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منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وتأســيس األجهــزة األمنيــة املختلفــة ،وتحــول جــزء
مــن عمــل مؤسســات حقــوق اإلنســان ملتابعــة حالــة حقــوق اإلنســان فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة
ً
الفلســطينية ،بذلــت املؤسســات الحقوقيــة جهــودا فعاليــة فــي متابعــة ومراقبــة أداء األجهــزة األمنيــة
املرتبطــة باحتـرام وحمايــة وإنفــاذ حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،وبتركيــز أكبــر حــول انتهــاكات الحــق فــي
الســامة الجســدية .حيــث طــورت مــع مــرور الوقــت العديــد مــن األدوات املســاعدة فــي رصــد وتوثيــق
انتهــاكات التعذيــب التــي ترتكبهــا األجهــزة األمنيــة بمختلــف مســمياتها ،كمــا وعمــدت إلــى متابعــة تلــك
االنتهــاكات باســتخدام الوســائل املتاحــة أمامهــا واملرتكــزة بالدرجــة األولــى علــى التواصــل مــع الجهــات
القائمــة علــى هــذه األجهــزة للمطالبــة بإج ـراء تحقيقــات جزائيــة بتلــك االنتهــاكات ،إضافــة للقيــام
بحمــات مناصــرة وضغــط مــن أجــل مناهضــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة ووقفــه فــي مناطــق الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية.
إن حصــول فلســطين علــى صفــة دولــة غيــر عضــو فــي األمــم املتحــدة فــي عــام  ،2012أتــاح لهــا فرصــة
االنضمــام للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة بمــا فيهــا االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان،
حيــث انضمــت فــي حزي ـران مــن العــام  2014إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،كمــا انضمــت فــي كانــون أول مــن العــام
 2017وإلــى البروتكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب الهــادف إلنشــاء آليــة وطنيــة للوقايــة
مــن التعذيــب .ولعــل هــذا االنضمــام لالتفاقيــة والبروتوكــول فــرض مجموعــة مــن االلتزامــات علــى
الجهــات التنفيذيــة فــي الســلطة الفلســطينية تتطلــب اتخــاذ إج ـراءات فعالــة لوقــف ممارســات
ً
وأفعــال التعذيــب التــي تصــل ملســتوى الجرائــم الدســتورية والجزائيــة وطنيــا ،وجرائــم ضــد اإلنســانية
علــى املســتوى الدولــي.
لعــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه الجهــات الرســمية واألهليــة فــي فلســطين ،والتــي أنبــأ عنهــا التقريــر
األولــي الرســمي املقــدم مــن دولــة فلســطين إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم املتحــدة بشــأن إيفــاء
دولــة فلســطين ألحــد التزاماتهــا الدوليــة بموجــب االنضمــام لالتفاقيــة ،واملتمثــل بتقديــم تقريــر أولــي
للوقــوف علــى واقــع التعذيــب لــدى الدولــة الطــرف فيهــا ،أن هنالــك العديــد مــن اإلشــكاليات املرتبطــة
بعمــل الجهــات الرســمية والحقوقيــة بشــأن املنهجيــات املســتخدمة فــي متابعــة قضايــا التعذيــب،
ومــن ذلــك :األدوات املســتخدمة فــي رصــد وتوثيــق حــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة؛ آليــات املســاءلة،
بمــا فيهــا الرقابــة الســابقة والوقائيــة ،أو الالحقــة مــن خــال تلقــي ومتابعــة الشــكاوى داخــل مراكــز
االحتجــاز أو خارجهــا ،دون أن نغفــل ظــروف االحتجــاز والخدمــات الطبيــة التــي تقــدم للمحتجزيــن،
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ومــدى فاعليتهــا ،إضافــة إلــى دور الطواقــم الطبيــة ســواء الخدمــات الطبيــة العســكرية أو األطبــاء فــي
املراكــز الطبيــة الحكوميــة.
لعــل أداوت الرصــد والتوثيــق الفعالــة لحــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة تعــد مــن أبــرز القضايــا
محــل التركيــز التــي ظهــرت خــال مراجعــة التقريــر األولــي الرســمي لدولــة فلســطين ،وبخاصــة مــدى
فاعليــة هــذه األدوات ودورهــا فــي عكــس واقــع املمارســات التــي يتعــرض لهــا ضحايــا التعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،التــي يتــم تدوينهــا مــن اإلفــادات املقدمــة مباشــرة مــن الضحايــا داخــل مراكــز االحتجــاز أو
خارجهــا ،كذلــك طريقــة إعــداد اإلفــادات ،أو االســتمارات ومــدى مالءمتــه للتعامــل مــع انتهــاك مثــل
التعذيــب ،وعــدم توحيــد هــذه املنهجيــات مــا بيــن املؤسســات الحقوقيــة ،وإب ـراز ماهيــة التعذيــب
ً
وإســاءة املعاملــة وفقــا ألحــكام القانــون الدولــي والفــرق بينهمــا ،كذلــك اإلشــكاليات املرتبطــة بــاألدوات
املختلفــة لتلقــي ومتابعــة الشــكوى مــن قبــل الجهــات الرســمية .إن هــذه األســس تعكــس مــدى أهميــة
العمــل علــى تطويــر مؤش ـرات خاصــة موحــدة لرصــد وتوثيــق حــاالت التعذيــب بمفهومــه القانونــي
والتفريــق بينــه وبيــن إســاءة املعاملــة ،ممــا يســهم فــي إيجــاد البيئــة املناســبة لتشــكيل مرصــد وطنــي
لتوثيــق حــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة.
إن تصنيــف املعلومــات الــواردة بشــأن توثيــق التعذيــب تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن األهميــة عنــد
تحليلهــا ،بمــا يخــدم الوصــول إلــى مؤش ـرات مــن الناحيتيــن الكميــة والنوعيــة بشــأن ممارســات
التعذيــب ومــدى انتشــارها ومــدى ممارســتها بشــكل ممنهــج أو غيــر ممنهــج ،كذلــك اإلجـراءات املتخــذة
لوقــف ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة علــى املســتوى الرســمي .كمــا يعكــس التصنيــف مــدى
وجــود منهجيــات موحــدة أو مختلفــة بشــأن جمــع املعلومــات وطبيعتهــا ومــدى اســتخدام مفاهيــم
وتعريفــات موحــدة لــدى جميــع الجهــات القائمــة علــى رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة علــى
املســتويين الرســمي واألهلــي.
لماذا أعد هذا التقرير
أعــد هــذا التقريــر بهــدف الوقــوف علــى واقــع رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي األرض
الفلســطينية مــن الجهــات الرســمية واألهليــة ،وطبيعــة األدوات املســتخدمة فــي إعمالهــا ،ودراســة مــدى
انســجامها مــع املمارســات الدوليــة الفضلــى ذات العالقــة .حيــث أن اتبــاع منهجيــات موحــدة لــدى
الجهــات الفاعلــة فــي هــذا املجــال مــن حيــث األدوات املســتخدمة وتصنيــف املعلومــات وتحليلهــا ســيوفر
مؤشـرات يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي تقييــم مــدى اســتجابة دولــة فلســطين اللتزاماتهــا بموجــب االنضمــام
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبروتوكــول املحلــق بهــا ،وســيكون بمثابــة مقدمــة لتأســيس مرصــد وطنــي
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خــاص بتوثيــق ورصــد التعذيــب ،يحتفــظ بالبيانــات التــي ترصدهــا املؤسســات الحقوقيــة املعتمــدة علــى
ذات املنهجيــة فــي التوثيــق والتصنيــف ،ممــا يســاهم فــي مواجهــة تلــك املمارســات.
إن نتــاج هــذا التقريــر امتــداد لعــدة أنشــطة مشــتركة تمــت بالتعــاون بيــن مؤسســة الحــق ومركــز
جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات املســلحة ( ،)DCAFبهــدف املســاهمة فــي تطويــر
القــدرات فــي مجــال منــع التعذيــب فــي فلســطين ،ودعــم وتطويــر آليــة وقائيــة وطنيــة فلســطينية
ملراقبــة أماكــن االحتجــاز ،وبالتحديــد بعــد انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
والبرتوكــول اإلضافــي امللحــق بهــا ،وذلــك بهــدف تبنــي مؤشــرات موحــدة حــول رصــد وتوثيــق التعذيــب
فــي مراكــز االحتجــاز فــي األرض الفلســطينية.
نطاق التقرير
يرتكــز التقريــر مــن حيــث نطاقــه فــي تحليــل اآلليــات املتبعــة لــدى املؤسســات الرســمية واألهليــة فــي
ً
دولــة فلســطين لرصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة انطالقــا مــن الضوابــط واألحــكام القانونيــة
ملناهضــة التعذيــب الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة املتخصصــة بحقــوق اإلنســان املنضمــة إليهــا
دولــة فلســطين ،وبالتحديــد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبروتوكــول امللحــق بهــا ،وكذلــك املعاييــر
واملمارســات الدوليــة الفضلــى ذات العالقــة ،دون أن نغفــل ايضــاح القصــور التشــريعي املتعلــق
بأحكامــه فــي النظــام القانونــي الفلســطيني.
علــى الرغــم مــن أن االلتزامــات املترتبــة علــى دولــة فلســطين بموجــب انضمامهــا التفاقيــات حقــوق
اإلنســان تســري فــي جميــع اإلقليــم ،الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وكذلــك وقطــاع غــزة ،إال
أن هــذا التقريــر يســلط الضــوء علــى االنتهــاكات املتعلقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة املرتكبــة فــي
مراكــز االحتجــاز املتواجــدة فــي الضفــة الغربيــة ،وآليــات رصدهــا وتوثيقهــا ومتابعتهــا مــن الجهــات
الرســمية فــي الدولــة وكذلــك املؤسســات الحقوقيــة املهتمــة بهــا .وعلــى الرغــم مــن أن النطــاق الزمانــي
إلعــداد التقريــر تــم تنفيــذه خــال الفتــرة املمتــدة بيــن شــهر أيلــول /ســبتمبر وحتــى شــهر كانــون
األول /ديســمبر مــن العــام 2020؛ إال أن بعــض املعلومــات الــواردة فيــه تعــود للتوثيقــات العامــة
التــي رصدتهــا مؤسســات حقــوق اإلنســان و«الحــق» بشــكل خــاص ،منــذ انضمــام فلســطين إلــى
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وحتــى إعــداده ،حيــث لــم يتمكــن الفريــق معـ ّـد التقريــر مــن االطــاع علــى
ظــروف املحتجزيــن فــي كافــة مراكــز االحتجــاز أو التواصــل مــع الجهــات القائمــة علــى متابعتهــا ،بســبب
التعليمــات واإلج ـراءات املقيــدة للزيــارات واملتخــذة ملواجهــة جائحــة «كورونــا».
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منهجية إعداد التقرير
اعتمــد التقريــر فــي اســتعراضه للمؤش ـرات واآلليــات املتبعــة فــي رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة
املعاملــة علــى التشــريعات الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة املترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى
ً
االتفاقيــات الدوليــة املناهضــة للتعذيــب .وارتكــز فــي تقييمــه واقعيــا لتلــك اآلليــات ومتابعتهــا علــى
إج ـراء املقابــات مــع الجهــات الرســمية الحكوميــة ،أو الجهــات القائمــة علــى مراكــز االحتجــاز
والتوقيــف ،وذلــك بعــد تطويــر اســتمارات خاصــة بجمــع البيانــات منهمــا .كمــا وتــم عقــد مجموعــة
بؤريــة للمؤسســات الحقوقيــة املهتمــة برصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وحمــل اللقــاء
عنــوان «تطويــر مؤشـرات موحــدة لرصــد وتوثيــق التعذيــب فــي األرض الفلســطينية» ،وذلــك بحضــور
( )14ممثــل عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ،تــم بموجبــه اســتعراض آليــات الرصــد والتوثيــق املتبعــة
لديهــا بخصــوص التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،والبحــث عــن توجهــات وطنيــة لتطويرهــا؛ ولتحقيــق
تلــك الغايــات تــم إعــداد اســتمارة خاصــة بمؤسســات حقــوق اإلنســان التــي تهتــم بتوثيــق ورصــد
التعذيــب فــي فلســطين ،ومشــاركتهم بتعبئتهــا.
كمــا نفــذت مؤسســة الحــق مجموعــة مــن الزيــارات امليدانيــة للعديــد مــن مراكــز االحتجــاز ،لالطــاع
علــى ظــروف اعتقــال املحتجزيــن ومــا إذا كانــوا تعرضــوا للتعذيــب أو إســاءة معاملــة ،وقــد واجــه
ذلــك بعــض التحديــات؛ حيــث كانــت الزيــارات مقتصــرة علــى مراكــز محــددة ومحتجزيــن معينيــن
بمــا يتــاءم مــع الوضــع الصحــي الــذي تمــر بــه فلســطين والتعليمــات املقيــدة لتلــك الزيــارات ملواجهــة
«جائحــة كورونــا» ،حيــث تــم إجـراء عــدد مــن الزيــارات ملراكــز االحتجــاز لــدى جهــاز املخابـرات العامــة
وجهــاز األمــن الوقائــي فــي مدينــة طولكــرم ونابلــس ،واللجنــة األمنيــة املشــتركة فــي أريحــا ،وذلــك فــي
الفتــرة املمتــدة بيــن شــهر أيلــول /ســبتمبر وحتــى كانــون األول /ديســمبر مــن العــام .2020
إضافــة إلــى ذلــك عقــدت الحــق العديــد مــن اللقــاءات مــع الجهــات الحكوميــة والوزاريــة ووحــدات
حقــوق اإلنســان املســؤولة عــن تتفيــش ومراقبــة مراكــز االحتجــاز ،واملختصــة برصــد الشــكاوى
املرتبطــة بانتهــاكات التعذيــب وإســاءة املعاملــة ومتابعتهــا ،ومنهــا وزارة العــدل ،ومجلــس الــوزراء،
ووحــدة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الداخليــة ،وإدارة مظالــم حقــوق اإلنســان فــي
الشــرطة الفلســطينية ،ونيابــة األحــداث.
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هيكلية التقرير
للوصــول إلــى الغايــات األساســية مــن إعــداد التقريــر تــم تقســيمه إلــى ( )7أقســام ،إضافــة إلــى النتائــج
والتوصيــات؛ حيــث اســتهل القســم األول اســتعراض اإلطــار التشــريعي املرتبــط بمناهضــة التعذيــب
والنافــذ فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ،لتحديــد القصــور الــوارد فــي تشــريعاتها ،ذات األثــر
املباشــر فــي الحــد مــن مواجهتــه .ومــن ثــم تــم الحديــث فــي القســم الثانــي عــن انضمــام دولــة فلســطين
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبرتوكــول امللحــق بهــا ،مــن حيــث الســياق وخلفيــة االنضمــام،
وااللتزامــات الدوليــة املترتبــة عليــه ،دون أن نغفــل مكانتهــا ضمــن النظــام القانونــي الفلســطيني.
أمــا القســم الثالــث فارتكــز علــى قيــاس مــدى احت ـرام دولــة فلســطين اللتزامهــا باالحت ـرام والحمايــة
واإلنفــاذ واإلعمــال املترتــب علــى هــذه االنضمــام ،مــن الناحيتيــن التشــريعية والتطبيقيــة .واســتعرض
القســم الرابــع ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة املتبعــة فــي مراكــز االحتجــاز املتواجــدة بالضفــة
الغربيــة .فــي حيــن اهتــم القســم الخامــس بالحديــث عــن منهجيــات رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة
املعاملــة املتبعــة لــدى الجهــات الرســمية ،ومؤسســات حقــوق اإلنســان املهتمــة برصدهــا وتوثيقهــا.
ثــم تبعهــا القســم الســادس إلب ـراز الجهــود املبذولــة مــن املؤسســات الرســمية واألهليــة للحــد مــن
جريمــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة.
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إن اســتعراض اإلطــار التشــريعي املرتبــط بمناهضــة التعذيــب والنافــذ فــي النظــام القانونــي
الفلســطيني ،يســهم فــي تحديــد قصــور التشــريعات بكافــة تصنيفاتهــا مــن قوانيــن ولوائــح وأنظمــة
نافــذة فــي مناهضــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن الناحيــة التشــريعية والتطبيقيــة ،بــل وتحديــد
مكامــن اإلشــكاليات املرتبطــة بآليــات اســتقبال الشــكاوى ومســاءلة ومحاســبة مرتكبــي تلــك
االنتهــاكات ،لذلــك نســتعرض فيمــا يلــي الخلفيــة والســياق التشــريعي املرتبــط بمناهضــة التعذيــب
فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ،ومــن ثــم التشــريعات املتخصصــة ذات العالقــة ومنهــا :القانــون
األسا�ســي الفلســطيني ،والتشــريعات العقابيــة املدنيــة والعســكرية ،وكذلــك التشــريعات اإلجرائيــة،
علــى النحــو التالــي:
 .1الخلفية والســياق التشريعي
1.1إن تقييــم اإلطــار التشــريعي اإلجرائــي واملوضوعــي الناظــم ملناهضــة التعذيــب والنافــذ فــي
دولــة فلســطين يدفعنــا الســتعراض اإلرث القانونــي ألنظمــة الحكــم املتعاقبــة علــى فلســطين،
والتــي بدورهــا تبنــت العديــد مــن التشــريعات التــي ال ت ـزال نافــذة فــي دولــة فلســطين حتــى
ً
اآلن ،وبموجبهــا خلقــت تركــة تشــريعية مربكــة ومعقــدة ،بــدءا مــن التشــريعات الصــادرة
ً
عــن ســلطات الحكــم العثمانــي لفلســطين التــي امتــدت مــن األعــوام  ،1917-1517مــرورا
بفتــرة االنتــداب البريطانــي فــي األعــوام  ،1948-1917ومــا تالهــا مــن الحكــم األردنــي للضفــة
الغربيــة بعــد تعــرض الشــعب الفلســطيني للنكبــة فــي عــام  ،1948التــي بموجبهــا أخضعتهــا
لكافــة التشــريعات األردنيــة املتبنــاة ،وفــي ذات الوقــت خضــوع قطــاع غــزة لــإدارة املصريــة مــع
ً
احتفاظــه باملنظومــة القانونيــة املطبقــة عليــه حتــى عــام  .1967وانتقــاال لالحتــال اإلس ـرائيلي
ً
لــأرض الفلســطينية لعــام  1967وإخضاعهــا لألوامــر العســكرية اإلس ـرائيلية ،وأخي ـرا قيــام
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام  ،1994والتــي بدورهــا تبنــت العديــد مــن التشــريعات
املوحــدة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1،حتــى حــدوث االنقســام السيا�ســي الداخلــي
الفلســطيني منتصــف عــام  ،2007دون أن نغفــل اســتمرار ســريان العديــد مــن التشــريعات
2
العقابيــة واإلجرائيــة الصــادرة عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية.
1

النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين ،معهد الحقوق ،جامعة بيرزيت ،2008 ،منشور على املوقع االلكتروني التالي:
> <http//:lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files.35/pdf

 2للمزبــد حــول التشــريعات الجزائيــة الثوريــة الصــادرة عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،انظــر؛ معيــن البرغوثــي ورشــاد تــوام ،النظــام القانونــي ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية :التشــريعات الناظمــة لألمــن والقضــاء الثــوري ،معهــد الحقــوق ،جامعــة بيرزيــت ،2010 ،ص.43-37
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2.2منــذ االنقســام السيا�ســي الفلســطيني وحتــى اآلن تعطلــت أعمــال املجلــس التشــريعي
الفلســطيني صاحــب االختصــاص األصيــل بتبنــي التشــريعات الوطنيــة فــي فلســطين ،كمــا جــرى
حلــه بموجــب ق ـرار صــادر عــن املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية بتاريــخ  12كانــون
األول /ديســمبر  ،2018وبذلــك اســتمر اإلربــاك التشــريعي منــذ االنقســام السيا�ســي ،ففــي
الضفــة الغربيــة تحكــم الســلطة التنفيذيــة قبضتهــا علــى الــدور التشــريعي مــن خــال قيــام
ً
الرئيــس الفلســطيني بإصــدار تشــريعات اســتثنائية علــى شــكل «ق ـرارات بقوانيــن» اســتنادا
ألحــكام املــادة ( )43مــن القانــون األسا�ســي الفلســطيني املعــدل لعــام  ،2003التــي تتيــح لــه
إصــدار ق ـرارات لهــا قــوة القانــون فــي حــال تعطــل أعمــال املجلــس التشــريعي 3.بينمــا اســتمر
املجلــس التشــريعي الفلســطيني بممارســة عملــه التشــريعي فــي قطــاع غــزة ،دون أن تســري
التشــريعات املتبنــاة فــي كل منهمــا بيــن شــقي الوطــن.
3.3يحتــل القانــون األسا�ســي الفلســطيني املعــدل لعــام  ،2003املرتبــة العليــا فــي النظــام القانونــي
الفلســطيني بصفتــه الدســتور ،والــذي بــدوره حــدد نظــام الحكــم واملبــادئ والقيــم واألســس
ً
الدســتورية فــي فلســطين ،مســتعرضا بــدوره جملــة مــن الحقــوق والحريــات األساســية.
4.4تتمتــع املحاكــم النظاميــة فــي فلســطين بالواليــة العامــة مــن حيــث املوضــوع وكذلــك مــن حيــث
ً
األشــخاص ،فهــي تختــص بالفصــل فــي كافــة املنازعــات أيــا كانــت ،إال مــا اســتثني منهــا بنــص
قانونــي خــاص ،وفــي ذلــك تنــص املــادة ( )1/2مــن قانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة رقــم
( )5لعــام  2001وتعديالتــه« 4:تنظــر املحاكــم النظاميــة فــي فلســطين فــي املنازعــات والجرائــم
كافــة إال مــا اســتثني بنــص قانونــي خــاص ،وتمــارس ســلطة القضــاء علــى جميــع األشــخاص».
هــذا وتخضــع املحاكــم النظاميــة للهيكليــة الــواردة فــي القانــون األسا�ســي املعــدل للعــام 2003
وقانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة رقــم ( )5لعــام  2001وقانــون الســلطة القضائيــة رقــم ()1
لعــام  ،2002وتطبــق مــن الناحيــة الجزائيــة قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة الفلســطينية
رقــم ( )3لعــام  ،2001والعقابيــة قانــون العقوبــات األردنــي رقــم ( )16لعــام  1960املطبــق علــى
الضفــة الغربيــة ،بينمــا تطبــق املحاكــم النظاميــة فــي قطــاع غــزة قانــون العقوبــات االنتدابــي
رقــم ( )74لعــام .1936
 3تنــص املــادة ( ،)43مــن القانــون األسا�ســي املعــدل لعــام  ،2003الوقائــع الفلســطينية ،عــدد ممتــاز ،فــي  ،2003/03/19ص ،5علــى -1 « :لرئيــس الســلطة
الوطنيــة فــي حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخيــر فــي غيــر أدوار انعقــاد املجلــس التشــريعي ،إصــدار قـرارات لهــا قــوة القانــون ،ويجــب عرضهــا علــى املجلــس
التشــريعي فــي أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور هــذه القـرارات وإال زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون ،أمــا إذا عرضــت علــى املجلــس التشــريعي علــى النحــو الســابق
ولــم يقرهــا زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون.».
4

قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم ( )5لسنة  ،2001املنشور في الوقائع الفلسطينية ،العدد ( ،)38في  ،2001/9/5ص.279
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5.5تــم إنشــاء القضــاء العســكري بموجــب أحــكام الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )101مــن القانــون
األسا�ســي املعــدل ،والتــي أشــارت بشــكل صريــح علــى انحصــار اختصاصــه باألمــور املتعلقــة
بالشــأن العســكري فقــط ،حيــث نصــت علــى« :تنشــأ املحاكــم العســكرية بقوانيــن خاصــة،
وليــس لهــذه املحاكــم أي اختصــاص أو واليــة خــارج نطــاق الشــأن العســكري» .إن القضــاء
العســكري محكــوم بالقـرار بقانــون رقــم ( )2لعــام  2018بشــأن الهيئــة القضائيــة لقــوى األمــن
فــي ممارســة اختصاصــه .هــذا ويتابــع القضــاء العســكري القضايــا املتعلقــة بالشــأن العســكري
ً
وفقــا ألحــكام قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة الثــوري ملنظمــة التحريــر الفلســطينية للعــام
 1979وتعديالتــه ،وقانــون العقوبــات الثــوري للمنظمــة التحريــر الفلســطيني للعــام .1979
6.6تهتم التشــريعات النافذة في النظام القانوني الفلســطيني بكافة مســتوياتها وأسســها التاريخية
بتنظيــم بعــض األمــور اإلجرائيــة أو العقابيــة ذات العالقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،والتــي
يرتكبهــا املكلفــون بإنفــاذ القانــون ،ســواء تلــك الــواردة فــي القانــون األسا�ســي املعــدل لعــام
 ،2003أو التشــريعات التــي ال زالــت ســارية مــن مختلــف الحقــب التاريخيــة لألنظمــة القانونيــة
التــي تعاقبــت علــى حكــم فلســطين ،أو تلــك الصــادرة عــن املجلــس التشــريعي الفلســطيني بعــد
إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أو التــي تــم تبنيهــا بعــد االنقســام السيا�ســي الفلســطيني
بموجــب ق ـرارات بقوانيــن صــادرة عــن الرئيــس .نســتعرضها فيمــا يلــي بشــكل موجــز؛ لنتمكــن
مــن تحديــد اإلطــار التشــريعي الناظــم للتعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي فلســطين ،ومــدى مالءمتهــا
لاللتزامــات الدوليــة املترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،وبالتحديــد املرتبطــة بمناهضــة التعذيــب ،والتــي بدورهــا تشــكل األســاس الــذي
يمكــن مــن خاللهــا مواجهــة التعذيــب ومناهضتــه علــى املســتوى املحلــي.
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 .2القانون األساســي الفلسطيني
7.7تعرضــت نصــوص القانــون األسا�ســي املعــدل لعــام  2003ضمــن البــاب الثانــي مــن أحكامــه
ملجموعــة مــن الحقــوق والحريــات املرتبطــة باملواطــن الفلســطيني ،وقــد حظــرت وبشــكل صريــح
التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي األحــوال العاديــة ،دون االســتثنائية ،وذلــك فــي املــادة (،)13
حيــث جــاء النــص فيهــا علــى« :ال يجــوز إخضــاع أحــد ألي إك ـراه أو تعذيــب .ويعامــل املتهمــون
وســائر املحروميــن مــن حرياتهــم معاملــة الئقــة» .هــذا وقــد اعتبــرت املــادة ( )32مــن القانــون
األسا�ســي املعــدل أن أي اعتــداء علــى حقــوق اإلنســان وحرياتــه املكفولــة ضمــن أحكامــه ،بمــا
فيهــا «التعذيــب وإســاءة املعاملــة» جريمــة ال تخضــع ألحــكام التقــادم ،دون أن تحــدد التعذيــب
أو إســاءة املعاملــة أو أن تفــرق بينهمــا.
 .3التشــريعات العقابية
8.8إن التشــريعات العقابيــة الســارية فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ،ســواء املدنيــة املطبقــة علــى
األجهــزة األمنيــة التــي تتصــف بصفــة مدنيــة ،واملنظمــة ملســاءلة ومحاســبة األشــخاص املكلفيــن
بإنفــاذ القانــون واملرتكبيــن لجريمــة التعذيــب أو مســتخدمي العنــف ،تعاقــب مرتكبيهــا –دون
غيرهــم مــن األشــخاص الفاعليــن -بعقوبــة «الجنحــة» وذلــك ضمــن أحــكام املــادة ( )208مــن
قانــون العقوبــات األردنــي رقــم ( )16للعــام  5،1960وكذلــك األمــر التشــريعات العقابيــة التــي
تطبــق علــى عناصــر األمــن ممــن يتمتعــون بصفــة عســكرية ،وذلــك فــي املــادة ( )280مــن قانــون
العقوبــات الثــوري ملنظمــة التحريــر للعــام  6 ،1979دون أن تحــدد التشــريعات العقابيــة
املدنيــة أو العســكرية أركان جريمــة التعذيــب أو إســاءة املعاملــة ،باعتبــار كل منهمــا جريمــة
منفصلــة محــددة األركان قائمــة بذاتهــا.
 5تنــص املــادة  208مــن قانــون العقوبــات األردنــي للعــام  ،1960املطبــق فــي الضفــة الغربيــة ،رقــم  16لعــام  ،1960املنشــور فــي العــدد  1487مــن الجريــدة
ً
الرســمية األردنيــة ،بتاريــخ  ،1960/5/1صفحــة  .374علــى أنــه .1« :مــن ســام شــخصا أي نــوع مــن أنــواع العنــف والشــدة التــي ال يجيزهــا القانــون بقصــد
الحصــول علــى إق ـرار بجريمــة أو علــى معلومــات بشــأنها ،عوقــب بالحبــس مــن ثالثــة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات .2 .وإذا أفضــت أعمــال العنــف والشــدة هــذه إلــى
مــرض أو جــرح كانــت العقوبــة مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات مــا لــم تســتلزم تلــك األعمــال عقوبــة أشــد» .وتقابلهــا املــادة ( )108مــن قانــون العقوبــات االنتدابــي
ً
للعــام  ،1936املطبــق علــى قطــاع غــزة ينــص فــي تجريمــه ألفعــال التعذيــب ،علــى« :كل موظــف فــي الخدمــة العامــة عــرض شــخصا آخــر الســتعمال القــوة أو العنــف
معــه أو أمــر باســتعمال القــوة والعنــف معــه لكــي ينتــزع منــه أو مــن أي فــرد مــن أفـراد عائلتــه اعترافــا بجــرم أو معلومــات تتعلــق بجــرم ،يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة،
حيــث تنقســم الجريمــة حســب خطورتهــا الــى-1 :جنايــة :هــي اشــد الجرائــم خطــورة ويعاقــب القانــون عليهــا باإلعــدام وباألشــغال الشــاقة املؤبــدة واو املؤقتــة او
بالســجن ملــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات؛ -2الجنحــة :تلــي الجنايــة باألهميــة ويعاقــب عليهــا القانــون بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ثــاث ســنوات والغرامــة او بإحــدى
هاتيــن العقوبتين؛-3املخالفــة :هــي ابســط الجرائــم واقلهــا جســامة ويعاقــب عليهــا القانــون بالحبــس مــدة تتـراوح مــا بيــن يــوم واحــد وعشــرة أيــام وبغرامــة ماديــة».
ً
ً
 6تنــص املــادة ( )280مــن قانــون العقوبــات الثــوري ملنظمــة التحريــر للعــام  1979علــى« :أ .كل مــن ســام شــخصا ضروبــا مــن الشــدة ال يجيزهــا القانــون رغبــة
منــه الحصــول علــى اعترافــات عــن جريمــة أو معلومــات أو أمــر بذلــك بشــأنها عوقــب بالحبــس ثالثــة أشــهر علــى األقــل .ب .إذا أدت أعمــال العنــف إلــى مــرض أو
جــرح كان الحبــس ســت أشــهر علــى األقــل .ج .إذا ق�ضــى التعذيــب إلــى املــوت كان العقــاب األشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى األقــل».
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 .4التشريعات اإلجرائية
9.9تضمنــت التشــريعات العقابيــة والجزائيــة املطبقــة فــي فلســطين بعــض األحــكام اإلجرائيــة أو
الحقوقيــة العامــة الهادفــة بمجملهــا إلــى حظــر التعذيــب وإســاءة املعاملــة بإطارهــا العــام،
باإلضافــة إلــى بعــض النصــوص التشــريعية التــي حظــرت بشــكل صريــح إخضــاع بعــض
الفئــات املخاطبــة بموجــب أحكامــه للتعذيــب أو إســاءة املعاملــة؛ ومــن ذلــك أحــكام املــادة ()7
مــن الق ـرار بقانــون لعــام  2016بشــأن حمايــة األحــداث 7،واملــادة ( )68مــن قانــون الطفــل
الفلســطيني رقــم ( )7للعــام  8،2004كذلــك األمــر املــادة ( )37مــن قانــون مراكــز اإلصــاح
9
والتأهيــل وتعديالتــه رقــم ( )6للعــام ..1998
1010بعــض التشــريعات اعتبــرت أن اإلج ـراءات التــي قــد تصــدر نتيجــة ملمارســة التعذيــب باطلــة،
ً
ومــن ضمنهــا املــادة ( )2/13مــن القانــون األسا�ســي املعــدل ،التــي نصــت علــى« :يقــع باطــا
كل قــول أو اعت ـراف صــدر باملخالفــة ألحــكام الفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة» .وكذلــك األمــر
نصــوص قانــون اإلجـراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم ( )3للعــام  2001التــي اشــترطت لصحــة
اعت ـراف املتهــم ،بــأن يصــدر طواعيــة دون إك ـراه أو تهديــد 10.واعتبــرت بــأن األقــوال املنتزعــة
تحــت التعذيــب باطلــة ،وال يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي اإلدانــة .وإن كان باإلمــكان االســتمرار فــي
توقيــف املتهــم أو محاكمتــه رغــم التعذيــب إذا كان هنــاك أدلــة أخــرى ،لعــدم بطــان اإلجـراءات
11
الالحقــة للتعذيــب.
1111تفــرض النصــوص التشــريعية الفلســطينية بعــض مــن الضمانــات القانونيــة املرتبطــة
بالقبــض والتوقيــف والتحقيــق واملحاكمــة وكذلــك ظــروف االحتجــاز التــي يتعيــن علــى الجهــات
 7تنــص املــادة ( )1/7مــن القـرار بقانــون رقــم ( )4لعــام  ،2016بشــأن حمايــة األحــداث ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)118فــي ،2016/2/28
ص ،8علــى« :لــكل حــدث الحــق فــي معاملــة تتناســب مــع ســنه وتحمــي شــرفه وكرامتــه وتيســر اندماجــه فــي املجتمــع ،ويحظــر إخضــاع الحــدث للتعذيــب الجســدي
أو املعنــوي أو العقوبــة أو املعاملــة القاســية أو املهينــة أو الحاطــة بالكرامــة اإلنســانية».
 8تنــص املــادة ( )68مــن قانــون الطفــل الفلســطيني للعــام  ،2004املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)52فــي 2005/1/18ـ ص ،13علــى« :ال يجــوز
إخضــاع أي طفــل للتعذيــب الجســدي أو املعنــوي أو ألي نمــط مــن أنمــاط العقوبــة أو املعاملــة القاســية أو املهينــة أو الحاطــة بالكرامــة اإلنســانية».
 9تنــص املــادة ( )2/37مــن قانــون رقــم ( )6لعــام  1998بشــأن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل «الســجون» ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)24فــي
 ،1998/7/1ص ،87علــى« :يمنــع تعذيــب النزيــل أو اســتعمال الشــدة معــه».
 10تنــص املــادة ( )2/273مــن قانــون اإلجـراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم ( )3لعــام  2001وتعديالتــه ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)38فــي
 ،2001/9/5ص ،94علــى« :كل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن أحــد املتهميــن أو الشــهود وتحــت وطــأة اإلكـراه أو التهديــد يهــدر وال يعــول عليــه» أمــا املــادة ( )214نصــت
ً
علــى« :يشــترط لصحــة االعتـراف مــا يلــي -1 :أن يصــدر طواعيــة واختيــارا ،ودون ضغــط أو إكـراه مــادي أو معنــوي ،أو وعــد ،أو وعيــد -2 .أن يتفــق االعتـراف مــع
ً
ً
ظــروف الواقعــة -3 .أن يكــون االعتـراف صريحــا قاطعــا بارتــكاب الجريمــة».
11

املادة ( ،)477من قانون االجراءات الجزائية الفلسطينية.
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املكلفــة بإنفــاذ القانــون اتباعهــا ،والتــي مــن شــأنها أن تمنــع ارتــكاب التعذيــب أو إســاءة
املعاملــة ،وضمــان عــدم إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب ،ومــن ذلــك املــواد ( )100 ،99مــن
قانــون اإلجـراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم ( )3لعــام  2001التــي أوجبــت علــى وكيــل النيابــة
العامــة قبــل الشــروع فــي اســتجواب املتهــم معاينــة جســده وتثبيــت مــا يشــاهده مــن إصابــات
ظاهــرة ،وســبب حدوثهــا ،وأن يأمــر مــن تلقــاء نفســه بإج ـراء الفحــوص الطبيــة والنفســية
للمتهــم إذا رأى ضــرورة لذلــك ،أو بنــاء علــى طلــب املتهــم أو محامــي .وعلــى الرغــم مــن أن ذات
نصــوص القانــون لــم توضــح بشــكل محــدد اإلج ـراءات واجبــة االتبــاع فــي حــال ثبــت تعــرض
املتهــم للتعذيــب وإســاءة املعاملــة بنتيجــة تلــك الفحوصــات ،إال أن الواقــع العملــي املتبــع لــدى
النيابــة العامــة يثبــت قيــام وكيــل النيابــة فــي تلــك الحالــة بإعــداد مذكــرة بنتيجــة الفحوصــات
واملعاينــة ورفعهــا للنائــب العــام ،دون أن تتعداهــا ألي إج ـراءات أخــرى.
1212تتضمــن بعــض التشــريعات املطبقــة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني العديــد مــن الضمانــات
التــي يتعيــن علــى الجهــات املختصــة بإنفــاذ القانــون ضمانهــا مثــل متابعــة الوضــع الصحــي
للمتهــم 12،وتوفيــر ظــروف صحيــة مناســبة للمحتجزيــن .أو تلــك التــي تلزمهــم باحت ـرام الحقــوق
والحريــات والضمانــات القانونيــة املنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الفلســطينية واملعاهــدات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،والتــي ينــدرج ضمنهــا «مناهضــة التعذيــب» ،وذلــك مــا ورد فــي املــادة
( )13مــن قانــون املخاب ـرات العامــة رقــم ( )17للعــام  13،2005واملــادة ( )8مــن الق ـرار بقانــون
14
رقــم ( )11لعــام  2011بشــأن األمــن الوقائــي.

 12املــادة ( ،)1/13مــن قانــون رقــم ( )6لعــام 1998م بشــأن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل «الســجون» ،تنــص علــى« :تنشــأ فــي كل مركــز عيــادة وتزودهــا الخدمــات
الطبيــة بطبيــب وعــدد مــن املمرضيــن واملعــدات واألدويــة الالزمــة ويقــوم الطبيــب باملهــام التاليــة :معاينــة كل نزيــل لــدى دخولــه املركــز وقبــل اإلفـراج عنــه ويــدون
ً
ً
تقريـرا عــن حالتــه الصحيــة موضحــا بــه تاريــخ وســاعة إعــداد ذلــك التقريــر» .املــادة ( )22مــن القـرار بقانــون بشــأن األحــداث ،تنــص علــى « :يجــب عــرض الحــدث
أو الطفــل املعــرض لخطــر االنحـراف فــور توقيفــه أو إيداعــه علــى جهــة طبيــة معتمــدة لضمــان تقديــم الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة التــي تتطلبهــا حالتــه
البدنيــة أو العقليــة».
 13تنــص املــادة ( ،)13مــن قانــون املخابـرات العامــة رقــم ( )17لعــام  ،2005املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)60فــي  ،2005/11/9ص .84علــى:
«علــى املخابـرات مراعــاة الحقــوق والضمانــات املنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الفلســطينية وقواعــد القانــون الدولــي فــي هــذا املجــال».
 14تنــص املــادة ( ،)8مــن القـرار بقانــون رقــم ( )11لعــام  2007بشــأن األمــن الوقائــي ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)74فــي ،2008/6/9
ص ،6علــى« :علــى اإلدارة العامــة لألمــن الوقائــي االلت ـزام باحت ـرام الحقــوق والحريــات والضمانــات املنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الفلســطينية املواثيــق
واملعاهــدات الدوليــة».
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اثنياً :انضامم دوةل فلسطني التفاقية
مناهضة التعذيب والربتوكول
امللحق هبا
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إن الحديــث عــن آليــات رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة ضمــن املعاييــر الدوليــة الناظمــة
لهــا يتطلــب اســتعراض اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبرتوكــول امللحــق بــه واملنضمــة إليهمــا دولــة
فلســطين ،لدراســة مــدى احترامهــا لاللتزامــات الــواردة فيهــا مــن الناحيتيــن التشــريعية والتطبيقيــة،
والســياق الــذي اســتدعى االنضمــام ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 .1الخلفية والسياق
1313انضمــت فلســطين للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ،وبالتحديــد االتفاقيــات األساســية لحقــوق
اإلنســان وذلــك بعــد االعت ـراف بهــا «كدولــة مراقــب غيــر عضــو فــي األمــم املتحــدة» بتاريــخ 29
تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2012؛ حيــث انضمــت إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة بتاريــخ  1نيســان /إبريــل  2014دون
إبــداء أي تحفظــات عليهــا ،وقــد تبــع ذلــك انضمامهــا إلــى البرتوكــول االختيــاري لــذات االتفاقيــة
بتاريــخ  28كانــون األول /ديســمبر 2017؛ والهــادف بمجملــه إلــى إنشــاء نظــام وقائــي مــن التعذيــب
ً
فــي اإلقليــم الخاضــع لواليــة دولــة فلســطين .حيــث أن هــذه االتفاقيــات تفــرض التزامــا علــى دولــة
فلســطين باحتـرام أحكامهــا ،وأن تتخــذ كافــة اإلجـراءات لتنفيذهــا علــى الصعيــد الوطنــي ،وذلــك
ً
اســتنادا ملبدأيــن أوردتهمــا اتفاقيــة فينــا لقانــون املعاهــدات لعــام  ،1969يتمثــل األول «بافتـراض
ً 16
حســن النيــة» 15،أمــا الثانــي «بااللت ـزام بأحــكام االتفاقيــة وتنفيذهــا وطنيــا».
 .2القيمــة القانونيــة التفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي النظــام
القانونــي الفلســطيني
1414يخلــو النظــام القانونــي الفلســطيني مــن أي قواعــد متعلقــة بالقانــون الدولــي وبالتحديــد تلــك
املتخصصــة باالتفاقيــات الدوليــة؛ ســواء املتعلقــة بآليــات إنفــاذ هــذه االتفاقيــات أو مكانتهــا
ضمــن النظــام القانونــي الداخلــي ،ممــا يخلــق إشــكاليات فــي تحديــد مكانتهــا وآليــة إنفاذهــا
ً
محليــا ،حيــث اكتفــت املــادة ( )10مــن القانــون األسا�ســي الفلســطيني املعــدل لعــام ،2003
بالنــص علــى .1« :حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحت ـرام .2 .تعمــل
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعالنــات واملواثيــق والدوليــة

15

انظر؛ املادة ( ،)26اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام .1969

16

انظر؛ املادة ( ،)27اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام .1969
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التــي تحمــي حقــوق اإلنســان» 17.فهــذا النــص ســلط الضــوء علــى أهميــة احت ـرام فلســطين
لالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واالنضمــام إليهــا ،دون إيضــاح مكانتهــا ،أو
إي ـراد أي أحــكام مرتبطــة بالتزاماتهــا الدوليــة التعاقديــة أو العرفيــة .ومــع ذلــك يمكــن اعتبــار
أن هــذا النــص يمنحهــا قيمــة دســتورية؛ ألنــه أكــد بشــكل صريــح علــى أن حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية ملزمــة ،وواجبــة التطبيــق.
1515إن إشــكالية مكانــة االتفاقيــات الدوليــة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ومنهــا املرتبطــة
بمناهضــة التعذيــب تــزداد بعــد ق ـرارات املحكمــة الدســتورية الفلســطينية العليــا املرتبطــة
بــذات املوضــوع ،حيــث قــررت فــي الطعــن الدســتوري رقــم ( )2017/4املــؤرخ فــي  19تشــرين
ثانــي /نوفمبــر  ،2017والتفســير الدســتوري رقــم ( )2017/5املــؤرخ فــي  12آذار /مــارس
 2017بســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة ،بحيــث تكتســب قواعــد هــذه
االتفاقيــات قــوة أعلــى مــن التشــريعات الداخليــة بمــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة
والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني .وقــد أقــرت املحكمــة ضمــن هــذه الق ـرارات بــأن
ً
االتفاقيــات الدوليــة ال تعــد بذاتهــا قانونــا يطبــق فــي فلســطين ،وإنمــا ال بــد مــن أن تكتســب
القــوة مــن خــال مرورهــا باملراحــل الشــكلية الواجــب توافرهــا إلصــدار قانــون وطنــي ،ممــا
يجعــل هــذه االتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» والبرتوكــول املحلــق بهــا
ً
غيــر نافــذة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني حتــى اآلن علــى الرغــم ضــرورة ذلــك تبعــا لاللتزامــات
الدوليــة التــي تفرضهــا نصــوص تلــك االتفاقيــات.
1616إن توجهــات املحكمــة الدســتورية قــد تخلــق بعــض اإلشــكاليات فــي تطبيــق التزامــات فلســطين
الدوليــة ،لذلــك أوصــت لجــان حقــوق اإلنســان ملتابعــة تنفيــذ بعــض االتفاقيــات الدوليــة
املنضمــة إليهــا دولــة فلســطين ،وعلــى وجــه الخصــوص لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري ،ولجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املـرأة علــى ضــرورة إدراج جميــع أحــكام االتفاقيــات فــي القوانيــن املحليــة الفلســطينية وضمــان
تنفيذهــا فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية؛ والحــرص علــى أال
يــؤدي تفســير املحكمــة الدســتورية العليــا حــول مكانــة االتفاقيــات الدوليــة إلــى إعفــاء فلســطين
مــن التزاماتهــا بموجــب االتفاقيــات 18،وهــو األمــر الــذي لــم يتحقــق إلــى اآلن.
 17القانــون األسا�ســي املعــدل الفلســطيني للعــام  ،2003املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،عــدد ممتــاز ،فــي  ،2003/03/19ص .5يشــار إليــه فيمــا بعــد
«القانــون األسا�ســي املعــدل».
 18انظــر؛ التوصيــة رقــم ( ،)7املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين؛ التوصيــة رقــم (/13ب)،
املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن األول والثانــي لدولــة
فلســطين؛ التوصيــة رقــم ( ،)13املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املـرأة بشــأن التقريــر األولــي لدولــة
فلســطين ،تــم نشــرها علــى موقــع األمــم املتحــدة.
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 .3التزامــات دولــة فلســطين بموجــب االنضمــام التفاقيــة مناهضــة
التعذيــب
1717إن انضمــام دولــة فلســطين إلــى اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» يرتــب عليهــا التزامــات عديــدة
بهــدف ضمــان منــع التعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن األجهــزة املكلفــة بإنفــاذ القانــون ،وكذلــك
معاقبــة مرتكبيهــا ،ويمكــن بموجبهــا قيــاس مــدى احت ـرام والت ـزام الدولــة بأحــكام االتفاقيــة.
ً
حيــث تفــرض تلــك النصــوص التزامــا علــى الــدول الطــرف فيهــا بموائمــة التشــريعات الوطنيــة
ً
مــع أحــكام االتفاقيــة ،وتقديــم تقاريــر حــول التقــدم املحــرز إلنفاذهــا ،انطالقــا مــن أحــكام
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وكافــة االتفاقيــات الدوليــة واملبــادئ التوجيهيــة واألســس
واملعاييــر الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،والتــي تحظــر بدورهــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة
بكافــة ضروبــه وأشــكاله.
1818إن املــادة ( )2مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،تلــزم الــدول األط ـراف فيهــا ،ومــن ذلــك دولــة
فلســطين باتخــاذ اإلج ـراءات التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة إلعمــال األحــكام الــواردة فيهــا،
وهــو األمــر الــذي يتطلــب مواءمــة تشــريعاتها الوطنيــة مــع أحــكام اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب».
وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم التشــريعي الفلســطيني املتعلــق بمناهضــة التعذيــب تعــرض فــي
بعــض نصوصــه لجملــة مــن األحــكام املتعلقــة بالتعذيــب وتجريمــه ،إال أنهــا ال تنســجم مــع
كافــة أحــكام االتفاقيــة؛ األمــر الــذي يخلــق إشــكالية فــي تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة .فالنصــوص
التشــريعية املطبقــة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني خلــت مــن تنظيــم بعــض األحــكام التــي
اســتعرضتها اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» ،وأخــرى ال تتفــق مــع التوجهــات الدوليــة ذات
العالقــة .فقــد خلــت كافــة التشــريعات املطبقــة فــي فلســطين مــن تعريــف «جريمــة التعذيــب»
و«إســاءة املعاملــة» علــى النحــو الــوارد فــي املــادة األولــى مــن اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب»،
واكتفــت التشــريعات العقابيــة بتجريــم مرتكــب جريمــة التعذيــب بعقوبــة «الجنحــة» 19،بمــا
يخالــف أحــكام اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» واملبــادئ التوجيهيــة ذات العالقــة ،التــي أفــادت
بضــرورة تغليــظ العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة ،علــى أن يمتــد نطــاق التجريــم ليشــمل حــاالت
الشــروع والتحريــض واملشــاركة والتواطــؤ .كمــا ولــم تتضمــن املنظومــة التشــريعية الفلســطينية
علــى خــاف توجهــات اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» أي حظــر للتعذيــب أثنــاء حالــة الطــوارئ.
1919بخصــوص مســاءلة مرتكبــي جرائــم التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــإن النظــام القانونــي
الفلســطيني غيــر قــادر علــى إنصــاف وتعويــض ضحاياهــا ،حيــث اكتفــى بضمــان أحــد أشــكال
 19انظــر؛ املــادة ( ،)208قانــون العقوبــات األردنــي للعــام 1960؛ واملــادة ( )108مــن قانــون العقوبــات االنتدابــي للعــام 1936؛ وكذلــك املــادة ( )280مــن
قانــون العقوبــات الثــوري ملنظمــة التحريــر الفلســطينية للعــام .1979
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ً
إنصــاف املتعرضيــن لفعــل مــن أفعــال التعذيــب بالتعويــض املــادي فقــط ،اســتنادا للقواعــد
العامــة التــي تمنــح الفــرد املتضــرر الحــق باملطالبــة بالتعويــض وإن لــم تخصصهــا لألفعــال
ً
التــي تشــكل جريمــة وفقــا لــأركان والشــروط املحــددة بموجــب املــادة األولــى مــن االتفاقيــة.
كمــا ولــم تــدرج النصــوص القانونيــة باقــي الضمانــات املتمثلــة بتأهيلهــم ورد حقوقهــم وجبــر
ً
ضررهــم .فضــا عــن عــدم اتســاق التشــريعات الفلســطينية والتطبيقــات الخاصــة بالواليــة
القضائيــة فــي التعامــل مــع جرائــم التعذيــب؛ وبالتحديــد املرتبطــة بواليــة القضــاء العســكري
20
بمحاكمــة املدنييــن ،فعلــى الرغــم مــن أن أحــكام القانــون األسا�ســي املعــدل للعــام ،2003
والقـرار بقانــون بشــأن الشــرطة رقــم ( )23للعــام  21،2017وكذلــك قـرار املحكمــة الدســتورية
التفســيري رقــم ( 22،)2017/1أقــرت بــأن الشــرطة قــوة مدنيــة يخضــع أفرادهــا لواليــة املحاكــم
ً
ً
النظاميــة .إال أن املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية أصــدرت ق ـرارا تفســيريا لغايــات
تحديــد اختصاصــات القضــاء العســكري والطبيعــة القانــون «للشــرطة» ومفهــوم «الشــأن
العســكري» يحمــل الرقــم ( )2018/2بتاريــخ  12أيلــول /ســبتمبر  23،2018وبموجبــه قــررت
أن الشــرطة الفلســطينية «قــوة نظاميــة أمنيــة ذات طابــع عســكري تخضــع لواليــة القضــاء
العســكري» ،بمــا يخالــف املعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان واملمارســات الدوليــة الفضلــى التــي

 20إن املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية حكمــت ضمــن تفســيرها الدســتوري بعــدم دســتورية بعــض املواد-علــى الرغــم مــن انســجامها التــام
مــع القانــون األسا�ســي واملعاييــر الدوليــة املرتبطــة بحقــوق اإلنســان -التــي تخالــف توجهاتهــا الدســتوري ،متجــاوزة بذلــك اختصاصهــا بالتفســير إلــى الرقابــة
الدســتورية خالفــا للتنظيــم القانونــي املحــدد الختصاصهــا بموجــب أحــكام القانــون األسا�ســي املعــدل للعــام  ،2003وقانــون املحكمــة الدســتورية لعــام ،2006
والق ـرار بقانــون املعــدل ألحكامــه.
 21إن املــادة األولــى مــن الق ـرار بقانــون رقــم ( )23للعــام  2017بشــأن الشــرطة الفلســطينية ،عرفــت الشــرطة بأنهــا« :قــوة نظاميــة تمــارس اختصاصــات
مدنيــة»؛ أمــا املــادة ( )53مــن ذات الق ـرار بقانــون منحــت القضــاء املدنــي واليــة عامــة ملســاءلة الشــرطة الجزائيــة ،أمــا القضــاء العســكرية واليــة اســتثنائية
محصــورة بالشــأن العســكري ،حيــث نصــت علــى .1« :يخضــع عناصــر الشــرطة للمســاءلة الجزائيــة أمــام القضــاء فــي حــال ارتــكاب أي منهــم لجريمــة معاقــب
ً
عليهــا وفقــا للقوانيــن النافــذة .2 .علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،ودون اإلخــال بأحــكام املــادة ( )54مــن قانــون اإلجـراءات الجزائيــة ،يخضــع
ً
عناصــر قــوة الشــرطة للمســاءلة الجزائيــة أمــام القضــاء العســكري فــي حــال ارتــكاب أي منهــم لجريمــة تتعلــق بالشــأن العســكري ،وفقــا للتشــريعات والقوانيــن
النافــذة ذات الصلــة».
 22أقــرت املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية بموجــب قرارهــا التفســيري رقــم ( )2017/1بتاريــخ  ،2017/7/12بــأن الشــرطة «قــوة ذات طبيعــة
خاصــة تمــارس اختصاصــات مدنيــة».
 23إن الق ـرار التفســيري الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية يخالــف جميــع املبــادئ واألصــول الحاكمــة للق ـرارات التفســيرية املوضحــة
بموجــب القانــون األسا�ســي الفلســطيني املعــدل للعــام  ،2003وقانــون املحكمــة الدســتورية العليــا رقــم ( )3لعــام  2006والق ـرار بقانــون املعــدل ألحكامــه،
وكذلــك كافــة املعاييــر الدوليــة الناظمــة لحمايــة الشــرطة كجهــاز مدنــي ،للمزيــد حــول ذلــك ،انظــر؛ قـراءة قانونيــة صــادرة عــن مؤسســة الحــق حــول قـرار املحكمة
الدســتورية العليا التفســيري حول الشــأن العســكري والطبيعة القانونية للشــرطة والقضاء املختص بمحاكمة عناصرها ،منشــورة بتاريخ  ،2018/8/24على
املوقــع التالــي>http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2238.html< :
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تعتــرف بــأن الشــرطة جهــاز مدنــي 24،وتقــر بــأن كافــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
واملرتكبــة مــن األجهــزة األمنيــة تخضــع لرقابــة املحاكــم النظاميــة وليــس العســكرية ،بــل ويضــع
ي 25
قيــود وضوابــط صارمــة علــى تحديــد مفهــوم الشــأن العســكر .
ً
2020يتعيــن علــى دولــة فلســطين تنفيــذا اللتزاماتهــا الدوليــة بموجــب أحــكام املــادة ( )19مــن
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أن تقــدم تقريــر رســمي أولــي تســتعرض بموجبــه الصــورة العامــة
والتفصيليــة لألحــكام التشــريعية والتنظيميــة الوطنيــة الســارية فــي دولــة فلســطين ،واملتعلقــة
بإنفــاذ أحــكام االتفاقيــة ،علــى أن يتضمــن التقريــر بيانــات ومعلومــات وإحصائيــات تتعلــق
بتطــور العمــل الجــاري علــى الصعيــد الوطنــي فــي ســبيل مناهضــة التعذيــب ،بمــا فيهــا الحــاالت
التــي تــم ارتــكاب التعذيــب وإســاءة املعاملــة معهــا ،واملســاءلة املتخــذة بحقهــم ،وظــروف مراكــز
ً
االحتجــاز ،وذلــك انطالقــا مــن املبــادئ التوجيهيــة املعتمــدة مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب
بشــأن شــكل ومحتــوى التقاريــر األوليــة للــدول األط ـراف .وكانــت فلســطين قــد قدمــت تقريرهــا
ً
الرســمي األولــي إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب بتاريــخ  14حزي ـران /يونيــو  ،2019علمــا بــأن
موعــد تقديمــه مــن املفتــرض أن يتــم فــي العــام  ،2015أي خــال العــام األول لبــدء نفــاذ
االتفاقيــة بالنســبة لفلســطين.
2121تناولــت فلســطين فــي تقريرهــا املــواد املوضوعيــة فــي االتفاقيــة ومــدى التزامهــا بإنفاذهــا علــى
ً
املســتوى التشــريعي واإلجرائــي وفــي التطبيــق العملــي ،داعمــة ذلــك مــا تــم رصــده وتوثيقــه رســميا
مــن انتهــاكات ذات عالقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة التــي تــم ممارســتها مــن الجهــات املكلفــة
بإنفــاذ القانــون .إن محتــوى هــذه التقاريــر يســاهم بشــكل أو بآخــر بالحــد مــن االنتهــاكات
املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي فلســطين ،مــن خــال إجـراء لجنــة مناهضــة التعذيــب
ملقارنــة بيــن االحصائيــات واملعلومــات واملقدمــة مــن دولــة فلســطين فــي تقريرهــا الرســمي
األولــي والتقاريــر «املوازيــة» املقدمــة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان املهتمــة برصــد ومتابعــة
ً
االنتهــاكات املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،تبعــا آلليــات الرصــد والتوثيــق املتبعــة لديهــا،
 24اعترفــت املعاييــر الدوليــة فــي عــدد مــن املواقــع أن الشــرطة «جهــاز مدنــي يخضــع لواليــة النيابــة العامــة وكذلــك لواليــة القضــاء املدنــي» وذلــك ضمــن
البنــد ( )5و( )13الدوليــة بشــأن الشــرطة التــي أعدتهــا اللجنــة الوزاريــة التابعــة للمجلــس األوروبــي ،واملتعمــدة بتاريــخ 2001/9/19؛ وكذلــك فقــرة رقــم ( )21مــن
التوصيــة رقــم ( )19لعــام  ،2000والصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة التابعــة للــدول األعضــاء بشــأن دور النيابــة العامــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة؛ وكذلــك املــادة
( )82مــن دليــل عمــل الشــرطة.
 25تشــددت املبــادئ الدوليــة بشــأن إقامــة العــدل عــن طريــق املحاكــم العســكرية التــي اعتمدتهــا لجنــة حقــوق اإلنســان فــي االمــم املتحــدة عــام 2006
واملعتمــدة بنــاء علــى التقريــر املقــدم مــن املقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي تحديدهــا ملفهــوم «الشــأن العســكري» ضمــن الوثيقــة
رقــم (.)E/CN.4/2006/58
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وبموجبهــا تصــدر لجنــة مناهضــة التعذيــب توصياتهــا ومالحظاتهــا الختاميــة لدولــة فلســطين
التــي يتعيــن عليهــا اتباعهــا ملناهضــة التعذيــب.
2222يتعيــن علــى دولــة فلســطين تقديــم تقريــر دوري مــرة كل  4ســنوات ،علــى أن توضــح فيــه كافــة
التطــورات والتدابيــر التــي ط ـرأت علــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي إلعمــال االتفاقيــة،
26
وأهــم املعيقــات التــي تؤثــر علــى أداء الدولــة والتزاماتهــا.
 .4التزامــات دولــة فلســطين بموجــب االنضمــام للبروتكــول المحلــق
باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
2323إن انضمــام دولــة فلســطين إلــى البرتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن
ً
ً
ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية يلقــي عليهــا التزامــا أساســيا بإنشــاء نظــام وقائــي
مــن التعذيــب «اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب» ،وذلــك خــال ســنة مــن تاريــخ نفــاذ
ً
البروتوكــول بالنســبة لفلســطين ،اســتنادا ألحــكام املــادة ( )17منــه .وعلــى الرغــم مــن انضمــام
ً
فلســطين إلــى هــذا البروتوكــول بتاريــخ  28كانــون األول /ديســمبر  ،2017وقــد نفــذ فعليــا فــي
اليــوم الثالثيــن مــن ذات التاريــخ ،إال أنهــا لــم تشــكل هــذه اآلليــة حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر.
2424يســعى النظــام الوقائــي إلــى تبنــي برنامــج مفصــل لزيــارة «أماكــن الحرمــان مــن الحريــة» فــي
الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة علــى الســواء ،مــن قبــل الخب ـراء الوطنييــن
والدولييــن؛ بهــدف إعــداد تقاريــر ســنوية ودوريــة عــن ظــروف وأوضــاع املحتجزيــن ،ومــن ثــم
نشــرها لتحقيــق الشــفافية والرقابــة املجتمعيــة.
2525إن احت ـرام دولــة فلســطين اللتزاماتهــا الدوليــة املترتبــة علــى انضمامهــا إلــى البرتوكــول امللحــق
باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،بإنشــاء اآلليــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب يســاهم فــي رصــد وتوثيــق
حــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي كافــة مراكــز االحتجــاز املتواجــدة فــي دولــة فلســطين،
وكذلــك متابعتهــا ومســاءلة مرتكبيهــا وإعــداد التقاريــر ونشــرها.
2626لغايــة إنشــاء اآلليــة الوقائيــة قــام الفريــق الحكومــي الفلســطيني –املشــكل بق ـرار مــن مجلــس
الــوزراء  -بإنجــاز مســودة ق ـرار بقانــون ينظــم اآلليــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب للعــام ،2019
ً
اســتنادا للمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة التــي تفيــد بــأن تنظيــم اآلليــة الوقائيــة يتــم علــى املســتوى
الدســتوري أو بموجــب قانــون .وقــد تــم عــرض املســودة علــى املشــاورات الوطنيــة بتاريــخ 13
انظر؛ املادة ( )18من اتفاقية «سيداو» ،واملادة ( )19من اتفاقية «مناهضة التعذيب».
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ً
ـدا ّ
لتبنــي قانــون ينظــم أحكامهــا 27.وقــادت هــذه املشــورات
تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2019تمهيـ
ً
ً
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بصفتهــا عضــوا مراقبــا بالفريــق وذلــك بالتعــاون مــع
ً
الحكومــة الفلســطينية ،ومــن ثــم تــم إعــداد مســودة ثانيــة ملشــروع القانــون؛ تمهيــدا لعرضــه
علــى مجلــس الــوزراء ومــن ثــم اســتكمال إج ـراءات تبنيــه.
 2727أعــدت مؤسســة «الحــق» بعــض املالحظــات والتوصيــات حــول املســودة األولــى والثانيــة
ملشــروع القـرار بقانــون بشــأن اآلليــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب فــي فلســطين إضافــة إلــى مالحظــات
املؤسســات الحقوقيــة األخــرى ،مســتندة فــي تحليلهــا وتقييمهــا علــى أحــكام البرتوكــول االختيــاري
التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،واملعاييــر الدوليــة والقواعــد األساســية إلنشــاء
وتحديــد اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة ،ومــن ثــم قدمتهــا إلــى الفريــق الحكومــي الخــاص بإعــداد
28
مشــروع الق ـرار بقانــون الخــاص بإنشــاء االليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب.

 27اقتصرت املشــاورات الوطنية على مســودة القرار بقانون لعام  2019بشــأن إنشــاء اآللية الوقائية ملنع التعذيب في فلســطين على الضفة الغربية دون
قطــاع غــزة؛ بمــا يخالــف املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة التــي تفيــد بضــرورة مشــاركة كافــة العامليــن فــي هــذا املجــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلنشــاء حــوار
ً
بنــاء وصــوال إلــى «توافــق وطنــي» علــى هــذا القانــون ،بمــا يشــمل الجهــات الرســمية ،واألحـزاب السياســية؛ مــوالة ومعارضــة ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،والخبـراء
واملختصيــن ،واملؤسســات التــي تعمــل علــى زيــارة مراكــز االحتجــاز ،واألكاديمييــن ،واملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،وغيرهــم مــن جهــات اختصــاص ذات عالقــة.
 28مالحظــات مؤسســة الحــق بشــأن مســودة مشــروع قـرار بقانــون إنشــاء اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب فــي فلســطين ،2018 ،منشــورة علــى املوقــع
االلكترونــي التالــي>https://www.alhaq.org/ar/advocacy/16393.html< :
27

اثلثاً :مدى احرتام دوةل فلسطني اللزتاماهتا
النا�شئة عن الانضامم التفاقية مناهضة
التعذيب والربوتوكول احمللق هبا
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فرضــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن خــال نصوصهــا والتعليقــات العامــة للجنــة مناهضــة
التعذيــب فــي األمــم املتحــدة مجموعــة مــن االلتزامــات علــى الــدول املنضمــة لالتفاقيــة والبروتوكــول
امللحــق بهــا ،بمــا يســهم فــي تحقيــق الهــدف مــن تبنــي االتفاقيــة ،وتتمثــل أبــرز التزامــات الــدول فــي
معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان بثــاث التزامــات رئيســية ،وهــي االحت ـرام؛ والحمايــة؛ واإلعمــال
والنفــاذ ،ســوف نتطــرق إلــى هــذه االلتزامــات ،الســتعراض مــدى امتثــال فلســطين لهــا.
 .1االلتزام باالحترام
2828يقصــد بمفهــوم االحت ـرام فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،واملتجســد فــي معظــم
االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان ومنهــا اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،امتنــاع الدولــة
ً
عــن التدخــل فــي حقــوق اإلنســان أو انتهاكهــا؛ وتبعــا لهــذا املفهــوم يتوجــب علــى الدولــة عنــد
االنضمــام لالتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان أن تحتــرم الحقــوق الــواردة فيهــا ،وعــدم
التدخــل فــي الحــق بممارســتها .وبذلــك نجــد أن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حظــرت العديــد
مــن األفعــال علــى أجهــزة الــدول ،ممــا يســتتبع بالضــرورة أن تحظــر الدولــة التعذيــب وإســاءة
املعاملــة فــي كافــة مرافــق االحتجــاز بشــكل مطلــق ،وعــدم التــذرع بــأي حــال مــن األحــوال
بالظــروف االســتثنائية لتبريرهــا.
2929تشــير لجنــة التعذيــب فــي األمــم املتحــدة فــي تعليقهــا العــام رقــم ( 29)2أن الــدول ملزمــة باعتمــاد
تدابيــر فعالــة ملنــع الســلطات واألشــخاص الذيــن يتصرفــون بصفــة رســمية مــن ارتــكاب أعمــال
التعذيــب ،كمــا هــي واردة فــي االتفاقيــة ،وعلــى الــدول فــي الحــاالت التــي تســتقبل فيهــا شــكاوى
التعذيــب أو تعلــم عــن أفعــال وممارســات تعذيــب فــي أحــد املراكــز أو مــا يدفعهــا لالعتقــاد بــأن
هنــاك أفعــال تعذيــب ترتكــب فيهــا ،وعجــزت عــن ممارســة العنايــة الواجبــة للوقــف التعذيــب
والتحقيــق مــع مرتكبيــه ومقاضاتهــم ومســاءلتهم ،بمــا يتفــق وأحــكام االتفاقيــة ،أن تتحمــل
ً
مســؤولية ذلــك .ونظ ـرا لعــدم ممارســة دولــة فلســطين العنايــة الواجبــة ملنــع تلــك األفعــال،
ً
فــإن ذلــك يوفــر شــكال مــن أشــكال التشــجيع وعــدم احت ـرام االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقيــة.
3030وبالنظــر إلــى مفهــوم مبــدأ االحت ـرام الــوراد فــي االتفاقيــة ومــدى الت ـزام فلســطين بــه ،نجــد أن
معظــم توثيقــات مؤسســات حقــوق اإلنســان ،والـرأي العــام وفئــة مــن املواطنيــن يشــير بوضــوح
إلــى ممارســات فعليــة للتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،فــي بعــض مراكــز االحتجــاز ،حيــث يطلــق علــى
بعضهــا مصطلــح «املســلخ» فــي إشــارة إلــى حجــم التعذيــب وقســاوة األفعــال التــي ترتكــب فيهــا.
 29التعليــق العــام رقــم ( )2التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،املعتمــد بتاريــخ
 ،2008/1/24بموجــب ق ـرار رقــم .CAT/C/GC/2
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وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن املؤسســات الحقوقيــة قدمــت الشــكاوى املرتبطــة بممارســات
التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي تلــك املراكــز للجهــات املختصــة فــي الدولــة ،إال أن الحكومــة
الفلســطينية لــم تتخــذ أي إج ـراء يف�ضــي إلــى تحقيــق فــي تلــك الشــكاوى ،مــا يشــجع مرتكبــي
تلــك األفعــال علــى االســتمرار فــي نهجهــا ،ويعــزز مــن اإلفــات مــن العقــاب واملســاءلة ،ويخــل
بااللتزامــات املترتبــة علــى دولــة فلســطين.
 .2االلتزام بالحماية
3131يقصــد بمفهــوم الحمايــة كأحــد أبــرز التزامــات الــدول املترتبــة علــى االنضمــام التفاقيــة مناهضــة
التعذيــب قيــام الدولــة بحمايــة كافــة املواطنيــن مــن تعرضهــم ألفعــال تنــدرج ضمــن األفعــال
املحظــورة بموجــب االتفاقيــة؛ وتشــمل هــذه الحمايــة منــع الجهــات الرســمية واألشــخاص
املكلفيــن بإنفــاذ القانــون وبخاصــة القائميــن علــى مراكــز التوقيــف واالحتجــاز مــن االعتــداء
علــى أي مواطــن تحتجــز فيــه حريتــه أو إســاءة معاملتــه داخــل مراكــز االحتجــاز أو خارجهــا .كمــا
يشــمل مفهــوم الحمايــة أيضــا حمايــة املواطنيــن مــن التعــرض أليــة أفعــال محظــورة بموجــب
االتفاقيــة مــن أط ـراف ثالثــة غيــر املوظفيــن الرســمين وبخاصــة إســاءة املعاملــة ،أو ممارســة
أفعــال محظــورة بموجــب االتفاقيــة علــى أســاس التمييــز ،كذلــك حمايــة الفئــات الضعيفــة
واألقليــات مــن تلــك األفعــال.
3232تؤكــد لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم املتحــدة فــي تعليقهــا العــام رقــم ( )2علــى أن الــدول
تتحمــل مســؤولية كاملــة عــن األفعــال التــي يقــوم بهــا مســؤولوها وغيرهــم بمــن فيهــم الــوكالء
واملتعاقــدون الخاصــون ،وغيرهــم ممــن يتصــرف باســم الدولــة ،أو بموجــب توجيهاتهــا .وتــرى
اللجنــة أن الــدول ملزمــة باعتمــاد تدابيــر فعالــة ملنــع الســلطات العامــة واألشــخاص اآلخريــن
الذيــن يتصرفــون بصفــة رســمية مــن ارتــكاب أعمــال تعذيــب ،أو التحريــض عليهــا ،أو الحــث
عليهــا ،أو تشــجيعها أو قبولهــا ،أو املشــاركة فيهــا أو التــورط فيهــا.
3333وبالنظــر إلــى ســلوك الجهــات الرســمية فــي فلســطين اتجــاه مــا يقــدم لهــا مــن بالغــات وشــكاوى
ســواء للقائميــن علــى األجهــزة األمنيــة أو الجهــات املنــاط بهــا إج ـراء تحقيــق بموجــب القانــون
واملقدمــة إلــى النائــب العــام املدنــي والعســكري ،نجــد أن مــا أورده التقريــر األولــي الرســمي
لدولــة فلســطين واملقــدم للجنــة مناهضــة التعذيــب حــول مؤش ـرات تقديــم مرتكبــي التعذيــب
للمســاءلة ال يتناســب مــع مــا جــرى تقديمــه مــن بالغــات ومــا رصدتــه املؤسســات الحقوقيــة
بشــأن حــاالت التعذيــب املدعــى بهــا ،إضافــة إلــى قلــة اإلج ـراءات املتخــذة مــن قبــل الجهــات
الرســمية ملنــع التعذيــب وممارســاته فــي مراكــز التوقيــف واالحتجــاز ،ممــا يعكــس عــدم الت ـزام
فلســطين بااللت ـزام بالحمايــة وفــق املفهــوم الــوراد فــي االتفاقيــة.
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 .2االلتزام باإلنفاذ
3434يقصــد بمفهــوم اإلنفــاذ أو اإلعمــال وفــق أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،قيــام الدولــة
باتخــاذ كافــة اإلج ـراءات التشــريعية واالجرائيــة والعمليــة لتنفيــذ أحــكام االتفاقيــة .بحيــث
تلتــزم الدولــة بإج ـراء تعديــات تشــريعية هادفــة إلــى حظــر التعذيــب بشــكل مطلــق ،وتضميــن
تشــريعاتها لتعريــف جريمــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،بمــا ينســجم مــع أحــكام االتفاقيــة،
ً
فضــا عــن اتخــاذ تدابيــر إداريــة فعالــة كإصــدار التعليمــات والتعميمــات للجهــات القائمــة علــى
مراكــز االحتجــاز وغيرهــا مــن مراكــز حجــز الحريــة بشــأن حظــر التعذيــب وإســاءة املعاملــة
بشــكل مطلــق ،كذلــك اتخــاذ تدابيــر قضائيــة علــى صعيــد مســاءلة مرتكبــي جرائــم لتعذيــب.
3535تعتبــر لجنــة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم املتحــدة أن كافــة االلتزامــات الــواردة فــي
االتفاقيــة والتــي تنــدرج ضمــن مفهــوم اإلنفــاذ واإلعمــال هــي التزامــات مترابطــة وغيــر قابلــة
للتجزئــة ،بحيــث يتداخــل االلت ـزام بمنــع إســاءة املعاملــة ومنــع التعذيــب ،كــون الظــروف التــي
تــؤدي إلــى إســاءة املعاملــة تســهل حصــول التعذيــب فــي بعــض األحيــان ،وعليــه فــإن اإلجـراءات
ً
ً
املتخــذة مــن الــدول األطـراف فــي االتفاقيــة بشــأن منــع إســاءة املعاملــة تشــكل تدبيـرا فعليــا ملنــع
ً
التعذيــب أيضــا ،باعتبــاره غيــر قابــل للتقيــد أو التــذرع بظــروف اســتثنائية لتبريــره.
ً
3636يفتــرض مفهــوم اإلنفــاذ أيضــا ،تطبيــق ضمانــات أساســية علــى جميــع املحروميــن مــن حريتهــم،
حيــث تدعــو لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي األمــم املتحــدة إلــى تطبيــق هــذ الضمانــات بفاعليــة
دون االكتفــاء بالنــص عليهــا فــي التشــريعات أو التعليمــات ،كأن يتــم االحتفــاظ بســجل رســمي
بأســماء املحتجزيــن فــي كافــة مراكــز االحتجــاز ،أو إعــداد ســجل وطنــي يســهل الوصــول إليــه،
وضمــان حــق املحتجزيــن بإبالغهــم باالتهامــات املســندة لهــم ،وتقديــم الرعايــة والخدمــات
الطبيــة الالزمــة لهــم ،ومنحهــم املســاعدة القانونيــة ،وكذلــك توفيــر آليــات نزيهــة للتفتيــش
والرقابــة علــى تلــك األماكــن ،وتوفيــر ســبل انتصــاف قضائــي فعالــة ،وتبنــي نظــام شــكاوى يهتــم
بمتابعــة شــكاوى املحتجزيــن فــي حــال تعرضهــم للتعذيــب وإســاءة املعاملــة.
3737بالنظــر إلــى تلــك االلتزامــات ومقارنتهــا بمــا هــو قائــم علــى املســتويين التشــريعي والتطبيقــي،
وكذلــك التدابيــر املتخــذة علــى صعيــد الرقابــة والتفتيــش ومتابعــة الشــكاوى ومســاءلة مرتكبــي
االنتهــاكات ،نجــد أن فلســطين تحتــاج التخــاذ العديــد مــن اإلج ـراءات حتــى تتمكــن مــن تنفيــذ
التزاماتهــا الــواردة باالتفاقيــة.
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نفــذت مؤسســة الحــق مجموعــة مــن الزيــارات امليدانيــة للعديــد مــن مراكــز االحتجــاز فــي فتــرة
إعــداد هــذا التقريــر ،إال أن هــذه الزيــارات لــم تمكنهــا مــن االطــاع علــى كافــة ظــروف احتجــاز
واعتقــال املحتجزيــن ومــدى تعرضهــم لتعذيــب أو إســاءة معاملــة ،حيــث كانــت الزيــارات مقتصــرة
علــى مراكــز محــددة ومحتجزيــن معينيــن بمــا يتــاءم مــع الوضــع الصحــي الــذي تمــر بــه فلســطين،
بســبب انتشــار «جائحــة كورونــا» إال أنــه وباالطــاع علــى التوثيقــات املتوافــرة لــدى «الحــق» حــول
االنتهــاكات املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،منــذ انضمــام فلســطين إلــى اتفاقيــة «مناهضــة
التعذيــب» وحتــى اآلن يمكــن إجمــال بعــض أســاليب وأشــكال التعذيــب ،وتحديــد الجهــات القائمــة
بهــا ،ونطــاق ممارســتها علــى النحــو التالــي:
3838مارســت الجهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون العديــد مــن أشــكال وممارســات التعذيــب
وإســاءة املعاملــة الجســدي والنف�ســي التــي تــم توثيقهــا ورصدهــا منــذ انضمــام فلســطين إلــى
اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» .وقــد تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن خــال الزيــارات التــي قامــت
بهــا مؤسســات حقــوق اإلنســان بشــكل مفاجــئ أو منســق مــع األجهــزة األمنيــة ،أو مــن خــال
مقابلــة املحتجزيــن الذيــن تعرضــوا للتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،ســواء أثنــاء تواجدهــم
داخــل مراكــز االحتجــاز أو عنــد خروجهــم منهــا.
ً
3939وفقــا لتوثيــق مؤسســة الحــق ومؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية تنوعــت أشــكال
التعذيــب الجســدي ،مــا بيــن االعتــداء بالضــرب باأليــدي والــركل باألرجــل علــى أنحــاء
مختلفــة مــن الجســد ،كذلــك اســتخدام العصــا للضــرب بهــا علــى أنحــاء مختلفــة مــن
الجســد وبخاصــة باطــن القــدم بمــا يســمى ب«الفلقــة» ،كذلــك تعليــق املحتجــز مــن يديــه
وهمــا مقيدتيــن مــن الخلــف بحبــل مربــوط فــي ســقف الغرفــة ،أو فــي أعلــى بــاب أو شــباك
الغرفــة وســحبه بمــا يجعلــه يقــف علــى رأس أصابــع قدميــه ويلقــي بــكل ثقــل جســده علــى
ً
كتفيــه ،كذلــك إبقــاء املحتجــز واقفــا لســاعات طويلــة مــع رفــع يــده لألعلــى وضربــه علــى
أفخــاذ الســاقين طــوال فتــرة الوقــوف ،كذلــك وضــع غطــاء علــى الــرأس ذي رائحــة كريهــة،
وتقييــد اليديــن مــن الخلــف طــوال فتــرة التحقيــق بقيــود بالســتيكية وحديديــة ،وســكب
املــاء البــارد والســاخن ،كذلــك ضــرب رأس بعــض املحتجزيــن بجــدران غــرف التحقيــق،
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ونــزع شــعر الجســد ،وإطفــاء أعقــاب الســجائر بأجســاد املحتجزيــن ،وكذلــك توجيــه
الســاح والتهديــد بالقتــل ،والحرمــان مــن شــرب املــاء وتلقــي الطعــام.
4040أمــا بخصــوص التعذيــب النف�ســي للمحتجزيــن فتراوحــت بيــن التهديــد باإليــذاء الجســدي
وايــذاء أحــد أف ـراد العائلــة ،كذلــك توجيــه اإلهانــات اللفظيــة الحاطــة بالكرامــة اإلنســانية،
مــن شــتم للمحتجــز ونعتــه بألفــاظ نابيــة ،وشــتم عائلتــه ،واإلســاءة إلــى نســاء العائلــة
وبخاصــة الزوجــة واألخــت واألم والتهديــد باعتقالهــن .إضافــة للعــزل االنف ـرادي لفت ـرات
طويلــة وعــدم الســماح بالزيــارة أو التواصــل مــع األهــل ،والحرمــان مــن الوصــول إلــى الحمــام،
وكذلــك الحرمــان مــن الحــواس بتغطيــة ال ـرأس.
4141يمكــن االســتدالل علــى قيــام الجهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون بتعريــض املحتجزيــن لســوء
معاملــة والتعذيــب مــن خــال وضعهــم فــي ظــروف احتجــاز غيــر مناســبة كأن يتــم وضــع
ً
املوقوفيــن فــي زنازيــن انفراديــة صغيــرة جــدا تصــل مســاحتها فــي العديــد مــن األحيــان املتــر
املربــع الواحــد ،أو قــد يتــم احتجازهــم فــي غــرف االحتجــاز أو زنزانــة «الخزانــة» ،وزنازيــن
ً
أخــرى جماعيــة مكتظــة جــدا ،أو احتجــاز الكثيــر مــن املوقوفيــن فــي أوضــاع غيــر صحيــة؛
كأن تكــون الزنازيــن ملوثــة أو رطبــة الجــدران أو أرضيتهــا مبللــة أو تحتــوي علــى الحش ـرات،
أو ال تتوافــر فيهــا اإلضــاءة أو التهويــة .وفــي بعــض الحــاالت تــم احتجازهــم فــي زنازيــن تخلــو مــن
املرتبــات واألغطيــة ،أو تعانــي مــن عــدم كفايتهــا لعــدد املحتجزيــن.
ً
4242يتــم التعذيــب وإســاءة املعاملــة وفقــا لإلفــادات املقدمــة ملؤسســة الحــق أثنــاء اعتقــال
املتهــم أو القبــض عليــه أو فــي مراكــز االحتجــاز .وقــد تركــزت غالبيتهــا فــي مراكــز التوقيــف
واالحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الوقائــي؛ وجهــاز املخابــرات العامــة؛ وجهــاز الشــرطة
«إدارة املباحــث العامــة» ،فــي الضفــة الغربيــة .وارتكبــت أفعــال التعذيــب وإســاءة املعاملــة
فــي مراكــز التوقيــف واالحتجــاز التابعــة لتلــك األجهــزة فــي مــدن الخليــل وبيــت لحــم ورام هللا
ونابلــس وجنيــن وطولكــرم وقلقيليــة ،ومركــز التحقيــق املركــزي التابــع لجهــاز املخابــرات
العامــة فــي أريحــا ،ومركــز التحقيــق املركــزي التابــع لجهــاز األمــن الوقائــي فــي أريحــا مــن أكثــر
املراكــز التــي قدمــت بهــا شــكاوى بش ــأن ارتــكاب أفعــال قــد تنــدرج ضمــن مفهــوم التعذيــب
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وإســاءة املعاملــة .وقــد تبيــن فــي بعــض اإلفــادات بــأن هنالــك بعــض الجهــات املســاعدة فــي
تعذيــب املتهميــن وإســاءة معاملتهــم ،ومــن ذلــك الطواقــم الطبيــة العســكرية ،التــي يلقــى
علــى عاتقهــا مــن الناحيــة القانونيــة مراعــاة الظــروف الصحيــة للمتهــم ،وضمــان ســامته.
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خامساً :مهنجيات رصد وتوثيق
التعذيب وسوء املعامةل
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تســتند عمليــة الرصــد والتوثيــق واملتابعــة علــى املعاييــر الدوليــة املرتبطــة بحظــر التعذيــب وإســاءة
املعاملــة الــواردة باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب املنضمــة إليهــا فلســطين ،والبرتوكــول اإلضافــي
امللحــق بهــا ،واملمارســات واملبــادئ الفضلــى التــي تحكــم ســلوك املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون
مثــل قواعــد األمــم املتحــدة الدنيــا ملعاملــة الســجناء «قواعــد نيلســون مانديــا» لعــام 2015؛
مبــادئ االمــم املتحــدة املتعلقــة بالتق�صــي الفعــال عــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة «برتوكــول اســتنبول» لعــام 2000؛ مدونــة األمــم
املتحــدة لقواعــد ســلوك املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون عــام 197؛ مبــادئ األمــم املتحــدة
آلداب مھنــة الطــب املتصلــة بــدور املوظفيــن الصحييــن ،وال ســيما األطبــاء ،فــي حمايــة املســجونين
واملحتجزيــن مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املھينــة عــام 1982؛ قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث
(قواعــد بكيــن) عــام 1985؛ مجموعــة مبــادئ األمــم املتحــدة لحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن
يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن؛ وغيرهــا كثيــرة املتخصصــة بحمايــة بعــض
الفئــات املهمشــة أو الضعيفــة مثــل النســاء أو األحــداث أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
إن التــزام دولــة فلســطين برصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة يهــدف بمجملــه إلــى ضمــان
الوفــاء بالتزاماتهــا الوطنيــة والدوليــة؛ لضمــان عــدم ارتكابهــا ،واتخــاذ السياســات والعقوبــات
الرادعــة ضــد مرتكبيهــا .وقــد يتــم الرصــد مــن الجهــات الرســمية فــي الدولــة املســؤولة عــن عمليــة
إنفــاذ تلــك الحقــوق واحترامهــا ،أو مــن خــال مؤسســات حقــوق اإلنســان املهتمــة بمتابعــة
تلــك االنتهــاكات ،وإن اختلفــت آليــة كل منهمــا ،نســتعرضها فيمــا يلــي؛ لغايــات تقييمهــا للخــروج
بتوصيــات مالئمــة لتطويرهــا وتوحيدهــا.
 .1المنهجيات المتبعة لدى الجهات الرســمية
4343تتابــع الجهــات الرســمية فــي دولــة فلســطين مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ومراكــز التوقيــف بهــدف
االطــاع علــى ظــروف االحتجــاز ،ومــدى تمتــع املحتجزيــن بحقوقهــم مــن عدمــه ،ومنهــا الظــروف
الصحيــة واملعيشــية وســامتهم الجســدية وتعرضهــم للتعذيــب وإســاءة املعاملــة .وبموجــب
ذلــك يحــق لوزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل والنائــب العــام وقضــاة املحاكــم إج ـراء زيــارات
تفقديــة لهــا بشــكل فجائــي أو املنســقة ،وترســل هــذه الجهــات مالحظاتهــا حــول تلــك الزيــارات
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للجهــات املختصــة بمتابعــة االنتهــاكات املرتكبــة 30.كمــا ويقــوم املديــر العــام ملراكــز اإلصــاح
والتأهيــل بــذات الزيــارات لجميــع مراكــز التحقيــق بمعــدل مــرة واحــدة كل شــهر ،ويعــد تقريــر
حــول ظــروف املحتجزيــن ويرفعــه لوزيــر الداخليــة؛ التخــاذ اإلجـراءات ذات العالقــة 31.وكذلــك
32
األمــر يحــق للنيابــة العامــة إجـراء الزيــارات وتفقــد ظــروف املحتجزيــن تحــت طائلــة املســاءلة.
4444وبــكل األحــوال يحــق للنزيــل املحتجــز تقديــم شــكوى خطيــة إلــى الجهــات املســؤولة فــي مركــز
االحتجــاز فــي حــال تعرضــه للتعذيــب وإســاءة املعاملــة علــى أن يتــم تضمينهــا فــي ســجل مخصــص
لذلــك ،وإرســالها للجهــات املهتمــة بمتابعــة موضــوع الشــكوى 33،أو قــد يســلمها املحتجــز إلــى
34
مديــر عــام مركــز اإلصــاح والتأهيــل عنــد إج ـراءه لزيــارات تفقديــة للمركــز.
4545تســتقبل وزارة العــدل الشــكاوى املرتبطــة بالســامة الجســدية أو أي انتهــاكات متصلــة
بالتعذيــب أو إســاءة املعاملــة مــن املحتجزيــن ذاتهــم أثنــاء إجرائهــا لجــوالت تفقديــة عنــد
االطــاع علــى ظروفهــم االحتجازيــة أو مــن التقاريــر واملراســات املقدمــة مــن مؤسســات املجتمــع
املدنــي ذات العالقــة .وعلــى الرغــم مــن أن وزارة العــدل أجــرت فــي عــام  2019جــوالت تفقديــة
ملراكــز االحتجــاز فــي كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة ،بمعــدل ( )9زيــارات ،إال أنهــا لــم تتلــق أي
شــكاوى مباشــرة شــفهية أو خطيــة مــن املحتجزيــن أو النــزالء ذاتهــم ،وقــد تعــذر علــى وزارة
العــدل خــال عــام  2020إج ـراء مثــل تلــك الزيــارات بســبب اإلج ـراءات والبروتكــوالت املتخــذة
ملواجهــة جائحــة «كورونــا» .وباملجمــل تتابــع وزارة العــدل الشــكاوى املرتبطــة بالتعذيــب
وإســاءة املعاملــة ،بإعــداد مخاطبــة رســمية حــول االنتهــاكات ،وإرســالها للجهــات املســؤولة
عــن مرتكبيهــا؛ وذلــك التخــاذ املقت�ضــى القانونــي الــازم والتحقيــق بهــا .وفــي حــال كان مصــدر
ً
ً
الشــكوى مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي تعــد موقفــا قانونيــا حولهــا ،وترفقهــا للجهــة املختصــة
بمتابعــة االنتهــاك إلج ـراء التحقيقــات ،هــذا وال يتوفــر لــدى وزارة العــدل أي قاعــدة بيانــات أو

30

املادة ( )10من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لعام .1998

31

املادة ( )12من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لعام .1998

 32إن املــادة ( )126مــن قانــون اإلج ـراءات الجزائيــة رقــم ( )3لعــام  ،2001واملــادة ( )70مــن قانــون الســلطة القضائيــة للعــام  ،2002واملــادة ( )11مــن
قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل رقــم ( )6لعــام  ،1998ألزمــت النيابــة العامــة تفقــد مراكــز االحتجــاز والتوقيــف لالطــاع علــى ظــروف املحتجزيــن ،واالتصــال
ً
املباشــر معهم؛ الســتقبال شــكاويهم ذات العالقة ،تحت طائلة املســؤولية ،حيث يجري مالحقتهم في حال اإلهمال وفقا ألحكام املادة ( )354من قانون أصول
املحاكمــات الجزائيــة الثوريــة لعــام.1979
33

املادة ( )18من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لعام .1998

34

املادة ( )12من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لعام .1998
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احصائيــات ذات عالقــة بتلــك االنتهــاكات.

35

4646بخصــوص نظــام الشــكاوى داخــل مراكــز االحتجــاز والتوقيــف ذاتــه ،فقــد تبيــن أثنــاء قيــام
الحــق بإج ـراء مقابــات مــع الجهــات املســؤولة فــي ذات مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز
املخاب ـرات فــي مدينتــي نابلــس وطولكــرم ،واللجنــة األمنيــة املشــتركة فــي أريحــا عــدم توفــر أي
نظــام خــاص ومســتقل الســتقبال متابعــة الشــكاوى املرتبطــة بتعــرض املحتجزيــن للتعذيــب
أو إســاءة املعاملــة داخــل هــذه املراكــز .وفــي حــال تعــرض املحتجــز لتعذيــب أو إســاءة معاملــة
بإمكانــه تقديــم شــكوى إلــى مديــر املركــز بشــكل شــفهي أو خطــي ،الــذي يقــوم بــدوره باتخــاذ
اإلج ـراءات الالزمــة للتحقيــق.
4747إن عــدم تبنــي نظــام شــكاوى مســتقل داخــل مركــز االحتجــاز ،واالكتفــاء بتقديمهــا ملديــر املركــز
ذاتــه؛ ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن يضمــن الشــفافية فــي التعامــل مــع االنتهــاكات ،كمــا ويثيــر
تخــوف لــدى بعــض املحتجزيــن مــن إمكانيــة تعرضهــم لالنتقــام فــي حــال تــم تقديــم تلــك الشــكاوى،
بــل ويخلــق إربــاك لــدى الجهــة مســتقبلة الشــكوى فــي حــال كان مرتكبهــا مديــر املركــز ذاتــه.
4848فــي جميــع األحــوال يحــق ألي مواطــن تعــرض للتعذيــب وإســاءة املعاملــة أن يقــدم شــكوى لــإدارة
العامــة للشــكاوى فــي األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ووحــدات وأقســام الشــكاوى فــي الدوائــر
الحكوميــة أو وحــدات الشــكاوى فــي املؤسســات الحكوميــة غيــر الوزاريــة ،وأقســام الشــكاوى
فــي املحافظــات ،ووحــدات الشــكاوى فــي املؤسســات األمنيــة .حيــث يتــم اســتقبال الشــكاوى
مــن خــال حضــور املشــتكى بشــكل شــخ�صي ،أو عــن طريــق املوقــع االلكترونــي أو الفاكــس ،أو
ً
البريــد العــادي ،أو النظــام املركــزي الحكومــي املحوســب ،وفقــا لإلج ـراءات والنمــاذج املحــددة
فــي ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )8لعــام  2016بنظــام الشــكاوى ودليــل اإلج ـراءات والنمــاذج
ً
الخاصــة بــه .وبعــد اســتالم الشــكوى وفقــا لآلليــة الســابقة يقــوم املســؤول فــي اإلدارة العامــة
أو الوحــدة بتدقيقهــا ،وإذا توافــر فيهــا أي شــبهة بانتهــاك يتعلــق بالســامة الجســدية ،بمــا
فيهــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،ترفــع توصيــة إلــى األميــن العــام ملجلــس الــوزراء الــذي بــدوره
ً
يخاطــب رســميا الجهــة مرتكبــة االنتهــاك؛ للتحقيــق فــي األمــر واتخــاذ املقت�ضــى القانونــي
الــازم لذلــك 36.وإذا تطلــب األمــر يتــم إحالــة املتابعــة إلــى رئيــس الــوزراء 37،حيــث يتعيــن إعــام
املشــتكي بنتيجــة الشــكوى خــال شــهر مــن تاريــخ تقديمهــا .وفــي عــام  2018اســتقبلت الدوائــر
35

مقابلة األستاذ مجدي الحردان ،املستشار القانوني لدى وزارة العدل الفلسطينية ،مدينة رام هللا ،بتاريخ .2020/10/21

36

قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لعام  2016بنظام الشكاوى ودليل اإلجراءات والنماذج الخاصة به.

37

مقابلة مع األستاذ كمال الريماوي ،مسؤول نظام الشكاوى في مجلس الوزراء الفلسطيني ،مدينة رام هللا ،بتاريخ .2020/10/27
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ً
وفقــا لهــذا النظــام ( )8998شــكوى ،منهــا ( )770شــكوى ذات عالقــة بانتهــاكات بالحــق فــي
الحيــاة والســامة الجســدية والنفســية ،التــي ضمنهــا ينــدرج التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وقــد
ى 38
تــم معالجــة ومتابعــة ( )756شــكو .
4949فــي حــال كان مرتكــب االنتهــاك جهــاز الشــرطة الفلســطينية يمكــن للضحيــة تقديــم الشــكوى
لدائــرة متخصصــة أطلــق عليهــا اســم «دائــرة املظالــم وحقــوق االنســان» ،وتســتقبل هــذه الدائــرة
ً
ً
الشــكاوى شــخصيا مــن الضحيــة ذاتــه أو إلكترونيــا علــى موقــع متخصــص أو مــن خــال البريــد
االلكترونــي ،أو االتصــال الهاتفــي ،وقــد تتلقــى الدائــرة الشــكاوى مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان
أو الــوزرات املحليــة أو املفــوض الســامي ،أو الهيئــات الحقوقيــة املتخصصــة ذات العالقــة .وبعــد
ً
اســتقبال الشــكاوى وفقــا لآلليــة الســابقة يتوجــه طاقــم مــن إدارة املظالــم إلــى مركــز الشــرطة
موقــع االنتهــاك؛ للتحقيــق بالشــكوى واتخــاذ املقت�ضــى بخصوصــه ،والــذي بــدوره يمتلــك صالحيــة
االطالع على السجالت القانونية والطبية للمحتجزين ،وفي حال ثبت تعرض املحتجز للتعذيب
أو إســاءة املعاملــة يتــم إعــداد توصيــة مــن إدارة املظالــم بضــرورة تحويــل مرتكــب االنتهــاك إلــى
لجنــة تحقيــق؛ التخــاذ املقت�ضــى القانونــي لذلــك؛ التــي تقــرر بدورهــا إيقــاع عقوبــات انضباطيــة
فــي حــال ثبــت ارتكابــه للفعــل أو تحويلــه للقضــاء العســكري ،وفــي حــال عــدم إثبــات الواقعــة مــن
39
خــال الســجالت املتوافــرة أو الطــب الشــرعي ،يتــم اإلفــادة بعــدم تحقــق الفعــل.
5050فــي حــال كان ضحيــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة حــدث ،تقــوم نيابــة األحــداث بتحريــر محضــر
خــاص إلثبــات االنتهــاك ،مختلــف ومنفصــل عــن اإلفــادة ،ترســل ملديــر مكتــب النيابــة العامــة
لألحــداث ،الــذي بــدوره يعــد تقريــر بنــاء علــى املعطيــات املتاحــة أمامــه حــول االنتهــاك ،ومــن
ثــم يرفعــه للنائــب العــام .وفــي ذات األثنــاء يتــم مخاطبــة الجهــة املســؤولة عــن مرتكــب االنتهــاك
التخــاذ املقت�ضــى القانونــي ومســاءلته .ويرافــق هــذه اإلج ـراءات تقديــم العــاج املناســب
للحــدث؛ إلزالــة الخطــر عنــه .إضافــة إلــى مــا ســبق هنالــك نظــام متخصــص الســتقبال شــكاوى
األحــداث ينظمهــا دليــل شــكاوى األطفــال للعــام 2019؛ ويتــم اســتقبالها مــن خــال وســائل
40
التواصــل االجتماعــي أو االتصــال الهاتفــي مــن األطفــال ذاتهــم أو ذويهــم.
ً
5151يتمتــع الحــدث بمعاملــة خاصــة تتفــق مــع احتياجاتــه وظروفــه وفقــا للتشــريعات الوطنيــة
38

تقرير سنوي سادس صادر للشكاوى في الدوائر الحكومية ،صادر عن األمانة العامة ملجلس الوزراء.2018 ،
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مقابلة عميد حقوقي ردينة بني عودة ،إدارة مظالم حقوق اإلنسان في الشرطة الفلسطينية ،مدينة رام هللا ،بتاريخ .2020/10/27
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وااللتزامــات الدوليــة املرتبطــة بــه؛ فيتــم عرضــه علــى جهــة طبيــة ،قبــل دخولــه ملركــز االحتجــاز
وكذلــك قبــل االســتجواب .هــذا وال يتــم اســتجوابه إال بحضــور مرشــد الحمايــة ومحاميــه ،وولــي
أمــره؛ إال إذا تعارضــت مصلحتــه مــع حضــور ولــي أمــره فيتــم ترجيــح مصلحتــه .وال يتــم توقيــف
ً
الحــدث إال فــي حــاالت محــددة تحقيقــا للمصلحــة العامــة ،وفــي مراكــز مخصصــة لذلــك ،كمــا
ويتــم إعالمــه بكامــل حقوقــه ،ومنهــا :توكيــل محامــي ،تقديــم شــكوى فــي حــال تعرضــه ألي
انتهــاكات منهــا املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وغيرهــا.
5252علــى الرغــم مــن تمتــع الحــدث بمعظــم حقوقــه ،إال أن ظــروف مراكــز االحتجــاز تثبــت فــي بعــض
األحيــان عــدم مالءمتهــا لألحــكام التشــريعية الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة ذات العالقــة؛
ومنهــا :ضيــق غــرف االحتجــاز؛ عــدم توافــر أماكــن للتربيــة الرياضيــة والتأهيليــة؛ عــدم جهوزيــة
املبانــي وغــرف االحتجــاز مــع املتغيـرات الجويــة ،كمــا ويتــم نقلهــم مــن وإلــى املحكمــة باســتخدام
ســيارات «الحراســات» العســكرية ،تحــت حمايــة الشــرطي الــذي يحمــل ســاحه.
5353إن تطبيــق أنظمــة الشــكاوى فــي الدوائــر الحكوميــة والوحــدات أو مراكــز االحتجــاز أو
التوقيــف؛ يواجــه العديــد مــن التحديــات ،ولعــل أبرزهــا عــدم معرفــة املحتجزيــن بوجــود
وحــدات للشــكاوى بإمكانهــم اســتخدامها فــي حــال تعرضهــم للتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،حيــث
ال يتــم إعالمهــم بهــا عنــد احتجازهــم .بــل ويتــم رفــض العديــد منهــا فــي حــاالت متعــددة ،وقــد
ال تلــق هــذه الشــكاوى تجــاوب مــن الجهــات مرتكبــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي الــرد عليهــا
ومتابعتهــا .كمــا وال تتوافــر لــدى هــذه الجهــات الرســمية أي إحصائيــات أو بيانــات حــول
االنتهــاكات املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،ومتابعتهــا.
ً
5454وفقــا للزيــارات التــي قامــت بهــا الحــق أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر والزيــارات التــي تقــوم بهــا بشــكل
مفاجــئ للعديــد مــن مراكــز االحتجــاز؛ بمــا فيهــا نظــارات الشــرطة ومراكــز التوقيــف التابعــة ألجهزة
األمنيــة ،تبيــن غيــاب نظــام مراقبــة فعــال لتــك املراكــز وبخاصــة املراكــز التــي يجــري فيهــا تحقيــق
مــع املوقوفيــن ،كذلــك غيــاب إلج ـراءات لهــا عالقــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن تصويــر
للغــرف التــي يجــري فيهــا التحقيــق ،أو زيــارات دوريــة للمحتجزيــن للوقــوف علــى ظــروف احتجازهــم
مــن الجهــات التــي خولهــا القانــون ذلــك أو مــن الجهــات الرقابيــة الداخليــة لــذات الجهــاز األمنــي.
5555تبيــن خــال مقابلــة املحتجزيــن عرضهــم علــى الخدمــات الطبيــة العســكرية بشــكل روتينــي،
دون تشــخيص حالتهــم بشــكل دقيــق ،وبالتحديــد فــي الحــاالت التــي يتعــرض فيهــا املحتجــز
للتعذيــب وإســاءة املعاملــة.
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 .2المنهجيات المتعبة لدى مؤسســات حقوق اإلنســان
5656علــى الصعيــد الوطنــي الفلســطيني تهتــم العديــد مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان برصــد كافــة
االنتهــاكات التــي تطــال حقــوق املواطنيــن وحرياتهــم ،ومتابعتهــا مــع الجهــات املختصــة بذلــك،
ً
فضــا عــن تقديــم املســاعدة القانونيــة لضحايــا تلــك االنتهــاكات ،والتــي ينــدرج ضمنهــا مــا يطــال
الســامة الجســدية للمحتجزيــن ،وممارســة التعذيــب وإســاءة املعاملــة عليهــم ،ويبلــغ عــدد
ً
املؤسســات الحقوقيــة التــي تعمــل فــي هــذا املجــال ( )8مؤسســات ،وفقــا ملــا أفــاده بــه ممثلوهــا
أثنــاء عقــد املجموعــة البؤريــة .حيــث جــرى عقــد مجموعــة بؤريــة بحضــور ( )14ممثــل مــن
مؤسســات متخصصــة بمتابعــة أوضــاع حقــوق اإلنســان واالنتهــاكات التــي تطالهــا فــي األرض
الفلســطينية؛ لغايــة االطــاع علــى آليــات رصــد وتوثيــق التعذيــب املتبعــة لديهــا ،وتبــع ذلــك
إعــداد مؤسســة الحــق الســتمارة خاصــة بشــأن متابعــة آليــة رصــد وتوثيــق مؤسســات حقــوق
اإلنســان فــي فلســطين للتعذيــب واإلســاءة املعاملــة .وقــد شــاركت ( )6مؤسســات فــي تعبئــة تلــك
االســتمارات ،وهــي :مؤسســة الحــق ،الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان املظالــم»؛
مركــز اعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة «شــمس؛ مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير
وحقــوق اإلنســان؛ مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان؛ مركــز الدفــاع عــن
الحريــات والحقــوق املدنيــة «حريــات».
5757تمكنــت هــذه املؤسســات مــن توثيــق ورصــد العديــد مــن االنتهــاكات ألشــخاص يدعــون تعرضهــم
ألفعــال التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وشــملت تلــك االدعــاءات محتجزيــن مــن الضفــة الغربيــة،
مــن مختلــف املــدن الفلســطينية ،تلــك اإلفــادات وثقــت ألشــخاص تمكنــوا مــن البــوح عــن
تعرضهــم لتعذيــب أو إســاءة معاملــة ،فــي ظــل تهــرب العديــد مــن ضحاياهــا لــإدالء بإفاداتهــم
ً
خوفــا مــن أعمــال انتقــام تطالهــم وعائالتهــم بســبب ادالئهــم بتلــك االفــادات ،أو لعــدم ثقتهــم
بفعاليــة املســاءلة الجزائيــة والتأديبيــة ملرتكبيهــا.
5858تبيــن مــن خــال تحليــل االســتمارة الخاصــة برصــد وتوثيــق مؤسســات حقــوق اإلنســان
النتهــاكات التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي فلســطين؛ بــأن كافــة تلــك املؤسســات تتلقــى الشــكاوى
ً
بشــكل أسا�ســي مباشــرة مــن الضحايــا ذاتهــم أو ذويهــم بالحضــور شــخصيا لــدى مكاتــب
املؤسســات ،أو تلــك الــواردة عبــر الهاتــف أو البريــد االلكترونــي للمؤسســة أو وســائل التواصــل
االجتماعــي ،أو قــد يتــم تقديمهــا للباحــث امليدانــي ،ويبيــن الرســم البيانــي التالــي -الرســم البيانــي
رقــم  -1اليــة تلقــى الشــكاوى لــدى مؤسســات حقــوق اإلنســان.
42

مناهضــة التعذيــب ،الرصــد والتوثيــق وســبل املواجهــة
AL-HAQ

ﻣــﺎ ﻫــﻲ آﻟﻴــﻪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸــﻜﺎوى ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴــﺎن ؟
 8ردود
ﺣﻀــﻮر اﻟﻤﺸــﺘﻜﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺎ ﻟﺪى
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ

87.5 %
50 %

اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

زﻳــﺎرة ﻣﺮاﻛــﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز

37.5 %
25 %

وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻨﺎوﻳــﻦ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻌﺎم

50 %

ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ

37.5 %
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5959علــى الرغــم مــن أن مؤسســات حقــوق اإلنســان تعتمــد بشــكل أسا�ســي فــي تلقيهــا الشــكاوى
املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة علــى تلــك املقدمــة مــن الضحايــا مباشــرة لــدى مراكــز
مؤسســاتها ،إال أنهــا قــد تتمكــن فــي العديــد مــن األحيــان مــن رصــد تلــك االنتهــاكات أثنــاء زيارتهــا
ملراكــز االحتجــاز ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل وكذلــك ملراكــز االحتجــاز املخصصــة للنزيــات أو
األحــداث ولقــاء املحتجزيــن .وفــي حــاالت أخــرى ترصــد بعــض املؤسســات االنتهــاكات املتعلقــة
بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن خــال مراقبــة أداء الجهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون بمــا فيهــا
النيابــة العامــة ،أو القضــاء أثنــاء ســير إج ـراءات التوقيــف واملحاكمــة للمتهميــن ،بمــا يشــمل
عمليــة نقلهــم مــن وإلــى مراكــز االحتجــاز واملحكمــة ،إضافــة إلــى املعلومــات عــن بعــض الحــاالت
التــي يفصــح عنهــا ذوي املحتجزيــن لوســائل االعــام أو للباحثيــن امليدانييــن.
6060تعتمــد مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي توثيقهــا لالنتهــاكات املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة
املعاملــة علــى أســاليب متنوعــة ،وباملجمــل ترتكــز هــذه األســاليب علــى االســتمارة واإلفــادة.
وتحتــل اإلفــادة األداة األولــى املعتمــدة لــدى كافــة مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي فلســطين،
حيــث يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا تصريــح مشــفوع بالقســم ،بموجبهــا يتــم تدويــن تفاصيــل
ً
االنتهــاك الــذي تعــرض لــه الضحيــة وفقــا ملــا ســرده مــن معلومــات مباشــرة فــي أغلــب حــاالت
إعــداد اإلفــادات .وفــي حــاالت أخــرى تقــوم بعــض املؤسســات مــن خــال موظفهــا بتدويــن
ً
اإلفــادة الحقــا بنــاء علــى مــا عرضــه ضحيــة االنتهــاك .أمــا بخصــوص االســتمارة فيعبئهــا
الباحــث امليدانــي للمؤسســة باعتبارهــا وثيقــة تشــمل مجموعــة مــن األســئلة املتسلســلة
واملجــزأة إلــى أقســام ،بحيــث يحتــوي الجــزء األول منهــا علــى معلومــات شــخصية عــن
الضحيــة ذاتــه ،أمــا الجــزء الثانــي فيتضمــن تفاصيــل املعلومــات حــول االنتهــاك ذاتــه
واألدوات املســتخدمة ،والجهــة املنتهكــة ،وحجــم وطبيعــة الضــرر الــذي لحــق بالضحيــة،
دون أن تحــدد معالــم االنتهــاك املرتبــط بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة بشــكل واضــح .هــذا
ً
ويتــم أخــذ اإلفــادة باملجمــل بعــد خــروج املحتجــز مــن مركــز االحتجــاز؛ خوفــا مــن تعرضهــم
لالنتقــام؛ ولعــدم رغبــة العديــد منهــم الحديــث عــن االنتهــاك أثنــاء فتــرة احتجــازه .إضافــة إلــى
مــا ســبق تعتمــد بعــض املؤسســات علــى أســاليب أخــرى فــي توثيــق حــاالت التعذيــب وإســاءة
املعاملــة كالتوثيــق املرئــي أو إفــادات شــهود العيــان لضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة
ويبيــن الرســم البيانــي النالــي -الرســم البيانــي رقــم  -2األدوات املســتخدمة مــن املؤسســات
الحقوقيــة فــي رصــد التعذيــب وإســاءة املعاملــة.
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ادوات اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ﻟــﺪى ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻧﺴــﺎن ﻓــﻲ ﺗﻮﺛﻴــﻖ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ وإﺳــﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؟
 8ردود

ا ﻓــﺎدة اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ

100 %

اﻻﺳﺘﻤﺎرة

37.5 %

إﻓــﺎدة ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ

25 %

 12.5 %ﺗﻮﺛﻴــﻖ ﻣﺮﺋﻲ

اﻓﺎدات ﺷــﻬﻮد ﻋﻴﺎن

25 %

 12.5 %ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل

 12.5 %ﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت ﺟﻠﺴــﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
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6161تفــرق مؤسســات حقــوق اإلنســان أثنــاء توثيقهــا لالنتهــاكات بيــن التعذيــب النف�ســي والجســدي
وكذلــك بيــن التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،إال أنهــا ال تتبــع معيــار موحــد للتفريــق بينهمــا ،وبخاصــة
فيمــا يتعلــق بتصنيــف البيانــات وتحليلهــا وتكيفهــا وفــق تعريــف التعذيــب وإســاءة املعاملــة
الــوارد فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،األمــر الــذي ينتــج عنــه اختــاف اإلحصائيــات والبيانــات
الصــادرة عــن كل مؤسســة ،وفقــا ملعيــار التفريــق املتبــع لديهــا.
6262معظــم مؤسســات حقــوق اإلنســان تصنــف البيانــات الخاصــة بالتعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،وكذلــك تتبنــى تقاريــر ســنوية بشــأنها ،مدعومــة بإحصائيــات ومؤشــرات خاصــة
ً
بتوثيقهــا ،وفقــا آلليــة عمــل كل مؤسســة ،وأخــرى ال تصنفهــا وال تصــدر أي إحصائيــات
أو تقاريــر ذات عالقــة بهــا.
6363يتضمــن التوثيــق الــذي تقــوم بــه املؤسســات الحقوقيــة العديــد مــن املضاميــن ،ومنهــا :األدوات
املختلفــة املســتخدمة فــي التعذيــب وإســاءة املعاملــة؛ أوصــاف وأســماء األشــخاص مرتكبــي
الفعــل والجهــة التابعــة لهــا؛ املــكان الــذي تــم فيــه؛ األدوات املســتخدمة؛ إســاءة املعاملــة أثنــاء
القبــض والنقــل إلــى مراكــز االحتجــاز؛ ظــروف االحتجــاز؛ موقــف النيابــة العامــة مــن معاينــة
جســد املحتجــز؛ دور القضــاء حــول إفــادة الضحيــة بتعرضــه للتعذيــب؛ إمكانيــة عــرض
الضحيــة علــى طبيــب مختــص أو نقلــه ملركــز صحــي؛ وكذلــك مســاهمة الخدمــات الطبيــة فــي
االنتهــاك .بــل وتهتــم بعــض املؤسســات فــي رصدهــا لقضايــا ذات عالقــة بالتعذيــب مثــل الوفــاة
داخــل مراكــز االحتجــاز ،أو اإلعــدام ،أو االحتجــاز التعســفي علــى ذمــة املحافــظ؛ حيــث بلــغ
عــدد املؤسســات التــي ترصــد الوفــاة داخــل مركــز االحتجــاز ( ،)4بينمــا اإلعــدام ( ،)3فــي حيــن
تهتــم ( )5منهــا برصــد حــاالت االحتجــاز علــى ذمــة الحافــظ.
6464بالرغــم مــن اجتهــاد مؤسســات حقــوق اإلنســان للوصــول إلــى كافــة املعلومــات الخاصــة
بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة التــي يتعــرض لهــا املحتجــزون ،إال أنــه اتضــح اختــاف األدوات
ً
واملنهجيــات والتصنيفــات املعتمــدة لديهــا ،األمــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى منهجيــة التحليــل
والتكييــف القانونــي والحقوقــي مــا بيــن إســاءة املعاملــة والتعذيــب ،وبالتالــي عــدم دقــة
املؤش ـرات ووحدتهــا.
6565إن عمليــة توثيــق ورصــد التعذيــب فــي دولــة فلســطين يواجــه العديــد مــن التحديــات واملعيقــات،
ففــي العديــد مــن الحــاالت يتعــذر زيــارة الســجون ومراكــز االحتجــاز ومقابلــة املعتقليــن
واملحتجزيــن نتيجــة لإلج ـراءات التــي قــد تفرضهــا الســلطات املحليــة أو األجهــزة األمنيــة،
46
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وبالتحديــد فــي الفتــرة التــي شــهدت انتشــار جائحــة «كورونــا» ،حيــث هنــاك تعليمــات تفييــد
بعــدم إمكانيــة عقــد زيــارات ملراكــز االحتجــاز إال بعــد إج ـراء فحــص طبــي يثبــت ســامة الزائــر
ً
مــن الفايــروس ،وذلــك خــال ( )3أيــام مــن تاريــخ إجرائــه ،وأخــرى ترفــض االســتقبال نهائيــا،
ً
وبالتحديــد مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،ومراكــز التوقيــف لألحــداث والنزيــات؛ حفاظــا علــى
ســامة املحتجزيــن .ومــع ذلــك تحــاول مؤسســات حقــوق اإلنســان اتبــاع كافــة الجهــود ملتابعــة
االنتهــاكات مــع جهــات االختصــاص باســتخدام كل الوســائل املتاحــة.
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إن الحديــث عــن اآلليــات املتبعــة لــدى املؤسســات الرســمية واألهليــة فــي رصــد وتوثيــق التعذيــب،
يتطلــب اســتعراض الجهــود املبذولــة مــن قبلهــا فــي مناهضــة التعذيــب ،باعتبــار أن كل منهــا تتحمــل
التزامــات معينــة ،نســتعرضها فيمــا يلــي:
 .1الجهود المبذولة من قبل مؤسســات حقوق اإلنســان
6666تتابــع كافــة مؤسســات حقــوق اإلنســان الشــكاوى الــواردة إليهــا مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق
اإلنســان وذوييهــم ،وذلــك عبــر توجيــه مراســات قانونيــة للجهــة القائمــة علــى االنتهــاكات؛
ـتعرض فيهــا املعلومــات املوثقــة حــول طبيعــة االنتهــاك والخلفيــة التــي تمــت علــى أثــره،
تسـ ِ
وتو�صــي هــذه املراســات بالتحقــق مــن مــدى صحــة االنتهــاكات الــواردة فــي املراســات وتطلــب
فتــح تحقيــق جــاد وســريع حولهــا ،ومســاءلة ومحاســبة القائميــن عليهــا ،وإنصــاف ضحاياهــا.
وفــي بعــض األحيــان يبــرز دور مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي متابعــة الشــكاوى مــن خــال
تقديــم بالغــات جزائيــة للنيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية حــول هــذه االنتهــاكات ،كمــا هــو
متبــع لــدى مؤسســة الحــق؛ ومركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة .وفــي حــاالت محــددة ونــادرة
يتــم رفــع قضايــا تعويــض أمــام املحاكــم؛ حيــث أفــادت الهيئــة األهليــة الســتقالل القضــاء
وســيادة القانــون «اســتقالل» خــال عقــد املجموعــة البؤريــة بأنهــا تتابــع قضيــة تعويــض ألحــد
ضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة منظــورة أمــام محكمــة بدايــة نابلــس.
6767يواجــه عمــل مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي متابعــة املراســات واملذكــرات القانونيــة حــول
االنتهــاكات ذات العالقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،العديــد مــن التحديــات ،وندعــم ذلــك
بتجربــة مؤسســة الحــق ،التــي واجهــت تنــوع لــردود األجهــزة الرســمية فــي متابعــة االنتهــاكات
املرتبطــة بهــا ،مــا بيــن قيــام األجهــزة بفتــح تحقيقــات فــي تلــك االدعــاءات واتخــاذ إجــراءات
انضباطيــة مثــل التنبيــه الشــفوي ،وبعــض الــردود التــي أشــارت إلــى فتــح تحقيقــات مــن
النيابــة العســكرية ،وردود تشــير إلــى قيــام األجهــزة األمنيــة بالتحقــق مــن االدعــاءات ولــم
يثبــت صحتهــا ،وفــي معظــم الــردود كانــت املعلومــات املتوفــرة غيــر كافيــة ملعرفــة مــا هيــة
اإلجــراءات التــي اتخــذت وآليــة التحقيــق وتشــكيل اللجــان وعــدد أفــراد األمــن الذيــن جــرى
خضوعهــم للتحقيــق ،أو عــدد األفــراد الذيــن جــرى إحالتهــم للقضــاء ،وفــي أحيــان أخــرى لــم
تتلــق أي رد حولهــا.
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6868إن متابعــة مؤسســات حقــوق اإلنســان لبعــض مواقــف ضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة
تفيــد بامتنــاع العديــد منهــم عــن تقديــم شــكاوى لــدى النيابــة العامــة ،والنيابــة العســكرية،
ً
ً
خصوصــا أن تلــك الجهــات تتطلــب حضورهــم شــخصيا ملبنــى النيابــة العامــة والنيابــة
العســكرية لتقديــم إفــادات خطيــة ،ممــا يشــعرهم بالخــوف والرهبــة .وفــي بعــض األحيــان
يجــري تهديدهــم مــن الجهــات املرتكبــة للتعذيــب أو إســاءة املعاملــة بضــرورة ســحب الشــكاوى
لــدى النيابــة العســكرية ،بمــا يفصــح عــن عــدم وجــود نظــام خــاص وآليــات واضحــة بشــأن
حمايــة ضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي حالــة تقديــم شــكاوى ،كذلــك عــدم وجــود نظــام
حمايــة للشــهود واملبلغيــن عنهــا.
ً
6969تبــذل املؤسســات الحقوقيــة جهــودا لفــرض حالــة مــن الرقابــة الوقائيــة الســابقة والالحقــة
للحــد مــن ممارســات أفعــال التعذيــب وإســاءة املعاملــة وذلــك مــن خــال إج ـراء زيــارات ملراكــز
االحتجــاز التابعــة لجهــاز املخاب ـرات العامــة ،واألمــن الوقائــي واالســتخبارات العســكرية،
ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل ودور رعايــة االحــداث ونظــارات الشــرطة .وقــد تباينــت إج ـراءات
الزيــارة مــا بيــن املؤسســات ،مــن حيــث املراكــز التــي يتــم زيارتهــا ومــن حيــث دوريــة الزيــارات؛ ومــن
ذلــك تقــوم الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان املظالــم» ومركــز الدفــاع عــن الحريــات
ً
والحقــوق املدنيــة «حريــات» بإجـراء الزيــارات بشــكل منســق مســبقا ،بينمــا ال تمتلــك مؤسســة
الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان صالحيــة إج ـراء تلــك الزيــارات لعــدم الســماح لهــا
بذلــك مــن األجهــزة املعنيــة ،فــي حيــن تقــوم مؤسســة الحــق بإجـراء زيــارات فجائيــة غيــر منتظمــة
ملراكــز احتجــاز جهــاز املخاب ـرات العامــة واألمــن الوقائــي ،وزيــارة نظــارات الشــرطة ومراكــز
اإلصــاح والتأهيــل بالتنســيق مــع مكتــب النائــب العــام .وتتــم هــذه الزيــارات بشــكل دوري أو
ضمــن الجــداول املعــدة مــن مؤسســة الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان كهيئــة وطنيــة .ويعكــس
هــذا التبايــن فــي اليــة زيــارة مراكــز االحتجــاز مــدى االختــاف بطبيعــة املعلومــات املوثقــة لــدى
كافــة املؤسســات ،ففــي بعــض الحــاالت يتــم زيــارة ملحتجــز مــن مؤسســات عــدة ،فــي حيــن أن
هنالــك بعضهــا ال يتــم زيارتهــا ،ممــا يتطلــب التنســيق مــا بيــن املؤسســات الحقوقيــة بشــأن
الزيــارات ملراكــز االحتجــاز ،وكذلــك بينهــا وبيــن الجهــات املســؤولة عــن متابعــة تلــك املراكــز؛
لتطويــر مؤش ـرات لرصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي فلســطين ،وضمــان فعاليتهــا.
يبيــن الرســم البيانــي التالــي -الرســم البيانــي رقــم  -3التبايــن بيــن املؤسســات بشــأن زيــارات
مراكــز االحتجــاز.
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آﻟﻴــﺔ زﻳــﺎرة ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺣﻘﻮق ا ﻧﺴــﺎن ﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻻﺣﺘﺠــﺎز واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 8ردود

33.3 %

33.3 %

33.3 %

ﺗﻨﺴــﻴﻖ ﻣﺴــﺒﻖ وﺑﺸــﻜﻞ دوري
زﻳــﺎرات ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻨﺴــﻴﻖ ﻣﺴــﺒﻖ ﻟﺰﻳــﺎرة ﻣﻮﻛﻠــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ذاﺗﻬﺎ
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 7070تقــوم املؤسســات فــي إطــار جهودهــا لوقــف ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة بإعــداد
تقاريــر ســنوية ،إضافــة إلــى التقاريــر «املوازيــة» والتــي تقدمهــا املؤسســات للجنــة مناهضــة
التعذيــب فــي األمــم املتحــدة ،فــي ســبيل تبيــان الفجــوات مــا بيــن التقريــر الرســمي وبيــن
واقــع ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،بمــا يســمح للجنــة مناهضــة التعذيــب تقديــم
التوصيــات للدولــة الطــرف بشــأن إنفــاذ التزاماتهــا بموجــب االنضمــام لالتفاقيــة ،ونشــر
تقاريرهــا الســنوية للعمــوم للضغــط علــى الجهــات املختصــة وصنــاع الق ـرار التخــاذ تدابيــر
فعالــة فــي مواجهــة ممارســات التعذيــب .وهــذا وقــد أظهــرت تجربــة التقريــر املــوازي الخــاص
باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه عمــل املؤسســات الحقوقيــة
فيمــا يتعلــق بتصنيــف البينــات واملعلومــات وتوفيــر املؤش ـرات املوحــدة ملمارســات التعذيــب
وإســاءة املعاملــة؛ األمــر الــذي يتطلــب اتخــاذ إج ـراءات ملواجهتهــا.
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 .2الجهــود المبذولــة مــن الجهــات الرســمية لوقــف ممارســات
التعذيــب وإســاءة المعاملــة.
7171تتحمــل الجهــات الرســمية فــي الدولــة مســؤولية وقــف ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة،
ً
انطالقــا مــن تشــريعاتها الوطنيــة املنظمــة ألحكامــه ،أو التزاماتهــا الدوليــة املترتبــة علــى
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبرتوكــول امللحــق بهــا ،وكافــة االتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان واملعاييــر واملبــادئ واألســس الدوليــة املناهضــة للتعذيــب
7272تســعى الجهــات الرســمية فــي دولــة فلســطين إلنشــاء اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب
ً
إعمــاال اللتزاماتهــا املترتبــة علــى االنضمــام إلــى البروتوكــول امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،
مــن خــال تشــكيل الفريــق الحكومــي الخــاص املهتــم بإعــداد مشــروع الق ـرار بقانــون بشــأن
اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب الــذي بــدوره أعــد املســودة األولــى والثانيــة مــن الق ـرار
ً
بقانــون ،تمهيــدا إلقـراره واعتمــاده مــن الجهــات املختصــة ،حيــث أن إنشــاء هــذه اآلليــة يســاهم
فــي وقــف ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي فلســطين علــى املســتويين األهلــي والرســمي.
ً
7373تســعى الجهــات الرســمية وفقــا الختصاصهــا بإج ـراء مراجعــة للتشــريعات ذات العالقــة
بمناهضــة التعذيــب؛ بهــدف مواءمتهــا مــع االتفاقيــة والبروتكــول ،ممــا يســاعد فــي تعزيــز
الجهــود الرســمية ملناهضــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،ومــع ذلــك فــإن عمليــة املواءمــة غيــر
متكاملــة وشــاملة ،وتحتــاج إلــى إرادة حقيقيــة مــن الجهــات املســؤولة ،وبالتحديــد فــي ظــل غيــاب
مجلــس تشــريعي.
7474تعمــد بعــض األجهــزة األمنيــة إلصــدار بعــض التعليمــات ونشــرها علــى مراكــز التوقيــف
واالحتجــاز بشــأن حظــر ممارســة التعذيــب وإســاءة املعاملــة تحــت طائلــة املســاءلة التأديبيــة
والجزائيــة ،منهــا مــا هــو ظاهــر كوضــع هــذه التعليمــات علــى لوحــات ظاهــرة فــي مــكان بــارز،
إضافــة إلــى نش ـرات موضوعــة بشــكل بــارز حــول حقــوق املحتجزيــن ،ممــا يســاهم فــي جهودهــا
الســاعية لوقــف ممارســات التعذيــب وإســاءة املعاملــة.
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إن ضمــان مســاءلة مرتكبــي التعذيــب وإســاءة املعاملــة وتعويــض ضحاياهــا وإعــادة تأهيلهــم ،تعــد
ً
ً
التزامــا دوليــا علــى فلســطين يســاهم فــي وقــف ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم ،وللوقــوف علــى مــدى احتـرام
املنظومــة التشــريعية والتطبيقيــة املطبقــة فــي فلســطين ألحــكام املســاءلة التأديبيــة والجزائيــة،
وتعويــض ضحايــا وجبــر ضررهــم ،نســتعرضها فيمــا يلــي:
 .1المساءلة التأديبية
7575لــم تنظــم التشــريعات النافــذة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني بشــكل صريــح املســاءلة التأديبيــة
ً
للمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ومرتكبــي أحــد األفعــال التــي تشــكل تعذيبــا أو معاملــة قاســية أو
مهينــة؛ لذلــك يتــم االحتــكام فــي تنظيــم هــذا املوضــوع للقواعــد العامــة املطبقــة للمســاءلة
اإلداريــة والقانونيــة .هــذا وقــد فرقــت التشــريعات الوطنيــة بمجملهــا بيــن آليــة مســاءلة أعضــاء
النيابــة العامــة عــن غيرهــم مــن املوظفيــن ،فعضــو النيابــة العامــة يخضــع ألحــكام قانــون
الســلطة القضائيــة الفلســطينية رقــم ( )1لعــام  ،2002وال تقــام الدعــوى التأديبيــة ضــده
إال بعــد إج ـراء تحقيــق معــه بواســطة أحــد قضــاة املحكمــة العليــا ،وذلــك بعــد اســتنفاذ كافــة
اإلج ـراءات التأديبيــة كالتنبيــه ،وبــكل األحــوال قــد تنق�ضــي هــذه الدعــوى التأديبيــة ضــد عضــو
النيابــة فــي حــال اســتقالته أو إحالتــه للمعــاش 41.فــي حيــن يتــم تطبيــق قانــون اإلجـراءات الجزائيــة
الفلســطيني رقــم ( )3لعــام  2001علــى باقــي املوظفيــن مــن غيــر أعضــاء النيابــة العامــة 42،وكذلــك
43
قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن الفلســطينية رقــم ( )8لعــام .2005
7676وقــد أفــادت بعــض الجهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون والتــي تــم إج ـراء مقابــات معهــا بإصــدار
العديــد مــن العقوبــات التأديبيــة ضــد مرتكبــي التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،دون أن تحــدد
طبيعــة العقوبــات التأديبيــة التــي لحقــت بهــم ،أو عــدد الحــاالت ذات العالقــة .كمــا خــا تقريــر
دولــة فلســطين األولــي املقــدم إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن إي احصائيــات توضــح عــدد
القضايــا املرتبطــة باملســاءلة التأديبيــة املرتبكــة للتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،أو العقوبــة التــي
تــم إيقاعهــا ،وكذلــك الجهــة التــي ارتكبــت الفعــل أو تلــك التــي اتخــذت العقوبــة ،األمــر الــذي
يثبــت ضعــف املســاءلة التأديبيــة ملرتكبــي التعذيــب ،وعــدم وضوحهــا ،بغــض النظــر عــن
جســامة أفعــال التعذيــب املرتكبــة.
41

انظر؛ املواد ( ،)59-47قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )1لعام .2002

42

انظر؛ املادة ( ،)20قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لعام .2001

43

انظر؛ املادة ( ،)173واملادة ( ،)218قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لعام .2005
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 .2المساءلة الجزائية
7777تختــص هيئــة قضــاء قــوى األمــن بتحريــك الدعــوى الجزائيــة بحــق منتســبي قــوات األمــن
ً
اســتنادا إلــى ق ـرار بقانــون بشــأن هيئــة قضــاء قــوى األمــن ،وتعتمــد املحاكــم العســكرية علــى
قانــون العقوبــات الثــوري الفلســطيني لســنة  1979وقانــون اإلج ـراءات الجزائيــة الثــوري
لســنة  ،1979بخصــوص املالحقــة الجزائيــة ملرتكبــي التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي الحالــة
ا لفلســطينية .
7878أفــاد البنــد رقــم ( )43مــن التقريــر األولــي املقــدم مــن دولــة فلســطين إلــى لجنــة مناهضــة
التعذيــب بــأن املحاكــم العســكرية نظــرت فــي بعــض الدعــاوى املتعلقــة بالتجــاوزات املرتكبــة
ضــد املوقوفيــن ،ومــن ضمنهــا إســاءة املعاملــة ،واســتعرض ذات البنــد األحــكام الصــادرة مــن
املحاكــم العســكرية خــال عــام ( )2015دون أن تتعداهــا لذكــر الســنوات األخــرى ،أو اإلشــارة
بشــكل دقيــق إلــى أي احصائيــات حــول عــدد املكلفيــن بإنفــاذ أحــكام القانــون الذيــن لوحقــوا
ً
قضائيــا بموجــب التشــريعات العقابيــة والتأديبيــة الســارية فــي فلســطين نتيجــة الرتكابهــم أحــد
األفعــال املشــكلة للتعذيــب أو املعاملــة القاســية أو املهينــة.
7979إضافــة إلــى مــا ســبق فــإن النظــام القانونــي الفلســطيني غيــر قــادر علــى إنصــاف وتعويــض
ضحايــا جرائــم التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،حيــث اكتفــت التشــريعات الفلســطينية بضمــان
أحــد أشــكال إنصــاف املتعرضيــن لفعــل مــن أفعــال التعذيــب بالتعويــض املــادي فقــط وفــق مــا
ً
ورد فــي القانــون األسا�ســي الفلســطيني املعــدل للعــام  ،2003اســتنادا للقواعــد العامــة التــي
تمنــح الفــرد املتضــرر الحــق باملطالبــة بالتعويــض ،وإن لــم تخصصهــا لألفعــال التــي تشــكل
ً
جريمــة وفقــا لــأركان والشــروط املحــددة بموجــب املــادة األولــى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.
كذلــك لــم تــدرج النصــوص القانونيــة باقــي الضمانــات املتمثلــة بتأهيــل ضحايــا التعذيــب
وإســاءة املعاملــة ،ورد حقوقهــم وجبــر ضررهــم ،وإنصافهــم ،كمــا لــم يتضمــن التقريــر األولــي
الرســمي مــدى ضمــان حــق الضحايــا لإلنصــاف أو التعويــض أو جبــر الضــرر ،بمــا يخالــف
أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبالتحديــد املــادة ( )14منهــا ،والتعليــق العــام رقــم ()3
للعــام  2012املرتبــط بــه 44،التــي تلــزم الدولــة بتعويــض ضحايــا التعذيــب وتأهيلهــم وجبــر
الضــرر الــذي لحــق بهــم.
 44التعليــق العــام رقــم ( )3التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،املعتمــد بتاريــخ
 ،2012/12/13بموجــب ق ـرار رقــم .CAT/C/GC/3
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ً
1.1وفقــا لق ـراري املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية ،تســمو اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب»
علــى التشــريعات الوطنيــة الفلســطينية ،وذلــك بعــد نشــرها فــي الجريــدة الرســمية ،وإدراجهــا
ضمــن النظــام القانونــي الوطنــي ،بشــرط اتفــاق أحكامهــا مــع الهويــة الوطنيــة والثقافيــة للشــعب
الفلســطيني .وبنــاء علــى ذلــك فــإن اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» والبروتوكــول امللحــق بهــا ،غيــر
نافــذة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني؛ حيــث لــم يجــر نشــرهما فــي الجريــدة الرســمية ،وكذلــك
لــم يتــم إصدارهمــا بموجــب أي تشــريع وطنــي.
َ ّ
2.2أخلــت دولــة فلســطين بالتزاماتهــا الدوليــة املترتبــة علــى انضمامهــا إلــى البرتوكــول امللحــق باتفاقيــة
ً
مناهضــة التعذيــب ،الــذي يرتــب التزامــا عليهــا بإنشــاء نظــام وقائــي للتعذيــب خــال ســنة مــن
تاريــخ نفــاذ البرتوكــول بحقهــا ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تراجــع رصــد ومتابعــة ظــروف املحتجزيــن
داخــل مراكــز االحتجــاز ،وبالتالــي إفــات مرتكبــي التعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن العقــاب.
3.3إن عــدم نشــر اتفاقيــه مناهضــة التعذيــب والبروتكــول امللحــق بهــا ضمــن النظــام القانونــي
ً
الفلســطيني؛ يخالــف االلتزامــات الدوليــة املترتبــة علــى فلســطين بإنفــاذ االتفاقيــة وطنيــا،
ويعــارض كذلــك التوصيــات الختاميــة التــي أبدتهــا بعــض اللجــان الخاصــة لالتفاقيــات الدوليــة
املنضمــة إليهــا فســطين ،وتــم نقــاش تقاريرهــا .األمــر الــذي يشــير إلــى داللــة عامــة بعــدم رغبــة
الجهــات الحكوميــة املختصــة فــي الدولــة بمتابعــة مرتكبــي التعذيــب وإســاءه املعاملــة؛ والحــد
مــن االنتهــاكات املرتبطــة بهــا؛ وبالتالــي إمكانيــة اســتمرار هــذه االنتهــاكات علــى املســتوى الوطنــي.
4.4إن التشــريعات املطبقــة فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ،واملرتبطــة بمناهضــة التعذيــب،
غيــر موحــدة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فمنهــا مــا هــو ســاري نتيجــة ألنظمــة الحكــم
التــي عاصرتهــا فلســطين مــن الناحيــة التاريخيــة ،ومنهــا مــا تــم تبنيــه بعــد االنقســام السيا�ســي
الفلســطيني .
5.5إن التشــريعات املرتبطــة بمناهضــة التعذيــب فــي النظــام القانونــي الفلســطيني ال تتفــق فــي
مجملهــا مــع أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،لعــدم اتســاقها مــع تلــك االحــكام ،حيــث تعاقــب
ً
التشــريعات الفلســطينية مرتكــب التعذيــب بعقوبــة «الجنحــة» ،وال تضمــن تعويضــا ضحايــا
التعذيــب وجبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم وتأهيلهــم .أحــكام أخــرى واردة فــي اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وتخلــو التشــريعات الفلســطينية مــن تنظيمهــا.
6.6إن الت ـزام دولــة فلســطين بمواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
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والبرتوكــول امللحــق بهــا ،وكافــة االتفاقيــات املتخصصــة ذات العالقــة املنضمــة إليهــا ،وكذلــك
تقديــم التقاريــر األوليــة والدوريــة إلــى اللجــان الخاصــة باســتالمها ،يســاهم برصــد وتوثيــق
التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي دولــة فلســطين ،مــن خــال إصــدار اللجــان املختصــة توصياتهــا
الختاميــة الهادفــة بمجملهــا إلــى وقــف انتهــاكات التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وذلــك بعــد مقارنتهــا
ً
مــع التقاريــر املوازيــة املقدمــة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان ،ممــا يســاهم مســتقبال فــي تحديــد
مــدى اســتجابة اإلحصائيــات للمؤش ـرات التــي ســيتم اعتمادهــا وكذلــك تطويرهــا.
7.7ال توجــد سياســة واضحــة لــدى أجهــزة الدولــة الرســمية لتبنــي تشــريعات وطنيــة تتفــق مــع أحــكام
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبروتكــول امللحــق بهــا املنضمــة إليهمــا دولــة فلســطين ،فعلــى الرغــم
مــن ممارســة الرئيــس الفلســطيني لصالحيتــه بإصــدار ق ـرارات تحتــل مرتبــة القوانيــن ،فــي ظــل
تعطــل أعمــال املجلــس التشــريعي ،إال أنــه لــم تكــن إحداهــا تتعلــق بتعديــل التشــريعات النافــذة
فــي النظــام القانونــي الفلســطيني مــع أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب أو إســاءة املعاملــة.
8.8تســتقبل الجهــات الرســمية فــي الدولــة الشــكاوى املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن
املحتجــز ذاتــه ،أو مــن ذويــه ،وذلــك خــال اجـراء الجهــات الرقابيــة جــوالت تفقديــه علــى مراكــز
االحتجــاز أو التوقيــف أو مــن خــال وحــدات حقــوق اإلنســان فــي الــوزارات أو الدوائــر الحكوميــة
أو غيــر الحكوميــة ،أو مــن خــال مؤسســات حقــوق اإلنســان .وتقتصــر آليــة متابعتهــا بمراســلة
الجهــات املســؤولة عــن االنتهــاك التخــاذ املقت�ضــى التأديبــي أو الجزائــي ضــد مرتكبــه ،فاألمــر
متــروك لــكل جهــة بشــكل منفصــل.
9.9للجهــات الحكوميــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان دور فعــال فــي اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ملنــع
التعذيــب وإســاءة املعاملــة داخــل مراكــز االحتجــاز ،مــن خــال تقديــم استشــارات ومالحظــات
ً
قانونيــة حــول مشــاريع القوانيــن املرتبطــة بحقــوق اإلنســان ،انطالقــا مــن التنظيــم التشــريعي
الوطنــي ،والتعاقــدي الدولــي ذات العالقــة.
1010علــى الرغــم مــن اســتحداث وحــدات حقــوق اإلنســان فــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة وبعــض
املؤسســات واألجهــزة األمنيــة ،إال أنــه ال يوجــد نظــام خــاص ومســتقل للشــكاوى فــي مراكــز
االحتجــاز ،يتيــح لضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة إمكانيــة تقديــم الشــكاوى فــي حــال تعرضهــم
النتهــاكات مرتبطــة بهــا.
1111ال تعتمــد الجهــات الحكوميــة أو الوزاريــة والتــي تتمتــع بصالحيــة الرقابــة والتفتيــش علــى مراكــز
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االحتجــاز أي قاعــدة بيانــات أو احصائيــات حــول التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،أو الجهــة التــي
ترتكبهــا ،أو آليــة متابعتهــا ،وكذلــك الق ـرار املتخــذ فيهــا.
1212إن ردود الجهــات املختصــة بمتابعــة االنتهــاكات املتعلقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة حــول
املراســات واملذك ـرات القانونيــة الصــادرة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان كانــت فــي بعــض
األحيــان ال تحمــل الطابــع الجــدي ،عندمــا أفــادت بإجـراء تحقيقــات بالشــكاوى املقدمــة وثبــوت
عــدم تحقــق االنتهــاك املدعــى بــه ،وأخــرى لــم تتلــق رد عليهــا ،األمــر الــذي يحــول دون مســاءلة
القائميــن علــى االنتهــاكات وإنصــاف ضحاياهــا.
1313تتبايــن االحصائيــات واملؤش ـرات الخاصــة بالتعذيــب ٍوإســاءة املعاملــة بيــن مؤسســات حقــوق
اإلنســان املهتمــة بمتابعتهــا فــي األرض الفلســطينية؛ ويعــود ذلــك الختــاف آليــة رصدهــا وتوثيقهــا
مــن مؤسســة ألخــرى.
1414ال توجــد سياســة واضحــة معتمــدة حــول آليــة تعامــل الجهــات املختصــة فــي مراكــز االحتجــاز مــع
زيــارات مؤسســات حقــوق اإلنســان للمحتجزيــن ،فالعديــد مــن املؤسســات تقــوم بزيــارة مراكــز
االحتجــاز بشــكل دوري ،وأخــرى ضمــن الزيــارات املعــدة ملؤسســات الهيئــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان كهيئــة وطنيــة ،وفــي العديــد مــن األحيــان يتطلــب إج ـراء تنســيق مســبق بيــن الجهــات
املشــرفة علــى مراكــز االحتجــاز ومؤسســات حقــوق اإلنســان؛ األمــر الــذي يضعــف الــدور
الرقابــي لتلــك املؤسســات علــى االنتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا املحتجــز.

61

اتسعاً :التوصيات

62

مناهضــة التعذيــب ،الرصــد والتوثيــق وســبل املواجهــة
AL-HAQ

لضمــان مناهضــة ومواجهــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة فــي األرض الفلســطينية ،يتعيــن علــى الجهــات
املهتمــة برصدهــا ومتابعتهــا أن تحتــرم التشــريعات الوطنيــة التــي تحظرهــا ،وتلتــزم بكافــة االتفاقيــات
والصكــوك الدوليــة التــي تحظــر ممارســة التعذيــب وإســاءة املعاملــة املنضمــة إليهــا دولــة فلســطين،
وكذلــك واملمارســات واملبــادئ الفضلــى التــي تحكمهــا ،بــل وتنســيق الجهــود بيــن كافــة الجهــات
الرســمية وغيــر الرســمية فــي الدولــة ،لذلــك نــورد بعــض التوصيــات منهــا املتعلقــة بالنظــام التشــريعي
الفلســطيني ،وأخــرى الخاصــة بالجهــات الحكوميــة ،وكذلــك املؤسســات الحقوقيــة املتخصصــة
برصــد وتوثيــق التعذيــب ،علــى النحــو التالــي:
أو ً
ال :نظــام تشــريعي فلســطيني قــادر علــى مواجهــة التعذيــب
ومالحقــة مرتكبيهــا.
1.1ضــرورة الت ـزام دولــة فلســطين ودون إبطــاء بإنفــاذ وإدراج جميــع أحــكام اتفاقيــة «مناهضــة
التعذيــب» وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان وحرياتــه ،ضمــن
نظامهــا القانونــي ،مــن خــال نشــرها فــي الجريــدة الرســمية .وضمــان ســمو كافــة أحكامهــا علــى
التشــريعات املحليــة ،دون ربطهــا بالقيــد الــذي أوردتــه املحكمــة الدســتورية الفلســطينية،
باتفاقهــا مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني.
2.2ضــرورة مواءمــة التشــريعات الفلســطينية مــع اتفاقيــة «مناهضــة التعذيــب» املنضمــة إليهــا
دولــة فلســطين ،وذلــك بحظــر التعذيــب بشــكل مطلــق فــي كافــة التشــريعات املطبقــة فــي األرض
الفلســطينية ،وتبنــي تعريــف للتعذيــب يتفــق مــع كافــة العناصــر الــواردة فــي أحــكام االتفاقيــة.
وأن يتــم تغليــظ عقوبــة مرتكبهــا بمــا يتناســب مــع جســامة األفعــال املرتكبــة ،علــى أن يمتــد
نطــاق التجريــم ليشــمل حــاالت الشــروع والتحريــض واملشــاركة والتواطــؤ الرتــكاب أفعــال
التعذيــب ،وأال تخضــع ألحــكام العفــو العــام أو الخــاص أو لقوانيــن التقــادم .وكذلــك ضمــان
تعويــض ضحاياهــا بمــا يضمــن جبــر الضــرر لــذي لحــق بهــم ،وتأهيلهــم ،ورد حقوقهــم.
3.3لضمــان منــع التعذيــب فــي األرض الفلســطينية يتعيــن تبنــي كافــة التشــريعات الوطنيــة املرتبطــة
بموضــوع التعذيــب ،وبالتحديــد تلــك املتعلقــة بمكافحــة اإلتجــار بالبشــر ،واملرتبطــة بحمايــة
املـرأة واألطفــال مــن العنــف ،مــع ضمــان اتســاقها مــع األحــكام القانونيــة الــواردة فــي االتفاقيــة.
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4.4ضــرورة إصــدار دولــة فلســطين لإلعــان املنصــوص عليــه فــي املــادة ( )22مــن اتفاقيــة التعذيــب،
واالعت ـراف بذلــك باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي البالغــات مــن األف ـراد الخاضعيــن لواليتهــا
القضائيــة والنظــر فيهــا؛ لضمــان محاســبة املســؤولين وعــدم إفالتهــم مــن العقــاب.
5.5إنشــاء اآلليــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب؛ لضمــان خلــق آليــة رقابيــة علــى مراكــز االحتجــاز ،تمتلــك
صالحيــات فعليــة بزيــارة املحتجزيــن ،ومتابعــة ظروفهــم ،واالنتهــاكات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
ثانيــً :الجهــود الرســمية لدولــة فلســطين ،فــي مواجهــة التعذيــب
وإســاءة المعاملــة
ً
إن التزام دولة فلســطين بمناهضة التعذيب وإســاءة املعاملة ،وإنصاف ضحاياها وفقا للتشــريعات
الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة ،يترتــب اتخــاذ بعــض األمــور اإلجرائيــة ،ومنها:
 1 .إنشــاء آليــات نزيهــة ومســتقلة الســتقبال ومتابعــة الشــكوى املرتبطــة بالتعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،وتيســير أليــات الوصــول إليهــا ،قــادرة علــى إنصــاف ضحاياهــا ،حيــث أن آليــات
الشــكاوى املتاحــة غيــر مقترنــة بأفعــال التعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية .مــع التأكيــد علــى
ضــرورة ووقــف الجنــاة املشــتبه بممارســتهم ألعمــال تعذيــب وإســاءة معاملــة عــن أعمالهــم
لحيــن انتهــاء التحقيــق ،وتقديمهــم للمحاكمــة.
2.2تيســير آليــات الوصــول إلــى الشــكاوى بمــا فــي ذلــك األشــخاص املحروميــن مــن حريتهــم فــي حــال
كانــوا رهــن االحتجــاز تضمــن ســريتها ،وكذلــك أن تتــاءم تلــك اآلليــات مــع احتياجــات األف ـراد
ذوي القــدرات املحــددة فــي االتصــال.
3.3إعــام املحتجــز بكافــة حقوقــه ،والضمانــات القانونيــة املتاحــة لــه ،وآليــة تقديمــه للشــكوى
ومتابعتهــا فــي حــال تعرضهــم للتعذيــب أو إســاءة معاملــة ،أو ألي انتهــاكات أخــرى.
4.4إج ـراء الســلطات املختصــة فــي الدولــة التحقيقــات والتحريــات الفوريــة والفعالــة والنزيهــة
فــي كافــة االدعــاءات املتعلقــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وضمــان إنصــاف الضحايــا بــرد
حقوقهــم وتعويضهــم وإعــادة تأهيلهــم ،وضمــان عــدم تكـرار مثــل تلــك االنتهــاكات ،مــع مراعــاة
خصوصيــة كل حالــة وظروفهــا.
5.5ضمــان متابعــة الشــكاوى املقدمــة مــن املحتجزيــن أو ذويهــم وإعالمهــم باإلج ـراءات املتخــذة فــي
التعامــل معهــا ،والج ـزاء املترتــب علــى مرتكبيهــا.
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6.6حمايــة الشــهود وضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وتوفيــر املســاعدة القانونيــة والقضائيــة
املناســبة لهــم.
7.7تخصيــص ميزانيــة كافيــة مــن موازنــة الدولــة؛ العتمــاد برامــج لتأهيــل ضحايــا التعذيــب وإســاءة
ً
ً
املعاملــة نفســيا وجســديا ،وإعــادة دمجهــم باملجتمــع ،وكذلــك إنشــاء صنــدوق وطنــي لتعويــض
وإنصــاف ضحايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة.
8.8ضــرورة اعتمــاد برامــج تدريبيــة مكثفــة للمكلفيــن بإنفــاذ القانــون والعامليــن فــي الخدمــات
الصحيــة والطبيــة والنفســية ،وكذلــك الجهــاز القضائــي ،فــي مجــال حقــوق اإلنســان ومناهضــة
التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وضوابــط اإلج ـراءات القانونيــة واملوضوعيــة فــي التعامــل مــع
املحتجزيــن ،بمــا يتضمــن االحتياجــات املحــددة للفئــات املهمشــة والضعيفــة.
9.9ضــرورة اعتمــاد ســجل وطنــي لحــاالت التعذيــب فلســطين؛ لضمــان الشــفافية والنزاهــة فــي
متابعــة هــذه الحــاالت ،بحيــث يرصــد حــاالت التعذيــب واملعاملــة املهينــة فــي فلســطين مج ـزأة
حســب نــوع الجنــس والعمــر ،إضافــة إلــى تضمينــه معلومــات عــن الشــكاوى املتعلقــة بقضايــا
التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،واالحتجــاز اإلداري ،واالتجــار بالبشــر ،والعنــف املنزلــي والجن�ســي،
والجهــة مرتكبــة حــاالت التعذيــب ،واألســاليب املتبعــة ،وكذلــك آليــات اإلنصــاف واملســاءلة.
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ثالثــً :منهجيــات موحــدة لمؤسســات حقــوق اإلنســان قــادرة علــى
رصــد وتوثيــق التعذيــب وإســاءة المعاملــة
1.1ضــرورة اعتمــاد آليــات موحــدة لكافــة مؤسســات حقــوق اإلنســان خاصــة برصــد وتوثيــق
التعذيــب؛ العتمــاد احصائيــات وبيانــات تنطلــق مــن ذات املعاييــر بمــا يتفــق مــع التوجهــات
الدوليــة ذات العالقــة؛ األمــر الــذي يســاهم فــي الضغــط علــى الجهــات الرســمية فــي التعامــل مــع
االنتهــاكات بشــكل جــدي وفعــال.
2.2رفــع كفــاءة الباحثيــن امليدانييــن لــدى مؤسســات حقــوق اإلنســان التــي تهتــم برصــد وتوثيــق
التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،حــول أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبرتوكــول امللحــق بهــا،
وكافــة االتفاقيــات الدوليــة املنضمــة إليهــا فلســطين ذات العالقــة ،واملبــادئ واملعاييــر الدوليــة
واملمارســات الفضلــى ذات العالقــة ،وبالتحديــد التــي تحــدد املعيــار الفاصــل بيــن التعذيــب
وإســاءة املعاملــة ،وظــروف املحتجزيــن ،وحقوقهــم؛ وآليــات املســاءلة ومتابعتهــا.
3.3ضــرورة عقــد مذكــرة تفاهــم بيــن الجهــات الحكوميــة التــي تهتــم بمتابعــة مراكــز االحتجــاز
ومؤسســات حقــوق اإلنســان لتســهيل عمليــة زيــارة املحتجزيــن ،بشــكل دوري وفجائــي؛
لضمــان متابعــة ظــروف املحتجزيــن وحقوقهــم.
4.4التنســيق بيــن كافــة مؤسســات حقــوق اإلنســان فــي األرض الفلســطينية التبــاع كافــة الوســائل
ملســاءلة ومعاقبــة مرتكبــي جريمــة التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،مــن خــال اســتخدام اآلليــات
الدوليــة وبخاصــة آليــات األمــم املتحــدة ســواء التعاقديــة مــن خــال تقديــم التقاريــر البديلــة
املرتبطــة باالتفاقيــات الدوليــة املنضمــة إليهــا دولــة فلســطين ،وبالتحديــد اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة .أو مــن
خــال اســتخدام اآلليــات غيــر التعاقديــة مثــل مجلــس حقــوق اإلنســان ،واملقــرر الخــاص،
وغيرهــم.
5.5عقــد مذكـرات تفاهــم بيــن الجهــات الحكوميــة املختصــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان لتدريــب
املكلفيــن بإنفــاذ القانــون ،والقطاعيــن الصحــي والقضائــي؛ حــول حقــوق اإلنســان وحرياتــه
ً
انطالقــا مــن املبــادئ واألســس واملعاييــر املنظمــة ألحكامهــا فــي التشــريعات الفلســطينية،
واالتفاقيــات الدوليــة املنضمــة إليهــا فلســطين ذات العالقــة.
6.6اتخــاذ كافــة الســبل لرفــع الوعــي لــدى املجتمــع املحلــي الفلســطيني ،وبالتحديــد الفئــات
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ً
الضعيفــة ،واملناطــق املهمشــة حــول حقوقهــم ،وآليــات وســبل االنتصــاف املتاحــة لهــم وطنيــا
ً
ودوليــا فــي حــال انتهاكهــا.
7.7توحيــد منهجيــات رصــد وتوثيــق التعذيــب بيــن املؤسســات الحقوقيــة؛ بمــا يشــمل تطويــر
اســتمارات خاصــة بمراكــز االحتجــاز وفــق املعاييــر واملمارســات الدوليــة ،تتضمــن كافــة
الحقــول الخاصــة بضمانــات القبــض والتوقيــف واملحاكمــة العادلــة ،إضافــة إلــى حقــول
تشــمل انتهــاكات إســاءة املعاملــة والتعذيــب ،للوصــول إلــى مؤش ـرات موحــدة ووازنــة للتعذيــب
وإســاءة املعاملــة.
8.8بنــاء وتطويــر وتوحيــد هيكليــة اإلفــادة الخاصــة بتوثيــق التعذيــب وســوء العاملــة؛
بمــا يشــمل اعتمــاد منهجيــة موحــدة بشــأن آليــة تدويــن اإلفــادة .كذلــك توحيــد كافــة
البينــات واملعلومــات الديمغرافيــة التــي تحتويهــا ،لتضمــن األطفــال والنســاء واألحــداث
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة .إضافــة إلــى تحديــد األطــر العامــة لتوثيــق التعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،بشــموليتها علــى ســبيل املثــال مــكان وقــوع االنتهــاك ،واألشــخاص مرتكبــي االنتهــاك
ومواصفاتهــم وبياناتهــم فــي حــال توفرهــا.
9.9توحيــد وتطويــر تصنيــف البينــات الخاصــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،بمــا يشــمل النمــاذج
الخاصــة بالتصنيــف ،وعمليــات إدخــال املعلومــات إلــى تلــك النمــاذج ،وســهولة تحليــل تلــك
البيانــات واملعلومــات واســتخراج املؤش ـرات الخاصــة بالتعذيــب إســاءة املعاملــة النوعيــة
والكميــة.
1010توحيــد املفاهيــم واملصطلحــات الخاصــة بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،كذلــك إيجــاد الفهــم
املشــترك للفــوارق بيــن تلــك املصطلحــات.
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أوال :المصادر
•القانــون األسا�ســي املعــدل لعــام  ،2003الوقائــع الفلســطينية ،عــدد ممتــاز ،فــي  ،2003/03/19ص.5
•قانــون العقوبــات األردنــي للعــام  ،1960املطبــق فــي الضفــة الغربيــة ،رقــم  16لعــام  ،1960املنشــور فــي
العــدد  1487مــن الجريــدة الرســمية األردنيــة ،بتاريــخ  ،1960/5/1صفحــة .374
•الق ـرار بقانــون رقــم ( )4لعــام  ،2016بشــأن حمايــة األحــداث ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية،
العــدد ( ،)118فــي  ،2016/2/28ص.8
•قانــون الطفــل الفلســطيني للعــام  ،2004املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)52فــي
2005/1/18ـ ص.13
•قانــون رقــم ( )6لعــام  1998بشــأن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل «الســجون» ،املنشــور فــي الوقائــع
الفلســطينية ،العــدد ( ،)24فــي  ،1998/7/1ص.87
•قانــون اإلج ـراءات الجزائيــة الفلســطينية رقــم ( )3لعــام  2001وتعديالتــه ،املنشــور فــي الوقائــع
الفلســطينية ،العــدد ( ،)38فــي  ،2001/9/5ص.94
•قانــون املخابـرات العامــة رقــم ( )17لعــام  ،2005املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد ( ،)60فــي
 ،2005/11/9ص.84
•القـرار بقانــون رقــم ( )11لعــام  2007بشــأن األمــن الوقائــي ،املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد
( ،)74في  ،2008/6/9ص.6
•قانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة رقــم ( )5لســنة  ،2001املنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية ،العــدد
( ،)38فــي  ،2001/9/5ص.279
•قانــون العقوبــات االنتدابــي رقــم ( )74للعــام .1936
•قانــون العقوبــات الثــوري ملنظمــة التحريــر للعــام .1979
•قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة الثــوري ملنظمــة التحريــر للعــام .1979
•قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )8لعــام  2016بنظــام الشــكاوى ودليــل اإلجـراءات والنمــاذج الخاصــة بــه.
•ق ـرار املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية رقــم ( ،)2017/5املنشــور فــي جريــدة الوقائــع
الفلســطينية ،2018 ،العــدد  ،141ص.87
•ق ـرار املحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية رقــم ( ،)2017/4املنشــور فــي جريــدة الوقائــع
الفلســطينية ،2017 ،العــدد  ،138ص.84
•اتفاقيــة ّ
فينــا لقانــون املعاهــدات للعــام ( )1969اعتمــدت فــي  ،1969/5/22ودخلــت حيــز النفــاذ فــي
.1980/1/27
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•اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
املهينــة اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة ،فــي الق ـرار  46/39املــؤرخ فــي  ،1984/12/10دخلــت حيــز النفــاذ
بتاريــخ .1987/6/26
•بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة ،اعتمــد فــي  2002/12/18فــي الــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة بموجــب الق ـرار  ،A/RES/57/199دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ .2006 /6/22
•التعليــق العــام رقــم ( )2التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو املهينــة ،املعتمــد بتاريــخ  ،2008/1/24بموجــب قـرار رقــم .CAT/C/GC/2
•التعليــق العــام رقــم ( )3التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو املهينــة ،املعتمــد بتاريــخ  ،2012/12/13بموجــب قـرار رقــم .CAT/C/GC/3
•املبــادئ الدوليــة بشــأن الشــرطة التــي أعدتهــا اللجنــة الوزاريــة التابعــة للمجلــس األوروبــي ،واملتعمــدة
بتاريــخ .2001/9/19
•توصيات اللجنة الوزارية التابعة للدول األعضاء بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية.
•املبــادئ الدوليــة بشــأن إقامــة العــدل عــن طريــق املحاكــم العســكرية التــي اعتمدتهــا لجنــة حقــوق
اإلنســان فــي االمــم املتحــدة عــام  2006واملعتمــدة بنــاء علــى التقريــر املقــدم مــن املقــرر الخــاص للجنــة
الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،الوثيقــة رقــم (.)E/CN.4/2006/58
•املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن التقريــر
الجامــع للتقريريــن األول والثانــي لدولــة فلســطين ،منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط التالــي:
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=C
>ERD%2fC%2fPSE%2fCO%2f1-2&Lang=en

•املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن األولــي لدولــة فلســطين ،منشــورة علــى
موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط التالــي:
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
>aspx?symbolno=CRC%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=ar

•املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة
بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين ،منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط التالــي:
<https//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/15/treatybodyexternal/Download.
>aspx?symbolno=CEDAW2%fC2%fPSE2%fCO2%f1&Lang=ar
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ثانيًا :المراجع
•النظــام القانونــي والعمليــة التشــريعية فــي فلســطين ،معهــد الحقــوق ،جامعــة بيرزيــت،2008 ،
منشــور علــى املوقــع االلكترونــي التالــي> http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/35.pdf< :
• معيــن البرغوثــي ورشــاد تــوام ،النظــام القانونــي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية :التشــريعات الناظمــة
لألمــن والقضــاء الثــوري ،معهــد الحقــوق ،جامعــة بيرزيــت ،2010 ،ص.43-37
•مالحظــات مؤسســة الحــق بشــأن مســودة مشــروع ق ـرار بقانــون إنشــاء اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة ملنــع
التعذيــب فــي فلســطين ،2018 ،منشــورة علــى املوقــع االلكترونــي التالــي:
><https//:www.alhaq.org/ar/advocacy.16393/html

•ق ـراءة قانونيــة فــي ق ـرار املحكمــة الدســتورية العليــا التفســيري حــول الشــأن العســكري والطبيعــة
القانونيــة للشــرطة والقضــاء املختــص بمحاكمــة عناصرهــا ،مؤسســة الحــق ،منشــورة علــى املوقــع
االلكترونــي التالــي>https://www.alhaq.org/ar/advocacy/2238.html< :
•التقريــر الســنوي الســادس للشــكاوى فــي الدوائــر الحكوميــة ،صــادر عــن األمانــة العامــة ملجلــس
الــوزراء.2018 ،
•التقاريــر الســنوية ،الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ،منشــورة علــى املوقــع االلكترونــي
التالــي> https://ichr.ps/ar/1/6 < :
ثالثاً :المقابالت
•مقابلــة مــع القائميــن علــى مراكــز االحتجــاز لــدى مقــر احتجــاز مخاب ـرات الجنيــد فــي مدينــة نابلــس،
بتاريــخ 2020/10/12؛ واللجنــة األمنيــة املشــتركة فــي مدينــة أريحــا ،بتاريــخ 2020/10/26؛ ومقــر
مخاب ـرات طولكــرم فــي مدينــة طولكــرم ،بتاريــخ .2020/10/25
•مقابلــة مــع األســتاذ مجــدي الحــردان ،املستشــار القانونــي لــوزارة العــدل ،وزارة العــدل الفلســطينية،
مدينــة رام هللا ،بتاريــخ .2020/10/21
•مقابلــة مــع األســتاذ ردينــة بنــي عــودي ،عميــد حقوقــي فــي إدارة مظالــم حقــوق اإلنســان فــي الشــرطة
الفلســطينية ،مدينــة رام هللا ،بتاريــخ .2020/10/27
•مقابلــة مــع األســتاذ كمــال الريمــاوي ،مســؤول نظــام الشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء الفلســطيني ،مدينــة
رام هللا ،بتاريــخ .2020/10/27
•مقابلــة مــع األســتاذة هيثــم ع ـرار ،مديــر وحــدة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الداخليــة،
مدينــة رام هللا ،بتاريــخ .2020/10/27
•مقابلــة مــع األســتاذ ثائــر خليــل ،رئيــس نيابــة األحــداث ،مدينــة رام هللا ،بتاريــخ .2020/11/11
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استمارة رقم ()1

حول ظروف ومراكز االحتجاز
اسم مركز االحتجاز
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

 .1ما هي إجراءات األمن والسالمة املتخذة لضمان أمن وسالمة النزالء؟

 .2هل يوجد هناك معاملة تفضيلية لبعض املحتجزين عن غيرهم ،وفي حال وجود ذلك ما هي االعتبارات؟

 .3هنالــك بعــض الفئــات التــي تحتــاج للتمييــز اإليجابــي ،مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،هــل هنالــك إج ـراءات
خاصــة ملثــل هــذه الفئــات فــي حــال دخلــت مراكــز االحتجــاز؟ فــي حــال وجودهــا مــا هــي هــذه اإلج ـراءات؟

 .4هــل يجــري وضــع النــزالء واملحتجزيــن فــي العــزل االنف ـرادي ،وفــي حــال وجــوده مــا هــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا
العــزل؟ وكيــف؟ ومــا هــي األماكــن التــي يوضــع بهــا املعزليــن؟
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 .5هــل يوجــد نظــام خــاص بالشــكوى عــن إســاءة املعاملــة والتعذيــب ،وفــي حــال وجــوده مــا هــي اإلجـراءات املتخــذة
ملتابعــة الشــكوى؟

 .6كيف يجري التعامل مع الحاالت الطارئة؟

 .7ما هي الخدمات الصحية املتوفرة؟ هل يوجد دائرة خدمات صحية متكاملة فيها جميع التخصصات؟

 .8هل يجري اخبار املحتجزين بحقهم في تقديم شكوى؟ ومن الجهة املختصة باستقبالها؟

 .9هل تتم متابعة الشكاوى؟ هل صدرت أحكام ذات عالقة؟

 .10كيــف يتــم نقــل املحتجزيــن؟ هــل هنالــك تعليمــات بخصــوص عــدم تعــرض املحتجزيــن لســوء معاملــة أثنــاء
النقــل؟

 .11هــل يجــري تدريــب األشــخاص املكلفيــن بأنفــاذ القانــون بخصــوص مدونــات وقواعــد الســلوك التــي تحكــم
عملهــم ؟
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 .12هل يوجد هنالك تفتيش داخل مراكز االحتجاز من جهات عليا؟ من هي؟

 .13هل هناك جهات تفتيش خارجية؟ ما هي؟

 .14هل هنالك قيود على زيارة املحامي؟

 .15هل يتاح لهم الحصول على املساعدة القانونية؟

 .16هل تتاح فرصة لعرض املحتجز على طبيب خاص مختص؟

 .17هل يجري فصل املحكومين عن غير املحكومين؟

ال

نعم

 .18هل يجري فصل البالغين عن األطفال؟

ال

نعم

 .19هل يجري فصل النزيالت عن الرجال؟

ال

نعم

 .20هل يؤخذ بعين االعتبار الظروف الجوية لدى غرف النزالء؟

ال

نعم

 .21هل يوجد ملفات طبية تشمل التاريخ الطبي لكل نزيل؟

ال

نعم
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 .22هل جرى مشاركة من األطباء بتقديم املساعدة أثناء التعذيب؟

ال

نعم

 .23هل يتاح للمحتجز لقاء محاميه من أجل تحضير دفاعه؟

ال

نعم

 .24هل يتاح للمحامي حضور التحقيق؟

ال

نعم

 .25هل تتلى على املتهم حقوقه؟

ال

نعم

 .26هل يجري تقييد املحتجزين داخل مراكز االحتجاز؟

ال

نعم

 .27هل يتلى على املحتجزين حقوقهم؟

ال

نعم

 .28هل يجري وضع قائمة بحقوق املحتجزين داخل املركز تمكنهم من رؤيتها؟ ال
مالحظات عامة أو استفسارات إضافية
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استمارة رقم ()2

الخدمــات الطبية في مراكز الحتجاز
اسم مركز االحتجاز
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

 .1في الحاالت التي يعاين فيها الطبيب عالمات التعذيب على املحتجزين ما هي اإلجراءات املتخذة؟

 .2ما هي الخدمات الصحية التي تقدمها الخدمات الطبية العسكرية للمحتجزين؟

 .3هل يقدم األطباء مشورتهم للمحققين بشأن أساليب التعذيب؟

ال

نعم

 .4هل يقدم األطباء مشورة بشأن إخفاء آثار التعذيب؟

ال

نعم

 .5هل يتم تقديم أي تقارير بقابلية املحتجز للتعذيب؟

ال

نعم

مالحظات عامة أو استفسارات إضافية
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استمارة رقم ()3
حــول ظروف ومراكز االحتجاز لألحداث
اسم مركز االحتجاز
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

1.1ما هي ظروف احتجاز الحدث؟ هل يتم إعالم ذويه ومرشد الحماية بأمر االحتجاز؟

2.2هــل يتــم تقــدم املشــورة القانونيــة للحــدث؟ هــل هنــاك عــرض لكافــة القواعــد والتعليمــات والحقــوق والحريــات
بأماكــن االحتجــاز؟

3.3هــل يتــم تنظيــم ســجل طبــي خــاص بالحــدث؟ هــل يعــرض علــى جهــة طبيــة؟ هــل يتــم توفيــر مســتلزمات الرعايــة
الطبيــة والصحيــة للحــدث أثنــاء احتجــازه؟

4.4هــل يتــم اعــام الحــدث عنــد احتجــازه بحقوقــه وحرياتــه داخــل املحتجــز؟ وآليــة تقديمــه للشــكاوى والعرائــض
والجهــات املختصــة بمتابعتهــا؟
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5.5هل تتوفر حماية للحدث داخل مراكز االحتجاز وخارجها؟

6.6كيف تتم عملية نقل املحتجزين من األحداث؟

7.7هــل يحمــل املوظفــون فــي مراكــز االحتجــاز أي أســلحة؟ كيــف يتــم التعامــل مــع حركــة الحــدث؟ متــى يتــم اللجــوء
إلــى تقييدهــم باســتخدام القــوة؟

8.8هل يتلقى املوظفون العاملون بمراكز االحتجاز أي تدريبات ذات عالقة بحقوق األحداث وحرياتهم؟

9.9ما هي حاالت عزل الحدث؟ هل تم تسجيل أي حاالت تعذيب ضد األطفال؟ كيف تم التعامل معها؟

ال

1010هل يتم فصل األحداث عن البالغين؟

1111هل يتم احتجاز الحدث قبل محاكمته؟

ال

نعم

نعم
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ال

1212هل يتم فصل الحدث املحاكم عن الحدث املتهم؟

1313هل يتم استجواب الحدث أو التحقيق معه بحضور مرشد الحماية وولي أمره ومحاميه؟

نعم
ال

نعم

1414هــل يلتــزم املكلفــون بإنفــاذ القانــون بمراعــاة خصوصيــة الحــدث بحظــر نشــر أي معلومــات شــخصية عنــه
مثــل صورتــه أو اســمه أو أي أمــور تتعلــق بالقضيــة املوقــوف علــى ذمتهــا ،بمــا فيهــا وقائــع التحقيــق واملحاكمــة
نعــم
ال
أو ملخصهــا؟
1515هل يتم احتجاز الحدث والبالغين من ذات العائلة بنفس الغرفة؟

ال

نعم

1616هل هنالك جهات مختصة تتابع موضوع التفتيش؟

ال

نعم

1717هل يسمح للحدث باالتصال مع أسرته وأصدقائه وأي منظمات ذات عالقة؟

ال

نعم

1818هــل يتمتــع الحــدث ببيئــة وظــروف معيشــية تحفــظ كرامتــه ومعيشــته وخصوصيتــه (غــذاء؛ مــاء؛ أماكــن نــوم؛
نعــم
بيئــة أمنــة ضــد الحرائــق؛ مالئمــة املنــاخ؛ نظافــة واعتبــارات صحيــة)؟ ال
1919هل يتاح للحدث إمكانية ممارسة أنشطة ترفيهية وتنفيذ برامج بدنية وعالجية؟

ال

نعم

2020هــل هنالــك نظــام تعليمــي وتدريــب منهــي وعملــي متــاح للحــدث أثنــاء احتجــازه يضمــن اســتمراره بعــد خروجــه مــن
نعــم
ال
مراكــز االحتجــاز؟ هــل يتــم توفيــر مســتلزمات دراســية؟
2121هل يخضع الحدث ألي برامج تأهيلية ورعاية نفسية؟

ال

نعم

2222هل هنالك أي برامج تأهيلية للحدث وأخرى وقائية متخصصة لحماية األحدث من الجنوح؟ ال
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استمارة رقم ()4
حــول ظروف ومراكز االحتجاز للنزيالت
اسم مركز االحتجاز
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

1.1هــل هنالــك أي تدابيــر غيــر احتجازيــه تطبــق علــى النزيــات الحوامــل أو املســؤولة لوحدهــا عــن رعايــة أطفالهــا
أو املرضعــات؟

2.2كيف يتم التعامل مع النزيالت املرضعات والحوامل واألمهات؟

3.3هــل يتــم تقديــم املشــورة القانونيــة لهــن؟ وتزويدهــن بمعلومــات ذات عالقــة بقواعــد الســجن ولوائحــه؟ هــل
يســمح لهــن التواصــل مــع املحامــي؟ ومــع ذويهــم ،واستشــارتهم بخصــوص األف ـراد الــذي يســمح لهــم بزيارتهــن؟

4.4هل تتوافر لهن املوارد واملرافق الضرورية لتلبية احتياجاتهن؟
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5.5هــل يتــم إجـراء فحــص شــامل لهــن قبــل دخولهــن الحجــز وتقديــم رعايــة صحيــة أوليــة؟ هــل هنالــك ســجل طبــي
لــكل ســجينة مــن الجهــة املختصــة بمتابعــة الوضــع الصحــي للنزيــات؟ هــل يتوافــر طاقــم طبــي نســائي؟

6.6هل يجري تفتيش جسدي للنزيالت؟ من الجهة املخولة بذلك؟ وما هي الحاالت التي تستدعي ذلك؟

7.7كيف يتم التعامل مع محاوالت انتحار النزيالت؟

8.8هل هنالك جهات مختصة بتفتيش مراكز احتجاز النزيالت؟ ما هي؟

9.9هل يتم بناء قدرات النزيالت اثناء االحتجاز ومحاولة ادماجهن باملجتمع؟

1010هــل يتــم اعتمــاد برامــج لتثقيــف النزيــات حــول الرعايــة الصحيــة الخاصــة بهــن؟ ودورات عالجيــة لضحايــا
العنــف العائلــي واالعتــداء الجن�ســي وتقديــم العــاج لهــن؟
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1111هل يلبي نظام السجن ومرافقه احتياجات النزيالت الحوامل واألمهات املرضعات؟

1212ما هي حاالت تقييد حركة النزيالت وحريتهن؟

1313من يدير مراكز احتجاز النزيالت؟

1414كيف يتم التعامل مع النزيالت القاصرات؟

1515هل يتم مراعاة الخصوصية والكرامة والسرية للنزيالت؟

ال

نعم

1616هل يتوافر لدى مركز االحتجاز أي نزيالت مع أطفالهن؟

ال

نعم

1717هل يتاح لهن االتصال بذويهم؟

ال

نعم

1818هل يتم مراعاة أن تودع النزيالت في مراكز االحتجاز أو تأهيل قريبة من ديارهن؟ ال

نعم

1919هل يقدم للنزيالت النزيالت أي رعاية صحية وعقلية ونفسية تراعي الفروق بينهم؟ ال

نعم

2020هل يتم توفير حماية للنزيالت من ذويهن أثناء تواجدهن بمركز االحتجاز؟ ال

نعم
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2121هل سجل أي اعتداء جسدي أو نف�سي أو جن�سي على أحد النزيالت داخل املركز؟

ال

نعم

2222هل هناك برامج تدريبية لسلوك موظفي السجن حول حقوق النزيالت الخاصة؟

ال

نعم

2323هل تتاح لنفس النزيالت القصر فرصة التعليم والتدريب املتاحة للنزالء القصر؟

ال

نعم

2424هل يتاح لهن ممارسة الرياضة وتنفيذ البرامج الترفيهية؟

ال

نعم

مالحظات عامة أو استفسارات إضافية
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استمارة رقم ()5
خاصة بمؤسســات المجتمع المدني
الجزء األول :معلومات عامة حول املؤسسة
اسم املؤسسة
تخصص املؤسسة
االتصال والتواصل
الجزء الثاني :أسئلة ذات عالقة بالشكاوى

1.1ما نوعية الشكاوى التي تتلقاها املؤسسة؟
جميع شكاوى انتهاكات حقوق
االنسان

انتهاكات الحقوق املدنية والسياسية

انتهاكات الحقوق االقتصادية
واالجتماعية

انتهاكات الحريات اإلعالمية
والصحفيين

انتهاكات التعذيب وإساءة املعاملة

انتهاكات أخرى

2.2ما هي آلية تلقي املؤسسة للشكوى؟
قدوم املشتكي للمؤسسة

من خالل البحث امليداني

من خالل زيارة مراكز االحتجاز

عبر الهاتف والبريد االلكتروني
ووسائل التواصل االجتماعي

وسائل التواصل االجتماعي

جميع الخيارات

•يرجى اإلجابة عن األسئلة التالية ،في حال كانت املؤسسة توثق حاالت التعذيب وإساءة املعاملة
1.1ما هي أداة توثيق الشكاوى ذات العالقة بالتعذيب وإساءة املعاملة؟
إفادة خاصة يرويها مدعي
التعذيب وإساءة املعاملة

استمارة يقوم بتعبئتها باحث
املؤسسة

إفادة شفوية يقوم بتدوينها
الحقا موظف املؤسسة

توثيق مرئي

إفادات شهود العيان

أخرى ....................................
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2.2هل هنالك تفريق بين توثيق الشكاوى ذات العالقة بالتعذيب وإساءة املعاملة؟ نعم

ال

3.3هل تقوم املؤسسة بتوثيق التعذيب؟

السلطة الفلسطينية

االحتالل

كالهما

4.4هل يجري توثيق التعذيب؟

الجسدي

النف�سي

كالهما

5.5ما هي أليات متابعة الشكاوى الخاصة بالتعذيب وإساءة املعاملة؟
مراسالت مع الجهات املختصة فقط

تقديم بالغات جزائية للنيابة العامة املدنية والعسكرية

رفع قضايا تعويض أمام املحاكم

أخرى ..............................................................................

6.6هل يتم تنصيف البيانات الخاصة بالتعذيب؟

ال

نعم،

في حال كانت اإلجابة بنعم يرجى التوضيح

7.7هل يوجد احصائيات أو مؤشرات خاصة بتوثيق التعذيب وإساءة املعاملة؟ نعم

ال

نعم

ال

8.8هل تصدر املؤسسة تقارير سنوية بشأن حاالت التعذيب وإساءة املعاملة؟
9.9ما هي املراكز التي يغطيها التوثيق؟
مراكز توقيف الشرطة (النظارات)

مراكز توقيف جهاز األمن الوقائي

مراكز توقيف املخابرات العامة

مراكز توقيف جهاز االستخبارات العسكرية

مراكز اإلصالح والتأهيل

دور رعاية األحداث
جميع ما ذكر

1010كيف يتم إجراء الزيارة للمراكز؟
بتنسيق مسبق وبشكل دوري

بشكل فجائي وبدون تنسيق

أخرى .........................................................................................................................
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1111ماذا يشمل توثيق التعذيب الذي تقوم به مؤسستكم؟
أشكال التعذيب وإساءة املعاملة أثناء الزيارة في مراكز
االحتجاز

أوصاف وأسماء األشخاص مرتكبي التعذيب وإساءة
املعاملة

الجهة مرتكبة أفعال التعذيب وإساءة املعاملة

املكان الذي جرى فيه التعذيب وإساءة املعاملة

األدوات املستخدمة في التعذيب

دور الخدمات الطبية العسكرية في مراكز االحتجاز
بممارسة التعذيب إن وجدت

عرض ضحايا التعذيب على الطبيب املقيم في املركز

نقل ضحايا التعذيب إلى املستشفى

عرض ضحايا التعذيب على طبيب خاص

إساءة املعاملة أثناء القبض والنقل إلى مراكز االحتجاز
أو املحكمة

ظروف االحتجاز

العرض على النيابة العامة ودور النيابة في الكشف عن
جسد الضحية.

املثول أمام املحكمة ،وإفادة الضحية حول ما تعرض له من تعذيب امام القا�ضي ،وما كان قرار القا�ضي بشأن ذلك.

1212هل تقوم مؤسستكم بتوثيق قضايا ذات عالقة باملواضيع التالية:
حاالت الوفاة داخل مراكز
االحتجاز

أحكام اإلعدام وتنفيذ األحكام

االحتجاز على ذمة املحافظ

 1313ما هي أبرز نتائج املتابعات التي قامت بها املؤسسة فيما يتعلق بقضايا التعذيب؟

1414هل تقوم مؤسستكم بمتابعات على صعيد اآلليات الدولية وبخاصة آليات األمم املتحدة؟

1515مــا هــي أبــرز االحتياجــات التــي تــرى مؤسســتكم أنهــا بحاجــة لهــا فيمــا يتعلــق برفــع كفالــة العمــل فــي مجــال التعذيــب
ســواء على صعيد املوارد البشــرية واملالية واملعرفية؟
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استمارة رقم ()6
ذات عالقــة بمتابعة مراكــز االحتجاز مع الجهات الحكومية
الجزء األول :معلومات عامة حول املؤسسة الحكومية
اسم املؤسسة
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

الجزء الثاني :معلومات حول متابعة املؤسسة الحكومية ملراكزاالحتجاز
1.1هل تراقب الوزارة على مراكز االحتجاز؟ هل هناك جهات خارجية تساعدها بذلك؟

2.2هل تتلقى الوزارة أي شكاوى تتعلق بانتهاكات مرتبطة بالسالمة الجسدية للمحتجزين؟

3.3هــل هنالــك نظــام مســتقل وخــاص باســتقبال الشــكاوى ذات العالقــة بتعذيــب املحتجزيــن وتعرضهــم
لســوء معاملــة؟

4.4ما هي اإلجراءات املتخذة ملتابعة الشكاوى ذات العالقة بالتعذيب وإساءة املعاملة؟

5.5هــل تتوفــر لــدى الــوزارة أي بيانــات أو احصائيــات ذات عالقــة بحــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة املرتكبــة
داخــل مراكــز االحتجــاز؟
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6.6ما دور الوزارة في التدابير املتخذة ملنع التعذيب وإساءة املعاملة داخل مراكز االحتجاز؟

7.7هل يتم اعتماد برامج تدريبية لرفع الوعي للمكلفين بإنفاذ القانون حول حظر التعذيب وإساءة املعاملة؟

مالحظات إضافية
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استمارة رقم ()7
ذات عالقــة بمتابعــة النيابة العامة لحاالت التعذيب
الجزء األول :معلومات عامة حول الجهة املستقبلة
اسم املؤسسة
املنطقة
الجهة املستقبلة
تاريخ الزيارة
الفريق الزائر

الجزء الثاني :معلومات حول متابعة النيابة العامة ملراكزاالحتجاز
1.1هل وثقت النيابة العامة أي حاالت لتعذيب وإساءة معاملة ارتكبها موظفيها؟

2.2كيف يتم التصرف في حال تم تعذيب املتهم أمام النيابة العامة؟

3.3كيف يتم التعامل مع حجية األقوال املنتزعة تحت التعذيب؟

4.4هــل هنــاك جهــة خاصــة فــي النيابــة العامــة تتلقــى الشــكاوى ذات العالقــة بموضــوع التعذيــب وإســاءة املعاملــة
التــي يتــم ارتكابهــا مــن موظفيهــا؟ ومــا هــي اإلج ـراءات املتخــذة ملتابعــة الشــكاوى؟
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5.5هــل تتوفــر لديكــم أي بيانــات أو احصائيــات ذات عالقــة بحــاالت التعذيــب وإســاءة املعاملــة املرتبكــة مــن
موظفــي النيابــة العامــة؟

6.6هــل هنالــك اليــة معينــة للتعامــل مــع الفئــات املهمشــة والضعيفــة وبالتحديــد النســاء واألحــداث واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،واألشــخاص ذوي امليــول الجنســية املختلفــة؟

7.7هــل صــدرت أحــكام ضــد أحــد منتســبي النيابــة العامــة حــول ارتكابــه جريمــة التعذيــب أو إســاءة املعاملــة ضــد
أحــد املحتجزيــن؟

8.8هــل هنــاك إج ـراءات او سياســيات او تشــريعات متخــذة مــن النيابــة العامــة ملنــع ارتــكاب التعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،أو برامــج معتمــدة لرفــع الوعــي لطاقهمــا؟
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AL-HAQ

AL-HAQ
مؤسسة “الحق “  -القانون من أجل اإلنسان ،هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية ،غير حكومية
ومستقلة ،مقرّ ها مدينة رام اهلل  -الضفة الغربية ،تأسست عام  1979من قبل مجموعة من المحامين
الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون ،وتعزيز وصون حقوق اإلنسان واحترامها في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
تتمتع «الحق» بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي االجتماعي في األمم المتحدة ،وعضوية
الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،وعضوية الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى
عضوية الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والمنظمة الدولية لمناهضة
التعذيب ،ولجنة «الحقوقيين الدولية  -جنيف» ،وعضو مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية،
وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية .تلّقت الحق جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق االنسان لعام
 ،2018وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام .2019
ينصب عمل «الحق» على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية والجماعية في األرض الفلسطينية
المحتلة منذ العام  1967ومتابعتها ،بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات والجرائم عن طريق التوعية
بمخاطرها وآثارها ،والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو
الدولي .وتقوم «الحق» بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان
في األرض الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
تنظم «الحق» حمالت محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وتتصل بهيئات دولية
وإقليمية ومحلية مختلفة وتستخدم آليات األمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن .كما تقوم «الحق»
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ،ومنظمات الدولة ذات العالقة ،بالعمل على
إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية .وأسست «الحق»
مركزًا تطبيقيًا للقانون الدولي ،ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق اإلنسان والصحفيين/
ات والمحاميين/ات على المستويين المحلي واإلقليمي ،وبرنامج عمل في البعد الدولي يهدف لتبادل
الخبرات والعرفة القانونية ارتباطًا بتطبيقاتها ودروسها المختلفة تجمع بين النشطاء األكاديميين
المحليين وبين الدوليين إضافة إلى حلقات النقاش المتخصصة ،للمساهمة في التأثير في الفقه
القانوني الدولي .لدى الحق مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور المهتم في
مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

احتالل البلدة القديمة في

هدم المنازل واإلخالء القسري

مستوطنة عطروت | المفتاح الصناعي

القدس | سياسات العزل

في سلوان | نقل إسرائيل

في خطة إسرائيل لمحو فلسطين

والترهيب والتحويل اإلسرائيلية

للفلسطينيين من القدس

واستئصالها نهائيًا من الوجود

دليل التحقيق الميداني.

الوالية اإلقليمية للمحكمة

سلسلة اعرف حقوقك:

سلسلة اعرف حقوقك:

سلسلة اعرف حقوقك:

الجنائية الدولية في فلسطين

حقوق األشخاص ذوي

حقوق المتهم في مرحلة

الحق في التجمع السلمي

أسئلة وأجوبة

اإلعاقة

القبض والتوقيف

والممارسات الفضلى

تقرير مؤسسة الحق الرقابي

مناهضة التعذيب في

مالحظات على القرار بقانون

قراءة قانونية تحليلية حول:

على انتخابات مجالس الهيئات

المواثيق الدولية والواقع

بتعديل قانون المحكمة

القرار بقانون بشأن جرائم قتل

المحلية

الفلسطيني.

الدستورية العليا

النساء على خلفية «شرف العائلة»
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع االلكترونية
وصفحات التواصل االجتماعي

موقع مؤسسة الحقwww.a lha q .o rg :

صفحة مؤسسة الحق على الفيسبوكw ww.fa c e book .c om/a lha qorga nizat ion :

صفحة مؤسسة الحق على تويترwww.t wit t e r.c om/AlHa q_org :

قناة مؤسسة الحق على الفيميوwww.vime o.c om/a lha q :

قناة مؤسسة الحق على اليوتيوبwww.yout ube .c om/Alha qhr :

ا لهو ا تــف

ا لذ كيــة

مؤسسة الحق |  54الشارع الرئيسي «طابق  | »2 +1مقابل دير
الالتين | كنيسة مار اندراوس االنجيلية «قاعة البروتستانت»
ص.ب  - 1413رام اهلل  -الضفة الغربية  -فلسطين
هاتف+ 970 2 2954646 /7 /9 :
فاكس+ 970 2 2954903 :
www.alhaq.org
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AL-HAQ

مؤسسة «الحق»  -القانون من أجل اإلنسان ،هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية ،غير حكومية ومستقلة ،مقرها
مدينة رام هللا  -الضفة الغربية ،تأسست عام  1979من قبل مجموعة من املحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ
سيادة القانون ،وتعزيز صون حقوق اإلنسان واحترامها في األرا�ضي الفلسطينية املحتلة .وتتمتع «الحق» بالصفة
االستشارية لدى املجلس االقتصادي االجتماعي في األمم املتحدة ،وعضوية الشبكة اليورو متوسطية لحقوق اإلنسان،
واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ،والتحالف الدولي للموئل ،باإلضافة إلى عضويتها لدى الفدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان ،ولجنة «الحقوقيين الدولية  -جنيف» ،وعضو مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية.تتمتع «الحق»
بالصفة االستشارية لدى املجلس االقتصادي االجتماعي في األمم املتحدة ،وعضوية الشبكة األورومتوسطية لحقوق
اإلنسان ،وعضوية الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى عضوية الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ،ولجنة «الحقوقيين الدولية  -جنيف» ،وعضو مجلس
ّ
منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ،وشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية .تلقت الحق جائزة الجمهورية
الفرنسية لحقوق االنسان لعام  ،2018وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام .2019

Al-Haq is an independent Palestinian non-governmental human rights organisation based in
Ramallah, West Bank. Established in 1979 to protect and promote human rights and the rule of
law in the Occupied Palestinian Territory. Al-Haq has special consultative status with the United
Nations Economic and Social Council, is a member of the Euro-Mediterranean Human Rights
Network (EMHRN), the World Organisation Against Torture (OMCT) and Habitat International
Coalition (HIC). Al-Haq is an affiliate of the International Commission of Jurists and a member of
the Palestinian NGO Network (PNGO).

نبذه عن مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن :يمثل مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن مؤسسة دولية تكرس نفسها
ملساعدة الدول – األنظمة الديموقراطية الراسخة والناشئة -على تعزيز حكم القطاع األمني ضمن إطار ديموقراطي
يحترم مبدأ سيادة القانون .ويقدم الدعم واالستشارات على املستوى الوطني ويرعى تنفيذ البرامج التي توفر املساعدة
العملية في هذا املجال للدول التي تسعى إلى النهوض بتعزيز حكم القطاع األمني فيها .ويعمل املركز بصورة مباشرة مع
الحكومات الوطنية واملحلية ،والبرملانات ،ومنظمات املجتمع املدني ،واملؤسسات الدولية وقوات الدفاع واألمن.

The Geneva Center for the security sector (DCAF) is an international organisation dedicated to
assisting states-both developed and emerging democracies – in advancing good security sector
governance within a democratic framework and in respect of the rule of law. DCAF provides
in-country advisor support and practical assistance programs to states that seek to strengthen
governance of their security sector. DCAF works directly with national and local governments,
parliaments, civil society, international orgnisations and defnce and security forces.

