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حزػر في حمقة الشقاش مدتعخضا مخاحل عسل المجشة الػششية مشح ثالث سشػات فييا بجسيع ال
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 طبٌبه د.بدور جبوان 76
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استعخاض ورقة العسل السقجمة عغ القزاء ، عشيع قجم واستعخض القاضي / حيجان جسعان عزػ  -

 إليسانيعوالحي أوضح ان الػرقة الستػاضعة التي كتبت عمى عجالة ىي مذاركة مغ القزاء السحكسة العميا 

بأىسية عسل ودور المجشة في التحقيق في انتياكات حقػق  االندان ، فحقػق االندان لع تأتي فقط في 

الحي حخم السداس بدالمة االندان  اإلسالميالدساوية  ومشيا الجيغ  األديانالسػاثيق الجولية بل سبقتيا 

محاكسة كل مغ ارتكب جخما يجب  ووحياتو ومالة وعخضو وكخامتو  والقزاء اليسغ واضح بيحا الذأن أن

والقزائية السشاط بيا وفقا   األمشية األجيدةأن ػر والقانػن ، مػضحا  بحق اندان آخخ  وىػما اوجبو الجست

، وليحا فإن محاكسة مختكبي انتياكات حقػق االندان ر والقانػن حساية الحقػق والحخيات لمسػاششيغ لمجستػ 

والقانػنية التي تقع عمى اليسغ وحكػمتيا كػنيا  لتدامات الجستػريةالحتسية ومغ االمغ الزخورات  أصبحت

 .) مخفق بالتقخيخ ورقة العسل(.السعشية بالحساية

 



بعشػان : خرػصية  السحاكسات الستعمقة بانتياكات حقػق عغ المجشة الػششية لمتحقيق الػرقة الثانية  -

أ. إشخاق السقصخي عزػ المجشة تخكدت حػل الجور الحي قامت بو المجشة في عسمية  االندان " والتي قجمتيا

جسيع تجسيع وحفظ أدلة االثبات الستعمقة باالنتياكات السختكبة مغ ب ة السحاكسة لسختكبي االنتياكات الستسثم

الجشائية وفق القانػن الجولي اإلنداني وقانػن حقػق تحجيج السدئػلية و  جياتالشخاف و األشخاص و األ

بشاء و  حقيق وفق السبادئ والسعاييخ السعسػل بيا في المجان الجولية واإلقميسية السساثمةالتالى  إضافةاالندان 

وبالتالي  قاعجة بيانات وششية شاممو لمزحايا وما شاليع مغ انتياكات وفق الترشيف القانػني لكل انتياك

، كسا بالػقائع التي تع االنتياء مغ التحقيق فييا وإحالتيا لمقزاء إلكسال عسمية السحاكسةاعجاد ممفات قانػنية 

) مخفق  محاكسات مختكبي انتياكات حقػق االندان خرائز تشفخد فييا 10في الػرقة اىع  أوضحت

 بالتقخيخ ورقة العسل(

حيث دار عسمية التيديخ لجمدة الشقاش عزػ المجشة  الجمدة الثانية : نقاش ورقتي العسل مغ قبل السذاركيغ
 : اتخح الشقاش مشحى االستفدارات ومشحى التعقيب واالضافاتو  أ. حديغ السذجلي ، 

  االستفدارات : 

 األسبابىػ احج  ان ىػ غياب الجولة ؟ واذا كان فعال وقػع انتياكات حقػق االند أسبابضسغ ىل  .1
 ا اذا تقع االنتياكات في السشاشق السحخرة التي تتػاجج فييا الجولة ؟فمساذ

 تسييد ويزسغ فييا السالحقة لمجسيع أياذا تست عسمية السالحقة والسحاكع  ىل ستتع بجون  .2

السحاكسة لسختكبي  إجخاءات يخ فيلمد السػاكبةىل لمسجتسع السجني واالعالم سيكػن دور في  .3
 انتياكات حقػق االندان.

تحالف في قرف مداكغ السػاششيغ ضسغ ممفات المجشة الػششية وىل سيتع ال أخصاءىل يجخل  .4
 .السحاسبة عمى ذلظ



كيف سيقػم القزاء بعسمية السحاكسات وىػ اغمب الػقت في اضخاب وتعصيل لحقػق السػاششيغ  .5
 األساسيةيع ويشتيظ حقػق

خرػصا مشح  2011م وما مريخ االنتياكات التي قبل 2011لساذا فقط تع تحجيج االنتياكات مغ  .6
 م 2007بجء مديخات الحخاك في 

 ىػ مدار القزايا بخرػص مغ تع االفخاج عشيع مغ الستيسيغ بالتفجيخات واالغتياالت  ما .7

، ولساذا لع يتع م 2011أيغ ىػ رصج المجشة لالنتياكات في أبيغ خرػصا تجميخ السشازل في العام  .8
 م .2015في التي وقعت رصج واقعة قرف الشازحيغ في عجن 

 التعقيبات: 

يعشي العفػ عغ مختكبي االنتياكات  بل البج  أىسية التدامح الستسخار الحياة والتعاير لكغ ىحا ال .1
سخار االنتياكات ، ويجب االنترار لحقػق كثيخة الست أوقاتمغ السداءلة الن التدامح أدى في 

 كمػميغ سالصفل والسخأة وال

لكي تتع  آخخ ورئيذ ألمخشية لمتسييج لمسحاكسات ولكغ نحتاج التقجيخ العالي لجيج المجشة الػش .2
أال وىػ االرداده الدياسية كػنيا ضخورة لمقيام بيحا االجخاء  ، كسا انو مغ الزخوري السحاكسات 
 .يا االنتياكات يجخل مػضػع الفدادضسغ قزا

  .وتشطيع مثل ىحه المقاءات الشػعيةالذكخ لمجشة الػششية عمى فتح مثل ىحه السػاضيع  .3

يدتحق الجور الحي قامت بو المجشة الػششية بخغع الطخوف الذكخ ، لكغ متى سيتع تتػيج عسل  .4
لجية القجرة في الحي نحتخمو ونجمة   القزاءمية لمجشاة ، متى سيكػن محاكات فع بإجخاءالمجشة 

 الفرل بتمظ االنتياكات ، متى ستفتح العجالة أبػابيا، 



ال يدال شخيحو كبيخة مغ السػاششيغ خرػصا في عجن عمى جيل بالمجشة الػششية ودورىا وليحا  ما .5
ي ان ترل الجشة الى العامة والزحايا في كل ر الػصػل وتقجيع البالغات ومغ الزخو  ن يدتصيعػ 

  .لجور المجشة ومكان عسميا اإلعالميالسحافطات ومشيا عجن وتكثيف التخويج 

عسمية حساية حقػق االندان تكاممية ومغ الزخوري ان تبجأ بريانو حقػق الشاس عبخ تفعيل  .6
 القزاء فكل يػم تحجث حػادث تفجيخ وحػادث اعتقال وحػادث سخقات.

ع السجنية والسحاكع العدكخية ، فقج تع الحكع عمى مغترب شفل السعال يجب التسييد بيغ السحاك .7
 بخغع أن الصفل الزحية مجني. ) عبخ القانػن العدكخي(  بكػنو عدكخي 

ضخورة تػاجج دور لمجشة بعج عسمية تدميع السمفات لمقزاء لزسان نجاح العسمية وعجم تػقف دورىا  .8
 في التحقيق وتدميع السمفات.

مجغ إشخاق السقصخي ت الستعمقة بالمجشة مغ قبل رئيذ المجشة وعزػي الاتع الخد عمى االستفدار  -
 .وحديغ السذجلي

بعج الجمدة الثانية : تع اخح استخاحة قريخة ، وإجخاء السقابالت التمفديػنية واالذاعية ولمسػاقع والخد  -
 وأعزاءالقاضي أحسج سعيج السفمحي ،  مغ قبل رئيذ المجشةاستفدارات السذاركيغ وذلظ عمى بعس 

 .لعبج الخسػ المجشة : حديغ السذجلي ، إشخاق السقصخي ، ناصخ العػذلي ، جياد 

قبل  مغ بالتشفيح الخائع  أعجابومغ نائب وزيخ حقػق االندان ابجى فييا بجأت بكمسة  الجمدة الثالثة : -
لحمقة الشقاش واىسية مثل ىحه المقاءات لسشاقذة حقػق االندان في اليسغ والتي زادت في اليسغ بدبب  المجشة

ام وواضح فييا الحيادية فمع تتخك أي شخف مغ الحخب ، وان الػزارة تتابع تقاريخ المجشة وتػلييا االىتس
  .أشخاف الشداع في اليسغ



 

 مقدمة من ثالث جهات العمل  أوراقتم فيها تقديم ثالث  الثالثة:الجمدة  -

بالخخوج  الحي استأذن العارضةبالشيابة عغ القاضي بجر  عبجالحسيج الػرقة األولى استعخضيا القاضي : -1
الجشائية ضج مشتيكي  اإلجخاءاتبدبب ضخف شخري ، والػرقة ىي عبارة عغ رؤية متكاممة عغ 

، مػضح فييا مػقف القانػن الجولي مغ قام بكتابتيا القاضي شائف الذيباني   نياإلنداقانػن الجولي لا
 األشخافذخيعات الػششية  لمجول يب ادراج الجخائع الجولية في التوأسال السخترةمدألة اخيار السحكسة 

  في االتفاقيات الجولية ، وضسانتا السحاكسة العادلة في التذخيعات الػششية في اليسغ.

لزخورة انراف الزحايا في الػرقة الثانية : عغ ناقة السحامييغ قجميا السحامي ىاشع الديج وتحجث  -2
 ي اليسغ تحقيق الدالم العادل ف

بيت العجالة عغ السجتسع : قجميا السحامي أحسج فيرل االبي رئيذ مشطسة  واألخيخة الثالثةالػرقة  -3
 .جبخ الزخر كحق مغ حقػق الزحايا في عسميات العجالة االنتقالية ألساليبخق فييا السجني تص

 نقاش أوراق العسل  رابعة:الجمدة ال

ة ر نطخا الن الػقت كان قج تجاوز الداعة الػاحجة ضيخا فقج كانت التعقيبات قميمو وتخكدت عمى ضخو 
، وتع تقجيع تعقيب مػاصمة عسل مثل ىحه الحمقات التي يمتقي فييا كافة السيتسيغ بسمف حقػق االندان

متزسغ تػصية بزخورة تعجيل التذخيعات الػششية لتػائع التدامات  مغ السذاركيغ 3واضافة مغ قبل 
،  مختمفة أوضاعاليسغ في محاكسة مختكبي االنتياكات الن تذخيعات اليسغ قجيسة وصيغت في 



، مغ الشداء خرػصا  الستقبال بالغات ضحايا العشف وتػصية لمجشة الػششية في عسل خط ساخغ
 ادراج كافة السمفات الستعمقةعالي الجػدة يزسغ  أرشيفالى تخكيد المجشة عمى تجييد  إضافة

 بانتياكات حقػق االندان.

 النتائج ومخرجات عمل حمقة النقاش:  -

 شخرية متشػعة السعارف والسدئػليات واالىتسامات 81حزػر اكثخ مغ  .1

بحقػق االندان في اليسغ تع فييا مشاقذة  ميتسةجيات  5أوراق عسل مختمفة مغ  5كتابة وعخض  .2
 مػضػع محاكسة مختكبي انتياكات حقػق االندان.

 السذاركة الفعالة مغ قبل كافة مؤسدات إنفاذ القانػن وىي القزاء والشيابة واالمغ والجاخمية والجير .3

عجن ، نقابة جامعة –مغ الجيات الخائجة في حقػق االندان وىي : كمية الحقػق  السذاركة الفاعمة .4
 ، مؤسدات السجتسع السجني الفاعمة في عجن وأبيغ وشبػة السحامييغ 

مذاركة الجيات الفاعمة في الخقابة عمى حقػق االندان متسثمة بالسجتسع السجني والسجافعيغ عغ  .5
 .اإلعالميبسختمف أشكال العسل  واإلعالمييغحقػق االندان 

البجء بسحاكسات مختكبي انتياكات  ضخورة والسؤسدات عمى  األشخاصاتفاق جسيع الحزػر مغ  .6
 حقػق االندان.

 التحقيق في انتياكات حقػق االندان. االعجاب واالشادة بالجور الحي قصعتو المجشة في عسمية .7

تقجيع السذاركيغ عجد مغ التػصيات السيشية السيسة لرالح عسل المجشة الػششية لمتحقيق في  .8
     السدتقبل.

العسل بخوح الفخيق الجساعي حيث ضيخت روح التعاون في تشفيح ىحا الشذاط اليام بسذاركة مغ رئيذ  .9
سكختارية رئيذ المجشة و  واإلداري العام والسجيخ السالي  واألميغالمجشة  أعزاءمغ المجشة وخسدة 



 اإلداري وعجد مغ الصاقع الصاقع السالي ، و   ، وعجد مغ السحققيغ السداعجيغالمجشة أعزاءوسكختارية 
     وبخامج المجشة أنذصةدائسا بالتفاعل مع الحيغ عخف عشيع  الخاصجيغ بعس  كحلظ، و

 

 

 

 


