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مقدمة
حتدد الوثيقة املرجعية لآللية الوطنية الوقائية املستقلة ملنع 
املرجعية  الوثيقة  إليها يف  )يشار  املعاملة  التعذيب وسوء 
باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء املعاملة( فلسفة 
الربوتوكول  مع  الكامل  باالنسجام  اآللية  هذه  ورؤية 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الذي 
بشأن  التوجيهية  واملبادىء  فلسطني،  دولة  إليه  انضمت 
اآلليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع 
الوطنية  املؤسسات  بمركز  املتصلة  واملبادىء  التعذيب، 
الدولية  واملامرسات  اإلنسان،  حقوق  ومحاية  لتعزيز 
الوطنية  لآللية  والفعالية  االستقاللية  يضمن  بام  الفضىل 

للوقاية من التعذيب وسوء املعاملة.
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الرؤية
بحظر  ملتزمة  فلسطني  دولة  وأجهزة  مؤسسات  نحو 
جريمة التعذيب وسوء املعاملة حظرًا مطلــقــًا ومساءلة 

مرتكبيها وإنصاف الضحايا ورد االعتبار هلم/ن.

أهداف اآللية الوطنية 
حريتهم . 1 من  املحرومني  األشخاص  معاملة  حتسني 

كافة،  االحتجاز  أماكن  داخل  االحتجاز  وظروف 
وتعزيز  وقايتهم  عىل  والعمل  منتظم،  نحو  وعىل 

محايتهم من جرائم التعذيب وسوء املعاملة.

الوقاية من جرائم التعذيب وسوء املعاملة، ومساءلة . 2
االعتبار  ورد  الضحايا  وإنصاف  مرتكبيها  وحماسبة 
واملعايري  باالتفاقيات  االلتزام  ضامن  مع  هلم/ن، 
للجهات  التوصيات  وتقديم  الصلة،  ذات  الدولية 

املعنية ونرشها يف وسائل النرش املتاحة.

املشاريع . 3 أو  النافذة  الترشيعات  انسجام  ضامن 
للوقاية  الوطنية  اآللية  وصالحيات  بمهام  املتعلقة 

من التعذيب وسوء املعاملة مع القانون الدويل.
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املهام والصالحيات  
من  للوقاية  الوطنية  اآللية  بتمكني  فلسطني  دولة  تلتزم 

التعذيب وسوء املعاملة من خالل: 
أماكن االحتجاز ومرافقها . 1 الوصول إىل مجيع  حرية 

واألشخاص املحرومني من حريتهم  بشكل منتظم 
وفجائي.

والوثائق . 2 املعلومات  مجيع  عىل  احلصول  حرية 
األشخاص  وأسامء  بعدد  املتعلقة  الطبية  والتقارير 
االحتجاز   أماكن  داخل  حريتهم  من  املحرومني 
االحتجاز   أماكن  وعدد  احتجازهم  وظروف  كافة 

ومواقعها.

من . 3 املحرومني  األشخاص  مع  املقابالت  إجراء 
حريتهم بحرية، بصورة شخصية وبحضور مرتجم 
املكلفني  املوظفني/ات  تواجد  دون  األمر،  لزم  إذا 
ودون  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  القانون  بإنفاذ 
تواجد أية جهات أخرى بشكل مبارش أو غري مبارش 

ال توجد رغبة ملقابلتهم.
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إعداد املالحظات والتوصيات التي من شأهنا حتسني . 4
معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم 
ومناقشتها  املعاملة،  وسوء  التعذيب  من  والوقاية 
النرش  وسائل  يف  ونرشها  االختصاص،  جهات  مع 

املتاحة.

حرية اآللية الوطنية يف اختيار أماكن االحتجاز التي . 5
تريدها ومقابلة األشخاص التي تريد مقابلتهم دون 

إعاقة.

املعنية . 6 األطراف  ودعوة  استامع  جلسات  تنظيم 
من  فائدة  ترى  شخص  وكل  االنتهاك  بموضوع 

االستامع إليه.

حق التواصل احلر مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب . 7
وموافاة اللجنة باملعلومات والتشبيك الكامل معها.
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الحرمان من الحرية وأماكن االحتجاز
احتجاز . 1 أشكال  من  شكل  كل  احلرية:  من  احلرمان 

شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة 
أو  منها  بإيعاز  أو  ذلك  غري  أو  إدارية  أو  قضائية 

بموافقتها أو بسكوهتا.

أماكن االحتجاز: األماكن التي ختضع أو يمكن أن . 2
أقيمت  أو  سيطرهتا  أو  فلسطني  دولة  لوالية  ختضع 
يتواجد  بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوهتا والتي 
من  حمرومون  أشخاص  فيها  يتواجد  أن  يمكن  أو 

حريتهم.
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شروط العضوية 
من . 1 للوقاية  الوطنية  لآللية  الوظيفي  االستقالل 

التعذيب وسوء املعاملة واستقالل العاملني فيها.
الكفاءة واخلربة والتخصصية والدراية املهنية برؤية . 2

وأهداف ومهام وصالحيات اآللية الوطنية.
بني . 3 املتوازن  والتمثيل  اجلنسانية  االعتبارات  مراعاة 

اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل.
الوطنية . 4 املؤسسات  بمركز  املتصلة  املبادىء  مراعاة 

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
الوطنية . 5 لآللية  املرجعية  بالوثيقة  الكامل  اإللتزام 

للوقاية من التعذيب وسوء املعاملة.

أعضاء اآللية الوطنية 
حيدد القانون كيفية اختيار أعضاء اآللية الوطنية للوقاية 
وال  إستقالليتها،  يكفل  بام  املعاملة  وسوء  التعذيب  من 
اختيار  يراعى  أن  عىل  املرجعية،  الوثيقة  مع  يتعارض 

رئيس اآللية الوطنية باالقرتاع الرسي من بني األعضاء.
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حصانة األعضاء 
التعذيب . 1 من  للوقاية  الوطنية  اآللية  أعضاء  يتمتع 

ما  كل  عن  الكاملة  باحلصانة  املعاملة  وسوء 
محاية  مهامهم،  بتنفيذ  تتعلق  أعامل  من  به  يقومون 
العام  للصالح  مقررة  وحصانتهم  الستقالليتهم، 

ومتعلقة بالنظام العام.

اآللية . 2 أعضاء  عمل  يف  املرشوع  غري  التدخل  يعترب 
من  املعاملة،  وسوء  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية 
تسقط  ال  جريمة  كان،  نحو  أّي  وعىل  كان،  أّي 
مرتكبيها،  وحماسبة  مالحقة  وتستوجب  بالتقادم، 

وفقًا للقانون.

يستفيد األشخاص الذين قاموا بتبليغ اآللية الوطنية . 3
أم  طبيعيني  املعاملة،  وسوء  التعذيب  من  للوقاية 
اعتباريني، من احلامية املقررة ألعضاء اآللية الوطنية 

بشأن أية معلومات يقومون بالتبليغ عنها. 
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اجتماعات األعضاء 
املعاملة  التعذيب وسوء  للوقاية من  الوطنية  اآللية  تعقد 
اجتامعًا عاديًا واحدًا عىل األقل يف األسبوع، واجتامعات 
غري عادية بطلب من ثلث عدد أعضائها، بام خيدم الرؤية 

واألهداف واملهام والصالحيات املناطة هبا.

التصويت على القرارات 
حترص اآللية الوطنية كل احلرص عىل أن تصدر قراراهتا 
القرارات  تؤخذ  اإلمجاع  تعذر  حال  ويف  باإلمجاع، 
ويف  واحد(   + )نصف  األعضاء  لعدد  املطلقة  باألغلبية 
الرئيس  صوت  يكون  األصوات  عدد  تساوي  حال 

ُمرجحًا.

اللجنة االستشارية 
املدين  املجتمع  ومؤسسات  الرسمية  املؤسسات  تشكل 
جلنة أو جلان استشارية لدعم عمل اآللية الوطنية للوقاية 
من التعذيب وسوء املعاملة يف خمتلف اجلوانب احلقوقية 

والنفسية واالجتامعية، بالتنسيق معها.
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التقرير السنوي والتقارير الدورية
تصدر اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء املعاملة 
تقريرًا سنويًا، وتقارير دورية، بعملها وتوصياهتا، وترسل 
إىل جهات االختصاص، وتنرش يف اجلريدة الرسمية، ويف 

وسائل النرش املتاحة.

العالقة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  بني  العالقة  تقوم 
عىل  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  وبني  املعاملة  وسوء 
بام  املتبادلة  واملساعدة  والتشاور  الوثيق  التعاون  أساس 

حيقق رؤية وأهداف ومهام وصالحيات اآللية الوطنية.

صندوق اآللية الوطنية 
ينشًا صندوق مايل خاص باآللية الوطنية للوقاية من . 1

التعذيب وسوء املعاملة، وفقًا للمعايري واملامرسات 
وتنفيذ  براجمها وأنشطتها،  لتمويل  الفضىل،  الدولية 
والربامج  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  توصيات 

التوعوية وغريها.  
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يمول الصندوق من اخلزينة العامة، وجيوز أن يتلقى . 2
الصندوق منح ومساعدات مالية غري مرشوطة.

الرقابية . 3 اجلهات  قبل  من  للرقابة  الصندوق  خيضع 
ذات االختصاص وللتدقيق املايل الداخيل واخلارجي 

حسب األصول والقانون.

قانون اآللية الوطنية 
التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  عمل  القانون  ينظم 

وسوء املعاملة بام ال يتعارض مع هذه الوثيقة املرجعية.

اعتماد الوثيقة املرجعية
املشاورات  جلسات  يف  املرجعية  الوثيقة  هذه  اعتمدت 
من  للوقاية  الوطنية  اآللية  حول  الفلسطينية  الوطنية 
بتاريخ  النفاذ  حيز  ودخلت  املعاملة  وسوء  التعذيب 

.........................


