
ورقة قانونية حول:

مناه�ضة التعذيب يف املواثيق الدولية 
والواقع الفل�ضطيني

د. ع�ضام عابدين  - موؤ�ض�ضة احلق
2012

ورقة قانونية حول:

مناه�ضة التعذيب يف املواثيق الدولية  
والواقع الفل�ضطيني



د. ع�صام عابدين  تأليف: 

م�ؤ�ص�صة احلقالناشر:

0 - 32- 327 - 9950 - 978الرقم الدويل " ردمك ":

» مؤسسة احلق «

حزيران 2012

ين�صب  اأن  وب�صرط  كلمة،   500 اأق�صى  كحد  االقتبا�س  يتجاوز  ال  اأن  على  اإذن  على  احل�ص�ل  دون  الدرا�صة  هذه  من  االقتبا�س  ميكن   
اأو  اآلية  اأو  اإلكرتونية  كانت  �ص�اء  الطريقة،  عن  النظر  بغ�س  املذك�ر  االأق�صى  احلد  يتجاوز  اآخر  اقتبا�س  واأي  امل�صدر.  اإىل  االقتبا�س 

ت�ص�ير اأو ت�صجيل، اأو اأي طريقة م�صابهه، غري م�صم�ح به دون اإذن خطي من »احلق« .

موؤ�ض�ضة احلق
54 ال�صارع الرئي�صي  »طابق 2+ 3« مقابل دير الالتني

كني�صة مار اندراو�س االجنيلية »قاعة الربوت�صتانت«
�س.ب 1413 - رام اهلل - ال�صفة الغربية - فل�صطني

هاتف: 9/ 7/ 2954646 2 )0( 970 +
فاك�س: 2954903 2 )0( 970 +

www.alhaq.org

A L - H A Q

يعمل  اجلنائي،  القان�ن  يف  الدكت�راه  درجة  يحمل  احلق،  م�ؤ�ص�صة  يف  وباحث  قان�ين  م�صت�صار  عابدين:  ع�صام  د. 

حما�صرًا  عمل  وقد  بريزيت،  بجامعة  االإن�صان  وحق�ق  الدميقراطية  يف  املاج�صتري  برنامج  يف  متفرغ  غري  حما�صرًا 
�صابقًا يف كلية احلق�ق بجامعة اأب� دي�س يف القد�س، وم�صت�صارًا قان�نيًا يف املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني، له العديد من 

الدرا�صات واالأبحاث املن�ص�رة يف املجاالت الد�صت�رية والق�صائية والربملانية وق�صايا حق�ق االإن�صان.

5 مقدمة  ............................................................................................  

9 جهود الأمم املتحدة يف حظر التعذيب .................................................  

21 التعذيب يف ال�ضجون الإ�ضرائيلية  ......................................................... 

التعذيب يف ال�ضجون الفل�ضطينية ........................................................  29

اخلامتة والتو�ضيات ...........................................................................  45



5

الذي  التعذيب  ملناه�صة  العاملي  الي�م  وه�  حزيران،  �صهر  من  والع�صرين  ال�صاد�س  يف 
اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة منذ 12 كان�ن االأول عام 1997، ال بد من التذكري 
املجتمع  من  مثابرة  وجه�د  وا�صع  اهتمام  ثمرة  جاء  قد  الهام  العاملي  احلدث  هذا  باأن 
العديد من  وتاأهيلهم، وذلك من خالل  وم�صاندة �صحاياه  التعذيب  الدويل يف مناه�صة 
واعتربته  مطلقًا  حظرًا  التعذيب  ممار�صة  حظرت  التي  الدولية  واالتفاقيات  امل�اثيق 
للحق  جديًا  وتهديدًا  االإن�صانية،  للكرامة  وامتهانًا  االإن�صان،  حلق�ق  خطريًا  انتهاكًا 
املقد�س يف احلياة، وال ميكن تربيره اأيًا كانت  الظروف واالأح�ال، ك�نه من اأحط االأفعال 
التعذيب  حظر  بات  وقد  واال�صتقرار،  االأمن  حتقيق  نقي�س  والأنه  الب�صر،  يرتكبها  التي 

جزءًا من القان�ن الدويل العريف امللزم للمجتمع الدويل باأ�صره.

باعتماد  �صحاياه  وم�صاندة  التعذيب  وجترمي  حظر  يف  الدولية  اجله�د  تلك  ت�جت  وقد 
املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  التفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
اأو العق�بة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة يف العام 1984 وقد دخلت حيز النفاذ عام 
عام  التعذيب  مناه�صة  التفاقية  االختياري  للربوت�ك�ل  العامة  اجلمعية  واعتماد   1987
2002 وقد دخل حيز النفاذ عام 2006 بهدف خلق اآليات دولية ووطنية تكفل اإنفاذ تلك 
االأر�س،  على  اأمينًا  تطبيقًا  وتطبيقها  واأحكامها  بق�اعدها  االلتزام  و�صمان  االتفاقية 
االلتزم  مدى  وتقييم  االتفاقية  تلك  لتفعيل  ي�مًا  التعذيب  ملناه�صة  العاملي  الي�م  ليك�ن 

بها على م�صت�ى االأداء.

املنظمات  به  ت�صطلع  التي  الدور  باأهمية  وتكرارًا،  مرارًا  املتحدت،  االأمم  اأقرت  وقد 
ر�صد  خالل  من  �ص�اًء  التعذيب،  مكافحة  يف  االإن�صان  حق�ق  وم�ؤ�ص�صات  احلك�مية  غري 
على  والتاأكيد  مرتكبيها  وف�صح  دوليًا  واملحظ�رة  اخلطرية  االنتهاكات  تلك  ومتابعة 
والعمل  التعذيب  ل�صحايا  وامل�صاندة  الع�ن  وتقدمي  ملحا�صبتهم  للعدالة  تقدميهم  وج�ب 
على اإن�صافهم، اأو من خالل م�صاهماتهم الثمينة يف و�صع ويف اإنفاذ امل�اثيق واالتفاقيات 
الدولية التي حتظر التعذيب وبخا�صة اتفاقية مناه�صة التعذيب وبروت�ك�لها االختياري 
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كاآلية  التعذيب  مناه�صة  للجنة  تقدم  التي  امل�صداقية  ذات  املهنية  املعل�مات  خالل  من 
ر�صد واإنفاذ لالتفاقية اأو للجنة الفرعية واللجنة ال�طنية ملناه�صة التعذيب كاآلية ر�صد 
اآليات  اأو من خالل دعم واإ�صناد  واإنفاذ للربوت�ك�ل االختياري يف الدول امل�صادقة عليه 
اخلا�س  املقرر  فيهم  مبن  اخلرباء  يعتمد  حيث  املتحدة  لالأمم  التابعة  واالإنفاذ  الر�صد 
املعني مب�صاألة التعذيب واملقررة اخلا�صة املعنية بالعنف امل�جه �صد املراأة اعتمادًا كبريًا 
املعنية  وبخا�صة  احلك�مية  غري  املنظمات  خالل  من  اإليهم  ت�صل  التي  املعل�مات  على 

بالدفاع عن حق�ق االإن�صان.     

والأننا يف م�ؤ�ص�صة »احلق« ن�ؤمن باأننا اأ�صحاب جتربة ط�يلة وغنية يف الدفاع عن حق�ق 
االإن�صان وحرياته، ون�يل اهتمامًا خا�صًا بر�صد وت�ثيق ومتابعة انتهاكات حق�ق االإن�صان 
وبخا�صة يف جمال التعذيب وباأهمية و�صرورة م�صاندة �صحايا جرائم التعذيب املحظ�رة 
ملناه�صة  العاملي  ي�م  ويف  فاإننا  تاأهيلهم،  واإعادة  اإن�صافهم  على  والعمل  وحمليًا  دوليًا 
التعذيب جند من االأهمية مبكان ا�صتعرا�س جه�د االأمم املتحدة يف مناه�صة التعذيب، 
ال�طنية  ال�صلطة  قيام  ب�صرورة  ننادي  واأن  الفل�صطينية،  االأر�س  يف  اإنفاذها  ومدى 
وبروت�ك�لها  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  بتبني  واحد  جانب  من  باإعالن  الفل�صطينية 
مرتكبيها  وحما�صبة  التعذيب  جلرائم  ومتابعة  ر�صد  اآليات  خلق  يف  الأهميته  االختياري 

واإن�صاف �صحايا التعذيب واإعادة تاأهيلهم وبخا�صة على امل�صت�ى النف�صي.

التعذيب  مبناه�صة  املتعلقة  الت�صريعية  املنظ�مة  تط�ير  على  بالعمل  اأي�صًا،  ُنطالب  واأن 
الفل�صطيني  العق�بات  قان�ن  م�صروع  اإقرار  يتطلب  والعالجي، مبا  ال�قائي  امل�صت�ى  على 
اتفاقية  م�صتلهمًا  رادعة  جنائية  عق�بات  عليه  وفر�س  التعذيب  عّرف  الذي  اجلديد 
ملعاجلة  ال�رقة  هذه  يف  مقرتحة  تعديالت  مع  ولكن  اخل�ص��س  بهذا  التعذيب  مناه�صة 
مرتكبيه،  ومعاقبة  التعذيب  بتجرمي  يتعلق  فيما  امل�صروع  �صابت  التي  اخللل  اأوجه  بع�س 
خالل  لها  �صنتطرق  والتي  ال�صلة  ذات  الت�صريعات  بع�س  مراجعة  �صرورة  اإىل  اإ�صافة 

العر�س الأهميتها يف تط�ير وتفعيل النظام القان�ين اخلا�س مبناه�صة التعذيب.

هذا على امل�صت�ى ال�قائي والعالجي، بهدف حتقيق الردع يف الت�صدي جلرائم التعذيب 
واملت�رطني فيها، واأّما على م�صت�ى اآليات الر�صد واحلماية من التعذيب فاإنها حتتاج اإىل 
هيئة  ت�صكيل  على  وين�س  الفّعالة؛  والت�ثيق  الر�صد  واآليات  و�صائل  يبني  خا�س«  »قان�ن 

وطنية ملناه�صة التعذيب من خرباء ومهنيني م�صه�د لهم بالكفاءة واال�صتقاللية واحلياد؛ 
على  احل�ص�ل  من  متكنها  وا�صعة  قان�نية  �صالحيات  ومنحها  باحل�صانة؛  متتعها  وعلى 
كافة املعل�مات املتعلقة باأماكن االحتجاز التابعة لالأجهزة االأمنية املختلفة وباملحتجزين 
اإليهم؛ واإجراء املقابالت معهم بحرية تامة؛ و�صمانات حلماية  لديها واإمكانية ال��ص�ل 
املبلغني عن جرائم التعذيب؛ واآليات واإجراءات الت�ا�صل بني الهيئة ال�طنية وم�ؤ�ص�صات 
حق�ق االإن�صان وهيئات الر�صد الدولية كلجنة مناه�صة التعذيب واللجنة الفرعية واملقرر 
اأن  على  بها،  االلتزام  واآليات  ال�طنية  الهيئة  وتقارير  التعذيب؛  مب�صاألة  املعني  اخلا�س 
واإعادة  واإن�صافهم  التعذيب  �صحايا  لتع�ي�س  �صندوق  اإن�صاء  اخلا�س  القان�ن  يكفل 
تاأهيلهم وباإجراءات عمل �صريعة ومب�صطة بعيدة عن اأية تعقيدات ال مربر لها، مبا ي�ؤكد 
االختياري يف  وبروت�ك�لها  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  اإدماج  على  ال�طنية  ال�صلطة  عزم 

وقائيًا وعالجيًا.             واإنفاذها  ت�صريعاتها 

وال بد من اأن ن�صلط ال�ص�ء على جرائم التعذيب اجل�صدي والنف�صي التي متار�س باأ�صكال 
خمتلفة بحق االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني يف �صج�ن االحتالل وبخا�صة من قبل جهاز 
وال�صرطة  الق�ات اخلا�صة واجلي�س  »ال�صاباك« ف�صاًل عن قيام  االإ�صرائيلي  العام  االأمن 
عند  وح�صية  ب�ص�رة  بال�صرب  الفل�صطينني  معاملة  واإ�صاءة  بالتعذيب  االإ�صرائيلية 
التي مُتار�س على  التعذيب  التي »ت�صرعن« عمليات  اعتقالهم، وم�قف �صلطات االحتالل 
نح� ممنهج ومدرو�س بحق الفل�صطينيني وقد اأدت اإىل ا�صت�صهاد الع�صرات منهم، رغم اأن 
اإ�صافية قد حظرت ممار�صة التعذيب بحق  اتفاقيات جنيف وما حلقها من بروت�ك�الت 
املحتلة،  االأقاليم  اأو  احلربية  العمليات  فيها  جتري  التي  االأقاليم  يف  واملدنيني  االأ�صرى 
العام  يف   1984 لعام  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  على  االحتالل  �صلطات  م�صادقة  ورغم 
اأن  على  الدولية  اجلنائية  املحكمة  باإن�صاء  اخلا�صة  روما  اتفاقية  تاأكيد  ورغم   ،1991
االنتهاكات اجل�صيمة حلق�ق االإن�صان ومن بينها التعذيب تندرج يف اإطار جرائم احلرب 
وا�صع  هج�م  �صياق  يف  ارتكبت  ما  اإذا  االإن�صانية  �صد  اجلرائم  اإطار  يف  اأي�صًا  وتندرج 
النطاق ومنهجي وعن علم �صد ال�صكان املدنيني. االأمر الذي يتطلب مزيدًا من اجله�د 
وا�صتخدام  والدولية  املحلية  املنا�صرة  م�صت�ى  الر�صمية على  الر�صمية وغري  الفل�صطينية 
واملعتقلني  االأ�صرى  بحق  ترتكب  التي  اجل�صيمة  االنتهاكات  لف�صح  املتحدة  االأمم  اآليات 

الفل�صطينيني يف �صج�ن االحتالل اال�صرائيلي ومالحقة وحما�صبة مرتكبيها. 
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جهود الأمم املتحدة يف حظر التعذيب
�صكل االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 
1948 مرحلة البداية  يف خلق ت�جه دويل مندد بالتعذيب ب��صفه من اأحط االأفعال التي 
اأو  القا�صية  املعاملة  اأ�صكال  وكافة  التعذيب  ممار�صة  حظر  على  وم�ؤكد  الب�صر،  يرتكبها 
الدويل  االعالن  هذا  ديباجة  ن�صت  فقد  الدويل،  امل�صت�ى  على  املهينة  اأو  الالاإن�صانية 
العامل  يف  وال�صالم  والعدل  احلرية  اأ�صا�س  ه�  االإن�صانية  بالكرامة  االعرتاف  اأن  على 
ال�صمري  اآذت  همجية  اأعمال  اإىل  اأف�صى  وازدرائها  االإن�صان  حق�ق  مبادىء  تنا�صي  واأن 
وال  للتعذيب  �أحد  �إخ�صاع  يجوز  »ال  اأنه  على  منه  اخلام�صة  املادة  ون�صت  االإن�صاين، 

�أو �ملهينة«.       �أو �لال�إن�صانية  �أو �لعقوبة �لقا�صية  للمعاملة 

املدنية  باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  العهد  بف�صل  التعذيب  حظر  قاعدة  تعززت  وقد 
وال�صيا�صية لعام 1966، الذي كان مبثابة اتفاقية دولية بطابع عاملي، حيث ن�صت املادة 
ال�صابعة منه على اأنه » ال يجوز �إخ�صاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية 

�أو �لال�إن�صانية �أو �حلاطة بالكر�مة«.

�صروب  من  وغريه  التعذيب  من  االأ�صخا�س  جميع  حلماية  املتحدة  االأمم  اإعالن  وجاء 
ا�صتجابة   1975 لعام  بالكرامة  احلاطة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العق�بة  اأو  املعاملة 
واملعاملة  التعذيب  حظر  جمال  يف  احلك�مية  غري  املنظمات  جانب  من  حثيث  لن�صاط 
احلاطة بالكرامة، وكمقدمة التفاقية متكاملة حلظر التعذيب، حيث ن�صت املادة الثانية 
من االإعالن املذك�ر على اأن »�أي عمل من �أعمال �لتعذيب �أو غريه من �صروب �ملعاملة 
�أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �حلاطة بالكر�مة هو �متهان للكر�مة �الإن�صانية، 
وُيد�ن بو�صفه �إنكار�ً ملقا�صد ميثاق �الأمم �ملتحدة و�نتهاكاً حلقوق �الإن�صان و�حلريات 
�ال�صا�صية �ملن�صو�ص عليها يف �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان«. وكذلك، فاإنه ال يج�ز 
الأية دولة، مب�جب هذا االإعالن، اأن ت�صمح بالتعذيب اأو اأن تتخذ من الظروف اال�صتثنائية 
- كحالة احلرب اأو حالة الط�ارىء اأو عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي-  ذريعة لتربير التعذيب 

اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العق�بة القا�صية اأو الالإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة.

جهود الأمم املتحدة يف حظر التعذيب
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ممار�صة  ملنع  فّعالة«  »تدابري  تتخذ  اأن  االإعالن،  هذا  مب�جب  دولة،  كل  على  ويت�جب 
التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العق�بة القا�صية اأو الالإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة 
داخل اإطار واليتها. ومن امل�صائل الهامة االأخرى التي ن�س عليها االإعالن �صرورة تدريب 
امل�ظفني املكلفني باإنفاذ الق�انني وتثقيفهم على مراعاة حظر التعذيب و�صروب املعاملة 
الالاإن�صانية واأن ُيدرج هذا احلظر على النح� املنا�صب فيما ي�صدر من اأوامر وتعليمات 
عامة ت�صدر بهذا اخل�ص��س. ومن ال�صمانات االأخرى التي كفلها االإعالن التاأكيد على 
ومعاملة  حجز  يف  بها  املعم�ل  الرتتيبات  ومن  اال�صتج�اب  طرق  من  دولة  كل  جتعل  اأن 
اإقليمها حمل مراجعة »م�صتمرة ومنهجية« بهدف  االأ�صخا�س املحرومني من حريتهم يف 
قان�نها  تن�س يف  اأن  دولة  يت�جب على كل  باأنه  واأكد  التعذيب. كما  تفادي جميع حاالت 
ت�صت�جب  جرائم  باأنها  االإعالن  يف  فة  املُعرَّ التعذيب  اأعمال  جميع  اعتبار  على  اجلنائي 
املحا�صبة والعقاب واأن تنطبق ذات ال�صفة على االأعمال التي ُت�صكل ا�صرتاكًا يف التعذيب 

اأو ت�اط�ؤًا فيه اأو حتري�صًا عليه اأو حماولة الرتكابه.

الإعداد  الطريق  متهيد  يف  اأي�صًا  الدولية  وال�صك�ك  امل�اثيق  من  عدد  �صاهم  وقد  كما 
ومن  التعذيب،  حظر  جمال  يف  متكاملة  كاتفاقية  التعذيب،  مناه�صة  اتفاقية  واعتماد 
يف  ن�صت  والتي   1955 لعام  ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النم�ذجية  الق�اعد  جمم�عة  بينها 
»�لعقوبة �جل�صدية و�لعقوبة بالو�صع يف زنز�نة مظلمة وجميع  اأن:  املادة )31( على 
تاأديبية«.  كعقوبة  كلياً  حمظورة  �ملهينة  �أو  �لال�إن�صانية  �أو  �لقا�صية  �لعقوبة  �صروب 
ومدونة ق�اعد �صل�ك امل�ظفني املكلفني باإنفاذ القان�ن لعام 1979 والتي ن�صت يف املادة 
اخلام�صة منها على اأنه: » ال يجوز الأّي من �ملوظفني �ملكلفني بتنفيذ �لقو�نني �أن يقوم 
�أو  �لقا�صية  �لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �صروب  من  غريه  �أو  �لتعذيب  �أعمال  من  عمل  باأي 

�ص عليه �أو يتغا�صى عنه«. �لال�إن�صانية �أو �ملهينة �أو �أن ُيحرِّ
وال  ال�صحيني  امل�ظفني  بدور  املت�صلة  الطب  مهنة  اآدب  مبادىء  ب�صاأن  احلال  وكذلك 
�صيما االأطباء يف حماية امل�صج�نني واملحتجزين من التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 
الثاين  املبداأ  يف  ن�صت  والتي   1982 لعام  املهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العق�بة  اأو 
�ملو�ثيق  ُي�صكل خمالفة ج�صيمة الآد�ب مهنة �لطب، وجرمية مبوجب   « اأنه  منها على 
�إيجابية  بطريقة  �الأطباء،  �صيما  وال  �ل�صحيون،  �ملوظفون  يقوم  �أن  �ملرعية،  �لدولية 

�لعقوبة  �أو  �ملعاملة  �لتعذيب وغريه من �صروب  ت�صكل م�صاركة يف  باأعمال  �صلبية،  �أو 
�لقا�صية �أو �ملهينة �أو تو�طوؤ�ً �أو حتري�صاً على تلك �الأفعال �أو حماولة الرتكابها«.

التعذيب  حظر  جمال  يف  كبري  تقدم  املا�صي  القرن  من  الثمانينات  خالل  ل  �ُصجِّ وقد 
ويف  التعذيب  من  واحلماية  الر�صد  اآليات  ويف  والعالجي  ال�قائي  امل�صت�ى  على  واإنفاذه 
اإن�صاف �صحايا التعذيب واإعادة تاأهيلهم، فاأن�صاأت اجلمعية العامة عام 1981 �صندوق 
االأمم املتحدة للتربعات ل�صحايا التعذيب من اأجل مت�يل املنظمات غري احلك�مية التي 
اأ�صكال  من  غريها  اأو  القان�نية  اأو  االجتماعية  اأو  النف�صية  اأو  الطبية  امل�صاعدة  تقدم 
لعدد  املع�نة  ال�صندوق  ويقدم  كما  واأُ�صرهم.  التعذيب  �صحايا  اإىل  االإن�صانية  امل�صاعدة 
من امل�صاريع الرامية اإىل تدريب املهنيني ال�صحيني وغريهم على كيفية تقدمي امل�صاعدة 

التعذيب. اإىل �صحايا  املتخ�ص�صة 

التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت   ،1984 العام  ويف 
تلك  ودخلت  املُهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العق�بة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه 
االتفاقية حيز النفاذ عام 1987. وقد عّرفت االتفاقية املذك�رة التعذيب يف املادة االأوىل 
بفقرتها االأوىل مبا يلي: »الأغر��ص هذه �التفاقية، يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه 
�حل�صول  بق�صد  ما  ب�صخ�ص  عمد�ً  يلحق  عقلياً،  �أم  كان  ج�صدياً  �صديد،  عذ�ب  �أو  �أمل 
�أو معاقبته  �عرت�ف،  على  �أو  على معلومات  ثالث،  �صخ�ص  �أو من  �ل�صخ�ص،  من هذ� 
�إرغامه  �أو  تخويفه  �أو  ثالث  �صخ�ص  �أو  هو  �رتكبه،  �أنه  يف  ي�صتبه  �أو  �رتكبه  على عمل 
هو �أو �صخ�ص ثالث �أو عندما يلحق مثل هذ� �الأمل �أو �لعذ�ب الأي �صبب من �الأ�صباب 
يقوم على �لتمييز �أياً كان نوعه، �أو يحر�ص عليه �أو يو�فق عليه �أو ي�صكت عنه موظف 
ر�صمي �أو �أي �صخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته �لر�صمية. وال يت�صمن ذلك �الأمل و�لعذ�ب 
نتيجة  يكون  �لذي  �أو  �لعقوبات  لهذه  �ملالزم  �أو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  �لنا�صىء 

لها«. عر�صية 
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االأعمال  وبني  التعذيب  بني  منها   )16( املادة  يف  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  قت  فرَّ وقد 
االأخرى التي ال ت�صل اإىل حد التعذيب كما حددته املادة االأوىل، وهي املعاملة اأو العق�بة 
و�صع  االأحيان  من  كثري  يف  ال�صعب  من  كان  واإذا  املُهينة،  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية 
�صخ�س  اأو  عم�مي  م�ظف  قبل  من  ُيرتكب  كالهما  اأن  وبخا�صة  بينهما،  للتمييز  معيار 
اأنه ميكن ت�صخي�س وق�ع عملية التعذيب من خالل ال�ق�ف  اإاّل  يت�صرف ب�صفة ر�صمية، 
التي  التعذيب  �صروب  عن  الناجمة  والنف�صية  اجل�صدية  واملعاناة  االأمل  �صدة  مدى  على 
حلقت بال�صحية ومن خالل االأهداف املت�خاة من التعذيب، وهي م�صاألة بالغة االأهمية، 
اأو الأي  اأو الرتهيب  العقاب  اأو على �صبيل  اأو معل�مات  وتتمثل يف احل�ص�ل على اعرتاف 
�صبب يق�م على التمييز اأيًا كان ن�عه. ويف جميع االأح�ال، فاإن التعذيب و�صروب املعاملة 

الالاإن�صانية اأو املُهينة هي اأفعال حمظ�رة كليًا مب�جب االتفاقية.

وحتث اتفاقية مناه�صة التعذيب كل دولة طرف، من بني جملة اأم�ر اأخرى، على اأن تتخذ 
يخ�صع  اإقليم  اأي  يف  التعذيب  اأعمال  ملنع  »فّعالة«  وق�صائية  واإدارية  ت�صريعية  اإجراءات 
ُتعاقب  واأن  اجلنائي  قان�نها  يف  التعذيب  جرمية  ُتدرج  واأن  الق�صائي،  الخت�صا�صها 
ُتبادر  واأن  اخلطرة،  طبيعتها  االعتبار  يف  تاأخذ  منا�صبة  بعق�بات  التعذيب  اأعمال  على 
عدم  ت�صمن  واأن  تعذيب،  اأعمال  بارتكاب  ادعاء  اأي  يف  ونزيه  ف�ري  حتقيق  اإجراء  اإىل 
اال�صت�صهاد باأية اأق�ال يثبت اأنه مت االإدالء بها نتيجة التعذيب كدليل يف اأية اإجراءات اإاّل 
اإذا كان ذلك �صد �صخ�س متهم بارتكاب التعذيب كدليل على االإدالء بهذه االأق�ال، واأن 
ومنا�صب مبا يف ذلك  تع�ي�س عادل  التعذيب يف احل�ص�ل على  اإن�صاف �صحايا  ت�صمن 

و�صائل اإعادة التاأهيل على اأكمل وجه ممكن.

�ص�اء  كانت  اأيًا  ا�صتثنائية«  ظروف  »باأية  التذرع  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  جتيز  وال 
داخلي  �صيا�صي  ا�صتقرار  عدم  اأو  باحلرب  تهديد  اأو  حرب  حالة  الظروف  هذه  اأكانت 
اأي�صًا التذرع »باالأوامر«  اأو حالة من حاالت الط�ارىء العامة كمربر للتعذيب، وال جتيز 
ال�صادرة عن م�ظفني اأعلى مرتبة اأو عن �صلطة عامة كمربر للتعذيب. كما وال جتيز الأي 
دولة طرف اأن تطرد اأي �صخ�س اأو اأن تعيده اأو ت�صلمه اإىل دولة اأخرى يك�ن فيها معر�صًا 

خلطر التعر�س للتعذيب وه� ما ُي�صمى مببداأ عدم االإعادة الق�صرية.

واإنفاذًا الأحكام االتفاقية، وت�فري اآلية ر�صد وحماية، فقد ن�صت االتفاقية على اإن�صاء »جلنة 
مناه�صة التعذيب« وهي م�ؤلفة من ع�صرة خرباء على م�صت�ى اأخالقي عال وم�صه�د لهم 
اأن�صطة  اأربعة  التعذيب  مناه�صة  جلنة  والية  وت�صمل  االإن�صان،  حق�ق  ميدان  يف  بالكفاءة 
رئي�صة وهي: النظر يف التقارير الدورية التي تقدمها الدول االأطراف )املادة 19(، واإجراء 
حتقيقات �صرية اإذا تلقت معل�مات م�ث�ق بها تت�صمن دالئل لها اأ�صا�س ق�ي ُت�صري اإىل اأن 
والنظر يف بالغات  اأرا�صي دولة طرف )املادة 20(،  تعذيبًا مُيار�س على نح� منتظم يف 
يف  والنظر   ،)22 )املادة  االتفاقية  اأحكام  النتهاك  �صحايا  اأنهم  يّدع�ن  اأفراد  من  واردة 
ال�صكاوى املقدمة من دولة �صد دولة اأخرى )املادة 21(. وال يج�ز للجنة النظر يف البالغات 
اعرتافها  املعنية  الطرف  الدولة  اأعلنت  اإذا  اإاّل  والدول  االأفراد  عن  ال�صادرة  وال�صكاوى 
باخت�صا�س اللجنة فيما يتعلق بها نف�صها يف ت�صلم تلك البالغات والنظر فيها. كما وتقدم 

اللجنة اإىل الدول االأطراف، واإىل اجلمعية العامة، تقريرًا �صن�يًا عن اأن�صطتها.

التعذيب،  مب�صاألة  معني  خا�س  مقرر  اأول  االإن�صان  حق�ق  جلنة  عينت   ،1985 العام  ويف 
وه� خبري م�صتقل اأُوكلت له والية االإبالغ عن حالة حق�ق االإن�صان يف العامل. ويقدم املقرر 
حق�ق  جلنة  اإىل  التعذيب  مب�صاألة  املتعلقة  اأن�صطته  عن  �صاماًل  �صن�يًا  تقريرًا  اخلا�س 
التعذيب.  على  الق�صاء  احلك�مات يف  م�صاعدة  اإىل  الرامية  بت��صياته  م�صف�عًا  االإن�صان 
وتغطي والية املقرر اخلا�س جميع البلدان، دون مراعاة ما اإذا كانت دولة ما قد �صادقت 

على اتفاقية مناه�صة التعذيب اأو مل ُت�صادق عليها.

وتغطي والية املقرر اخلا�س ثالثة اأن�صطة رئي�صة هي: اأن ينقل اإىل احلك�مات البالغات 
بالتعر�س  االدعاء  )ق�صايا  االدعاء  وخطابات  العاجلة  النداءات  من  تتاألف  التي 
تدل  ح�ادث  فيها  يجد  التي  البلدان  اإىل  احلقائق  لتق�صي  بعثات  ُي�فد  واأن  للتعذيب(، 
على ممار�صة التعذيب، واأن يقدم تقارير �صن�ية اإىل جلنة حق�ق االإن�صان واإىل اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة تتناول اأن�صطة املقرر اخلا�س وواليته واأ�صاليب عمله.

مناه�صة  )جلنة  الدولية  املعاهدات  اإطار  يف  املن�صاأة  املعاهدات  ر�صد  لهيئات  وخالفًا 
التخاذ  املحلية  االنت�صاف  �صبل  ا�صتنفاذ  يتطلب  ال  اخلا�س  املقرر  عمل  فاإن  التعذيب( 
)النداءات  للتعذيب  التعر�س  خطر  تت�صمن  التي  الفردية  احلاالت  ب�صاأن  اإجراءات 

العاجلة( اأو االدعاء بالتعر�س للتعذيب )خطابات االدعاء(.
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اأ�صكاله،  التعذيب بكافة  التي حتظر  الدولية  امل�اثيق واالتفاقيات  وعلى الرغم من تعدد 
التعذيب،  »بت�ثيق« ممار�صات  تتعلق  االأهمية  بالغة  م�صاألة  اإر�صادات يف  ت�فر  اأنها مل  اإاّل 
م�صاءلة  يف  اجل�صيمة  االنتهاكات  تلك  ت�ثيق  عمليات  ودور  اأهمية  مدى  من  بالرغم 

وحماكمة مرتكبي جرائم التعذيب.

الدليل  وه�  املجال،  هذا  يف  بارزًا  دورًا   1999 لعام  ا�صتنب�ل«  »بروت�ك�ل  يلعب  وهنا، 
املتعلق بالتق�صي والت�ثيق الفعالني ب�صاأن التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العق�بة 

اأو املُهينة. اأو الالاإن�صانية  القا�صية 

وقد قام باإعداد هذا الدليل واملبادئ التي ت�صمنها جمم�عة من اخلرباء ميثل�ن )40( 
اأُرفقت  الذي   89/55 القرار  خالل  من  العامة  اجلمعية  و�صجعت  حك�مية،  غري  منظمة 
به تلك املبادئ احلك�مات وب�صدة على التفكري مليًا يف املبادئ باعتبارها اأداة مفيدة يف 

اجله�د املبذولة ملحاربة التعذيب.

الدول  جانب  من  اتخاذها  يجب  التي  اخلط�ات  تف�صياًل  ا�صتنب�ل  بروت�ك�ل  وي�صف 
لل�صكاوى  واملحايدين  ال�صريعني  والت�ثيق  التق�صي  لكفالة  الطبيني  واخلرباء  واملحققني 
التق�صي  اأغرا�س  من  اأن  على  وي�ؤكد  بها.  املتعلقة  والتقارير  التعذيب  ممار�صات  �صد 
اأو  الالاإن�صانية  العق�بة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  ب�صاأن  الفعالني  والت�ثيق 
واأُ�صرهم  اإزاء ال�صحايا  املُهينة ما يلي: ت��صيح ال�قائع واإثبات م�ص�ؤولية االأفراد والدول 
تي�صري  االأعمال،  هذه  تكرار  ملنع  الالزمة  التدابري  حتديد  امل�ص�ؤولية،  بهذه  واالإقرار 
وت�فري  الدولة،  من  التع�ي�س  على  احل�ص�ل  اإىل  احلاجة  اإثبات  الق�صائية،  املالحقة 

و�صائل الرعاية الطبية واإعادة التاأهيل.

التعذيب،  مب�صاألة  املعني  اخلا�س  واملقرر  االإن�صان،  حق�ق  اتفاقيات  هيئات  عربت  وقد 
االنتهاكات  التحقيق يف  التاأخري يف  تف�صي ظاهرة  لديهم من  مرارًا، عن وج�د خماوف 
اإفالت  وما ي�صاحبها من حاالت  التعذيب،  فيها ممار�صة  االإن�صان مبا  اخلطرية حلق�ق 
االأطراف  الدول  انتهاكًا اللتزامات  ي�صكل  االأمر  اأن هذا  بالرغم من  العقاب، وذلك  من 

يف حتقيق العدالة واإن�صاف ال�صحية.

وهنا، ال بد واأن ُن�صري اإىل ما اأكدته »REDRESS« من اأن فح�س ممار�صات التحقيق يف 
اأط�ار خمتلفة  اأن�اعًا عديدة من حاالت التاأخري التي حتدث يف  ق�صايا التعذيب يك�صف 
ال�صك�ى  ت�صلم  الف�ري عقب  التحرك  اأبرزها: عدم  التحقيقات اجلنائية ومن  من م�صار 
ب�صكل  التحقيقات  افتتاح  اإىل عدم حترك كامل(،  ال�قت  يتح�ل مع  البداية  )تاأخري يف 
اتخاذ خط�ات  ب�صكل ر�صمي ثم  التحقيقات  افتتاح  اآخر،  باأي حترك  القيام  ر�صمي دون 
حمددة يف بداية التحقيق دون القيام بخط�ات اأبعد من ذلك مع بقاء التحقيق مفت�حًا، 
فتح  اأو حتقيقات غري جدية،  اأولية ق�صرية  اإجراء حتقيقات  بعد  قفله  ثم  التحقيق  فتح 
عقب  التحرك  عدم  والت�ص�يف،  املماطلة  باأ�صل�ب  جديد  من  فتحه  ثم  وقفله  التحقيق 
الئحة  وت�جيه  التحقيقات  اكتمال  بني  كبرية  زمنية  فج�ة  وج�د  اأو  التحقيقات  اكتمال 
وحاالت  اجلل�صات  م�اعيد  حتديد  يف  التاأخري  ثم  املحاكمة  اإجراء  يف  التاأخري  االتهام، 

تاأجيل اجلل�صات والتاأخري يف عملية �صدور االأحكام بعد اختتام املرافعات النهائية.    

اتفاقية  اعتماد  وبعد  فاإنه  التعذيب،  املتحدة يف حظر  االأمم  متابعة جه�د  اإىل  وبالع�دة 
على  احلر�س  وبهدف   1987 عام  النفاذ  حيز  ودخ�لها   1984 عام  التعذيب  مناه�صة 
اإنفاذ ق�اعد واأحكام االتفاقية وتعزيز اآليات الر�صد واحلماية من جرائم التعذيب على 
الربوت�ك�ل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  اأي�صًا،  وال�طني  الدويل،  امل�صت�ى 
اأو  القا�صية  العق�بة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �صروب  االختياري التفاقية مناه�صة 

الالاإن�صانية اأو املهينة عام 2002 ودخل حيز النفاذ عام 2006.

وقد ن�س هذا الربوت�ك�ل على اإن�صاء »جلنة فرعية« ملناه�صة التعذيب وغريه من �صروب 
واخت�صا�صاتها  مهامها  وبنيَّ  املُهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العق�بة  اأو  املعاملة 
النح�  على  واجبها  اأداء  من  لتمكينها  جتاهها  االأطراف  الدول  والتزامات  وواليتها 
االأكمل، واأكد اأي�صًا على �صرورة اأن ت�صرت�صد اللجنة الفرعية مببادىء ال�صرية والنزاهة 
»جلنة  طرف  دولة  كل  ُتن�صىء  اأن  ون�س  كما  وامل��ص�عية.  وال�صم�لية  االنتقائية  وعدم 
وطنية اأو اأكرث« ملنع التعذيب وغريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املُهينة 
املهام  تعزيز  اإطار  يف  الفرعية  باللجنة  عالقتها  طبيعة  وبنيَّ  ال�طنية(  ال�قائية  )االآلية 

وبناء القدرات.
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ومب�جب املادة )11( من الربوت�ك�ل فاإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تق�م بزيارة اأماكن 
االأ�صخا�س املحرومني  ب�صاأن حماية  للدول االأطراف  والت�قيف وتقدم ت��صياتها  االحتجاز 
واإ�صداء  املُهينة،  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  و�صروب  التعذيب  من  حريتهم  من 
امل�ص�رة وتقدمي امل�صاعدة للدول االأطراف، واحلفاظ على االت�صال املبا�صر وال�صري عند 
اللزوم باللجنة ال�طنية وت�فري التدريب وامل�صاعدة التقنية لها بغية تعزيز قدارتها، وت�فري 
تعزيز  بغية  الالزمة  وال��صائل  االحتياجات  تقييم  يف  ال�طنية  للجنة  وامل�صاعدة  امل�ص�رة 
اأو  الالاإن�صانية  املعاملة  و�صروب  التعذيب  من  حريتهم  من  املحرومني  االأ�صخا�س  حماية 
ووالية  قدرات  تعزيز  بغية  االأطراف  الدول  اإىل  واملالحظات  الت��صيات  وتقدمي  املهينة، 
اللجنة ال�طنية، والتعاون مع هيئات االأمم املتحدة واآلياتها ذات ال�صلة ومع امل�ؤ�ص�صات اأو 
املنظمات الدولية واالإقليمية وال�طنية العاملة بغر�س منع التعذيب ب�جه عام وحماية جميع 

االأ�صخا�س من التعذيب و�صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املُهينة.

وبهدف متكني »اللجنة الفرعية« من القيام مبهامها على ال�جه االأكمل، فقد اأكدت املادة 
)14( من الربوت�ك�ل على تعهد الدول االأطراف باأن ُتتيح لها ما يلي: و�ص�ل غري مقيد 
لكافة املعل�مات التي تتعلق بعدد االأ�صخا�س املحرومني من حريتهم واأماكن احتجازهم، 
و�ص�ل غري مقيد لكافة املعل�مات املتعلقة مبعاملة ه�ؤالء االأ�صخا�س وبظروف احتجازهم، 
للجنة  الفر�صة  واإتاحة  ومرافقها،  وملن�صاآتها  االحتجاز  اأماكن  لكافة  مقيد  غري  و�ص�ل 
�صخ�س  واأي  حريتهم  من  املحرومني  االأ�صخا�س  مع  خا�صة  مقابالت  الإجراء  الفرعية 
ترى اللجنة اأنه ميكن اأن ي�فر معل�مات ذات �صلة بامل��ص�ع، وحرية اختيار االأماكن التي 

ترغب اللجنة الفرعية يف زيارتها واالأ�صخا�س الذين ترغب يف مقابلتهم.

وبهدف متكني »اللجنة ال�طنية« من القيام مبهامها على ال�جه االأكمل، فقد اأكدت  املادة 
على  احل�ص�ل  يلي:  ما  لها  ُتتيح  باأن  االأطراف  الدول  تعهد  على  الربوت�ك�ل  من   )20(
اأماكن  يف  امل�ج�دين  حريتهم  من  املحرومني  االأ�صخا�س  بعدد  املتعلقة  املعل�مات  جميع 
اإىل  ُت�صري  التي  املعل�مات  جميع  على  احل�ص�ل  وم�اقعها،  االأماكن  تلك  وعدد  االحتجاز 
ومن�صاآتها  االحتجاز  اأماكن  اإىل جميع  ال��ص�ل  احتجازهم،  وظروف  املحتجزين  معاملة 
�صخ�س  واأي  حريتهم  من  املحرومني  االأ�صخا�س  مع  خا�صة  مقابالت  اإجراء  ومرافقها، 
التي  االأماكن  اختيار  حرية  �صلة،  ذات  معل�مات  يقدم  اأن  ميكن  اأنه  اللجنة  ترى  اآخر 
تريد زيارتها واالأ�صخا�س الذين تريد مقابلتهم، احلق يف اإجراء االت�صاالت مع »اللجنة 

الفرعية« ملنع التعذيب وم�افاتها مبعل�مات واالجتماع بها. 

من  و)23(   )22( امل�اد  ن�ص��س  مب�جب  االأطراف  الدول  تعهدات  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
الفرعية  اللجنة  املقدمة من  الت��صيات  ببحث  املخت�صة  ال�صلطات  تق�م  باأن  الربوت�ك�ل 
بن�صر  اأي�صًا  وتعهداتها  لت��صياتها،  املمكنة  التنفيذ  تدابري  معها ح�ل  ح�ار  يف  والدخ�ل 

وت�زيع التقارير ال�صن�ية ال�صادرة عن اللجنة ال�طنية.

ومل يقت�صر حظر التعذيب وغريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املُهينة على 
م�اثيق واتفاقيات حق�ق االإن�صان، فقد وجد �صدى وا�صعًا له يف القان�ن الدويل االإن�صاين، 
واملر�صى  اجلرحى  حال  لتح�صني  االأوىل  جنيف  التفاقية  ج�صيمًا  انتهاكًا  يعد  فالتعذيب 
بالق�ات امل�صلحة يف امليدان )املادة 50( وانتهاكًا ج�صيمًا التفاقية جنيف الثانية لتح�صني 
ج�صيمًا  وانتهاكًا   )51 )املادة  البحار  يف  امل�صلحة  الق�ات  وغرقى  ومر�صى  جرحى  حال 
التفاقية جنيف الثالثة ب�صاأن اأ�صرى احلرب )املادة 130( وانتهاكًا ج�صيمًا التفاقية جنيف 

الرابعة ب�صاأن حماية االأ�صخا�س املدنيني يف وقت احلرب )املادة 147(. 

النزاع  على  تنطبق  والتي  االأربعة  جنيف  التفاقيات  امل�صرتكة  الثالثة  املادة  ون�صت  كما 
وتبقى حمظورة  �لتالية  �الأفعال  امل�صلح الذي لي�س له طابع دويل على اأنه: “ ... حتظر 
وبخا�صة  �لبدنية،  و�ل�صالمة  �حلياة  على  �العتد�ء   ... و�الأماكن  �الأوقات  جميع  يف 
على  و�العتد�ء  و�لتعذيب...  �لقا�صية،  و�ملعاملة  و�لت�صويه،  �أ�صكاله،  بجميع  �لقتل 

�لكر�مة �ل�صخ�صية، وعلى �الأخ�ص �ملعاملة �ملهينة و�حلاطة بالكر�مة”.

»نايجل  التعذيب  مب�صاألة  املعني  اخلا�س  للمقرر  ا�صتنب�ل  بروت�ك�ل  يف  مدون  تعليق  ويف 
�إطالق حظر �لتعذيب  �إمكان  �ملت�صور  روديل« على الن�س املذك�ر يق�ل فيه: “ لي�ص من 
�أ�صد قطعية من ذلك”. وتعليق اآخر الفت للجنة الدولية لل�صليب االأحمر تق�ل  ب�صورة 
ُيف�صح  وال  ذريعة،  باأية  �لتذرع  ُيتيح  ال  وهو  ثغرة،  �أية  �لن�ص  هذ�  يرتك  مل   “ فيه: 

جمااًل العتبار �أية ظروف خمففة”.

ومب�جب الربوت�ك�ل االإ�صايف االأول التفاقيات جنيف لعام 1977 املتعلق بحماية �صحايا 
االنتهاكات  فاإن  الربوت�ك�ل  من   )85( املادة  ن�س  وحتديدًا  امل�صلحة  الدولية  املنازعات 
اجل�صمية لتلك االتفاقيات، ومن بينها التعذيب واملعاملة الالاإن�صانية، تعد مبثابة جرائم 

حرب. وعلى هذا االأ�صا�س فاإنها ال ت�صقط بالتقادم.
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اجلنائية  للمحكمة  االأ�صا�صي  روما  نظام  يف  له  بارزًا  مكانًا  التعذيب  حظر  وجد  وقد 
الدولية لعام 1988 الذي اأن�صاأ املحكمة اجلنائية الدولية، حيث اعتربت املادة ال�صاد�صة 
الالاإن�صانية  املعاملة  اأو  التعذيب  بينها  االنتهاكات اجل�صيمة التفاقيات جنيف، ومن  منه 
جرائم حرب. واأكدت املادة ال�صابعة على اأن ممار�صة التعذيب على نح� منهجي اأو وا�صع 
يف  عمدًا  تت�صبب  التي  املماثل  الطابع  ذات  االأخرى  الالاإن�صانية  االأفعال  وكذلك  النطاق 
ُت�صكل  البدنية،  اأو  العقلية  بال�صحة  اأو  باجل�صم  يلحق  خطري  اأذى  يف  اأو  �صديدة  معاناة 

جرائم �صد االإن�صانية.

وعّرفت املادة ال�صابعة من ميثاق روما التعذيب باأنه يعني:  “ تعمد �إحلاق �أمل �صديد �أو 
معاناة �صديدة، �صو�ًء بدنياً �أو عقلياً، ب�صخ�ص موجود حتت �إ�صر�ف �ملتهم �أو �صيطرته، 
�أو  قانونية  عقوبات  عن  فح�صب  ينجمان  معاناة  �أو  �أمل  �أي  �لتعذيب  ي�صمل  ال  ولكن 

يكونان جزء�ً منها �أو نتيجة لها”.

كما واأر�صت عدة �صك�ك اإقليمية احلق يف عدم التعر�س للتعذيب، وحظرت ممار�صته حظرًا 
مطلقًا، فقد ن�صت املادة الثالثة من االتفاقية االأوروبية حلق�ق االإن�صان لعام 1950 على اأنه 

للمعاملة �أو �لعقوبة �ملهينة للكر�مة”.  وال  للتعذيب  �إن�صان  �أي  �إخ�صاع  يجوز  “ال 

ون�صت املادة اخلام�صة من االتفاقية االأمريكية حلق�ق االإن�صان لعام 1969 على اأن:
لكل �صخ�ص �حلق يف �حرت�م �صالمته �لبدنية و�لذهنية و�خللقية.. 1
ال يجوز تعري�ص �أي �صخ�ص للتعذيب �أو غريه من �صروب �ملعاملة �أو �لعقوبة . 2

�ملحرومني من  �الأ�صخا�ص  كل  ويعامل  �ملهينة،  �أو  �لال�إن�صانية  �أو  �لقا�صية 
حريتهم معاملة تنم عن �حرت�م �لكر�مة �الأ�صيلة لالإن�صان.

فيما ن�صت املادة اخلام�صة من االإعالن االإفريقي حلق�ق االإن�صان لعام 1981 على اأن“لكل 
�أ�صكال  كافة  وحظر  �لقانونية  ب�صخ�صيته  و�العرت�ف  كر�مته  �حرت�م  يف  �حلق  فرد 
و�لعقوبات  �أنو�عه  بكافة  و�لتعذيب  �ال�صرتقاق  خا�صة  و��صتعباده  و�متهانه  ��صتغالله 

و�ملعاملة �لوح�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �ملذلة”.

واأكدت املادة الثامنة من امليثاق العربي حلق�ق االإن�صان لعام 2004 على اأنه :“ 1. يحظر 
حاطة  �أو  مهينة  �أو  قا�صية  معاملة  معاملته  �أو  نف�صياً  �أو  بدنياً  �صخ�ص  �أي  تعذيب 
2. حتمي كل دولة طرف كل �صخ�ص خا�صع لواليتها من  �إن�صانية  �أو غري  بالكر�مة 
�أو  هذه �ملمار�صات، وتتخذ �لتد�بري �لفّعالة ملنع ذلك وتعد ممار�صة هذه �لت�صرفات 

بالتقادم”.   ت�صقط  ال  عليها  يعاقب  جرمية  فيها  �الإ�صهام 

ونختم هذا امل�ص�ار الط�يل من اجله�د الدولية واالإقليمية وهذا االإجماع منقطع النظري 
بحكم  واالأح�ال،  الظروف  بالتعذيب وحظر ممار�صته حظرًا مطلقًا يف خمتلف  للتنديد 
ق�صائي �صدر عن املحكمة االأوروبية حلق�ق االإن�صان يف 28 ت�صرين االأول/ اأكت�بر 1998 

يف ق�صية »ا�صين�ف واآخرون �صد بلغاريا« وفيه قررت املحكمة:
�أ�صا�ص باأنه قد عانى من �صوء معاملة خطري على  له  �إدعاًء  فرٌد  ُيثري  “ حني 
يد �ل�صرطة �أو غريها من عمالء �لدولة على نحو غري قانوين وخمالف للمادة 
�ملهينة، �صي�صتلزُم �الأمُر  �أو  �لتعذيب و�ملعاملة �لال�إن�صانية  �لثالثة �لتي حظرت 
�صمناً، �إذ� ما ُقرىء ن�ص هذه �ملادة باالقرت�ن مع و�جب �لدولة �لعام مبقت�صى 
�لقانونية  واليتها  �صمن  �صخ�ص  لكل  كفلت  �لتي  �التفاقية  من  �الأوىل  �ملادة 
فّعال،  ر�صمٍي  حتقيٍق  �إجر�ء  �التفاقية،  يف  عليها  �ملن�صو�ص  و�حلريات  �حلقوق 
وهذ� �اللتز�م �لو�قع على �لدولة ينبغي �أن ُيتيح حتديد �مل�صوؤولني ومعاقبتهم، 
وما مل يحدث ذلك، فاإنَّ �حلظر �لقانوين �لعام للتعذيب و�ملعاملة �لال�إن�صانية 
�أو �ملهينة، على �أهميته �جلوهرية، لن يكون له مفعوٌل يف �لتطبيق، و�صي�صبُح من 
�مل�صتطاع يف بع�ص �حلاالت لعمالء �لدولة �العتد�ء على حقوق �لو�قعني حتت 

�صيطرتهم مع �الإفالت عملياً من �لعقاب”.

من  عام  مبداأ  مبثابة  وهي  عرفية،  دولية  قاعدة  التعذيب  حظر  قاعدة  اأ�صبحت  وقد 
قاعدة  وغدت  ككل،  الدويل  املجتمع  اأع�صاء  من  بها  املعرتف  الدويل  القان�ن  مبادىء 
اآمرة من ق�اعد القان�ن الدويل، وبات من غري املمكن امل�صا�س بها اأو تعديلها اإاّل بقاعدة 

الحقة لها ذات الطابع من االنت�صار والت�اتر وال�صع�ر باالإلزامية.           
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التعذيب يف ال�ضجون ومراكز الحتجاز الإ�ضرائيلية
والق�صائي،  ال�صيا�صي  امل�صت�ى  من  علني  وبغطاء  االإ�صرائيلية،  االأمنية  االأجهزة  مُتار�س 
بحق  واملهينة  الالاإن�صانية  واملعاملة  والنف�صي  اجل�صدي  التعذيب  واأ�صكال  اأن�اع  خمتلف 
تنفيذ  خالل  وبخا�صة  والرجال،  والن�صاء  االأطفال  من  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى 
عمليات االعتقال ويف مرحلة التحقيق، ويلعب جهاز االأمن العام االإ�صرائيلي »ال�صاباك« 
الدور االأبرز يف عمليات التعذيب املنهجي واملدرو�س التي ُترتكب بحق االأ�صرى واملعتقلني 

الفل�صطينيني من قبل حمققني حمرتفني يف و�صائل واأ�صاليب و�صن�ف التعذيب.

بحق  »ال�صاباك«  العام  االأمن  جهاز  ميار�صها  التي  التعذيب  واأ�صناف  اأ�صكال  وتختلف 
معل�مات  اأو  اعرتافات  وانتزاع  معن�ياتهم  لتحطيم  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى 
منهم، ومن اأبرزها: وثق اأيدي واأرجل املعتقل وه� جال�س على كر�صي �صغري وتغطية وجهه 
بكي�س مبلل باملاء )ال�صبح( واإبقائه على هذه احلالة ل�صاعات اأو اأيام مت�ا�صلة، تعري�س 
املعتقل الأ�ص�ات م��صيقية عالية جدًا مبا يت�صبب له باأمل واأذى �صديد باالأُذنني، العزل يف 
الزنزانة اأو يف غرفة �صيقة جدًا، االإم�صاك ب�صدر املعتقل وهّز الطرف العل�ي من ج�صده 
)ت�صبب  متتالية  مرات  لعدة  والرقبة  الراأ�س  يهتز  بحيث  وال�راء  لالأمام  �صديدة  بق�ة 
ذلك ب�فاة عدد من الفل�صطينيني(، احلرمان من الن�م، احلرمان من الطعام، تعري�س 
املعتقل للربد ال�صديد اأو للحرارة العالية، تهديد املعتقل والتهديد بعائلته، اعتقال االأقارب 
ك��صيلة لل�صغط النف�صي والرتهيب، احلرمان من تلقي اخلدمات الطبية، حرمان املعتقل 

من تغيري مالب�صه لفرتات ط�يلة وغريها من اأ�صكال واأ�صاليب التعذيب.

التحقيق  ومراكز  املعتقالت  داخل  للتعذيب  خ�صع�ا  لفل�صطينيني  م�ثقة  ل�صهادات  ووفقًا 
يف  مت�رط�ن  وممر�صني  اأطباء  من  الطبية  اخلدمات  اأفراد  بع�س  فاإن  االإ�صرائيلية 
بامل�صاركة  االأمنية  االأجهزة  اأفراد  املحقق�ن وخمتلف  التي ميار�صها  التعذيب  ممار�صات 

بها اأو بالت�صرت على حدوثها وعلى ه�ية القائمني عليها.

العامة ملناه�صة  اللجنة  االأ�صتاذ نبيل دك�ر، وه� حمام يف  اأعدها  وت�صري درا�صة قان�نية 
العربية  اللجنة  م�قع  على  من�ص�رة  وهي   2010 العام  اآواخر  يف  اإ�صرائيل،  يف  التعذيب 
حلق�ق االإن�صان؛ اإىل اأن ح�ايل )170( اأ�صريًا فل�صطينيًا قد ا�صت�صهدوا حتت التعذيب يف 

دهاليز ال�صج�ن االإ�صرائيلية منذ العام 1967. 

التعذيب يف ال�ضجون 
ومراكز الحتجاز الإ�ضرائيلية

»«
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هذا باالإ�صافة اإىل مئات احلاالت امل�ثقة الأ�صرى ومعتقلني ممن اأُ�صيب�ا باإعاقات ج�صدية 
اأو  القا�صية  النف�صية  االآثار  عن  ناهيك  االحتالل،  �صج�ن  يف  التعذيب  ممار�صات  جراء 
ال�صج�ن وتنعك�س على �صحتهم  االأ�صرى واملعتقلني بعد خروجهم من  التي ُتالزم  املدمرة 
وت�صرفاتهم وعالقاتهم باأُ�صرهم وباملجتمع، وعلى الن�صيج االجتماعي عم�مًا، وتلك االآثار 
واإْن كانت تختلف من حالة الأخرى، اإاّل اأنها ترتك جروحًا هي االأخطر على امل�صت�ى النف�صي 

وقد حتتاج اإىل �صن�ات ط�يلة من الرعاية والعالج والتاأهيل الإعادة الدمج يف املجتمع. 
وغريه  التعذيب  ممار�صات  حظر  على  النظري  منقطع  الدويل  االإجماع  من  وبالرغم 
حلق�ق  خطريًا  انتهاكًا  واعتباره  املهينة  اأو  الالإاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  �صروب  من 
واالأح�ال،  الظروف  جميع  يف  تربيره  ميكن  وال  االإن�صانية،  للكرامة  وامتهانًا  االإن�صان، 
ك�نه من اأحط االأفعال التي يرتكبها الب�صر، فقد حر�صت �صلطات االحتالل وم�ؤ�ص�صاتها 
االأمنية،  االأجهزة  خمتلف  متار�صها  التي  التعذيب  اأعمال  على  »ال�صرعية«  اإ�صفاء  على 
داخل  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  بحق  »ال�صاباك«،  العام  االأمن  جهاز  وحتديدًا  

االإ�صرائيلية. التحقيق  ومراكز  ال�صج�ن 
على ممار�صات  »ال�صرعية«  اإ�صفاء  على  التي عملت  الر�صمية  والت�جهات  امل�اقف  واأبرز 
مب�جب  اأُن�صئت  التي  لنداو«  »جلنة  عن  �صدرت  التي  الت��صيات  يف  تتمثل  التعذيب 
املحكمة  رئي�س  برئا�صة   1987 عام  اأيار  يف  االإ�صرائيلية  احلك�مة  عن  ال�صادر  القرار 
اأ�صاليب  تق�صي  مهمة  اإليها  واأُكلت  لنداو،  م��صيه  القا�صي  اآنذاك  االإ�صرائيلية  العليا 
بهذا  ت��صياتها  وتقدمي  »ال�صاباك«  العام  االأمن  جهاز  يتبعها  التي  التحقيق  واإجراءات 
اجلهاز  هذا  يرتكبها  التي  التعذيب  ممار�صات  اللجنة  تلك  اأجازت  وقد  اخل�ص��س، 
خمتلفة  ومربرات  حجج  حتت  »�صرعيًا«  طابعًا  ومنحتها  الفل�صطينيني  املحتجزين  بحق 
االإرهابية«  »االأعمال  الفل�صطيني« ومكافحة  »العنف  االأمنية« ومنع  »ال�صرورات  قبيل  من 

و�صيكة ال�ق�ع اأو ما ُي�صمى »القنبلة امل�ق�تة«. 
بحق  »ال�صاباك«  اأفراد  ميار�صها  التي  التعذيب  وممار�صات  الأعمال  تربيرها  �صياق  ويف 
فقد  عليها  »ال�صرعي«  الطابع  واإ�صفاء  التحقيق  عمليات  خالل  الفل�صطينيني  املحتجزين 

خل�صت جلنة لنداو اإىل الراأي التايل:
“ �إن هوؤالء �الأفر�د �لعاملني يف جمال �لتحقيق عندما كانو� يقومون بالتحقيق   
مع �ملحتجزين �إمنا كانو� ينفذون تعليمات قادتهم و�مل�صوؤولني عنهم ومل يتجاوزو� 
�لعام  �لنهج  �لتحقيق تتو�فق مع  و�إن ممار�صاتهم خالل  �ملوكلة لهم،  �ل�صالحيات 

وهي مبثابة تنفيذ الأو�مر ذ�ت طابع �صرعي”. )�أيوب: نز�ر،2003(

بل واأكدت اللجنة على اأن التحقيق اجلدي مع املتهم ُيجيز، بل ي�صتدعي، ممار�صة و�صائل 
من  التحقيق  خالل  عليه  احل�ص�ل  يتم  اعرتاف  اأّي  ُي�صكل  اأن  على  »املعتدل«  ال�صغط 
اللجنة  دعمت  فقد  وبذلك  الق�صاء،  اأمام  مقب�لة  بينة  ال��صائل  تلك  ا�صتخدام  خالل 
نظرية جهاز االأمن العام »ال�صاباك« ب�صاأن ممار�صة التعذيب القائلة باأن التحقيق الفّعال 
واأقرت  الق�ة معهم،  اللج�ء ال�صتخدام  ي�صتدعي  »اأمنية«  بن�صاطات  بقيامهم  امل�صتبه  مع 
»ب�صرعية« ممار�صة التعذيب على امل�صت�ى اجل�صدي والنف�صي، معتربة اأن تلك املمار�صات 

»تت�افق« مع املعايري الدولية.      

من  العديد  يف  لها  �صدى  وجدت  التي  الت��صيات  تلك  االإ�صرائيلي  الكني�صت  اأقر  وقد 
العام  وه�   1999 العام  لغاية  االإ�صرائيلية  العليا  العدل  حمكمة  عن  ال�صادرة  القرارات 
اإعادة  ولكن م�صم�نه  التعذيب  املحكمة عن�انه حظر  �صهد �صدور قرار �صهري عن  الذي 

ترتيب االأوراق ل�صمان اال�صتمرار يف »�صرعنة« اللج�ء للتعذيب. 

يف  قرارها  االإ�صرائيلية  العليا  العدل  حمكمة  اأ�صدرت   ،1999 عام  اأيل�ل  �صهر  ففي 
اإ�صرائيل  اإليها منذ عام 1994 من اللجنة العامة ملناه�صة التعذيب يف  االلتما�س املقدم 
التعذيب  وو�صائل  اأ�صاليب  ا�صتخدام  »ال�صاباك«  اأوامر حتظر على حمققي  اإ�صدار  ب�صاأن 
حتقيق  عملية  كل  باأن  ق�صاة(  )ت�صع  الق�صائية  هيئتها  بكامل  فقررت  التحقيق،  اأثناء 
الن�ع  هذا  حترمي  ويجب  مقب�لة  غري  تعترب  وحتقري  اإذالل  اأو  تنكيل  اأو  تعذيب  يتخللها 
من التحقيق. ورغم اأن قرار املحكمة قد بدا وكاأنه قد اأبطل ت��صيات »جلنة لنداو« التي 
�صمحت ملحققي »ال�صاباك« ا�صتخدام و�صائل �صغط »معق�لة« على املعتقلني الفل�صطينيني 
ُي�صمى  ما  ا�صتخدام  للمحققني  واأتاح  عاد  قد  القرار  هذا  اأن  اإاّل  معهم،  التحقيق  اأثناء 
ل�ج�د  نظرًا  وذلك  امل�ق�تة(  )القنبلة  اخلطرة  احلاالت  يف  بدنية«  حتقيق  »و�صائل  بــــ 

»�صرورة للدفاع« عن حياة اآخرين من خطر دائم. )دك�ر: نبيل،2010(

وقد ا�صتثمر حمقق� جهاز االأمن العام االإ�صرائيلي »ال�صاباك« هذا الت�جه لدى املحكمة 
حتقيق  واأ�صاليب  و�صائل  ا�صتخدام  لهم  ُيتيح  �صمني«  »ت�صريح  مبثابة  واعتربوه  العليا 
وك�ن  امل�قف  خط�رة  بحجة  الفل�صطينيني  من  معه  التحقيق  يتم  َمن  �صد  قا�صية  بدنية 
اإاّل نتيجة »ثان�ية«  اأن »و�صائل التحقيق البدنية« مل تكن  احلالة »قنبلة م�ق�تة« وبذريعة 
باإغالق  للحك�مة  الق�صائي  امل�صت�صار  ي��صي  االأح�ال،  تلك  ويف  التحقيق.  الحتياجات 
تعفيهم  م�ق�تة(  )قنبلة  لديهم  كافية  دفاعية  لت�فر حجة  نظرًا  املحققني  ال�صك�ى �صد 

القان�نية.  املالحقة  من 
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�صهر  يف  بن�صره  وقامت  اإ�صرائيل  يف  التعذيب  ملناه�صة  العامة  اللجنة  اأعدته  تقرير  ويف 
التي  احل�صانة  م��ص�ع  يف  ويبحث  امل�صت�ى”  “دون  عن�ان  ويحمل   2009 دي�صمرب 
تقدمي  اإىل  التقرير  هذا  اأ�صار  فقد  التعذيب،  ممار�صة  يف  »ال�صاباك«  حمقق�  بها  يتمتع 
اأنه  اإاّل  التعذيب  ا�صتخدامهم  »ال�صاباك« على  2001 �صد حمققي  600 �صك�ى منذ عام 
مل يتم فتح اأّي حتقيق جنائي �صدهم، وقد ت��صل التقرير اإىل خال�صة اأ�صا�صية ُتبني اأنه 
التعذيب،  املقدمة �صد حاالت  ال�صكاوى  للتحقيق يف  اإ�صرائيل جهاز حقيقي  ي�جد يف  ال 
جنائية  خمالفات  ارتكب�ا  ملحققني  املطلقة  احل�صانة  من  ن�عًا  تخلق  احلقيقة  هذه  واأن 
خطرية، ما ُي�صكل عمليًا م�افقة بل ت�صجيعًا من جهاز تطبيق القان�ن لعمليات التعذيب 

التي تتم يف غرف املحققني. 

حتقيق  ُيفتح  اأن  من  بداًل  اأنه  التقرير،  ح�صب  اأي�صًا،  حتدث  التي  االأخرى  االأم�ر  ومن 
جنائي يف �صكاوى التعذيب املقدمة فاإنه يتم االكتفاء بفح�س ال�صكاوى من قبل م�ظفي 
دون  حتظى  املتبعة  ال�صيا�صة  هذه  واأن  املمار�صات.  بتلك  يق�م  الذي  »ال�صاباك«  جهاز 
ا�صتثناء مب�صادقة املدعي العام وامل�صت�صار الق�صائي للحك�مة يف اإ�صرائيل، واأن االأجهزة 
حتقيقات  اإجراء  منع  يف  ومبا�صر  منهجي  وب�صكل  ت�صاعد  اإ�صرائيل  يف  العليا  الق�صائية 

جنائية �صد متهمني مبمار�صة التعذيب. )دك�ر،2009(  

واملعتقلني  االأ�صرى  بحق  االحتالل  �صلطات  تنتهجها  التي  التعذيب  ممار�صات  كافة  اإنَّ 
االإن�صان  حلق�ق  الدولية  واالتفاقيات  للم�اثيق  ج�صيمًا  انتهاكًا  ت�صكل  الفل�صطينيني 
كافة  واإنَّ   ،1991 عام  االحتالل  عليها  �صادق  التي  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  وبخا�صة 
قيمة  وال  اأ�صا�س  ال  التعذيب  ل�صرعنة  االحتالل  �صلطات  ت�ص�قها  التي  املربرات  احلجج 
املعاملة  و�صروب  التعذيب  ممار�صة  يحظر  الذي  الدويل،  القان�ن  يف  االإطالق  على  لها 
و�ملربر�ت،  و�لظروف  �لدو�عي  كانت  �أياً  بالكرامة حظرًا مطلقًا،  واحلاطة  الالاإن�صانية 
واالإداري  الت�صريعي  امل�صت�ى  على  فّعالة  اإجراءات  باتخاذ  االحتالل  �صلطات  وُيلزم  كما 
والق�صائي ملنع التعذيب وجترميه يف قان�نها اجلنائي  والعقاب على ممار�صته بعق�بات 

رادعة تاأخذ بعني االعتبار الطبيعة اخلطرة جلرائم التعذيب.

وهذا ما اأكدته �ملادة �لثانية من اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو 
العق�بة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املُهينة والتي ن�صت على اأن “1. تتخذ كل دولة طرف 
اإجراءات ت�صريعية اأو اإدارية اأو ق�صائية فّعالة اأو اأية اإجراءات اأخرى ملنع اأعمال التعذيب 
يف اأي اإقليم يخ�صع الخت�صا�صها الق�صائي 2. ال يج�ز التذّرع باأية ظروف ا�صتثنائية اأيًا 

كانت، �ص�اء اأكانت هذه الظروف حالة حرب اأو تهديد باحلرب اأو عدم ا�صتقرار �صيا�صي 
يج�ز  ال   .3 للتعذيب  كمربر  االأخرى  العامة  الط�ارىء  حاالت  من  حالة  اأية  اأو  داخلي 
التذرع باالأوامر ال�صادرة عن م�ظفني اأعلى مرتبة اأو عن �صلطة عامة كمربر للتعذيب”.  

واأكدته اأي�صًا �ملادة �لر�بعة من اتفاقية مناه�صة التعذيب والتي ن�صت على اأن “1. ت�صمن 
كل دولة طرف اأن تك�ن جميع اأعمال التعذيب جرائم مب�جب قان�نها اجلنائي، وينطبق 
عمل  باأي  قيامه  وعلى  التعذيب  ملمار�صة  حماولة  باأية  �صخ�س  اأي  قيام  على  ذاته  االأمر 
اآخر ي�صكل ت�اط�ؤًا وم�صاركة يف التعذيب 2. جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم م�صت�جبة 

للعقاب بعق�بات منا�صبة تاأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرة”. 

وال �صك يف اأن هذا الن�س ال�ارد يف االتفاقية ي�صمل اأي�صًا جترمي اأفراد اخلدمات الطبية 
االإ�صرائيلية من اأطباء وممر�صني مت�رطني يف ممار�صات التعذيب التي يق�م بها حمقق� 
اأو بالت�اط�ؤ  »ال�صاباك« وعنا�صر االأجهزة االأمنية االإ�صرائيلية يف ال�صج�ن بامل�صاركة بها 

اأو الت�صرت على حدوثها وعلى ه�ية القائمني عليها.

االحتجاز  ومراكز  ال�صج�ن  يف  مُيار�س  زال  ال  الذي  املدرو�س  التعذيب  نهج  اأن  كما 
للقان�ن الدويل االإن�صاين واللتزامات �صلطة االحتالل  انتهاكًا ج�صيمًا  ُي�صكل  االإ�صرائيلية 
مب�جب اتفاقية جنيف الثالثة ب�صاأن معاملة اأ�صرى احلرب واتفاقية جنيف الرابعة ب�صاأن 
املعاملة  اأو  التعذيب  ممار�صة  حظرتا  وقد  احلرب،  وقت  يف  املدنيني  االأ�صخا�س  حماية 
تعد  املمار�صات  تلك  اأن  على  عالوة  مطلقًا،  حظرًا  واملدنيني  االأ�صرى  بحق  الالاإن�صانية 
بحماية  واملتعلق  جنيف  باتفاقيات  امللحق  االأول  الربوت�ك�ل  يف  حرب  جرائم  مبثابة 

امل�صلحة. الدولية  املنازعات  �صحايا 

االأر�س  على  جنيف  اتفاقيات  انطباق  عدم  ح�ل  االحتالل  �صلطات  هات  ُترَّ ب�صاأن  واأّما 
باإقرارها بقان�ن خا�س  »الكني�صت«  اأنها حتتاج الأن يق�م  بينها  الفل�صطينية املحتلة ومن 
قبل  من  وا�صعة  بانتقادات  جُتابه  فاإنها  املحلية،  الت�صريعات  �صمن  دجمها  اإىل  ي�ؤدي 
والتي  اتفاقيات جنيف  االأطراف يف  الدول  الدولية وخمتلف  واملنظمات  الدويل  املجتمع 
وعلى  جنيف،  التفاقيات  وامللزمة  االآمرة  العرفية  الدولية  القان�نية  الطبيعة  على  ت�ؤكد 
بال�فاء  االحتالل  �صلطات  وتطالب  املحتلة،  الفل�صطينية  االأر�س  على  انطباقها  وج�ب 

تفر�صها. التي  بااللتزامات 
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 / مت�ز   9 يف  الدولية  العدل  حمكمة  عن  ال�صادرة  ال�صهرية  الفت�ى  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
والتي  املحتلة  الفل�صطينية  االأر�س  يف  اإ�صرائيل  تبنيه  الذي  اجلدار  ب�صاأن   2004 ي�لي� 
ال�صعب  حق  على  واأكدت  باالحتالل  القائمة  ال�صلطة  ب�صفتها  ا�صرائيل  ب��صع  اعرتفت 
الناحية  من  �صارية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  اأن  وعلى  امل�صري  تقرير  يف  الفل�صطيني 
ت�صرتك  التي   )2( للمادة  املنا�صب  التف�صري  مع  يت�افق  مبا  املحتلة  االأر�س  يف  القان�نية 
فيها جميع اتفاقيات جنيف على نح� ما اأقّرته االأطراف ال�صامية املتعاقدة يف م�ؤمترها 
الذي انعقد عام 1999 وبح�صب االإعالنات ال�صادرة عن اللجنة الدولية لل�صليب االأحمر 

وقرارات اجلمعية العامة وجمل�س االأمن الدويل.    

املجتمع  بذلها  التي  الكبرية  اجله�د  ن�صتذكر  واإذ  التعذيب،  ملناه�صة  العاملي  الي�م  يف 
وم�صاندة �صحاياه، من  التعذيب  مناه�صة  �صعيد  التي حتققت على  واالإجنازات  الدويل 
خالل العديد من امل�اثيق واالتفاقيات الدولية التي حظرت ممار�صة التعذيب وغريه من 
حلق�ق  خطريًا  انتهاكًا  واعتربته  مطلقًا،  حظرًا  املهينة  اأو  الالاإن�صانية  املعاملة  �صروب 
املقد�س يف احلياة، وال ميكن  للحق  وتهديدًا جديًا  االإن�صانية  للكرامة  وامتهانًا  االإن�صان، 
تربيره اأيًا كانت الظروف واالأح�ال، ك�نه من اأحط االأفعال التي يرتكبها الب�صر، وقد بات 

حظر التعذيب جزءًا من القان�ن الدويل العريف االآمر وامللزم للمجتمع الدويل باأ�صره.

واأ�صاليب  اأ�صكال  االإ�صرائيلية ما زالت مُتار�س خمتلف  االأمنية  اأن االأجهزة  ن�ؤكد على  واإذ 
التعذيب واملعاملة الالاإن�صانية واحلاطة بالكرامة �صد االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني من 
مدرو�س  نح�  وعلى  االإ�صرائيلية،  التحقيق  ومراكز  �صج�ن  يف  والرجال  والن�صاء  االأطفال 
احلك�مي  امل�صت�ى  من  ر�صمي  وبغطاء  ومدربني،  حمرتفني  اأفراد  يد  وعلى  وممنهج، 
والق�صائي من خالل العديد من القرارات ال�صادرة عن حمكمة العدل العليا االإ�صرائيلية.

واإذ نلم�س تط�رًا يف االأداء ال�صعبي الفل�صطيني لدعم وم�صاندة ق�صية االأ�صرى واملعتقلني 
امل�ؤ�ص�صات  من  وم�صاركة  الر�صمي،  االأداء  يف  وتط�رًا  االحتالل،  �صج�ن  يف  الفل�صطينيني 
تدويل  يف  املبذولة  اجله�د  �صعيد  على  وبخا�صة  احلك�مية،  غري  واملنظمات  االأهلية 
معاناتهم  و�صرح  معًا،  اآن  يف  وقان�نية  ووطنية  واإن�صانية  اأخالقية  كق�صية  االأ�صرى  ق�صية 
وبروك�صل(  وفينا  واملغرب  )اجلزائر  الدولية  امل�ؤمترات  يف  القان�نية  باأبعادها  االإن�صانية 
“جلنة  ويف اجتماعات جلنة حق�ق االإن�صان التابعة للربملان االأوروبي ومطالبتها بت�صكيل 
االإ�صرائيلية،  التحقيق  ومراكز  ال�صج�ن  يف  واملعتقلني  االأ�صرى  الأو�صاع  حقائق”  تق�صي 
املعنية  املتحدة  االأُمم  اجتماعات جلنة  وامل�صاركة يف  اأي�صًا،  ال�طنية  ال�صلطة  �صج�ن  ويف 

بحق تقرير امل�صري لل�صعب الفل�صطيني و�صرح االأبعاد االإن�صانية والقان�نية لق�صية االأ�صرى 
واملعتقلني يف ال�صج�ن االإ�صرائيلية، والتن�صيق مع جامعة الدول العربية ومطالبتها بعر�س 
وباأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اأجندة اجلمعية  على  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  ق�صية 
ح�ل  قانونية”  “فتوى  باإ�صدار  بالهاي  الدولية  العدل  ملحكمة  العامة  اجلمعية  ت�عز 
املركز القان�ين لالأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني يف �صج�ن االحتالل والتزاماته جتاههم 
مب�جب ق�اعد واأعراف القان�ن الدويل حلق�ق االإن�صان والقان�ن الدويل االإن�صاين؛ وذلك 
لالأمم  العامة  للجمعية  جُتيز  التي  املتحدة  االأمم  ميثاق  من   )1/96( املادة  الآلية  وفقًا 

املتحدة اأن تطلب اإىل حمكمة العدل الدولية اإفتاءها يف اأية م�صاألة قان�نية.      

التعذيب مبزيد  ملناه�صة  العاملي  الي�م  فاإننا نطالب يف  االإيجابي،  التط�ر  نلم�س هذا  اإذ 
واملعتقلني  االأ�صرى  ق�صية  لتدويل  الر�صمي  وغري  الر�صمي  امل�صت�ى  على  اجله�د  من 
املحافل  كافة  يف  والقان�نية،  االإن�صانية  باأبعادها  االحتالل  �صج�ن  يف  الفل�صطينيني 

الدولية، مبا ي�صمل خمتلف هيئات واآليات االأمم املتحدة. 

وم�حدة  فّعالة  اآليات  واعتماد  �صاملة  وطنية  خطة  اإعداد  على  بالعمل  اأي�صًا  ونطالب 
بحق  االإ�صرائيلية  االأمنية  االأجهزة  متار�صها  التي  التعذيب  جرائم  “توثيق”  عملية  يف 
الأهميتها  االإ�صرائيلية  االعتقال  ومراكز  �صج�ن  يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى 
اجلنائية  املحاكم  اأمام  واإقامتها  ومتكاملة  �صاملة  ق�صائية  دعاوى  جتهيز  يف  الق�ص�ى 
ال �صيما االأوروبية التي تاأخذ بال�الية الق�صائية العاملية خا�صة واأن جرائم التعذيب تعد 
مبثابة جرائم حرب يف القان�ن الدويل االإن�صاين وال ت�صقط بالتقادم مهما طال الزمن. 

للدول  �جتماع  عقد  بهدف  الر�صمية  وغري  الر�صمية  اجله�د  بتكثيف  ونطالب  كما 
�صج�ن  يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  ق�صية  لبحث  جنيف  �تفاقيات  يف  �الأطر�ف 
االنتهاكات  وبحث  والقان�نية،  االإن�صانية  باأبعادها  االإ�صرائيلية  االعتقال  ومراكز 
االأمنية  االأجهزة  تقرتفها  التي  والرابعة  الثالثة  وبخا�صة  جنيف  التفاقيات  اجل�صيمة 
و�ص�ره  اأ�صكاله  مبختلف  تعذيب  من  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  �صد  االإ�صرائيلية 
حترتم  باأن  املتعاقدة  ال�صامية  االأطراف  ومطالبة  بالكرامة،  وحاطة  الاإن�صانية  ومعاملة 
تعهداتها ال�اردة يف املادة االأوىل من اتفاقيات جنيف والتي تعهدت مب�جبها باأن حترتم 

تلك االتفاقيات، واأن تكفل احرتامها، يف جميع الظروف واالأح�ال.   
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التعذيب يف ال�ضجون ومراكز الحتجاز الفل�ضطينية
بد  ال  فاإنه  الفل�صطينية  االحتجاز  ومراكز  ال�صج�ن  يف  التعذيب  م��ص�ع  مناق�صة  بهدف 
بكافة  التعذيب  مبناه�صة  ال�صلة  ذات  الفل�صطينية  الت�صريعية  املنظ�مة  فح�س  من  اأواًل 
اأ�صكاله، وبيان مدى فعاليتها، ومدى ان�صجامها مع امل�اثيق واالتفاقيات الدولية وبخا�صة 
اإجراءات  اتخاذ  وج�ب  على  الثانية  مادتها  يف  اأكدت  التي  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية 
ت�صريعية “فّعالة” ملنع اأعمال التعذيب وعدم التذّرع باأية ظروف ا�صتثنائية اأّيًا كانت مبا 
فيها حاالت الط�ارىء وعدم اال�صتقرار ال�صيا�صي كمربر للتعذيب وعدم التذرع باالأوامر 
ال�صادرة عن م�ظفني اأعلى مرتبة اأو عن �صلطة عامة كمربر للتعذيب، واأكدت يف مادتها 
ال�طني  اجلنائي  القان�ن  مب�جب  التعذيب  اأ�صكال  جميع  جترمي  �صمان  على  الرابعة 

وفر�س عق�بات رادعة عليها تاأخذ بعني االعتبار طبيعتها اخلطرة.

التعذيب،  مبناه�صة  ال�صلة  ذات  الت�صريعية  املنظ�مة  يف  تظهر  ثغرة  اأّي  عند  و�صنت�قف 
وُن�صلط ال�ص�ء عليها، وُنقّدم مقرتحاتنا بهدف تعديلها وتط�يرها، مبا ي�صمن ان�صجامها 
وبروت�ك�لها  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  �صيما  ال  الدولية  واالتفاقيات  امل�اثيق  مع 
االختياري، اأي مبعنى “�إدماج” تلك امل�اثيق واالتفاقيات يف النظام القان�ين الفل�صطيني. 
قيام  ب�صرورة  الدع�ة  جُندد  االآن  من  فاإننا  االأكمل،  ال�جه  على  الفائدة  تتحقق  ولكي 
التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  بتبني  واحد  جانب  من  باإعالن  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة 
واملعاملة  التعذيب  ماأ�ص�صة حظر  املتحدة يف  االأمم  وبروت�ك�لها االختياري ثمرات جه�د 
اأو املهينة حظرًا مطلقًا وفر�س عق�بات جنائية رادعة على تلك املمار�صات  الالاإن�صانية 
الالاإن�صانية  املعاملة  و�صروب  التعذيب  مناه�صة  يف  فّعالة  ومتابعة  ر�صد  اآليات  وخلق 
واحلاطة بالكرامة، وقائيًا وعالجيًا، واإن�صاف �صحاياه وم�صاندتهم واإعادة تاأهيلهم.     

االحتجاز  ومراكز  ال�صج�ن  يف  التعذيب  ممار�صة  عن  للحديث  �صننتقل  ذلك  بعد 
تلك  تطغى  فتارة  واجلزر،  املد  بحالة  و�صفها  ميكن  مبراحل  مرت  والتي  الفل�صطينية، 
فردية  اإىل حاالت  النهج  من  تنتقل  اأخرى  وتارة  مدرو�صًا،  نهجًا  وتك�ن  بق�ة  املمار�صات 
“�حل�صانة”  من  بن�ع  بتمتعهم  انطباع  لديهم  وكاأنَّ  اأمنية  عنا�صر  قبل  من  مُتار�س 
يف  جديتها  ومدى  �ل�صيا�صية”  “�الإر�دة  عن  احلديث  �صيبداأ  وهنا  ال�صيا�صي،  والغطاء 

التعذيب يف ال�ضجون 
ومراكز الحتجاز الفل�ضطينية
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الظروف  كانت  اأّيا  مطلقًا،  حظرًا  بالكرامة  احلاطة  واملعاملة  التعذيب  حظر  ماأ�ص�صة 
خا�صع  االأمني  امل�صت�ى  الأنَّ  ارتكابه،  عن  وامل�ص�ؤولني  مرتكبيه  حما�صبة  ويف  واالأح�ال، 

بق�ة القان�ن للم�صت�ى ال�صيا�صي، اأو ينبغي اأن يك�ن االأمر كذلك.          

حظر القان�ن االأ�صا�صي الفل�صطيني ممار�صة التعذيب، وهذا ما اأكدته املادة )13( منه 
والتي ن�صت على اأنه:

 ال يجوز �إخ�صاع �أحد الأي �إكر�ه �أو تعذيب، ويعامل �ملتهمون و�صائر �ملحرومني من . 1
حرياتهم معاملة الئقة.

يقع باطاًل كل قول �أو �عرت�ف �صدر باملخالفة الأحكام �لفقرة �الأوىل من هذه �ملادة.. 2

حظر  يف  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  مع  املبداأ  حيث  من  من�صجٌم  الد�صت�ري  الن�س  هذا 
ممار�صته، ولكنه قد اأغفل جترمي التعذيب وفر�س عق�بة جنائية رادعة على ممار�صته، 
اإجراءات  اتخاذ  وج�ب  على  اأكدت  والتي  االتفاقية  من  الثانية  املادة  تقت�صيه  ما  وفق 
تعديل  اإىل  يحتاج  املذك�ر  الن�س  فاإن  وبذلك  التعذيب،  اأعمال  ملنع  “فّعالة”  ت�صريعية 
و�التفاقيات  �ملو�ثيق  يف  �لو�رد  باملفهوم  “�لتعذيب  اأن  على  ين�س  ثالث  بند  باإ�صافة 
من  و�لعزل  �لو�صف  جنائية  عقوبة  ت�صتوجب  جرمية  �الإن�صان  حلقوق  �لدولية 
�لوظيفة”. وهنا ُيحقق هذا الن�س الد�صت�ري اأهدافه باندماجه مع امل�اثيق واالتفاقيات 

الدولية يف جترمي التعذيب وحتديد �صقفه العقابي باجلناية.   

خالل  من  الد�صت�ري  امل�صت�ى  على  التعذيب  جترمي  اإىل  ال��ص�ل  ميكن  فاإنه  ذلك،  ومع 
احلق�ق  باب  يف  االأهمية  بالغ  ن�ٌس  وه�  االأ�صا�صي،  القان�ن  من   )32( املادة  ن�س 
يكفلها  التي  واحلريات  احلق�ق  على  اعتداء  اأّي  اأن  على  �صراحة  اأكد  وقد  واحلريات، 
القان�ن االأ�صا�صي اأو القان�ن جرمية ال ت�صقط الدع�ى اجلنائية وال املدنية النا�صئة عنها 
اأن  يف  �صك  وال  ال�صرر.  عليه  وقع  ملن  عاداًل  تع�ي�صًا  ال�طنية  ال�صلطة  وت�صمن  بالتقادم 
التعذيب ميثل اعتداًء على احلق يف ال�صالمة اجل�صدية كحق اأ�صا�صي من حق�ق االإن�صان.

اإاّل اأنه مل ُيبني و�صف هذه اجلرمية  هذا الن�س الد�صت�ري، واإْن كان قد جّرم التعذيب، 
ال��صف  “جنائية”  باجلرمية  حتديده  ينبغي  وكان  للجرمية،  الثالثي  للت�صنيف  وفقًا 
اأي�صًا  د�صت�ري  ك�صقف  �لوظيفة  من  �لعزل  على  التاأكيد  مع  د�صت�ري،  ك�صقف  اجلرمي 

القان�ن  يكفلها  التي  واحلريات  احلق�ق  من  اأّي  على  االعتداء  حال  املذك�ر  الن�س  يف 
االأ�صا�صي، وذلك على غرار ما فعل القان�ن االأ�صا�صي يف املادة )106( منه والتي اأكدت 
على اأن االأحكام الق�صائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها اأو تعطيل تنفيذها على 
م�ظفًا  املتهم  كان  اإذا  ال�ظيفة  من  والعزل  باحلب�س  عليها  يعاقب  جرمية  كان  نح�  اأي 

عامًا اأو مكلفًا بخدمة عامة.

ال�صابع  الباب  يف  ال�اردة  االأ�صا�صي  القان�ن  من   )111( املادة  اإىل  مبا�صرة  نذهب  االآن 
فر�ص  يجوز  “ال  التايل:  النح�  على  جاءت  والتي  الط�ارىء،  حالة  باأحكام  اخلا�س 
�ملعلن  �لهدف  لتحقيق  �ل�صروري  بالقدر  �إاّل  �الأ�صا�صية  و�حلريات  �حلقوق  على  قيود 

يف مر�صوم �إعالن حالة �لطو�رىء”.

هذا الن�س الد�صت�ري، ه� من اأبرز الن�ص��س التي حتتاج اإىل مراجعة عاجلة يف القان�ن 
االأ�صا�صي، فهنالك طائفة من احلق�ق ال ميكن امل�صا�س بها حتت اأّي ظرف من الظروف، 
باحلق�ق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  هنا  اال�صرت�صاد  وميكن  �لتعذيب،  حظر  بينها  ومن 
اأقرته اللجنة املعنية بحق�ق  املدنية وال�صيا�صية واالتفاقية االأوروبية حلق�ق االإن�صان وما 
التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  اأن  كما  اخل�ص��س،  بهذا  املتحدة  لالأمم  التابعة  االإن�صان 
ظروف  باأية  �لتذرع  يجوز  “ال  اأنه  على  الثانية  بفقرتها  الثانية  مادتها  يف  اأكدت  قد 
�أو عدم  �أو تهديد باحلرب  �أكانت هذه �لظروف حالة حرب  �أياً كانت، �صو�ء  ��صتثنائية 
كمربر  �الأخرى  �لعامة  �لطو�رىء  حاالت  من  حالة  �أية  �أو  د�خلي  �صيا�صي  ��صتقر�ر 

للتعذيب”. وهذا ما اأكدته اأي�صًا �صك�ك وم�اثيق حق�ق االإن�صان ذات ال�صلة. 

وذات االأمر ين�صحب اأي�صًا على املادة )112( من القان�ن االأ�صا�صي والتي ن�صت على اأنه 
“يجب �أن يخ�صع �أي �عتقال ينتج عن �إعالن حالة �لطو�رىء للمتطلبات �لدنيا �لتالية:

�أي توقيف يتم مبقت�صى مر�صوم �إعالن حالة �لطو�رىء ير�جع من قبل �لنائب . 1
تاريخ  من  يوماً  ع�صر  خم�صة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  �ملخت�صة  �ملحكمة  �أو  �لعام 

�لتوقيف.
 يحق للموقوف �أن يوكل حمامياً يختاره”.. 2
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 اإذ ينبغي اأن يكفل الن�س الد�صت�ري املذك�ر احلق يف ال�صالمة اجل�صدية وعدم التعر�س 
كحق  بالكرامة  احلاطة  اأو  املُهينة  اأو  الالاإن�صانية  املعاملة  �صروب  من  وغريه  للتعذيب 

مكف�ل وال مُي�س اأيًا كانت الظروف واالأح�ال واملربرات.  

وبخا�صة  الدولية  واالتفاقيات  امل�اثيق  مع  االأ�صا�صي  القان�ن  اأحكام  تن�صجم  وبذلك 
اأو الالاإن�صانية  اأو العق�بة القا�صية  اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 
واالأح�ال  الظروف  التعذيب وحظره حظرًا مطلقًا يف جميع  املهينة؛ من حيث مفه�م  اأو 
وجترميه ب�صقف جنائي د�صت�ري ال ي�صح الأّي ت�صريع كان ) قان�ن، قرار بقان�ن، نظام 
اأو الئحة، مر�ص�م اأو قرار رئا�صي اأو حك�مي ...( النزول عن هذا ال�صقف الد�صت�ري.   

هذا يف املجال الد�صت�ري، واأّما يف املجال القان�ين يف مناه�صة التعذيب، فنبداأ باجلانب 
كان حُمَكمًا يف   2001 ل�صنة  رقم )3(  االإجراءات اجلزائية  قان�ن  باأن  ونق�ل  االإجرائي 
اأو  الالاإن�صانية  واملعاملة  التعذيب  �صروب  من  االإجرائية  وال�صمانات  احلماية  جمال 
احلاطة بالكرامة على امل�صت�ى ال�قائي، حيث ن�صت املادة )29( من قان�ن االإجراءات 
بذلك  �ملخت�صة  �جلهة  من  باأمر  �إاّل  حب�صه  �أو  �أحد  على  �لقب�ص  يجوز  “ال  اأنه  على 

قانوناً، كما جتب معاملته مبا يحفظ كر�مته، وال يجوز �إيذ�وؤه بدنياً �أو معنوياً”.  

االإجراءات  قان�ن  املادة )99( من  اأوجبت  فقد  التحقيق،  اإجراءات  �صري  و�صمانًا حل�صن 
املتهم  ج�صم  ُيعاين  اأن  املتهم،  ا�صتج�اب  يف  ي�صرع  اأن  قبل  النيابة،  وكيل  على  اجلزائية 
واأن ُيثبِّت يف حم�صر اال�صتج�اب كل ما ي�صاهده فيه من اإ�صابات ظاهرة و�صبب حدوثها. 
فاملتهم، الذي متَّ احتجازه يف اإحدى مراكز االحتجاز التابعة لالإجهزة االأمنية، قبل العر�س 
على النيابة، ميكن اأن يك�ن قد تعر�س للتعذيب على يد تلك االأجهزة، وبالتايل فاإنه يت�جب 
ذ ما ي�جبه الن�س القان�ين املذك�ر. كما وت�ؤكد املادة )100( من  على وكيل النيابة اأن ُينفِّ
قان�ن االإجراءات على اأن ياأمر وكيل النيابة العامة – من تلقاء نف�صه- باإجراء الفح��صات 
الطبية والنف�صية للمتهم من قبل اجلهات املخت�صة اإذا راأى �صرورة لذلك اأو بناًء على طلب 

من املتهم اأو من حماميه.

وبالتايل، فاإنَّ وكيل النيابة العامة اإذا ما ثبتت لديه واقعة التعذيب فعليه اأن ُيهدر االأق�ال 
واملعل�مات واأّي اعرتاف �صدر بنتيجته، اإعمااًل الأحكام القان�ن االأ�صا�صي وقان�ن االإجراءات 

اإليها كبينة يف  اجلزائية ب�صاأن حظر التعذيب وبطالن نتائجه، وال ي�صح مطلقًا اال�صتناد 
مرحلة املحاكمة، والأنَّ وكيل النيابة العامة يك�ن يف مثل تلك االأح�ال قد علم بوقوع جرمية 
�لتعذيب فعليه اأن يلجاأ ف�رًا اإىل اإعمال ن�س املادة )56( من قان�ن االإجراءات اجلزائية 

والتي اأكدت على اأْن ُتبا�صر النيابة العامة التحقيق “ف�ر” علمها باجلرمية. 

للتعذيب  م�اطن  اأّي  تعر�س  م�اجهة  يف  قائمة  تبقى  �لعام”  “�لنائب  م�ص�ؤولية  اأن  كما 
الظروف  جميع  يف  االأمنية،  االأجهزة  قبل  من  بالكرامة  احلاطة  املعاملة  و�صروب 
واالأح�ال، فه�، ال�كيل عن املجتمع يف حتريك ومبا�صرة الدع�ى اجلزائية وه� امل�صرف 
االأعلى على ماأم�ري ال�صبط الق�صائي من االأجهزة االأمنية، وميتلك كامل ال�صالحيات 
القان�نية يف الطلب من روؤ�صائهم م�صاءلتهم تاأديبيًا ويف اأن يق�م ه� مب�صاءلتهم جزائيًا.    

اأن  اإاّل  واعرتاف املتهم بارتكاب اجلرمية، واإْن كان يخ�صع لل�صلطة التقديرية للمحكمة، 
املادة )214( من قان�ن االإجراءات اجلزائية قد ا�صرتطت ل�صحة االعرتاف اأن ي�صدر 
حكم  و�صدور  وعيد.  اأو  وعد  اأو  معن�ي  اأو  مادي  اإكراه  اأو  �صغط  دون  واختيارًا  ط�اعية 
قان�ن  من   )273( املادة  اأن  اإاّل  للقا�صي،  ال�جدانية  للقناعة  يخ�صع  كان  واإْن  الق�صاء، 
االإجراءات اجلزائية قد اأكدت على اأنه ال يج�ز للمحكمة اأن تبني حكمها على اأي دليل متَّ 
الت��صل اإليه بطرق غري م�صروعة، اأي بالتعذيب و�صروب املعاملة الالاإن�صانية اأو احلاطة 
اأو  االإكراه  وطاأة  حتت  املتهم  عن  �صدر  اأنه  يثبت  ق�ل  كل  اأن  على  ون�صت  بل  بالكرامة، 

التهديد ُيهدر وال ُيع�ل عليه. 

واالتفاقيات  امل�اثيق  خطى  على  ت�صري  القان�نية  الن�ص��س  تلك  جميع  اأن  يف  �صك  وال 
الدولية التي حظرت التعذيب وغريه من �صروب املعاملة الالاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة 

حظرًا مطلقًا يف جميع الظروف واالأح�ال. 

ومع ذلك، فاإنه وبهدف الرتكيز على دور املنظمات غري احلك�مية يف الر�صد واحلماية 
لالأجهزة  التابعة  االحتجاز  مراكز  يف  بالكرامة  احلاطة  املعاملة  و�صروب  التعذيب  من 
قان�ن  من   )126( �ملادة  اأحكام  على  التعديالت  بع�س  اإجراء  من  بد  ال  فاإنه  االأمنية، 
البداية  حماكم  وروؤ�صاء  العامة  للنيابة   “ اأنه  على  ن�صت  والتي  اجلزائية  االإجراءات 
يف  امل�ج�دة  الت�قيف  واأماكن  )ال�صج�ن(  واالإ�صالح  التاأهيل  مراكز  تفّقد  واال�صتئناف 
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دوائرهم للتاأكد من عدم وج�د نزيل اأو م�ق�ف ب�صفة غري قان�نية، ولهم اأن يطلع�ا على 
باأي  يت�صل�ا  واأن  ياأخذوا �ص�رًا منها  واأن  الت�قيف واحلب�س  اأوامر  املركز وعلى  �صجالت 
م�ق�ف اأو نزيل وي�صمع�ا منه اأي �صك�ى يبديها لهم، وعلى مديري وماأم�ري املراكز اأن 

يقدم�ا لهم كل م�صاعدة للح�ص�ل على املعل�مات التي يطلب�نها”. 

اإذ ينبغي �أواًل اأن يرد الن�س املذك�ر على نح� اإلزامي ولي�س ج�ازي، وثانياً اأن ال يقت�صر 
اأو  نزيل  وج�د  عدم  من  فقط  التاأكد  على  والت�قيف  االحتجاز  مراكز  تفّقد  من  الهدف 
م�ق�ف ب�صفة غري قان�نية واإمنا التاأكد اأي�صًا من عدم تعّر�صه للتعذيب و�صروب املعاملة 
غري  املنظمات  القان�ين  الن�س  هذا  ل  ُيخ�ِّ اأن  وثالثاً  بالكرامة،  احلاطة  اأو  الالاإن�صانية 
خالل  من  العدالة  �صري  مبراقبة  االإن�صان  حق�ق  عن  بالدفاع  املعنية  وبخا�صة  احلك�مية 
تفّقد مراكز االحتجاز والت�قيف التابعة لالأجهزة االأمنية، وبذلك ت�صبح كافة اأن�صطتها 
الأه�اء  خا�صعة  وغري  القان�ن،  مب�جب  ملزم،  اأ�صا�س  اإىل  م�صتندة  املراكز  تلك  داخل 

واأمزجة االأجهزة االأمنية.  

ومن ال�صروري اأن ُن�صري هنا اإىل اأن التزام كل من جهاز املخابرات العامة وجهاز االأمن 
ال�قائي باحرتام احلق�ق واحلريات العامة، مبا فيها حظر التعذيب واملعاملة الالاإن�صانية 
وقان�ن  االأ�صا�صي  القان�ن  واأحكام  ن�ص��س  من  فقط  نابعًا  لي�س  بالكرامة،  احلاطة  اأو 
االإجراءات اجلزائية، واإمنا اأي�صًا من الت�صريع الذي ينظم عمل كّل منهما، وبخا�صة بعد 
الت�صريعات، وعلى نح�  “�إدماج” مبادىء ومعايري حق�ق االإن�صان الدولية يف تلك  اأن متَّ 
اإلزامي، وهذا ما اأكدته املادة )13( من قان�ن املخابرات العامة رقم )17( ل�صنة 2005 
والتي جاءت على النح� التايل: “على املخابرات مراعاة احلق�ق وال�صمانات املن�ص��س 
عليه  واأكدت  املجال”.  هذا  يف  الدويل  القان�ن  وق�اعد  الفل�صطينية  الق�انني  يف  عليها 
والتي  ال�قائي  االأمن  ب�صاأن  ل�صنة 2007  القرار بقان�ن رقم )11(  املادة )8( من  اأي�صًا 
جاءت باالآتي: “على االإدارة العامة لالأمن ال�قائي االلتزام باحرتام احلق�ق واحلريات 

وال�صمانات املن�ص��س عليها يف الق�انني الفل�صطينية وامل�اثيق واملعاهدات الدولية”.

اأن التزام ماأم�ري مراكز التاأهيل واالإ�صالح التابعة  اإىل  اأي�صًا  ُن�صري  اأن  ومن ال�صروري 
احلاطة  اأو  الالإن�صانية  املعاملة  و�صروب  التعذيب  بحظر  لل�صرطة  العامة  للمديرية 
اأو  ق�صائي  حلكم  تنفيذًا  املحب��صني  اأي  �لنزالء  حقوق  من  يتجزاأ  ال  جزء  ه�  بالكرامة 

امل�ق�فني حتت احِلفظ القان�ين، وهذا ما اأكدته املادة )37( من قان�ن مراكز التاأهيل 
تعذيب  “مُينع  اأنه  الثانية على  والتي ن�صت يف فقرتها  ل�صنة 1998  واالإ�صالح رقم )6( 
خماطبة  “مينع  اأنه  على  الثالثة  فقرتها  يف  ون�صت  معه”  ال�صدة  ا�صتعمال  اأو  النزيل 

النزيل ببذاءة اأو باألقاب حُمقرة”.

وبهدف ا�صتكمال االأر�صية القان�نية املالئمة لعمل االأجهزة االأمنية، مبا ين�صجم واحرتام 
االإن�صان  حلق�ق  الدويل  القان�ن  ومع  االأ�صا�صي،  القان�ن  يف  املكف�لة  واحلريات  احلق�ق 
فّعالة  ت�صريعية  اإجراءات  اتخاذ  على  اأكدت  التي  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  وبخا�صة 
العمل  من  بد  ال  فاإنه  بالكرامة،  احلاطة  اأو  الالاإن�صانية  املعاملة  و�صروب  التعذيب  ملنع 
للمكلفني  االأ�صا�صية  الدولية  املعايري  مع  لل�صرطة” من�صجم  “قانون ع�صري  اإقرار  على 
باإنفاذ القان�ن وق�اعد ال�صل�ك يف االأداء ال�ُصرطي، كما وال بد اأي�صًا من اإزالة كافة اأوجه 
الق�انني  مب�جب  االأمنية  االأجهزة  و�صالحيات  مهام  بني  احلا�صل  والت�صارب  التعار�س 
الت�صريعية  البيئة  ُت�صبح  التي حتكمها، وبيان حدود مهام و�صالحيات كل منها، كي ال 
املختلفة  االأمنية  االأجهزة  قبل  من  للم�اطنني  تع�صفي  احتجاز  لعمليات  خ�صبًا  م�صرحًا 
من �صاأنها اأن تف�صي اإىل تعذيب و�صروب من املعاملة الالاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة.     

ومدى  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  املفع�ل  ال�صارية  العقابية  الت�صريعات  ب�صاأن  واأّما 
فعاليتها يف مناه�صة التعذيب على امل�صت�ى العالجي وحتقيق الردع، فاإن تلك الت�صريعات 
ممار�صته،  على  رادعة  جنائية  عق�بات  تفر�س  ومل  للتعذيب  تعريفًا  ت�صع  مل  ولالأ�صف 
التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  مع  ين�صجم  ال  الت�جه  وهذا  �جلنحوية،  بالعقوبة  و�كتفت 
لعام 1984 التي اأوردت تعريفًا للتعذيب يف مادتها االأوىل واأكدت يف مادتها الثانية على 
وج�ب اتخاذ اإجراءات ت�صريعية فّعالة ملناه�صة التعذيب و�صددت يف مادتها الرابعة على 
�صمان اأن تك�ن جميع اأعمال التعذيب جرائم مب�جب القان�ن اجلنائي ال�طني ت�صت�جب 

عق�بات تتنا�صب مع طبيعتها اخلطرة.  

وللتدليل على هذا الت�جه يف الت�صريعات العقابية ال�صارية فقد جاء ن�س �ملادة )208( من 
قان�ن العق�بات االأردين رقم )16( ل�صنة 1960 �صاري املفع�ل يف ال�صفة الغربية على النح� 
القان�ن  يجيزها  ال  التي  وال�صدة  العنف  اأن�اع  من  ن�ع  اأي  �صخ�صًا  �صام  من   .1“ التايل: 
ثالثة  من  باحلب�س  ع�قب  ب�صاأنها  معل�مات  على  اأو  بجرمية  اإقرار  على  احل�ص�ل  بق�صد 
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اأ�صهر اإىل ثالث �صن�ات 2. واإذا اأف�صت اأعمال العنف وال�صدة هذه اإىل مر�س اأو جرح كانت 
العق�بة من �صتة اأ�صهر اإىل ثالث �صن�ات ما مل ت�صتلزم تلك االأعمال عق�بة اأ�صد”.

مناه�صة  اتفاقية  على  قيا�صًا  املذك�ر،  العقابي  الن�س  على  مالحظات  عدة  وهنالك 
التعذيب، فهذا الن�س ال ين�صجم مع مفه�م التعذيب ال�ارد يف املادة االأوىل من االتفاقية 
والتي ت�صرتط اأن تقع جرمية التعذيب من قبل �صخ�س ر�صمي اأو يت�صرف ب�صفة ر�صمية 
“من �صام” وهذه العبارة تن�صحب على  اأن الن�س املذك�ر ي�صتخدم عبارة  يف حني جند 
اأّي �صخ�س �ص�اًء اأكان يحمل �صفة ر�صمية اأو �صخ�س عادي ال يحمل �صفة ر�صمية، كما اأن 
وبخا�صة  فيها  امل�صرتكني  ت�صمل  وال  التعذيب  اأفعال  ارتكب  َمن  تقت�صر على  العبارة  تلك 

اأََمر بارتكابها. من 

)العنف  للتعذيب  اجل�صدي  اجلانب  على  رّكز  قد  املذك�ر  الن�س  اأن  ذلك،  اإىل  اأ�صف 
النف�س  على  اإيالمًا  اأ�صد  يك�ن  ما  عادة  الذي  �لنف�صي  �جلانب  متامًا  واأغفل  وال�صدة( 
يف  تندرج  اأفعال  على  يفر�صها  التي  العق�بة  اأن  كما  ط�يلة،  ملدة  النف�س  يف  اأثرًا  ويرتك 
م�صاألة  اأي�صًا  اأغفل  وقد  فّعالة،  جنائية  ولي�صت  “جنحوية”  عق�بة  هي  التعذيب  اإطار 
�صخ�س  اأو  ر�صمي  م�ظف  قبل  من  االأفعال  تلك  وق�ع  حال  يف  �لوظيفة  من  �لعزل 
يت�صرف ب�صفة ر�صمية، االأمر الذي ال ين�صجم واملادة الثانية من االتفاقية التي تتطلب 

“فّعالة” ملنع التعذيب. تدابري ت�صريعية 

قطاع  يف  املفع�ل  �صاري   1936 ل�صنة   )74( رقم  االنتدابي  العق�بات  قان�ن  ب�صاأن  واأّما 
غزة فقد جّرم التعذيب يف اأحكام ن�س �ملادة )108( منه والتي جاءت على النح� التايل: 
اأو  معه  العنف  اأو  الق�ة  ال�صتعمال  اآخر  �صخ�صًا  عّر�س  العامة  اخلدمة  يف  م�ظف  “ كل 
اأمر با�صتعمال الق�ة والعنف معه لكي ينتزع منه اأو من اأي فرد من اأفراد عائلته اعرتافًا 

بجرم اأو معل�مات تتعلق بجرم، يعترب اأنه ارتكب جنحة”.

واملاُلَحظ، اأن هذا الن�س العقابي ه� اأقرب اإىل مفه�م التعذيب ال�ارد يف اتفاقية مناه�صة 
�ص�اًء من  الغربية،  ال�صفة  املفع�ل يف  �صاري  املقابل  االأردين  العقابي  الن�س  التعذيب من 
اقت�صار  عدم  حيث  من  اأو  عام  م�ظف  قبل  من  التعذيب  جرمية  وق�ع  ا�صرتاطه  حيث 
التجرمي على َمن مار�صه و�صم�ل االآمر بالتعذيب بالتجرمي اأو من حيث اإحلاق �صخ�س ثالث 

مبفه�م التعذيب من خالل ا�صتخدام عبارة “اأو اأي فرد من اأفراد عائلته” يف الن�س. 

عق�بة  بفر�س  اكتفى  قد  غزة  قطاع  يف  املفع�ل  �صاري  املذك�ر  الن�س  فاإن  ذلك،  ومع 
كما  فّعالة،  جنائية  عق�بة  عليها  يفر�س  ومل  التعذيب  اأفعال  على  ال��صف  “جنحوية” 
من  �لعزل  م�صاألة  اأي�صًا  واأغفل  للتعذيب،  �لنف�صي  �جلانب  على  الرتكيز  اأغفل  قد  اأنه 
اتفاقية  من  الثانية  واملادة  ين�صجم  ال  الذي  االأمر  التعذيب،  جرائم  يف  العامة  �لوظيفة 

“فّعالة” ملنع اأعمال التعذيب. مناه�صة التعذيب التي تتطلب تدابري ت�صريعية 

مناه�صة  يف  فّعالية  اأكرث  ت�صريعية  بخطة  الفل�صطيني  العق�بات  قان�ن  م�صروع  جاء  وقد 
مناه�صة  اتفاقية  مع  ان�صجامًا  واأكرث  الردع،  وحتقيق  العالجي  امل�صت�ى  على  التعذيب 
يف  “�إخفاقاً”  ل  �صجَّ قد  املقابل  يف  ولكنه  ال�صارية،  العقابية  الت�صريعات  من  التعذيب 

ج�انب هامة �صنبينها خالل العر�س والتعليق على ن�ص��صه.

قد   )441( املادة  من  االأول  البند  اأن  التعذيب، جند  مناه�صة  الفّعالية يف  م�صت�ى  على 
اأورد تعريفًا للتعذيب م�صتمدًا من ن�س املادة االأوىل من اتفاقية مناه�صة التعذيب، وه� 
العقابية  الت�صريعات  منه  عانت  الذي  اخللل  عالج  يف  ُي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  هام  تط�ر 
ل اأحكام البند الثاين من املادة  ال�صارية على هذا ال�صعيد، كما اأن الن�س املذك�ر قد فعَّ
االأوىل من اتفاقية مناه�صة التعذيب والذي اأكد على اأن هذه االتفاقية ال تخل باأي ت�صريع 

وطني يت�صمن اأحكامًا ذات تطبيق اأ�صمل، وه� تط�ر الفت يف م�صروع القان�ن.

املادة  والرابع من  والثالث  الثاين  البند  ب��ص�ح من خالل  التط�ر  وميكن مالحظة هذا 
)441( من م�صروع القان�ن؛ حيث قّدم البند الثاين من الن�س تعريفًا للتعذيب �لنف�صي 
باأنه ُيق�صد به “ تهديد وترويع ال�صخ�س باإخ�صاعه للتعذيب واملعاملة القا�صية واحلاطة 
اأو�صاع  ظل  يف  احتجازه  اأو  املربرة،  غري  التامة  للعزلة  ال�صخ�س  اإخ�صاع  اأو  بالكرامة، 
تعري�س  اأو  مي�صيه،  الذي  ال�قت  اأو  فيه  ه�  الذي  املكان  معرفة  على  قادر  غري  جتعله 
معدة  اأماكن  يف  ال�صخ�س  و�صع  اأو  التام  االإهمال  اأو  وهمية  اإعدام  لعمليات  ال�صخ�س 

للتعذيب اأو يف ظروف ت�حي بنية ارتكاب اجلهات احلاجزة للتعذيب”.

تعني  باأنها  �لال�إن�صانية  �أو  �لقا�صية  للمعاملة  تعريفًا  الن�س  من  الثالث  البند  وقّدم 
الرابع  البند  العذاب واالأمل دون ت�فر غر�س حمدد”. فيما قّدم  “اإحلاق قدر كبري من 
من الن�س تعريفًا للمعاملة �ملهينة باأنها تعني “اإحلاق قدر كبري من االإذالل اأو االإهانة 

البدنية اأو النف�صية دون ت�افر غر�س حمدد”.
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ال��صف  “جنائية”  عق�بات  اجلديد  الفل�صطيني  العق�بات  قان�ن  م�صروع  فر�س  وقد 
التي فر�صت  ال�صارية  العقابية  بالت�صريعات  التعذيب، وه� تط�ر هام قيا�صًا  على جرائم 
عق�بات جنح�ية ال��صف على جرائم التعذيب، وهذا التط�ر من�صجم مع املادة الرابعة 
من اتفاقية مناه�صة التعذيب لعام 1984 التي اأكدت على جعل جرائم التعذيب م�صت�جبة 
لعق�بات فّعالة تاأخذ بعني االعتبار طبيعتها اخلطرة. وهذا ما جاء به امل�صروع يف املادة 
عامة  بخدمة  مكلف  �صخ�س  اأو  عام  م�ظف  كل   .1“ يلي:  ما  على  ن�صت  والتي   )442(
اأو �صكت على ذلك، يعاقب بال�صجن  اأو وافق  اأو حر�س على تعذيبه  اأَمر بتعذيب �صخ�س 
مدة ال تزيد على ع�صر �صن�ات 2. واإذا ن�صاأ عن التعذيب اإ�صابة املجني عليه بجرح بالغ 
اأو عاهة م�صتدمية تك�ن العق�بة ال�صجن امل�ؤقت 3. واإذا اأف�صى التعذيب اإىل م�ت املجني 

عليه تك�ن العق�بة ال�صجن مدى احلياة”.

حيث  تداركها  ينبغي  التي  “�لثغر�ت”  بع�س  من  ُيعاين  املذك�ر  الن�س  فاإن  ذلك،  ومع 
اأنه قد �أغفل جترمي َمن قام بارتكاب جرمية �لتعذيب، واقت�صر التجرمي على من اأَمر 
“وافق” على  اأو حّر�س اأو وافق اأو �صكت على جرمية التعذيب، ولي�س بال�صرورة اأن َمن 
“قام” مبمار�صته، وبالتايل فاإنه ينبغي اإدراج َمن قام بارتكاب جرمية  التعذيب ه� َمن 

التعذيب يف الن�س املذك�ر على نح� وا�صح و�صريح.

كعق�بة  �لعامة  �لوظيفة  من  �لعزل  �أغفل  قد  املذك�ر  الن�س  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
مناه�صة  اتفاقية  من  الثانية  املادة  تقت�صيه  الذي  االأمر  التعذيب،  جرمية  على  تكميلية 
قد  القان�ن  م�صروع  باأن  علمًا  التعذيب،  اأعمال  منع  يف  فّعال  ت�صريعي  كاإجراء  التعذيب 
خط�رة  اأقل  جرائم  وعلى  الت�صريعي  الف�صل  ذات  يف  التكميلية  العق�بة  هذه  ا�صتخدم 
ا�صت�جبت بح�صب امل�صروع عق�بات جنح�ية ال��صف!! وهذا ما ُيالَحظ من خالل املادة 
)449( والتي جاءت باالآتي: “كل م�ظف عام ا�صتعمل �صلطة وظيفته الإكراه اأحد االأفراد 
كان ذلك  �ص�اء  له  ينزل عن حق  اأن  اأو  فيه  يت�صرف  اأن  اأو  ماله  يبيع  اأن  بغري حق على 
األف دينار  اأو مل�صلحة غريه، يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن  مل�صلحة امل�ظف نف�صه 

وال تتجاوز �صعف قيمة املال حمل اجلرمية، و�لعزل من �لوظيفة”.   

ن�س  يف  فادحاً”  “خطاأً  الفل�صطيني  العق�بات  قان�ن  م�صروع  وا�صع�  ارتكب  وقد  هذا 
على  جاءت  والتي  بالتعذيب  املتعلق  الت�صريعي  الف�صل  ذات  يف  ال�اردة   )443( املادة 

النح� التايل: “كل طبيب اأو َمن يف حكمه �صارك يف ارتكاب جرمية التعذيب اأو غريه من 
اأو حلمل الغري  اآثار التعذيب  اأو تدخل يف اإخفاء  اأو الالاإن�صانية  �صروب املعاملة القا�صية 

باحلب�ص”. على االعتقاد بانتفاء وق�عه يعاقب 

�لو�صف  اإىل  اجلنائي  ال��صف  من  بالعق�بة  ال�صه�لة  بهذه  الهب�ط  ميكن  كيف  اإذ 
ارتكاب  يف  فعليًا  و�صارك  الطبي  الق�َصم  خان  الذي  الطبيب  على  )�حلب�ص(  �جلنحوي 

جرمية تعذيب اأو قام باإخفاء معاملها؟! 

عق�بة  تك�ن  اأن  القان�ن  م�صروع  يف  ال�اردة  العامة  االأحكام  مب�جب  ُيفرت�س  اإنه  ثم 
ال�صريك هي نف�س عق�بة الفاعل وهذا ما اأكدته املادة )120( ال�اردة يف االأحكام العامة 
يف امل�صروع!! كما اأن هذا الت�جه خمالف الأحكام اتفاقية مناه�صة التعذيب حيث �صاوت 

املادة الرابعة منها بني اأعمال التعذيب والت�اط�ؤ وامل�صاركة فيها.

تلك  مثل  املفرو�صة يف  لعق�بة احلب�س  اأدنى  ي�صع حدًا  اأنه مل  �لن�ص،  و�الأخطر يف هذ� 
امل�صروع  يف  العامة  االأحكام  اإىل  االأمر  هذا  يف  الرج�ع  يت�جب  فاإنه  وبالتايل  االأح�ال، 
املن�ص��س  والغرامة  “احلب�س  التايل:  النح�  على  جاءت  والتي   )52( املادة  وحتديدًا 
يعترب  االأدنى،  ُيبنّي حدها  اأن  دون  اآخر  قان�ن  اأي  اأو  القان�ن  هذا  م�اد  بع�س  عليها يف 
�حلد �الأدنى للحب�ص 24 �صاعة وللغرامة ع�صرة دنانري اأردين”. وبالتايل، فاإنه اإذا �صدر 
فاإن  �صاعة   24 ملدة  باحلب�س  تعذيب  جرمية  يف  فعليًا  م�صارك  طبيب  على  ق�صائي  حكم 
العمل  يت�جب  فاإنه  وبالنتيجة،  القان�ن!!  اأحكام  ومتفقًا مع  �صيك�ن �صحيحًا  هذا احلكم 

على تعديل اأحكام املادة )443( يف امل�صروع.

�لتعذيب  جر�ئم  ُيدرجو�  مل  امل�صروع  وا�صعي  اأن  اإىل  “�لتنبيه”  من  بد  ال  اأنه  كما 
الت�صريعي ينبغي  امل�صت�ى  �لعاملي للق�صاء �لوطني، وهذا خطاأ على  �صمن �الخت�صا�ص 
مع  ين�صجم  وال  التعذيب،  مناه�صة  يف  املتحدة  االأمم  وجه�د  ين�صجم  ال  الأنه  تداركه، 
مبادىء برين�صت�ن ب�صاأن ال�الية العاملية، وال ين�صجم مع اتفاقية مناه�صة التعذيب والتي 

�صددت على اتخاذ اإجراءات ت�صريعية وق�صائية فّعالة يف منع اأعمال التعذيب. 
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فقد جاء ن�س املادة )23( من م�صروع قان�ن العق�بات ال�اردة حتت عن�ان االخت�صا�س 
فل�صطني  يف  وجد  من  كل  على  القان�ن  هذا  اأحكام  “ ت�صري  التايل:  النح�  على  العاملي 
من  بجرمية  متدخاًل  اأو  حمر�صًا  اأو  �صريكًا  اأو  فاعاًل  ب��صفه  اخلارج  يف  ارتكب  اأن  بعد 

التالية: اجلرائم 
جرائم �صد االإن�صانية. 1
تخريب اأو تعطيل و�صائل املخابرات وامل�ا�صالت الدولية. 2
االجتار بالن�صاء اأو بال�صغار اأو الرقيق اأو باملخدرات”.. 3

التعذيب �صمن  اإدراج جرائم  اأغفل�ا  قد  امل�صروع  وا�صعي  اأن  املذك�ر  الن�س  ويت�صح من 
�صمن  �حلرب”  “جر�ئم  اإغفال  يتم  كيف  ثم  ال�طني.  للق�صاء  العاملي  االخت�صا�س 
االخت�صا�س العاملي للق�صاء ال�طني؟! مع التاأكيد على اأن هذا االإغفال خمالٌف ملبادىء 

برين�صت�ن ب�صاأن ال�الية العاملية وي�صكل خطاأ فادحًا ينبغي تداركه. 

ومن الغريب حقًا، اأن ُت�صري املادة )24( من م�صروع قان�ن العق�بات اجلديد اإىل اأن اجلرائم 
التي تخ�صع لالخت�صا�س العاملي للق�صاء ال�طني، وهي ال�اردة يف ن�س املادة )23( اأعاله، 
�أن ت�صقط بالتقادم!! والأن مثل هذا الت�جه ال  ميكن  ومن بينها اجلرائم �صد االإن�صانية، 
يتفق مع اأحكام القان�ن االأ�صا�صي وال يتفق مع م�اثيق واتفاقيات حق�ق االإن�صان وبخا�صة 
اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �صد االإن�صانية وال يتفق مع مبادىء 

برين�صت�ن ب�صاأن ال�الية العاملية فاإنه ُي�صكل خطاأ فادحًا يت�جب العدول عنه.

يف املجمل، فاإننا ويف الي�م العاملي ملناه�صة التعذيب، واإعمااًل التفاقية مناه�صة التعذيب 
لعام 1984 التي ت�ؤكد على �صرورة اتخاذ اإجراءات ت�صريعية فّعالة ملنع اأعمال التعذيب، 
ندع� اإىل ا�صتكمال اجله�د الإجناز م�صروع قان�ن العق�بات الفل�صطيني اجلديد واإقراره 
امل�صروع  على  اإبداوؤها  مت  التي  القان�نية  املالحظات  اأخذ  �صرورة  مع  االأ�ص�ل،  ح�صب 
لالأحكام  كاملة  مراجعة  اإجراء  �صرورة  وكذلك  االعتبار.  بعني  التعذيب  جرائم  ب�صاأن 
املتعلقة بـ“اجلرائم امل�صرة باالأمن اخلارجي والداخلي لل�طن” نظرًا ل�ج�د مالحظات 
قان�نية عديدة عليها ال يت�صع املجال لعر�صها يف هذه ال�رقة املخ�ص�صة مل��ص�ع مناه�صة 

بالكرامة. التعذيب واملعاملة احلاطة 

ما  التعذيب  جرائم  من  و�حلماية”  �لر�صد  “�آليات  اأن  على  اأي�صًا  التاأكيد  من  بد  وال 
تفعيل  اأهميتها يف  الت�صريعي، رغم  امل�صت�ى  وا�صح على  تنظيم منهجي  اإىل  تفتقر  زالت 
تلك الت�صريعات من خالل ر�صد وت�ثيق عمليات التعذيب والعمل على حما�صبة مرتكبيه 
وتقدمي الع�ن واحلماية وامل�صاندة ل�صحاياه. ونظرًا ل�صع�بة اإدراجها يف الت�صريعات ذات 
ال�صلة مب��ص�ع التعذيب كقان�ن العق�بات وقان�ن االإجراءات اجلزائية وق�انني االأجهزة 
الت�صريعات،  تلك  واأهداف  طبيعة  الختالف  واالإ�صالح،  التاأهيل  مراكز  وقان�ن  االأمنية 
“قانون  اإقرار  العمل على  تنظيم من خالل  اإىل  يحتاج  االأمر  باأن هذا  الق�ل  �صبق  فقد 

خا�ص” يبني و�صائل واآليات الر�صد والت�ثيق الفّعال.

بحيث ين�س هذا القان�ن اخلا�س على ت�صكيل هيئة وطنية ملناه�صة �لتعذيب و�ملعاملة 
�حلاطة بالكر�مة من خرباء ومهنيني م�صه�د لهم بالكفاءة واال�صتقاللية واحلياد، وعلى 
كافة  على  احل�ص�ل  من  متكنها  وا�صعة  قان�نية  �صالحيات  ومنحها  باحل�صانة،  متتعها 
وباملحتجزين  املختلفة  االأمنية  لالأجهزة  التابعة  االحتجاز  باأماكن  املتعلقة  املعل�مات 
اإليهم واإجراء املقابالت معهم بحرية تامة، وين�س على وج�د  لديها، واإمكانية ال��ص�ل 
اآليات  وعلى  و�ص�ره،  اأ�صكاله  مبختلف  التعذيب  جرائم  عن  املبلغني  حلماية  �صمانات 
الر�صد  وهيئات  االإن�صان  حق�ق  وم�ؤ�ص�صات  ال�طنية  الهيئة  بني  للت�ا�صل  واإجراءات 
مب�صاألة  املعني  اخلا�س  واملقرر  الفرعية  واللجنة  التعذيب  مناه�صة  كلجنة  الدولية 

التعذيب، وعلى تقارير الهيئة ال�طنية واآليات و�صبل االلتزام بها.

على اأن يكفل هذا القان�ن اخلا�س اإن�صاء �صندوق لتعوي�ص �صحايا �لتعذيب واإن�صافهم 
تعقيدات بريوقراطية  اأية  وبعيدة عن  ومب�صطة  �صل�صة  وباإجراءات عمل  تاأهيلهم  واإعادة 
مناه�صة  اتفاقية  اإدماج  على  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة  عزم  ي�ؤكد  مبا  لها،  مربر  ال 
وميكن  كما  وعالجيًا،  وقائيًا  واإنفاذها  ت�صريعاتها  يف  االختياري  وبروت�ك�لها  التعذيب 
متخ�ص�صًا  دلياًل  باعتباره  ا�صتنب�ل”  “بربوت�ك�ل  االإطار  هذا  يف  اأي�صًا  اال�صرت�صاد 
العق�بة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  ب�صاأن  الفعالني  والت�ثيق  بالتق�صي 

اأو املُهينة. اأو الالاإن�صانية  القا�صية 

ومدى  التعذيب،  مب��ص�ع  املتعلقة  الت�صريعية  املنظ�مة  بحث  من  فرغنا  اأن  وبعد  االآن، 
التعذيب،  الدولية وجه�د االأمم املتحدة يف مناه�صة  امل�اثيق واالتفاقيات  ان�صجامها مع 
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�صج�ن  يف  التعذيب  م��ص�ع  عن  نتحدث  اأن  بقي  اخل�ص��س،  بهذا  مقرتحاتنا  وقدمنا 
ومراكز االحتجاز الفل�صطينية على اأر�س ال�اقع.

�صهد االنق�صام الداخلي الفل�صطيني مراحل مد وجزر يف ممار�صات التعذيب يف ال�صج�ن 
فقد  ال�صعيد،  هذا  على  االأ�ص�اأ  ه�   2007 عام  كان  وقد  الفل�صطينية،  االحتجاز  ومراكز 
�صهد انتهاكات وا�صعة من �صروب التعذيب واملعاملة احلاطة بالكرامة، وعلى نح� مدرو�س 
وممنهج، ومدَّ الق�صاء الع�صكري واليته على املدنيني على نح� وا�صع يف كل من ال�صفة الغربية 
وقطاع غزة خالفًا الأحكام القان�ن االأ�صا�صي، ثم تراجعت تلك املمار�صات واالنتهاكات على 
نح� ملح�ظ اأواخر العام 2009 مع ت�افر االإرادة ال�صيا�صية، لتع�د تلك املمار�صات جمددًا 

خالل العام 2010، ثم تنح�صر بعد ذلك خالل العامني 2011 و 2012. 

التعذيب  اأ�صكااًل من  االإن�صان  م�ؤ�ص�صات حق�ق  “احلق” وغريها من  م�ؤ�ص�صة  وثقت  وقد 
االأمنية يف كل من  االأجهزة  امل�اطنني من قبل  بالكرامة م�ر�صت جتاه  واملعاملة احلاطة 
على  املربح  وال�صرب  متن�عة،  بطرق  ال�صبح  اأبرزها:  ومن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة 
واإطفاء  والفلقة،  املجدلة،  واالأ�صالك  والع�صي  واالأحذية  باالأيدي  اجل�صد  اأنحاء  كافة 
بالكهرباء،  وال�صعق  االأقارب،  من  والنيل  بالقتل  والتهديد  املحتجز،  ج�صد  يف  ال�صجائر 
االنفرادي  والعزل  الكرامة،  من  والنيل  النف�صي  لالأذى  ال�صعر  وحلق  والتحقري  وال�صتم 
ملدة ط�يلة وبظروف قا�صية، والتحقيق الليلي املت�ا�صل واحلرمان من الن�م وغريها من 

التعذيب واملعاملة احلاطة بالكرمة.  اأ�صاليب 

العديد  اإىل  الفل�صطيني  الداخلي  االنق�صام  مرحلة  خالل  التعذيب  ممار�صات  اأدت  وقد 
نتيجة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  االحتجاز  ومراكز  ال�صج�ن  يف  ال�فاة  حاالت  من 

التعذيب اأو دالالت ق�ية ت�صري الرتكابه.

نذكر منها يف �ل�صفة �لغربية: وفاة امل�اطن جمد الربغ�ثي يف مقر املخابرات برام اهلل 
بتاريخ  بجنني  ال�قائي  االأمن  مقر  يف  احلاج  حممد  امل�اطن  ووفاة   ،2008/2/22 بتاريخ 
2009/2/8، ووفاة امل�اطن هيثم عمرو يف مقر املخابرات يف اخلليل بتاريخ 2009/6/15، 

ووفاة امل�اطن فادي حمادنة يف مقر املخابرات بنابل�س بتاريخ 2009/8/10. 

ونذكر منها يف قطاع غزة: وفاة امل�اطن حممد اأب� �صته مبركز �صرطة مكافحة املخدرات 
بغزة بتاريخ 2008/6/27، ووفاة امل�اطن نهاد الدباكي يف مركز �صرطة املغازي بتاريخ 
 ،2009/3/6 بتاريخ  رفح  �صرطة  مركز  يف  جردات  زايد  امل�اطن  ووفاة   ،2009/2/9
ووفاة امل�اطن فريد اأب� �صحمه يف مركز �صرطة خان ي�ن�س بتاريخ 2009/12/11، ووفاة 

امل�اطن عادل رزق يف مقر االأمن الداخلي بغزة بتاريخ 2011/4/19.

واملعاملة  التعذيب  ممار�صات  حظر  �صعيد  على  حت�اًل   2012 و   2011 عاما  �صهد  وقد 
االأجهزة  اأداء  يف  ممنهجة  ظاهرة  ت�صكل  ال  املمار�صات  تلك  وباتت  بالكرامة،  احلاطة 
االأمنية، بقدر ما ت�صكل حاالت فردية يرتكبها اأفراد من االأجهزة االأمنية املختلفة ما زال 

“�حل�صانة” والغطاء ال�صيا�صي.   لديهم انطباع فيما يبدو بتمتعهم بن�ع من 

�لرقابة  على  عازمة  �صيا�صية  �إر�دة  تبلور  عدم  ظل  يف  االنطباع،  هذا  مثل  ويكمن 
و�ملربر�ت،  �لظروف  كانت  �أياً  �الآن،  لغاية  �لتعذيب  جر�ئم  على  ية  �جلدِّ و�ملحا�صبة 
االأمر الذي انعك�س بدوره على حمدودية االأداء لدى اجلهات املكلفة قان�نًا مبراقبة �صري 
االنتهاكات  على  واملحا�صبة  االأمنية،  لالأجهزة  التابعة  االحتجاز  مراكز  وتفّقد  العدالة 
على  اأح�الها  باأف�صل  املحا�صبة  عملية  اقت�صرت  فقد  وبذلك  بداخلها،  مُتار�س  التي 
تع�ي�صات  مع  اجل�صيمة  االنتهاكات  تلك  مب�اجهة  فّعالة  غري  �ن�صباطية”  “عقوبات 

مالية يف بع�س االأحيان ل�صحاياها.       

فّعالة  ت�صريعية  منظ�مة  بناء  اأهمية  على  ن�ؤكد  واإذ  التعذيب،  ملناه�صة  العاملي  الي�م  يف 
على  رادعة  جنائية  عق�بات  وتفر�س  بالكرامة،  احلاطة  واملعاملة  التعذيب  حظر  تكفل 
ممار�صة تلك االنتهاكات اجل�صيمة حلق�ق االإن�صان وكرامته، وت�صع اآليات ر�صد وحماية 
الع�ن  وتقدمي  مرتكبيه  حما�صبة  بهدف  التعذيب  ملمار�صات  وفّعال  مهني  ت�ثيق  تكفل 
فاإننا جندد  ال�صعيد،  هذا  على  املتحدة  االأمم  وجه�د  ين�صجم  ل�صحاياه، مبا  وامل�صاندة 
دومًا  يبقى  فاإنه  واالإتقان  الكفاءة  من  بلغ  مهما  الت�صريعي  البناء  هذا  اأن  على  التاأكيد 
مالحقة  على  وعازمة  مطلقًا  حظرًا  التعذيب  حظر  يف  جادة  �صيا�صية  اإرادة  اإىل  بحاجة 

وحما�صبة مرتكبيه يف جميع الظروف واالأح�ال. 
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A L -HAQوالتو�ضيات اخلامتة 
الدويل  القان�ن  م�صت�ى  على  واالإقليمية  الدولية  اجله�د  عر�س  من  ط�يل  م�ص�ار  بعد 
حلق�ق االإن�صان والقان�ن الدويل االإن�صاين واالإجماع الدويل منقطع النظري يف مناه�صة 
الظروف  جميع  يف  مطلقًا  حظرًا  وحظره  و�ص�ره،  اأ�صكاله  بكافة  والتنديد  التعذيب 
االإن�صانية،  للكرامة  وامتهانًا  االإن�صان  حق�ق  الأب�صط  خطريًا  انتهاكًا  باعتباره  واالأح�ال، 
وم�صاندتهم  �صحاياه  اإن�صاف  ووج�ب  الب�صر،  يرتكبها  التي  االأفعال  اأحط  من  ك�نه 

واإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.

يد  على  االإ�صرائيلي  االحتالل  �صلطات  متار�صه  الذي  التعذيب  م��ص�ع  تناولنا  اأن  وبعد 
حمققني حمرتفني با�صتخدام و�صائل واأ�صاليب التعذيب اجل�صدي والنف�صي جتاه االأ�صرى 
وتقارير  وب�صهادات  والق�صائي،  ال�صيا�صي  امل�صت�ى  من  وبغطاء  الفل�صطينيني،  واملعتقلني 

م�ثقة، يف انتهاك ج�صيم للقان�ن الدويل االإن�صاين.

مد  بحاالت  مر  الذي  الفل�صطينية  ال�صج�ن  يف  اأي�صًا  التعذيب  م��ص�ع  ناق�صنا  اأن  وبعد 
الت�صريعية  املنظ�مة  وبحثنا يف  االآن،  ولغاية  الداخلي  االنق�صام  بداية مرحلة  وجزر منذ 
التعذيب،  مناه�صة  يف  جادة  �صيا�صية  اإرادة  ت�فر  ومدى  فعاليتها  ومدى  الفل�صطينية 

وبحثنا يف اآليات الر�صد واحلماية من التعذيب على امل�صت�ى ال�طني.

نخرج باملح�ضلة النهائية اإىل النتائج والتو�ضيات التالية:
�صرورة العمل على اإعداد خطة وطنية �صاملة تعتمد اآليات فّعالة وم�حدة يف عملية . 1

بحق  �صيا�صي  وبغطاء  االحتالل  �صلطات  متار�صها  التي  التعذيب  جرائم  “ت�ثيق” 
االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني يف �صج�ن ومراكز االعتقال االإ�صرائيلية، الأهميتها 
الق�ص�ى يف جتهيز دعاوى ق�صائية واإقامتها اأمام املحاكم اجلنائية ال �صيما االأوروبية 
التي تاأخذ بال�الية الق�صائية العاملية، باعتبارها انتهاكات ج�صيمة التفاقيات جنيف 
املدنيني يف  االأ�صخا�س  ب�صاأن حماية  والرابعة  اأ�صرى احلرب  ب�صاأن  الثالثة  �صيما  ال 

وقت احلرب، وت�صكل جرائم حرب يف القان�ن الدويل، وال ت�صقط بالتقادم.

تدويل . 2 باجتاه  الر�صمي  وغري  الر�صمي  امل�صت�ى  على  الفل�صطينية  اجله�د  تكثيف 
االإن�صانية  باأبعادها  االحتالل،  �صج�ن  يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  ق�صية 
واملعاملة  والنف�صي  اجل�صدي  التعذيب  واأ�صاليب  اأ�صكال  كافة  لف�صح  والقان�نية، 
كافة  ورجال، يف  ون�صاًء  اأطفااًل  الفل�صطينيني  بحق  التي متار�س  بالكرامة  احلاطة 

والتو�ضيات اخلامتة 
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واحلماية  الر�صد  واآليات  هيئات  خمتلف  اإىل  اللج�ء  فيها  مبا  الدولية،  املحافل 
اأو�صاع  لبحث  حقائق  تق�صي  جلنة  بت�صكيل  واملطالبة  املتحدة،  لالأمم  التابعة 

االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني يف �صج�ن االحتالل. 

ق�صية . 3 لعر�س  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتن�صيق  الفل�صطينية  اجله�د  تكثيف 
االأ�صرى واملعتقلني على اأجندة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة واملطالبة باأن ت�عز 
املركز  ح�ل  قان�نية”  “فت�ى  باإ�صدار  الدولية  العدل  ملحكمة  العامة  اجلمعية 
القان�ين لالأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني يف �صج�ن االحتالل والتزاماته جتاههم 
الآلية  وفقًا  وذلك  الدويل،  القان�ن  واتفاقيات  وم�اثيق  واأعراف  ق�اعد  مب�جب 
املادة )1/96( من ميثاق االأمم املتحدة التي جُتيز للجمعية العامة لالأمم املتحدة 

اأن تطلب اإىل حمكمة العدل الدولية اإفتاءها يف اأية م�صاألة قان�نية.      

تكثيف اجله�د الفل�صطينية والعربية للمطالبة بعقد اجتماع عاجل للدول االأطراف . 4
بكافة  الفل�صطينيني  واملعتقلني  االأ�صرى  ق�صية  لبحث  اتفاقيات جنيف  على  امل�قعة 
اأبعادها االإن�صانية والقان�نية، وبحث االنتهاكات اجل�صيمة التفاقيتي جنيف الثالثة 
والرابعة التي تقرتفها اأجهزة االحتالل االأمنية بغطاء �صيا�صي ودعم ق�صائي �صد 
االأ�صرى واملعتقلني الفل�صطينيني من تعذيب ج�صدي ونف�صي مبختلف اأ�صكاله و�ص�ره 
ال�صامية  االأطراف  ومطالبة  بالكرامة،  واحلاطة  الالاإن�صانية  املعاملة  و�صروب 
باأن  جنيف  اتفاقيات  من  االأوىل  املادة  يف  ال�اردة  تعهداتها  حترتم  باأن  املتعاقدة 

حترتم تلك االتفاقيات، واأن تكفل احرتامها، يف جميع الظروف واالأح�ال.  

�صرورة قيام ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية بتبني اإعالن من جانب واحد بااللتزام . 5
القا�صية  العق�بة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية  باأحكام 
عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  املُهينة  اأو  الالاإن�صانية  اأو 
االأ�صا�صي  القان�ن  اأحكام  ان�صجامًا مع  العام 1987،  النفاذ يف  1984 ودخلت حيز 
الفل�صطيني وبخا�صة املادة العا�صرة التي ت�ؤكد على وج�ب اأن تعمل ال�صلطة ال�طنية 
دون اإبطاء لالن�صمام اإىل امل�اثيق الدولية التي حتمي حق�ق االإن�صان، وتاأكيدًا على 
واملطالبة  و�ص�ره  اأ�صكاله  مبختلف  للتعذيب  املناه�صة  الدولية  بالت�جهات  االلتزام 

بحظره حظرًا مطلقًا يف جميع الظروف واالأح�ال ومبحا�صبة مرتكبيه.

وج�ب قيام اجلهات الفل�صطينية املخت�صة يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة مب�صاءلة . 6

من  وعزلهم  بالكرامة،  احلاطة  واملعاملة  التعذيب  جرائم  مرتكبي  وحما�صبة 
م�اجهة  يف  فعالة  وغري  جدية  غري  ان�صباطية  بعق�بات  االكتفاء  وعدم  ال�ظيفة، 
مبا  االإن�صانية،  وللكرامة  االإن�صان  حلق�ق  اجل�صيمة  االنتهاكات  تلك  مرتكبي 
من  بن�ع  بتمتعه  اجلرائم  تلك  ميار�س  َمن  لدى  خاطئ  انطباع  خلق  دون  يح�ل 
ال�قت على جدية االإرادة ال�صيا�صية  وي�ؤكد بذات  ال�صيا�صي،  “احل�صانة” والغطاء 
اأيًا  يف و�صع حد نهائي لتلك اجلرائم اخلطرة وحما�صبة مرتكبيها طبقًا للقان�ن، 

كانت الظروف واالأح�ال واملربرات، اإن�صافًا لل�صحايا وحتقيقًا للعدالة.

بجرائم . 7 املتعلقة  الفل�صطينية  الت�صريعية  املنظ�مة  تط�ير  على  العمل  �صرورة 
والعمل  والعالجي،  ال�قائي  امل�صت�ى  على  بالكرامة،  احلاطة  واملعاملة  التعذيب 
التعذيب  ف  عرَّ الذي  اجلديد  الفل�صطيني  العق�بات  قان�ن  م�صروع  اإقرار  على 
وفر�س عليه عق�بات جنائية رادعة، م�صتلهمًا يف ت�جهه اجلديد اتفاقية مناه�صة 
التعذيب، مع �صرورة معاجلة بع�س اأوجه اخللل التي �صابت م�صروع القان�ن وجرى 

معاجلتها خالل هذا البحث.

�صرورة العمل على ت�صكيل هيئة وطنية عليا ملناه�صة التعذيب من خرباء ومهنيني . 8
وا�صعة  قان�نية  �صالحيات  ومنحها  واحلياد،  واال�صتقاللية  بالكفاءة  لهم  م�صه�د 
متكنها من احل�ص�ل على كافة املعل�مات املتعلقة باأماكن االحتجاز التابعة لالأجهزة 
االأمنية الفل�صطينية، وتكفل و�ص�لها بحرية ودون معيقات اإىل كافة املحتجزين لدى 
االأجهزة االأمنية، واإجراء املقابالت معهم واالطالع على اأو�صاعهم بحرية تامة، مع 
التعذيب مبختلف  املبلغني عن جرائم  كافية حلماية  وج�د �صمانات  احلر�س على 
وم�ؤ�ص�صات حق�ق  ال�طنية  الهيئة  بني  للت�ا�صل  واإجراءات  واآليات  و�ص�ره،  اأ�صكاله 
ال�طنية  الهيئة  من  تقدم  وتقارير  الدولية،  الر�صد  وهيئات  الفل�صطينية  االإن�صان 

للم�صت�ى ال�صيا�صي وللجهات املخت�صة وتن�صر يف خمتلف و�صائل الن�صر املتاحة.

واملعاملة . 9 التعذيب  �صحايا  لتع�ي�س  خا�س  �صندوق  اإن�صاء  على  العمل  �صرورة 
احلاطة بالكرامة واإن�صافهم واإعادة تاأهيلهم واندماجهم يف املجتمع، وباإجراءات 
عمل �صل�صة ومب�صطة وبعيدة عن اأية تعقيدات اأو اإجراءات بريوقراطية ال مربر لها، 
مبا ي�ؤكد عزم ال�صلطة ال�طنية على اإدماج اتفاقية مناه�صة التعذيب وبروت�ك�لها 
االآثار اجل�صدية  الفل�صطينية وجديتها يف معاجلة  الت�صريعات  االإ�صايف يف منظ�مة 

والنف�صية ل�صحايا التعذيب.                  



www.alhaq.org   املوقع اللكرتوين للموؤ�ض�ضة

facebook.com/alhaqorganization   ضفحة احلق على  الفي�ضبوك�

twitter.com/alhaq_org   ضفحة احلق على التويرت�

youtube.com/alhaqhr   قناة احلق على اليوتيوب

vimeo.com/alhaq   قناة احلق على الفيميو

للتوا�ضل مع املوؤ�ض�ضة على املواقع اللكرتونية

و�ضفحات التوا�ضل الجتماعي 
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