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مقدمة التقرير

راجعـت الهيئـة املسـتقلة لحقـوق االنسـان-ديوان املظـامل )الهيئـة( تقريـر دولـة »فلسـطني« بشـأن 

اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن رضوب املعاملـة او العقوبة القاسـية او الالإنسـانية او املهينة 

1984 املقـدم للجنـة مناهضـة التعذيـب يف األمـم املتحـدة بصيغتـه النهائيـة بتاريـخ 2019/6/14، 

والصـادر عـن اللجنـة املذكـورة بتاريـخ 2019/8/26 مبوجب الوثيقـة رقـم pse/c/cat/1. وقد الحظت 

التطـور الواضـح يف التقريـر املقـدم للجنتكـم عـن التقريـر الذي سـبق عرضه عىل مؤسسـات املجتمع 

املـدين يف املشـاورات الوطنيـة التـي رعتهـا الهيئـة يف نهاية العـام 2017. 

ــذي يعيــق  ــة »فلســطني« اىل أطــول احتــالل يف العــامل االمــر ال ــة، ومــع تفهمهــا لخضــوع دول الهيئ

التزامهــا باإلنفــاذ الكامــل التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية 

ــور  ــض ص ــور ببع ــا األوىل املذك ــة يف تقريره ــرار الدول ــا إلق ــع تثمينه ــة، وم ــانية او املهين او الالإنس

التعذيــب واملســاءلة اإلداريــة والجزائيــة التــي متــت لهــم، باعتبــار ان هــذا اإلقــرار هــو بدايــة جيــدة 

ــب. ــاء التعذي نحــو انه

ــد مــن  ــه أغفــل اإلشــارة اىل العدي ــث ان ــر، حي ــة عــدد مــن املالحظــات عــىل التقري وتســجل الهيئ

ــا والســيام: ــي ينبغــي توضيحه ــة الت ــا الهام القضاي

•  فيما يتعلق بالوثيقة المشتركة 
ــد . 1 ــك فق ــة، وذل ــا الدول ــي انضمــت له ــات الت ــة االتفاقي ــة املشــركة لكاف ــم وضــع الوثيق مل يت

ــة  ــة القانوني ــة يف املنظوم ــوين لالتفاقي ــتوري والقان ــر الدس ــارة اىل األث ــن اإلش ــر م ــال التقري خ

والقضائيــة الفلســطينية. ومل يوضــح التوجهــات املســتقبلية ملوامئــة املنظومــة القانونيــة الوطنيــة 

الى لجنة مناهضة التعذيب
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ــة  ــة التــي اشــارت لهــا االتفاقي ــة فيــام يتعلــق بالتعذيــب وإســاءة املعامل ــري الدولي مــع املعاي

والربوتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا. وليــس لــدى الهيئــة ايــة معلومــات حــول الجهود الرســمية 

املبذولــة لوضــع الوثيقــة املشــركة لالتفاقيــات التــي انضمــت لهــا الدولــة.

ــذي يخضــع لســلطة االمــر . 2 ــة عــىل قطــاع غــزة ال ــق االتفاقي ــة تطبي ــر إمكاني مل يوضــح التقري

الواقــع التابعــة لحركــة حــامس. ومل يكشــف التقريــر عــن ايــة إجــراءات رســمية يتــم العمــل 

ــراءات رســمية متخــذة او  ــة إج ــم بأي ــة عل ــدى الهيئ ــس ل ــه لي ــام ان ــاه. ك ــذا االتج ــا يف ه به

ــذا الخصــوص.  ســتتخذ به

ــة )ج(، . 	 ــة يف املناطــق املصنف ــا االتفاقي ــة فيه ــي ســتطبق الدول ــة الت ــر الكيفي مل يوضــح التقري

ــة االحتــالل اإلرسائيــي يف العــام 	199، والتــي تســيطر  ــات املوقعــة مــع دول بحســب االتفاقي

عليهــا دولــة االحتــالل. وخــال التقريــر كذلــك مــن اإلشــارة اىل الخطــوات التــي ســتتخذها الدولــة 

لتطبيــق االتفاقيــة يف تلــك املناطــق - إن وجــدت - او عــىل األقــل الترصيــح يف التقريــر بانهــا مل 

تضــع ايــة خطــط بهــذا الخصــوص.

ــة املســتقبلية لوقــف جمــع الســلطات . 4 ــر اإلجــراءات الرســمية وخطــط الدول مل يوضــح التقري

الثــالث يف يــد ســلطة واحــدة تؤثــر بالنتيجــة عــىل حجــم وشــكل املســاءلة عــن أفعــال التعذيب 

ــلطتي  ــني س ــع ب ــة تجم ــلطة التنفيذي ــام 2007 والس ــذ الع ــة. فمن ــن رضوب املعامل ــريه م وغ

التنفيــذ والترشيــع معــا، إضافــة اىل مــا متلكــه مــن صالحيــات بخصــوص اجــراءات تعيــني أعضــاء 

الســلطة القضائيــة، ووضــع الترشيعــات املتعلقــة بهــذه الســلطة، هــذا االمــر الــذي قــد ميــس 

بإجــراءات مســاءلة ومحاســبة املســؤولني عــن أفعــال التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة او 

العقوبــة القاســية او الالإنســانية او املهينــة عــىل املســتويني الجــزايئ واملــدين.

خــال التقريــر مــن اإلشــارة اىل االنتهــاكات اإلرسائيليــة املتمثلــة يف العراقيــل التــي تفرضهــا عــىل . 	

دخــول األجهــزة واألدوات الالزمــة للبحــث الجنــايئ والكشــف عــن الجرائــم والوصــول للمجرمــني 

ــة، وال  ــة التــي لخصتهــا االتفاقي ــة تتفــق مــع املعايــري الدولي ــة وحقوقي وفــق إجــراءات قانوني

تــؤدي اىل املــس بجســد االنســان بالتعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة والعقوبــة القاســية 

او املهينــة.

ــة مــن اجــل . 6 ــان اإلجــراءات الرســمية التــي قامــت او ســتقوم بهــا الدول ــر مــن بي خــال التقري

ــاين  ــد اإلنس ــس بالجس ــؤدي اىل امل ــد ي ــذي ق ــاد ال ــور الفس ــن ص ــورة م ــدوث ص ــادي ح تف

بالتعذيــب او بغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية او املهينــة التــي أصبحــت معهــودة يف الــدول 
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املختلفــة والســيام التــي أشــار لهــا تقريــر املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة1 الــذي يبحــث العالقــة 

بــني الفســاد والتعذيــب كضعــف املحاســبة القضائيــة او اســتخدام التعذيــب ملكافحــة الفســاد، 

وخاصــة يف ظــل انخفــاض عــدد الذيــن حوســبوا قضائيــا عــن أفعــال تعذيــب او ســوء معاملــة 

امــام القضــاء الفلســطيني بحســب مــا يظهــر يف تقريــر الدولــة.

•  فيما يتعلق بتعريف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة 
القاسية او الالإنسانية او المهينة

تخلــو منظومــة الترشيعــات النافــذة مــن تعريــف جرميــة التعذيــب كجرميــة مســتقلة باملعنــى . 1

ــوارد يف االتفاقيــة. وتعتــرب القوانــني النافــذة عــددا مــن األفعــال التــي تشــكل اعتــداء عــىل  ال

الجســد بانهــا تعذيــب، اال انهــا كانــت اقــل مــن تجريــم فعــل »تعذيــب« او »ســوء معاملــة« 

كــام عرفتهــا االتفاقيــة. 

مــن جانــب اخــر، تعتــرب القوانــني النافــذة التعذيــب جرميــة مــن نــوع جنحــة وليــس جنايــة، 

ــات غــري رادعــة وبشــكل ال يتناســب والفعــل االجرامــي وبالــرشوط  يعاقــب مرتكبيهــا بعقوب

ــية او  ــة القاس ــة او العقوب ــل »املعامل ــن فع ــام ال تتضم ــة، ، ك ــا االتفاقي ــي ذكرته ــرى الت األخ

الالإنســانية او املهينــة« الــذي يقــع مــن املوظــف العــام بالصيغــة والكيفيــة والــرشوط التــي 

نصــت عليهــا االتفاقيــة، وتحتــاج الدولــة اىل ان تُضمــن هــذا املصطلــح يف منظومتهــا القانونيــة 

بالتبعيــة ومبــا يتــالءم مــع تجريــم »التعذيــب« واإلجــراءات األخــرى املتخــذة بشــأنه بحســب 

مــا ورد يف االتفاقيــة، والســيام انــه مل يتــم وضــع تحفــظ عليهــا لــدى االنضــامم لهــا.

ــة . 2 ــة يف املنظوم ــامل لالتفاقي ــاج الش ــاه االدم ــة باتج ــراءات ترشيعي ــة إج ــة اي ــذ الدول مل تتخ

ــاج  ــن االحتج ــني م ــن املواطن ــأنها ان مُتّك ــن ش ــي م ــراءات الت ــذه اإلج ــة، ه ــة الوطني القانوني

بأحــكام االتفاقيــة امــام القضــاء الوطنــي. كــام خــال التقريــر مــن بيــان توجهــات الدولــة باتجــاه 

ــة.  ــة الوطني ــة القانوني ــة يف املنظوم ــاج الشــامل لالتفاقي اإلدم

•  البيانات المتعلقة بقطاع غزة
مـن املهـم اإلشـارة اىل ان قطـاع غـزة الـذي تبلـغ مسـاحته 6% )60	 كـم مـن أصـل 860	 كـم( – 

األمم املتحدة- الجمعية العامة- مجلس حقوق االنسان- الدورة االربعون، التقرير الصادر بتاريخ 	2 شباط22- آذار 2019.  1
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مـن ارض »دولـة فلسـطني«، بحسـب مـا اعرفـت بـه األمـم املتحـدة، يضـم بحسـب معلومـات 

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء يف منتصـف العـام 2022، مـا ال يقـل عـن 40% مـن سـكانها. وبالتايل، 

وعـىل الرغـم مـن الجهود التي بذلتهـا »دولة فلسـطني« يف تقريرها املقدم للجنتكـم، واعالنها يف 

اكـر مـن مناسـبة عـن سـيطرة حركـة حـامس عىل هـذا القسـم مـن الدولة، وعـدم قبولهـا لهذه 

السـيطرة، وهـو مـا اشـارت لـه يف الفقـرة )9( مـن تقريرهـا، واالشـارة يف الكثـري مـن بنـوده اىل 

عـدد مـن النصـوص القانونيـة النافـذة يف قطـاع غـزة، اال ان التقرير خـال من بيـان الطريقة التي 

سـتضمن مـن خاللهـا الدولـة تطبيـق االتفاقيـة عـىل اكر مـن ثلث سـكانها )سـكان قطـاع غزة(. 

مل يتضمــن التقريــر املعلومــات املتعلقــة باإلجــراءات والتدابــري النافــذة يف القطــاع، مثــل – 

التعميــامت واإلجــراءات السياســاتية الصــادرة عــن ســلطة االمــر الواقــع يف قطــاع غــزة بشــأن 

أفعــال التعذيــب التــي اشــري لهــا يف الفقــرة 	1-16 مــن التقريــر، وقضايــا التدريــب والتأهيــل 

ــة  ــة ومناهض ــان بعام ــوق االنس ــات حق ــون يف موضوع ــاذ القان ــني بإنف ــرى للمكلف ــي تُج الت

ــن  ــا ضم ــارت له ــي اش ــة والت ــن االتفاقي ــادة )10( م ــة بامل ــاص املتعلق ــكل خ ــب بش التعذي

ــىل  ــة ع ــداءات اإلرسائيلي ــة باالعت ــات املتعلق ــك البيان ــر، وكذل ــن التقري ــرات 112-120 م الفق

ــرات 	189-18  ــا يف الفق ــار له ــا واملش ــي تحميه ــة الت ــوادر األمني ــد الك ــاز وض ــن االحتج أماك

ــا يف  ــار له ــة واملش ــات الطبي ــارات والخدم ــة بالزي ــات املتعلق ــر، واالحصائي ــن التقري و200 م

ــر. ــن التقري ــرة 209 م ــواردة يف الفق ــداول ال الج

•  فيما يتعلق بمراكز االحتجاز وزيارتها وبرامج التأهيل المهني 
للمحتجزين 

ــارة اىل  ــن اإلش ــال م ــاز، وخ ــز االحتج ــة مبراك ــور املتعلق ــه القص ــارة اىل أوج ــن اإلش ــر م ــال التقري خ

ــل  ــن اج ــن م ــذه األماك ــأن ه ــة« بش ــتنفذها »الدول ــي س ــتقبلية الت ــراتيجيات املس ــط واالس الخط

ــذا الشــأن. ــرة يف ه ــة املق ــري الدولي ــع املعاي ــا منســجمة م ــا يجعله ــا مب تطويره

ــرشات  ــتخدامها لع ــن باس ــذه األماك ــا له ــام عام ــام 2019 تقيي ــة يف الع ــرت الهيئ ــأن؛ أج ــذ الش وبه

ــا  ــا يف مراجعته ــي اشــارت له ــات الت ــذا الخصــوص، ومــن اهــم التوصي ــا به ــي بلورته املــؤرشات الت

التقييمية تلك2. 

للمزيد حول هذه املراجعة باإلمكان االطالع عىل املراجعة التقييمية كاملة بعنوان »تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني للمعايري   2

 www.ichr.ps للهيئة:  االلكروين  املوقع  “عىل  الغربية  الضفة  وتأهيل  اصالح  مراكز  للسجون-  الدولية 
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حول إدارة أماكن االحتجاز والعاملني فيه

رضورة وجــود نظــام أو معايــر محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــن يف هــذه •	

األماكــن.

رضورة وجــود نظــام عقوبــات صــارم وموثــق ملحاســبة مخالفــي القوانــن والسياســات داخــل •	

هــذه األماكــن.

ضامنات الرعاية الصحية للنزالء

رضورة وجود سياسة واضحة حول تعين املختص الطبي.•	

رضورة توفر مختص نفيس يزور املركز دامئا ولفرتات كافية.•	

رضورة توفر غرفة للعزل الطبي يف املركز. •	

رضورة توفر الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضن للعمل عىل مدار الساعة.•	

البنية التحتية لغرف ومرافق اقامة النزالء

رضورة تسليم جميع النزالء أرسة وأغطية مناسبة ونظيفة. •	

رضورة توفر زي موحد الستخدام النزالء يف مكان االحتجاز.•	

رضورة توزيع النزالء عىل العنابر وفقا لقدرتهم عىل التعايش واالختالط فيام بينهم.•	

رضورة توفــر نوافــذ يف غــرف النــزالء تســمح بدخــول ضــوء ميكــن النزيــل مــن القــراءة وتكفــل •	

دخــول الهــواء النقــي للغرفــة وتجــدده يوميــا.

التأهيل

رضورة وجــود سياســة تحــدد عــدد ســاعات عمــل النــزالء الن العمــل يف جميــع مراكــز اإلصــالح •	

والتأهيــل هــو امتيــاز، وغــر ملــزم.

رضورة توفر مرافق للتأهيل املهني )أشغال يدوية، مخبز، حالقة(.•	

رضورة توفر مدربن لربامج التدريب املهني والتعليم.•	

الى لجنة مناهضة التعذيب
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رضورة التنســيق والتشــبيك مــع املؤسســات األهليــة واملجتمعيــة لتأهيــل النســاء قبــل االفــراج •	

عنهــن وتدريبهــن عــىل العنايــة بالنفــس بعــد االفــراج.

رضورة توفــر فــرص للتدريــب املهنــي يف املهــن غــر التقليديــة، وتوفــر مكتبــة تشــتمل عــىل •	

كتــب ومراجــع شــاملة. 

ــن، •	 ــداث املحتجزي ــم األح ــة تعلي ــة ملتابع ــة املحلي ــات التعليمي ــع املؤسس ــيق م رضورة التنس

ــة. ــر كافي ــة غ ــود املبذول ــث ان الجه حي

مراكز احتجاز النساء

رضورة زيــادة التنســيق والتشــبيك مــع املؤسســات األهليــة واملجتمعيــة لتأهيــل النســاء قبــل •	

االفــراج عنهــن

وتدريبهن عىل العناية بالنفس بعد االفراج.•	

رضورة توفر عيادة نسائية او طبيبة نسائية خاصة بالنزيالت مستقلة عن عيادة الطب العام. •	

•  فيما يتعلق باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
ــدف اىل  ــذي يه ــة وال ــاري امللحــق باالتفاقي ــول االختي ــة فلســطني« اىل الربوتوك ــم انضــامم »دول رغ

ــم اصــدار اإلطــار  ــه مل يت ــخ 2017/12/29، اال ان ــب بتاري ــة مــن التعذي ــي للوقاي انشــاء نظــام وطن

ــم 	2 لســنة  ــون رق ــرار بقان ــث صــدر الق ــام، حي ــة اال يف منتصــف هــذا الع ــوين الناظــم لآللي القان

2022 بشــأن الهيئــة الوطنيــة ملناهضــة التعذيــب. قدمــت الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ورقــة 

ــة عــىل النقــاط  ــون، وتؤكــد الهيئ ــا القــرار بقان ــي تضمنه ــة بالصــورة الت موقــف حــول انشــاء االلي

ــة التــي تضمنهــا الربتوكــول: ــة التــي تخالــف معايــري االســتقاللية والحيادي التالي

هــدم القــرار بقانــون املذكــور يف العديــد مــن نصوصــه مبــادئ اســتقاللية اآلليــة، حيــث اعتــرب أ. 

ــة  ــا كاف ــق عليه ــة تنطب ــة حكومي ــة وهيئ ــة دول ــب مؤسس ــة التعذي ــة ملناهض ــة الوطني اآللي

القوانــني والترشيعــات ذات الصلــة باملؤسســات الرســمية، كذلــك اعتــرب رئيــس الهيئــة ونائبــه 

والعاملــني يف الهيئــة موظفــني رســميني ينطبــق عليهــم قانــون الخدمــة املدنيــة، كذلــك خضــوع 

معامــالت الــرشاء واالســتدراج لقانــون الــرشاء العــام مبــا يجعــل اآلليــة هيئــة حكوميــة كاملــة، 

ــس  ــيب مجل ــىل تنس ــاء ع ــس بن ــل الرئي ــن قب ــة م ــاء اآللي ــني أعض ــة تعي ــة إىل طريق باإلضاف
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ــاري،  ــول االختي ــامم للربتوك ــب االنض ــطني مبوج ــات فلس ــة اللتزام ــرة. مبخالف ــوزراء يف كل م ال

والتــي تتطلــب اتخــاذ اقــى معايــري الشــفافية واالســتقاللية واعتــامد ذات النهــج عنــد اختيــار 

األعضــاء وفــق مــا يجــري عليــه اختيــار أعضــاء مفــويض الهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 

إضافــة للعديــد مــن املخالفــات التــي تفقــد اآلليــة االســتقاللية والحياديــة واملوضوعيــة عــىل 

الصعــد كافــة.

ــة املنشــأة ب.  ــة الوطني ــاد الهيئ ــري- اســتقاللية وشــفافية وحي ــون -بشــكل كب يقــوض القــرار بقان

ــا يف  ــارشة اختصاصاته ــة ملب ــة الالزم ــا األدوات القانوني ــر له ــه ال يوف ــام أن ــه، ك مبوجــب أحكام

الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة، وبصــورة ال متتثــل للمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن 

ــب  ــة التعذي ــة ملناهض ــة الوطني ــات الوقائي ــأن اآللي ــب بش ــة التعذي ــة ملناهض ــة الفرعي اللجن

حــول العــامل.

تعتــرب الهيئــة إن مــن شــأن تطبيــق القــرار بقانــون املذكــور بصيغتــه الحاليــة وقبــل إخضاعــه ج. 

ملزيــد مــن املشــاورات الوطنيــة والدوليــة، إلحــاق أرضاراً يف صــورة ومركــز دولــة فلســطني لــدى 

ــة األخــرى،  ــات التعاقدي ــدى الهيئ ــب يف األمــم املتحــدة، ول ــة ملناهضــة التعذي ــة الفرعي اللجن

ويثــري شــكوكاً حــول جديــة اإلرادة الوطنيــة يف مناهضــة التعذيــب. وطالبــت الهيئــة الجهــات 

ذات العالقــة يف الدولــة بوقــف نفــاذ القــرار بقانــون املذكــور وإخضاعــه ملزيــد مــن املشــاورات 

مــع الجهــات ذات العالقــة، وصــوالً إىل تعديلــه مبــا ينســجم مــع الربوتوكــول االختيــاري املذكــور 

ومــع املبــادئ التوجيهيــة بشــأن اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة ملناهضــة التعذيــب.

 مل مينــح القــرار بقانــون املذكــور االليــة الحــق يف تنفيــذ الزيــارات الفجائيــة الماكــن االحتجــاز، د. 

ــارات االســتثنائية  ــة بإجــراء بعــض الزي ــارات. ومل يســمح للهيئ واشــرط الرتيــب الســابق للزي

لبعــض الحــاالت ويف بعــض الظــروف الطارئــة، بحيــث ال تحتــاج هــذا النــوع مــن الزيــارات اىل 

وقــت طويــل بــني طلــب االذن بالزيــارة وتنفيذهــا فعــال.

•  فيما يتعلق بالوفيات داخل أماكن االحتجاز
خــالل التقريــر مــن اإلشــارة اىل حــاالت الوفيــات التــي وقعــت يف مراكــز االحتجــاز الرســمية يف الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، واإلجــراءات الرســمية املتخــذة للتحقيــق فيهــا، وإجــراءات املســاءلة اإلداريــة 

والجزائيــة للمتهمــني بهــا، بشــأن الوفيــات التــي ثبــت مــن التحقيقــات انهــا وقعــت نتيجــة مامرســة 

التعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية، والتعويضــات التــي دفعتهــا الدولــة بالخصــوص.

الى لجنة مناهضة التعذيب
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ــطينية  ــان يف األرايض الفلس ــوق االنس ــة حق ــن حال ــادرة ع ــنوية الص ــة الس ــر الهيئ ــب تقاري وبحس

ــن يف أماكــن االحتجــاز الرســمية  ــي وقعــت ملحتجزي ــات الت ــغ عــدد الوفي األعــوام 	201-2021، بل

املعلــن عنهــا )1	( حالــة توزعــت كالتــايل: )4( حــاالت يف العــام 	201، )	( حــاالت يف العــام 2016، 

)	( حــاالت يف العــام 2017، )	( حــاالت يف العــام 2018، )	( حــاالت يف العــام 2019، )9( حــاالت يف 

العــام 2020، و)4( حــاالت يف العــام 	 2021.

•  فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بحسب توثيقات 
الهيئة

رغــم إشــارة تقريــر الدولــة اىل  اإلجــراءات اإلداريــة التــي اتخــذت بحــق عــدد املوظفــني املكلفــني 

بإنفــاذ القانــون الذيــن متــت مســاءلتهم إداريــا او جنائيــا عــن أفعــال صــادرة عنهــم ومتــس بالحــق 

ــة القاســية اال  ــة او العقوب ــب او غــريه مــن رضوب املعامل يف ســالمة الجســد ســواء يف شــكل تعذي

ــرد الهيئــة ســنويا يف هــذا  ان هــذه االعــداد ظلــت اقــل بكثــري مــن الشــكاوى/ االدعــاءات التــي ت

الصــدد.

ورغــم  إشــارة التقريــر اىل إمكانيــة تقديــم املتــرر بشــكواه اىل العديــد مــن الجهــات، مبــا فيهــم 

ــية او  ــة القاس ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ ــاءات بالتعذي ــن االدع ــدد م ــارة اىل ع ــة، واالش الهيئ

ــون اال ان  ــاذ القان ــة ضــد عــدد مــن املكلفــني بإنف ــا مــن الهيئ ــي وصلته ــة الت الالإنســانية او املهين

هــذا العــدد املدعــى بــه عــن شــكاوى الهيئــة )14 شــكوى يف العــام 2017 وعــدم وجــود شــكاوى 

ــة يف تقاريرهــا  ــريا عــن الحقيقــة التــي تظهرهــا الهيئ يف األعــوام األخــرى 2014-2016( يختلــف كث

ــا هــذه  ــي توجــه له ــة الت ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــا م ــم منه ــرد عــىل قســم مه ــم ال الســنوية، ويت

ــا.  ــة لن ــردود غــري مرضي ــت بعــض هــذه ال ــى وان كان الشــكاوى، حت

تلقــت الهيئــة شــكاوى مــن املترريــن مــن أفعــال التعذيــب خــالل الســنوات 2016-2021 تضمنــت 

مــا ال يقــل عــن )4279( ادعــاء بالتعذيــب أو غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية او الالإنســانية أو 

املهينــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وقــد توزعــت هــذه االدعــاءات بحســب الســنوات عــىل 

ــام 2018، )692(  ــاء يف الع ــام 2017، )676( ادع ــاء يف الع ــام 2016، )898( ادع ــاء يف الع )	86( ادع

ادعــاء يف العــام 2019، )410( ادعــاء يف العــام 2020، و)8	7( ادعــاء يف العــام 2021.
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- ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة املتعلقة بأطفال خالل األعوام 2021-2016: 

ــة  ــة القاســية او الالإنســانية أو املهين ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ ــاءات التعذي ــدد ادع بلغــت ع

ــاميل  ــن إج ــبة )12%( م ــاء، أي بنس ــوام 2016-2021 )	0	( ادع ــن األع ــال ع ــأن أطف ــة بش املقدم

ــة بهــذا الخصــوص. وتوزعــت هــذه االدعــاءات بحســب الســنوات عــىل  االدعــاءات املقدمــة للهيئ

	11 ادعــاء يف العــام 2016، و120 ادعــاء يف العــام 2017، و60 ادعــاء يف العــام 2018، )98( ادعــاء يف 

ــام 2021.  ــاء يف الع ــام 2020، و)88( ادع ــاء يف الع ــام 2019، )26( ادع الع

ــذه  ــم ه ــة واه ــوء املعامل ــب او س ــوا للتعذي ــن تعرض ــال الذي ــاز األطف ــة احتج ــددت خلفي وتع

ــىل  ــابات ع ــراق حس ــرش، اخ ــدرات، تح ــي مخ ــة، تعاط ــاب ناري ــاء الع ــة، الق ــات: الرسق الخلفي

الفيســبوك، القتــل. كــام توزعــت ادعــاءات التعذيــب عــىل كافــة األجهــزة األمنيــة والســيام االمــن 

الوقــايئ والرشطــة واملخابــرات والرشطــة العســكرية ومؤسســات رعايــة االحــداث واالمــن الداخــي. 

ــدي او  ــداء الجس ــال اىل االعت ــؤالء األطف ــا ه ــرض له ــي تع ــب الت ــاط التعذي ــك أمن ــددت كذل وتع

ــة. ــة القاســية والالإنســانية والحاطــة بالكرام ــف املعامل ــاء التوقي ــد اثن ــب والتهدي ــوي التعذي املعن

- ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة املتعلقة بالنساء خالل األعوام 2021-2016: 

بلغــت نســبة ادعــاءات التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية او الالإنســانية أو املهينــة يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة املقدمــة بشــأن النســاء عــن األعــوام 2016-2021 مــن العــدد اإلجــاميل 

ــاءات بحســب  ــاءات. وتوزعــت هــذه االدع ــا ال يقــل عــن 9% مــن اجــاميل االدع ــر م ســالف الذك

ــام  ــاء يف الع ــام 2017، و)72( ادع ــاء يف الع ــام 2016، و)	6( ادع ــاء يف الع ــنوات اىل )84( ادع الس

ــام 2021. ــام 2020، و)86( يف الع ــام 2019، )42( يف الع 2018، )	4( يف الع

- مدى الرضا عن نتيجة التحقيقات يف االدعاءات املقدمة من الهيئة: 

بالنتيجــة، ورغــم إشــارة التقريــر اىل بعــض الحــاالت التــي متــت مســاءلتها جزائيــا عــن أفعــال فيهــا 

مســاس بالجســد ســواء عــىل شــكل تعذيــب او عــىل شــكل غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية او 

املهينــة، اال ان اغلــب الــردود التــي تصــل الهيئــة عــىل هــذه االدعــاءات تفيــد بــأن الجهــات الرســمية 

ــرار  ــة م ــد نبهــت الهيئ ــا. وق ــام يُّدعــى فيه ــة في ــاءات ومل تجــد صدقي ــد حققــت يف هــذه االدع ق

وتكــرارا لــرورة التحقيــق الجــدي فيــام تقدمــه مــن ادعــاءات.

الى لجنة مناهضة التعذيب
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•  فيما يتعلق بنقل وزراعة األعضاء البشرية
خـال التقريـر مـن بيـان املعلومات املتعلقـة بالتطبيـق العمي للقـرار بقانون الخـاص بنقل . 1

وزراعـة األعضـاء البرشيـة رقـم )6( لسـنة 2017، حيـث سـمح هذا القـرار، بـرشوط، بنقل 

وزراعـة بعـض األعضـاء البرشيـة. وان كان هـذا االمـر يف ذاتـه وهدفـه األسـمى هـو توفـري 

وضـع صحـي أفضـل لإلنسـان اال انـه قـد تكتنفـه بعـض التجـاوزات التـي تنـدرج ضمـن 

مفهـوم »التعذيـب او غـريه مـن رضوب املعاملة« او ضمن مفهوم االتجـار بالبرش. لكن ويف 

الوقـت ذاتـه مل تسـجل الهيئـة ايـة شـكاوى حول موضـوع االتجـار بالبرش.

لوحــظ مــن خــالل مراجعــة الهيئــة الســنوية للتقاريــر اإلحصائيــة الصحيــة التــي تصــدر . 2

ــدد  ــة وع ــول طبيع ــات ح ــة معلوم ــن اي ــا م ــو ايض ــا تخل ــنويا انه ــة س ــن وزارة الصح ع

عمليــات نقــل او زراعــة األعضــاء البرشيــة التــي تــم نقلهــا أو زراعتهــا كل عــام. وخلــت 

الخطــط واالســراتيجيات العامــة للدولــة مــن ايــة جهــود ســتبذل يف جانــب تطبيــق هــذا 

ــامت  ــة والتعلي ــع األنظم ــة، ووض ــاء البرشي ــظ األعض ــك حف ــاء بن ــون، وانش ــرار بقان الق

االزمــة لتنفيــذ هــذا القــرار. ولهــذا الســبب كان مــن الــروري ان تعــرض الدولــة لبيانــات 

شــاملة عــن التطبيــق العمــي للقــرار املذكــور، والســيام مــع بــدء الدولــة يف العــام 2016 

ــار بشــأنها  ــد تُث ــي ق ــة الت ــة والقانوني ــكىل واملخاطــر الحقوقي ــات نقــل وزراعــة ال بعملي

وتــؤدي اىل االتجــار بالبــرش واالعتــداء عــىل حياتهــم او تعريــض اعضاءهــم للرسقــة.

•  ابطال االعترافات المأخوذة تحت التعذيب او غيره من ضروب 
المعاملة القاسية

ــات  ــة تســمح للقضــاء بإبطــال أي اعراف ــة وطني ــة« اىل وجــود احــكام قانوني ــر »الدول  أشــار تقري

اُخــذت مــن املتهــم تحــت تأثــري التعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية بحســب الفقــرة 

ــا اعرافــات لهــذا  ــي أُبطلــت فيه ــا امــام املحاكــم الت ــه خــال مــن عــدد القضاي ــه، غــري ان )	18( من

الســبب، وخــال مــن اإلجــراءات القضائيــة املتخــذة ملحاســبة مرتكبــي أفعــال التعذيــب او غــريه مــن 

ــا  ــي أبطــل فيه ــا الت ــن القضاي ــدد م ــة عــىل ع ــة مطلع ــأن الهيئ ــام ب ــة القاســية. عل رضوب املعامل

القضــاء اعرافــات اخــذت تحــت تأثــري التعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية اال انــه ويف 

ذات الوقــت مل تحــل النيابــة العامــة املدنيــة او العســكرية أي مــن املكلفــني بإنفــاذ القانــون املتهمــني 

بهــذه األفعــال اىل التحقيــق الجنــايئ وبالتــايل مل تتــم محاســبتهم جنائيــا، كمثــل مــا تــم يف قــرارات 

محكمــة النقــض الفلســطينية رقــم )117( لســنة 2016 ورقــم )	1	( لســنة 2014.
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•  حول التدريب وتأهيل العاملين على إدارة اماكن االحتجاز
أشــار التقريــر اىل الجهــود والتدريبــات الكثــرية التــي قُدمــت للمكلّفــني بإنفــاذ القانــون اال انــه خــال 

ــات، والســبب وراء ارتفــاع عــدد ادعــاءات التعذيــب  ــر املتحقــق مــن هــذه التدريب ــان األث مــن بي

وغــريه مــن رضوب املعاملــة او العقوبــة القاســية او الالإنســانية او املهينــة التــي ال زالــت تتلقاهــا 

الهيئــة وغريهــا مــن املؤسســات الحقوقيــة ســنويا.

فعــىل الرغــم مــن إشــارة التقريــر اىل الجهــود التوعويــة والتدريبيــة التــي قامــت بهــا وزارة الداخليــة 

ــوص  ــا بخص ــة منه ــيام الحقوقي ــدين والس ــع امل ــات املجتم ــة ومؤسس ــا والهيئ ــة له ــزة التابع واألجه

ــة،  ــانية او املهين ــية او الالإنس ــة القاس ــة او العقوب ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ ــة التعذي مناهض

وبعــض األنشــطة العامــة بشــأن مناهــج حقــوق االنســان يف عــدد مــن الجامعــات، اال ان التقريــر 

ــر  ــأن حظ ــالم بش ــايل واالع ــم الع ــة والتعلي ــن وزارات الربي ــة م ــمية املبذول ــود الرس ــني الجه مل يب

ــج  ــة يف مناه ــانية او املهين ــية او الالإنس ــة القاس ــة او العقوب ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ التعذي

ــة. ــادة االعالمي ــم الرســمي وامل ــج التعلي وبرام

•  فيما يتعلق بتعويض المتضررين من أفعال التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة المهينة

رغــم ان القانــون األســايس الفلســطيني لســنة 2002 ينــص عــىل تعويــض املترريــن مــن أفعــال . 1

ــق يف  ــوص الح ــىل نص ــوي ع ــت تحت ــة، وان كان ــة الوطني ــة القانوني ــب، اال ان املنظوم التعذي

ــذ العــام  ــة القاســية من ــة بالتعويــض عــن أفعــال التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعامل املطالب

1944، اال انهــا بحاجــة اىل تطويــر مبــا يتــالءم مــع املســتجدات التــي حدثــت منــذ ذلــك الحــني، 

حيــث خــال التقريــر مــن اإلشــارة اىل ايــة توجهــات حكوميــة لتطويــر هــذه املنظومــة القانونيــة، 

انفــاذا ملــا التزمــت بــه الدولــة لــدى انضاممهــا لهــذه االتفاقيــة يف العــام 2014، وانفــاذا للنــص 

الدســتوري الــوارد يف قانونهــا األســايس الصــادر يف العــام 2002. 

خــالل التقريــر مــن ايــراد املعلومــات املتعلقــة بالتطبيــق العمــي لإلنصــاف املــدين للمترريــن . 2

ــات  ــة بالتعويض ــة املتعلق ــة الوطني ــة القانوني ــيام ان املنظوم ــم، والس ــب وعائالته ــن التعذي م

ــىل  ــول ع ــب الحص ــا التعذي ــن يف قضاي ــىل املترري ــرس ع ــا يي ــر مب ــاج اىل تطوي ــة تحت املدني

ــن  ــري م ــا يف الكث ــذة، وقصوره ــني الناف ــة يف القوان ــراءات املطالب ــد إج ــة تعقي ــم، نتيج حقوقه

الجوانــب. وخــال التقريــر مــن بيــان عــدد القضايــا التــي ُحكــم فيهــا القضــاء بتعويــض متررين 
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مــن أفعــال تعذيــب وعــدد القضايــا املنظــورة امــام القضــاء يف هــذا الشــأن. علــام بــأن الهيئــة 

ــا القضــاء  ــة حكــم فيه ــة تعويــض عــن تعذيــب او ســوء معامل ــة قضي ــم بأي ليســت عــىل عل

الفلســطيني خــالل الثــامن ســنوات األخــرية الالحقــة النضــامم فلســطني لالتفاقيــة. 

ــة الخمســة . 	 ــة لاللتزامــات املوضوعي ــك، مــن اإلشــارة اىل مــدى انفــاذ الدول ــر، كذل خــال التقري

التــي حددهــا التعليــق الصــادر عــن لجنتكــم رقــم )	( لســنة 2012 مــن اجــل انصــاف حقيقــي 

ــادة  ــض و	( إع ــوق و2( التعوي ــة بـــ: 1( رد الحق ــب واملتمثل ــال التعذي ــن أفع ــن م للمترري

التأهيــل و4( الرضيــة و	( ضامنــات بعــدم تكــرار االنتهــاك. 

ــود رســمية يف هــذا الصــدد ســواء يف مجــال . 4 ــة جه ــة، مل تلحــظ اي مــن خــالل متابعــات الهيئ

نصفــة املترريــن مــن االحتــالل اإلرسائيــي كرفــع دعــاوى بالخصــوص امــام القضــاء الــدويل 

ــا الخمســة اعــاله. وليــس  ــذ القضاي او مــن األجهــزة الرســمية واإلجــراءات التــي فعلتهــا لتنفي

ــب وغــريه مــن رضوب  ــن التعذي ــن م ــد الرســمي يف انصــاف املترري ادل عــىل ضعــف الجه

املعاملــة ترصيــح الدولــة يف الفقــرة )177( مــن التقريــر مــن عــدم وجــود قضايــا رُفعــت بالفعل 

للحصــول عــىل تعويــض ســوى قضيــة واحــدة رفعــت يف العــام 	201 ومل يتــم البــت فيهــا حتــى 

االن، رغــم ان التقريــر ذاتــه ويف الفقــرة )	4( منــه يشــري اىل ادانــة املحكمــة لـــ )24( فــردا مــن 

افــراد األجهــزة األمنيــة ألفعــال تعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة املهينــة.

خــال التقريــر مــن الجهــود التــي بذلتهــا او ســتبذلها الدولــة يف نصفــة ضحايــا التعذيــب والســيام . 	

يف الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة يف مســاعدة املترريــن قضائيــا للمطالبــة بإنصافهــم وبخاصــة 

ــات التــي متكنهــم  ــن لإلمكاني ــة وعــدم امتــالك املترري ــة القضائي مــن ارتفــاع تكلفــة املطالب

عمليــا مــن انفــاذ هــذه املطالبــة. 

•  فيما يتعلق بعالج وتأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة
عــىل الرغــم مــن ذكــر التقريــر للجهــود الرســمية يف تأهيــل النــزالء يف أماكــن االحتجــاز يف الفقــرة 

)112( منــه والفقــرات األخــرى الالحقــة واملتعلقــة بأماكــن الرعايــة والتأهيــل املتوفــرة، اال انــه خــال 

مــن اإلشــارة اىل جهــود عــالج وتأهيــل األشــخاص الذيــن يتعرضــون للتعذيــب عــىل وجــه التحديــد، 

وإعــادة تأهيلهــم ليكونــوا قادريــن عــىل العــودة اىل حياتهــم الطبيعيــة، واالندمــاج يف مجتمعهــم. 

ــم  ــيام حج ــل والس ــة التأهي ــمية لعملي ــة الرس ــدى الجاهزي ــارة اىل م ــن اإلش ــر م ــال التقري ــام خ ك

الكــوادر واملراكــز الرســمية املختصــة بذلــك، والخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة يف هــذا اإلطــار. 
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•  فيما يتعلق بالمحتجزين في مراكز الرعاية النفسية 
رغــم إشــارة التقريــر اىل وجــود عــدد مــن املؤسســات االهليــة التــي تقــدم رعايــة نهارية اىل أشــخاص 

ــة النفســية يف  ــد لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة و/ أو نفســية، ووجــود مستشــفى وحي ــة عقلي ذوي إعاق

محافظــة بيــت لحــم، يقــدم خدماتــه لكافــة محافظــات الوطــن، اال انــه خــال مــن ذكــر بيانــات وافيــة 

حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة النفســية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والســيام اعــداد املحتجزيــن 

يف هــذا املشــفى الوحيــد، وعــدد عيــادات الطــب النفــي التابعــة لــوزارة الصحــة، وعــدد األشــخاص 

ــع  ــجامها م ــدى انس ــك وم ــدة يف ذل ــوالت املعتم ــة، والربوتوك ــات كهربائي ــون لصدم ــن يتعرض الذي

املعايــري الدوليــة باعتبــار ان هــذا الســلوك قــد يدخــل ضمــن تعريــف »التعذيــب وغــريه مــن رضوب 

املعاملــة والعقوبــة الالإنســانية او املهينــة«. 

ــخاص ذوي  ــي لألش ــي الحكوم ــني الصح ــا التأم ــي يوفره ــة الت ــر االدوي ــن ذك ــر م ــال التقري ــام خ ك

االعاقــة النفســية. علــام بــأن هنــاك عــددا مــن االدويــة الخاصــة بهــذه الفئــة غــري مدرجــة ضمــن 

ــد  ــاد العدي ــي، وأف ــني الصح ــام التأم ــب نظ ــمية مبوج ــات الرس ــا الجه ــي توفره ــة الت ــة االدوي قامئ

مــن مــرىض االمــراض النفســية بــأن التأمــني الحكومــي والخــاص كذلــك ال يوفــر لهــم العديــد مــن 

ــه  ــمحت امكانيات ــن س ــاص مل ــابهم الخ ــىل حس ــا ع ــم لرشائه ــا يضطره ــم م ــة له ــة الروري االدوي

ــك.4   ــة بذل املالي

رغـم انضـامم فلسـطني التفاقية األمم املتحدة الخاصة باألشـخاص ذوي اإلعاقة يف العـام 2014، اال انه 

مل يتـم وضـع املنظومـة القانونيـة التـي تهم هـذه الفئة، ومل يتم انجاز مسـودة مـرشوع قانون للصحة 

النفسـية املعـدة منـذ العـام 2012. كـام مل يتـم وضع ايـة لوائح قوانني خاصـة بها اسـتنادا اىل القوانني 

النافـذة والسـيام قانـون الصحـة العامة للعام 2004، سـوى ما اشـري لـه باقتضاب يف الالئحـة التنفيذية 

لقانـون األشـخاص ذوي االعاقـة لعام 1999 والتي صـدرت يف العام 2004.  

•  فيما يتعلق بالعنف في المدارس
خــال تقريــر الدولــة مــن ذكــر واقــع العنــف الــذي يقــع يف املــدارس الــذي يدخــل يف نطــاق االتفاقيــة، 

والتدابــري الحكوميــة املتخــذه ملنعــه، علــام بــأن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل أن 	%2 

مــن األطفــال، يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا بــني الفئــة العمريــة مــن )12-17( عامــا تعرضــوا 

ألحــد أنــواع العنــف يف املــدارس، بواقــع 26% للذكــور، و	1% لإلنــاث. فهنــاك 17% مــن األطفــال 

4  للمزيد باإلمكان االطالع عىل التقرير الذي أعدته الهيئة يف العام 2017 بعنوان »حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني« 
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تعرضــوا للعنــف الجســدي مــن ِقبــل أحــد املعلمــني أو املعلــامت، بواقــع 26% للذكــور، و7% لإلناث. 

و	1% مــن األطفــال، تعرضــوا للعنــف النفــي مــن ِقبــل أحــد املعلمــني أو املعلــامت، بواقــع %18 

للذكــور، و12% لإلنــاث. 

•  فيما يتعلق بالطب الشرعي
خــالل التقريــر مــن توضيــح البنيــة العامــة للطــب الرشعــي يف الدولــة والقضايــا التــي بحاجــة اىل 

تطويــر يف بنيتــه وهيكلــه وعملــه، واملعلومــات التفصيليــة حــول عــدد افــراد الطــب الرشعــي، وعــدد 

التقاريــر املنجــزة منــه خــالل األعــوام الخمــس األخــرية، عــدد األشــخاص الذيــن تعرضــوا للتعذيــب 

وخضعــوا للفحــص مــن قبــل الطــب الرشعــي، وعــدد الذيــن خضعــوا للتحقيــق الجنــايئ مــن افــراده، 

وعــدد الذيــن حوســبوا قضائيــا.

ــط  ــام املرتب ــم اله ــذا القس ــر ه ــتقبلية لتطوي ــة املس ــط الدول ــان خط ــن بي ــر م ــال التقري ــام خ  ك

بالعدالــة الجنائيــة والــذي مــن شــأنه ان يســاعد يف الحــد مــن أفعــال التعذيــب ومحاســبة املنتهكــني.

•  التوصيات
رضورة إرساع الدولــة يف وضــع الوثيقــة املشــركة التــي ســتعالج البنيــة القانونيــة العامــة والوضع ( 1

ــالل  ــع لالحت ــت تخض ــي ال زال ــطني، والت ــة فلس ــام لدول ــي الع ــتوري والواقع ــوين والدس القان

اإلرسائيــي الشــامل، وال ســلطة لهــا عــىل أي مــن حدودهــا الربيــة والجويــة والبحريــة.

رضورة وضــع الدولــة للتدابــري واإلجــراءات للكيفيــة والظــروف التــي ســتطبق فيهــا االتفاقيــة ( 2

يف قطــاع غــزة، واإلجــراءات والتدابــري الروريــة للحــد مــن اثــار االعتــداءات اإلرسائيليــة عــىل 

أماكــن االحتجــاز وعــىل الكــوادر األمنيــة التــي تحميهــا.

الخطــط ( 	 االحتجــاز، ووضــع  بأماكــن  املتعلقــة  القصــور  الدولــة ألوجــه  رضورة معالجــة 

ــة  ــوء املعامل ــب وس ــال التعذي ــن أفع ــد م ــا والح ــني وضعه ــة لتحس ــراتيجيات الروري واالس

التــي قــد تقــع فيهــا والتــي تتضمــن كافــة املوضوعــات الهامــة والســيام املتعلقــة بــإدارة هــذه 

األماكــن والعاملــني فيهــا، وضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء والبنيــة التحتيــة الماكــن االحتجاز 

بعامــة وأماكــن احتجــاز األطفــال يف نــزاع مــع القانــون والنســاء، وأماكــن احتجــاز األشــخاص 

ــون. ــن بحكــم القان ــات الصحــة النفســية واملحتجزي املنتفعــني مــن خدم

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير الظل

20



ــة ( 4 ــة الوطني ــاء االلي ــأن انش ــنة 2022 بش ــم )	2( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــودة ع رضورة الع

للوقايــة مــن التعذيــب وتطالــب بإلغائــه؛ والعــودة إىل مخرجــات الحــوار التــي جــرى التوافــق 

حولــه بشــأن تشــكيل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، بحيــث تتوافــق البنيــة القانونيــة 

واإلداريــة لآلليــة مــع املعايــري التــي أشــار لهــا الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باالتفاقيــة لضــامن 

اســتقالليتها ونزاهتهــا وحيادهــا، وأن مُتنــح إمكانيــة تنفيــذ زيــارات فجائيــة ألماكــن االحتجــاز.

رضورة قيــام الدولــة بإجــراء تحقيقــات وافيــة يف كافــة الوفيــات التــي تقــع يف أماكــن االحتجــاز ( 	

ــات محاســبة  ــت تســببهم يف هــذه الوفي ــا، ومســاءلة ومحاســبة مــن يثب الرســمية التابعــة له

إداريــة وجزائيــة ومدنيــة.

رضورة قيــام الدولــة بإجــراءات تحقيــق جديــة وكافيــة يف االدعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة ( 6

املقدمــة لهــا مــن الهيئــة واإلجــراءات املتبعــة بشــأنها والســيام اإلجــراءات العقابيــة اإلداريــة 

والجزائيــة والنصفــات املدنيــة والتأهيليــة املقدمــة ملــن يتعرضــوا للتعذيــب او ســوء املعاملــة، 

وبخاصــة املتعلقــة باألطفــال والنســاء. 

ــق بنقــل ( 7 ــون املتعل ــة للقــرار بقان ــة التطبيقي ــة عــن املعلومــات التفصيلي رضورة كشــف الدول

وزراعــة األعضــاء البرشيــة رقــم )6( لســنة 2017 وبخاصــة البيانــات املتعلقــة باألعضــاء البرشيــة 

التــي تــم نقلهــا )الــكىل مثــال(، وعددهــا، وكذلــك إنشــاء بنــك لحفــظ هــذه األعضــاء ووضــع 

األنظمــة واللوائــح املنفــذة لهــذا القــرار بقانــون.

ــات ( 8 ــالن اعراف ــا ببط ــا محاكمه ــت فيه ــي قض ــة الت ــكام القضائي ــة لألح ــة الدول رضورة متابع

املتهمــني بســبب اخــذ هــذه االعرافــات تحــت تأثــري التعذيــب او غــريه مــن رضوب املعاملــة 

ــص ملحاســبتهم. ــة للقضــاء املخت ــات غــري القانوني ــة املتهمــني يف هــذه االعراف القاســية، واحال

رضورة مراجعــة ودراســة الدولــة للســبب وراء محدوديــة أثــر التدريبــات الكثــرية التــي تلقاهــا ( 9

املّكلفــني بإنفــاذ القانــون بحســب مــا يظهــر مــن تقريرهــا يف خفــض عــدد حــاالت التعذيــب او 

ســوء املعاملــة التــي تســجلها الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ســنويا. 

ــم ( 10 ــال التعلي ــة يف مج ــية املقدم ــا الدراس ــاملة ملناهجه ــة والش ــة الدوري ــة الدول رضورة مراجع

العــام او الجامعــي وللــامدة اإلعالميــة املقدمــة يف وســائلها اإلعالميــة الرســمية واملتحدثــة عــن 

ــانية او  ــية او الالإنس ــة القاس ــة او العقوب ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ ــر التعذي إدراج حظ

املهينــة فيهــا.
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رضورة وضــع الدولــة لإلجــراءات والتدابــري التــي تحــد او تحــول دون وقــوع عنــف يف املــدارس ( 11

والســيام املــدارس الرســمية.

رضورة قيــام الدولــة بتعديــل القوانــني املدنيــة التــي تســمح بالتعويــض عــن أفعــال التعذيــب ( 12

وســوء املعاملــة بالشــكل الــذي ييــرس عــىل املترريــن الحصــول عــىل هــذه التعويضــات وفــق 

إجــراءات قضائيــة رسيعــة. وكذلــك تعديــل القوانــني املتعلقــة بإعــادة تأهيــل هــذه الفئــة مــن 

ــاعدة  ــم مس ــة بتقدي ــىل الدول ــزام ع ــرض إل ــية. وف ــدية والنفس ــة الجس ــن الناحي ــني م املوطن

قانونيــة ملــن يتعرضــون للتعذيــب او ســوء املعاملــة.

رضورة تطويــر الدولــة للطــب الرشعــي لديهــا يف مجــال املحاســبة القضائيــة الجنائيــة ملرتكبــي ( 	1

ــة، وخططهــا املســتقبلية لتطويــر  ــة قاســية او مهين ــة او عقوب أفعــال تعذيــب او ســوء معامل

هــذا القطــاع.

ــخاص ذوي ( 14 ــة لألش ــة الخاص ــة القانوني ــع املنظوم ــا يف وض ــة الجراءته ــتكامل الدول رضورة اس

ــذ العــام 2012،  ــون الصحــة النفســية املعــد من اإلعاقــة النفســية والســيام انجــاز مــرشوع قان

ووضــع اللوائــح التنفيذيــة لقوانــني الصحــة العامــة لعــام 2004 واألشــخاص ذوي االعاقــة 

لعــام 1999 بشــأن هــذه الفئــة واإلجــراءات التــي ســتتخذها إلنشــاء مراكــز رســمية يف كافــة 

ــني.  ــن املواطن ــة م ــة هــذه الفئ املحافظــات لرعاي

ــة ( 	1 ــة لفئ ــة الالزم ــة والتأهيلي ــة واالحتياجــات الطبي ــري االدوي ــة اىل توف رضورة ان تســعى الدول

األشــخاص ذوي اإلعاقــة النفســية ســواء مــن خــالل التأمــني الصحــي الحكومــي او غريهــا مــن 

األليــات.

ويف الختــام، تؤكــد الهيئــة عــىل ان اإلعــامل الحقيــق والكامــل مــن الدولــة لحــق االنســان يف ســالمته 

الجســدية والعقليــة والنفســية ال ميكــن ان تــؤيت أُكلهــا اال بــزوال االحتــالل اإلرسائيــي الكامــل عــن 

أرايض دولــة فلســطني، والــذي يشــكل أطــول احتــالل يف العــامل.
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