االثني عشر شهرا الماضية، عانى الفل
ي        لة الت ات المتواص ب االنتهاآ ى جان ة، إل واتهم األمني ل ق ن قب ا م م ارتكابه رة ت ات خطي ن انتهاآ م

  .ترتكبها إسرائيل؛ قوة االحتالل
  

سلطة التي ت                           ذلك ال ديرها حماس في غزة، وآ سلطة التي ت ف، لكن ال د تختل ا   التفاصيل ق سيطر عليه
ام الماضي                  . حرآة فتح في الضفة الغربية قامتا على حد سواء بتشديد قبضتيهما على السلطة خالل الع

ة                     ا يخص حال وبالنتيجة فإن الفلسطينيين في آل من غزة والضفة الغربية عانوا من تراجع واضح فيم
  .حقوق اإلنسان وسيادة القانون

  
اس بالقوة على السلطة في غزة، قامت بممارسة سياسة          ، حين استولت حم   2007حزيران  /ومنذ يونيو 

ة                 ر وحري ة التعبي د حري االعتقال التعسفي بحق خصومها السياسيين، وتعذيب المحتجزين وقامت بتقيي
اك حق ال ع وانته ة التجم ةالمحاآم سطينيعادل انون الفل ي الق ه ف ي .  المنصوص علي ضحايا ف ان ال وآ

ادة وناشطي ومناصري ح ن ق م م األجهزة األغلب ه تهم ب شتبه بعالق ذين ي ك ال تح خاصة أولئ ة ف رآ
  .2006آانون الثاني /األمنية التي سعت لتقويض سلطة حماس بعد انتصارها في انتخابات يناير

  
ة بحق                د من االنتهاآات المماثل تح العدي ة ف في الضفة الغربية ارتكبت السلطة التي تسيطر عليها حرآ

مناصرين لحرآة حماس أو لمؤسسات تابعة لها، وخشية من احتمال          ضحايا هم إما قادة أو ناشطين أو        
سيطرة حماس على الضفة قامت األجهزة األمنية باحتجاز مئات من األشخاص بشكل تعسفي، وقامت              



  االقتتال الداخلي  
  
 

2

ا                       ة معه ل حماس أو متعاطف دار من قب ائل إعالم ومنظمات ت ومن  . بتعذيب محتجزين آما أغلقت وس
ضفة         ل             المعروف أن أجهزة األمن في ال ا أو بأشكال أخرى، من قب ا مالي ر إم دعم آبي ة تعمل ب الغربي

  .الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وإسرائيل
  

ساءلة               ان في م ر من األحي شلت في آثي سطينية ف وفي آل من غزة والضفة الغربية، فإن السلطات الفل
رة        ورطين في ارتكاب انتهاآات خطي زة األمن المت راد أجه م آال    . أف م تق ا ل إجراء أي  آم سلطتين ب  ال

ة في غزة في                      تحقيق بحق أي من أجهزتها على االنتهاآات التي تم ارتكابها خالل فترة االقتتال العنيف
ومنذ ذلك  .  بما فيها عمليات اإلعدام بدون محاآمات وعمليات التعذيب والتشويه         2007حزيران  /يونيو

وة             الحين فإن عددًا قليًال جدا من أفراد وقيادات أجهزة األ          ة استخدام الق ى خلفي ة عل دوا للمحاآم من اقتي
  .المفرطة أو التعذيب أو إساءة المعاملة بحق المحتجزين

  
هر    ي األش جلها ف شكل واضح بتحسين س اس قامت ب ة حم ديرها حرآ ي ت ة الت إن الحكوم زة ف ي غ ف

سلطتها    ضاء الخاضع ل ة والق زة األمني ت بإصالح األجه د أن قام رة بع ن . األخي ة األم سنت فحال تح
ام               ول       2007والتقارير حول انتهاآات حقوق اإلنسان تسجل تراجعًا عند مقارنتها بع ا يق ارثي، آم  الك

سان      سجل حدوث                . الصحفيون المحليون وجماعات حقوق اإلن ة ت ا زالت جماعات محلي ك م ورغم ذل
رة االحتجاز والتي تتطلب اهت      ًا   انتهاآات خطيرة بشكل منتظم بما فيها حاالت موت خالل فت ا ملح مام

  .من قبل سلطة حماس وأي ممول خارجي يقدم الدعم المالي أو السياسي لحرآة حماس
  

رة، إال أن             ا في األشهر األخي ضا تحسنا طفيف سان أي وق اإلن سجل جماعات حق وفي الضفة الغربية، ت
ال                   ذه االنتهاآات يجب أن تع ج من  انتهاآات خطيرة ما زالت ترتكب بدون عقاب بما فيها التعذيب، وه

ي   ة الت ة المانح ات الدولي ن الجه ذلك م اض وآ وزراء سالم في يس ال اس ورئ ود عب رئيس محم ل ال قب
  .قدمت أو التزمت بتقديم ماليين الدوالرات لألجهزة األمنية في الضفة الغربية

  
ة في غزة  حول                          سان المحلي وق اإلن تس ووتش وجماعات حق ومن راي معظم التقارير التي تتلقاها هي

ا سياسية     االنتهاآ رائم ال ع الج ل م ي تتعام داخلي والت ن ال وات األم شرطة أو ق ى ال اللوم عل ي ب ت تلق
وخالل معظم الفترة التي يغطيها هذا التقرير آان رئيس وزراء حرآة حماس إسماعيل هنية              . واألمنية

س                ي الرئي صبه، إال أن المسؤول األمن ى من ة؛ باإلضافة إل ر الداخلي ع وزي   في غزة  ييشغل أيضا موق
ي         ة ف ر الداخلي ع وزي غل موق ذين وش اس الناف ة حم ادات حرآ د قي و اح يام وه عيد ص ر س ان يعتب آ

 ، وفي  2007آذار / وحتى مارس  2006آذار /الحكومة التي قادتها حرآة حماس في الفترة من مارس     
  . أعاد هنية تعيين صيام في منصبه السابق وزيرا للداخلية2008نيسان /نهاية أبريل

  
از      أما في الضفة     الغربية فإن الشكاوى من االنتهاآات ينصب معظمها باتجاه جهاز األمن الوقائي وجه

سلحة           شيات الم سياسية والميلي رأس  . المخابرات العامة، وآالهما يعمل على رصد ومراقبة القوى ال وي
اد          ضفة زي د                  هب   جهاز األمن الوقائي في ال ة عب ر الداخلي ى وزي اريره رسميا إل دم تق ذي يق ريح وال ال

اض   الم في وزراء س يس ال ى رئ وزير إل ن خالل ال ى وم رزاق اليحي ابرات . ال از المخ يس جه ا رئ أم
ادة   ا للم اس، فوفق رئيس عب ى ال رة إل اريره مباش دم تق ذي يق راوي وال ق الطي و توفي ة فه ن 39العام  م
  .القانون األساسي الفلسطيني فإن الرئيس هو القائد األعلى لجميع األجهزة األمنية الفلسطينية
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سطيني            انون الفل ا للق االت أو إدارة مراآز احتجاز وفق ذ اعتق لم يكن األمن الوقائي يملك الحق في تنفي
اريخ  ل ت ك قب وفمبر20وذل اني / ن شرين ث ذه 2007ت ه ه وما يمنح اس مرس رئيس عب ، حين اصدر ال

صالحية ا  . ال وق المنصوص عليه رم الحق ائي أن يحت ن الوق از األم ى جه أن عل وم ب ر المرس ي واق  ف
شفافية حين               " القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية    " دأ ال ه يحد من مب إال ان المرسوم ذات

ى أن      ر سرية وال               "ينص عل ائي تعتب از األمن الوق ة بعمل جه ائق المتعلق شطة والوث المعلومات واألن
  "ألحدإفشاؤها يجوز 

  
وات حماس              ل ق ر                وبشكل عام فإن االنتهاآات في غزة من قب ا أآث دة إال أنه دت اقصر من حيث الم  ب

ى األرجل                  : آثافة ة عل ارات ناري فاالعتقاالت التعسفية ترافقت مع ضرب مبرح وآذلك مع إطالق عي
وفي             . آما ظهر في حالتين وثقتهما هيومن رايتس ووتش        ل، ت ى األق ون  وفي ثالث حاالت عل الموقوف

وفين            أما في الضفة الغربية ف    . على ما يبدو بسبب التعذيب     ا آانت تحتجز الموق إن أجهزة األمن عموم
روفتين، إحداهما   . على نحو تعسفي لفترات أطول ولكن حدة العنف الجسدي آانت اقل        وفي حالتين مع

  .موثقة في هذا التقرير، توفي الموقوف على ما يبدو من التعذيب
  

ل هي              تس ووتش والتي      في الضفة الغربية، آانت منهجية االنتهاآات التي جرى توثيقها من قب ومن راي
شمل           ذيب ت ى حد التع ات،       : يمكن أن تصل إل رآالت واللكم إعدامات صورية، والضرب باستخدام ال

ة  راطيم المطاطي تيكية والخ ب البالس ضرب بالعصي واألنابي ستخدمة  . وال ذيب الم كال التع ر أش وأآث
ة   تمثلت في إجبار المحتجزين على البقاء مقيدين لفترات طويلة في وضعية تس          ة العربي شبح مى باللغ  ال

ل                          دون ظهور عالمات جسدية، ومث ة ولكن ب ى إصابة داخلي ؤدي إل والتي تتسبب بألم شديد وأحيانا ت
ى                     ر، والوقوف عل دة خلف الظه دي مقي دة واألي هذه الوضعية تشمل الوقوف لساعات واألرجل متباع

  .ليدين مع القدمينساق واحدة مع رفع إحدى اليدين، أو الجلوس على حافة آرسي وتقييد ا
  

حقوق إنسان في الضفة الغربية إلى هيومن رايتس ووتش حول           وناشطو  وقد تحدث ضحايا ومحامون     
شارك في                        زة األمن اإلسرائيلي التي تت تح وأجه ة ف ـ حرآ ة ل زة التابع ين األجه وجود تعاون واضح ب

ام الماضي من    والعديد من الرجال الذين تم اع . هدف واحد هو تحجيم أو انهاء حرآة حماس        تقالهم الع
ال       ز اعتق ي مراآ رات ف ضوا فت د ام سابق ق ي ال انوا ف ة آ ضفة الغربي ي ال سطينية ف وات الفل ل الق قب
ال   ادة اعتق ال أو إع رائيلية باعتق وات اإلس ا قامت الق اس، آم ة حم تهم بحرآ تباه بعالق رائيلية لالش إس

  .نيةبعض هؤالء الرجال بعد إطالق سراحهم من قبل القوات الفلسطي
  

ذ    د قامت بتنفي م ق ة له زة التابع ون األجه ة أن تك ضفة الغربي زة وال ن غ ل م ي آ سؤولون ف ي الم وينف
ذين استخدموا أو                     م فقط األشخاص ال ستهدفين ه اعتقاالت استنادا إلى أسباب سياسية، ويقولون أن الم

سف           . آانوا يخططون الستخدام العنف     االت التع ساحقة من االعتق ة ال ذيب     إال أن األغلبي ية وحاالت التع
يا            ود ألشخاص ناشطين سياس سطينية تع سان فل وق إن التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وجماعات حق
ًا                          ازًا أمني وا جه وا أو دعم أنهم عمل شتبه ب ذين ي أو مناصرين للطرف السياسي اآلخر خاصة هؤالء ال

ة من الحاالت، آ          . تابع لخصمهم  ر من دزين سامعها    وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أآث اهى لم ا وتن م
راح       إطالق س ة ب ضفة الغربي زة أو ال ي غ سلطات ف ا ال ت فيه ي قام رى الت االت األخ ن الح د م العدي

افس        -وغالبا بعد التعذيب  –محتجز بعد أن يوقع على وثيقة        التنظيم المن ه ب ه سيقطع عالقت ا ان  يقول فيه
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ة   ( ضفة الغربي ي ال اس ف ة حم زة أو حرآ ي غ تح ف ة ف ن ). حرآ د م م  والعدي م ته ه له م توج ؤالء ل ه
  .بارتكاب جريمة مما يشير إلى وجود دوافع سياسية خلف تلك االعتقاالت

  
وما زاد في تعقيد المشكلة أن نظام العدالة الجنائية في غزة والضفة تشوبه عيوب جوهرية، ففي غزة                   

ضائية ه   سام الق ة األج سؤولين بمقاطع ن الم رهم م ضاة وغي اس الق رئيس عب ر ال د أن أم ي وبع اك ف ن
ذلك               - قامت حرآة حماس     2007حزيران  /يونيو ا ب ة تخوله ك سلطة قانوني ين   - ورغم أنها ال تمل  بتعي

ة             رة الكافي نهم الخب ر م امين جدد تعزو الكثي دعين ع وق     . قضاة ُوم د أدان المحامون وجماعات حق وق
يما اإلقال ضائية ال س سلطة الق ي ال سياسي ف دخل ال ـ الت ا وصفوه ب ي غزة م سان ف ي اإلن ة الت ة الجبري

ة حماس                     آخرين محسوبين من مناصري حرآ تبدالهم ب ار المسؤولين واس ى عدد من آب . ُفرضت عل
رغم من وجود                           ى ال ين عل راج عن المعتقل دة مرات اإلف زة األمن ع وفي الضفة الغربية رفضت أجه

ذلك      ة ب ة المح                  . أوامر من المحكم م باحال م تق سلطات الرسمية ل إن ال ين ف ى    وفي آال المنطقت تجزين إل
وآليهم                    24مدعي عام خالل     ى م انون، وواجه المحامون صعوبة في الوصول إل  ساعة آما ينص الق

  .آما أهملت السلطات في إبالغ المحتجزين بسبب اعتقالهم
  

سجون                 ارة ال ويض لزي ديها تف دة التي ل ة الوحي ة المحلي إن المنظم ة ف ضفة الغربي وفي آل من غزة وال
وق                  ومراآز االحتجاز بشكل من    ة حق واطنين، وهي هيئ وق الم ستقلة لحق سطينية الم ة الفل تظم هي الهيئ

وق      2008حزيران  /اإلنسان للسلطة الفلسطينية والتي تم تغيير اسمها في يونيو          إلى الهيئة المستقلة لحق
سان  ا فرص الوصول       اووفق. اإلن د قلصت أمامه ضفة ق ي آل من غزة وال سلطات ف إن ال ة ف  للمنظم

رة                  2007حزيران  /للسجون بعد يونيو   ك الفرص تحسنت في غزة في األشهر األخي وفي  . ، إال أن تل
تم                    سجناء ي ا أن ال آال المنطقتين فإن المفوضية المستقلة عليها اوال أن تقوم بترتيب مسبق لزياراتها آم

  . نقلهم أحيانا على ما يبدو لتجنب التفتيش
  

ى نظام    و من شان دخول مراقبين مستقلين إلى مراآز االحتجاز تو   ة عل فير درجة من الشفافية والرقاب
ا  ذ أرواح ا أن تنق ن له ان يمك ي بعض األحي ة، وف د مبهم ي تع ة الت ة الجنائي ر. العدال ي فبراي باط /فف ش

ضفة             2008 ة في ال ابرات العام از المخ رتين من جه واطنين م وق الم ستقلة لحق  طلبت المفوضية الم
ا              السماح لها بزيارة مرآز االحتجاز التابع لها         ى طلبه رد عل م ي . في رام اهللا، إال أن جهاز المخابرات ل

ام مسجد وعضو في                      وفي في ذات المرآز إم ارة المرآز ت ة زي وفي اليوم ذاته الذي آانت تريد الهيئ
  .وفيما يبدو فانه توفي بسبب التعذيب مجد البرغوثيحرآة حماس اسمه 

  
ضفة،            تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارات منتظمة إلى         مراآز االحتجاز في آل من غزة وال

ن     ة، ولك سلطات المعني ى ال زين إل ة المحتج از ومعامل ان االحتج ول أوضاع مك ا ح دم مالحظاته وتق
  .بسبب عدم نشر تقارير اللجنة الدولية للعامة فإن المشاآل التي تسجلها تبقى غير معروفة

  
قمت بشكل أآبر جراء عمليات التدمير التي قامت  والعديد من االنتهاآات الموثقة في هذا التقرير قد تفا 

ة                      دالع االنتفاضة الثاني ذ ان سطيني من از القضائي الفل بها إسرائيل بحق المنشآت األمنية ومرافق الجه
ضفة                     2000عام   سطينية داخل ال وات األمن الفل ل ق ى تنق ، فضال عن القيود التي تفرضها إسرائيل عل

ة ا   . الغربي إن النظ ك ف ى ذل افة إل ددة     إض زة المتع ن األجه ود ارث م ل بوج سطيني مثق ي الفل م األمن
شهود، وفي                     ة لل ه وعدم وجود نظام لحماي ومتداخلة الصالحيات، وانعدام الرقابة المستقلة على أعمال



5  2008هيومن رايتس ووتش 

ا              وات األمن م إن ق شرعي؛ ف ات التحقيق وعدم وجود مرافق للطب ال ة محدودة في عملي ظل تجرب
  .لذي يشجع على مسألة اإلساءة الجسدية والنفسية للمحتجزينزالت تعتمد على نظام االعتراف وا

  
ة في آل من                            زة األمني ذي تمارسه األجه سلوك التعسفي ال مع ذلك فإن أي من هذه األعباء ال يبرر ال
ذيب، وعدم وجود إرادة سياسية                 د ساهم وجود أوامر مباشرة بممارسة التع ضفة، وق قطاع غزة وال

ش   اة ل ادة المعان ي زي ا ف رائيلي،    لوقفه تالل اإلس ة االح ستمرة نتيج ات م ن انتهاآ ل م اني بالفع عب يع
د   ي تع انوني الت شريعية واإلصالح الق ة الت ى شل العملي د أدت إل زة ق ضفة وغ ين ال وة ب ساع الفج وات

  .حاجة ماسة
  

سلطة في         وقد ساهم المجتمع الدولي في استمرار الوضع السلبي القائم، فمنذ أن استولت حماس على ال
ة غزة  ي المنطق ة الناشطة ف ات األجنبي ة ودول –قامت الحكوم دة األميرآي ات المتح األخص الوالي  ب

ا في غزة،           :  بممارسة نهج ثنائي االتجاه    -االتحاد األوروبي  ة حماس والضغط عليه األول عزل حرآ
س        . والثاني دعم حرآة فتح في الضفة الغربية والترويج لها         رار ال ياسي وهذا التقرير ال ينصب على الق

ديم      ي تعهدت بتق د الحكومات الت ه ينتق اس، إال ان ة حم ي  8بعزل حرآ سطينية ف سلطة الفل ارات لل  ملي
ام            ولي أي اهتم الضفة الغربية بما فيها ماليين الدوالرات لتدريب ومساعدة أجهزتها األمنية  دون أن ت

ى      . للممارسات التعسفية التي ارتكبتها هذه األجهزة      ة       فالدعم الخارجي يرآز عل وات الموالي ز الق  تعزي
ا              للرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتبارها ثقال مضادًا لحماس بالرغم من التجاوزات التي ترتكبه

شكل دوري  زة ب ك األجه شكل دوري      . تل وم ب ة تق ات األجنبي ذه الحكوم إن ه سياسية ف ة ال ن الناحي م
ة  وصائب بإدانة حماس على سلوآها التعسفي، إال أنها تلتزم الصمت   حيال االنتهاآات الخطيرة المماثل
  .التي ترتكبها األجهزة التي تخضع لسيطرة حليفهم في الضفة الغربية

  
ل، رغم أن المعلومات محدودة             ق مماث ويمثل الدعم الذي تتلقاه سلطة حرآة حماس في غزة عامل قل

د         ات المتح ن الوالي ل م ه آ ا تقول ا لم ن وفق ن، ولك ل م ن قب ا وم دم له ا يق م م ول حج رائيل ح ة وإس
ران، وإذا آانت                     ا من سوريا وإي ة حماس تتلقى دعم إن حرآ تح ف ة ف ان هومسؤولي حرآ دولت  ات  انال

ا أن       أمن  وتقدمان الدعم إلى قوات األمن في غزة،           إن عليهم جل أن تتجنب الدولتان شبهة التواطؤ،  ف
د     ا للح ق منه ن التحق ة ويمك راءات ملموس اذ إج ساعدات باتخ ك الم ط تل شترطا رب ات ي ن االنتهاآ  م

ة حماس                            دعم حرآ ى الحكومات التي ت ا أن عل ر، آم ذا التقري ة في ه سان الموثق الجسيمة لحقوق اإلن
  .سياسيا أن تدين علنا االنتهاآات التي ترتكبها الحرآة وان تضغط عليها من اجل األصالح

  
ضعا في أو                     ة أن ت ضفة الغربي ة    ويوصي التقرير بأن على السلطتين في آل من غزة وال ا حماي لويتهم

حقوق اإلنسان في جميع أنشطتهما، وعلى قادة حرآتي حماس وفتح أن يعلنوا التزامهم بإنهاء التعذيب               
ذيب                 أمرون باستخدام التع ستخدمون أو ي ذين ي وات األمن ال وتطبيق ذلك عبر مالحقة ومعاقبة أفراد ق

  .بحق المحتجزين
  

الهم وحرم م اعتق ذين ت راد ال ا يجب أن ويجب إطالق سراح األف ة، آم ة عادل م بمحاآم انهم من حقه
ى ضمانات بالوصول   ن الحصول عل صالحية م سان ذات ال وق اإلن ات حق امون ومنظم تمكن المح ي

  .دون عوائق إلى مراآز االحتجاز وزيارة موآليهم ومراقبة أوضاعهم
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ة   وعلى المستوى الدولي، فإن المساعدات األساسية التي التزمت بها الدول الغربية وال    حكومات العربي
االت                لمساعدة األجهزة األمنية في الضفة؛ أن تكون مشروطة باتخاذ خطوات ملموسة للحد من االعتق

ى وحدات              . التعسفية والتعذيب وانتهاك الحق بمحاآمات عادلة      ساعدات إل ذهب أي م آما يجب أن ال ت
دعم وال            .  لحقوق اإلنسان  تمتورطة في انتهاآا   د من ال ى مزي اك حاجة إل شجيع إصالح      وهن دريب لت ت

سا    شفافية والم ادئ ال ز مب ل تعزي ن أج ة م ة الجنائي ام العدال ةءنظ ة المدني ى  . لة والرقاب ا يجب عل آم
نفس                      ساعداتهم ب ضا اشتراط م اس؛ أي ة حم ديرها حرآ الجهات الدولية الداعمة لألجهزة األمنية التي ت

ة    اإلجراءات والقيام بمراقبة دورية للتأآد من أن حرآة حماس تعم    ل من اجل وقف االنتهاآات المتعلق
  .بحقوق اإلنسان

  
شمل                      ة والتي ت ضفة الغربي ر في آل من غزة وال ذا التقري االت  –إن االنتهاآات الموثقة في ه  االعتق

امين     ع المح صال م ع االت انوني ومن ر الق از غي ذيب واالحتج سفية والتع اك  -التع د انته ى ح صل إل  ت
س  . القانون الفلسطيني  ساواة                 والقانون الفل د الدستور المؤقت يضمن الحق بالم ذي يع طيني األساسي ال

ا                  ة، آم أمام القانون وحرية التعبير والتجمع والحق األساسي في الحصول على إجراءات قضائية عادل
  .انه يحرم التعذيب

  
ة                       ة في مجموعة واسعة من الصكوك الدولي وآل االنتهاآات الموثقة في هذا التقرير هي أيضا محرم

سياسية و           بما ف  دة مناهضة    يها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية وال معاه
كال  ل أش ذيب وآ ية أالتع ة القاس ة أو العقوب سانالال والمعامل ة اية إن ةبوالحاط ن . الكرام ٌل م زعم آ وت

ة                    ا ليست دول سطينية، وألنه سلطة الفل ادة ال سلطة     سلطتي حرآة حماس و حرآة فتح شرعية قي إن ال  ف
سلطة          د الفلسطينية ال تستطيع التوقيع أو المصادقة على هذه االتفاقيات الدولية إال أن مسؤولي ال  واتعه

رارا  رارا وتك ااحترام معاييربم سلح ابوصفهو. ه ة م يا وجماع ا سياس إن ة حزب د   ف اس ق ة حم حرآ
 .اإلنساناحترام المعايير الدولية لحقوق بالتزمت علنا في مناسبات عديدة 

  
  المنهجية

ة                           ضفة الغربي ى ال ى غزة وثالث رحالت إل ين إل يعتمد هذا التقرير على بحث تم إجراؤه خالل رحلت
وبر   ين أآت ا ب رة م ي الفت ك ف شرين أول /وذل ل2007ت سان / وابري رت  . 2008ني ت أج ك الوق ي ذل ف

وق    شخص في الضفة الغربية ممن آانوا ضحايا ال 19هيومن رايتس ووتش مقابالت مع    نتهاآات حق
ا               ذه االنتهاآات وانتهاآ ى ه ى شهود عل دن             تاإلنسان إضافة إل  أخرى، والحاالت آانت من داخل م

دن   ذه الم ة به رى المحيط ل والق م والخلي ت لح ين ورام اهللا وبي ابلس وجن ومن  . ن ت هي زة قابل ي غ وف
زة األ               20رايتس ووتش    دي األجه ى أي ة التابع    شخصا من الضحايا الذين تعرضوا النتهاآات عل  ةمني

ا    ات وغيره ذه االنتهاآ ى ه هود عل ى ش افة إل اس إض ة حم ش  . لحرآ تس ووت ومن راي ارت هي واخت
ة مصادر هي       ي من خالل ثالث شكل أول ابلتهم ب ارير منظمات   : الضحايا لمق ة، وتق ارير اإلعالمي التق

وفي آل  . تحقوق اإلنسان المحلية وعاملين في منظمات حقوق إنسان محلية ممن يعرفون بتلك الحاال            
سان       وق اإلن طي حق ن ناش عة م ة واس ع مجموع ش م تس ووت ومن راي دثت هي ضفة تح زة وال ن غ م
ضمين        رى ت ن، وج زة األم ادات أجه وميين وقي سؤولين الحك صحفيين والم ضاة وال امين والق والمح

  .مالحظاتهم وتعليقاتهم في حاشية التقرير
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ة             ة أو باللغ ة العربي ا باللغ ابالت غالب م         وتم إجراء المق رجم رغم أن بعض من ت ة بوجود مت  االنجليزي
سجن غزة المرآزي في غزة،   (أما المقابالت في مراآز االحتجاز     . مقابلتهم يتحدثون اللغة االنجليزية   

ين     سكرية في جن تخبارات الع ا، ومرآز االس ي بتوني ائي ف ى  ) ومرآز األمن الوق ا عل م إجراؤه د ت فق
راد ل  . انف ي آ ضحايا ف ن ال د م دى العدي راءات   وأب ى إج ن التعرض إل شيتهم م ضفة خ زة وال ن غ  م

م             ا أو ت م حجبه انتقامية ولم تكن لديهم رغبة في نشر أسمائهم الكاملة، وفي هذه الحاالت فإن األسماء ت
بهم       تس ووتش                . استخدام االحرف األولى لها وفقا لطل ومن راي ا هي ابالت التي أجرته ك المق وخالل تل

ذين طل          ددًا من األشخاص ال انو         فإن ع وا عدم آشف أسمائهم آ ة من غزة،             اب ضفة الغربي ر في ال  أآث
ل     ن قب ال م رض لالعتق ن التع شيتهم م ى خ ا إل ك ربم ود ذل سطينية أو  األويع ة الفل زة األمني جه

رائيلية ة  . اإلس ا آانت تفعل حرآ زة مم ي غ ر ف اح اآب ل بانفت تح آانت تعم ة ف إن حرآ ام ف شكل ع وب
  .أصال هناك أساسا بشكل سريحماس في الضفة الغربية والتي تعمل 

  
 قدمت هيومن رايتس ووتش قائمة بأسئلة مفصلة إلى مكتب رئيس الوزراء 2008أيار / مايو23في 

في غزة إسماعيل هنية والى الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية وطلبت منهما ردودا لغايات 
ان حيث تظهر تلك اإلجابات في حزير/ يونيو4وقد أجاب مكتب رئيس الوزراء هنية في . هذا التقرير

حزيران قدمت هيومن /وفي يونيو. تموز لم يرد مكتب الرئيس عباس/ يوليو10إال انه وحتى . التقرير
 منسق الشؤون األمنية للشرق األوسط الجنرال آيث دايتونرايتس ووتش مجموعة أسئلة إلى مكتب 

 10الضفة الغربية، وحتى تاريخ الذي يقدم ألجهزة األمن في  حول الدعم والتدريب األميرآي
  .تموز لم يقم مكتب الجنرال بالرد/يوليو
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  التوصيات

  
ا         يجب على السلطات الفلسطينية      دوليين لهم ولين ال اذ  في آل من قطاع غزة والضفة الغربية والمم اتخ

عذيب عمليات الت مثل  ير  التقر الموثقة في هذا   اإلنساناالنتهاآات الخطيرة لحقوق    لوقف  خطوات فعالة   
  .وانتهاآات مبدأ المحاآمات العادلةواالعتقاالت التعسفية 

  
  :السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بتطبيق وتنفيذ التوصيات التاليةهيومن رايتس ووتش تطالب و
  

 :فيما يخص التعذيب
ي          أفراد األجهزة   واضحة لكل  عامةإصدار تعليمات     ى أن مرتكب األمنية، والتأآيد بوضوح عل

 . التي يفرضها القانونأقصى درجات العقابتهاآات ستتم معاقبتهم باالن
وع                     إجراء ب  البدء    صدد وق رد ب ة التي ت ارير الموثوق ة بخصوص التق ة ونزيه ات عاجل  تحقيق

ة مناسبة أو          لمحتجزين، حاالت تعذيب و حاالت موت        اذ إجراءات تأديبي ة   واتخ ة آاف محاآم
ذي    ن التع سؤوليتهم ع ت م ذين تثب راد ال زين  األف وت محتج بهم   ب أو م ن رت ر ع بغض النظ

اك أو          شمل  وي ،العسكرية ك من مارس االنته ذها و   وامر من أعطى األ    ذل ضباط     لتنفي ذلك ال آ
شلوا في                إطالعالقياديين الذين آانوا على      نهم ف ذا الفعل ولك ل ه  أو آان من واجبهم معرفة مث

 .مرتكبيهمنع هذه األعمال أو اتخاذ اإلجراءات العقابية المناسبة يحق 
ة         شخص توفي  عمليات تشريح لكل     إجراء  د      رهن االعتقال لدى أي جهة أمني ة لتحدي في الدول

 .وجعلها متوفرة للعامةإعالن تقارير الوفاة أسباب الوفاة و
اء األ  رإعط ضاء  وام ين و أع ل المحقق م لك وادر األخرى  الطبياألطق ل  ة والك ا تعام ي له الت

ع  ق مباشر م د التحقي زين قي ماءبالمحتج رز بوضوح أس ارات تب داء ش أو /و همضرورة ارت
 .أرقام هوياتهم الوظيفية

ى نحو                    تعويض آل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة و االعتقاالت التعسفية بأسرع وقت و عل
 .مالئم

  
  :فيما يخص االعتقاالت التعسفية

ه    الفوري عن    فراجاإل  م  آل الموقوفين حاليا بدون تهم أو توجي م بجرائم مع  ته ة ومحددة    له رف
 .بالقانون

ة              ك لمراجع ة و ذل ة مدني ام محكم ين أم ع المعتقل ة  ضرورة  مدى  التأآد من مثول جمي وقانوني
 .احتجازهم مع وجود صالحية إلصدار أوامر باإلفراج عنهم

سم بوقف       ار المحتجزين على توقيع تعهد سياسي      التوقف و بشكل فوري عن إجب       ة  أو ق مزاول
 .السياسية المشروعةأنشطتهم 
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 :انتهاك حق إجراءات التقاضي السليمةفيما يخص 
شكل واضح              المحتجزين  إطالق سراح آافة      افهم ب ى أسباب إيق د الذين لم يطلعوا عل ة   بع  عملي

 . آما ينص القانونيالذين تم منعهم من االتصال بمحام أو االعتقال
ام بصورة       المحتجزينإطالق سراح آافة      ام المدعي الع وا أم م يمثل ذين ل ة خالل    ال  24 قانوني

 . ساعة آما ينص القانون72من لم يتم تقديمهم للمحاآمة خالل  أو ساعة من عملية االعتقال
اإلفراج          كل   إطالق سراح فوري وبدون إبطاء ل        ة ب رار من المحكم ذي صدر ق المحتجزين ال
 .عنهم

  
  :مراآز االحتجازفيما يخص 

ي   سماح لمراقب ية ال وق  المفوض ستقلة لحق سان الم ة ( اإلن وق   الهيئ ستقلة لحق سطينية الم الفل
 .بالدخول دون عوائق إلى مراآز االحتجاز) المواطنين

ات    ي المنظم ول ممثل سهيل دخ ر ت سطينيةالغي ة الفل از  حكومي ز االحتج ة مراآ ى آاف  إل
 .هذه المراآزمراقبة وتفويضها بالقيام ب

  
  :المساءلةبخصوص الحصانة و 

ع   ستوى رفي ى م ة وعل ة علني اتإدان ذيب و لعملي از  التع ر االحتج ن  الغي ا م انوني و غيره ق
 .األمن الفلسطينية في الضفة الغربيةتمارسها أجهزة  التي الممارسات التعسفية

شير   ذات المصداقية    نزيهة بخصوص آافة االدعاءات     إجراء تحقيقات فورية وشاملة و       التي ت
 .للعامةو إعالن نتائجها لحقوق اإلنسان وجود انتهاآات إلى 

انون حول        خوأفراد الهيئات الم  األمن   أفراد أجهزة    كافةالالزم ل تدريب   ال توفير  ق الق ة بتطبي ول
ي ومحاسبة آل          حول  و اإلنسانلحقوق  الدولية  معايير  ال انون المحل الفون       الق ذين يخ راد ال األف

ة،                 سياسية والمدني الحقوق ال هذه المعايير، وتشمل هذه المعايير آال من العهد الدولي الخاص ب
ة    اتفو روب المعامل ن ض ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه   اقي

ية  ة القاس سانية أو أو العقوب ة أو الالإن ة ، المهين ة ب  مدون دة الخاص م المتح لوك  األم د س قواع
 .الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

  
  :فيما يخص المؤسسات القضائية

 .مقاطعة المؤسسات القضائية في قطاع غزةإنهاء  
  
  :السلطات الفلسطينية في قطاع غزة بتطبيق و تنفيذ التوصيات التالية ووتش هيومن رايتستطالب و 

 :فيما يخص التعذيب
ي          أفراد األجهزة   واضحة لكل  عامةإصدار تعليمات     ى أن مرتكب األمنية، والتأآيد بوضوح عل

 . التي يفرضها القانونأقصى درجات العقاباالنتهاآات ستتم معاقبتهم ب
وع   بهاعاجلة و نزيهة بخصوص التقارير الموثوق    تحقيقات   إجراء ب البدء     التي ترد بصدد وق

ة مناسبة أو          لمحتجزين، حاالت تعذيب و حاالت موت        اذ إجراءات تأديبي ة   واتخ ة آاف محاآم
زين      وت محتج ذيب أو م ن التع سؤوليتهم ع ت م ذين تثب راد ال بهم   األف ن رت ر ع بغض النظ

سكرية وا ا شمل وي ،الع ذين ارتكب راد ال ك األف وا ذل اك أو أعط راألالنته ذها ووام ذلك  لتنفي آ
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نهم                  إطالع الضباط القياديين الذين آانوا على       ذا الفعل ولك ل ه ة مث ان من واجبهم معرف  أو آ
 .فشلوا في منع هذه األعمال أو اتخاذ اإلجراءات العقابية المناسبة يحق مرتكبيه

ة    رهن االعتقال لدى أي جهة أم      شخص توفي  عمليات تشريح لكل     إجراء  د     ني ة لتحدي في الدول
 .وجعلها متوفرة للعامةإعالن تقارير الوفاة أسباب الوفاة و

اء األ  رإعط ين و أعضاء وام ل المحقق م لك وادر األخرى  الطبياألطق امال ة والك ا تع ي له الت
ع   ق مباشرا م د التحقي رز بوضوح أسماء المحتجزين قي داء شارات تب أو /و همبضرورة ارت

 .أرقام هوياتهم الوظيفية
ى نحو                    تعويض آل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة و االعتقاالت التعسفية بأسرع وقت و عل

  .مالئم
  

  :فيما يخص االعتقاالت التعسفية
ه    الفوري عن    فراجاإل  م  آل الموقوفين حاليا بدون تهم أو توجي ة ومحددة     ته م بجرائم معرف  له

 .بالقانون
ة مدن          ام محكم ين أم ع المعتقل ة    التأآد من مثول جمي ك لمراجع ة و ذل ة  ضرورة  مدى  ي وقانوني

 .احتجازهم مع وجود صالحية إلصدار أوامر باإلفراج عنهم
سم بوقف       ار المحتجزين على توقيع تعهد سياسي      التوقف و بشكل فوري عن إجب       ة  أو ق مزاول

  .السياسية المشروعةأنشطتهم 
  

 :انتهاآات حق إجراءات التقاضي السليمةفيما يخص 
شكل واضح              المحتجزين  إطالق سراح آافة      افهم ب ى أسباب إيق د الذين لم يطلعوا عل ة   بع  عملي

 . آما ينص القانونيالذين تم منعهم من االتصال بمحام أو االعتقال
ة خالل          المحتجزينإطالق سراح آافة      ام بصورة قانوني ام المدعي الع وا أم م يمثل ذين ل  24 ال

 . ساعة آما ينص القانون72اآمة خالل من لم يتم تقديمهم للمح أو ساعة من عملية االعتقال
اإلفراج          كل   إطالق سراح فوري وبدون إبطاء ل        ة ب رار من المحكم ذي صدر ق المحتجزين ال
 .عنهم

 
  :مراآز االحتجازفيما يخص 

وق      المفوضية  السماح لمراقبي   ستقلة لحق سان  الم وق        ( اإلن ستقلة لحق سطينية الم المفوضية الفل
 .لى مراآز االحتجازبالدخول دون عوائق إ) المواطنين

ضها       غير حكومية الفلسطينية  تسهيل دخول ممثلي المنظمات        إلى آافة مراآز االحتجاز وتفوي
  .هذه المراآزمراقبة بالقيام ب

  
  :المساءلةبخصوص الحصانة و 

ع   ستوى رفي ى م ة وعل ة علني ذيب وإدان ات التع از  لعملي ر االحتج ن  الغي ا م انوني و غيره ق
 .قطاع غزةاألمن الفلسطينية في تمارسها أجهزة ي التالممارسات التعسفية 

شير   ذات المصداقية    نزيهة بخصوص آافة االدعاءات     إجراء تحقيقات فورية وشاملة و       التي ت
 .للعامةو إعالن نتائجها لحقوق اإلنسان وجود انتهاآات إلى 
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ق       األمن   أفراد أجهزة    كافةالالزم ل تدريب  توفير ال   ة بتطبي انون حول    وأفراد الهيئات الخمول الق
ي و محاسبة آل          حول و اإلنسانلحقوق  الدولية  معايير  ال الفون       القانون المحل ذين يخ راد ال األف

ة،                 سياسية والمدني الحقوق ال هذه المعايير، وتشمل هذه المعايير آال من العهد الدولي الخاص ب
ة    و روب المعامل ن ض ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه   اتفاقي

ية  ة القاس سانيةالال أو أو العقوب ة أو إن ة ، المهين ة ب  مدون دة الخاص م المتح لوك  األم د س قواع
 .الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

  
  :فيما يخص المؤسسات القضائية

انون     إلغاء المجلس    شكل مخالف للق ه ب م تعيين بتمبر    األعلى للقضاء الذي ت شأ في س ول  /وان أيل
 .هأعمال لمزاولة  في السابق الذي آان موجوداو إعادة المجلس األعلى للقضاء, 2007

ة     سلطة التنفيذي ن ال شريعية ع سلطة الت صل ال ن ف د م ة التأآ ة الفعلي ي الممارس ذلك وف ي  آ ف
 .القانون

  
تح و حماس و            ل من ف سطين     آما تطالب هيومن رايتس ووتش سلطتي آ ة لفل ة الدائم ة المراقب بعث

  :بما يليلدى األمم المتحدة 
ة  أو المعاملةلتعذيب وغيره من ضروب  اخاص لمتابعة   المقرر  الطلب من   ال   أو القاسية  العقوب

اآن االحتجاز في آل من قطاع غزة                   تشكيل   المهينة أو   ةنسانيالالا بعثة تقصي حقائق إلى أم
ات       ع عملي يات لمن ى توص شتمل عل ا ي ن عمله را ع ة تقري شر البعث ة وان تن ضفة الغربي وال

 .التعذيب
سطينية    في   اإلنسانحقوق  بحالة  ص  لمقرر الخا تعديل التفويض الممنوح ل   طلب    األراضي الفل

وق   لأي انتهاآات    التعامل مع     يشمل  لكي   1967 منذ   المحتلة ساني       حق انون اإلن سان أو للق اإلن
 .الدولي تقع في األراضي المحتلة

  
  : بما يلياإلنسانحقوق مجلس تطالب هيومن رايتس ووتش و

ضفة الغ      تقصي  لجنة  تقديم الدعم ل    ة   حقائق في غزة و ال رر     ربي ل المق ذيب   الخاص    من قب بالتع
ة  أو   المعاملةوغيره من ضروب     ساني   القاسية  العقوب ة  أو  ة أو الالان ذلك دعم    و المهين ديل  آ تع
ذ     اإلنسانحقوق حالة لمقرر الخاص بالتفويض الممنوح ل  ة من سطينية المحتل  في األراضي الفل

وق   لأي انتهاآات    التعامل مع    يشمل  لكي   1967عام   سان   حق دولي       اإلن ساني ال انون اإلن أو للق
 .تقع في األراضي المحتلة

  
ا         الممولين لألجهزة األمنية  الدوليين  المانحين  تطالب هيومن رايتس ووتش     و ة بم ضفة الغربي  في ال

  :يلي
ى اإلصرار   ة   عل زة األمني دريب    أن تبقى األجه ا والت ل منه ي تتلقى التموي يا الت دة سياس  محاي

 .باستمرار
ض   راف الق ز اإلش انونيائي تعزي ة  والق زة األمني ى األجه ين و ،عل ة ب ة الموازن درة األمني الق

 .والرقابة واإلشراف المدني
ة   ب لمراقب زام عن آث ضمان الت ة ل ساعدات المقدم ة لم زة األمني د األجه ايير بوتقي وق مع حق

 .اإلنسان
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 .اإلنساننتهاآات خطيرة لحقوق دعم فورا عن الوحدات المتورطة باوقف ال 
توجد ادعاءات ذات مصداقية     عسكرية   أو قيادات    نقل أسلحة لوحدات   أو   ة بيع رفض أي عملي   

 . لحقوق اإلنسانانتهاآاتحول تورطها ب
سان            وق اإلن دريب في مجال حق راد  أل توفير ت ى ضرورة            ف ة أو اإلصرار عل زة األمني األجه

دريب  ذا الت ل ه وفير مث اره  ت ن باعتب زأ م زءا ال يتج ة ج اء عملي داد بن درات وإع شاملة االق ل
 من اجل    اويجب أن يتضمن التدريب محورا أساسيا مصمم       .لألجهزة األمنية التدريب  وخطط  

 .بهدف التحقيق أو العقابإنسانية هاد و المعاملة الالالتعذيب و االضطاستخدام وسائل وقف 
 :ربط التمويل والمساعدات بمعايير محددة مثل 

ق • ام خفض تحقي ه باألرق ن التثبت من دد األ يمك ي ع الهم أو شخاص ف تم اعتق ذين ي ال
 . احتجازهم بشكل تعسفي

ق • ض تحقي ت خف ن التثب ي  يمك تخدام ف ذيب و اس ة التع وء المعامل ي س ز ف مراآ
 .االحتجاز

والتي  إجراءات التقاضي السليمة  انتهاك مبدأ حق    في   يمكن التثبت منه     خفض تحقيق •
تهم             (ن  ويسجلها المحتجز  ى ال ين عل اع عن إطالع المتهم ل االمتن م و      مث ة له  الموجه

ضاة   ينعامال نمدعي أو عدم عرض المتهمين على ال      منعهم من االتصال بمحامين    والق
 .)خالل المدة القانونية المنصوص عليها

  
ا  ضاء   آم ش أع تس ووت ومن راي ب هي ة  تطال ة الدولي ة الراعي دة األم(اللجن ات المتح ة يالوالي رآي

  :للسلطات في الضفة الغربية بما يليممولين الو)  و روسيا و األمم المتحدةيواالتحاد األوروب
سطينية في                 استخدام النفوذ المتأتي من المساعدات المالية و الدعم السياسي لحث السلطات الفل

عليها في  حقوق اإلنسان الموثقة  ت على معالجة انتهاآاسواء في العلن أو بشكل ثنائي رام اهللا 
 . الخصوص الواردة في هذاهذا التقرير وتنفيذ التوصيات 

 . في الضفة الغربيةترتكبها األجهزة األمنيةالتي حقوق اإلنسان  تنتهاآاتوجيه النقد العلني ال 
درات ال        تعزيز قدرات جماعات حقوق اإلنسان المستقلة         ز ق سلطة على ممارسة الرقابة وتعزي
 .على العمل بشكل فعالمستقلة القضائية ال

  
ولين   تطالب هيومن رايتس ووتش      و دو المم ة     ليين  ال دين لألجهزة األمني ا         والمؤي  في قطاع غزة بم

  :يلي
سياسي لحث            ن     حماس استخدام النفوذ المتأتي من المساعدات المالية و الدعم ال سواء في العل

ائي    ا      أو بشكل ثن ى معالجة انتهاآ ة        ت عل سان الموثق وق اإلن ذ          حق ر وتنفي ذا التقري ا في ه عليه
 . الخصوصالواردة في هذا التوصيات 

 .ترتكبها األجهزة األمنية في قطاع غزةالتي حقوق اإلنسان  تنتهاآا النقد العلني التوجيه 
درات ال        تعزيز قدرات جماعات حقوق اإلنسان المستقلة         ز ق سلطة على ممارسة الرقابة وتعزي
 .على العمل بشكل فعالمستقلة القضائية ال
 . باستمرارمحايدة سياسياللبقاء  تعزيز األجهزة األمنية 
ز  ضائي  تعزي راف الق انوني اإلش ة  والق زة األمني ى األجه ين  و عل ة ب ة  الموازن درة األمني الق

 .والرقابة واإلشراف المدني
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ة   ب لمراقب زام عن آث ضمان الت ة ل ساعدات المقدم ة بلم زة األمني د األجه وق وتقي ايير حق مع
 .اإلنسان

 .اإلنساننتهاآات خطيرة لحقوق دعم فورا عن الوحدات المتورطة باوقف ال 
توجد ادعاءات ذات مصداقية     عسكرية   أو قيادات    نقل أسلحة لوحدات   أو   رفض أي عملية بيع    

 . لحقوق اإلنسانانتهاآاتحول تورطها ب
سان            وق اإلن دريب في مجال حق راد  أل توفير ت ى ضرورة            ف ة أو اإلصرار عل زة األمني األجه

دريب  ذا الت ل ه وفير مث اره  ت ن باعتب زأ م زءا ال يتج ة ج اء عملي دبن درات اد وإع شاملة الق ال
 من اجل    اويجب أن يتضمن التدريب محورا أساسيا مصمم       .لألجهزة األمنية التدريب  وخطط  

 .بهدف التحقيق أو العقابإنسانية هاد و المعاملة الالالتعذيب و االضطاستخدام وسائل وقف 
 :ربط التمويل والمساعدات بمعايير محددة مثل 

ق • ا تحقي ه باألرق ن التثبت من دد األشخاص م خفض يمك ي ع الهم أو ف تم اعتق ذين ي ال
 . احتجازهم بشكل تعسفي

ق • ت   تحقي ن التثب ض يمك ي خف تخدام ف ذيب و اس ة التع وء المعامل ي س ز ف مراآ
 .االحتجاز

التي  و ات التقاضي السليمة  انتهاك مبدأ حق إجراء   في  خفض يمكن التثبت منه      تحقيق •
سجلها  زون ي ن إطالع المته (المحتج اع ع ل االمتن م  مث ة له تهم الموجه ى ال ين عل م

امين   و صال بمح ن االت نعهم م ى ال   م ين عل رض المتهم دم ع دعي أو ع ام ال نم  ينع
 .)والقضاة خالل المدة القانونية المنصوص عليها
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