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تقدي���م

عد 
ُ
 تشكل ممارسة التعذيب انتهاكًا خطيرًا لحقوق اإلنسان كونها تنال من كرامة اإلنسان وتعرضه لألذى وتحرمه من حقه في الحياة، وت

كافة أشكال التعذيب أو حتى أشكال سوء المعاملة أعمااًل محظورة يجب مالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، باعتبارها أعمااًل مجرمة وال تسقط 

بالتقادم، ويمكن مالحقة مرتكبيها حتى بعد تركهم لوظائفهم الرسمية، وعلى ذلك تنص االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

والتشـــريعات الوطنية كذلك. وقد مثل التعذيب أحد أهم القضايا التي بحثتها منظمة األمم المتحدة عند إرســـاء قواعد حقوق اإلنسان 

كون التعذيب يمّس جوهر الحريات المدنية والسياســـية. وعلى الرغم من أن التعذيب محظور تمامًا وفقًا للقانون الدولي وقوانين معظم 

الدول، إن لم تكن كلها، وال يمكن تبريره تحت أي ظرف إال أن استخدام التعذيب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مستمرًا. 

كفلت المواثيق الدولية لحقوق اإلنســـان حق اإلنســـان في سالمته الجســـدية، ووضعت ألجل ذلك العديد من األحكام القانونية الوطنية 

الحامية للجسد البشري. كما ضمنت القوانين والتشريعات الوطنية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. 

ويأتـــي صـــدور هذا العدد من الفصلية كأداة من أدوات التوعية الجماهيرية ســـيما مع إطالق الهيئة حملة واســـعة لمناهضة التعذيب 

والوقاية منه بالشـــراكة مع مؤسســـات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها بهدف رفع الوعي لدى الجمهور المســـتهدف، سواء كان 

من المواطنين أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من أطراف العدالة  بمفهوم التعذيب. وتســـليط الضوء على التشـــريعات الوطنية 

واالتفاقيات الدولية التي عالجت وتطرقت لهذا الموضوع، إضافة إلى تدريب األشـــخاص المكلفين بإنفاذ القانون حول التعذيب وآليات 

متابعة شكاوى التعذيب سواء فيما يتعلق باآلليات المحلية أو اآلليات الدولية، والعمل من خالل الضغط والمناصرة لرسم سياسات وسن 

تشريعات لحظر التعذيب.

ويتضمن هذا العدد مجموعة من العناوين والمقاالت والتقارير التي تشـــمل مختلف جوانب التعذيب والوقاية منه،  بالتحليل ابتداًء من 

، ماذا بعد انضمام فلســـطين التفاقية مناهضة التعذيب. والبروتوكول الملحـــق باتفاقية مناهضة التعذيب واآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيـــب. والرقابة علـــى مراكز االحتجاز والتوقيف كآلية وقائية للحد من التعذيب. مناهضـــة التعذيب في المعايير الدولية والوطنية. 

والحق في الحياة بين قانون حقوق اإلنسان وقانون النزاعات. سياسة العزل االنفرادي انتهاك ألبسط معايير حقوق اإلنسان. قضية مميزة 

حول التعذيب ودور الهيئة فيها. توجهات الهيئة إلطالق حملة واســـعة لمناهضة التعذيب والوقاية منه. التعذيب من واقع شـــكاوى 

الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان. متطلبات تفعيل وإنفاذ الكرامة اإلنسانية وأبعادها الحقوقية في السياق الفلسطيني. جهود الهيئة 

المســـتقلة لحقوق اإلنســـان في مناهضة التعذيب. الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين حقوق أصيلة يجب التمتع بها التعذيب ألم ال 

ينتهي بفعل الزمن. عن التعذيب كنتاج لثقافة اإلقصاء..!. الوفاة داخل مراكز التوقيف واالحتجاز الفلســـطينية جريمة بال عقاب. كما تم 

تضمين العدد بملحقين األول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والثاني 

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة.

تقدر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عاليًا جهود الزميالت والزمالء اللذين شاركوا بكتابة مواضيع هذا العدد خاصة الكتاب والصحافيين 

وأصحاب الرأي وطلبة الجامعات اللذين كان لمساهماتهم أثر كبير في اغناء العدد وإثرائه. 

وتسعى الهيئة من خالل أدواتها للوصول إلى مرحلة تنخفض فيها مستويات التعذيب وحاالت سوء المعاملة ال بل القضاء عليها بشكل 

نهائي والتوقف التام عن ممارسة التعذيب، ورفع الوعي لدى المستهدفين بخطورة التعذيب وتأثيره السلبي على النسيج المجتمعي. 

رئيس التحرير
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ماذا بعد انضمام فلسطين 

التفاقية مناهضة التعذيب

ما من مناس���بة إال ودعت مؤسسات حقوق اإلنس���ان والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
السلطة الوطنية الفلسطينية لالنضمام إلى االتفاقيات الدولية، بل إن تلك المؤسسات 
كانت تعيب على الس���لطة تلكؤها في عدم االنضمام إل���ى اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وإلى البرتوكول 

االختياري على وجه التحديد.

* عمر رحال 

*مدير مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية »شمس«
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وبمجــــرد أن أصدر الرئيــــس محمود عباس  قرارًا  بتاريخ 2013/5/14 بشــــأن 

التأكيــــد على جميع الجهات ذات العالقــــة بالتوقيف واالحتجاز والتحقيق 

بضــــرورة االلتزام بنصوص القانون األساســــي والقوانين ذات العالقة التي 

تمنع أشــــكال التعذيب كافــــة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم الســــلوك 

الذي يمس بالكرامة اإلنسانية، والتأكيد على احترام االتفاقيات والمواثيق 

والمعاهــــدات واإلعالنات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق اإلنســــان. 

والذي جاء اســــتنادًا إلى تقرير الهيئة المســــتقلة لحقوق اإلنسان السنوي 

الثامن عشــــر 2013 كان ذلك القرار بمثابة نصر لحركة حقوق اإلنســــان في 

فلسطين، وتتويجًا لنضالها الدءوب الحترام حقوق اإلنسان والدفاع عنها.

كان االعتقاد الســــائد لدى مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية، والهيئة 

المســــتقلة لحقوق اإلنســــان، أن القرار الرئاســــي والتعليمات ستضع حدًا 

لالنتهــــاكات وفي مقدمتها التعذيب بكل أشــــكاله، حتى لو كان التعذيب 

الــــذي يمارس غير ممنهج أو أن ذلك ال يعدو عن كونه ممارســــات فردية ال 

تعبر عن توجهات المؤسسة األمنية.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية، 

لم تكتف بهذا الحد بل ذهبت في أكثر من مناسبة لدعوة ومطالبة السلطة 

الوطنية الفلســــطينية لالنضمام إلى المواثيــــق والمعاهدات الدولية ومن 

ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيــــره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاســــية أو الالإنسانية أو المهينة، على اعتبار أن هذا االنضمام سيكون له 

بال ريب انعكاســــاته االيجابية الكبيرة  والفورية على حالة حقوق اإلنســــان 

في فلسطين.

جاء انضمام فلسطين إلى خمســــة عشرة منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية 

ومن ضمنها اتفاقيــــة مناهضة التعذيب بتاريــــخ 2014/4/1، ليس تتويجًا 

لنضاالت حركة حقوق اإلنســــان الفلسطينية وتقاريرها ومطالباتها وآليات 

ضغطهــــا المختلفة، بــــل ردة فعل من قبل القيادة السياســــية على تهرب 

حكومــــة االحتالل من التزاماتها تجاه عملية الســــالم، ولكن مجرد االنضمام 

لهذا الكم من االتفاقيــــات ودون تحفظ هو انجاز حقوقي بحد ذاته، وبارقة 

أمل جديدة لنشطاء حقوق اإلنسان يمكن البناء عليها.  

ولكن هذا االنضمام لم يضــــع حدًا لالنتهاكات، بل إن التقارير الصادرة عن 

مؤسســــات حقوق اإلنسان والهيئة المســــتقلة لحقوق اإلنسان تؤكد أن ال 

تغيرات جوهرية على الواقع، وحتى المواطن العادي لم يشعر أن هناك فرقًا 

أو أن هناك مرحلتين يمكن أن نؤرخ بها) قبل االنضمام وبعد االنضمام(. 

يميــــز فقهاء القانون والحقوق بين الحقوق المدنية والسياســــية والحقوق 

االقتصاديــــة واالجتماعية من حيث التطبيق، فبينما يكون تطبيق واحترام 

الحقوق السياسية والمدنية فوريًا، ال يحتمل التأجيل والتأخير في التطبيق، 

وال يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لتطبيقه، حيث أن التلكؤ في تطبيقه ينطوي 

على مخاطر كبيرة من شأنها أن تؤدي النتهاك حقوق اإلنسان، كما أن اتخاذ 

القرار بشأن تطبيقها قد يكون بكلمتين اثنتين مثل )منع التعذيب أو حظر 

التعذيب( أو )حق االنتخاب(.

أمــــا الحقوق االقتصاديــــة واالجتماعيــــة فإنها تختلف فــــي التطبيق عن 

الحقوق األخرى، ذلك يعود إلى إمكانيات الدولة وقدراتها، فعدد الســــكان 

ونســــبة البطالة واألمية ومواردها وثرواتها الطبيعية ومســــاحتها وقوتها 

االقتصادية...الخ. تكفل وتصون الحقوق االقتصادية واالجتماعية، فعنصر 

التكلفــــة هــــو العامل األساســــي في ذلك، كما أن شــــكل وطبيعــــة النظام 

السياسي ومدى احترامه للدستور وللقوانين، والفصل بين السلطات وإجراء 

االنتخابات ودوريتها والتداول السلمي للسلطة وفاعلية مؤسسات المجتمع 

المدنــــي والنقابات العمالية والمهنية، والمســــاواة والعدالــــة االجتماعية، 

ومدى تفشــــي ظواهر مثل الفســــاد والمحسوبية والوســــطى والرشوة في 

النظام السياســــي، كلها أيضًا من العوامل التي من شأنها أن تعزز الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياســــية، فكلما كان الحكم رشــــيدًا 

كلما كانت الحقوق مصانة. 

حظر التعذيب على الصعيد الدولي
من األهمية بمكان أن نتذكر أن حظر التعذيب من قبل األسرة الدولية بقرار 

أممي، واعتبار الســــادس والعشــــرون من حزيران من كل عام، اســــتنادًا إلى 

القرار الــــذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة فــــي قرارها رقم 149/52 

المؤرخ 12 كانــــون األول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقًا 

لفعاليــــة أداء اتفاقية مناهضــــة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة 

لألمم المتحدة فــــي 10 كانون األول 1984، حيث اعتبــــرت التعذيب جريمة 

بموجــــب القانــــون الدولي، وهو محظور تمامًا، وال يمكــــن تبريره في ظل أية 

ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. ويعتبر حظر التعذيب جزء 

مــــن القانون العرفي الدولــــي، فهو ملزم لكل أعضــــاء المجتمع الدولي دون 

اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب 

صراحة أو لم تصادق عليها.

إن اعتبــــار مبدأ الحظر قاعدة آمرة، يتماشــــى تمامًا مع القواعد الدولية لعدم 

تقــــادم جرائــــم الحرب والجرائم ضد اإلنســــانية، حيث تكــــون كل القواعد 

االتفاقية أو العرفية الدولية المخالفة لمبدأ عدم التقادم باطلة، إذ يشــــكل 

هــــذا المبدأ عامال آخر لمكافحة اإلفالت من العقاب والالمســــؤولية لمرتكبي 

االنتهاكات الجســــمانية لحقوق اإلنسان األساســــية، كما أن القيمة اآلمرة 

لمبدأ الحظر تشــــكل دعامة أساســــية لقاعدة إجرائية أخرى، أال وهي قاعدة 

االختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي 

والقضــــاء الدولي من جهة، وقيد على تحركات مرتكبي جريمة التعذيب من 

جهة أخرى. 

مســــتقبل حقوق اإلنســــان وتطورها يتوقف على مدى السماح لمؤسسات 

حقوق اإلنســــان بدورها الرقابي، سواء المؤسســــات األهلية، أو كمؤسسات 

دولة، وما يرافق ذلك من مالءمة للتشــــريعات المحلية النافذة مع المعايير 

الدولية لحقوق اإلنســــان. وقدرة الســــلطة الوطنية على تغيير التشريعات 

المنتقصــــة من حقوق اإلنســــان، أو تلك التي تشــــرع االســــتبداد كقوانين 

الطوارئ مثاًل. وانضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها 

ورفع التحفظات عنها كلما كان ذلك ممكنًا. وإدخال االتفاقيات والمعاهدات 

الدولية ذات الصلة لمنهاج الكليات األمنية والشــــرطية. وتطوير آليات رفع 

الشكاوى. وإنشاء ومراجعة اإلطار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

)ديوان المظالم( من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، للمساهمة في حماية 

حقوق اإلنســــان والنهوض بها على غرار المؤسســــات الوطنية المماثلة في 

البلدان الديمقراطية، وذلك اســــتنادًا إلى المادة )31( من القانون األساسي 

الفلســــطيني حيث تنص »تنشــــأ بقانون هيئة مســــتقلة لحقوق اإلنسان 
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ويحدد القانون تشــــكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من 

رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني«. كما أن التداول 

السلمي للسلطة، وعالقة حقوق اإلنسان باألمن القومي، ومدى احترام وصون 

الحقوق والحريات. كلها معايير ومؤشــــرات علــــى مدى التطور الحاصل في 

حقوق اإلنسان بعد أن أصبحت فلسطين عضو مراقب في األمم المتحدة. بل 

أنها ستكون المقياس وأداة للمقارنة بين عهدين.

تشكيل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب
قد يتســــاءل البعض عن الخطوات التالية النضمام فلســــطين إلى اتفاقية 

مناهضــــة التعذيب وغيره مــــن ضروب المعاملــــة أو العقوبة القاســــية أو 

الالإنســــانية أو المهينــــة، يقينًا هنــــاك مجموعة من األفــــكار واالقتراحات 

الخالقة التي قد تبرز عند طرح هذا التســــاؤل سواء من متخصصين أو حتى 

من مهتمين بالموضوع، أود هنا أن أؤكد أن تشكيل »هيئة وطنية لمناهضة 

التعذيــــب« يجب أن يكون أولوية، ليس ألن ذلك من باب الترف الفكري، بل 

ألن ذلك يســــتند للبرتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 

2002. ليــــس ذلك هو األفضل واألنجع لحظــــر التعذيب أو إلنصاف الضحايا 

فحسب، بل تأكيد من النظام السياسي الفلسطيني على أنه ُيخطي خطوات 

إلى األمــــام الحترام كرامة مواطنيه، وعلى إعالء قانون حقوق اإلنســــان، بأن 

يكون أسمى من القوانين العادية وأقل من القانون األساسي.

إن تأســــيس«هيئة وطنية لمناهضة التعذيب« يعني أن اتفاقية مناهضة 

التعذيب ســــتصبح جزء ال يتجزأ من التشــــريع الفلسطيني النافذ، وبالتالي 

يمكن التمســــك بنصوصها أمام المحاكم الوطنيــــة على اختالف درجاتها 

 مواءمة التشــــريعات الفلســــطينية مع اتفاقية 
ً
وأنواعها، هذا يعني ابتدأ

مناهضة التعذيب، وإذا كان القانون األساسي الفلسطيني ينص في الباب 

الثانــــي باب الحقوق والحريات مادة )13( »1. ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو 

تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة الئقة. 

2. يقــــع باطاًل كل قول أو اعتراف صــــدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من 

هذه المــــادة«. والمادة )16( التــــي تنص »ال يجوز إجــــراء أي تجربة طبية أو 

علمية على أحد دون رضاء قانوني مســــبق، كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص 

الطبي أو للعالج أو لعملية جراحيــــة إال بموجب قانون. ينظم القانون أحكام 

نقل األعضاء وغيرها من مســــتجدات التقدم العلمي لألغراض اإلنســــانية 

المشروعة«. حســــنًا فعل المشرع الفلسطيني بالنص على تجريم التعذيب 

في القانون األساســــي، ولكــــن يبقى إصدار قانون لحظــــر التعذيب هو أمر 

مهم، ولكن األهم من كل هذا وذاك أن يحظر التعذيب في الممارســــة وأن 

يصبح حظر التعذيب بمثابة ثقافة . 

كما أن إنشــــاء »هيئة وطنية لمناهضة التعذيب« هو بمثابة تتويج لجهود 

الحكومة، ولجهود مؤسســــات المجتمع المدني ال ســــيما مؤسسات حقوق 

اإلنســــان والهيئة المستقلة لحقوق اإلنســــان، وهو اعتراف بالدور للقضاء 

على هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة »نقطة ســــوداء« في ســــجل السلطة 

الوطنية، بل إن بعض المتربصين في كثير من األحيان يستخدموها لغايات 

ليســــت حقوقية، وإنما للمزايدة السياســــية أو للمناكفات اإلعالمية، كما أن 

ذلك ســــيوحد من الجهود الرســــمية واألهلية للقضاء علــــى هذه الظاهرة، 

وســــيزيد من التعاون والعمل المشــــترك والتكاملية في األداء. ليس فقط 

في عقد األنشــــطة والمؤتمرات وإصدار الدراســــات واألبحاث، وإنما لحماية 

كرامة المواطن، وللقيام بزيــــارات الدورية لمراكز اإلصالح والتأهيل والحجز 

والتوقيف، وإجراء المراجعــــة الدورية لإلجراءات المتبعة في مراكز اإلصالح 

والتأهيــــل والحجز والتوقيف لتأكد من مــــدى مطابقتها للمعايير الدولية، 

كمــــا أن إصدار تقارير ربعية وســــنوية حول حالة التعذيب في فلســــطين، 

ســــيعني مزيدًا من الرقابة والمســــؤولية والمســــاءلة المجتمعية لمكافحة 

ظاهرة التعذيب .

إن تشــــكيل الهيئــــة الوطنيــــة لمناهضــــة التعذيب من خبــــراء وخبيرات 

وأصحاب اختصاص في القانون، والقانون الدولي اإلنســــاني، وقانون حقوق 

اإلنســــان، ومن نشطاء في حقوق اإلنسان، وأطباء شرعيين، وأطباء نفسيين، 

وأخصائيين اجتماعيين ونفســــيين، وإعالميين، وأساتذة جامعات، وقضاة، 

من خالل قانون، ينضم عملها وبين اختصاصها وآليات تشكيلها وتمتعها 

باالســــتقاللية المالية واإلداريــــة وأن يكون لها مجلس أمناء من أشــــخاص 

موثوقيــــن، وطاقم تنفيذي مهني، ســــيؤكد بال أدنى شــــك على أن اإلرادة 

السياسية متوافرة لحظر التعذيب وحفظ كرامة اإلنسان واحترام إنسانيته.

ما هو المطلوب
االنضمــــام إلى اتفاقيــــة مناهضة التعذيب وغيره من ضــــروب المعاملة أو 

العقوبة القاســــية أو الالإنسانية أو المهينة، يتطلب من فلسطين باعتبارها 

طرفــــًا في االتفاقية تقديم التقارير الدورية وفــــق المعايير الدولية إلعداد 

هذه التقارير وأن تتضمن هذه التقاريــــر المعايير الدولية ابتداء بالقواعد 

النموذجية لمعاملة الســــجناء وتوفير الخدمات الطبية والعالجية. وبتوفير 

الضمانــــات  القانونية من الناحية العملية أثناء االســــتجواب أو االحتجاز...

الخ. وأن يكون لكل شــــخص الحق في تقديم الشــــكوى عن معاملتهم وأن 

يُبــــّت القضاء دون تأخير فــــي قانونية هذه الطلبات أو االحتجاز وأســــبابه. 

واتخاذ اإلجراءات القانونية ضـد األشخاص المسؤولين عند ثبوت ارتكابهم 

التعذيــــب وتوفير الحمايــــة الالزمــــة للمعتقلين والشــــهود. وإعداد خطة 

تشترك فيها مؤسسات حقوق اإلنسان والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 

ونقابة المحامين ووزارة العدل والجهات األخرى مهامها وضع إستراتيجية 

تتضمن التنمية الثقافية والقانونية لدى الســــجناء وفقًا لقواعد موضوعية 

تعتمد األســــس القانونية الدولية والقواعد والمبادئ التي وضعتها األمم 

المتحدة لعــــام )1985( تمهيــــدًا إلعدادهم وتأهيلهم مــــع المجتمع وفقًا 

ألسس وضوابط.

وضــــع حد لظاهرة اإلفــــالت من العقاب، والســــعي لزيــــادة تطوير وتقوية 

التدريبات والبرامج التربوية لكي نضمن أن جميع المســــؤولين بما في ذلك 

مســــؤولي تنفيذ األحكام واألمن ومســــؤولي الســــجون علــــى دراية بأحكام 

اتفاقيــــة مناهضــــة التعذيب، وتنظيــــم دورات تدريبيــــة لموظفي تنفيذ 

القانون حول حقوق اإلنسان. وسن تشريعات جديدة أو تعديل النافذ منها، 

وأن تلغــــي أية قوانين تؤدي إلى إفالت مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب 

ســــوء المعاملة من العقاب. وتعويض األشــــخاص الذيــــن يتم تعذيبهم. 

وضرورة تظافر كافة الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع 

المدنــــي إضافة إلى األجهــــزة المختلفة في األمم المتحــــدة بهدف العمل 

والتعــــاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق اإلنســــان والعمــــل على مناهضة 

التعذيــــب وغيــــره من ضروب المعاملة إال إنســــانية أو المهينة ومســــاعدة 

الضحايا وتأهيلهم، والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد 

المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
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البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة 

التعذيب واآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
* المحامي محمد كمنجي

 التعذيب انتهاك خطير لحقوق اإلنس���ان ومخالفة صريحة للقانون، حيث نصت المادة )32( من القانون 
األساس���ي الفلس���طيني على أن جريمة التعذيب ال تس���قط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها 
بالتقادم. وُيعرف التعذيب وفقًا للمادة األولى من االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي اعتمدت 
في العام 1984م وأصبحت نافذة في العام 1987م على انه )أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا 
كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات 
أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يش���تبه في انه ارتكبه، هو أو أي ش���خص ثالث، أو تخويفه أو 
إرغامه هو أو أي ش���خص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي س���بب من األسباب يقوم على 
التميي���ز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يس���كت عنه موظف رس���مي أو أي ش���خص آخر 
يتصرف بصفته الرس���مية، وال يشمل هذا التعريف األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو 

المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها(.

* باحث ميداني - الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
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لحـــق باتفاقية مناهضة التعذيب بروتوكول ســـمي بالبروتوكول 
ُ
لقد أ

االختياري الملحق باتفاقيـــة مناهضة التعذيب، اعتمد في العام 2002 

وأصبح نافذًا فـــي العام 2006، ويهدف إلى إنشـــاء نظام قوامه زيارات 

منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لالماكن التي ُيحرم 

فيها األشـــخاص من حريتهـــم، وذلك بغية منع التعذيـــب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو الال إنســـانية أو المهينة. )نص 

المادة 1 من البروتوكول االختياري(.

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

اتفقـــت الدول األطـــراف في البرتوكـــول االختياري الملحـــق باتفاقية 

مناهضة التعذيب على إنشـــاء لجنة فرعية لمنع التعذيب، وهي تؤدي 

عملها وفقًا لميثاق األمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك 

بالمعايير التي وضعتها األمم المتحدة لمعاملة األشـــخاص المحرومين 

من حريتهم، كذلك تسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم االنتقائية 

والشمولية والموضوعية. )المادة »2« من البروتوكول االختياري(.

وقد نصت المادة الخامســـة مـــن البروتوكول االختياري على الشـــروط 

الموضوعية والشـــكلية التي ينبغي توافرها في أعضاء اللجنة الفرعية 

لمنع التعذيب وعددهم عشـــرة أعضاء ُيرفع العـــدد إلى 25 عضوًا بعد 

تصديق العضو الخمسين على هذا البروتوكول. كما حددت المادة )11( 

مـــن البروتوكول االختياري مهام اللجنـــة الفرعية لمنع التعذيب، حيث 

إن لهـــا زيارة أماكن االحتجاز الخاضعة لوالية وســـيطرة كل دولة طرف 

ويوجد بها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، 

وتسدي المشورة وتقدم المساعدة للدول األطراف لغايات إنشاء اآلليات 

الوقائية الوطنية وتعمـــل على تقديم التوصيات والمالحظات في هذا 

اإلطار بهدف منع التعذيب.

فيما أوضحـــت المـــواد )16،15،14،13،12( مـــن البروتوكـــول االختياري 

آليـــة عمل اللجنة الفرعيـــة لمنع التعذيب واإلجـــراءات التي تقوم بها 

بالتنســـيق مع اآللية الوقائية الوطنية، كما أن على اللجنة الفرعية وعن 

طريق القرعة أواًل وضـــع برنامج للزيارات المنتظمة وتخطر اللجنة الدول 

األطـــراف ببرنامجها ألخـــذ الترتيبات الالزمة. وبنتيجـــة الزيارات تقدم 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرًا ســـنويًا علني عن أنشـــطتها إلى 

لجنة مناهضة التعذيب )وهي لجنة نصت االتفاقية الدولية لمناهضة 

التعذيب في مادتها السابعة عشرة على إنشائها واختصاصاتها(.

اآلليات الوقائية الوطنية

نصـــت المـــادة )17( مـــن البروتوكول االختيـــاري التفاقيـــة مناهضة 

التعذيب على الســـند القانونـــي لآلليات الوقائيـــة والوطنية وحددت 

مدة زمنية اقصاها ســـنة بعد نفـــاذ البروتوكـــول أو التصديق عليه أو 

االنضمام إليه إلنشـــاء آلية وقائية وطنية مســـتقلة واحدة أو أكثر لمنع 

التعذيب على المســـتوى المحلي. وال يفرض البروتوكول االختياري أي 

شـــكل خاص تتخذه اآلليات الوقائية الوطنيـــة، ولهذا يمكن أن تكون 

على شـــكل مؤسسة حقوق إنســـان وطنية، أو مؤسسة تتلقى شكاوى، 

أو لجنـــة برلمانية، أو منظمة غير حكومية أو أي هيئة تؤســـس لمراقبة 

أماكن االحتجاز.

تختص اآللية الوقائية الوطنيـــة وفقًا لنص المادة )19( من البروتوكول 

االختياري بالقيام بدراسة معاملة األشـــخاص المحرومين من حريتهم 

في أماكـــن االحتجاز وتقدم التوصيات إلى الســـلطات المعنية بغرض 

تحســـين معاملة وأوضاع األشخاص المحرومين من حريتهم كما تقدم 

اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشـــريعات القائمة أو بمشـــاريع. فيما 

وفر البرتوكـــول االختياري العديـــد من الضمانـــات والمعايير لآلليات 

الوقائية الوطنية لضمان حمايتها من أي تدخل من الدولة، منها ضمان 

االســـتقالل الوظيفي بحيث تكون قادرة على التصرف باستقاللية عن 

ســـلطات الدولة، كما ينبغي توفر الخبرة والمعرفة المهنية لدى أعضاء 

اآللية الوقائية، عالوة على انه ينبغي االســـتقالل المالي لآللية الوقائية 

الوطنية عن الدولة.

وبانضمام فلسطين لالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بموجب طلب 

االنضمام الذي قدم بتاريخ األول من نيســـان للعـــام 2014، فانه يمكن 

تشـــكيل لجنـــة وقائية وطنية تتولـــى المهام المنصـــوص عليها في 

المادة )19( من البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية. ولكن قبل ذلك 

البد من نشـــر االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في جريدة الوقائع 

الرسمية حتى تصبح نافذة في الدولة الفلسطينية.

وللهيئة المستقلة لحقوق اإلنســـان باعتبارها هيئة وطنية دور رئيس 

في تشكيل اللجنة الوقائية الوطنية، حيث تنطبق عليها جميع المعايير 

التي نص عليها البروتوكول االختياري ويســـتتبع ذلك بالضرورة القيام 

بحمالت توعية جماهيرية وتدريب للمكلفين بإنفاذ القانون، كما ينبغي 

توفر اإلرادة السياســـية والتشـــريعية الحقيقية من الجانب الحكومي 

الرسمي لضمان مناهضة التعذيب وفق اآلليات الوطنية والدولية. 
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الرقابة على مراكز االحتجاز والتوقيف كآلية 

وقائية للحد من التعذيب
 * الحقوقي - إسالم التميمي

تمارس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم( مهامها الرقابية 
على مراكز االحتجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل الزيارات 
التي تنفذها طواقم الهيئة من باحثين ومحامين ومدراء مكاتب، حيث تقوم 
هذه الطواقم بالرقابة على الظروف المعيشية والصحية والقانونية، وأنظمة 
الحماية والقدرة االس���تيعابية، والطواقم اإلش���رافية، إضافة إلى اإلجراءات 
والتدابير والمتابعات المتخذة من قبل إدارات هذه المراكز أو من قبل الجهات 

ذات العالقة بتلك المراكز على صعيد السياسات  والتشريعات.

وتنتش����ر في الضف����ة الغربية وقطاع غ����زة مراكز اإلص����الح والتأهيل ونظارات 
الشرطة ومراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لألجهزة األمنية ) المخابرات واألمن 

الوقائي واالستخبارات العسكرية في الضفة، وجهاز األمن الداخلي في غزة (.

* منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

الف�صلية

 واقع مراكز االحتجاز في فلسطين 

وضع مراك���ز االحتجاز في الضفة الغربية. تنقســـم مراكز 
االحتجـــاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية 

إلـــى ثالثة أقســـام، األول. مراكز احتجاز دائمة، وهـــي التي يودع بها 

األشـــخاص وفقًا لقانون مراكز اإلصالح والتأهيـــل، وتتبع تلك المراكز 

لـــإلدارة العامة لمراكـــز اإلصالح والتأهيـــل، والتي بدورهـــا تتبع وزارة 

الداخليـــة، وتخضع مراكـــز االحتجاز تلك من حيث الظـــروف واألوضاع 

المعيشـــية وخالفه لما نصت عليه مواد قانون مراكز اإلصالح والتأهيل 

كونها مراكز إحتجـــاز دائمة. الثاني. مراكز اإلحتجاز المؤقته )نظارات 

الش���رطة(، وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة ال تتجاوز الـ 24 ساعة، 

وتخضع إلشـــراف مديرية الشـــرطة الموجود بها ذلك المركز، ويخضع 

توقيف األشخاص فيها ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، 

الثالث. مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية، وهي أماكن االحتجاز 

التـــي تتبع األجهزة األمنية فـــي الضفة الغربية وهـــي األمن الوقائي، 

المخابرات العامة واإلســـتخبارات العسكرية. وسيتم الوقوف على واقع 

وأوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل بشكل مفصل. 

مراك���ز اإلصالح والتأهيل. نص قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم )6( 

لعام 1998 على إنشاء ستة مراكز، خمسة في الضفة الغربية وهي: مراكز 

إصالح وتأهيل جنين، نابلس، الظاهرية، رام الله، أريحا، وواحد في قطاع 

غـــزة هو مركز إصالح وتأهيل غزة )الســـجن المركزي(. في بداية شـــهر 

أيلول من العـــام 2008 تم اعتماد نظارة شـــرطة طولكرم كمركز إصالح 

وتأهيل. إضافة إلى تحويل مركز )دار آمر( في بيت لحم إلى مركز إصالح 

وتأهيل في شـــهر شباط من العام 2008، ليصبح العدد اإلجمالي لمراكز 

اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية )7( مراكز وواحد في قطاع غزة.

تعرضـــت غالبية مراكز اإلصـــالح والتأهيل في الضفـــة الغربية والتي 

ورثتها الســـلطة الوطنية الفلســـطينية بعد توقيع اتفاقية أوســـلو مع 

الجانب اإلســـرائيلي للتدمير من قبل قوات االحتالل اإلســـرائيلية بعد 

ر ذلك بشـــكل كبير على أدائها 
ّ
اندالع انتفاضـــة األقصى عام 2000، أث

وحّدت من قدرتها على تحقيق الغرض األساســـي مـــن وجودها. األمر 

الذي أدى باإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل إلى البحث عن بدائل 

لمعالجة هذه المشـــكلة، فلجأت إلى ترميم بعـــض المراكز مثل مراكز 

إصالح وتأهيل جنين ونابلس والظاهرية، إضافة إلى اســـتئجار عقارات 

مؤقتة الستخدامها كمراكز لإلصالح والتأهيل مثل رام الله. 

الطاقم اإلشرافي على مراكز اإلصالح والتأهيل. تتبع مراكز 
اإلصالح والتأهيل لإلدارة العامة لمراكـــز اإلصالح والتأهيل وهي إحدى 

إدارات الشـــرطة والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية. يشـــرف على مراكز 
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اإلصـــالح والتأهيل طاقـــم من الضباط وضباط الشـــرطة إضافة إلى عدد 

من أفراد الشرطة، كذلك يشـــرف على األقسام الخاصة بالنساء عدد من 

الضباط من النســـاء. ويتكون الطاقم اإلشـــرافي من مديـــر للمركز ونائبًا 

لـــه وعددًا من األفراد. يمتاز هذا الطاقـــم بالتخصص والتدريب ويتمتع 

بكفـــاءة عالية في إدارة تلك المراكز رغم اإلمكانات الشـــحيحة والظروف 

الصعبة كما يحمل عدد كبير من المشـــرفين الشهادة الجامعية األولى 

في القانون أو الحقوق.

الق���درة االس���تيعابية. تعانـــي مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل من 
االكتظاظ الشـــديد في عدد النزالء، إضافة إلى عـــدم قدرة تلك المراكز 

علـــى الفصل بين النزالء وفق ما نّصت عليه المادة )25( من قانون مراكز 

اإلصالح والتأهيل »يصنف النزالء من كل جنس داخل المراكز ويوزعون 

في أقســـام منفصلة بالقدر الذي تســـمح به ظروف كل مركز: 1. النزالء 

الموقوفـــون الذين لم تصدر ضدهم أحكام مـــن المحاكم المختصة. 2. 

النزالء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة. 3. النزالء من غير ذوي 

السوابق. 4. النزالء من ذوي السوابق«.

كمـــا نصت المـــادة )59( من القانـــون المذكور على انـــه »يعزل النزيل 

المحكوم عليه باإلعدام عن ســـائر النزالء ويوضـــع تحت الرقابة الدائمة 

وتمنـــع زياراته إال بعد الحصول على إذن خطي مـــن المدير العام«. غير 

أن هذا النص غير مطبق، وذلك بســـبب عدم وجود الغرف والمســـاحات 

الكافية لذلك، كذلك تفتقد غالبية المراكز إلى أقســـام خاصة بالنســـاء 

باســـتثناء مركزي إصالح وتأهيـــل جنين ونابلس، األمـــر الذي يتطلب 

إيجاد أقســـام للنســـاء في باقي مراكز اإلصالح والتأهيل، وتوفير طاقم 

إضافي من أجل اإلشـــراف على تلك األقسام. فعدم وجود أقسام خاصة 

بالنســـاء في بقية المراكز يلقي عبئًا كبيرًا علـــى النزيالت وذويهن من 

حيث بعد المســـافة وعـــدم القدرة على التواصل مـــع األهل إضافة إلى 

اإلشـــكاليات القانونية التـــي تتعلق بنقل الملفـــات والنظر فيها نظرًا 

لصعوبـــة نقل النزيالت للمحاكم في مناطـــق اختصاص أخرى. إن عدم 

الفصل بين النزالء يشـــكل مخالفة لقانون مراكز االصالح والتأهيل والى 

عدة إشـــكاليات منها إنتشـــار بعض األمراض المعدية خاصة األمراض 

الجلدية، وإلى مشـــاكل تتعلق باالنضباط نتيجـــة زيادة االحتكاك بين 

النزالء.

كما أن تلـــك المراكز تعاني من االكتظاظ الشـــديد عند القيام بتنفيذ 

حمالت أمنية حيث تكون الزيارة مفاجئة، األمر الذي يلقي عبئًا شـــديدًا 

على إدارة تلك المراكز كما حدث بعد الحملة األمنية في جنين ونابلس. 

كذلك يتســـبب التباطؤ الشـــديد في نظر ملفات النزالء، وهي المشكلة 

األكثـــر تعقيدًا بالنســـبة إلدارة مراكـــز اإلصالح والتأهيـــل، إلى زيادة 

أعدادهم. 

 الظروف القانونية. تلتزم اإلدارة العامة لمراكز االصالح والتأهيل 
بنصوص قانون مراكز االصالح والتأهيل الذي ينص على عدم إستقبال 

أي شـــخص إال بموجب مذكرة صادرة عن الجهات القضائية المختصة 

ورغم ذلك فإنها تواجه، كما سبق وذكرنا، مشكلة التباطؤ في نظر ملفات 

النـــزالء من قبل القضاء، األمر الذي يلقي عبئًا على مدراء المراكز بســـبب 

تذمر النزالء وخاصة النزالء الموقوفين على تهم أمنية. 

على صعيد آخر تعاني مراكز اإلصالح والتأهيل من إشكالية عدم تطبيق 

المادة الخاصة بتخفيض فترة الحكم بعد انقضاء ثلثي المدة المحكوم 

بهـــا النزيل. وكذلك الحال بالنســـبة إلجازات النـــزالء، فحتى تاريخه لم 

تصدر اللوائح التنفيذية لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل. كذلك تعاني 

مراكز اإلصالح والتأهيل من إشـــكالية تواجد عدد من األحداث في تلك 

المراكز ألســـباب عدة منها توفير الحماية لهؤالء األحداث في ظل غياب 

مراكـــز متخصصة لهؤالء األحـــداث يتوافر فيها الحمايـــة، إضافة إلى 

صعوبـــة نقل بعض األحداث إلى مراكـــز األحداث التي هي باألصل غير 

متوافرة إال في رام الله وعدم قدرة تلك المراكز على اســـتيعاب األعداد 

الكبيرة من األحداث الجانحين.

الظروف الصحية والمعيش���ية. تعاني غالبيـــة مراكز اإلصالح 
والتأهيـــل من عدم وجـــود عيادات للخدمات الطبية العســـكرية داخل 

تلك المراكز باســـتثناء مراكز إصالح وتأهيل جنين ورام الله والظاهرية. 

فقد نصت المادة )13( مـــن قانون مراكز االصالح والتأهيل على ما يلي: 

»تنشـــأ فـــي كل مركز عيادة طبيـــة وتزودها الخدمـــات الطبية بطبيب 

وعـــدة مـــن الممرضين 

واألدوات  والمعـــدات 

الطبيب  ويقوم  الالزمة، 

بالمهام التالية: معاينة 

لـــدى وصوله  نزيل  كل 

اإلفراج  وقبـــل  المركـــز 

عنه ويـــدّون تقريرًا عن 

موضحًا  الصحية  حالته 

به تاريخ وســـاعة إعداد 

ذلك التقرير. اإلشـــراف 

على  الدائـــم  الصحـــي 

النزالء في حالة اإلضراب 

العناية  الطعـــام.  عـــن 

بصحة النـــزالء وتقديم 

عنهـــا  دوري  تقريـــر 

متضمنًا  المديـــر  إلـــى 

توصياته بهذا الشأن«.

ونصت المـــادة )14( من 

القانـــون ذاتـــه على أنه 

الطبيب  علـــى  »يتعين 

تفقد أماكن نوم النزالء والحجر االنفرادي، والتثبت من حالة النزالء الصحية 

ومعالجـــة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو 

إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو 

وبائية لحين الشفاء وتطهير األلبسة والفراش واألطعمة.

كمـــا نصت المادة )15( من القانون المذكور على أن يحال النزيل المريض 

فورًا إلى المستشـــفى إذا استدعت حالته إلى ذلك وان تبادر إدارة المركز 

إلى إبالغ جهـــة اإلدارة التي تعمم في دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم 

بذلك فورًا ويؤذن لهم بزيارته، حيـــث يتم تحويل الحاالت المرضية إلى 

المستشفيات الحكومية.
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* المحامي صالح عبد العاطي

مناهضة التعذيب في المعايير الدولية والوطنية   

  لم تش���هد اإلنس���انية حالة أبشع من ممارس���ة التعذيب، ألنه ببس���اطة جريمة تهدف إلى إلغاء شخصية الضحية  ◄

وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البش���ري، لذا فقد حظرت كاف���ة الديانات والثقافات والمواثيق الدولية والوطنية 

ممارس���ة التعذيب وجرمت مقترفي هذا االنتهاك.  وبالرغم من هذا التجري���م وظهور مبدأ االعتراف اإلرادي بعد أن 

جرم التعذيب إال أن التعذيب ال يزال يشكل ظاهرة  وخاصة في الدول والسلطات 
ُ
سادت معايير حقوق اإلنسان التي ت

االس���تبدادية، والتي يرغب حكامها في إخضاع ش���عوبها بالقوة والقهر، ليصبح التعذيب أسلوب عمل ألجهزة األمن 

فيها، إلحكام قبضتها بالقوة أو لحمل األشخاص على اإلدالء بأقوال معينة اعتقادًا منهم أن في سلوكياتهم يؤدون 

خدم���ة للعدالة القضائية في الحصول على أدلة اإلثبات بحق المتهمين في أس���رع وقت وأقل جهد، وإجمااًل تهدف 

ممارسة السلطات األمنية لجرائم التعذيب إلى ترهيب الشعوب وحملها على قبول الحكم االستبدادي. قد راع العالم 

ما ش���اهده عبر مختلف وسائل اإلعالم من صور تعذيب المعتقلين العراقيين ومعتقلي غوتنمو، وقد أكدت التقارير 

شرت إساءة معاملة السجناء واألسري وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم إبان التحقيق معهم.  
ُ
لحقوقية واإلعالمية التي ن

* منسق التوعية والتدريب في برنامج قطاع غزة في الهيئة.
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وكذلك تستمر سلطات االحتالل في تعذيب األسري الفلسطينيين في 

الســـجون والمعتقالت اإلسرائيلية حيث يعتبر جزًء ال يتجزأ من معاملة 

األســـرى اليومية، وبالتالي ليس هناك من شـــخص مر بتجربة االعتقال 

في ســـجون االحتالل اإلسرائيلية دون أن يكون قد مر بتجربة التعذيب، 

أو تعرض ألحد أشكاله المختلفة الجسدية منها والنفسية، وفي الغالب 

يتـــم المزج بينهما. ومن الجدير ذكره أن إســـرائيل هي الدولة الوحيدة 

في العالم، التي جعلت من التعذيب »المحظور” و”المحرم” دوليًا بكل 

أشكاله الجسدية والنفســـية، قانونًا، وشرعنته في مؤسساتها األمنية 

والقضائية. 

وعلى الصعيد الداخلي تؤكد شـــكاوي المواطنين والتقارير الصادرة عن 

مؤسسات حقوق اإلنسان، استمرار ظاهرة التعذيب في مراكز التوقيف 

واالحتجاز في أراضي الســـلطة الفلســـطينية، ولألسف فقد زادت هذه 

االنتهـــاكات بفعل حالة االنقســـام السياســـي والـــذي أدي إلى تزايد 

انتهاكات حقوق اإلنســـان على مختلف الصعـــد، لدرجة بات التعذيب 

فيها ممارســـة قائمة في معظم مراكز التوقيف واالحتجاز، ويدلل على 

ذلك  اســـتمرار تلقي الهيئة ومؤسســـات حقوق اإلنســـان العاملة في 

فلسطين شـــكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة 

من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب. عرفت اتفاقية األمم 

المتحدة لمناهضـــة التعذيب، التعذيب بأنـــه: »أي عمل ينتج عنه ألم 

أو عذاب شـــديد جســـديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشـــخص ما، بقصد 

الحصول من ذلك الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف 

أو معاقبتـــه على عمل ارتكبه أو يشـــتبه في أنه ارتكبه هو أو شـــخص 

ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شـــخص ثالث أو عندما يلحق ذلك األلم 

أو العذاب به ألي ســـبب من األسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه أو 

يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص ثالث 

يتصرف بصفته الرســـمية ، وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشـــئ 

فقط عـــن عقوبات قانونية، أو المـــالزم لتلك العقوبـــات أو الذي يكون 

نتيجة عرضية لها«. ال تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشـــريع وطني 

يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكامًا ذات تطبيق أشمل.

أنماط وصور التعذيب. تتعدد أســـاليب التعذيب المستخدمة ولكنها 

جميعًا تهدف إما إلى إحداث إيذاء بدني أو نفســـي، ويترتب على األول 

إصابات جســـدية بجسم المجني عليه، قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو 

عجز وأحيانًا تؤدي إلى الوفاة. أما النوع الثاني: فيفضي إلى آالم ومعاناة 

نفســـية وأمراض قد تستمر مع الشخص مدى الحياة، وقد تؤدي به إلى 

الجنون. وســـوف نعرض بإيجـــاز أبرز المعايير الدوليـــة والوطنية ذات 

الصلة بمناهضة التعذيب .

مناهضـــة التعذيب في القانون اإلنســـاني الدولي. كفلـــت اتفاقيات 

جينيف األربع الحق فـــي عدم التعرض للتعذيب، ويمكن مالحظة ذلك 

بوضوح في نص المادة المشـــتركة الثالثة من االتفاقيات والتي تنص 

على انـــه “ال تحظر األفعال التالية وتبقى محظـــورة في جميع األوقات 

واألماكن االعتداء على الحياة والســـالمة البدنيـــة وخاصة القتل بجميع 

إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء على الكرامة 

الشـــخصية وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ذلك فان 

البروتوكوالت الملحقة باالتفاقيات وســـعت من أطار الحماية لألشخاص 

فـــي ظروف النـــزاع المســـلح الدولي وغيـــر الدولي”. كما جـــرم النظام 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة التعذيب باعتبارها جريمة 

ضد اإلنسانية وجريمة من جرائم الحرب.

التعذيب باعتباره جريمة ضد اإلنسانية. يمثل تعريف جريمة التعذيب 

في نظام )روما( تغييرًا جوهريـــًا للمفهوم التقليدي لجريمة التعذيب، 

حيث ال يشـــترط ارتـــكاب التعذيب على أيدي الموظفين الرســـميين، 

أو بتحريـــض أو مباركة منهم، ومن ثم يمكـــن أن يندرج في مفهومه ـ 

باعتباره جريمة ضد اإلنسانيةـ األفعال المرتكبة من قبل وحدات خاصة 

أو جماعـــات أو منظمات إرهابيـــة أو إجرامية أو أفـــراد عاديين ما دامت 

ترتكب في إطار هجوم واســـع النطاق أو منهجي، كما وال يشـــترط فيه 

كجريمة ضد اإلنســـانية غاية معينة مثل جمع المعلومات كما هو الحال 

في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـــره من ضروب المعاملة، أو العقوبة  

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 1984م. 

التعذيب باعتبـــاره جريمة حرب. ُيقصد بالتعذيب بوصفه جريمة حرب 

بأنه إخضاع الشـــخص آلالم جسدية أو نفسية بقصد الحصول منه على 

اعترافات أو معلومات عن جيشـــه أو معلومات تدخل ضمن األسرار التي 

تحرص عليها دولته. 

مناهضـــة التعذيب فـــي المواثيق الدوليـــة لحقوق اإلنســـان. نصت 

المواثيـــق الدولية لحقوق اإلنســـان في أكثر من موضـــع في المواثيق 

الدولية علـــى منع وحضر التعذيب تحت أي ظروف ولعل أهمها: ما جاء 

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948 الذي نص في المادة )5( 

منه على أنه: »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب، وال للمعاملة الالإنســـانية، 

أو العقوبة القاســـية الحاطة بالكرامة«.  وكذلـــك جاءت نصوص المادة 

السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966. 

والقواعـــد النموذجيـــة لمعاملة الســـجناء 1995، وإعالن األمم المتحدة 

بشـــأن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية الالنسانية أو المهينة لعام 1975، ومدونة 

قواعد سلوك الوظيفة المكلفين بإنفاذ القانون1979، واتفاقية مناهضة 

التعذيـــب وغيره مـــن ضروب المعاملة الالنســـانيه أو القاســـية 1984، 

ومجموعة مبادئ االحتجاز 1988 والمبادئ األساســـية لمعاملة السجناء 

.1990

مناهضة التعذيب في القانون الفلســـطيني. إن تعذيب المتهم لحمله 

علـــى االعتراف تعبير عن عجز الســـلطة وتضليل للعدالـــة، ولذا يحظر 

المشرع الفلسطيني على المحقق اللجوء إلى استعمال أي نوع من أنواع 

التعذيـــب التي يلجأ إليها المحقق عادة، لعـــدم كفاءته وقصور خبرته 

في التحقيق، والفرار من بذل الجهود التي تســـتلزم مواجهة البحث عن 

األدلة الموضوعية القويمـــة، فالتعذيب جريمة ال يجوز التذرع بأي عذر 

استثنائي أو حالة ضرورة أو طوارئ لممارستها، فالحق في منع التعذيب 

حق مطلق مكفول بنصوص القانون األساســـي الـــذي يؤكد في المادة 

)13( منـــه على أنـــه: ال يجوز إخضاع أحد ألي إكـــراه أو تعذيب، ويعامل 

المتهمـــون وســـائر المحرومين مـــن حرياتهم معاملـــة الئقة. وأكدت 
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الفقـــرة الثانية من ذات المادة على  بطالن أي قول أو اعتراف صدر نتاج 

التعذيب.

 كما وأكد القانون األساســـي الفلسطيني في المادة )32( على أنه: »كل 

اعتداء على أي من الحريات الشـــخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان 

وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األساســـي أو 

القانون، جريمة ال تســـقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشـــئة عنها 

بالتقادم ، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه الضرر«. 

كما نص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة )29( منه على 

أنـــه: » ال يجوز القبض على أحد أو حبســـه إال بأمـــر من الجهة المختصة 

بذلك قانونـــًا ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامتـــه ، وال يجوز إيذائه 

بدنيًا أو معنويًا«.

وقد عرف قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936م التعذيب 

بأنه: »إخضاع أو األمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع 

منه أو من شخص يهمه أمره، اعترافًا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، 

أو تهديد أي شـــخص أو األمر بتهديـــده بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي 

شـــخص أو أموال أي شخص يهمه أمره بغية أن ينتزع منه اعترافًا بجرم 

أو أية معلومات تتعلق بجرم«.

أما مشـــروع قانـــون العقوبات الفلســـطيني في 

المـــادة )303( فقـــد عرفه بأنـــه: »أي عمل ينتج 

عنه ألم أو عذاب شـــديد، جسديًا كان أم نفسيًا، 

يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من 

شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف معاقب 

عليه، بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو 

أو أي شـــخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي 

شـــخص آخر على ذلك، ويعد تعذيبًا أيضًا األلم 

أو العـــذاب الناتج عن ممارســـة التمييز أيًا كان 

نوعه، أو الذي يوافق أو يحرض عليه أو يســـكت 

عنه موظـــف عام أو أي شـــخص آخـــر يتصرف 

بمقتضى صفته الرســـمية. وال يعد تعذيبًا األلم 

أو العذاب الناشـــئ أو المـــالزم لعقوبات أوقعت 

حســـب القانـــون، وكذلك األلـــم أو العذاب الذي 

يكـــون نتيجة عرضيـــة لها«. هذا ولم يشـــترط 

المشـــرع الفلسطيني للتعذيب درجة معينة من 

الجسامة، واألمر في ذلك متروك لتقدير محكمة 

الموضوع تســـتخلصه من ظروف الدعوى، وذلك 

تحت إشراف المحكمة االستئنافية.

ومن الجدير اإلشارة بان مشروع قانون العقوبات 

الفلسطيني في نص المادة )30( ال يجيز إصدار 

العفو الخاص في جرائم التعذيب التي يرتكبها 

أي من الموظفين العموميين.

وختاما ومن خالل مراجعة للتشـــريعات الدولية 

والوطنية نجدها قد نصت على حظر التعذيب و 

استخدام جميع وسائل اإلكراه البدني والنفسي 

بحـــق المتهميـــن بكل أشـــكالها، ورتـــب جزاء 

استعمال تلك الســـلوكيات بطالن الدليل المســـتمد منها، كما أكدت 

التشريعات الدولية والوطنية على ضرورة محاسبة مرتكبيها بأشد أنواع 

العقاب حماية لحقوق اإلنســـان وكرامته وصونًا لحقوقه وسدًا للطريق 

أمام ممارسي تلك االنتهاكات. 

فقد ســـاهم عدم قيام السلطات المختصة بمتابعة شكاوى المواطنين 

بالشـــكل الكافي، وعدم القيام بتحقيقـــات جدية في تلك االنتهاكات، 

في استمرار هذه الظاهرة، ومنح مقترفيها حصانة تدفعهم لالستمرار 

في ممارسة التعذيب.

  األمر الذي يســـتدعي العمل الجدي من قبـــل جميع المعنيين لضمان 

الحد األدنى من المعايير الالزمة لسالمة المواطنين، وحمايتهم من كافة 

أشـــكال ســـوء المعاملة أو التعذيب، وضمان إنصاف ضحايا التعذيب 

،وضمـــان فتح كافة مراكز التوقيف واالحتجـــاز إمام الجهات القضائية 

والرقابية المعنية وبالذات للمؤسســـات الحقوقية وعلى رأسها الهيئة 

المستقلة لحقوق اإلنسان باعتبارها هيئة وطنية لحقوق اإلنسان ومناط 

بها دور كبير في حماية حقوق اإلنسان تفرضه طبيعة عملها. 
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كمـــا هو معلوم أكدت المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 

على أن »يولد جميع الناس أحرارًا متســـاوين في الكرامة والحقوق«. أما 

المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

فتنص على أن »لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة.... الخ«. وتضيف 

المادة السادســـة من اتفاقيـــة حقوق الطفل علـــى أن »تعترف الدول 

األطراف بأن لكل طفل حق أصيل في الحياة«.

لكن هناك اختالف بارز للوهلة األولى بين قانون حقوق اإلنسان وقانون 

النزاعات فيما يتعلق بالحق في الحياة.

ففي حقوق اإلنســـان يعتبر الحق في الحياة حقًا غير قابل لالنتقاص، 

وغالبًا مـــا يمثل مكان الصدارة، وغالبًا ما يمثل مكان الصدارة، أما قانون 

النزاعات المسلحة فيعرف بحق المقاتلين في إطالق النار على المقاتلين 

اآلخرين لدى رؤيتهم ودون انـــذار. ويمكن ايجاد بدايات للتوفيق بين 

هـــذه المعايير المتعارضة في حقيقة أن الحـــق في الحياة، في قانون 

حقوق اإلنسان، وليس مطلقًا حيث انه يخضع للحق في استخدام القوة 

القاتلـــة في اإلعدامات القانونية، أو في الدفاع عن النفس أو في الدفاع 

ضد تهديد مباشر لحياة آخرين. 

وهكذا يمكن القول انه في ظروف الحرب المفتوحة، بما في ذلك حروب 

العصابات، قد يفترض وجود تهديد مســـتمر من جانب المحاربين من 

كال الجانبيـــن ومن ثم يبرر إطالق النار دون إنذار. وميزة هذا المنهج انه 

يلقي بظالل من الشـــك ليس فقط على مشروعية األسلحة العشوائية 

واأللغـــام األرضية فحســـب، وإنمـــا أيضًا علـــى الهجمـــات الجوية أو 

بالصواريخ على قوات ال تشارك في القتال بصورة فعالة، وعلى محاربين 

غير متفرغين، وبينما هم في غير أوقات الخدمة.

وتبـــدو كل هذه الحاالت مقبولة في التفســـير الراهن لقانون النزاعات. 

وقد يســـاعد أيضًا على تضييق الهوة بيـــن االفتراض الوارد في قانون 

حقوق اإلنســـان أن الحرب ال يمكن مطلقًا ان تكون مشروعة وبين قبول 

قانون النزاعات بـــأن النزاع حقيقة من حقائق الحياة، بصرف النظر عن 

الدكتور حنا عيسى 

أستاذ القانون الدولي 

الحق في الحياة بين قانون حقوق اإلنسان 
وقانون النزاعات

أسبابها، وانه فيما يتعلق بالمحاربين األفراد فان ما يحدد المعايير إنما 

هو التهديد المباشر للحياة وليس مبرر النزاع.

أمـــا أوجـــه االختالفات البارزة بيـــن قانون حقوق اإلنســـان أن الحرب ال 

يمكن مطلقًا أن تكون مشـــروعه وبين قبول قانـــون النزاعات بأن النزاع 

حقيقة من حقائق الحياة، وبصرف النظر عن أسبابها، وانه فيما يتعلق 

بالمحاربيـــن األفراد فان مـــا يحدد المعايير إنما هو التهديد المباشـــر 

للحياة وليس مبرر النزاع.

أمـــا أوجه االختالفات البـــارزة بين قانون حقوق اإلنســـان وقانون النزاع 

المسلح يمكن إجمالها بالتالي:

قانون حقوق اإلنسان:

يحظى الحق في الحياة بدرجة عالية من الحماية.. 1

يحظى الحق في المحاكمة بالحماية بدل من االحتجاز دون محاكمة.. 2

هناك التزام مستمر بمعاقبة منتهكي حقوق اإلنسان.. 3

المسؤلية األساسية لضمان االلتزام بالقانون تقع على عاتق الدولة.. 4

قانون النزاع المسلح:
أ يتم االعتراف رسميًا بالحق في إطالق النار على المحاربين.. 1

يحمي الحق في احتجاز المحاربين دون محاكمتهم.. 2

هناك اتجاه يمنح عفو عن معظـــم الجرائم المتصلة بالنزاع عندما . 3

ينهي النزاع.

األفراد والدول على الســـواء يمكن أن يكونوا مســـؤولين عن ضمان . 4

االلتزام بالقانون.

لـــذا يمكن اعتبـــار قانون حقوق اإلنســـان وقانون النزاع المســـلح . 5

قانونين متكاملين، فال بد من العمل على إزالة أي تعارض بينهما، 

ســـواء من حيث المبدأ أو التطبيق فيما يتعلق بالحق الطبيعي في 

الحياة.

* الدكتور حنا عيسى

* أستاذ القانون الدولي.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

الف�صلية

تفشـــت ظاهرة التعذيب في الســـجون ومراكز التوقيف واالعتقال في 

السلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى سنوات، 

وأفاد عدة أشخاص وقدموا شكاوى يوضحون فيها تعرضهم لعدة أنواع 

من التعذيب الجســـدي والنفسي كالشـــبح، الفلقة، الحرمان من النوم، 

التهديدات بالقتل وكذلك العزل االنفرادي الذي يشـــكل موضوع هذا 

البحث. يعتبر العزل االنفرادي أحد أشـــكال التعذيـــب التي تترك أثرًا 

خطيرًا على نفس المعتقل وجســـده وصحته وهي وســـيلة من وسائل 

الضغط للحصول على اعتراف أو كوسيلة تعذيب بدوافع أخرى سواء في 

السجون اإلسرائيلية أو في ســـجون الضفة وغزة ، حيث تجسد سياسة 

العزل الحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية والتي قد تصل إلى الوفاة في 

أسوأ الحاالت. إن وقف سياسة العزل االنفرادي هي من أبرز المطالب التي 

يطالب بها المعتقلون في كافة السجون ويخوضون من أجلها إضرابات 

مفتوحـــة عن الطعام إلنهاء هذه السياســـة المجحفة وكذلك المعاملة 

 الالإنسانية والتي تعتبر مظلة واسعة يدخل ضمنها العديد من العناوين.

التصدي للتعذيب بأشـــكاله أصبـــح واجب وطني وإنســـاني ويتطلب 

تكثيـــف الجهود من أجل ضمان مالحقة جميع المســـؤولين عن جرائم 

التعذيب ومرتكبيها وكذلك يجب اإلشارة بشكل واضح لسياسة العزل 

االنفرادي في القوانين الوطنية بشكل خاص والتي ممكن أن تكون أشد 

من الضرب المباشر كما وصفها بعض من عانى منها. 

*مالحظة ال بـــد من التفرقة بين المســـميات التالية: أس���ير؛ معتقل؛ 

محتجز وسجين، حيث أن وصف أسير يطلق على أسرى الحرب حسب ما 

جـــاء في اتفاقية جنيف الرابعة، ووصف معتقل يطلق على المعتقلين 

لدى السلطات اإلســـرائيلية، ووصف محتجز يطلق على من صدر بحقه 

سياسة العزل االنفرادي 

انتهاك ألبسط معايير 

حقوق اإلنسان

* الطالبة -  تسنيم عويس 

حكم وينفذ محكوميته، ووصف ســـجين يطلق علـــى النزيل في مراكز 

الصالح والتأهيل، وأود اإلشـــارة إلى أنني سأعتمد مصطلح محتجز الذي 

يشمل جميع ما ذكر. 

ُيعرف العزل االنفرادي على أنه حالة وضع المحتجز في حيز مكاني ضيق 

ومظلم ونتن فيه كل معاني القســـوة والمعاناة، بعيدًا عن مظاهر الحياة 

المختلفة ومعزول عن باقي السجناء ويعاني فيه السجين من قطع المياه 

فـــي أغلب الحاالت و حرمانه مـــن زيارة ذويه أو محاميـــه، رغمًا عن وجود 

أســـاليب تعذيبة أخرى إلى جانب العزل االنفـــرادي كالحرمان من النوم، 

التقييد بسالســـل حديدية؛ التعريض للغاز المســـيل للدموع والضرب 
 في مراحل التحقيق و الضغط من أجل الحصول على إعترافات .1

ً
 خاصـــة

وتتمثـــل مخاطر العـــزل االنفرادي في أن المعزولون يعيشـــون ظروفًا ال 

طاق. محرومون من أبسط حقوقهم المعيشية واإلنسانية ويعانون من 
ُ
ت

مشاكل صحية ونفسية عديدة، تتركز هذه المخاطر النفسية باالكتئاب، 

االضطرابـــات الذهنية، هلوســـات البصر وفقدان الوعـــي، وفيما يتعلق 

بالمخاطـــر العضوية يعانون من عدة أمراض تصيـــب الجهاز الهضمي 

التـــي ال حصر لها وأصابت عدة أســـرى وخصوصًا المضربين عن الطعام، 

مثل أمراض الجهاز التناسلي، المسالك البولية، قرحة المعدة، التقيؤات، 
مشاكل الكلى والطحال وأمراض في الجهاز التنفسي وغيرها الكثير .2

  2014( www.tirawi.com.،1  توفيق الطيراوي، تعريف العزل، )موقع الطيراوي االلكتروني

ناصر الدمج، سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت   2
http:// )2012 ،اإلسرائيلية، )الموقع االلكتروني متحف أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة

 www.aj-museum.alquds.edu/ar/.html .

* كلية الحقوق واإلدارة العامة   دائرة القانون – جامعة بير زيت
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والوطني��ة  الدولي��ة  للقواني��ن  انته��اك  االنف��رادي   الع��زل 
إن القواني��ن والتش��ريعات الدولي��ة حظ��رت عل��ى الدول��ة المحتل��ة 
ممارسة أية عقوبات تحط من كرامة السجناء في عدة أشكال وهي:

اتفاقيــــة جنيف الخاصة بأســــرى الحرب والمؤرخة فــــي 12/آب/1994 	 

وفيما يتعلــــق باتفاقية جنيف الرابعة يعتبر العزل االنفرادي انتهاكًا 

خطيرًا لها، وخاصة فيما يتعلق باألســــرى الذين يعانون من مشــــاكل 

صحية حيث يعد ذلك انتهاك للمادة )91( من اتفاقية جنيف الرابعة 

التــــي تنص على ضــــرورة توفير عيادة مناســــبة للمعتقلين وعالجهم 

وتوفيــــر الرعاية الصحية الدورية لهــــم وكذلك المادة )92( التي تؤكد 

ضــــرورة إجراء فحوصات طبية مرة واحدة شــــهريًا علــــى األقل. وكذلك 

يعتبر العــــزل االنفرادي مخالفــــًا التفاقية جنيــــف الرابعة في قضية 

اعتبار العزل كعقوبة تأديبية لما داء في المادة )117( منها التي تنص 

على عدم جواز معاقبة الشــــخص إال مرة واحدة عــــن التهمة الموجهة 

لهــــو بالتالي فالعزل االنفرادي يعتبر كعقوبة أخرى إلى جانب العقوبة 

األصلية، إضافة إلى مخالفة المادة )118( التي تحظر الســــجن في مباٍن 

ال يتخللهــــا الضوء و عدم جواز معاملة المعتقليــــن المعزولين معاملة 

تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها، 

ووضع األســــرى في غرف عزل انفرادي مع سجناء جنائيين مما يشكل 

خطرًا على حياتهم مثل ســــجن )أيالون( في الرملة يعتبر مخالفًا للمادة 

)84( من اتفاقية جنيف الرابعة.

اتفاقيــــة مناهضة التعذيــــب لعام 1948 التي تعتبــــر العزل االنفراد 	 

شكل من أشــــكال التعذيب النفسي والجسدي المحرمة دوليًا، وعرفت 

في المادة )1( في الفقرة األولى التعذيب ونصت على أن “التعذيب هو 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليا، يلحق عمدا 

بشــــخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على 

معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 

ارتكبه، هو أو شــــخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

- أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي ســــبب من األسباب يقوم 

على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 

موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال يتضمن 

ذلك األلم أو العذاب الناشــــئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه 
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. “3

 اإلعــــالن العالمي لحقوق اإلنســــان. حيث جاء في المــــادة )3( منه على 	 

أن »لكل فرد الحق في الحياة والحرية وســــالمة شخصه«. وعبارة سالمة 

شــــخصه تقتضي بالكاد عدم عزله في غرفة ضيقــــة وصغيرة تنعدم 

هاني بدر، العزل االنفرادي انتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني،)مركز األسرى   3
newsQ/eg.org.ahram.arabi//:http  )2012،للدراسات

فيها مقومات الحياة األساسية مثل الضوء والنظافة، كذلك المادة )5( 

من اإلعالن نفســــه التي تنص على أنه »ال يعرض أي إنســــان للتعذيب 

وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة« .

العهد الدولــــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســــية. أشــــار العهد 	 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياســــية في المادة )7( على أنه »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال 	 

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة« وكذلك 

المادة )4( منــــه التي أكدت على عدم جواز اســــتخدام التعذيب حتى 

فــــي حالة الطوارئ وبالتالي فالتحريم الــــوارد في االتفاقية مطلق وفي 

كل الظروف .

إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب 	 

المعاملة القاســــية أو الالإنســــانية المهينة  وهو صــــادر عن الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في ديســــمبر،1975  في المادة )1( الفقرة األولى 

التــــي عرضت للتعذيــــب بأنه أي عمل يؤدي إلى عناء كبير جســــدي أو 

عقلي يلحق عمدًا بشخص ما. 

ما جاء في نظام روما األساســــي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 	 

17 ,تموز1998 والذي اعتبر التعذيب بكافة أنواعه عمل ضد اإلنسانية 

و يلحق خطر شديد بالصحة الجسدية و النفسية.

أما في القوانين والتشريعات الوطنية فقد وردت في القانون األساسي 	 

الفلســــطيني إشــــارة صريحة تؤكد احترام المنظومــــة الدولية لحقوق 

اإلنســــان والعمل بها وبالتالي كل ما هو ضــــد التعذيب بأنواعه والتي 

تشمل العزل االنفرادي.

ورد في قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لســــنة 2001 في المادة )214( 	 

في البند )1( على أن االعتراف الصحيح يكون صادر  طواعية واختياريًا 

ودون أي ضغوط أو إكراه مادي أو معنوي

 ومن قبيل الضغط المعنوي العزل االنفرادي والزنازين التي يقبع فيها 	 

المتهم خاصة في فتــــرة التحقيق لفترات طويلة إلى حين تســــجيل 
اعتراف .4

أصدر الرئيس الفلســــطيني محمود عباس في 14 أيار2013 تعليمات 	 

لجميع الجهات ذات العالقة بالتوقيــــف واالحتجاز والتحقيق لاللتزام 

بحظر كافة أشــــكال التعذيب وأكد على ضــــرورة اتخاذ التدابير الالزمة 

لذلك ومقاضاة أي مسؤول يمارس التعذيب بحق أي محتجز .5 

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 .  4

أشكال  بحظر  االلتزام  على  التأكيد  بشأن  تعليمات  الرئيس  بإصدار  يرحب  المركز   ،PCHR  5
www.pchrgaza.org )2013 ،التعذيب كافة، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
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العزل االنفرادي في السجون اإلسرائيلية 

مورست سياســـة العزل االنفرادي بحق الفلسطينيين على امتداد مسيرة 

االعتقال في الســـجون اإلســـرائيلية وهي نهج تقره السلطة التشريعية 

في إســـرائيل وتطبقه الســـلطة التنفيذية وتضع له اإلجراءات والقوانين 

الخاصة به. وتتمثل ذرائع وإدعاءات السلطات اإلسرائيلية للعزل في عدة 

نقاط أهمها. خطـــورة وجود المعزولين مع المحتجزيـــن. محتجزين قاموا 

بعمليـــات دموية.  خوفًا على حياتهم من قبـــل المحتجزين األمنيين.  أما 

الدوافع الحقيقية وراء العزل فتتمثل في. المكانة القيادية للمحتجز وعمق 

التجربـــة والقدرة على التأثير على بقية المحتجزين. عزل ضعاف النفوس 

لإليقـــاع بهم وعرض التعاون مع إســـرائيل والمخابرات عليهم. تشـــويه 

سمعتهم عن طريق زج المحتجزين في صفوف الجنائيين والعمالء. 

أنواع العزل

 1- عزل جماعي. يضم أكثر من شخص. 

2- عزل إنفرادي.  بقرار من جهاز المخابرات .

غرف العزل. غرفة صغيرة الحجم ال تزيد مساحتها عن 2.5*1.5م  وفي بعض 

األحيان 1.8*2.7 م تشمل حمام أرضي تخرج من فتحته الجرذان والقوارض 

وال يوجد فيه مساحة للمشي أو النوم وقد تتضاعف المعاناة عند وضع أكثر 

من شــــخص بها، تتميز الغرف بقلة التهوية والرطوبة وفيها شــــباك واحد 

مرتفع وصغير جدًا ومغطى بلوح سميك جدًا من الصاج لمنع التسلل ودخول 

الهواء وباب الزنزانة يحتوي على شــــباك صغير طولة 8 سم و عرضه 8 سم 

وهذا يتســــبب في انتشار األمراض وخاصة التنفسية وااللتهابات الرئوية. 

قسم العزل يحمل رقمًا متسلساًل كغيره من األقسام 6. في الغالب ال يوجد 

فرشات للنوم وكنوع من التضييق وزيادة المعاناة يتم إغراق أرضية الغرفة 

بالميــــاه وبالتالي حرمان المحتجز من النــــوم أو الجلوس على األرض. وهناك 

نوع آخر من غرف العزل االنفرادي التي تحتوي »برش« أي ســــرير و فرشــــة 

اسفنجية و مصباح كهربائي وحمام أرضي7.

أما في مراكز االحتجاز والتوقيف الفلســــطينية فقد توســــعت وانتشــــرت  

سياســــة العزل االنفرادي بشــــكل كبير بعد االنقســــام الذي حدث في عام 

2007 بين فتح وحماس وظهور ما يســــمى باالعتقال السياسي في الضفة 

الغربية و قطاع غزة، ويشكل الشــــبح والعزل االنفرادي وسائل رئيسية في 

تعذيب المختطفين لدى أجهزة السلطة في رام الله وغزة، وهما يستخدمان 

بأســــاليب وطرق مختلفة حســــب قضية المعتقل، وطبيعة تصور األجهزة 

األمنيــــة عنها، ويرى خبراء القانون وعلــــم النفس أن العزل االنفرادي يعتبر 
أسوء من حيث تأثيراته من استخدام الضرب المباشر للمعتقل. 8

ذرائع السلطات الفلس����طينية للعزل. أشخاص قاموا بجرائم خطيرة 	 

مثل حيازة السالح أو غسيل أموال. مخالفة أنظمة و تعليمات السجن. 

إعالن اإلضــــراب عن الطعام. ضمــــان من ضمانــــات التحقيق حتى ال 

يحتك بأحد. 

الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس، العزل اإلنفرادي في سجون االحتالل الصهيوني، )موقع   6
 .com.palinfo.www )2012 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

.www )2011 ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، العزل، )الموقع االلكتروني لشركة وفا  7
ps.wafainfo

.www )2012،اإلعالن الحربي، الشبح و العزل اإلنفرادي، )موقع سرايا القدس االلكتروني  8
 .ps.saraya

أن����واع العزل. الع����زل االنفرادي: يكــــون عزل لشــــخص واحد و في 	 

الغالــــب تكون قبل الحكم عليه كوســــيلة ضغــــط أو بعد الحكم عليه 

بقيامه بأعمال دعت إدارة الســــجن إلى عزله. غرف العزل.غرف صغيرة 

ال تتجــــاوز مســــاحتها 2 متر مربع و الغرفة مظلمة الضوء فيها شــــبه 

منعــــدم و ال يوجد مصدر لدخول الهواء أو مرحــــاض لقضاء الحاجة و 

حتى الطعام يكون شحيحًا و رديئًا و ال يتم إحضاره في بعض األحيان. 

غــــرف العزل نتنة ومتعفنة ويمضي الســــجناء فيها أشــــهرًا طويلة 

دون رؤية الشــــمس، رغمًا عن ســــماع أصوات المشبوحين وصراخهم 

و أصوات الســــوط على ظهورهم و أقدامهم خــــالل التحقيق وقد تم 

اللجــــوء في كثير من الحاالت إلى حرمــــان المحتجز من الماء في غرف 
العزل النفرادي إلى حين تقديم اعتراف . 9

على ضوء ما تم الحديث به ســــابقًا عن سياســــة العزل االنفرادي ومخاطرها 

واعتبارها انتهــــاكًا دوليًا ووطنيًا يجب تكثيــــف وتدعيم الجهود من أجل 

محاولــــة الخالص من هذه الظاهرة كوســــيلة احتجاز فــــي مراكز التوقيف 

المؤقتــــة ألغــــراض التحقيق اإلبتدائــــي وإجرائاته أو فــــي مراكز التوقيف 

الدائمــــة، وتقديس المعايير الدولية لحقــــوق المحتجزين في كافة أماكن 

االحتجــــاز والتوقيــــف ومهما كانت التهم الموجهة لهــــم. وفي ذلك أيضًا 

دعوة إلنهاء سياســــة اإلعتقال اإلداري في الضفــــة الغربية وقطاع غزة وزج 

المحتجزين في قبور العزل اإلنفرادي.
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1- ناصر الدمج، سياسة العزل االنفرادي بحق األسرى الفلسطينين داخل المعتقالت 
.www//:http .)2012 ،اإلسرائيلية، )موقع متحف أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة

 .html./ar/edu.alquds.museum-aj
في  مختطفون  )يوميات  بعنوان  تجارب  ألصحاب  كتابي  alaqsavoice.psتقرير   -2

زنازين السلطة(. 
3- اإلعالن الحربي، الشبح و العزل اإلنفرادي، )موقع سرايا القدس االلكتروني

.ps.saraya.www )2012،
االحتالل  سجون  في  اإلنفرادي  العزل  حماس،  ألسرى  العليا  القيادية  الهيئة   -4

 .com.palinfo.www )2012 ،الصهيوني، )موقع المركز الفلسطيني لإلعالم
5- مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، العزل، )الموقع االلكتروني لشركة وفا

 . ps.wafainfo.www )2011 ، 
6-  قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 .

PCHR -7، المركز يرحب بإصدار الرئيس تعليمات بشأن التأكيد على االلتزام بحظر 
.www )2013 ،أشكال التعذيب كافة، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 .org.pchrgaza
8-  هاني بدر، العزل اإلنفرادي انتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني،)مركز األسرى 

 . newsQ/eg.org.ahram.arabi//:http  )2012،للدراسات
9- مؤسسة الضمير لرعاية  األسرى و حقوق اإلنسان، أسرى القدس في سجون 

 اإلحتالل اإلسرائيلي، )الموقع االلكتروني لمؤسسة الضمير،2014( 
 . /org.aldameer.arabicweb//:http

.www )2014،10-  توفيق الطيراوي، تعريف العزل، )موقع الطيراوي االلكتروني
  .com.tirawi

YouTube -11  تقرير لقناة الحوار)جولة الصحافة/التعذيب في سجون السلطة 
 الفلسطينية (

 المراجع: 

* سامي جبرين، شكاوى المواطنين و الرقابة على أماكن االحتجاز، )فلسطين، 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 2012(، ص55.

سامي جبرين، شكاوى المواطنين و الرقابة على أماكن االحتجاز، )فلسطين، الهيئة المستقلة   9
لحقوق اإلنسان، 2012(، ص55. 



19 الف�صلية

من خالل الزيارات الدورية لمراكـــز االحتجاز والتوقيف التابعة لمختلف 
األجهـــزة األمنيـــة بهدف اإلطالع علـــى الظروف المعيشـــية والصحية 
والمعاملة التـــي يتلقاها المحتجزون والتي نفذاها الهيئة المســـتقلة 
لحقوق اإلنســـان، اســـتوقفتني قضيـــة مثلت نجاحًا لحقوق اإلنســـان 
وللهيئة التي كانت ســـببًا في وقف رفع الظلـــم عمن تعرضوا للتعذيب 

والمعاملة الحاطة بالكرامة.
ففي مركز توقيـــف األمن الوقائي بمدينة طوباس حول تعرض عدد من 
المحتجزين للتعذيب وســـوء المعاملة من قبل ضبـــاط وعناصر الجهاز. 
وبعد أن تلقت الهيئة شـــكاوى بهذا الخصـــوص تحركت بهدف وقف 
مـــا تعرض لـــه المحتجزون فـــي حينـــه لمخالفته لألعـــراف والقوانين 
الفلســـطينية والدوليـــة من جهـــة وانطالقًا من إيمـــان الهيئة العميق 

بالمهام الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المظلومين.
وبعـــد أن تلقت الهيئة شـــكاوى ممـــن أفرج عنهم مـــن مركز التوقيف 
التابع لجهاز األمن الوقائي نفذ طاقم الهيئة في مكتب شـــمال الضفة 
الغربية زيارة لمركـــز توقيف األمن الوقائي بتاريخ 2012/8/5 واالجتماع 
بمدير الجهـــاز ومدير التحقيق واإلطالع على ملفـــات المحتجزين ولقاء 
المحتجزين أنفســـهم حيث كان عددهم 5 محتجزيـــن والذين أفادونا 

بتعرضهم الشديد للتعذيب.
وكان مالحظ من خالل الشـــكاوى التي تلقتها الهيئة والتي بلغ عددها 
12 شـــكوى بأن الفترة الزمنية التي مورس فيها التعذيب كانت مابين 
بداية شـــهر 2012/6 حتى بداية شـــهر 2012/8 وأن المشتكين أفادوا 
بأن الســـبب الرئيس الحتجازهـــم يعود إلى خلفية االنتماء السياســـي 
لحركة حماس، وكان المالحظ أيضا من خالل هذه الشـــكاوى بأن وسائل 
التعذيب التي مورســـت بحقهم متشابهة إلى حد كبير، كما أن العناصر 
والضباط اللذين قاموا بممارســـة التعذيب كانت أســـماؤهم متكررة في 
أغلب الشـــكاوى وكان هذا مؤشـــر خطير لدى الهيئة، علمًا بأنه في تلك 
الفترة الزمنية لم يكن هناك مؤشرات أو حول وجود ظاهرة التعذيب لدى 

مراكز االحتجاز األخرى في الضفة الغربية.
كما أن وسائل التعذيب التي كانت متبعة في هذا المركز كانت تتمحور 

حول الضـــرب المبرح على أنحاء مختلفة لجســـم المحتجز، باإلضافة إلى 
الشـــبح لفترات طويلة يكون خاللها معصـــوب العينين ومربوط اليدين 
للخلف، باإلضافة إلى التعليق من خالل ربط اليدين للخلف ووضع كيس 
في الرأس وربطه بالحبل من خالل برغي جامبو في سقف الكردور وإبقائه 
معلقًا بالهـــواء ويتم دفعه من قبل المحققين كاألرجوحة مما يؤدي إلى 
ارتطام رأســـه بالحائط، باإلضافة إلى الشـــبح على الكرســـي، حيث يتم 
قلب الكرســـي واجـــالس المحتجز بداخله وربط يديـــه للخلف من فتحة 
الكرســـي وربط قدميه بأرجل الكرسي بواسطة كلبشات وذلك بعد وضع 
منشفه على قدميه حتى ال تترك آثارًا للتعذيب كل ذلك يتم والمحتجز 

معصوب العينين. 

وفي اإلفادات األخرى ال تختلف وسائل التعذيب عن المذكور أعاله، حيث 
أنـــه كان هناك محـــاوالت لالنتحار من بعض المحتجزين وذلك بســـبب 

التعذيب الشديد الذي تعرضوا له.

وعلى إثر ذلك سارع وفد من الهيئة برئاسة المفوض العام الدكتور أحمد 
حـــرب بتاريـــخ 2012/8/9 لعقد لقاء مع محافـــظ محافظة طوباس مروان 
الطوباســـي وتســـليمه ملف متكامل باإلفادات والصور التي تثبت حالة 
التعذيـــب التي تعرض لها المحتجزون في مركز توقيف األمن الوقائي. 
وتم لقاء بعض المشـــتكين في مكتب المحافـــظ الذين قدموا اإلفادات 
الشـــفوية حول وســـائل التعذيب التي تعرضوا لها ســـيما وأن  بعض 
آثـــار التعذيب كانت بادية بوضوح على أجســـادهم وكان هناك مؤتمرًا 
صحفيـــًا، وبعدها تم التحرك مباشـــرة إلى مركز توقيـــف األمن الوقائي 
برفقة المحافظ واإلطـــالع على مركز التوقيف ولقاء مدير الجهاز وبعض 
ضبـــاط التحقيق، كما تـــم أيضًا عقد لقاءات مع وزيـــر الداخلية الدكتور 
ســـعيد أبو علي ورئيس جهاز األمن الوقائي اللواء زياد هب الريح اللذان 
أكدا على رفضهم التام لهذه الممارســـات واســـتنكارهما الشديد لها، 
واتخذا اإلجراءات المناســـبة والعقاب المناســـب بحق العناصر والضباط 
الذيـــن ثبت بحقهم ممارســـة التعذيـــب، وإصدار التعليمـــات واألوامر 

المشددة بمنع التعذيب في مراكز التوقيف. 

 

قضية مميزة حول التعذيب ودور الهيئة فيها
* المحامي يزن صوافطة

* باحث ميداني في الهيئة
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* المحامي موسى أبو دهيم

منذ تاســـيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم( وهي تتلقى وتتابع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي ترد على 

جهاز الشـــرطة واألجهزة األمنية األخرى وتولي هذا الموضوع اهتمامًا واضحًا. لقد شـــهدت حاالت التعذيب وســـوء المعاملة ارتفاعًا 

وانخفاضًا وفقًا للوضع السياســـي الذي تمر فيها بالدنا فلســـطين. ففي مرحلة ما  شهدت حاالت التعذيب وسوء المعاملة  انخفاضًا 

ملحوظًا بعد تشكيل لجنة رئاسية مكونة من األجهزة األمنية  لمتابعة عمل األجهزة األمنية والتحقق من ادعاءات التعذيب والتحقيق 

في تلك الحاالت، إال أن تلك المرحلة لم تستمر طوياًل فعادت حاالت التعذيب وسوء المعاملة  بالظهور مرة أخرى وبوتيرة مرتفعة.

 أمام هذه الظاهرة ارتأت الهيئة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها تنفيذ حملة تستمر لمدة ثالثة أعوام 

تبدأ في عام 2014 وتنتهي في العام 2017 تســـعى من خاللها إلى رفع الوعي لدى الجمهور المســـتهدف، سواء كان من المواطنين أو 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من أطراف العدالة  بمفهوم التعذيب وتســـليط الضوء على التشـــريعات الوطنية واالتفاقيات 

الدوليـــة التي عالجت وتطرقت لهذا الموضوع، إضافة إلى تدريب األشـــخاص المكلفين بإنفاذ القانون حول التعذيب وآليات متابعة 

شـــكاوى التعذيب ســـواء فيما يتعلق باآلليات المحلية أو اآلليات الدولية والعمل من خالل الضغط والمناصرة لرســـم سياسات وسن 

تشـــريعات لحظر التعذيب، كذلك السعي لدعم التوجه نحو مواءمة التشـــريعات ذات الصلة بموضوع التعذيب والسالمة الجسدية 

لتتماشـــى واالتفاقيات الدولية بعد انضمام فلســـطين لسلســـلة من االتفاقيات والمواثيق ذات الصلة بحقوق اإلنسان ومن ضمنها 

اتفاقية مناهضة التعذيب. والعمل أيضًا على تفعيل إجراءات المســـاءلة والمحاســـبة في جهاز الشرطة واألجهزة األمنية األخرى من 

أجل تقديم المخالفين للقضاء وعدم اإلفالت من العقاب. 

وتأتي هذه الحملة اســـتكمااًل لما قامت به الهيئة من انشطة وفعاليات في السنوات الماضية. كذلك تسعى الهيئة من خالل اطالق 

هذه الحملة الى دعم تشكيل شبكات وتحالفات بين منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية وتفعيل القائم من هذه 

التحالفات وخاصة االئتالف الفلســـطيني لمناهضة التعذيب وحث فلســـطين على التوقيع علـــى االتفاقيات والبروتوكالت الخاصة 

بمناهضة التعذيب وتشكيل الفريق الوطني لزيارة مراكز االحتجاز كوسيلة وقائية لمناهضة التعذيب. 

ولنجاح هذه الحملة ال بد من دور لالعالم في مواكبة هذه الحملة سواء من خالل الترويج لهذه الحملة بوسائل متعددة كالبورشورات او 

اللوحات او عبر وسائل االعالم المختلفة وتغطية تلك النشاطات والفعاليات اعالميا باشكاله المختلفة ولتعزير وتفعيل الحملة ايضا 

ال بد من دور رئيسي لوسائل االعالم االجتماعي بانواعه المختلفة وتفعيل الصفحة االلكترونية للهيئة.

تأمل الهيئة ان تأتي هذه الحملة بأكلها في نهاية الخطة االســـتراتيجية وان تنخفض حاالت التعذيب وســـوء المعاملة وان ترتفع 

نســـبة الوعي لدى المســـتهدفين بخطورة التعذيب وتأثيرة  السلبي على النســـيج المجتمعي. كما ترنو الهيئة الى قيام فلسطين 

باالنضمـــام لكل ما له عالقة بمناهضة التعذيب وان يتم البدء في مواءمة التشـــريعات وان يتـــم وضع االجراءات لمعاقبة المخالفين 

وتحقيق  وردع فاعل لكل من يفكر بارتكاب اي سلوك ينطوي تحت مظلة التعذيب وسوء المعاملة.    

توجهات الهيئة إلطالق حملة واسعة 

لمناهضة التعذيب والوقاية منه

*  مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة
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التعذيب من واقع شكاوى الهيئة 

المستقلة لحقوق اإلنسان

* المحامي سامي جبارين 

تعتبر الس���المة الجس���دية من الحقوق المدنية واجبة الحماية، وأكثر طرق ووس���ائل االعتداء على حق 
اإلنس���ان في السالمة الجسدية هو التعذيب وسوء المعاملة. وقد س���عت الدول بكل الوسائل المتاحة 
للحد من التعذيب على جميع المس���تويات الدولية منها واإلقليمية والمحلية، فقد وضعت التشريعات 
المحلية، وشاركت في االتفاقيات اإلقليمية وانضمت إلى االتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان 

في السالمة الجسدية ومنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. 

وعند الحديث عن التعذيب، يتم الحديث عن انتهاك خطير لحقوق اإلنسان وال بد من العمل على إيجاد 
اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية لحمايته والحد من ارتكاب الجهات الرسمية في دولة ما لهذا النوع 
من االنتهاك. وللحديث عن اآلليات الوطنية أو المحلية للوقاية من التعذيب، يشار أن رصد وتوثيق تلك 
االنته���اكات له دور مهم في تبيان وس���ائل الحل والعالج لتلك الظواه���ر، ولغرض الرصد ال بد من توفر 
الصالحية للعاملين في مجال حقوق اإلنس���ان من زيارة أو اإلط���الع على أماكن التوقيف واالحتجاز التي 

تتم في الغالب فيها عمليات التعذيب. 

*  منسق وحدة الشكاوى وتقصي الحقائق في الهيئة
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تجربة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في مجال الرصد والتوثيق 
لحاالت التعذيب: 

تأسســـت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنســـان في العام 1993 بموجب 

مرســـوم رئاســـي صادر عن الرئيس الراحل ياســـر عرفات، وأخذت في 

البداية صفة مراقب حقوق اإلنســـان، وتطور هذا الدور إلى صفة الهيئة 

الوطنية لحقوق اإلنســـان. وقد أعطيت الهيئة الدور الكامل للرقابة على 

حقوق اإلنسان من خالل الرقابة على الجهات الحكومية ومدى احترامها 

لحقوق اإلنســـان. وهي بذلك تتلقى شـــكاوى المواطنيـــن عن الحاالت 

الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان، أو من خالل زيارات السجون وأماكن 

التوقيف واالطالع على ظروف الموقوفين فيها. 

وال بد من اإلشـــارة في هـــذا المقام أن انتهـــاك التعذيب الذي ترصده 

الهيئـــة وتتابعه، هو التعذيب الذي تمارســـه األجهزة األمنية التابعة 

للسلطة الوطنية الفلســـطينية فقط، وال توثق ذلك االنتهاك متى وقع 

من قبل قوات االحتالل اإلســـرائيلي، منســـجمة في ذلك مع ما جاء في 

مرســـوم إنشـــائها، تاركة المجال في ذلك لمؤسسات المجتمع المدني 

التـــي تعنى بحقوق اإلنســـان وتوثق االنتهاكات اإلســـرائيلية لحقوق 

اإلنسان الفلسطيني.   

احتل انتهاك الحق في السالمة الجسدية وحماية الجسد من التعرض 

إليه بالتعذيب وســـوء المعاملـــة، المرتبة الثانية، ضمـــن االنتهاكات 

المرصودة لدى الهيئـــة خالل العام 2013. فقد تواصلت الهيئة بتلقي 

الشـــكاوى التي تحوي االنتهاكات الواقعة على حق اإلنسان في األمان 

الشـــخصي والمعاملة بصورة الئقة وإنسانية أثناء االحتجاز أو التوقيف 

أو التحقيق من قبـــل الجهات المختصة، فقد بلغ عدد الشـــكاوى التي 

تلقتهـــا الهيئة خالل العام 2013 )418( شـــكوى فـــي كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة، كان من بينها )273( شـــكوى ســـجلت ضد جهازي 

األمن الداخلي بواقع )29( شـــكوى، والشرطة في قطاع غزة بواقع )244( 

شـــكوى. وبالمقابل كان نصيب الضفة الغربية من تلك الشكاوى )145( 

شكوى توزعت على األجهزة األمنية على النحو التالي: )18( شكوى ضد 

جهاز األمـــن الوقائي، )34( ضد جهاز المخابرات العامة، )90( شـــكوى 

ضد جهاز الشرطة المدنية، )2( شكويان ضد جهاز االستخبارات العامة. 

وقد توزعت شكاوى التعذيب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على 

األجهزة األمنية المختلفة خالل العام 2013 وذلك على النحو التالي: 

الشهر 
أمن 

وقائي

مخابرات 

عامة

شرطة/ 

ضفة
استخبارات

األمن 

الوطني

أمن 

داخلي / 

غزة

الشرطة/ 

غزة

210--3610كانون ثاني

36--116شباط

329--2317آذار

23--77131نيسان

15---311-آيار

7---52-حزيران

1123-13-تموز

317--226آب

329--8-1أيلول

214--4--تشرين أول

824--5-1تشرين الثاني

447-1651كانون األول

1834902129244المجموع

وبتحليل تلك الشـــكاوى تبيـــن أنها تحوي االنتهـــاكات التالية: حول 

تعرض األشـــخاص المحتجزين أو الموقوفين للتعذيب )150 انتهاكًا( 

في الضفة الغربية و)522 انتهاكًا( في قطاع غزة، وحول التعرض لسوء 

المعاملة أو المعاملة القاســـية أو الالإنســـانية )32 انتهاكًا( في الضفة 

الغربيـــة و)35 انتهاكًا( في قطاع غزة، وكذلك حول تعرض األشـــخاص 

للعنف أو الضغط الجسدي أو المعنوي ) 71 انتهاكًا( في الضفة الغربية 

و )86 انتهـــاكًا( في قطاع غزة، علمًا أن أي شـــكوى قـــد تحوي انتهاك 

واحـــد أو أكثر في ذات الوقت. وكذلك، تعتبر تلك االنتهاكات هي التي 

ســـجلتها ووثقتها الهيئة من خالل الشكاوى التي وصلتها، ويتوقع أن 

يكون العدد الحقيقي لتلك االنتهاكات أكثر من ذلك، خصوصًا تلقيها 

العديـــد من اإلفادات حول التعذيب من أشـــخاص لـــم يرغم أي منهم 

متابعة تلك اإلفادات لدى الجهات المنتهكة في األجهزة األمنية.

وبمقارنـــة العدد اإلجمالي لعدد الشـــكاوى مع األعوام الســـابقة فقد كان 

المجموع الكلي لعدد الشـــكاوى حول التعذيـــب حتى نهاية العام 2013 

)418( شـــكوى، منها في الضفـــة الغربية )145( شـــكوى وفي قطاع غزة 

)273( شكوى. أما في العام 2012 فقد كان العدد 294 شكوى، موزعة على 

النحو التالي: 160 شكوى في الضفة الغربية، و134 شكوى في قطاع غزة.

أما عدد الشـــكاوى في العام 2011 فهو 214 شكوى توزعت على النحو 

التالي: الضفة الغربية، 112 شكوى، وقطاع غزة: 102 شكوى.

يتبين من اإلحصائيات الســـابقة أن هناك زيـــادة ملحوظة في إجمالي 

عدد الشـــكاوى حول التعذيب خالل العام 2013، وكذلك زيادة ملحوظة 

في عدد تلك الشـــكاوى في قطاع غزة، وبالمقابل هناك انخفاض لعدد 

شكاوى التعذيب في الضفة الغربية عن العام 2012.  

تنوعت أنماط ووســـائل التعذيب وســـوء المعاملة التي مورســـت بحق 

المعتقليـــن أو الموقوفين لتشـــمل وفقًا للشـــكاوى المقدمة للهيئة: 

الضرب واإليذاء الجســـدي والضغط النفســـي والشـــتم، واإلجبار على 
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الوقوف لفترات طويلة، والشبح، والفلقة، والتعليق في السقف، والوضع 

في زنزانة معتمة لفترات طويلة، والعزل االنفرادي، والتهديد. 

كمـــا تلقت الهيئة، خالل زياراتها الدوريـــة لمراكز التوقيف واالحتجاز، 

شـــكاوى يدعي المواطنون فيها تعرض بعضهم في نظارات الشـــرطة 

المدنية بأقسامها المختلفة للتعذيب أو سوء المعاملة.  

وعلى الرغم من االزدياد المســــتمر الدعاءات التعذيب وسوء المعاملة خالل 

ثالث سنوات مضت، إال أن الردود الواردة للهيئة من األجهزة األمنية وجهاز 

الشــــرطة بخصوص الشكاوى المتعلقة بالحق في السالمة الجسدية بعامة، 

لم تقر في األغلب األعم، بصحة االدعاءات المذكورة في هذه الشــــكاوى، بل 

على العكس، تحاول تلك األجهزة اإلشــــارة إلى أن الجهاز قام بالتحقيق في 

ادعاءات المشتكي وتبين عدم صحة ما ورد في شكواه. 

كما ورد في ردود تلك األجهــــزة، أنها حريصة على تطبيق القانون واحترام 

أحكامه، وفي ردود أخرى أشــــارت األجهزة األمنية إلى عرض المشتكي على 

الطبيب قبل احتجازه، ولم يظهر أي آثار تعذيب على جسده. 

مــــن مجمل تلك الــــردود التي وصلت للهيئة يظهر عــــدم الجدية في إجراء 

التحقيق والدليل على ذلك أن معظم حاالت التحقيق لم يتم فيها االستماع 

لشهادة المشتكي. 

ورغـــم الحاجة إلى إجراءات تحقيقية واســـعة في االدعـــاءات المقدمة 

لجهاز الشـــرطة للوصول إلى نتيجة مقنعـــة للهيئة وللمواطن بالنتائج 

غ لها، إال أنها تســـجل لجهاز الشرطة موقفه الجريء ومحاسبته 
ّ
التي تبل

لبعض أفراده بشأن بعض الشكاوى التي قدمتها في هذا العام، بحيث 

وصلت في عدد منها للنيابة والقضاء العسكريين.

وفي قطـــاع غزة، ورد للهيئـــة جملة من الردود على االدعاءات الماســـة 

بالحق في السالمة الجسدية بحسب ما وردها من شكاوى في عام 2013، 

وكانـــت أغلب هذه الردود من قبل النيابـــة العامة والقليل منها من قبل 

جهاز الشـــرطة وجهاز األمن الداخلي، ومن جملة هذه الردود هناك إقرار 

بوقوع أفعال ماســـة بالحق في السالمة الجسدية لبعض المواطنين من 

قبل أفراد مكلفين بإنفاذ القانون، وأنه قد تمت محاسبتهم وفقا للقانون 

واألصول، لكن غلب على النصيب األكبر من هذه الردود، وال سيما الواردة 

مـــن النيابة العامـــة، نمطية معينة، وإشـــارة إلى عدم صحـــة ادعاءات 

القائلين بوقوع أفعال ماسة بالحق في السالمة الجسدية بحقهم.   

وفي هذا الســـياق، تعـــود الهيئة وتؤكد على موقفهـــا من العمل على 

تطوير إجراءات التحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الواردة في 

شـــكاوى المواطنين واطالعها على هذه اإلجراءات وإعالمها بنتائج هذه 

التحقيقات. وفي الوقت نفسه، ترى الهيئة أن الرد على هذه االدعاءات 

مـــن المفترض أن يكون قائما على أســـاس تحقيق جدي قامت به تلك 

الجهـــة، وبما أن ظروف كل حالة مختلفة عـــن غيرها فمن المفترض أن 

ترى اختالفا أيضا فـــي معالجة كل حالة بما يتالءم مع ظروفها، وهذا ما 

لم تجده في الردود الواردة إليها.

كمـــا ترى الهيئـــة أن التحقيقات التي تجريها الجهات الرســـمية في 

ادعاءات التعذيب الواردة في الشـــكاوى المقدمة لها غير مرضية، حيث 

ال يتم التحقيق فيها وفق إجراءات واضحة ومستقلة.

أما الوســـيلة الثانية للرصد، فتكون من خالل إفادة الشخص المنتهكة 

حقوقه مع عدم رغبته في تقديم شكوى رسمية، حيث يتم توقيعه على 

إفادتـــه على نموذج خاص معتمد لـــدى الهيئة، ولكن ال تتم متابعتها 

كحالة الشكوى وإنما بوسائل وطرق أخرى سيتم الحديث عنها ال حقًا.

وبهذا الصدد، تتمتع الهيئة بصالحيـــة تنفيذ الزيارات الدورية ألماكن 

التوقيف واالحتجاز التابعة للســـلطة الوطنية الفلســـطينية في الضفة 

الغربية، وتلك الســـجون التابعة للحكومة المقالة فـــي قطاع غزة. وتتم 

الزيـــارة ألماكن االحتجاز تلك، من خالل التنســـيق المســـبق مع قيادات 

األجهزة التي تتبع لها أماكن التوقيف واالحتجاز قبل مدة زمنية كافية، 

حيث يتم التنســـيق لذلك شـــهريا. وتقوم األجهزة األمنية بإجابة طلب 

الهيئة بكتاب يرسل إلى الهيئة لتسهيل مهمة باحثي ومحامي الهيئة. 

فقد تلقت الهيئة، خالل زياراتهـــا الدورية لمراكز التوقيف واالحتجاز، 

إفـــادات يدعـــي المواطنون فيهـــا تعرض بعضهم للتعذيب أو ســـوء 

المعاملـــة في نظارات الشـــرطة ومراكـــز التوقيف والتحقيـــق التابعة 

لألجهزة األمنية المختلفة في الضفة الغربية، ولدى جهاز األمن الداخلي 

في قطاع غزة. حيث تؤخذ إفادة الشخص على النموذج المعتمد ويثبت 

عليه االسم الرباعي ورقم الهوية وتوقيع صاحب اإلفادة.

 وسائل متابعة أخرى للهيئة في مجال التعذيب

إلى جانب المخاطبات الرســـمية، تقوم الهيئة بعدد من المتابعات للحد 

من انتهاكات التعذيب، ومن تلك المتابعات: 

أواًل: التقارير الشهرية:  ◄

تفرد الهيئة في تقاريرها الش���هرية حول انتهاكات حقوق اإلنسان 

جزء النتهاك الس���المة الجس���دية »التعذيب« حي���ث يتم تضمينه 

لعدد الشكاوى المسجلة حول التعذيب، وأنماط التعذيب وتوزيعها 

على األجهزة األمنية المختلفة. ويتم نش���ر تلك التقارير وتتابع من 

قبل األجهزة األمني���ة المختلفة. وقد تم من خالل ذلك نجاح الهيئة 

بدفع جهاز الشرطة على تش���كيل لجنة دائمة للتحقيق في شكاوى 

التعذيب المقدمة ضد جهاز الشرطة في الضفة الغربية. 

ثانيًا: التقارير القانونية: ◄

 حي���ث أص���درت الهيئة خ���الل الع���ام 2009 تقري���رًا قانونيًا حول 

مراجع���ة الجوانب القانونية ألحكام التعذيب ف���ي النظام القانوني 

الفلسطيني. حيث تم الخروج في تلك الدراسة بعدد ممن التوصيات 

الهامة ف���ي مجال تقوية النظ���ام القانوني الفلس���طيني في مجال 

مكافحة التعذيب.

ثالثًا: تقرير الشكاوى السنوي:  ◄

ويظه���ر ذلك التقري���ر بالتحليل، ألنماط التعذي���ب وكيفية تعامل 

الهيئة في تلك الش���كاوى، وتحليل الردود التي تصل الهيئة بهذا 

الش���أن. ويخرج التقرير بجملة من التوصيات العامة والخاصة بشأن 

التعذيب.

رابعًا: التقرير السنوي حول حالة حقوق اإلنسان:    ◄

تعالـــج الهيئة هذا الموضوع في التقرير الســـنوي حول حالة حقوق اإلنســـان، 

وتتطـــرق بالتحليل لجزئيات كثيرة حول التعذيب، ويتم وضع عدد من النماذج 

إلفادات التعذيب المرتكبة من األجهزة األمنية المختلفة.
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الف�صلية

تعد الكرامة اإلنس���انية م���ن الموضوعات القديم���ة من حيث جوهره���ا القيمي ومضمونها 
اإلنساني، والمعاصرة من حيث اتخاذها الطابع الكوني واألبعاد الحقوقية والقانونية. فالكرامة 
اإلنس���انية بما هي متأصلة في اإلنس���ان ومرتبطة به كالزمة ضرورية لوجوده واستمراره في 
أي مجتمع بش���ري، شكلت قيمة إنس���انية عليا دعت لها األديان وانشغل بها الفكر اإلنساني 
وفق مضامين مختلفة تتصل بالكرامة اإلنس���انية، كالمساواة والحرية والعدالة، التي اعتبرت 
ركائز لقيام أي مجتمع إنس���اني، مما يضفي على الكرامة كقيمة إنس���انية خصائص وسمات 
حقوقية، تجعل من حقوق اإلنس���ان مقومات رئيسية إلنفاذ وإعمال الكرامة اإلنسانية، وهو ما 
جرى تكريس���ه في المواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنس���ان، منذ إقرار اإلعالن العالمي 
لهذه الحقوق عام 1948، باإلضافة إلى بعض الدس���اتير الوطني���ة واألحكام القضائية، التي 

أكدت على مركزية الكرامة اإلنسانية كمبدأ أساسي في إعمال حقوق اإلنسان.

* الدكتور محمد أبو مطر

متطلبات تفعيل وإنفاذ الكرامة اإلنسانية 

وأبعادها الحقوقية في السياق الفلسطيني

لذلك أصبحت الكرامة اإلنســــانية من الموضوعــــات التي تحوز على اهتمام 

العديــــد من األدبيات السياســــية والحقوقيــــة والقانونيــــة، التي اختلفت 

فــــي تحديدها لمفهــــوم الكرامة كظاهرة إنســــانية، للتداخل الحاصل بين 

االجتماعــــي والقيمي واألخالقي، وبين ما هو فردي وما هو جماعي، في تبني 

وطرح مقاربة معرفية - علمية لهذا المفهوم.

 حيث جرى تعريفها إما بكونها »حق كل شخص في أن يعامل في عالقاته 

باألشخاص اآلخرين أو بالدولة على أساس أنه غاية ال وسيلة، وعلى أنه أغلى 

من كل شــــيء وأن له قيمة قصوى«. أو أنهــــا »قيمة في حد ذاتها لكل ذات 

بشــــرية، بغض النظر عن المحددات االجتماعية والدينية والعرقية«. أو هي 

“تلبية الحاجيات الطبيعية والضرورية لإلنسان، ومنها: الحاجيات العضوية 

*  أستاذ القانون العام المساعد  جامعة األزهر.
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كالتغذية والشــــرب والصحة...، والحاجيات االجتماعية كالســــكن والشغل 

والتعليــــم...، والحاجيات الفكرية كحرية التعبيــــر والتفكير...والروحية”. أو 

باعتبارها “قيمة اإلنسان، كونه إنسان بغض النظر عن أصله وجنسه وعمره 

وحالته. فهي القيمةالتي تولد مع تشكل اإلنسان”.

فبالنظــــر إلى هذه التعريفات يتضح أنها تجمــــع في مضمونها على اتخاذ 

الكرامة اإلنسانية أبعاد حقوقية، مما يطرح التساؤل حول متطلبات تفعيل 

إنفاذ الكرامة اإلنسانية وأبعادها الحقوقية في السياق الفلسطيني؟.

في إطـــار اإلجابة عن هذا التســـاؤل، يتبين أن تفعيـــل وإنفاذ الكرامة 

اإلنسانية وأبعادها الحقوقية في السياق الفلسطيني، يقتضي توفير 

العديـــد من المتطلبات األساســـية منها ما يرتبط بالقانون األساســـي 

ومســـودة دستور دولة فلسطين والقوانين ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 

ومنها ما يرتبط بعمل المنظومة القضائية، إضافة إلى دور المؤسســـات 

العاملة في مجاالت حقوق اإلنسان.

فعلى صعيد القانون األساسي ودســــتور دولة فلسطين، فإن هناك حاجة 

إلــــى إضفاء صفة الســــمو على الكرامة كقيمة إنســــانية، مــــن خالل النص 

عليهــــا بصورة صريحة وكمبدأ توجيهي ســــامي وناظم لمختلف النصوص 

الدســــتورية والقانونية المتعلقة بحقوق اإلنســــان، وعــــدم اقتصار النص 

عليها بالربط بين الكرامة والمعاملة الال إنسانية كما أوردته المادة )23( من 

مسودة الدستور الفلسطيني المقترحة، إضافة إلى تضمين هذه  والقانون 

األساســــي على نص يلزم مختلف المؤسســــات الدســــتورية والعامة على 

احترام كرامة اإلنســــان في فلســــطين دون أي تمييز، وتفعيل دور الهيئة 

المستقلة لحقوق اإلنسان، عبر إلزام كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية 

دستوريا بالرد على طلبات واستفسارات الهيئة بشأن األفعال والممارسات 

التي تشكل انتهاكا للكرامة اإلنسانية وما ترتكز عليه من حقوق.

كما أن هذه المدونات الدستورية، في حاجة للتنصيص على بعض الحقوق 

التــــي لم يتم إدراجهــــا، رغم أهميتها لتفعيل وإعمال كرامة اإلنســــان في 

فلســــطين، كالحق في المأكل والملبس والرعاية الصحية، اللذان يشــــكالن 

أدنى متطلبات العيش الكريم، والحق في التنمية الذي يساهم في تمكين 

الفرد من االســــتفادة من الموارد وتوســــيع الخيارات والفرص االقتصادية 

أمامه بالمســــاواة مع غيره من أفراد المجتمــــع، والحق في المعرفة والثقافة، 

اللذان بدونهما لن يتمكن الفرد من الوعي بحقوقه التي تنبثق عنه كرامته 

اإلنســــانية، والحق في الزواج الذي يكفل للفرد إنشــــاء أسرته التي تشكل 

نواة المجتمع ومســــاحة للتفاعل مع محيطه االجتماعي، على نحو يعزز لديه 

الشعور بكرامته وذاته كفاعل في المجتمع.

أما فيما يخص القوانين الفلسطينية ذات العالقة بحقوق اإلنسان، فإن جزء 

مــــن هذه القوانين في حاجة إلى إقرارها، لضمان تعزيز الكرامة اإلنســــانية 

وتفعيل أبعادها الحقوقية في الســــياق الفلســــطيني، كقانون العقوبات 

الذي يجب أن يتناســــب وضمانــــات إعمال الكرامة اإلنســــانية في تطبيق  

وتنفيذ العقوبات، وقانون التجمع السلمي وقانون اإلضراب، اللذان يكفالن 

للفرد الحق في االعتراض علــــى ما قد يتخذ من قرارات أو يرتكب من أفعال 

وممارســــات تؤدي إلى النيل من كرامته اإلنسانية، وقانون تشكيل األحزاب 

الذي ينظم أحد أدوات المشــــاركة السياسية، التي تعزز لدى الفرد الشعور 

بقدرته على التغيير واإلسهام الفاعل في الحياة السياسية.

وهناك بعض القوانين في حاجة إلجـــراء بعض التعديالت عليها، لتفعيل 

عملية إنفاذ الكرامة اإلنسانية وااللتزام بتحقيقها في السياق الفلسطيني، 

كقانون التعليم، الذي يجب أن يكرس الكرامة اإلنسانية كقيمة سامية في 

الوعي الجمعي المدرسي والجامعي، وتضمين السياسة التربوية والتعليمية 

باألنشـــطة والفعاليات التي تكفل ترسيخ الكرامة اإلنسانية كنظام معياري 

لمقاربة مختلـــف القضايا الحقوقية، وقانون اإلجـــراءات الجزائية، من خالل 

النص فيه صراحة على بطالن أية إجراءات تنال من الكرامة اإلنسانية للفرد، 

مع تضمينـــه بالضوابط والمعايير الالزمة لضمان إعمـــال هذا النص، وعدم 

تحوله إلى مسوغ قانوني لتعطيل العدالة ومالحقة مرتكبي الجرائم، وقانون 

مراكز اإلصالح والتأهيل، الذي يجب أن يضمن ســـبل إقامة، تكفل للسجناء 

والموقوفين معاملة إنسانية الئقة ال تحط من كرامتهم، باإلضافة إلى غيرها 

من القوانين ذات العالقة بحقوق اإلنسان، والتي يجب أن تنسجم مع الكرامة 

اإلنسانية كقيمة سامية تحتكم لها مختلف النصوص والقواعد القانونية.

وفيما يتعلق بالمنظومة القضائية، فأن أولى متطلبات تفعيل إنفاذ الكرامة 

اإلنســــانية في الســــياق الفلسطيني، هو تشــــكيل محكمة مختصة للنظر 

في انتهاكات حقوق اإلنســــان وما قد يترتب عليها من مســــاس بكرامته، 

وتعديل قانون الســــلطة القضائية على نحو يمنح القاضي االســــتناد إلى 

الكرامة كمبدأ وقيمة إنسانية في إصدار القرارات واألحكام القضائية، سيما 

في حاالت غياب النص أو تعارض النصوص المتعلقة بالنزاع المنظور، وفق 

مجموعة من الضوابــــط والمعايير القانونية والقضائية التي تكفل تحقيق 

العدالة كركيزة إلنفاذ الكرامة اإلنســــانية، إضافة تضمين الدفوع القانونية 

واللوائــــح القضائية بمبدأ الكرامة اإلنســــانية، كمبدأ قادر على اســــتيعاب 

مختلف القيم اإلنســــانية، كالمساواة والعدل والتســــامح و الحرية وغيرها 

من هذه القيم اإلنســــانية، وهو ما يتطلب االنفتــــاح على مختلف التجارب 

القانونية والقضائية المقارنة لالســــتفادة والمراكمة عليها، باتجاه ترسيخ 

منظومة قانونية وقضائية قادرة على أن تشــــكل رافعة في تعزيز الكرامة 

اإلنسانية وضمان إعمال أبعادها الحقوقية في السياق الفلسطيني.

أما بشــــأن المؤسســــات العاملة في ميــــدان حقوق اإلنســــان، فيقع عليها 

عبئ نشــــر ثقافة الكرامة اإلنســــانية وتعميمها في الســــياق الفلسطيني 

والتوعيــــة بها، كقيمة ســــامية وجزء أصيل من كيان الفــــرد وذاته، وكمبدأ 

أساســــي ترتكز عليه مختلف حقوق اإلنسان وحرياته في فلسطين، وذلك 

من خالل تنفيذ األنشــــطة والفعاليات التثقيفية، واستهداف ما أمكن من 

الشرائح االجتماعية، بما يكفل حلول الكرامة اإلنسانية كأحد مكونات الوعي 

اإلنساني الجمعي للفلسطينيين.

إن تحقيق هذه المتطلبات من شــــأنه تفعيل عملية إنفاذ الكرامة وأبعادها 

الحقوقية في السياق الفلسطيني.
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إن موضوع مناهضة التعذيب وحق اإلنسان في سالمة جسده ماديًا ومعنويًا 

مــــن أهم الموضوعات، إن لــــم يكن أهمها بالفعل، التــــي عملت عليها منذ 

بدايــــة عملها في العام 1994. فقد عملت الهيئة على مراجعة السياســــات 

الوطنية ومراجعة التشــــريعات النافذة المتعلقــــة بمناهضة التعذيب من 

خالل أدواتها الكثيرة المتمثلة في تقريرها الســــنوي وزيارتها للســــجون 

وأماكن االحتجاز الفلسطينية والتقارير القانونية والتقارير الخاصة، وكذلك 

مراجعة التشــــريعات النافذة أو وضع مشروعات القوانين، هذا باإلضافة إلى 

جهودها في إطار عملية التوعية وعملية التدريب على مناهضة التعذيب، 

وذلك وفقا لما يلي.

أواًل: التقرير الســــنوي عن حالة حقوق اإلنسان في أراضي السلطة الوطنية 

الفلســــطينية. منذ قيامها في العام 1994 أصدرت الهيئة تســــعة عشــــر 

تقريرًا ســــنويًا تحدثت فيها عن حالة حقوق اإلنســــان في أراضي السلطة 

الوطنية الفلســــطينية بعامة، بما فيها حق اإلنسان في سالمته الجسدية، 

حيث خصصت في هذا التقرير فصالً خاصًا عن حق اإلنســــان في ســــالمته 

الجســــدية، تحدثت فيــــه عن حالة هــــذا الحق في األراضي الفلســــطينية 

بناًء على الشــــكاوى المقدمة لها وتقارير زيــــارات أماكن االحتجاز واألبحاث 

والدراسات التي تجريها لمراجعة السياسات الوطنية والتشريعات النافذة، 

ومن ثم وضعت عددًا من التوصيات للجهات ذات العالقة.

ثانيًا:  تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان الشهرية. بدأت الهيئة في نهايات 

العام 2008 إصدار تقريٍر شــــهري عن انتهاكات حقوق اإلنسان في أراضي 

السلطة الوطنية الفلســــطينية، واســــتمرت في إصدار هذه التقارير حتى 

اآلن. وقد حظي الحق في الســــالمة الجســــدية بقدر كبيــــر من االهتمام في 

هذا التقرير، وأصبح بمثابة النواة التي يقوم عليها التقرير السنوي للهيئة 

سالف الذكر.

ثالثًا: التقارير القانونية. في إطار مراجعتها للتشريعات النافذة في األراضي 

الفلســــطينية بشــــأن مناهضة التعذيب، وضعت الهيئة مســــودة مشروع 

لقانــــون مناهضة التعذيب في العام 2000، وتقدمت بهذه المســــودة إلى 

المجلس التشــــريعي من خالل أحد النواب. كما وضعت عددًا من المراجعات 

لألحكام القانونية المتعلقــــة بمناهضة التعذيب كالمراجعة التي وضعت 

في العــــام 2000 بعنوان )تقرير حول ممارســــة التعذيب فــــي التحقيق(،  

والمراجعة األشــــمل التي وضعت في العام 2009 بعنوان )مراجعة قانونية 

ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلســــطيني( التي تم فيها مراجعة 

عشرات التشريعات النافذة، والتي تحتاج إلى تعديل بما يتالءم مع اتفاقية 

األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبخاصة بعد أن أصبحت هذه االتفاقية 

ملزمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيعها عليها في العام 2013.

رابعًا: التقاريــــر الخاصة: وضعت الهيئة منذ نشــــأتها العديد من التقارير 

الخاصة التي هدفت إلى توثيق األفعال الماســــة بالسالمة الجسدية سواء 

في شــــكل تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاســــية أو الالإنســــانية، 

جهود الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 في مناهضة التعذيب

*المحامي معن شحدة دعيس

والمطالبــــة بعدد من التوصيات مــــن أجل تغيير السياســــات المتبعة من 

قبــــل األجهزة األمنية التــــي تختص أو تمارس احتجاز األشــــخاص، ووضع 

السياسات الكفيلة بالحد من انتهاكات حق اإلنسان في سالمته الجسدية.

سادسًا:  زيارات أماكن االحتجاز. في إطار اإلجراءات التي تقوم بها لمناهضة 

التعذيب وحماية حق اإلنســــان في ســــالمته الجسدية، تنفذ الهيئة، ومنذ 

العام 1994، زيارات دورية تكاد تكون شهرية ألماكن االحتجاز الفلسطينية 

المختلفة، ســــواًء أكانت هذه األماكن رســــمية أو غير رســــمية. وتسجل في 

تقاريرها انطباعاتها العامة عن هــــذه الزيارات وأحوال من يتم احتجازهم، 

ومن ثم تســــتخدم المعلومات المتحصلة من هذه الزيــــارات في تقاريرها 

المختلفة ومن أجل مطالبة الجهات ذات العالقة بإجراء التحســــينات الالزمة 

لتجاوز االنتهاكات المسجلة في تقارير هذه الزيارات.

سابعًا: متابعة شكاوى المواطنين: تقوم الهيئة في كل عام باستقبال مئات 

الشكاوى من مواطنين تعرضوا هم أو ذويهم النتهاكات مست بحقهم في 

ســــالمتهم الجسدية ماديا أو معنويا، وتتابع مع الجهات الرسمية المتهمة 

بالمســــؤولية عن هذه األفعــــال من أجل الوصول إلــــى معالجة مرضية لها، 

هــــذا وان كانت هذه الجهات ال تزال تمتنع عــــن االعتراف بوقوع االدعاءات 

المذكــــورة في هذه الشــــكاوى، أو تقول أنها حققت في موضوع الشــــكوى، 

وأنها اتخذت اإلجراءات الرادعة في هذا الشأن دون أي تفاصيل بالخصوص. 

ثامنًا: الحمالت واالئتالفات: قادت الهيئة العديد من االئتالفات التي ضمت 

عددًا من المؤسســــات الحقوقية لمناهضة أفعــــال التعذيب وكان آلخرها 

االئتــــالف الذي شــــكل في العام 2009، وتعمل في هــــذا العام 2014 على 

تنفيذ حملة شــــاملة لمناهضة أعمال التعذيب تستمر العامين القادمين، 

وتشــــمل جملة من النشــــاطات الهادفة لمراجعة السياسات والتشريعات 

وتوعية الجمهور والمعنيين بالقضايا المتعلقة بالتعذيب. 

تاســــعًا: التدريب والتوعية الجماهيرية. عملت الهيئة منذ إنشــــائها على 

تنفيذ مئات الدورات التدريبية التي اســــتهدفت بها، باألســــاس، الجهات 

التي تقوم بالفعل باحتجاز المواطنين، وذلك بهدف تعريفهم بالعقوبات 

التــــي تفرضها المواثيق الدولية والتشــــريعات الوطنية على كل من يثبت 

بحقه المس بالجســــد البشري بأي إيذاء مادي أو معنوي. كما عقدت عشرات 

اللقاءات والمحاضرات، ووضعت مئات النشــــرات واألجندات التوعوية التي 

اشتملت على العديد من الموضوعات المتعلقة بمناهضة التعذيب.

كما وضعت الهيئة رؤيتها العامة بشــــأن قضايــــا التعذيب في مراجعتها 

القانونيــــة الصادرة في تقريرها القانوني الصــــادر في العام 2009 بعنوان 

)مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني( حيث 

ارتأت بأن هناك جملة من التشــــريعات التي هي بحاجة إلى تعديل باتجاه 

مناهضة أفعال التعذيب، سواء على مستوى اإلجراءات الوقائية لمناهضة 

التعذيــــب أو اإلجراءات العالجية في هــــذا الخصوص. باإلضافة إلى الحاجة 

المســــتمرة إلــــى التوعية والتدريــــب الدائمين في مجال حق اإلنســــان في 

سالمته الجسدية. 
*  باحث حقوقي في الهيئة
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»يرسل السجناء إلى السجن كعقاب وليس من أجل العقاب«1 . لعل ما تشير إليه عبارة 
مفوض الس���جون البريطاني باترس���ون هذه التي كان يكررها مرارًا أن حرمان المرء من 
حقه في الحرية ينفذ بحبس���ه في بيئة مغلقة. ومع ذلك، ال ينبغي أن تكون لالحتفاظ 
بالفرد تحت تحفظ الدولة آثار ضارة على صحة هؤالء األشخاص. ومع األسف، فإن ذلك 
هو الحال، بدرجة أو بأخرى، في كثير من س���جون العالم. حيث إن معظم س���جون العالم 
باتت أشبه ما يمكن أن توصف به بأن »الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود«، ولعل 
أه���م ما يفهم من تلك العبارة هو الواقع المرير والمأس���اوي ال���ذي يعيش فيه اغلب 
الس���جناء حول العالم، وان الس���جون لم تعد لإلصالح والتأهيل، وإنما للفساد ولتخريج 

الجريمة. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، مقتطفات من كتاب »فيروس نقص المناعة البشري في السجون: قراءات ذات صلة خاصة بالدول الحديثة    1
االستقالل، الفصل الثاني، ص 18-9، منظمة الصحة العالمية - أوربا “)مشروع الصحة في السجون(«، 2001.

* الطالبة- شروق حمد

الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين 

حقوق أصيلة يجب التمتع بها 

الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين 

حقوق أصيلة يجب التمتع بها 

*  كلية الحقوق واإلدارة العامة/  دائرة القانون جامعة بيرزيت
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كمـــا وتحتل االحتياجات الصحية لإلفـــراد جانبًا مهمًا من جوانب حقوق 

اإلنسان، حيث يشكل حق اإلنسان في التمتع بمستوى عال من الخدمات 

الصحية، واحدا من أهم وأكثر الحقوق إلحاحا وحيوية، وهو يشمل الحق 

فـــي البقاء والحياة دون التعرض للمعانـــاة، وهذا الحق من أكثر الحقوق 

التي تصدق على الســـجناء داخل الســـجون. كما وان هـــذا الحق كفلته 

المواثيـــق الدولية والوطنيـــة والعالمية المعنية بحقوق اإلنســـان ومن 

ضمنهم فئة الســـجناء، لما لهم من خصوصية؛ حيث إن حقوقهم غالبا 

ما تنتهك من قبل الدولة وســـلطاتها المنتميـــن إليها كونهم الطرف 

الضعيف في هذه العالقة.

وفي هذا البحث ســـوف يتم التعريف بماهية حقوق السجناء الصحية 

والطبيـــة، وما هو موقعهـــا في الصكوك والمواثيـــق الدولية، وذلك في 

مطلبه األول، كما وســـيتم  تســـليط الضوء على واقع الخدمات الصحية 

والطبية ومدى تطبيقها وااللتزام بها وانتهاكاتها فيما يتعلق بالسجناء 

داخل ســـجون العالم بشـــكل عام، وداخل ســـجون الوطن بشكل خاص؛ 

لما تتعـــرض له هذه الفئة من نقص في هـــذه الخدمات والحقوق ومن 

انتهاكات كبيرة ومتكررة إلى يومنا هذا ســـواء في سجون العالم ام في 

سجون الوطن، وذلك في مطلبه الثاني.

ماهيـــة حقوق الســـجناء الصحيـــة والطبيـــة وموقعها فـــي الصكوك 

والمواثيق الدولية

تهدف سياســـات الصحـــة العامة إلى ضمان أفضـــل الظروف الممكنة 

لـــكل أفراد المجتمـــع حتى يمكن أن يكـــون الجميع أصحـــاء، وكثيرا ما 

ينســـى الســـجناء في هذه المعادلة، فالســـجناء يدخلون ويخرجون من 

الســـجون، كما يطلق ســـراحهم إذا ثبتت براءتهم، إنهم يتنقلون جيئة 

وذهابا من وإلى الســـجن أثناء التحقيق ومن أجـــل المحاكمة، كما أنهم 

كثيرا ما ينقلون من ســـجن إلى آخر ألســـباب متعددة. ويتصل السجناء 

بأشخاص مختلفين يدخلون ويخرجون من السجن كل يوم، ويتردد على 

الســـجن يوميا حراس السجن، والعاملون به، والموظفون الطبيون، وعمال 

التوصيل، وفنيو التصليح، ناهيك عن الزائرين من العائالت، والمحامين. 

ألجل ذلك كان ال بـــد من وضع ضوابط ومعايير صحية وطبية تكفل حق 

السجناء في هذه المعايير2.

أما عن ماهية الحق في الصحة بشـــكل عام فتعني: أن يتمتع اإلنســـان 

بأعلى مســـتوى ممكن من الســـالمة البدنيـــة والعقليـــة واالجتماعية 

والنفسية، كما انه يمثل أحد الحقوق الرئيسية لكل إنسان دون تمييز 

بســـبب العرق، أو الدين، أو الجنـــس، أو العقيدة السياســـية، أو الوضع 

االقتصـــادي أو االجتماعي3. والجدير بالذكر أّن الحق في الصحة حق تم 

إدراجه في العديد مـــن معاهدات حقوق اإلنســـان الدولية واإلقليمية 

وكذلك في عدد من الدســـاتير الوطنية في شـــتى أنحـــاء العالم.4 ومن 

األمثلـــة على معاهدات حقوق اإلنســـان التي أبرمتهـــا األمم المتحدة، 

العهد الدولي الخـــاص بالحقوق االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافية 

1966، اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة، 1979، 

المرجع السابق، اللجنة الدولية للصليب األحمر.   2

3  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، قانون- حريات- رأي، الحق في الصحة.

منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، صحيفة وقائع رقم 323،آب/أغسطس 2007.   4

اتفاقية حقوق الطفل 1989، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان، كما وأن 

قانـــون الصحة العامة رقم )20( لســـنة )2004( قـــد تضمن العديد من 

الحقـــوق الصحية والتي بدورها تنطبق على الســـجناء، وكذلك القانون 

األساســـي الفلســـطيني المعدل لعام )2003( قد نص في بابه الثاني 

تحت عنـــوان الحقوق والحريات العامة،  في المواد )10-13( على حماية 

حقوق اإلنســـان وحماية الســـجناء وسالمة أجســـادهم5. وبال شك فان 

هذا المفهوم للصحة ينطبق على بني البشـــر بما فيهم السجناء بكافة 

اختالفاتهم. كما وتم اإلشـــارة إلى الحق فـــي الصحية وتلقي الخدمات 

الطبية في قانون اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم ) 6 ( لسنة 1998، 

وذلـــك في الفصل الخامس منه تحت عنوان الرعاية الصحية والخدمات 

الطبية في المواد )13-16( منه.

ومنذ الحـــرب العالمية الثانية تم تقنين وتحديد حقوق اإلنســـان في 

معاهـــدات واتفاقيـــات دولية. ففي عام 1948 تبنـــت الجمعية العامة 

لألمـــم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان، وفيما بعد تم اعتماد 

عهديـــن هما العهـــد الدولي للحقـــوق المدنية والسياســـية، والعهد 

الدولـــي للحقوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية. وينص هذان 

العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم 

أثناء االحتجـــاز. وينص العهـــد الدولي للحقوق المدنية والسياســـية 

بالتحديد في المادة العاشرة الفقرة األولى منها على أنه: »يعامل جميع 

المحروميـــن من حريتهم معاملة إنســـانية، تحترم الكرامة األصيلة في 
الشخص اإلنساني«.6

 كمـــا وأن القواعـــد النموذجية الدنيـــا لمعاملة الســـجناء والتي أوصى 

باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي 

بقراريـــه 663ج )د24-( المـــؤرخ في 31 تموز/يوليـــو 1957 و 2076 )د-

62( المـــؤرخ في 13 أيار/مايـــو 1977، قد نصت فـــي جزئها األول على 

الخدمـــات الطبية الواجب توافرها للســـجناء علـــى عمومهم، وذلك في 

المـــواد)22-26(، وكانـــت كالتالي7: المادة 22: »يجـــب أن توفر في كل 

ســـجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقـــل، يكون على بعض اإللمام 

بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق 

الصلـــة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشـــتمل 

على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حاالت الشذوذ العقلي وعالجها 

عند الضرورة. أما الســـجناء الذين يتطلبـــون عناية متخصصة فينقلون 

إلى ســـجون متخصصة أو إلى مستشـــفيات مدنية. ومن الواجب، حين 

تتوفر في السجن خدمات العالج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون 

معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدالنية التي تزود بها وافية بغرض 

توفير الرعايـــة والمعالجة الطبية الالزمة للســـجناء المرضي، وأن تضم 

جهـــازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناســـب. يجب أن يكون 

في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل«.

المادة 23: »في ســـجون النســـاء، يجـــب أن تتوفر المنشـــآت الخاصة 

القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام )2003(.   5

6   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

7  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
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الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها. ويجب، حيثما كان 

ذلك في اإلمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل األطفال يولدون في مستشـــفى 

مدني. وإذا ولد الطفل في الســـجن، ال ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة 

ميالده. حين يكون من المســـموح بـــه بقاء األطفال الرضـــع إلى جانب 

أمهاتهم في الســـجن، تتخذ التدابير الالزمة لتوفير دار حضانة مجهزة 

بموظفيـــن مؤهلين، يوضع فيها الرضع خـــالل الفترات التي ال يكونون 

أثناءها في رعاية أمهاتهم«.

المادة 24: »يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد 

دخوله الســـجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا 

بغية اكتشـــاف أي مرض جســـدي أو عقلي يمكن أن يكـــون مصابا به 

واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعالجه، وعزل الســـجناء الذين يشـــك 

في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه جوانب القصور 

الجســـدية أو العقلية التي يمكن أن تشـــكل عائقا دون إعادة التأهيل، 

والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين«.

المادة 25: »يكلف الطبيب بمراقبـــة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، 

وعليـــه أن يقابل يوميا جميع الســـجناء المرضى. وجميـــع أولئك الذين 

يشـــكون من اعتالل، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص. 

على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية 

أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو 

من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن«.

المادة 26: »علـــى الطبيب أن يقوم بصورة منتظمـــة بمعاينة الجوانب 

التالية وأن يقـــدم النصح إلى المدير بشـــأنها أ. كمية الغذاء ونوعيته 

وإعـــداده، ب. مدى إتبـــاع القواعد الصحية والنظافة في الســـجن ولدى 

الســـجناء،ج. حالة المرافـــق الصحية والتدفئة واإلضـــاءة والتهوية في 

الســـجن، د. نوعية ونظافة مالبس الســـجناء ولوازم أسرتهم، هـ. مدى 

التقيـــد بالقواعد المتعلقـــة بالتربية البدنية والرياضيـــة، حين يكون 

منظمو هذه األنظمة غير متخصصين. يضع المدير في اعتباره التقارير 

والنصائـــح التي يقدمها له الطبيب عمال بأحكام المادتين 25 )2( و 26، 

فـــإذا التقى معه في الـــرأي عمد فورا إلى اتخـــاذ التدابير الالزمة لوضع 

هـــذه التوصيات موضع التنفيـــذ. أما إذا لم يوافقه علـــى رأيه أو كانت 

التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا 

برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى.

وقد عززت صكوك إضافية على مر السنين هذه القواعد الدنيا النموذجية 

لحماية المحبوســـين. فاعتمدت األمم المتحـــدة في عام 1984 اتفاقية 

مناهضة التعذيـــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو 

الالإنســـانية أو المهينة. كمـــا اعتمدت األمم المتحـــدة في عام 1985 

القواعـــد الدنيا النموذجية إلقامة العدل للقصـــر – التي تدعى » قواعد 

بكين« ، لحماية المجرمين من صغار السن. وفي 1988 و 1990، اعتمدت 

األمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين 

ألي شكل من أشكال االحتجاز أو الســـجن، والمبادئ األساسية لمعاملة 

الســـجناء، على التوالي. وعلى المســـتوى اإلقليمي، أقر المجلس األوربي 

القواعد األوربية للســـجون في 1987. وتعتبر معاهدات حقوق اإلنسان 

الدول مســـؤولة عن أسلوب التصرف أو الفشل في التصرف. إن هيئات 

األمم المتحدة والـــوكاالت اإلقليمية والوطنية وغيـــر الحكومية مكلفة 

بمراقبة حقوق اإلنسان. ويخضع أسرى الحرب للحماية بواسطة القانون 

الدولي اإلنساني كما جاء في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 19498.

واقـــع الخدمـــات الصحيـــة والطبيـــة ومـــدى تطبيقها وااللتـــزام بها 

وانتهاكاتها على الصعيدين العالمي والوطني

إن صحة الســـجناء هي األشد ســـوءًا بين مجموعات السكان األشد فقرًا، 

ويشـــكل اإلجحاف البّين الموجود تحديـــًا وفي نفس الوقت فرصة أمام 

النظم الصحية على مســـتوى البلد. إن ارتفاع معدالت المحكوم عليهم 

بالســـجن في عديـــد من البلدان، ومـــا ينتج عنه من اكتظاظ الســـجون 

بالمســـاجين، والسمات الخاصة بالمســـاجين، واالنتشار غير المتكافئ 

للمشاكل الصحية في السجون يجب أن يجعل من الصحة في السجون 

قضية ذات اهتمام صحي عمومي9.

لذلك فان العديد من الصكوك والمواثيق الدولية والوطنية كما أشـــرت 

ســـابقًا قد نصت على حق السجناء في التمتع بالحق في الصحة وتلقي 

الخدمات الطبية، فمن بينها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني 

رقم 6 لسنة 1998م والذي قد نص على تلك الحقوق في المواد)16-13( 

في الفصل الخامس منه فكانت كالتالي10:

المادة 13: »تنشـــأ في كل مركز عيادة وتزودها الخدمات الطبية بطبيب 

وعدد من الممرضين والمعدات واألدوية الالزمة ويقوم الطبيب بالمهام 

التاليـــة. معاينة كل نزيل لدى دخوله المركـــز وقبل اإلفراج عنه ويدون 

تقريرًا عن حالته الصحية موضحًا به تاريخ وســـاعة إعداد ذلك التقرير. 

اإلشـــراف الصحي الدائم على النـــزالء في حالة اإلضـــراب عن الطعام. 

العنايـــة بصحة النزالء وتقديم تقرير دوري عنهـــا إلى المدير متضمنًا 

توصياته بهذا الشأن”.

المادة 14: »يتعين على الطبيب تفقد أماكن نوم النزالء والحجر االنفرادي 

والتثبـــت من حالة النـــزالء الصحية ومعالجة المرضـــى منهم ونقل من 

تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشـــفى المختص وعزل 

المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير 

األلبسة والفراش واألطعمة. تحتســـب المدة التي يقضيها النزيل في 

المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة”.

المادة 15: »يحال النزيل المريض فورًا إلى المستشـــفى إذا اســـتدعت 

حالتـــه ذلك وأن تبـــادر إدارة المركز إلى إبالغ جهـــة اإلدارة التي يقيم 

فـــي دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم بذلـــك فورًا ويؤذن لهم بزيارته 

وإذا توفـــي أي النزيل يقـــوم الطبيب بعمل تقرير يتضمـــن ما يلي: أ - 

تاريخ شـــكوى النزيل مـــن المرض أو التاريخ الـــذي لوحظ فيه ألول مرة 

بأنـــه مريض. ب. نوع العمل الذي كان يقوم به النزيل في ذلك اليوم. ج. 

يوم دخوله للمستشفى للعالج. د. اليوم والوقت الذي تبلغ فيه الطبيب 

بحالة النزيل المرضية. هـ. نوع المرض وآخر مرة تم الكشـــف فيها على 

النزيل المريض قبل وفاته. و. تاريخ الوفاة وأسبابها وأية مالحظات أخرى 

مرجع سابق، اللجنة الدولية للصليب األحمر.  8

منظمة الصحة العالمية، السجن وصحة النساء: القلق حول حساسية األمور المتعلقة بالجنس   9
األنثوي وحقوق اإلنسان والصحة العمومية للسجينات.

10  قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم)6( لسنة )1998( م.   
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يراها الطبيب على المتوفى عند معاينته للجثة. يعتبر النزيل أثناء فترة 

مكوثه في المستشفى أو في أي مكان آخر للعالج تحت الحفظ القانوني 

ويترتب على المأمور اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عليه أثناء وجوده 

تحت العالج وبشكل ال يسيء إلى ذلك النزيل”.

المادة 16. يجـــب على المدير أو من ينوب عنه إبالغ النيابة العامة أو أي 

جهة مختصة فورًا بوفاة أي نزيل يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته 

إصابـــة بالغة وبكل جناية تقـــع من النزالء أو عليهـــم أو أي حادث كان 

خطيرًا. أما عن مدى التزام مراكز اإلصالح والتأهيل الفلســـطينية بهذه 

القواعـــد، فتلتزم بذلك من خالل إجـــراء فحص طبي أولي لدى دخول أي 

نزيـــل ألي مركز إصالح وتأهيل. وفي حــــاالت كثيـرة رفض مدراء مراكز 

اإلصالح والتأهيل استالم نزالء بسـبب إصـابتهم بأمراض. كذلك تلتزم 

مراكز اإلصـــالح والتأهيل بإجراء الفحص الطبـي الدوري كل شـــهر، مع 

التركيز على النزالء الذين يعملون في المطـابخ. وتحتفظ عيادات المراكز 

بملفـــات طبية خاصة بالنزالء المرضى، ويـتم إصـــدار تقرير طبي بحالة 

المريض عبر لجنة من الخدمات الطبية. ويقيم في كل من مركزي إصالح 

وتأهيل غزة ونابلس طبيب عـام وطبيـب أسنان وبعض الممرضين، في 

حين تســـتعين المراكز األخرى بعيـادات الخدمات الطبية العســـكرية 

الموجـــودة في مبانـــي المقاطعة، مثـل مراكـز إصـــالح وتأهيل رام الله 

والظاهريـــة وجنين وأريحا. كذلك يوجد في كـل من مركزي نابلس وغزة 

طبيب بيطري لفحص اللحوم واألطعمة11.

إال أن ذلـــك ال يعني بان تلك الحقوق مطبقة ومصونة وغير منتهكة، بل 

على العكـــس من ذلك، فتلك الحقوق والخدمات يتم انتهاكها ســـواء 

في السجون العالمية ام الوطنية على حد سواء. فعلى الصعيد الوطني، 

وخالل زيارة نفذها طلبة مســـاق المعالجة القانونية لحقوق اإلنسان في 

جامعة بيرزيت لغايات التعـــرف على واقع الحقوق والحريات في مراكز 

اإلصالح والتأهيل الفلســـطينية، تم االلتقاء باألستاذ يوسف الشايب 

أحد أعضـــاء المركز الفلســـطيني للتنمية والحريـــات اإلعالمية والذي 

تحدث بدوره عن انتهاكات األجهـــزة األمنية لحقوقه الصحية والطبية 

أثناء تواجده في مراكز اإلصالح والتأهيل التابعة للسلطة الوطنية وهو 

يعاني من مرض السكري ولم يقدموا له الدواء الالزم لمرضه، ونفذ إضرابًا 

عن الطعام لعدة أيام كما ُمنع من مقابلة زوجته، وذلك على خلفية تقرير 

نشـــره في صحيفة الغد األردنية بتاريخ 2012/1/30 وتضمن معلومات 

حول قضايا فساد في الممثلية الفلسطينية بباريس، وذلك وفق أحكام 

المـــادة 188،  وما بعدها من قانون العقوبات األردني الســـاري لســـنة 

1960، والتي تعالج مسألة الذم والقدح والتحقير12.

 كما تلقت الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم( العديد 

من الشـــكاوى يدعي فيها المشتكون قلة األدوية والعالجات الضرورية 

أو نقصها. ومن األمثلة على ذلك: شكوى المواطن نبيل يوسف السائح 

الموقـــوف في مركز إصالح وتأهيـــل بيت لحم ومطالبتـــه إدارة المركز 

سلسلة  الفلسطينية،  والتأهيل  االصالح  مراكز  حول  تقرير  ابوهنود،  حسين  11 المحامي 
التقارير السنوية )رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تشرين الثاني، 2001(، 53. 

12  المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية )مدى(، انتهاكات، اعتقال مراسل 
جريدة الغد االردنية يوسف الشايب.

العمل على توفيـــر الرعاية الطبية الالزمة في مكان توقيفه. وشـــكوى 

المواطن علي يوســـف علي الخطيب الموقوف في مركز إصالح وتأهيل 

رام اللـــه ومطالبته إدارة المركز بالعمل على توفير العالج المناســـب له 

كون وضعه الصحي صعبًا. وشـــكوى المواطن مصطفى شريجي فرحات 

الموقوف في مركز إصالح وتأهيل رام الله ومطالبته إدارة المركز بالعمل 

على توفير العناية الطبية المناسبة لوضعه الصحي الصعب13.

أما على الصعيد العالمي فهنـــاك انتهاكات كبيرة في موضوع الصحة 

والخدمات الطبية للســـجناء، وخير دليل على ذلـــك معتقل جوانتنامو 

األمريكي سيء الســـمعة كونه يعد المثال األبرز على انتهاكات حقوق 

الســـجناء ال ســـيما الطبية والصحية منها، وذلك حسبما نراه ونشاهده 

يوميًا في وسائل االعالم.

خاتمة

يمكننـــا القول بأن المواثيق الدوليـــة والوطنية والعالمية قد نصت في 

مواثيقها العالمية ودســـاتيرها الوطنية على حق السجناء في الصحة 

وتلقي الخدمات الطبية المناســـبة، كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان، 

العهـــد الدولي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية، قانون مراكز 

اإلصالح والتأهيل الفلســـطيني رقـــم )6( لســـنة )1998(، وغيرها من 

المواثيق والصكوك الدولية والوطنية والعالمية. وعلى الرغم من النص 

الواضـــح والصريح على تلك الحقوق وكفالتها وحمايتها، إال أنها الزالت 

تتعرض، بشكل أو بآخر، إلى أنواع مختلفة من االنتهاكات والمضايقات 

واإلهمال، ســـواء أكان ذلك على الصعيد العالمـــي أم الوطني، من قبل 

سلطات الدولة لسجنائها، أو من قبل سلطات أجنبية لسجناء دول غيرها.

وفي الختـــام، نرجو آملين أن يتـــم احترام هذه القوانيـــن والضمانات 

والنصوص وتطبيقهـــا على أرض الواقع، وعدم بقائها حبيســـة النص 

والقلم، وترتيب جزاءات صارمة على كل من تســـول له نفسه المساس 

بها، سواًء أكان ذلك من سلطات الدولة على سجنائها، أم من دولة أخرى 

على سجناء دولة أجنبية. 
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التعذيب ألم

 ال ينتهي 

بفعل الزمن

* عبد الناصر فروانة

لب مني الكتابة عن التعذيب في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، كلما وجدتني مضطرًا ألن 
ُ
كلم���ا ط

أستحضر تجربتي الش���خصية، والتي تتقاطع مع التجربة الجماعية. فتجدني أشعر بالحزن واأللم، 
وينتابني ش���عور الكراهية وأحيانا االنتقام، فتج���ارب التعذيب مريرة ومؤلمة، والذكريات حاضرة 
وراسخة ترفض الرحيل أو االنفصال فتزيد من آالمنا ألمًا، ولألسف فإن األلم باٍق ال ينتهي. لقد عشت 
وع���اش اآلخرون تجارب ال يمكن تصورها، بل ويصعب على اإلنس���ان تخيلها ووصفها، واس���تمعت 
در لهم أن يخرجوا 

ُ
لشهادات عديدة روت فظائع الموت، التي تمأل السجون اإلسرائيلية، من أناس ق

من السجن أحياء، وكان حديثهم يفيض باأللم والمرارة.

فلقد أفاد هؤالء الناجون من الموت بأن أشكال التعذيب في السجون قد 

تطورت أساليبها، وتنوعت أشكالها الجسدية والنفسية والتي ال يمكن 

الفصل بينهما، وأن آثارها تغولت في الروح والجســـد لتمتد إلى ما بعد 

فترة االعتقال، لتلحق أضرارا بعيدة المدى بالصحة الروحية والنفســـية 

والجســـدية، وقد يصعب اســـتئصال موطن األلم الجسدي أو النفسي، 

وهنا يكمن جوهر فظاعة التعذيب.

إن التعذيب بشـــقيه الجسدي والنفســـي، لم يكن يوما حادثة عفوية 

مارس داخل غرف التحقيق في هذا الســـجن، أو في محيط 
ُ
أو فرديـــة، ت

 
ً
ل نهجًا أساســـيًا وممارسة

َ
ـــك

ّ
ذلك المركز المخصص للتوقيف، وإنما ش

، وجزًء ال يتجزأ من معاملة المعتقلين الفلسطينيين اليومية 
ً
مؤسســـية

في ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي، ويشـــارك فيه كل مـــن يعمل في 

المؤسســـة األمنية، وبشكل مباشر أو غير مباشر ينضم إليهم العاملون 

في مهنة الطب، بما يتنافى وأخالقيات ومبادئ مهنتهم )اإلنسانية(.

ومن الخطأ أيضًا االعتقاد بأن التعذيب ُيمارس فقط في أقبية التحقيق، أو 

من قبل المحققين فقط، أو أنه ُيقترف بحق فئة عمرية أو شريحة اجتماعية 

دون غيرهـــا، ألن الحقيقة تقول بأن التعذيـــب قد ُمورس وُيمارس في كل 

األوقات واألزمنة على مدار الســـاعة وبدون تمييز، فهو يقترف بحق الذكور 

واإلناث، رجاال وشـــبيبة، فتية وفتيات، شـــيوخا وأمهات، مرضى ومصابين 

* مدير دائرة اإلحصاء بهيئة شؤون األسرى



الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

ومعاقين، صحفيين وأكاديميين، نوابا ووزراء ســـابقين وقيادات سياسية، 

دون مراعـــاة للجنـــس أو العمـــر، أو طبيعة العمـــل والمكانـــة االجتماعية 

واألكاديمية والسياســـية. كما أن هناك تالزما ما بين االعتقال والتعذيب، 

إذ تؤكـــد كل الشـــهادات أن 100% ممـــن زجوا في الســـجون والمعتقالت 

ومراكز التوقيف، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدية 

والنفســـية. مما يعني أن مـــا من فرد، من بين أكثر مـــن ثالثة أرباع مليون 

فلســـطيني تعرضوا لالعتقـــال، إال وقد مورس بحقه تعذيب جســـدي، أو 

نفســـي، أو معنوي، أو إهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، أو معاملة قاسية 

وال إنســـانية أو المس بالكرامة ... إلخ. وأن نسبة عالية منهم تعرضوا ألكثر 

من شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والتي تجاوزت الثمانين 

شـــكاًل، منها على سبيل المثال ال الحصر الشـــبح والهز العنيف والصعق 

بالكهربـــاء والعزل االنفرادي والتكبيل على شـــكل مـــوزة وعصب العينين 

والصفح والضرب والحرمان من النـــوم والوقوف فترة طويلة والضغط على 

األماكن الحساسة بالجسم والتعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة، ..الخ.

وباإلضافة إلى ذلك، اســـتخدم الجنود والمحققون أســـاليب ال أخالقية 

في التحقيق مع األســـرى بنسب متفاوتة، كالتعرية والتحرش الجنسي 

وتهديدهم باالغتصاب. إن 90 % مـــن األطفال المعتقلين خالل العقد 

األخير قد ُعوملوا بطريقة عنيفة جدا، فيما بلغت نســـبة الذين تعرضوا 

منهم للتحرش والتهديد باالغتصاب%20. 

وقد لوحظ تحول كثير من المســـتوطنات الى مراكز للتعذيب واالبتزاز 

ّصر، وأن القضاء اإلسرائيلي يستند في 
ُ
والمســـاومة، خاصة األطفال الق

محاكمـــة الى اصدار أحكامه علـــى ما ينتزع منهم مـــن اعترافات، دون 

مراعاة الظروف واألدوات التي اســـتخدمت بحقهـــم النتزاع االعترافات 

بالقوة وتحت وطأة التعذيب.

إن هذه األســـاليب وغيرها قد أودت بحياة )71( اســـيرا فلســـطينيًا في 

أقبية التحقيق، منذ العام 1967 وعشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من 

الســـجن متأثرين بما ورثوه عن التعذيـــب، هذا باإلضافة الى إصابة عدد 

كبير لم يتم إحصاؤهم من األسرى الذين خرجوا من السجون والمعتقالت 

بعاهات مســـتديمة، وقد أكدت العديد من الدراســـات العلمية على أن 

األعراض واألمراض المزمنة والمســـتعصية التي ظهرت أو بدأت تظهر 

على األســـرى المحررين لهـــا عالقة بصورة دالة إحصائيًا بخبرة الســـجن 

والتعذيب. لذلك فإن جميع األسرى المحررين بحاجة الى إجراء فحوصات 

شاملة، وبصورة دورية كل فترة للتأكد من خلوهم من المرض.

ولعل أشـــهر حوادث التعذيب التي أفضت إلى الموت داخل السجون، 

هي على سبيل المثال ال الحصر: 

قاسم أبو عكر من القدس. استشهد بتاريخ 3/23/ 1969 في سجن 	 

المسكوبية.

إبراهيم الراعي من قلقيلية.استشهد بتاريخ 1988/4/12 في سجن 	 

الرملة.

مصطفى العكاوي من القدس. استشـــهد بتاريـــخ 1992/2/4 في 	 

سجن الخليل.

عطية الزعانين من غزة. استشـــهد بتاريخ 1990/11/13 في ســـجن 	 

غزة المركزي.

خالد الشيخ علين من غزة. استشهد بتاريخ 1989/12/12 في سجن 	 

غزة المركزي.

عبد الصمد حريزات من الخليل. استشـــهد بتاريخ 1995/4/25 في 	 

سجن المسكوبية.

عرفات جـــرادات من الخليل. استشـــهد بتاريـــخ 2013/2/23 في 	 

معتقل مجدو.

وتعد دولة االحتالل اإلســـرائيلي هي الدولة الوحيـــدة في العالم التي 

شـــرعنت التعذيب قانونًا في ســـجونها ومعتقالتها، وكانت توصيات 

لجنة لنداوي عام 1987 هي أول من وضعت األســـاس لشرعنته، ومنحت 

مقترفيـــه الحصانة القضائيـــة الداخلية، األمر الذي فتـــح األبواب على 

مصراعيها الرتكاب المزيد من االنتهاكات والجرائم من قبل المحققين 

والعاملين في الســـجون دون رقيب أو حســـيب. بل وفي بعض المرات 

تمـــت مكافأتهم على ما اقترفوه من جرائـــم بحق المعتقلين، وبذا فقد 

شـــكلت حكومة إسرائيل حالة فريدة من نوعها، وسجلت سابقة خطيرة 

هي األولى في العالم في اقتراف جرائم التعذيب سرًا وعالنية، وقضاًء، 

أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وتمارس إســـرائيل التعذيب في ســـجونها ومعتقالتها ليس من أجل 

القضاء على »القنابل الموقوتة« وانتزاع المعلومات واالعترافات حســـبما 

تدعـــي أجهزتهـــا األمنية فقـــط، بل وتهـــدف أيضًا إلى هـــدم الذات 

الفلسطينية والوطنية، وتدمير اإلنسان جسدا وروحًا، وتحطيم شخصيته، 

وتغيير سلوكه ونمط تفكيره وحياته، ومعتقداته السياسية، لتبقى آثار 

التعذيب وتوابعه مالزمة له طـــوال فترة اعتقاله، ثم تالحقه إلى ما بعد 

خروجه من السجن، ليصبح عالة على أسرته ومجتمعه.

وبدون شـــك فإن أيام وشهور وسنين األســـر وما يتخللها من تعذيب 

جســـدي ونفســـي، ال يمكـــن أن تمـــر دون أن  تترك آثارها النفســـية 

والجسدية على األسرى وذويهم، وكيف يمكن أن تمر والنماذج القاسية 

منتشرة أمامنا وبيننا ومن حولنا باآلالف..؟.

فالتعذيـــب وأيًا كان شـــكله، ُيعتبر انتهاكا أساســـيًا وخطيرًا لحقوق 

اإلنسان، وجرم فظيع وبشـــع يرتكب بحق اإلنسانية، واستمراره  يعتبر 

بمثابـــة وصمة قبيحة تدنس ضمير اإلنســـانية، ووصمة عار على جبين 

الحضارة العصرية والديمقراطية المنشودة والسالم المأمول .

يذكـــر أن الجمعية العمومية لألمـــم المتحدة كانت قد أقرت في الثاني 

عشر من شـــهر ديســـمبر من عام 1997 يوم الســـادس والعشرين من 

حزيران/ يونيو من كل عام، يومًا لمســـاندة ضحايـــا التعذيب، باعتباره 

يوما لتفعيـــل اتفاقية األمم المتحدة لمناهضـــة التعذيب التي بدأت 

بالتنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران عام 1987 والتي عرفت التعذيب في 

مادتهـــا األولى على أنه »أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جســـديًا 

كان أم عقليًا، ُيلحق عمدًا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، 

أو من شـــخص ثالث، علـــى معلومات، أو على اعتـــراف، أو معاقبته على 

عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه، أو 

إرغامه، هو أو أي شـــخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب، 

ألي ســـبب من األسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه، 

أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر، يتصرف 

بصفتـــه الرســـمية، وال يتضمن ذلك األلَم أو العذاَب الناشـــئ فقط عن 

عقوبات قانونية، أو المالزم لهذه العقوبة، أو الذي يكون نتيجة عرضية 

لها«.
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من حق الش���عب الفلسطيني أن يطالب القائمين على أجهزته األمنية ونظامه السياسي وفصائله 
التي قادت السلطة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة باعتذار عن سلوك تلك األجهزة لما أبدته 
م���ن أداء لم تكن القيم والمثل العليا التي حلم بها الفلس���طيني حي���ن تقوم دولته أو يتاح له أن 
يقيم كيانه المس���تقل، لم تكن، تلك القيم هي المنظومة التي حكمت س���لوكها ولم يكن األمن 

حارسًا للحقوق وبدا في لحظات كثيرة أنه مدعاة للخوف والتربص.

 وكأن شيًء ما خطأ في تأسيس األجهزة األمنية والتي أشرفت على تشكيلها فصائل معينة وضعت 
كوادرها على رأس���ها وكان لالنتماء الحزبي والحفاظ على الحزب أولوية قصوى في عمل هذا الجهاز 
أو ذاك، هذا كله كان مصحوبًا بثقافة ش���رقية قبلية جعلت من األمن حارس���ًا للقبلية في ظل غياب 
مفهوم الوطن والمواطنة فكان ال وبد وأن نشهد هذا المستوى من األداء وهذا المستوى من القمع .

عن التعذيب كنتاج لثقافة االقصاء..!
* أكرم عطاالله

*  كاتب وصحافي فلسطيني
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وألن األجهزة تم تشكيلها وفقًا ألولويات الحزب السياسي واستمدت دورها 

الوظيفــــي من هذه األولويات كان ال بد في ظل األجواء التي ســــادت الحالة 

الفلسطينية منذ تشكيل السلطة من عدم وفاق وطني والتربص باآلخر كان 

ال بــــد وأن ينحرف عمل هذه األجهزة لتعمل في الداخل الفلســــطيني، وأن 

يكون خصوم الحزب السياســــي الذي يقف خلفهــــا هم وقود عملها ومادة 

االســــتهداف األبرز من اعتقــــاالت خارج القانون وإغالق مؤسســــات ورقابة 

وتلصــــص على حياتهم الخاصة والعامة وتضييق أشــــبه بالنماذج العربية 

التي قدمت أســــوأ ما يمكن تصوره في األداء األمني، اعتقاالت بالحملة وبال 

سند قانوني، فترات اعتقال بدون تهمة، تحقيقات ال تراعي حقوق اإلنسان 

والتعذيب جزء أساســــي من عملها اليومي ليس فقط بهدف الحصول على 

المعلومة بل أيضــــا بهدف جعل الُمعارض يتوقف عــــن المعارضة أو يتم 

تحييده على األقل في معركة اإلقصاء والتفرد بالسلطة.

وألن التعذيب هو الســــمة البارزة في عملها كان من الطبيعي أن نسمع عن 

ونرى ضحايا وزاد الطين بلة عندما اقتتلت  الفصائل عام 2007 لنرى أن هذه 

األجهزة كانت قائدة الصراع ولم تأبه بالدم الفلســــطيني الذي سال فائضًا، 

وربمــــا أن تلك المعركة أكدت طبيعة ثقافة هــــذه األجهزة والتي كان ال بد 

وأن تستوقفنا منذ تلك اللحظة وبعد تلك األزمة وما نتج عنها من تداعيات 

على مســــتوى الوطن المنقسم وتفرد كل حزب سياسي له أجهزته بجزء من 

الوطن كان ال بد من وجود ضحايا هنا وضحايا هناك، معذبون هنا ومعذبون 

هناك، وكنا نســــمع عن قتلى تحت التعذيب في قطاع غزة والضفة الغربية 

ليس لهم ذنب ســــوى أنهم وجدوا أنفسهم معارضون سياسيون في هذا 

المــــكان بالصدفة فكان الثمن غاليًا وقد برر االنقســــام لكل من حركتي فتح 

وحماس وأجهزتهما التابعة ما تمارســــه من مالحقة للخصوم السياسيين 

الذين أصبح الوطن بالنســــبة لهم يشكل كابوس اعتقال مع وقف التنفيذ، 

لم يكن الحل بالنســــبة لهم ســــوى الهروب. هروب المعارضين لحماس من 

قطاع غزة وبالمقابل ربما غادر من هم مؤيدون لها في الضفة الغربية أو بقوا 

ينتظرون مصيرهم ألخذ حصة من المعاناة.

كانت القســــوة في التعامل مــــع اآلخر ناتجة عن عقــــل إقصائي ال يريد أن 

يرى غيره، يجب أن يســــتولي وحده على الحكــــم والحكومة واألمن والوطن 

واألرض وكل شــــيء وال يرى في اآلخر سوى حالة زائدة ينبغي نفيها، وتحت 

هذه المفاهيم تصبح كل الشــــدة في التعامل مــــع اآلخر في ظل التركيب 

الخاطــــئ بمثابة انتماء زائد ويأخذ أحيانًا مبررات وطنية أو دينية في أحيان 

أخرى هكذا هم مقتنعون وســــط حالة من االندهاش للمراقب في الســــاحة 

الفلسطينية.

حاولت مؤسســــات حقوق اإلنســــان أن تجد لها متســــعًا للعمل وسط هذا 

الجو المفعــــم بالكراهية والحقد، تحاول أن تقول كلمة هي خالصة التجربة 

اإلنســــانية التــــي دفعت الكثير من الــــدم وهي في مرحلــــة اإلقصاء، حتى 

وصلت إلى استنتاجاتها وقدمتها كدرس لإلنسانية ولكن األجهزة األمنية 

كانت تتعامل مع هذه المؤسسات مرة بحقد تحاول ترهيبها وتخويفها إذ 

تضعها في خانة المعارضة غير المقبولة ومرة باالتهامات لها ولألشــــخاص 

العاملين فيها، ومرة ثالثة تنظر لمطالبها بنوع من السخرية واالزدراء.

هذا ال يعني أن األمن لم يتعلم من تجربته مع الســــنوات بالرغم من تكلفة 

هذا التعلم وإذا ما أمكننا  القول أن التعذيب أقل من السابق فلم نعد نسمع 

عن موت للخصوم في التحقيق أو أن المستشــــفيات توقفت عن اســــتقبال 

ضحايا غرف التحقيق ربما ألن األجواء العامة على صعيد المصالحة أصبحت 

أكثر ودية ولكن ال يعني ذلك أن الثقافة المؤسســــة للتعذيب وهي ثقافة 

اإلقصاء قد تغيرت لصالح ثقافة حقوق اإلنسان وهنا المعضلة الرئيسية.

 واألزمة األكبر أن تاريــــخ المنطقة قد كان محركه األبرز هو الدم والصراعات 

الداخليــــة والتــــي كان التعذيب جزًء أصيــــاًل من مســــيرتها الطويلة، وألن 

األجهزة األمنية تعمل تحت رعاية فصائل كبيرة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، فصائل لها حضورها وجمهورها وتأييدها الشــــعبي فقد وجدت تلك 

الممارســــات الخاطئة من تجاوز ألبسط الحقوق اإلنسانية تأييدًا من مؤيدي 

األحزاب السياســــية. فإن كان التعذيب قد تم بحــــق عنصر من حركة فتح 

فــــي قطاع غزة فإن هذا يجد قبوال لدى مؤيدي حركة حماس بل وتشــــجيعًا 

وكذلك في الضفة إن تم بحق عناصر حماس فإن مؤيدي حركة فتح يؤيدون 

ذلك، ماذا يعني هذا؟ هنا المشــــكلة األبــــرز أن التعذيب يحظى إلى حد ما 

برعاية اجتماعية وهذا ربما يفسر المشكلة ألن األحزاب السياسية واألجهزة 

األمنية هــــي جزء من منظومة ثقافية اجتماعية ورثــــت هذا اإلرث الثقافي 

البائد في العالم لكنه ال يزال يعشش بيننا.

فما الحل إذًا؟ على امتداد التاريخ كانت هناك صراعات وال زالت السيطرة جزء 

من المكون اإلنســــاني الجشع، ولكن القانون هو أفضل ما توصل إليه البشر 

كناظم لعالقاتهم الداخلية فاحترام القانون هو الوصفة السحرية للتخلص 

من النزوات الفرديــــة والحزبية الُمكلفة احترامه لــــدى المواطن قبل الحزب 

والمسؤول وهذا يحتاج إلى عقد اجتماعي أكبر من أن يقسم المسؤول على 

احترام القانون وفي اليوم الثاني يركله بقدمه مع أول معارض له ..!
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بداية ال بد لنا من اإلشـــارة إلى وقوع العديد من حاالت الوفاة الناتجة عن التعذيب وســـوء المعاملة داخل الســـجون ومراكز االحتجاز والتحقيق الفلسطينية خالل 

الســـنوات الماضية، ســـواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين دون أن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عقابية رادعة بحق 

من اقترفها أو تسبب في حدوثها أو سكت عنها. 

إن اســـتمرار وقوع حوادث الوفاة داخل الســـجون ومراكز االحتجاز والتحقيق الفلسطينية، يضعنا أمام حقيقة مفزعة مفادها أن الجناة يفلتون من العقاب، وعليه 

بالضرورة، فإن ذلك يعني استمرار وقوع تلك الحوادث، نظرًا النعدام آلية جادة للمساءلة والمحاسبة للمتسببين في تلك الحوادث والعمل، على عدم توفير فرصة 

للجناة لإلفالت من العقاب، منعًا لتكرار وقوع تلك الحوادث قي المستقبل.

يعتبر االعتقال التعســـفي أحد أبرز االنتهاكات الخطرة األكثر انتشارًا على مستوى العالم والذي يأتي باعتقادي كمقدمة شبه حتمية الرتكاب جريمة التعذيب 

بحق المحتجزين للحصول منهم على اعتراف باإلكراه باعتباره ارخص وأســـرع الوســـائل للحصول على المعلومة بغض النظر عن صدقية تلك المعلومة أو عدمها، 

حيث يأخذ االعتقال التعسفي ثالثة أنماط منها:

عدم وجود أساس قانوني للحرمان من الحرية.

حرمان شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التي تضمنها له التشريعات الدولية والوطنية. 

غياب ضمانات المحاكمة العادلة. 

 فمن المعروف أن االحتجاز التعســـفي يعد عقوبة وجريمة وفق المعايير والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة توفير جميع الضمانات القانونية لألشخاص 

المحرومين من حرياتهم حيث ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيًا، وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون، وطبقًا لإلجراء المقرر فيه، 

وعليه ومن واقع عملنا في الهيئة فان اغلب حاالت الوفاة التي وقعت نتيجة التعذيب داخل مراكز االحتجاز والتوقيف الفلســـطينية كانت في اغلبها لحاالت تم 

 إلحكام القانون.
َ
فيها توقيف الضحايا بشكل تعسفي وخالفا

إن ســـالمة إجراءات التوقيف وعرض المتهمين على الجهات القضائية المختصة لهو خير ضمانة في توفير الحماية القانونية للمحتجزين والرقابة على أماكن 

االحتجاز درًء لوقوع التعذيب بكافة أشـــكاله أثناء التحقيق لهو األســـلوب األمثل في الوقاية من التعذيب قبل وقوعه، وعليه فيجب العمل على الســـماح للهيئة 

المســـتقلة لحقوق اإلنســـان باعتبارها )هيئة وطنية وديوان مظالم( بالتفتيش الفجائي على تلك المراكز لمنع وقوع التعذيب كإجراء وقائي، وليس التعامل مع 

نتائج التعذيب وآثاره، والتي تفضي في أغلب األحيان إلى آثار نفســـية وجســـدية ال يمكن الشـــفاء منها للضحايا وأسرهم، كما وأنها تفضي في بعض الحاالت 

إلى الموت.

 هذا ويعد التعذيب جريمة دولية متواصلة ال تســـقط الدعوى القضائية فيها بشـــقيها )المدني أو الجزائي( بالتقادم، فكيف إذا أفضت جريمة التعذيب إلى 

الوفـــاة فإنها تصبح جريمة مركبـــة وذات أبعاد قانونية متعددة، يجب فيها تقديم الجناة للعدالة، وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم منعًا لحدوث جريمة التعذيب 

في المستقبل داخل مراكز التحقيق والتوقيف الفلسطينية. 

بنـــاء علـــى ما تقدم فان الهيئة قد قامت بإجـــراء العديد من التحقيقات الخاصة حول العديد من حاالت الوفاة التي وقعـــت اثناء التحقيق داخل مراكز التوقيف 

واالحتجاز الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبتسليط الضوء على كل حادثة بشكل منفصل من خالل إجراء تقرير لتقصي الحقائق حول الظروف التي 

رافقـــت عملية توقيف الضحايا  حتى لحظـــة وفاتهم في مراكز التوقيف 

والتحقيق التابعة للســـلطة الوطنية، وصواًل إلى قرار المحاكم العســـكرية 

الخاصـــة التـــي انعقدت فـــي بعض الحـــاالت والتي لم ترتقـــي قراراتها 

إلى مســـتوى المحاســـبة الفعلية للجناة والتي كانت اقـــرب الى التحكيم 

العشائري منها إلى إنصاف الضحايا والتعويض ,منعًا لوقوع ضحايا جدد، 

ومحاسبة األشخاص الرسميين المتورطين في التسبب في تلك الوفيات.

هـــذا ويتوجب على الهيئة العمل الدءوب من اجل تنفيذ جميع التوصيات 

التي جـــاءت في تلك التقاريـــر باعتبار أن جريمة التعذيـــب متواصلة وال 

تســـقط بالتقادم الزمني، وذلك سعيًا لتطبيق ما التزمت به دولة فلسطين 

بعد التوقيع علـــى اتفاقية مناهضة التعذيب ودخولهـــا حيز النفاذ على 

طريق بناء دولة القانون ومنع التعذيب وتجريمه في فلسطين. 

الوفاة داخل مراكز التوقيف واالحتجاز

الفلسطينية جريمة بال عقاب
                                                                            * يوسف الوراسنة

* مسؤول التوثيق وإدارة نظم المعلومات في الهيئة
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون األول/ديسمبر 1984 

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا ألحكام المادة 27 )1( 

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، إذ ترى أن االعتراف بالحقوق المتســـاوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء األســـرة البشرية هو، وفقا للمبادئ 

المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،  وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لإلنسان، وإذ تضع 

في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق اإلنســـان وحرياته األساسية، 

ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،  ومراعاة منها أيضا إلعالن حماية جميع 

األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون 

 األول/ديسمبر 1975،  ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلي: 

 الجزء األول
المادة 1 

1. ألغـــراض هذه االتفاقية، يقصد "بالتعذيـــب" أي عمل ينتج عنه ألم 

أو عذاب شديد، جســـديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد 

الحصول من هذا الشـــخص، أو من شـــخص ثالث، علـــى معلومات أو 

علـــى اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشـــتبه في أنه ارتكبه، 

هو أو شـــخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شـــخص ثالث - أو 

عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي ســـبب من األســـباب يقوم 

علـــى التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يســـكت 

عنه موظف رســـمي أو أي شـــخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وال 

يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشـــئ فقط عـــن عقوبات قانونية أو 

المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2. ال تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشـــريع وطني يتضمن أو يمكن 

أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. 

المادة 2 

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشـــريعية أو إدارية أو قضائية فعالة 

أو أيـــة إجراءات أخرى لمنـــع أعمال التعذيب فـــي أي إقليم يخضع 

الختصاصها القضائي.

2. ال يجوز التذرع بأية ظروف اســـتثنائية أيا كانت، ســـواء أكانت هذه 

الظـــروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم اســـتقرار سياســـي 

داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر للتعذيب.

3. ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة 

عامة كمبرر للتعذيب. 

المادة 3 

1. ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شـــخص أو أن تعيده )"أن ترده"( 

أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 

االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 

2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، 

جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة االنطباق، وجود نمط 

ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اإلنســـان 

في الدولة المعنية. 

المادة 4 

1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب 

قانونهـــا الجنائي، وينطبـــق األمر ذاته على قيام أي شـــخص بأية 

محاولة لممارســـة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا 

ومشاركة في التعذيب.

2. تجعـــل كل دولة طرف هـــذه الجرائم مســـتوجبة للعقاب بعقوبات 

مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة. 

المادة 5 

1. تتخـــذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية 

على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحاالت التالية:

)أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية 

أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،

)ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،

)ج( عندمـــا يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت 

تلك الدولة ذلك مناسبا.
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2. تتخــــذ كل دولــــة طــــرف بالمثل ما يلزم مــــن اإلجراءات إلقامــــة واليتها 

القضائيــــة على هــــذه الجرائم في الحــــاالت التي يكــــون فيها مرتكب 

الجريمــــة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضــــع لوالياتها القضائية وال 

تقوم بتســــليمه عمال بالمادة 8 إلى أيــــة دولة من الدول التي ورد ذكرها 

في الفقرة 1 من هذه المادة.

3. ال تســـتثنى هذه االتفاقية أي والية قضائيـــة جنائية تمارس وفقا 

للقانون الداخلي.

المادة 6 

1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراســـة المعلومات المتوفرة 

لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شـــخص موجود في أراضيها يدعى أنه 

اقترف جرما مشـــارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات 

قانونيـــة أخرى لضمان وجـــوده فيها. ويكون االحتجـــاز واإلجراءات 

القانونيـــة األخرى مطابقة لما ينص عليـــه قانون تلك الدولة على أال 

يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة للتمكين من إقامة أي دعوى 

جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2.  تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى فيما يتعلق بالوقائع.

3.  تتم مساعدة أي شـــخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على 

االتصـــال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو 

بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بال جنسية. 

لدى قيام دولة ما، عمال بهذه المادة، باحتجاز شـــخص ما، تخطر على    .4

الفـــور الدول المشـــار إليها في الفقرة 1 من المـــادة 5، باحتجاز هذا 

الشـــخص وبالظروف التي تبـــرر اعتقاله. وعلى الدولـــة التي تجرى 

التحقيق األولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما 

توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان 

في نيتها ممارسة واليتها القضائية. 

المادة 7 

1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية 

شـــخص يدعى ارتكابه ألي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

4 في الحاالت التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها 

المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.

2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب 

أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى 

الحاالت المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي أال تكون معايير 

األدلة المطلوبة للمقاضاة واإلدانة بأي حال من األحوال أقل صرامة من 

 تلك التي تنطبق في الحاالت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.

3. تكفـــل المعاملة العادلة فـــي جميع مراحل اإلجـــراءات القانونية 

ألي شـــخص تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم 

المشار إليها في المادة 4.

المادة 8 

1. تعتبر الجرائم المشــــار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها 

في أية معاهدة لتســــليم المجرمين تكون قائمة بيــــن الدول األطراف. 

وتتعهــــد الدول األطراف بــــإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتســــليم 

مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2. إذا تســــلمت دولة طرف طلبا للتســــليم من دولــــة ال تربطها بها معاهدة 

لتسليم المجرمين، وكانت الدولة األولى تجعل التسليم مشروطا بوجود 

معاهدة لتســــليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبــــار هذه االتفاقية 

أساســــا قانونيا للتســــليم فيما يختــــص بمثل هــــذه الجرائم. ويخضع 

التسليم للشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم 

إليها طلب التسليم.

3. تعتــــرف الدول األطراف التي ال تجعل التســــليم مرهونا بوجود معاهدة 

بأن هــــذه الجرائم قابلة لتســــليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشــــروط 

 المنصــــوص عليها في قانــــون الدولة التي يقدم إليها طلب التســــليم.

4. وتتم معاملة هذه الجرائم، ألغراض التســــليم بيــــن الدول األطراف، 

كمــــا لو أنها اقترفــــت ال في المكان الذي حدثت فيه فحســــب، بل أيضا 

في أراضى الدول المطالبة بإقامــــة واليتها القضائية طبقا للفقرة 1 من 

المادة 5.

المادة 9 

1. علـــى كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أكبر قدر من 

المســـاعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية المتخذة بشـــأن أي من 

الجرائم المشـــار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع األدلة 

الموجودة في حوزتها والالزمة لإلجراءات.

2. تنفـــذ الدول األطراف التزاماتها بمقتضـــى الفقرة 1 من هذه المادة 

وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10 

1. تضمـــن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب 

علـــى الوجه الكامل في برامـــج تدريب الموظفيـــن المكلفين بإنفاذ 

القوانين، ســـواء أكانوا من المدنيين أو العســـكريين، والعاملين في 

ميدان الطب، والموظفيـــن العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم 

عالقـــة باحتجاز أي فرد معرض ألي شـــكل من أشـــكال التوقيف أو 

االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي 

يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص.

المادة 11 

تبقى كل دولة قيد االستعراض المنظم قواعد االستجواب، وتعليماته 

وأســـاليبه وممارســـاته، وكذلك الترتيبـــات المتعلقة بحجـــز ومعاملة 

األشـــخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال 

أو الســـجن في أي إقليم يخضع لواليتها القضائيـــة، وذلك بقصد منع 

حدوث أي حاالت تعذيب.

المادة 12 

تضمن كل دولة طرف قيام ســـلطاتها المختصة بإجراء تحقيق ســـريع 
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ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمال من أعمال 

التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية.

المادة 13 

تضمـــن كل دولة طـــرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعـــرض للتعذيب في 

أي إقليـــم يخضع لواليتهـــا القضائية، الحق في أن يرفع شـــكوى إلى 

ســـلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه الســـلطات في حالته على وجه 

الســـرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم 

الشـــكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة 

لشكواه أو ألي أدلة تقدم.

المادة 14 

1. تضمـــن كل دولة طرف، في نظامهـــا القانوني، إنصاف من يتعرض 

لعمل من أعمال التعذيـــب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض 

عادل ومناســـب بما في ذلك وســـائل إعادة تأهيلـــه على أكمل وجه 

ممكـــن، وفـــى حالة وفـــاة المعتدى عليـــه نتيجة لعمل مـــن أعمال 

التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2. ليـــس في هـــذه المادة ما يمس أي حق للمعتـــدى عليه أو لغيره من 

األشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15 

تضمن كل دولة طرف عدم االستشـــهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء 

بها نتيجـــة للتعذيب، كدليل فـــي أية إجـــراءات، إال إذا كان ذلك ضد 

شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال.

المادة 16 

1. تتعهـــد كل دولـــة طرف بأن تمنـــع، في أي إقليـــم يخضع لواليتها 

القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنســـانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته 

المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة 

رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو 

بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في المواد 10، 

11، 12، 13 وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى 

 غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

2. ال تخـــل أحكام هذه االتفاقية بأحـــكام أي صك دولي آخر أو قانون 

وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو 

يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. 

 الجزء الثاني
المادة 17 

1. تنشـــأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة( 

وتضطلـــع بالمهـــام المنصوص عليهـــا فيما بعد. وتتألـــف اللجنة من 

عشـــرة خبراء على مســـتوى أخالقي عال ومشـــهود لهـــم بالكفاءة في 

ميـــدان حقوق اإلنســـان، يعملون فـــي اللجنة بصفتهم الشـــخصية. 

وتقـــوم الـــدول األطـــراف بانتخابهـــم مع مراعـــاة التوزيـــع الجغرافي 

 العادل وفائدة اشـــتراك بعض األشـــخاص من ذوى الخبـــرة القانونية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق االقتراع الســـري من قائمة بأشـــخاص 

ترشـــحهم الـــدول األطـــراف. ولـــكل دولـــة طرف أن ترشـــح شـــخصا 

واحـــدا مـــن مواطنيهـــا. وتضع الـــدول األطراف فـــي اعتبارهـــا فائدة 

ترشـــيح أشـــخاص يكونون أيضا أعضـــاء في اللجنـــة المعنية بحقوق 

اإلنســـان المنشـــأة بمقتضى العهد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية 

 والسياســـية ولديهم االســـتعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

3. يجـــرى انتخاب أعضاء اللجنـــة في اجتماعات الـــدول األطراف التي 

يدعـــو إلـــى عقدها مـــرة كل ســـنتين األمين العـــام لألمـــم المتحدة. 

وفـــى تلـــك االجتماعات التـــي ينبغي أن يتكـــون نصابهـــا القانوني 

مـــن ثلثي الـــدول األطـــراف ويكون األشـــخاص المنتخبـــون لعضوية 

اللجنـــة هـــم الحائـــزون على أكبـــر عدد من األصـــوات وعلـــى األغلبية 

 المطلقـــة ألصـــوات ممثلي الـــدول األطـــراف الحاضريـــن المصوتين.

4. يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ســـتة أشهر من تاريخ نفاذ 

هذه االتفاقية. ويقوم األمين العام لألمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب 

بأربعة أشهر على األقل، بتوجيه رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها 

إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثالثة أشهر. ويقوم األمين العام بإعداد 

قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان 

 الدول األطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول األطراف.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين إلعادة 

انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من 

األعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة األولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم 

رئيس االجتماع المشـــار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد االنتخاب 

 األول مباشـــرة، باختيار أســـماء هؤالء األعضاء الخمســـة بطريق القرعة.

6. فـــي حالة وفـــاة أحد أعضاء اللجنة أو اســـتقالته أو عجزه ألي ســـبب 

آخـــر عـــن أداء مهامه المتعلقـــة باللجنة، تقـــوم الدولـــة الطرف التي 

رشـــحته بتعيين خبيـــر آخر من مواطنيهـــا للعمل فـــي اللجنة للفترة 

المتبقيـــة من مدة عضويته شـــريطة الحصـــول على موافقـــة أغلبية 

الدول األطراف، وتعتبـــر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد 

الدول األطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ســـتة أسابيع 

 بعـــد قيام األميـــن العام لألمم المتحـــدة بإبالغها بالتعييـــن المقترح.

7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة 

باللجنة.

المادة 18 

 1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة ســـنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

 2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:

أعضـــاء، ســـتة  بحضـــور  القانونـــي  النصـــاب  يكتمـــل   )أ( 

 )ب( تتخـــذ مقـــررات اللجنـــة بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء الحاضرين.

3. يقـــوم األمين العام لألمـــم المتحدة بتوفير ما يلـــزم من الموظفين 

 والتسهيالت ألداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه االتفاقية على نحو فعال.

عقـــد  إلـــى  بالدعـــوة  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  يقـــوم   .4
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

تجتمـــع  األول،  اجتماعهـــا  عقـــد  وبعـــد  للجنـــة.  األول  االجتمـــاع 

التـــي ينـــص عليهـــا نظامهـــا الداخلـــي.  اللجنـــة فـــي المواعيـــد 

5. تكون الدول األطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق 

بعقد اجتماعات الدول األطـــراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى 

األمـــم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتســـهيالت التي تكون األمم 

المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 19 

1. تقـــدم الدول األطـــراف إلى اللجنـــة، عن طريق األميـــن العام لألمم 

المتحـــدة، تقاريـــر عـــن التدابير التـــي اتخذتها تنفيـــذا لتعهداتها 

بمقتضـــى هـــذه االتفاقيـــة، وذلك في غضون ســـنة واحـــدة بعد بدء 

نفاذ هـــذه االتفاقية بالنســـبة للدولة الطرف المعنيـــة. وتقدم الدول 

األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع ســـنوات عن أية تدابير 

 جديـــدة تم اتخاذها، وغيـــر ذلك من التقارير التي قـــد تطلبها اللجنة.

 2. يحيل األمين العام لألمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول األطراف.

3. تنظـــر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافـــة التعليقات العامة 

التي قـــد تراها مناســـبة وأن ترســـلها إلـــى الدولة الطـــرف المعنية. 

 وللدولـــة الطـــرف أن تـــرد علـــى اللجنـــة بمـــا ترتئيه مـــن مالحظات.

4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها الســـنوي الذي 

تعـــده وفقا للمادة 24 أيـــة مالحظات تكون قد أبدتهـــا وفقا للفقرة 3 

مـــن هذه المادة، إلى جانب المالحظات الـــواردة إليها من الدولة الطرف 

المعنية بشأن هذه المالحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير 

المقدم بموجب الفقرة 1 من هـــذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف 

المعنية.

المادة 20 

1. إذا تلقـــت اللجنـــة معلومـــات موثوقا بهـــا يبدو لهـــا أنها تتضمن 

دالئـــل لهـــا أســـاس قـــوى تشـــير إلـــى أن تعذيبـــا يمـــارس علـــى 

نحـــو منظم فـــي أراضى دولـــة طـــرف، تدعو اللجنـــة الدولـــة الطرف 

المعنيـــة إلـــى التعـــاون فـــي دراســـة هـــذه المعلومـــات، وتحقيقا 

 لهـــذه الغايـــة إلـــى تقديـــم مالحظـــات بصـــدد تلـــك المعلومـــات.

2. وللجنة بعـــد أن تأخذ في اعتبارها أية مالحظـــات تكون قد قدمتها 

الدولـــة الطرف المعنية وأية معلومـــات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، 

إذا قـــررت أن هنالـــك ما يبرر ذلـــك، عضوا أو أكثر مـــن أعضائها إلجراء 

 تحقيق ســـرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3. وفـــى حالـــة إجـــراء تحقيـــق بمقتضى الفقـــرة 2 من هـــذه المادة، 

تلتمس اللجنة تعـــاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشـــمل التحقيق، 

 باالتفـــاق مـــع الدولة الطـــرف، القيام بزيـــارة أراضى الدولـــة المعنية.

4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها 

وفقـــا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه 

 النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم.

5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشـــار إليهـــا في الفقرات 1 إلى 4 من 

هذه المادة ســـرية، وفى جميع مراحل اإلجراءات يلتمس تعاون الدولة 

الطـــرف. ويجوز للجنة وبعد اســـتكمال هذه اإلجـــراءات المتعلقة بأي 

تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف 

المعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات في تقريرها الســـنوي المعد 

وفقا للمادة 24.

المادة 21 

1. ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه 

المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتســـلم بالغات تفيد أن 

دولـــة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى ال تفـــي بالتزاماتها بموجب هذه 

االتفاقية في أن تنظر في تلك البالغات. وال يجوز تسلم البالغات والنظر 

فيهـــا وفقا لإلجراءات المبينة في هذه المادة، إال في حالة تقديمها من 

دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. 

وال يجوز للجنة أن تتنـــاول، بموجب هذه المادة، أي بالغ إذا كان يتعلق 

بدولة طـــرف لم تقم بإصدار مثـــل هذا اإلعالن. ويتم تنـــاول البالغات 

الواردة بموجب هذه المادة، وفقا لإلجراءات التالية:

يجـــوز ألي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفـــا أخرى ال تقوم بتنفيذ  )أ(  

أحكام االتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا األمر 

برســـالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتســـلم الرسالة أن تقدم 

إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثالثة أشهر من 

تاريخ تسلمها الرسالة، تفســـيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه األمر 

ويتضمن، بقدر ما هو ممكن ومالئم، إشـــارة إلى اإلجراءات ووسائل 

االنتصاف المحلية التي اتخـــذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر 

بالنسبة لهذا األمر،

)ب( في حالة عدم تســـوية األمر بما يرضى كال مـــن الدولتين الطرفين 

المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة األولى إلي 

الدولة المتســـلمة يحق ألي من الدولتين أن تحيل األمر إلى اللجنة 

بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى،

)ج( ال تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إال بعد 

أن تتأكد من أنه تم االلتجاء إلى جميع وســـائل االنتصاف المحلية 

المتوفرة بالنســـبة لهذا األمر واســـتنفادها، وفقـــا لمبادئ القانون 

الدولي المعترف بها عموما، وال تســـرى هذه القاعدة في حالة إطالة 

مدة تطبيق وســـائل االنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم 

احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية 

على نحو فعال،

تعقـــد اللجنة اجتماعـــات مغلقة عنـــد قيامها بدراســـة البالغات  )د(  

المقدمة لها بموجب هذه المادة،

)هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية.

)ج(، تتيح اللجنة مســـاعيها الحميدة للدول األطـــراف المعنية بهدف 

التوصـــل إلى حل ودي للمســـألة على أســـاس احتـــرام االلتزامات 

المنصوص عليها في هذه االتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز 

للجنة أن تنشئ، عند االقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

يجوز للجنـــة أن تطلب إلى الدول األطراف المعنية، المشـــار إليها  )و(  

فـــي الفقرة الفرعية )ب( أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية 

مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
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)ز( يحق للدول األطراف المعنية، المشـــار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، 

أن تكـــون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المســـألة وأن تقدم مذكرات 

شفوية أو كتابية أو كليهما،

)ح( تقـــدم اللجنـــة تقريـــرا، خـــالل اثنـــي عشـــر شـــهرا مـــن تاريـــخ 

 اســـتالم اإلخطـــار المنصـــوص عليه فـــي الفقـــرة الفرعيـــة )ب(،

واردة  أحـــكام  إطـــار  فـــي  حـــل  إلـــى  التوصـــل  حالـــة  فـــي   "1"

اللجنـــة تقريرهـــا علـــى  الفرعيـــة )هــــ(، تقصـــر  الفقـــرة  فـــي 

إليـــه. التوصـــل  تـــم  الـــذي  والحـــل  بالوقائـــع  موجـــز   بيـــان 

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية )ج(، 

تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات 

الخطية ومحضرا بالمذكرات الشـــفوية التي أعدتها الدول األطراف 

 المعنية.  ويبلغ التقرير في كل مســـألة إلى الدول األطراف المعنية.

2. تصبح أحكام هذه المادة نافـــذة المفعول إذا أصدرت خمس من 

الدول األطراف في هذه االتفاقية إعالنات بموجب الفقرة 1 من هذه 

المادة. وتودع الدول األطراف هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم 

المتحدة، الذي سيرســـل نســـخا منها إلى الـــدول األطراف األخرى. 

ويجوز ســـحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين العام. 

وال يخل هذا الســـحب بنظر أية مسالة تشـــكل موضوع بالغ سبقت 

إحالتـــه بمقتضى هذه المادة، وال يجوز تســـلم أي بالغ من أية دولة 

طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار سحب 

اإلعالن ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا.

المادة 22 

1. يجـــوز أليـــة دولـــة طرف فـــي هـــذه االتفاقيـــة أن تعلـــن في أي 

وقـــت أنها تعتـــرف بمقتضى هـــذه المـــادة باختصـــاص اللجنة في 

تســـلم ودراســـة بالغات واردة من أفـــراد أو نيابة عن أفـــراد يخضعون 

لواليتهـــا القانونيـــة ويدعـــون أنهـــم ضحايـــا النتهـــاك دولة طرف 

في أحـــكام االتفاقيـــة. وال يجـــوز للجنة أن تتســـلم أي بـــالغ إذا كان 

 يتصـــل بدولة طـــرف فـــي االتفاقية لـــم تصـــدر مثل هـــذا اإلعالن.

2. تعتبـــر اللجنـــة أي بالغ مقدم بموجـــب هذه المادة غيـــر مقبول إذا 

كان غفـــال مـــن التوقيع أو إذا رأت أنه يشـــكل إســـاءة الســـتعمال حق 

 تقديم مثـــل هذه البالغات أو أنـــه ال يتفق مع أحكام هـــذه االتفاقية.

3. مـــع مراعاة نصوص الفقـــرة 2، توجه اللجنة نظـــر الدولة الطرف في 

هـــذه االتفاقية التي تكون قد أصدرت إعالنـــا بموجب الفقرة 1 ويدعى 

بأنهـــا تنتهك أيا من أحكام االتفاقية إلى أيـــة بالغات معروضة عليها 

بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتســـلم لفت النظر المشـــار 

إليه إلى اللجنة في غضون ســـتة أشـــهر تفســـيرات أو بيانات كتابية 

 توضح األمر ووســـائل االنتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.

4. تنظـــر اللجنـــة فـــي البالغـــات التـــي تتســـلمها بموجـــب هـــذه 

مـــن  لديهـــا  المتوفـــرة  المعلومـــات  جميـــع  ضـــوء  فـــي  المـــادة 

 مقـــدم البـــالغ أو مـــن ينـــوب عنـــه ومـــن الدولـــة الطـــرف المعنية.

5. ال تنظـــر اللجنة في أية بالغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة 

ما لم تتحقق من:

)أ( أن المســـألة نفسها لم يجر بحثها، وال يجرى بحثها بموجب أي إجراء 

من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،

)ب( أن الفرد قد اســـتنفد جميع وسائل االنتصاف المحلية المتاحة، وال 

تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل االنتصاف بصورة 

غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية 

النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال.

6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات المقدمة 

لها بموجب هذه المادة.

 7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البالغ.

8. تصبح أحـــكام هذه المـــادة نافذة المفعول إذا أصـــدرت خمس من 

الدول األطـــراف في هذه االتفاقية إعالنات بموجـــب الفقرة 1 من هذه 

المادة. وتـــودع الدول األطراف هذه اإلعالنات لـــدى األمين العام لألمم 

المتحدة، الذي سيرسل نســـخا منها إلى الدول األطراف األخرى. ويجوز 

سحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين العام، وال يخل هذا 

الســـحب بنظر أية مسألة تشـــكل موضوع بالغ سبقت إحالته بمقتضى 

هذه المادة، وال يجوز تســـلم أي بالغ مـــن أية دولة طرف بمقتضى هذه 

المادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار سحب اإلعالن ما لم تكن الدولة 

الطرف المعنية أصدرت إعالنا جديدا.

المادة 23 

يحـــق ألعضاء اللجنة وألعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون 

بمقتضـــى الفقرة الفرعيـــة 1 )هـ( من المادة 21 التمتع بالتســـهيالت 

واالمتيـــازات والحصانات التي يتمتع بها الخبـــراء الموفدون في مهام 

متعلقة باألمم المتحدة كما هـــو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة 

من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24 

تقـــدم اللجنة إلى الدول األطراف وإلى الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة 

تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه االتفاقية. 

 الجزء الثالث
المادة 25 

1. يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول.

2. تخضع هـــذه االتفاقية إلجراء التصديق. وتـــودع صكوك التصديق 

لدى األمين العام لألمم المتحدة.

المادة 26 

يفتح باب االنضمام إلى هـــذه االتفاقية لجميع الدول. ويصبح االنضمام 

ساري المفعول عند إيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.

المادة 27 

1. يبـــدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثيـــن بعد تاريخ إيداع صك 

التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة.
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2. يبدأ نفاذ االتفاقية بالنســـبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها 

بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين في اليوم الثالثين بعد 

تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام الخاصة بها.

المادة 28 

1. يمكـــن ألي دولة وقـــت التوقيـــع أو التصديق على هـــذه االتفاقية 

أو االنضمـــام إليهـــا، أن تعلن أنهـــا ال تعترف باختصـــاص اللجنة 

المنصوص عليه في المادة 20.

2. يمكن ألي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة 

أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى األمين 

العام لألمم المتحدة.

المادة 29 

1. يحوز ألي دولة طرف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها 

وأن تقدمه إلى األمين العام لألمـــم المتحدة. ويقوم األمين العام بناء 

علـــى ذلك. بإبالغ الدول األطراف بالتعديـــل المقترح مع طلب بإخطاره 

بمـــا إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للـــدول األطراف للنظر في 

االقتـــراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييـــد ثلث الدول األطراف على 

األقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، 

يدعو األمين العام إلى عقده تحت رعاية األمم المتحدة. ويقدم األمين 

العـــام أي تعديـــل تعتمده أغلبيـــة من الدول األطـــراف الحاضرة في 

المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول األطراف لقبوله.

2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما 

يخطـــر ثلثا الدول األطراف فـــي هذه االتفاقية األميـــن العام لألمم 

المتحدة بقبولها التعديل طبقا لإلجراءات الدستورية لكل منها.

3. تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلتها. 

وتبقـــى الدول األطـــراف األخرى ملزمة بأحكام هـــذه االتفاقية وبأية 

تعديالت تكون قد قبلتها.

المادة 30 

1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه 

االتفاقية أو تنفيذها وال يمكن تســـويته عن طريق التفاوض، يطرح 

للتحكيـــم بناء على طلب إحدى هذه الـــدول. فإذا لم تتمكن األطراف 

في غضون ســـتة أشـــهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على 

تنظيـــم التحكيم، يجـــوز ألي من تلك األطراف أن يحيـــل النزاع إلى 

محكمة العدل الدوليـــة بتقديم طلب وفقا للنظام األساســـي لهذه 

المحكمة.

2. يجـــوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق 

عليهـــا أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر نفســـها ملزمة بالفقرة 1 من 

هذه المـــادة. ولن تكون الدول األطراف األخـــرى ملزمة بالفقرة 1 من 

هذه المادة بالنسبة ألي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3. يجوز في أي وقت ألي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه 

المادة أن تســـحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى األمين العام لألمم 

المتحدة.

المادة 31 

1. يحـــوز ألي دولة طرف أن تنهـــى ارتباطها بهـــذه االتفاقية بإخطار 

كتابي ترســـله إلى األمين العام لألمم المتحدة. ويصبح اإلنهاء نافذا 

بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلخطار.

2. لـــن يؤدى هذا اإلنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة 

عليهـــا بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث 

قبل التاريخ الذي يصبح فيه اإلنهاء نافذا. ولن يخل اإلنهاء بأي شكل 

باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل 

التاريخ الذي يصبح فيه اإلنهاء نافذا.

3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف باالتفاقية نافذا، 

ال تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

المادة 32 

يعلـــم األمين العام لألمم المتحدة جميـــع أعضاء األمم المتحدة وجميع 

 الدول التي وقعت هذه االتفاقيـــة أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

)أ( التوقيعـــات والتصديقات واالنضمامات التي تتم بموجب المادتين 

،26 ،25

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء 

نفاذ أية تعديالت تدخل عليها بموجب المادة 29،

)ج( حاالت اإلنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33 

1. تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى نصوصها األسبانية واإلنكليزية 

والروســـية والصينية والعربية والفرنســـية في الحجية لدى األمين 

العام لألمم المتحدة.

2. يرســـل األمين العام لألمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه االتفاقية 

إلى جميع الدول.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* حقوق اإلنســـان: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، 

نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 409.
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البند 109 )أ( من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة

]) add/ 556/A.1 ( بناء على تقرير اللجنة الثالثة  [

199/57 - البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة ◄

إن الجمعية العامة، إذ تشــــير إلى المادة 5 نم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 7 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعالن حماية جميع 

األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة، وإلى قرارها 46/39، المؤرخ 10 كانون األول/ ديسمبر 

1984، الــــذي اعتمــــدت بموجبه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الإلنســــانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع 

والتصديق عليها واالنضمام إليها، وإلى جميع قراراتها الالحقة ذات الصلة، وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف، 

وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنســــان الذي عقد في فيينا، في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/ يونيو 1993، أعلن جازما أن الجهود الرامية 

إلى اســــتئصال شــــأفة التعذيب ينبغي أن تركز، أواًل وقبل كل شئ، على الوقاية، وأنه دعا إلى االعتماد المبكر لبروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز.

 وإذ ترحب باعتماد مشروع البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

من جانب لجنة حقوق اإلنسان، في قرارها 33/2002، المؤرخ 22 نيسان / أبريل 2002، ومن جانب المجلس االقتصادي واالجتماعي، في قراره 27/2002، 

المؤرخ 24 تموز /يوليو 2002، الذي أوصى المجلس فيه الجمعية العامة بأن تعتمد المشروع البروتوكول االختياري.

تعتمد البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينة، الوارد في . 1

مرفـــق هذا القرار، وتطلب إلى األمين العام أن يفتتح باب التوقيع عليه والتصديق عليه واالنضمام إليه في مقر االمم المتحدة في نيويورك بدءًا 

من 1 كانون الثاني/ يناير 2003.

تدعـــو جميع الدول، التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينة، أو . 2

صادقت عليها أو انضمت إليها، أن توقع على البروتوكول االختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه.

الجلسة العامة 77

 18كانون األول/ ديسمبر 2002 

المرفق

بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ديباجة. إن الدول األطراف في هذا البروتوكول، إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو المهينة أمور 

محظورة وتشــــكل انتهاكًا صارخًا لحقوق اإلنســــان، واقتناعًا منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المشار إليها فيما يلي ب اسم االتفاقية( وبالحاجة إلى تعزيز حماية األشخاص المحرومين من حريتهم 

من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو المهينة، وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من االتفاقية تلزمان كل دولة طرف 

باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لواليتها. وإذ تقر بأنه 

تقع على الدول مســــؤولية أساســــية عن تنفيذ هاتين المادتين، وبأن تعزيز حماية األشــــخاص المحرومين من حريتهم واالحترام الكامل لما لهم من حقوق 

اإلنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية. وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشــــريعية واإلدارية والقضائية 

وغيرها. وإذ تشــــير أيضًا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنســــان أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى اســــتئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أواًل وقبل كل 

شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري لالتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز. واقتناعًا منها بأن 

حماية األشــــخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير 

قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز. قد اتفقت على ما يلي:
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الجزء األول مبادئ عامة
المادة 1

 الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم، 

وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

المادة 2

تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع . 1

التعذيب( وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 

تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق األمم المتحدة وتسترشــــد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها األمم المتحدة . 2

لمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم. 

تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضًا بمبادئ السرية والنزاهة وعدم االنتقائية والشمولية والموضوعية. . 3

تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا البروتوكول. . 4

المادة 3 

نشــــئ أو تعّين أو تســــتبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المســــتوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
ُ
ت

الالإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يلي باسم اآللية الوقائية الوطنية(.

المادة 4

تسمح كل دولة طرف، وفقًا لهذا البروتوكول، بقيام اآلليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 بزيارات ألي مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه . 1

أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها )يشار 

إليها فيما يلي باسم أماكن االحتجاز(. ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤالء األشخاص من التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

يعني الحرمان من الحرية، ألغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح لهذا . 2

الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات األخرى.

الجزء الثاني اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 5

تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشــــرة أعضاء. وبعد تصديق العضو الخمســــين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، ُيرفع عدد أعضاء اللجنة . 1

الفرعـية لمنـع التعذيب إلى 25 عضوًا.

 يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة . 2

في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم.

يولى، في تشــــكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، االعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشــــكال الحضارة والنظم القانونية للدول . 3

األطراف.

ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه االعتباُر لتمثيل كال الجنسين تمثياًل متوازنًا على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.. 4

ال يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة. . 5

يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون باالستقالل والنزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.. 6

المادة 6

1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة، عددًا يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان المؤهالت ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 

5، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهالت المرشحين.

2. )أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول األطراف في هذا البروتوكول.

   )ب( يحمل أحد المرشحين على األقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه.

   )ج( ال ُيرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة. 

   )د( قبل أن ترشح دولة طرف مواطنًا من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.
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3. قبل خمســــة شــــهور على األقل من تاريخ اجتماع الدول األطراف، الذي تعقد االنتخابات خالله، يوجه األمين العام  لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف 

يدعوها فيها إلى تقديم ترشــــيحاتها في غضون ثالثة أشــــهر. ويقدم األمين العام قائمة مرتبة ترتيبًا أبجديا بجميع األشــــخاص المرشحين على هذا النحو، 

تبين الدول األطراف التي رشحتهم. 

المادة 7

1.  ُينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:

    )أ( يولى االعتبار األول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول.

   )ب( ُيجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

   )ج( تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة االقتراع السري.

جرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول األطراف تعقد كل سنتين بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة. وفي تلك 
ُ
    )د( ت

االجتماعات التي يشــــكل فيها ثلثا الدول األطراف نصابًا قانونيًا، يكون األشــــخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون 

على أكبر عدد من األصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين. 

2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خالل العملية االنتخابية، مؤهلين للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على 

أكبر عدد من األصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من األصوات يتبع اإلجراء التالي:

)أ( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

)ب( إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كال المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها، ُيجرى تصويت مستقل بواسطة االقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوًا.

)ج( إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها، يجرى تصويت مستقل باالقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضوًا.

المادة 8  

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادرًا ألي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو 

بترشــــيح شــــخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهالت ويستوفي الشــــروط المنصوص عليها في المادة 5، وذلك للخدمة حتى االجتماع التالي للدول األطراف، مع 

مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين االختصاص، ورهنًا بموافقة غالبية الدول األطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف 

عدد الدول األطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام األمين العام لألمم المتحدة بإبالغها بالتعيين المقترح. 

المادة 9 

ينتخــــب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع ســــنوات. ويجــــوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشــــيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد 

األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول عند انقضاء عامين؛ وعقب االنتخاب األول مباشــــرة تختار أســــماء هؤالء األعضاء بقرعة يجريها رئيس االجتماع المشار 

إليه في الفقرة 1)د( من المادة 7.

المادة 10

تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخابهم. 

تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

     )أ(  يتكون النصاب القانوني من نصف عدد األعضاء مضافًا إليه عضو واحد.

     )ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.

     )ج( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

3.  يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد االجتماع األول للجنة الفرعية لمنع التعذيب، وبعد االجتماع األول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في األوقات 

التي يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على األقل.

الجزء الثالث والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
المادة 11

1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:

زيارة األماكن المشار إليها في المادة 4، وتقدم توصياتها إلى الدول األطراف بشأن حماية األشخاص، المحرومين من حريـتهم، من التعذيب وغيره من  )أ(  

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهيــنـة.

)ب( وفيما يخص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:
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إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول األطراف، عند االقتضاء، لغرض إنشاء هذه اآلليات.. 1

الحفاظ على االتصال المباشر، والسري عند اللزوم، باآلليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها. . 2

توفير المشــــورة والمســــاعدة لآلليـات الوطنية في تقييم االحتياجات والوســــائل الالزمة بغية تعزيز حماية األشخاص، المحرومين من حريتهم، من . 3

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

تقديــــم التوصيات والمالحظات إلى الدول األطــــراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو . 4

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

)ج( التعــــاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضال عن المؤسســــات أو المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية 

العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع األشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

المادة 12

 لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها على النحو المبين في المادة 11، تتعهد الدول األطراف بما يلي:

)أ(  استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن االحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول.

)ب(  تزويــــد اللجنــــة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبهــــا لتقييم االحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية 

األشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

)ج(  تشجيع وتيسير االتصاالت بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية.

)د(  بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

المادة 13

تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أوال، برنامجا للزيارات المنتظمة للدول األطراف بغية أداء والياتها كما هي محددة في المادة 11.. 1

ـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول األطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية الالزمة . 2
ُ
ت

ألداء الزيارات.

يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على األقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند االقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة . 3

والدرايــــة الفنية فــــي الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها باالســــتناد إلى االقتراحات المقدمة من الدول 

األطراف ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنســــان ومركز األمم المتحدة لمنع الجريمة الدوليــــة. وتقترح الدول األطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، 

عددا من الخبراء الوطنيين ال يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.

وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.. 4

المادة 14

1.  لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

وصوال غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضال عن عدد  )أ(  

األماكن ومواقعها.

)ب(  وصوال غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم.

وصوال غير مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن االحتجاز ولمنشآتها ومرافقها. )ج(  

فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشــــخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك،  )د(  

فضال عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع.

حرية اختيار األماكن التي ترغب في زيارتها واألشخاص الذين ترغب في مقابلتهم. )هـ(  

ـة وموجبـة لها عالقة بالدفاع الوطني أو الســــالمة العامة والكوارث الطبيعية  َـّ 2. واالعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه ال يمكن التـذرع بــه إال ألســــباب ملح

أو اضطــــراب خطيــــر في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون االضطالع بزيارة كهذه. وال يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون 

ذلك مبررا لالعتراض على الزيارة.

المادة 15 

ال تأمر أي ســــلطة أو مســــؤول بإنزال أي عقوبة بأي شــــخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه 

المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، وال ينبغي أن يضار هذا الشــــخص أو هذه المنظمة في غير 

ذلك من األحوال بأي طريقة أيـا كانت.
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المادة 16

تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها سرا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا عالقة بالموضوع.. 1

تنشــــر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشــــفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل . 2

ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه ال تـنشر بيانات شخصية دون 

موافقة صريحة من الشخص المعني.

تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.. 3

إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وفقا للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات . 4

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة 

الفرصة للدولة الطرف إلبداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

الجزء الرابع اآلليات الوقائية الوطنية
المادة 17 

تستبقـي كل دولة طرف أو تعّين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه، آلية وقائية 

وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. واآلليات المنشأة بواسطة وحدات ال مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية ألغراض 

هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.

المادة 18

1. تتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضال عن استقالل العاملين فيها.

2. تتخذ الدول األطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء اآللية الوقائية الوطنية القدرات الالزمة والدراية المهنية. وتســــعى هذه الدول إليجاد توازن بين 

الجنسين وتمثيل مالئم للمجموعات العرقية ومجموعات األقلية في البلد.

3. تتعهد الدول األطراف بتوفير الموارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها.

4. تولي الدول األطراف، عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، االعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

المادة 19 

تمنح اآلليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

)أ( القيام، على نحو منتظم، بدراســــة معاملة األشــــخاص المحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم األمر، 

بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

)ب( تقديم توصيات إلى الســــلطات المعنية بغرض تحســــين معاملة وأوضاع األشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها األمم المتحدة.

)ج( تقديم اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

المادة 20 لتمكين اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد األشــــخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن االحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضال عن  )أ(  

عدد هذه األماكن ومواقعها.

)ب(  الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء األشخاص فضال عن ظروف احتجازهم.

)ج( الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها.

)د(  فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشــــخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شــــهـود ومقابلتهم إما بصورة شــــخصية وإما من خالل مترجم إذا اقتضت 

الضرورة، فضال عن أي شخص آخر تعتقد اآللية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة.

حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم. )هـ( 

)و(  الحق في إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات واالجتماع بها.
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المادة 21

ال تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه 

المنظمــــة بتبليــــغ اآللية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، وال ينبغي أن يضار هذا الشــــخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من األحوال 

بأي طريقة أيــا كانت. 

تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية حرمتها. وال تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.

المادة 22 

تقــــوم الســــلطات المختصة في الدولــــة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عــــن اآللية الوقائية الوطنية، وتدخل في حــــوار معها حول تدابير التنفيذ 

الممكنة.

المادة 23 

 تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية. 

الجزء الخامس اإلعالن 
المادة 24 

للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالنًا بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول. 

يســــري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثالث ســــنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشــــاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة 

خريين.
ُ
مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أ

الجزء السادس األحكام المالية
المادة 25

تتحمل األمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.

يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق ألداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.

المادة 26

ينشــــأ صندوق خاص وفقًا لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة، ويدار وفقًا لألنظمة والقواعد المالية لألمم المتحدة، وذلك للمســــاعدة في . 1

تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضال عن البرامج التعليمية لآلليات الوقائية 

الوطنية. 

يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات . 2

العامة والخاصة.

الجزء السابع أحكام ختامية
المادة 27

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية.. 1

يخضــــع هــــذا البروتوكول للتصديق عليه من جانــــب أي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكــــوك التصديق لدى األمين العام لألمم . 2

المتحدة.

يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول ألي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها.. 3

يبدأ نفاذ االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.. 4

يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام. . 5

المادة 28

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة.. 1

بالنســــبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشــــرين لدى األمين العام لألمم المتحدة، يدخل . 2

هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 29 

 تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول االتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
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 المادة 30 

بدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
ُ
 ال ت

المادة 31 

 ال تمــــّس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول األطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشــــئ نظامًا لزيارات أماكن االحتجاز. وتشــــجع اللجنة الفرعية لمنع 

التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك االتفاقيات اإلقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف هذا البروتوكول.

المادة 32 

 ال تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول األطراف باتفاقيات جنيف األربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها اإلضافيين المؤرخين 8 حزيران/

يونيه 1997، وال تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب األحمر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز في الحاالت غير المشمولة بالقانون اإلنساني الدولي.

المادة 33

ألية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد ســــائر الدول . 1

األطراف في هذا البروتوكول وفي االتفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذًا بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي األمين العام اإلخطار.

ال يترتــــب علــــى هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعــــل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو . 2

تجــــاه اإلجراءات التــــي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما ال يخل هذا النقض على أي نحو 

بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، ال تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.. 3

المادة 34

ألي دولة طرف أن تقترح تعديال وتقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة. ويحيل األمين العام إلى الدول األطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح . 1

فــــور تلقيه مشــــفوعًا بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف بغــــرض النظر في االقتراح والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث 

تلك الدول األطراف على األقل، في غضون أربعة أشــــهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمين العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو األمين العام 

إلــــى انعقاد المؤتمر برعاية األمم المتحدة. ويقدم األمين العام أي تعديل، يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع 

الدول األطراف لقبوله. 

يدخل أي تعديل ُيْعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من جانب األغلبية بثلثي الدول األطراف في هذا البروتوكول، حيز النفاذ وفقًا للعملية . 2

الدستورية لكل دولة طرف.

تكون التعديالت عند نفاذها ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديالت ســــبق لها . 3

قبولها.

المادة 35 

 ُيمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية االمتيازات والحصانات التي تكون الزمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقل. وُيمنح 

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب االمتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/

فبراير 1946، رهنًا بأحكام البند 23 من تلك االتفاقية.

المادة 36 

علــــى جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولــــة طرف، دون اإلخالل بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وباالمتيازات والحصانات 

التي يتمتعون بها:

وَرة.
ُ
   )أ( احترام قوانين وأنظمة الدولة الــَمز

   )ب( االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.

المادة 37

يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدة. 

يرسل األمين العام لألمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.
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الف�صلية

نبذة تعريفية 

الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق اإلنســـان هـــي الهيئـــة الوطنيـــة الفلســـطينية التـــي تعنـــى بحقـــوق المواطـــن الفلســـطيني، 

.)ICC( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  للهيئـــات  الدوليـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  فـــي  الكاملـــة  بالعضويـــة  تتمتـــع   وهـــي 

أنشـــئت الهيئة المســـتقلة لحقوق اإلنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياســـر عرفات رحمه الله، بتاريخ 1993/9/30. وقد 

نشـــر المرسوم الحقًا في الوقائع الفلســـطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلســـطينية( تحت رقم )59( لعام1994. بموجب 

المرســـوم، تحددت مهام ومســـؤوليات الهيئة على النحو التالي: “متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف 

القوانين والتشـــريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.« وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساسي بما يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها منذ 

بداية العام 1994، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي صاحبة الفكرة والمحرك األول لتأسيسها.

ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن االنتهاكات 

المتمثلة بحقوق اإلنسان، والتي تقع على المواطن الفلسطيني من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والحقوقي، والرقابة 

على التشريعات والسياسات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

الرؤي��ا

مجتمع فلســـطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقافي. تؤمن الهيئة بأن المجتمع 

الـــذي يصون حقوق اإلنســـان ويحترم حرياته هو مجتمع حر، يســـمح لمواطنيه العيش بكرامة وعدالة متأصلـــة، يكونون فيه أحرارًا 

متساوين في الكرامة والحقوق ويتمتعون بتكافؤ الفرص والحريات كافة.

الرسال���ة 

تســـعى الهيئة كمؤسســـة وطنية دســـتورية إلى حماية وتعزيز حقوق اإلنسان استنادًا للقانون األساســـي الفلسطيني والمعايير 

الدولية لحقوق اإلنســـان، وباالرتكاز إلى النهج المبني على الحقوق. تعمل، بحســـب رسالتها، وبصفتها الهيئة الوطنية الفلسطينية 

على حماية وتعزيز حقوق اإلنســـان لكل فرد. وينبع هذا االلتزام واإلطار الفكري الذي يوضح المرجعية الرئيســـة لعملها ورسالتها من 

القانون األساسي الفلسطيني، الذي يؤكد تعهده بحقوق اإلنسان.

  القيم الناظمة

 الكرامة * اإلنسانية * المساواة * عدم التمييز *  العدل 

* المشاركة * االستقاللية * المصداقية * الحيادية * الشفافية * 

المساءلة. 
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الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية كاإلعتقال، 
والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسات المدنية العامة، مثل الفصل التعسفي من الوظيفة 

العامة، والتقصير أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في التعيين للوظائف العامة.

عزيزتي المواطنة عزيزي المواطن: إذا حرمت من خدمة تســـتحقها/ تستحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك 
من قبل أي من السلطات الرسمية، فال تترد/ تتردي بزيارتنا أو االتصال بنا على أحد العناوين المبينة أدناه:

الهيئ����ة المس����تقل��ة لحق����وق اإلنس�����ان
»ديوان المظالم«

عناوي��ن مكات���ب الهيئ���ة

المقر الرئيس  :    رام الله – حي بور سعيد، مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف:  2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب.  2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتبا الشمال:  
نابلس  

نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1   
هاتف: 2335668 / 9 972 +  
فاكس: 2336408 / 9 972 +  

مكتبا الجنوب:  
الخليل  

رأس الجورة- بجانب دائرة السير،  
عمارة حريزات- ط2   

هاتف: 2295443 / 2 972 +  
فاكس: 2211120 / 2 972 +  

طولكرم
شارع مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس- ط3

تلفاكس: 2687535 / 9 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال

مقابل المجلس التشريعي،
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

بيت لحم
 عمارة نزال-ط 2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 / 2 972 +

مكتب الوسط:
رام الله التحتا - مقابل السفارة األلمانية عمارة راحة ط3  

هاتف:  2989838 / 2 972 +  
فاكس:  2989839 / 2 972 +  

المكات�ب الفرع��ي��ة

مكتب الوسط وجنوب غزة
خان يونس  

خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  
هاتف: 2060443 / 8  972 +  
فاكس: 2062103/ 8  972 +  




