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حريتهـم  مـن  المحروميـن  األشـخاص  عانـى  التاريـخ  مـدار  علـى 
لصنـوف شـتى مـن التعذيب وسـوء المعاملة، وفقـد المئات حياتهم 
نتيجـة لهـذه األفعـال القاسـية والحاطـة بالكرامـة اإلنسـانية، وفـي 
العـام 1987 جـاءت إتفاقيـة مناهضـة التعذيـب لتشـكل بارقـة أمـل 
لكافـة السـجناء والمحتجزيـن ال بـل وللنشـطاء والمدافعيـن عـن 
حقـوق اإلنسـان. وبعـد مـرور 30 عـام لدخول اإلتفاقيـة حيز النفاذ 
كونهـا  رغـم  الـدول،  مـن  العديـد  أن  إلـى  تشـير  األدلـة  زالـت  مـا 
والواجبـات  التزاماتهـا  تتجاهـل  تـزال  ال  االتفاقيـة،  فـي  أطرافـا 

والمسـؤوليات المقلـة علـى عاتقهـا. 
مـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع أن التعذيـب، الذي قـد يؤدي إلى 
معانـاة جسـدية ونفسـية واقتصاديـة واجتماعيـة خطيـرة، ال يؤثـر 
علـى الضحيـة فحسـب بـل علـى أسـرته ومجتمعـه. إن الفشـل فـي 
إعـادة التأهيـل الفعـال يمكـن أن يدمـر األسـر والمجتمعات، ويهدد 
المجتمـع ككل. إن تقديـم المسـاعدة لضحايـا التعذيـب ليس عمال 
خيريـا، بـل هـو التـزام قانونـي مكـرس فـي حـق قابـل للتنفيـذ يقـع 

ضمـن التزامـات الـدول بموجـب القانـون الدولـي.
فـي العـام 2013 اصـدر رئيـس دولـة فلسـطين تعليماتـه الـى جميـع 
بضـرورة  والتحقيـق  واالحتجـاز  بالتوقيـف  المختصـة  الجهـات 
االلتـزام بنصـوص القانـون االساسـي والقوانيـن ذات العالقـة التـي 
تمنـع أشـكال التعذيـب وتحظـر المعاملـة المهينـة وتحـرم السـلوك 
الـذي يمـس بالكرامـة االنسـانية، والتأكيد على احتـرام االتفاقيات 
والمتعلقـة  كافـة  الدوليـة  واالعالنـات  والمعاهـدات  والمواثيـق 

باحتـرام حقـوق االنسـان. 
وفـي العـام 2014 إنضمـت دولـة فلسـطين إلـى إتفاقيـة مناهضـة 
اإلتفاقيـات  مـن  جملـة  جانـب  إلـى  تحفـظ،  بـدون  التعذيـب 
والمعاهدات الرئيسـية لحقوق اإلنسـان، حيث تضمنت بعض هذه 
اإلتفاقيـات حظـراً صريحـاً ألفعـال التعذيب، كما جاء في المادة 5 
مـن اإلعـالن العالمـي لحقوق اإلنسـان والمـادة 7 من العهد الدولي 

للحقـوق المدنيـة والسياسـية.  
المدنـي  المجتمـع  أن جهـات عديـدة منهـا مؤسسـات  إلـى  يشـار 
فـي فلسـطين ومـن ضمنهـا الهيئـة قـد أشـادت بخطـوة اإلنضمـام 
أعـاله، كونـه المسـلك القانونـي السـليم لحمايـة حقـوق وحريـات 
المواطنيـن الفلسـطينيين بشـكل أساسـي، وفـي ذات السـياق ومـن 
أجـل اسـتكمال خطـوات اإلنضمـام وتبعاتـه ومـا يترتـب عليـه مـن 
إجـراءات وتدابيـر عمليـة تـرى الهيئـة مـن موقع مسـؤوليتها والدور 
الملقـى علـى عاتقهـا بتقديـم النصـح والمشـورة لدولـة فلسـطين 
جميـع  وإتخـاذ  الرسـمية  الجريـدة  فـي  اإلتفاقيـة  نشـر  ضـرورة 
جديـدة،  وطنيـة  تشـريعات  إعتمـاد  أو  لتعديـل  الالزمـة  التدابيـر 
لضمـان إعتبـار التعذيـب جريمـة جنائيـة بتعريـف يتسـق مـع المادة 
1 مـن إتفاقيـة مناهضـة التعذيـب، التـي تحمـل عقوبـات مناسـبة 
لتزويـد  تشـريعات  إعتمـاد  أو  وتعديـل  الجريمـة.  تعكـس خطـورة 
واالنتصـاف.  والتعويـض  التأهيـل  فـي  بالحـق  التعذيـب  ضحايـا 
كذلـك قيـام دولـة فلسـطين بإعـالن قبـول المـادة 22 مـن اتفاقيـة 
مناهضـة التعذيـب التـي تعطي الحق لألفراد تقديم شـكاوى للجنة 

األمـم المتحـدة الخاصـة بمناهضـة التعذيـب. 
الدوليـة  التوجهـات  الضروريـة بحسـب  الوقائيـة  الخطـوات  ومـن 
الحديثـة اإلنضمـام إلـى البروتوكـول األختيـاري الملحـق باتفاقيـة 
لمناهضـة  الفرعيـة  اللجنـة  يعطـي  والـذي  التعذيـب،   مناهضـة 
فـي  واإلحتجـاز  التوقيـف  أماكـن  وتفقـد  زيـارة  إمكانيـة  التعذيـب 

األطـراف.  الـدول 
يشـكل اإلنضمـام إلـى هـذا البروتوكـول ضمانـة حقيقيـة لحقـوق 

الفئـات األكثـر ُعرضـة مـن غيرها للحرمان مـن الحقوق والحريات 
األساسـية، كونهـا تفتقـد أهـم العناصـر التـي يتمتـع بهـا المواطـن 

العـادي وهـو حريـة اإلرادة. 
بالرجـوع لمـا ورد فـي اإلتفاقيـة الدوليـة والبرتوكـول اإلختيـاري، 
فـاّن الهيئـة المسـتقلة تتمتـع بالعديد من الخصائـص، التي تخولها 
القـدرة علـى إنشـاء اآلليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب، ال سـيما 
والمجتمـع  الرسـمية  المؤسسـة  بنظـر  باسـتقاللية  تتمتـع  إنهـا 
المدنـي، إضافـة إلـى أنهـا الهيئـة الوطنيـة الوحيـدة فـي فلسـطين 
التـي تطلـع بـدور مهـم في متابعة حالة حقوق اإلنسـان واإلنتهاكات 
التـي تقـع عليهـا، كمـا أن الخبـرات والقدرات التـي يتمتع بها طاقم 
الهيئـة فـي هـذا المجـال، وهـذا اتضـح جلًيا من خالل المشـاركات 
الخارجيـة للهيئـة والمقارنـة مـع غيرهـا مـن المؤسسـات الدوليـة 
مقابلـة  فـي  المتواصـل  الهيئـة  جهـد  علـى  عـالوة  الصلـة،  ذات 

الضحايـا والشـهود وتنظيـم زيـارات لمراكـز االحتجـاز.
كبيـرة  مشـكلة  التعذيـب  لمرتكبـي  العقـاب  مـن  االفـالت  ويظـل 
وتحديـاً هائـاًل فـي ظـل ضعـف ادوات المسـاءلة والمحاسـبة. مـع 
أن المعاييـر الدوليـة للتحقيـق والمقاضاة والمحاسـبة في التعذيب 
وسـوء المعاملـة قـد حظيـت بالقبـول مـن حيـث المبـدأ مـن قبـل 
دولـة فلسـطين وذلـك من خالل انضمامهـا الى االتفاقيات الدولية 
ذات الصلـة كالعهـد الدولـي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب. إال أن عـدد المالحقـات القضائيـة 
الخاصـة بالتعذيـب ال تعكـس الحجـم الفعلـي لشـكاوى التعذيـب. 
وبالتالـي حرمـان حصـول ضحايـا التعذيـب علـى أي نـوع مـن أنـواع 
اإلنصـاف تعويضـاً عـن المعانـاة التي لحقـت بهم. وفي هذا اإلطار 
تـرى الهيئـة أن التحقيقـات التـي تجريهـا الجهـات الرسـمية فـي 
ادعاءات التعذيب الواردة في الشكاوى المقدمة لها غير مرضية، 
حيـث ال يتـم التحقيـق فيهـا وفق اجراءات واضحة ومسـتقلة. ومما 
يلفـت االنتبـاه فـي عـدد كبيـر مـن تلـك الشـكاوى هـو أنهـا تتضمـن 
ادعـاءات بالمـس بالسـالمة الجسـدية مورسـت بحـق المشـتكين او 
ذويهـم اثنـاء التحقيـق معهـم بشـأن جرائـم قـد يكونـوا ارتكبوهـا، 
فـي إشـارة الـى أن المـس بالسـالمة الجسـدية الـذي يتعـرض لـه 
بعـض المواطنيـن انمـا المقصـود منه هو حصـول الجهات المكلفة 
بانفـاذ القانـون علـى اعترافـات بشـأن جرائـم، وهـذا االمـر يشـير 
فـي الوقـت ذاتـه الـى ضعـف تلـك الجهـات وعـدم وجـود االمكانـات 

المختلفـة التـي تمكنهـا مـن الكشـف عـن الجرائـم ومرتكبيهـا.  
اليـوم وعلـى أعتـاب تقديـم دولـة فلسـطين تقريرهـا األولـي للجنـة 
مناهضـة التعذيـب فـي األمـم المتحـدة نقـف أمـام مجموعـة مـن 
صـك  بموجـب  فلسـطين  بهـا  مطالبـة  واإلسـتحقاقات،  الحقائـق 
 157 عليهـا  والتـي صادقـت  الدوليـة  المعاهـدة  لهـذه  إنضمامهـا 
دولـة فـي العالـم. حيـث مـا زالـت مؤشـرات وقـوع التعذيـب قائمـة 
إدعـاءات  تضمنـت  التـي  الشـكاوى  معطيـات  خـالل  مـن  وذلـك 
بالتعذيـب تقـدم بهـا مواطنـون إلـى الهيئـة إدعـوا فيهـا تعرضهـم 
مقـرات  فـي  إحتجازهـم  فتـرة  أثنـاء  المعاملـة  وسـوء  للتعذيـب 
األجهـزة األمنيـة. ولغايـة اآلن لـم يتـم إجـراء تعديـالت تشـريعية 

التعذيـب.  تجـرم 
لقـد تـم تخصيـص هـذا العـدد مـن الفصليـة لتنـاول قضايـا عـدة 
جهـود  إلـى  إضافـة  التعذيـب،  مـن  والحمايـة  بالوقايـة  مرتبطـة 
المؤسسـات فـي تقديـم الخدمـات العالجيـة والتأهيليـة لضحايـا 
التعذيـب. يأتـي هـذا العـدد فـي سـياق حملـة اطلقتهـا بالتعـاون مع 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي للتوعيـة بمخاطـر التعذيـب وآليـات 
المعاييـر  كفلتهـا  التـي  القانونيـة  الحمايـة  وتدابيـر  منـه  الوقايـة 

الوطنيـة.  والتشـريعات  الدوليـة 

اإلفتتاحية 
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االنتقال من مفهوم الحماية إلى مفهوم 
الوقاية من التعذيب

إعداد: المحامي عالء نزال | مدير مكتب شمال الضفة الغربية/ الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان

يهـدف البرتوكـول االختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب إلـى تبنـي الـدول المنضمـة إليـه مفهـوم الوقايـة مـن 
التعذيـب مـن خـالل إنشـاء آليـة وطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب. 

ويسـتند البروتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمـم المتحـدة لمناهضـة التعذيـب OPCAT علـى فرضيـة أّن القيـام بزيـارات 
منتظمـة، مـن قبـل خبـراء مسـتقلين، إلـى أماكـن الحرمـان مـن الحريـة، تعـّد مـن أكثـر الوسـائل فعاليـة للوقايـة مـن 
التعذيـب وسـوء المعاملـة، وإّن االلتـزام الرئيـس الواقـع علـى عاتـق الـدول األطـراف فـي البروتوكـول هـو إنشـاء آليـة 
وقائيـة وطنيـة فـي شـكل هيئـة أو عـدة هيئـات وطنيـة مسـتقلة مؤهلـة للقيـام بزيـارات رقابيـة وقائيـة ومـزودٍة بالوسـائل 

الضروريـة للقيـام بهـذه المهـام. 
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ومـن الممكـن أن تجمـع المؤسسـة الوطنيـة بيـن وظائـف اآلليـة الوقائيـة ومهـام متابعـة أو التحقيـق في الشـكاوى 
الفرديـة، ومـن الممكـن أن تظهـر مشـاكل جديـة، كمـا جـرى مالحظتـه سـابًقا فـي تجـارب الـدول  عنـد دمـج 
مهـام زيـارات البرتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيـب، مـع تلقـي ومتابعـة الشـكوى التـي تنشـأ فـي 
تلـك الزيـارات، قـد يكـون مـن الصعـب المحافظـة علـى العالقـة التعاونيـة بيـن اآلليـة الوقائية الوطنية ومسـؤولي 
الحكومـة، وهـذا مـن األمـور التـي تتوقف وتعتمد عليها زيـارات البرتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، 
إذا تعـرض بعـض هـؤالء المسـؤولين للمالحقـة أو المحاكمـة مـن قبـل اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة، يمكـن لألفـراد 
أيًضـا، أن يشـعروا برغبـة أقـل فـي الـكالم بحريـة وانفتـاح مـع اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة، إذا مـا كانـوا يخافـون 
إمكانيـة إفشـاء هوياتهـم أو المعلومـات التـي يؤمنونهـا فـي بعـض المراحـل الالحقـة( كجـزء مـن المقاضـاة أو 
الجلسـات، على سـبيل المثال )إّن عبء العمل والعجلة في الشـكاوى الفردية، قد يفسـد ويربك قدرة المؤسسـة 

فـي الحفـاظ علـى برنامـج حيـوي وناشـط مـن الزيـارات الوقائيـة.

ولعـل أهـم مـا يميـز عمـل اآلليـة الوطنيـة عـن عمـل الهيئـة الوطنيـة، هـو أن أهـم أهـداف اآلليـة الوطنيـة الوقايـة 
مـن التعذيـب، بينمـا تقـدم الهيئـة فـي الوقـت الحالـي الحمايـة )حيـث تتلقـى الهيئة شـكوى فرديـة وتعالجها، وهو 
عمـل ينـدرج تحـت واجـب الحمايـة، بينمـا عمـل اآلليـة الوطنيـة، هـو فتـح حـوار سـري مـع الجهـات المختصـة 
بهـدف الوقايـة، والتـي هـي عمليـة سـابقة علـى الحمايـة، وفـي هـذا السـياق، تنصـح جمعيـة الوقايـة مـن التعذيب 
المؤسسـات الوطنيـة التـي أوكل إليهـا مـن خـالل القانـون الوطنـي مهمـة القيـام بـدور اآلليـة الوطنيـة، أن تفصـل 
بيـن مهـام الحمايـة والوقايـة، بحيـث يكـون هنـاك دوائـر مختلفـة للقيـام بهـذه المهـام، وفـي حـال قـام الطاقـم 
الـذي يقـوم بـدور اآلليـة الوطنيـة برصـد انتهـاكات تصلـح لكونهـا شـكوى أن يحيـل الموضـوع لدائـرة الشـكوى في 
المؤسسـة الوطنيـة. ويتضـح ممـا سـبق أّن وجـود الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان فـي فلسـطين ال يعـدُّ كافًيـا 

وبديـاًل عـن اآلليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب.

تجارب الدول المتعلقة بإنشاء آلية وطنية 
التجربة األردنية 

مـا يميـز التجربـة األردنيـة أّن األردن لـم يصـادق حتـى اآلن علـى البرتوكول االختياري الملحـق باتفاقية مناهضة 
التعذيب، ورغم ذلك بادر المركز الوطني لحقوق اإلنسـان بإنشـاء فريق وطني واعتباره نواة إلنشـاء آلية وطنية 

بعـد أن تصـادق األردن على البروتوكول. 

صادقـت األردن علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب بتاريـخ 2006/6/15م، وبالتالـي أصبحـت جـزًءا مـن منظومـة 
التشـريع األردنـي، ويمكـن التمسـك بهـا أمـام المحاكـم األردنيـة علـى اختـالف درجاتهـا وأنواعهـا.

وفـي عـام 2008م، قـام المركـز الوطنـي بتشـكيل فريـق وطنـي للقيـام بزيـارات منتظمـة وزيـارات غيـر معلـن عنها 
للسـجون، ويعمـل الفريـق الوطنـي تحـت مظلـة المركـز الوطنـي مسـتنًدا إلـى الواليـة القانونيـة للمركـز، وتحـت 
مسـمى )كرامـة(، ويتكـون الفريـق مـن 40 عضـًوا، مـع مراعـاة التـوازن بيـن الجنسـين والتخصصـات المختلفـة، 
محامين ونشـطاء حقوق إنسـان وأطباء نفسـيين وشـرعيين وأخصاء اجتماعيين ونفسـيين وصحفيين ومديرين 

سـابقين فـي مصلحـة السـجون. 

يتمتـع كرامـة باالسـتقالل الوظيفـي والذاتـي الكامـل عـن أّي جهـة حكوميـة، كمـا خضـع أفراد الفريـق إلى تدريب 
مكثـف مـن قبـل جهـات محليـة ودوليـة فـي رصـد وتوثيـق حـاالت التعذيـب، مهـارات مقابلـة السـجناء، االطـالع 
علـى اآلليـات الدوليـة الخاصـة باإلشـراف والتنفيـذ التفاقيـة مناهضـة التعذيـب، ودور األطبـاء فـي منـع ارتـكاب 

جرائـم التعذيـب والتبليـغ عنهـا. 

ويشـرف علـى فريـق كرامـة هيئـة إداريـة منتخبـة مـن األعضـاء، إضافـة إلـى هيئـة استشـارية، يرأسـها المفوض، 
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ودراسـة  للفريـق  العامـة  السياسـة  برسـم  معنيـة  تكـون 
التقاريـر ورفـع التوصيـات إلـى الحكومـة. 

قـام فريـق كرامـة برصـد أوضـاع جميـع مراكـز اإلصالح 
اخضـاع  تـم  ثانيـة  مرحلـة  وفـي  األردن.  فـي  والتأهيـل 
الفريـق لـدورات متخصصـة فـي رصـد االنتهـاكات فـي 
مراكـز التوقيـف المؤقـت من مراكـز آمنية ودور أحداث. 

الـذي يسـعى فريـق كرامـة  المـدى  بعيـد  الهـدف  ويعـّد 
لتحقيقـه، هـو اعتبـاره نـواة آلية وطنيـة وقائية لمناهضة 

التعذيـب تطبيًقـا للبرتوكـول الملحـق باالتفاقيـة. 

رصـد  علـى  يعمـالن  فريقيـن  األردن  فـي  أّن  يذكـر 
االنتهـاكات فـي مراكـز االحتجـاز األول: فريـق الرصـد 
المركـز  مظلـة  تحـت  يعمـل  الـذي  »كرامـة«  الوطنـي 
األردنـي  المدنـي  التحالـف  الثانـي:  والفريـق  الوطنـي، 
لمكافحـة التعذيـب تحـت مظلـة مركـز عدالـة )التحالـف 
مكـّون مـن مجموعـة مـن المنظمـات األردنيـة الحقوقية؛ 
تحالفـت إلعـداد تقريـر الظـل للجنـة مناهضـة التعذيـب 

المتحـدة(. األمـم  فـي 

المدنـي  المجتمـع  زال  فمـا  الحـراك،  هـذا  وأمـام 
يحـث الحكومـة األردنيـة علـى ضـرورة التصديـق علـى 
التعذيـب  مناهضـة  التفاقيـة  االختيـاري  البرتوكـول 
والسـجن  االحتجـاز  أماكـن  فتـح  علـى  يلزمهـا،  والـذي 
أمـام الهيئـات الدوليـة، لكـن الحجـة األردنيـة تـرى بـأن 
السـجون مفتوحـة أمـام المنظمـات والهيئـات الوطنيـة، 

الدوليـة. عـن  بديـاًل  تعـّد  قـد  والتـي 

التجربة الموريتانية
صادقـت موريتانيـا علـى البرتوكـول االختيـاري الملحـق 
باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب فـي عـام 2012م، وهـو يلـزم 
الدول األعضاء بإقامة آلية وطنية للوقاية من التعذيب. 

القانـون  موريتانيـا  أصـدرت  عـام 2015م،  وفـي  وعليـه 
المنشـئ لآلليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب التـي أدى 
رئيسـها وأعضاؤهـا البالـغ عددهـم 12 اليميـن القانونية 

فـي عـام 2016م. 

وبـدأ العمـل فـي عـام 2016م للهيئـة الوطنيـة المسـتقلة 
التوصيـات  وتقديـم  االحتجـاز،  أماكـن  بزيـارة  المكلفـة 

للحكومـة حـول أوضـاع السـجون، بعـض التحديـات مـا 
الهيئـة  تمتـع  عـدم  منهـا  الهيئـة،  أمـام  موجـودة  زالـت 

بعملهـا.   للقيـام  الالزمـة  باإلمكانيـات 

فـي عـام 2016م زارت بعثـة تتألـف مـن 3 أعضـاء مـن 
اللجنـة الفرعيـة للوقايـة من التعذيـب موريتانيا، وأجرت 
جلسـات عمـل عـدة مـع اآلليـة الوطنية وقامـت البعثة مع 

اآلليـة الوطنيـة بزيـارة  سـجن نواكشـط المدنـي. 

كيف يعين أعضاء اآللية في موريتانيا
يعين رئيس وأعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 
بموجـب مرسـوم صـادر عن رئيـس الجمهورية لمدة أربع 
سـنوات، قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة، كلًيـا أو جزئًيا، كما 
يـؤدي رئيسـها وأعضاؤهـا اليميـن أمـام رئيـس المحكمة 

العليا. 

رئيًسـا  التعذيـب  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  وتضـم 
الوطنيـة  الهيئـة  وعضويـن مـن األطبـاء، وعضويـن مـن 
للمحاميـن، وعضويـن بصفتهـا شـخصيتين مسـتقلتين، 
غيـر  المنظمـات  مـن  منحدريـن  أعضـاء  وخمسـة 
الحكوميـة الوطنيـة العاملـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان، 
وعضـًوا مـن سـلك األسـاتذة الجامعييـن، يتـم اختيارهـم 

للمنصـب. المترشـحين  ضمـن  مـن 

منتظمـة،  بزيـارات  بالقيـام  تختـص  اآلليـة  هـذه  إّن 
مبرمجـة أو مفاجئـة، دون إشـعار، وفـي أيـة لحظـة إلـى 
األماكـن كافـة، حيـث يوجـد أو يمكـن أن يوجـد أشـخاص 
ظـروف  علـى  االطـالع  بغيـة  الحريـة،  مـن  محرومـون 
للتعذيـب  يتعرضـوا  لـم  أنهـم  مـن  والتأكـد  المعتقليـن، 
أو  القاسـية  المعامـالت  أو  العقوبـة  أنـواع  مـن  وغيـره 
الالإنسـانية والمهينـة، وذلـك تطبيًقـا للوائـح واآلنظمـة 

لآلليـة. الداخليـة 

موقـف المجتمـع المدنـي الموريتانـي مـن إنشـاء 
وطنية  آليـة 

 3 لموريتانيا  الشامل  الدوري  االستعراض  إطار  في 
نوفمبر 2015، قدمت الكرامة في 23 مارس تقريرها 
العديدة  االنتهاكات  فيه  تعرض  الموازي الذي 

لحقوق اإلنسان في البالد.

بالبرتوكـول  بالتحاقهـا  موريتانيـا  أن  التقريـر  ويوضـح 
أكتوبـر   3 فـي  التعذيـب  مناهضـة  التفاقيـة  االختيـاري 
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2012م، التزمـت بإحداث آليـه وطنية تسـهر علـى رصـد 
أماكـن االحتجـاز، خـالل سـنة ابتـداء مـن التوقيـع علـى 
االتفاقيـة أي فـي 3 أكتوبـر 2013م. وأعلنـت موريتانيـا 
فـي 30 أبريـل 2014م عـن نيتهـا فـي تكليـف المؤسسـة 
تفتقـر  أنهـا  يبـدو  التـي  اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
لمواصفـات االسـتقاللية المنصـوص عليهـا فـي مبـادئ 

باريـس.

السلطات  تقريرها  في  الكرامة  أوصت  وأخيًرا 
الموريتانية بـ:

ومواءمـة  التعذيـب،  مـن  للوقايـة  مسـتقلة  آليـة  إحـداث 
 المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان مـع مبـادئ باريـس،
واتخـاذ تدابيـر فعالـة للقضـاء علـى ممارسـة التعذيـب، 
وفتح تحقيقات مباشـرة ومسـتقلة في ادعاءات التعرض 

للتعذيب.

الدوليـة،  المواصفـات  إلـى  االحتجـاز  بظـروف  الرقـي 
 وخاصـة القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء،
والتعبيـر  الجمعيـات،  تكويـن  حريـة  احتـرام  وضمـان 

السـلمي. والتجمـع 

التجربة المغربية 
صادقـت المغـرب على البرتوكـول الملحق باالتفاقية في 
عـام 2012م، ويأتـي هـذا القـرار تتويًجـا لمسـار طويـل 
مـن العمـل التحضـري، قـام بـه علـى وجـه الخصـوص، 
المجلـس االستشـاري لحقـوق اإلنسـان وخلفـه المجلـس 
الوطنـي لحقـوق اإلنسـان، وكـذا ائتـالف المنظمـات غير 
الحكوميـة لحقـوق اإلنسـان الـذي بـادرت إلـى تأسيسـه 
توفيـر  أجـل  مـن  اإلنسـان؛  لحقـوق  المغربيـة  المنظمـة 
الظـروف المواتيـة لتنفيـذ فعـال لمقتضيـات البرتوكـول.

وقـد صـرح وزيـر العـدل والحريات أن الحكومة المغربية 
اختـارت جعـل اآلليـة الوطنيـة للوقاية مـن التعذيب تابعة 

للمجلس الوطني لحقوق اإلنسـان. 

الوزيـر أن ذلـك سـيقلص مـن عـدد المؤسسـات  ويـرى 
الوطنية، ويرشـد في الموارد البشـرية، كما أن المجلس 
متواجـد فـي جميـع أنحـاء الدولة؛ ما يسـّهل عليـه القيام 

بالمهمـة، علـى أن ترصـد لآلليـة ميزانيـة خاصـة. 

الوطنـي  للمجلـس  جديـد  قانـون  مشـروع  هنـاك  وإن 

لحقـوق اإلنسـان )المؤسسـة الوطنيـة(، والـذي مـا زال، 
لـم يصـدر، يعطـي المجلـس الوطنـي صفـة آليـة وطنيـة 

التعذيـب.  مـن  للوقايـة 

موقـف المجتمـع المدنـي المغربـي مـن تشـكيل 
آليـة وقائيـة 

تقتـرح المجموعـة الوطنية من أجـل الترافع )المجموعة 
مكونـة من 20 مؤسسـة مـن المجتمع المدني(

ما يأتي: 

التنفيـذي  الجهـاز  عـن  مسـتقلة  وطنيـة  آليـة  إحـداث 
منهـا: عـدة  ألسـباب  وذلـك  الوطنيـة؛  والمؤسسـات 

عـدم قيـام النيابـة العامـة بدورهـا فـي زيـارة السـجون، 
وكذلـك األمـر بالنسـبة للقضـاة. 

بزيـارة  المكلفـة  اإلقليميـة  اللجـان  عمـل  محدوديـة 
السـجناء  أوضـاع  تتفقـد  التـي  المغـرب  فـي  السـجون 

بذلـك.  تقاريـر  وترفـع 

إّن زيـارات السـجون مـن قبـل الهيئـة المعنيـة ال تكـون إال 
كـرد فعـل علـى شـكوى مـن السـجون أو اإلضـراب عـن 

الطعـام. 

احتضـان  أن  مـن  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  خـوف 
المؤسسـة الوطنيـة لآلليـة الوطنيـة يقلـص دور اآلليـة؛ 
لكـون اختصاصـات المؤسسـة الوطنيـة واسـعة وآليـات 

اتخـاذ القـرار بهـا مختلفـة عـن اآلليـة. 

صعوبـة مالءمـة مـواد البرتوكول مـع اختصاصات ومهام 
المؤسسـة الوطنية 

إن تعـدد المؤسسـات واآلليـات الوطنية يؤدي للتخصص 
وتعزيز حقوق اإلنسـان. 

التجربة التونسية 
2011م،  االختيـاري  البرتوكـول  علـى  المصادقـة  تاريـخ 
قـرار إنشـاء الهيئـة الوطنيـة للوقاية مـن التعذيب في 23 

أكتوبـر 2013م:

تـم عقـد موائـد مسـتديرة عـدة بمشـاركة منظمـات غيـر 
حكوميـة وطنيـة ودولية، خلصت إلى إنشـاء هيئة جديدة 
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تتولـى مهـام اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة. وقـام وزيـر حقـوق 
للصياغـة،  لجنـة  بتعييـن  االنتقاليـة  والعدالـة  اإلنسـان 
ومسـؤولين  المدنـي  المجتمـع  عـن  ممثليـن  تضـم 
العمـل  علـى  القانـون  مشـروع  ارتكـز  وقـد  حكومييـن. 
األولـي الـذي قامـت بـه المنظمـات غيـر الحكومية، تمت 
  43  -  2013 رقـم  األساسـي  القانـون  علـى  المصادقـة 
المتعلـق باآلليـة الوقائيـة الوطنيـة فـي 23 أكتوبر .2013 

متخصصـة  هيئـة  إنشـاء  علـى  القانـون  مشـروع  ينـّص 
المجتمـع  يمثلـون  أعضـاء    :6 عضـًوا   15 مـن  تتألـف 
المدنـي، وأسـتاذان جامعيـان، وخبيـر مختص في حماية 
الطفولـة، وعضـوان يمثـالن الهيئـة الوطنيـة للمحاميـن 
بتونس، وثالثة أطباء، من بينهم طبيب نفسـاني، وقاض 
متقاعـد. وسـيتم تعييـن األعضاء من قبـل البرلمان، بناء 
الهيئـات  تضـم  مقابـالت  ولجنـة  توظيـف  إعـالن  علـى 
المهنيـة ولجنـة برلمانيـة. ويقترح أن يتم تعيين األعضاء 

لمـدة 4 سـنوات غيـر قابلـة للتجديـد.

- يشـمل اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
االحتجـاز  أماكـن  إلـى جميـع  منتظمـة  بزيـارات  القيـام 
مـن أجـل الوقايـة مـن التعذيـب وسـوء المعاملـة، وتلقـي 
الشـكاوى، وإبداء الرأي بشـأن مشـاريع القوانين، وجمع 
والتوعيـة  الصلـة  ذات  بمهامهـا  المتعلقـة  المعطيـات 

بمخاطـر التعذيـب والقضايـا ذات الصلـة.

موقف المجتمع المدني التونسي 
انطـالق  ومنـذ  التعذيـب،  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  الهيئـة 
صعوبـات  واجهـت  2016م،  نوفمبـر  شـهر  فـي  عملهـا 
كبيـرة ومحـاوالت متعـددة لتعطيـل عملهـا، وعـدم توفيـر 
يفسـر  مـا  وهـو  لهـا،  واللوجسـتية  الماديـة  اإلمكانيـات 

التعذيـب.  فـي مقاومـة  الدولـة  عـدم جديـة 

نشـاطها  فيـه  تمـارس  دائـم  مقـر  دون  تـزال  ال  الهيئـة 
وتسـتقبل فيـه ضحايـا العنـف والتعذيـب، باإلضافـة إلـى 
عملها منذ 6 أشهر بإمكانيات بسيطة، وبصفر ميزانية، 
واالسـتقالل  المعنويـة  بالشـخصية  تتمتـع  أنهـا  رغـم 
اإلداري والمالـي، وبصالحيـات عـدة ذات أبعـاد وقائيـة، 
منها زيارات مراكز اإليقاف واالحتجاز دون إذن مسبق، 
والعمـل علـى نشـر ثقافـة التصـدي للتعذيـب، وتوفيـر كّل 

المعطيـات واالتصـال بالمتظلميـن وتوثيـق اإلفـادات. 

الرسـمية، وعلـى رأسـها رئاسـة  الجهـات  إعـالم  ورغـم 
الحكومـة ومجلـس نـواب الشـعب، فإنهـا مـا زالـت علـى 
حالها، ما يطرح تسـاؤالً عن مدى صدق سياسـة الدولة 

فـي التصـدي للتعذيـب.

وفـي بـالغ لهـا يـوم 1 ديسـمبر الماضـي، عّبـرت الهيئـة 
الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب عـن اسـتغرابها الشـديد 
»مـن عـدم وفاء الجهـات الحكوميـة بالتزاماتها القانونية 
وبتعهداتهـا الدوليـة ذات العالقـة بإنشـاء اآللّيـة الوطنيـة 
العمـل  وسـائل  مـن  وتمكينهـا  التعذيـب،  مـن  للوقايـة 
الوقائّيـة  صالحياتهـا  جميـع  لممارسـة  الضروريـة 
محـاوالت  كّل  اسـتنكرت  كمـا  والتوعوّيـة«  والّرقابّيـة 
الّرسـمّية  الجهـات  مـن  لهـا  تتعـرض  التـي  »التقزيـم« 
بغـرض تحويلهـا إلـى مجـرد ديكـور، يتـّم التباهـي بـه فـي 
المحافـل الدوليـة، إضافـة إلى رفضها لمحاوالت ضرب 

والوظيفّيـة. والمالّيـة  اإلدارّيـة  اسـتقاللّيتها 

وشـددت الهيئـة فـي بـالغ لهـا يـوم األربعـاء 30 نوفمبـر 
دنيـا  إداريـة  نـواة  »ألّي  الهيئـة  افتقـار  علـى  2016م، 
باعتبـار عـدم وجـود موظفيـن بهـا، وعـدم توفـر للهيئـة 
مقـر وظيفـي يحتضـن أعمالهـا، ويمّكـن أعضاءهـا مـن 
األوامـر  إصـدار  عـدم  إلـى  إضافـة  مهاّمهـم«،  مباشـرة 
المنظمـة لعمـل الهيئـة )أمر التأجير - الهيكل التنظيمي 
- النظـام األساسـي الخـاص بأعوان الهيئـة وموظفيها(.

كمـا جـاء فـي البيـان أن أعضـاء الهيئـة يتعرضـون إلـى 
تعطيـل عملّيـة تفّرغهـم ألداء مهاّمهـم، كمـا لـم يقع إفراد 
الّدولـة  ميزانيـة  ضمـن  مسـتقل  تمويـل  بخـط  الهيئـة 
لسـنة 2017م، ولـم توّفـر االعتمـادات المالّيـة الضرورية 

للمرحلـة التأسيسـية فـي سـنة 2016 وسـنة 2017.
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المعاملـة  وسـوء  بالتعذيـب  االدعـاء  شـكاوى  تزايـدت 
وغيرهـا مـن االنتهـاكات التـي تتعلـق بعمليـات االعتقـال 
اتبـاع  وعـدم  المواطنيـن،  علـى  واالعتـداء  واالحتجـاز 
اإلجـراءات القانونيـة عنـد عمليـات االعتقـال والتفتيـش 
الواردة على اللجنة األمنية المشـتركة، خاصة في الربع 
األخيـر مـن عـام 2016م. واسـتمرت تلـك االنتهاكات في 
الثلـث األول مـن عـام 2017م. فقد تلقت الهيئة عشـرات 
تعرضهـم  المواطنـون  فيهـا  يدعـي  التـي  الشـكاوى 
ومتعـددة،  مختلفـة  بأشـكال  المعاملـة  وسـوء  للتعذيـب 
كان أخطرهـا انتهـاكات تتعلـق باعتداءات جنسـية، وذلك 
أثنـاء تواجدهـم فـي مقـر جهاز األمـن الوقائي في مدينة 
أريحـا، حيـث يتـم التحقيـق معهـم مـن قبـل لجنـة أمنيـة 
مشـتركة مشـكلة مـن قبـل وزيـر الداخليـة، ومكونـة مـن 
ممثـل عـن كل جهـاز أمني،إضافـة إلـى ممثـل عـن جهـاز 
الشـرطة. تقـوم هـذه اللجنـة بممارسـة عملها بمعزل عن 

عمـل األجهـزة األمنيـة. 
مـن  االنتفـاص  ودون  الحـاالت  تلـك  لخطـورة  ونظـًرا 
خطـورة وأهميـة الحـاالت األخـرى، فقـد تقـرر أن تقـوم 
الهيئـة بحمـل ملـف التعذيب وسـوء المعاملـة لدى اللجنة 
إلـى وقـف عمـل هـذه  المذكـورة حتـى النهايـة، وصـوالً 
المنتهكيـن  بحـق  العقابيـة  اإلجـراءات  واتخـاذ  اللجنـة 
والمخالفيـن وفـق القانـون. ولكـن لألسـف وحتـى صـدور 
تقـوم  اللجنـة  تـزال  الفصليـة ال  العـدد مـن مجلـة  هـذا 
تغييـر يذكـر علـى ممارسـاتها،  نلمـس أي  ولـم  بعملهـا، 
ولـم يـرد لعلـم الهيئـة أي إجـراء تـم اتخـاذه بحـّق أيٍّ مـن 

المخالفيـن مـن أفـراد تلـك اللجنـة.   

اإلجراءات التي تتبعها اللجنة األمنية:
يتـم اعتقـال المواطنيـن علـى شـبهات جنائيـة مختلفـة، 
تتـم تلـك االعتقـاالت مـن قبـل أفـراد األجهـزة األمنيـة أو 
مـن قبـل أفـراد اللجنـة األمنيـة المشـتركة نفسـها، وبعـد 
ذلـك يتـم نقلهـم إلـى مقـرات األجهـزة فـي مناطـق إقامـة 

المواطنيـن. وفـي أغلـب األحيـان يتـم نقلهـم مباشـرة، أو 
بعـد فتـرة قصيـرة إلـى مدينـة أريحـا، وبالـذات إلـى مقـر 
جهـاز األمـن الوقائـي، حيـث يتـم عرضهـم علـى الجهـات 
القضائيـة التـي تقـوم بتمديـد التوقيف لفتـرات متفاوتة. 
وفـي بعـض الحـاالت يتم الحصول على قرارات باإلفراج 
بكفالـة، لكـن ال يتـم االلتـزام بهـا، وال يتـم تنفيذهـا مـن 
قبل اللجنة األمنية المشـتركة، ويبقى المواطن محتجًزا 
دون  معظمهـم  عـن  اإلفـراج  يتـم  ثـم  طويلـة،  لفتـرات 
صـدور أي أحـكام قضائيـة بحقهـم. ويتـم نقـل البعـض 
إلـى مقـرات أجهـزة أخـرى السـتمرار احتجازهـم مـرة 
أخـرى. كل هـذا اإلجـراءات المخالفـة للقانـون تمـارس 
المدنيـة  النيابـة  خاصـة  العالقـة  ذات  الجهـات  بعلـم 
والعسـكرية ووزارة الداخليـة ورؤسـاء األجهـزة األمنيـة. 

أبـرز أشـكال التعذيـب وسـوء المعاملـة الـذي ورد 
فـي إفـادات المواطنيـن:

المواطنـون  بهـا  تقـدم  التـي  اإلفـادات  خـالل  مـن 
المحتجزون أو من قبل ذويهم، تبين أن أشـكال التعذيب 

اآلتـي: النحـو  علـى  جـاءت  حيـث  تعـددت،  قـد 

· والضـرب 	 الجسـد،  أنحـاء  علـى  بالعصـي  الضـرب 
بالفلقـة  الضـرب  )الفلقـة(،  البربيـش  بواسـطة 
والوقـوف حافـي القدميـن علـى مياه بـاردة، الضرب 
باأليـدي علـى الوجـه بعنـف، اإلمسـاك مـن الرقبـة 
والخنـق، ضـرب الـرأس بالحائـط بقـوة مـرات عـدة، 
الدائـم  التهديـد  البطـن،  علـى  باألرجـل  الضـرب 
باألرجـل  الضـرب  الوجـه،  الصفـع علـى  بالضـرب. 
علـى مختلـف أنحـاء الجسـم، مـا أدى إلـى فقـدان 

الوعـي.
· التوقيـف 	 غرفـة  شـباك  علـى  بالحبـال  الشـبح 

وقوًفـا  لألعلـى  واألرجـل  األيـدي  ورفـع  )الخزانـة( 
بالضـرب  المسـتمر  التهديـد  طويلـة.  لفتـرات 

التعذيب وسوء المعاملة
لدى اللجنة األمنية المشتركة في مقر األمن 

الوقائي في مدينة أريحا
المحامي موسى أبو دهيم | مدير دائرة التحقيقات والشكاوى/ الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان 
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والشـبح. وتوثيـق اليديـن للخلـف أثنـاء التواجـد فـي 
بحديـد حمايـة  وربطـه  )الخزانـة(  االنتظـار  غرفـة 
الشـباك. الشـبح بالوقـوف علـى قـدم واحـدة ورفـع 

اليديـن.
· المنع من النوم، والتحقيق لياًل والمنع من النوم.	
· المنع من االستحمام لمدة تقارب 20 يوًما. 	
· الـذات 	 وسـب  وشـتم  النابيـة،  واأللفـاظ  الشـتائم 

اإللهيـة.
· تعصيب العينين. 	
· التوقيـف فـي زنزانة صغيرة المسـاحة )خزانة( دون 	

فـراش طوال عشـرة أيام متواصلة.
· الوضع في غرفة تحقيق صغيرة المساحة )خزانة( 	

مـدة ثالثـة وثالثيـن يوًمـا متواصلـة فـي ظـروف غير 
إنسانية.

· عـن 	 والنقـل  »الخيـش«  مـن  بكيـس  الـرأس  تغطيـة 
الحالـة. بهـذه  وهـو  آلخـر،  مـكان  مـن  السـحب  طريـق 

· الوضع في غرفة تحقيق صغيرة المساحة )خزانة( 	
مـدة ثالثين يوًما متواصلة.

· الحرمان من الزيارات واالتصال.	
· التهديد بالقتل.	
· الترك عدة أيام دون عالج رغم أنه كان يتقيأ دًما.	
· بيـن 	 بالعصـا  بالضـرب  وتهديـده  رجليـه  مباعـدة 

قدميـه.
· البصق في األذن.	
· االحتجـاز فـي ظـروف صعبـة وقاسـية ال يتوفر فيها 	

الحـد األدنـى من ظـروف االحتجاز.

المتابعات التي قامت بها:

تابعـت الهيئـة تلـك الشـكاوى مـع الجهـات الرسـمية كان 
أولها المتابعة مع رئيس الوزراء بصفته وزيًرا للداخلية، 
جهـاز  رئيـس  ومـع  عـدة،  مـرات  مخاطبتـه  تمـت  حيـث 
األمـن الوقائـي ومـع النيابتيـن العسـكرية والمدنيـة، وتـم 
االجتمـاع مـع عـدد مـن المسـؤولين فـي وزارة الداخليـة 
واألجهـزة األمنيـة وطـرح الموضـوع مـن أجـل معالجتـه. 
كان آخرهـا االجتمـاع مـع رئيـس جهـاز األمـن الوقائـي. 
إال أن تلـك الحـاالت لـم تتوقـف، ولـم نعلـم عـن أي إجراء 
دعـوة  تمـت  كذلـك  الحـاالت.  تلـك  لوقـف  اتخـاذه  تـم 
مجلس منظمات حقوق اإلنسـان واالئتالف الفلسـطيني 
لمناهضـة التعذيـب واالسـتماع لشـهادة حيـة مـن بعـض 

المعاملـة  وسـوء  للتعذيـب  تعرضـوا  الذيـن  المواطنيـن 
أثنـاء تواجدهـم فـي مقـر جهـاز األمـن الوقائـي على ذمة 

اللجنـة األمنيـة المشـتركة.
علـى ضـوء تدخـالت الهيئـة ومتابعتهـا ومخاطباتهـا مـع 
الجهات الرسمية حول ظروف االحتجاز في مقر اللجنة 
االمنيـة واالدعـاءات والشـكاوى التـي تلقتهـا الهيئـة حول 
تعـرض المواطنيـن للتعذيـب وسـوء المعاملـة.  قـام دولـة 
رئيـس الـوزراء الدكتـور رامـي الحمـد اهلل بصفتـه وزيـراً 
للداخليـة بزيـارة مقـر اللجنـة االمنيـة وتفقـده والوقـوف 
عـن كثـب علـى اجـراءات التحقيـق وظـروف االحتجـاز.  
اضافـة الـى ذلـك فقـد قامـت عـدة جهـات رسـمية  منهـا 
النيابـة العامـة ورئيـس جهـاز االمـن الوقائـي بزيـار مقـر 
اللجنـة ، االمـر الـذي ادى الـى تغييـرات وتحسـن جزئـي 
فـي المعاملـة مـع المحتجزيـن ليس بالمسـتوى المأمول.  

سـتقوم الهيئـة بتسـليط الضـوء علـى هـذا الموضـوع فـي 
تقريرهـا السـنوي، وإبـراز ذلك خـالل المؤتمر الصحفي 
إلطـالق التقريـر السـنوي، كذلـك سـتتم إثـارة الموضـوع 
التقريـر  تسـليمهما  لـدى  الـوزراء  ورئيـس  الرئيـس  مـع 

السـنوي. 

التوصيات: 

· المشـتركة، 	 األمنيـة  اللجنـة  عمـل  وقـف  ضـرورة 
واإلبقـاء علـى صالحيـات األجهـزة األمنيـة وجهـاز 

الشـرطة.
· ضـرورة وقـف الممارسـات واالنتهـاكات كافـة التـي 	

تمـارس مـن قبـل أفـراد اللجنـة األمنيـة المشـتركة. 
· كافـة، 	 المواطنيـن  ادعـاءات  فـي  التحقيـق  ضـرورة 

يلـزم مـن إجـراءات بحـق المخالفيـن.  واتخـاذ مـا 
· ضـرورة قيـام الجهـات ذات العالقـة بالتفتيـش علـى 	

أماكـن االحتجـاز عامة، وعلـى أماكن االحتجاز التي 
يتـم فيهـا التوقيـف مـن قبـل اللجنـة األمنيـة بشـكل 

خاص.
· ضـرورة السـماح للهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 	

ظـروف  علـى  لالطـالع  المفاجئـة؛  بالزيـارات 
احتجـاز  ظـروف  توافـر  مـن  للتأكـد  المحتجزيـن 
بأماكـن  الخاصـة  الشـروط  فيهـا  تتوافـر  مالئمـة، 

االحتجـاز.
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لمحـة عـن الخدمـات النوعيـة المتكاملـة التي 
يقدمهـا مركـز عـالج وتأهيـل ضحايـا التعذيـب

ميادة وليد إبراهيم  | إخصائية التوعية المجتمعية / مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 

وتأهيـل  عـالج،  مركـز  تأسـيس  فكـرة  تبلـورت  عندمـا 
 ،1997 عـام  مـن  الثانـي  كانـون  فـي  التعذيـب  ضحايـا 
التعامـل  المتراكمـة فـي  للخبـرات  تتويًجـا  والتـي كانـت 
إلـى  تعرضهـم  خـالل  وذويهـم  الضحايـا  قضايـا  مـع 
ظـروف صعبـة وقاسـية فـي مرحلـة معينـة مـن حياتهـم، 
وضـع المركـز نصـب عينيـه رسـالة واضحـة تتمثـل فـي 
التعذيـب  مـن  خـاٍل  فلسـطيني  مجتمـع  إلـى  الوصـول 
والعنـف المنظـم، واتخـذ العديد من السـبل لتحقيق هذه 
المعرفـة  ونشـر  المجتمـع،  توعيـة  خـالل  مـن  الرسـالة 
ومواضيـع  المنظـم  والعنـف  التعذيـب  مواضيـع  حـول 
حقـوق اإلنسـان، وبنـاء ثقافـة مجتمعية عاّمـة مبنّية على 
احتـرام القيـم والمبـادئ اإلنسـانية المنبثقة عـن القانون 
اإلنسـان،  لحقـوق  الدولـي  والقانـون  اإلنسـاني  الدولـي 
المنّظـم، حيـث  والعنـف  التعذيـب  واتفاقيـات مناهضـة 
كان المركـز ومـا زال يقـوم بتقديـم الخدمـات الشـاملة 
للضحايـا وأسـرهم، مـن خـالل تقديـم الخدمـة النفسـية 
لمسـاعدتهم  المهنـي،  والتأهيـل  والعـالج  واالجتماعيـة 
إلـى العـودة إلـى ممارسـة حياتهـم، كمـا فـي السـابق مـن 
خـالل مسـاعدتهم علـى تخطـي اآلثـار التـي نجمـت عـن 
مرحلـة التعذيـب والمعاملـة القاسـية التي تعرضـوا إليها 

خـالل مرحلـة عمريـة معينـة.

ولمـا كانـت للتعذيـب آثـار مختلفة على الضحايا وذويهم، 
مـن خـالل السـنوات العديـدة التـي قـدم المركـز خاللهـا 
تمـت مالحظتهـا  والتـي  المختلفـة للضحايـا  الخدمـات 
اختبـارات  خـالل  مـن  وقياسـها،  عليهـا  واالطـالع 
التعذيـب  لعمليـة  األثـر  قيـاس  فـي  متخصصـة  نفسـية 
االسـتماع  خـالل  ومـن  الضحايـا،  إليهـا  تعـرض  التـي 
ومـن  دوليـة  لمعاييـر  وفًقـا  وتوثيقهـا  تجاربهـم  إلـى 
والتوثيـق  التقصـي  )دليـل  اسـطنبول  بروتوكـول  أهمهـا 
أو  المعاملـة  ضـروب  مـن  الفعالين للتعذيب وغيـره 
ومـن  المهينـة(،  أو  الالإنسـانية  أو  القاسـية  العقوبـة 
خـالل العـالج النفسـي الفـردي أو الجماعـي التـي كانـت 
تشـتمل على مسـاعدة الضحايا على التخلص من اآلثار 
الناجمـة عـن تعرضهـم للتعذيـب أو التقليـل مـن أثرهـا 
علـى حياتهـم النفسـية أو االجتماعيـة أو األسـرية، وجـد 
إّن مـن أهـم اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة الناجمـة عـن 

ممارسـة التعذيـب مـا  يأتـي:

بأنهـا  تعـرف  والتـي  للتعذيـب  النفسـية  اآلثـار  أوالً: 
علـى  تطـرأ  التـي  والتغيـرات  اإلضافـات  مـن  مجموعـة 
إليهـا  تعـرض  مؤلمـة  تجربـة  وبقايـا  الفـرد  شـخصية 
الضحيـة خـالل فترة اعتقاله، والمرتبطة بنوع التعذيب، 

11 فصلية حقوق االنسان - العدد ٥٧



وشـدته، وشـخصية الفـرد الـذي تعـرض للتعذيـب، حيـث 
تبيـن أن مـن أهـم هـذه اآلثـار:

y	 Posttraumatic( الصدمـة  بعـد  مـا  كـرب  اضطـراب 
عـن  الناجـم  االضطـراب  وهـو   :)  Stress Disorder

تعـرض األفـراد إلـى أحـداث صادمة شـديدة هددت 
مـن  يسـتعيد  حيـث  بالخطـر،  وسـالمتهم  حياتهـم 
تعـرض للتعذيـب هـذه التجربـة المؤلمـة فـي يقظتـه 
علـى شـكل أفـكار وصـور وأحاسـيس، أو يسـتعيدها 
التـي  التجنـب  حالـة  عـدا  أحالمـه،  صعيـد  علـى 
تنتابـه والمتعلقـة بـأي شـخص أو شـيء يذكـره بهـذه 
األحـداث؛ ألنـه يشـعر وكأنهـا تحـدث فـي اللحظـة 
اآلنيـة وهـذا يعـدّ مؤلًمـا وشـديد األثـر علـى الضحيـة.

y	 يعانـي عقلـي  اعتـالل  هـو   :)Depression( االكتئـاب 
السـلبية  والمشـاعر  الحـزن  مـن  الشـخص  فيـه 
لفتـرات طويلـة، وفقـدان الحمـاس وعـدم االكتـراث، 
وتصادفه مشـاعر القلق والحزن والتشاؤم والذنب، 
مـع انعـدام وجـود هـدف للحيـاة، مـا يجعـل الفـرد 
يفتقـد الواقـع ووجـود الهـدف، حيث يشـعر اإلنسـان 
المعـذب بضيـاع كرامتـه وكرامـة ذويـه التـي كفلتهـا 

لهـم الشـرائع الدوليـة.
y	 Psychosomatic( جسـمية  النفـس  االضطرابـات 

أسـباب  أي  األمـراض  لهـذه  يظهـر  ال   :)Disorders

مـرض  حـدوث  حـال  فـي  أو  عضويـة،  أو  جسـمية 
ناتـج عـن حالـة عاطفيـة أو مزاجيـة، مثـل الغضـب 
أو القلـق أو الكبـت أو الشـعور بالذنـب، وتأتـي فـي 
صـورة اضطرابـات فـي الجهاز الهضمـي، أو الجهاز 
الـدوري والقلـب، أو الجهـاز التنفسـي، وهـي تحـدث 
حيـن يتـم كبـت مشـاعر الغضـب، ومشـاعر العـدوان 

تجـاه مـا حـدث للشـخص مـن تعذيـب.
ثانًيا: اآلثار الجسدية الناجمة عن التعذيب:

 وهي مجموعة من األعراض واألمراض الجسمية التي 
يعانـي منهـا الفـرد الـذي تعـرض للتعذيـب بعـد خروجـه 
مـن السـجن نتيجـة التعـرض لظـروف السـجن والتعذيب 
القولـون  المعـدة،  قرحـة  مثـل  والنفسـي،  الجسـدي 
المجـاري  التهابـات  السـكري،  الـدم،  ضغـط  العصبـي، 
البوليـة، مشـاكل التنفـس والسـمع والنظـر، الحساسـية 

الجلديـة، البواسـير، الغـدد وأمـراض جسـمية أخـرى.
ثالًثا: اآلثار االجتماعية الناجمة عن التعذيب:

يتعـرض المعتقـل منـذ لحظـة اعتقالـه إلـى العزلـة عـن 
أسـرته وذويـه وأفـراد مجتمـع، وهـذا لـه انعكسـاته علـى 
االعتقـال، حيـث  مـن  بعـد خروجـه  االجتماعيـة  حياتـه 
أو  األسـرة  فـي عالقاتـه علـى صعيـد  مـن خلـل  يعانـي 
أيًضـا  ينعكـس  وهـذا  الدراسـة،  أو  العمـل  أو  المجتمـع 
علـى الحالـة النفسـية له، وقد تسـتمر فتـرة إلى أن تقدم 
االنخـراط  إلـى  العـودة  مـن  تمكنـه  التـي  الخدمـات  لـه 
الخبـرات  وتجـاوز  ومـكان عملـه  أسـرته ومجتمعـه  فـي 
المؤلمـة والفقـدان المؤقـت الـذي عاشـه خـالل مرحلـة 

والتعذيـب. االعتقـال 
وفي ظلِّ ما سـبق يقدم المركز خدمات العالج النفسـي 
لمسـاعدة  الدوائـي  الطبـي  وأحياًنـا  واالجتماعـي، 
واسـتئناف  التعافـي  علـى  المتضرريـن  األشـخاص 
حيـاة طبيعيـة واالندمـاج السـلس والفعـال فـي أسـرهم 
ومجتمعاتهـم، حيـث يوفـر المركـز أفضـل طـرق العـالج 
النفسـي وأكثرهـا فعاليـة والمسـتندة إلـى رصيـد علمـي 
تجريبـي ثابـت. فمـن أشـهر طـرق العـالج النفسـي هـي 
رصـد  علـى  يعتمـد  والـذي  المعرفـي  السـلوكي  العـالج 
األفكار السـلبية غير البناءة واسـتبدالها بأفكار تسـاعد 
بأخـرى  الضـارة  السـلوكيات  واسـتبدال  التعافـي  علـى 

لـه ولمحيطـه. نافعـة 
ويسـتعمل طاقـم المركـز أيًضا، أسـلوب العـالج الروائي، 
الحزينـة  تجربتـه  عـن  الشـخص  مفهـوم  يقيـد  والـذي 
والتحمـل  الصبـر  ليـرى حجـم  القصـة  وإعـادة صياغـة 
والمثابـرة التـي يبذلهـا، وبهـذا يعيـد النظـر فـي تجربتـه، 
ويسـتخلص منهـا الـدروس والعبـر، كما يسـتخدم المركز 
طـرق عـالج نفسـي أخـرى، يضيـق المقـام لتفنيدهـا، إن 
طاقـم المركـز معـد ومـدرب جيـدا لتقديـم الخدمات في 
أجـواء مـن االحتـرام والتقديـر واألصالـة ويتميـز بـروح 

المثابـرة العاليـة واإليمـان برسـالته ورؤيتـه.
حرمـة  وللنفـس  حرمـة  للجسـد  أن  نؤكـد  وختاًمـا، 
ولإلنسـانية كرامـة، وأن التعذيـب ينتهـك هـذه الحرمـات 
التعذيـب  ممارسـي  علـى  لزاًمـا  وكان  الكرامـة،  وهـذه 
ومشـرعيه احترامهـا وعـدم انتهاكهـا؛ لمـا لهـا مـن آثـار 
لعمليـة ممارسـة  ولمـا  المعذبيـن وأسـرهم،  جمـة علـى 
المجتمـع  هـذا  بنيـان  علـى  انعكاسـات  مـن  التعذيـب 
والركيـزة األساسـية لـه، وهـو )اإلنسـان( الـذي كفلـت لـه 
القوانيـن كافـة حيـاة كرامـة تصـان فيهـا حقوقـه وتحتـرم 

كرامتـه. فيهـا 
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ال يـزال البحـث مسـتمًرا يف سـبل وقـف أو 
التعذيـب يف فلسـطني  وضـع حـّد لظاهـرة 
وسـبل مواجهـة هـذا التحـدي الكبيـر املاثـل 
أمـام جميـع مكونـات املجتمـع الفلسـطيني، 
ويف مقدمته النظام السياسـي الفلسـطيني، 
ومـدى التـزام اجلهـات املختصـة بالتصـدي 
منـذ سـنوات  واملسـتمرة  التعذيـب  لظاهـرة 
يف  القريـب  املـدى  يف  أمـل  وال  طويلـة، 
إسـتراتيجية  توجـد  ال  طاملـا  منهـا  احلـدّ 
سـلم  علـى  التعذيـب  ظاهـرة  تضـع  وطنيـة 
السياسـات العامـة واألولويـات الوطنيـة ملنع 
التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب املعاملـة أو 
العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة 
وجترميـه والعمـل علـى الوقايـة من التعذيب 

بشـكل جـدي وليـس موسـمًيا.

الثقافـة  مـن  جـزء  وهـو  شـائك،  املوضـوع 
السائدة يف املجتمع ويف املؤسسة الرسمية، 
علـى  والعمـل  شـاملة،  رؤيـة  يتطلـب  وهـذا 
تغييـر يف الثقافـة ووضـع املعاييـر واآلليـات 
الدوليـة  املعاييـر  علـى  القائمـة  احملليـة 

دور التعليم
في الوقاية من التعذيب

 مصطفى إبراهيم | باحث قانوني يف دائرة السياسات والتشريعات الوطنية
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بالتوقيـع  فلسـطني  دولـة  والتزامـات  بتعهـدات  ارتباًطـا 
علـى االتفاقيـات الدوليـة، ومـن بينهـا اتفاقيـة مناهضـة 

التعذيـب.

 ويجـب البـدء مـن األسـاس ووضـع قواعـد راسـية وعـدم 
االكتفـاء بالترويـج للقوانـني وانضمـام فلسـطني التفاقيـة 
مناهضـة التعذيـب مـن دون أدوات املسـاءلة واحملاسـبة، 

وتطبيـق القانـون علـى منتهكـي حقـوق اإلنسـان.

قبـل احلديـث عـن دور التعليـم يف الوقايـة مـن التعذيـب 
يتطلـب األمـر منـا أن نكـون أكثـر شـجاعة يف وصـف مـا 
يدور يف وزارة التربية والتعليم العالي وأدوارها املختلفة 
اإلسـتراتيجية  وخططهـا  وموازناتهـا  وتعليمًيـا  تربوًيـا 
مـواد  تدريـس  وتخصيـص  املدرسـي  املنهـاج  وطبيعـة 
احلريـة  قيـم  لغـرس  أساسـية  كمـادة  اإلنسـان  حقـوق 
والعدالـة واحلـق واملسـاواة واحتـرام اآلخريـن واحلريـات 
املعلمـني  بعـض  سـلوك  تهذيـب  يتطلـب  وهـذا  العامـة. 
ومعاجلـة قناعاتهـم ثقافًيـا واجتماعًيـا، ليـس مـن خـالل 
فهـم ظاهـرة التعذيـب على أنها جرمية قانونًيا وأخالقًيا 
فقـط، إمنـا هـي قيمـة مـن قيـم املجتمع واحلكـم الصالح 

الرشـيد. 

 رمبـا أن التعذيـب هنـا ال ينطبـق علـى مـا ميـارس يف 
املـدارس مـن املعلمـني على الطـالب، بل التعريف األصح 
ملـا يجـري يف املـدارس هـو العنـف، حيث ميـارس من قبل 
الطـالب وبطريقـة مهينـة  املعلمـني ضـد  مجموعـة مـن 

وحاطـة بكرامـة اإلنسـان واحتـرام إنسـانيته.

ويف تعريـف بعـض املختصـني للعنـف بأنـه السـلوك الذي 
بإيقـاع األذى والضـرر  تنتهـي  انفعاليـة  يعبـر عـن حـال 
خاصـة  بصيغـة  وتنحـرف  شـاذ  سـلوك  وهـي  باألخـر، 
حلقـوق  وانتهـاك  أضـرار  مـن  عليـه  يترتـب  مـا  نتيجـة 

وحرياتهـم. اآلخريـن 

فالعنـف يف املجتمـع الفلسـطيني ميـارس بشـكل يومـي، 
التـي  اإلسـرائيلي،  االحتـالل  قـوات  قبـل  مـن  سـواء 
نطالـع  مـا  وعـادة  الفلسـطينيني،  ضـد  يومًيـا  متارسـه 
بعـض الدراسـات، ونسـمع عـن العنـف الـذي ميـارس مـن 
قبـل طـالب املـدارس، بخاصـة طـالب الثانويـة العامـة، 
إال أننـا أصبحنـا نسـمع ونشـاهد العنف ميـارس من قبل 
املعلمـني املنـاط بهـم تربية وتنشـئة جيـل صاعد يعبر عن 

ذاتـه بحريـة، ودميقراطيـة ويحتـرم اآلخريـن، ومجتمـع 
القانـون،  وسـيادة  والدميقراطيـة  العدالـة  قيـم  تسـوده 

واحتـرام حقـوق اإلنسـان وحقـوق اآلخريـن.

حتتـرم  جامعـة  وطنيـة  ثقافـة  إلـى  بحاجـة  نحـن  وهنـا 
القانـون، وال ميتلـك أي إنسـان احلـق يف انتهـاك حقـوق 
اإلنسـان واحلط من كرامته، سـواء بالعنف الذي ميارس 
بعضهـم  يقـوم  الـذي  بالتعذيـب  أو  املعلمـني  قبـل  مـن 
اآلخر، سـواء بالضرب أو بالعقاب اجلسـدي أو املعنوي، 
والقانـون يحظـر ممارسـة التعذيب والعنـف يف املدارس، 
وكثيـر منهـم ميـارس العنـف ضـد الطـالب، يصـل إلـى 
درجـة ميكـن وصفهـا »بالتعذيـب«، ومـا يجـري يف بعـض 

املـدارس مـن سـلوك غيـر سـوّي لبعـض املعلمـني.

فالتحـدي كبيـر، وهـو أخالقـي باألسـاس، قبـل أن يكـون 
قانونّيًـا أو اجتماعّيًـا وثقافّيًـا، وضـرورة ضمـان املـوارد 
واملؤسسـات  والتعليـم  التربيـة  جهـاز  يف  الضروريـة 
التعليميـة الرسـمية واخلاصـة، ووضـع اآلليـات الوطنيـة 
الوقائية من خالل املناهج، وعدم االكتفاء بتدريس مواد 
حقـوق اإلنسـان مجـردة من دون تدريـب وتأهيل املعلمني 
واملشـاركة يف اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة ملنـع التعذيـب، 
مـن خـالل الـدورات التدريبيـة املقدمـة للموظفني بشـكل 
عـام واملعلمـني بشـكل خـاص، لتوعيتهـم مبسـائل حقـوق 
درايـة  علـى  يكونـوا  وأن  التعذيـب.  وخطـورة  اإلنسـان 
بالقوانـني، ويقومـوا مبهـام مـن اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة 
فاملشـاركة  الوطنيـة  الوقائيـة  السياسـات  واملشـاركة يف 
يف الـدورات التدريبيـة يسـاعد املعلمـني علـى اسـتعياب 
الوطنيـة  الهيئـات  عـن  الصـادرة  والتوصيـات  القوانـني 

التـي تضعهـا للوقايـة مـن التعذيـب.
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يعدُّ التعذيب جريمة ضد اإلنسـانية، ومن أبشـع أشـكال 
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، نتيجـة فداحـة األضـرار التـي 
المحيـط  وعلـى  منـه،  الناجـي  علـى  التعذيـب  يخلفهـا 
الـذي يعيـش فيـه، وتتعـدى آثـاره حـدود الفـرد، وتمتـد 
والخـوف  الذعـر  مـن  حالـة  وتبـث  ككل،  المجتمـع  إلـى 
أو  مؤقتـة  حالـة   البعـض  لـدى  وتخلـق  األمـن  وفقـدان 
فـي  والتغيـر  واإلحبـاط  والحـزن  الضبابيـة  مـن  دائمـة 
الطبـاع والسـلوك، ولعـل األسـير وليـد دقـة  المحكـوم 
مـدى الحيـاة، وصف ذلك الشـعور مـن خالل كتابه صهر 

الوعـي، حيـث قـال:

اإلنسـان  يعيـش  أن  مـن  وأقسـى  أشـد  هنالـك  »ليـس   
علـى  قـادًرا  يكـون  أن  دون  والعـذاب  بالقهـر  إحساًسـا 
بالعجـز  الشـعور  إنـه  وصفـه وتحديـد سـببه ومصـدره، 
وفقـدان الكرامـة اإلنسـانية، عندمـا يجتمـع  الاليقيـن  
العالـم وحـده قـد تخلـى  أنـه ليـس  لـك  بالقهـر، فتبـدو 
عنـك، وإنمـا لغتـك قـد خانتـك مـن أن تصـف عذابـك«1.

حيـث تعـد جريمـة التعذيـب واحـدة مـن أخطـر 
والتـي  اإلنسـانية،  ضـد  ترتكـب  التـي  الجرائـم 
حقـوق  وقيـم  لمبـادئ  صارًخـا  انتهـاًكا  تمثـل 
كرامـة  جوهـر  علـى  هجـوم  هـي  بـل  اإلنسـان، 
والحثيثـة  الكبيـرة  الجهـود  ورغـم  نفسـه،  اإلنسـان 

1  أقتبس هذه الكلمات من األسير وليد دقة المحكوم مدى الحياة 
في مقدمة كتابه  »صهر الوعي ».

لمكافحة التعذيب واجتثاثه، إال أنه ما زال سـلوًكا واسـع 
االنتشـار، تقـوم بـه وترعـاه العديـد مـن حكومـات الـدول 
التي تدعي الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وعلى 
رأسـها إسـرائيل التـي تعـّد الدولـة الوحيـدة فـي العالـم 
التـي تجيـز التعذيـب وتوفـر الحصانـة لمرتكبيـه، ورغـم 
وسـوء  التعذيـب  جـراء  للفلسـطينيين  العاليـة  المعانـاة 
وبـكل  أنـه  إال  اإلسـرائيلي،  االحتـالل  بحكـم  المعاملـة 
أسـف تمـت ممارسـته داخلًيـا، وخاصـًة بعـد االنقسـام 
البغيض في 2007م، وفي شـطري الوطن الضفة وغزة، 
وشـّكل االنضمـام ألكثـر مـن 44 اتفاقيـة دولية، ومن دون 
التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة  رأسـها  وعلـى  تحفـظ،  أي 
لـه مـن قبـل كّل  الترحيـب والتهليـل  تـم  إيجابًيـا  تحـوالً 
لـم  االنضمـام  ولكـن  والمدنيـة،  الحقوقيـة  المؤسسـات 
ينعكـس بشـكل ملمـوس باتجـاه تعزيـز وتكريـس احتـرام 

اإلنسـان. حقـوق 

إن االهتمـام العالمـي لمكافحـة التعذيـب ومنعـه، والحـد 
الناجيـن  الخطيـرة علـى  التداعيـات  نتجيـة  يأتـي  منـه، 
منـه؛ باعتبـاره مـن أكثـر مصـادر الصدمـة تعقيـًدا، حيـث 
تؤكـد الدراسـات العلميـة أّن تعـّرض شـخص مـا لتجربـة 
خطيـرة ينطـوي عليهـا تهديـد مباشـر لحياتـه أو حيـاة 
مـن هـم حولـه، قـد يتـرك آثـاًرا نفسـية قـد تكـون عابـرًة 
الوقـت  مـع  بمفـرده  الشـخص  ذلـك  يتخطاهـا  بحيـث 
والمـؤازرة،  الدعـم  طريـق  عـن  حولـه  مـن  وبمسـاعدة 
وقـد تكـون هـذه األعـراض ذات صبغـة مرضيـة تشـّكل 

التعذيب 
وتداعياته

وسام سحويل
مدير وحدة البحث وبناء القدرات/ مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 
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عقبـة فـي حياتـه تحـول دون قدرتـه علـى مزاولـة حياتـه 
بصـورة طبيعيـة، وتمنعـه من اسـتئناف الدور الذي اعتاد 
القيـام بـه، وفـي هـذا السـياق، تشـير دراسـة علميـة عـن 
الفلسـطينيين  المعتقليـن  علـى  وتأثيـره  التعذيـب  واقـع 
فـي السـجون اإلسـرائيلية، أجريـت علـى عينـة عشـوائية 

مكونـة مـن  600 معتقـل بعـد اطالق 
سـراحهم، تشـير مخرجات الدراسة 
أمـراض  مـن   ٪15 معانـاة    إلـى 
كلـي  بشـكل  أثـرت  مزمنـة  جسـدية 
 ٪65 وأن  حياتهـم،  علـى  جزئـي  أو 
يسـتطيعوا  لـم  المعتقليـن  مـن 
األسـرية  بأدوارهـم  للقيـام  العـودة 
واالجتماعيـة والمهنيـة، كما أظهرت 
المعتقليـن  مـن   ٪38 أن  الدراسـة 
مـا  كـرب  اضطـراب  مـن  يعانـون 
بعـد الصدمـة، ومـن أهـم األعـراض 
االضطـراب  هـذا  عـن  الناجمـة 
»مالزمـة  االقتحاميـة  األفـكار 
كل  وتجنـب  المؤلمـة«،  الذكريـات 
الحـدث  ذكريـات  إلـى  يرمـز  شـيء 
الصـادم أو يثيرهـا، وبالتالـي العزلـة 
علـى  القـدرة  وعـدم  اآلخريـن  عـن 
العمـل، واالسـتثارة العاليـة المتمثلـة 
كالعصبيـة  بهـا،  مبالـغ  فعـل  بـردود 
القـدرة  وفقـدان  الغضـب،  ونوبـات 
اإلنتاجيـة،  وعـدم  التركيـز،  علـى 
الثقـة  وعـدم  األمنيـة،  والحساسـية 
 ٪30 أّن  كمـا  اآلخرين...إلـخ،  فـي  
االكتئـاب،  مـن  أيًضـا  يعانـون  منهـم 
الـذات  إهمـال  مؤشـراته  وأهـم 
اإلنتاجيـة2.   وعـدم  األمـل  وفقـدان 

خطيـرة  التعذيـب  تداعيـات  إّن 
علـى السـلم األهلـي، وتكمـن خطورتهـا عندمـا يمـارس 
تحليـل  أظهـر  حيـث  الواحـد،  الوطـن  أبنـاء  قبـل  مـن 
إفـادات 72 شـخًصا، تـم اعتقالهـم فـي مراكـز االحتجـاز 
الفلسـطينية، بـأن شـعور ينتابهـم بالرغبـة فـي االنتقـام 
ممـن ممارسـوا التعذيـب عليهـم، تصـل لحوالـي النصف، 

2 واقع التعذيب وتأثيره على المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، مركز 
عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، دار الشروق 2011.

والميـول للهجـرة  وتـرك البلـد إذا أتيحـت لهـم الفرصـة 
بنسـبة 60٪، والحقـد والغضـب بنسـبة 75٪. إن مقـدار 
باالضطهاديـة  الشـعور  ولكـن  نسـبي،  شـك  بـال  التأثـر 
يخلـق شـخصية عدائيـة للمجتمـع الـذي لـم يقـم بتوفيـر 

لهـم.3 الحمايـة 

تحتـوي  والتـي  المركـز،  فـي  البيانـات  لقاعـدة  اسـتناًدا 
علـى 17 ألـف منتفـع، يعـّد التعذيـب مـن أكثـر مصـادر 
الصدمـة تأثيـًرا؛ نظـًرا للتأثيـرات والنتائـج المترتبـة من 
جـراء ذلـك خاصـة علـى األطفـال، ونتيجـة لذلـك تتعـدد 

احتياجـات الضحايـا علـى النحـو اآلتـي:

3  تقرير جولدستون  2010، إعداد مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب.
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●y حوالـي 38٪ مـن الناجيـن مـن التعذيـب بحاجـة إلـى
خدمـات العـالج النفسـي بمراكـز متخصصـة، وفـق 
 ٪60 إلـى  لتصـل  النسـبة  وتزيـد  البيانـات،  قاعـدة 

لـدى األطفـال، و50٪ لـدى النسـاء.

●y للعـالج واحـد  عـام  أقصاهـا  لفتـرة   ٪70 يحتـاج   
يحتاجـون  و٪20  واالجتماعـي،  النفسـي  والتأهيـل 
ألكثر من العام، خاصًة الحاالت الشديدة والمزمنة، 
و10٪ منهم بحاجة إلى رعاية طبية ونفسية وأدوية 
الضحايـا  خاصـة  ومسـتمر،  دائـم  بشـكل  نفسـية 
الذيـن أصبحـوا يعانـون مـن أمـراض نفسـية ذهانيـة.

●y ألسـباب البطالـة  مـن  يعانـون  األسـرى  مـن   ٪65
صحيـة ونفسـية، وهـذا يتطلـب إدمـاج الذيـن يعانون 
المهنـي،  التأهيـل  برامـج  فـي  معيـن  عجـز  مـن 
للمسـاهمة فـي إعـادة تشـغيلهم، سـواء فـي القطـاع 
الخـاص، أو فـي مشـاريع مشـتركة ضمـن جمعيـات 

تعاونيـة.

●y غالبيـة األطفـال بحاجـة إلى تدخـل وعالج، وخاصًة
أن عـدًدا كبيـًرا منهـم يتسـربون بعـد اعتقالهـم مـن 
المدرسـة، و77٪ منهم يتراجع مسـتواهم األكاديمي 
نتيجـة تداعيـات الصدمـة النفسـية والمتمثلـة فـي 

معاناتهـم مـن صعوبـات التعلـم وعـدم التركيـز.

●y جـراء مـن  خطيـرة  والتنمويـة  النفسـية  التأثيـرات 
اتسـاع انتهـاكات التعذيـب، وخاصـًة علـى األطفـال، 
المجتمـع  نصـف  حوالـي  يشـكلون  أنهـم  سـيما  ال 
يشـكل  العمريـة  المرحلـة  هـذه  فـي  واسـتهدافهم 
خطـورة مضاعفـة، ال سـيما أن الفئـة العمريـة مـن 
14-18 سـنة هي مرحلة تطورية لتشـكل الشـخصية 
إلـى تكـون  يـؤدي  الحـال  المتوازنـة، وهـذا بطبيعـة 
شـخصية متوتـرة تتسـم بالتهيـج وسـرعة الغضـب، 
وهـي مرحلـة مفصليـة فـي التعليـم واسـتهدافهم في 
هذه المرحلة يقتل طموحهم، ويحول دون إعدادهم 
لتبـّوء دور تنمـوي فاعـل، يسـند لهـم وتحويلهـم إلـى 
عاجزيـن وغيـر مشـاركين فـي العمليـة  اإلنتاجيـة، 
ال سـيما أنهـم يمثلـون مسـتقبل الشـعب الفلسـطيني 
باإلضافـة إلـى احتماليـة المعانـاة العقليـة والذهنيـة 
إذا  وخاصـًة  البلـوغ،  فـي  جـًدا  عاليـة  والسـلوكية 

تعـرض لمثيـرات مشـابهة.

ما العمل؟ 

العمـل يجـب أن يكـون تكاملّيًـا من المؤسسـات كافة ذات 
والتأهليـة،  واالجتماعيـة  والصحيـة  القانونيـة  العالقـة 
حيـث إنـه ليـس هنـاك إلـى اآلن تكامل حقيقـي لمكافحة 

التعذيب.

أهميـة وضـرورة تبـادل الخبـرات بيـن مختلـف الجهـات 
العاملـة فـي مجـال مكافحـة التعذيـب وغيـره من ضروب 

إسـاءة المعاملـة األخـرى.

ومنـع  التعذيـب  بمكافحـة  سياسـية  إرادة  تلمـس  عـدم 
وقوعـه: علـى الرغـم مـن التصريحـات المتكـررة للقيـادة 
الفلسـطينية بمنع التعذيب، وعدم التسـامح مع مرتكبيه 
إال  ذاتهـا،  التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة  علـى  والتوقيـع 
أنـه مـا زالـت العديـد مـن الشـكاوى واإلفـادات بحـدوث 
تعذيـب، وإن كانـت فـي تراجـع، لكن هذا يتطلب مسـاءلة 
للناجيـن  جابـر  وتعويـض  للتعذيـب،  مرتكـب  ألي  جـادة 
مـن التعذيـب، وتقبـل فكـرة فتـح أماكـن آلليـات وقائيـة 
وتقـوم  لهـا،  فجائيـة  زيـارات  تنفـذ  دوليـة  أو  وطنيـة 
والقيـام  بهـا،  تتعلـق  تقاريـر  وإعـداد  عليهـا،  باالطـالع 
فلسـطين  دولـة  انضمـام  فـي  تتمثـل  إضافيـة،  بخطـوة 
األمـم  التفاقيـة  اإلضافـي  البرتوكـول  علـى  للمصادقـة 
المتحـدة لمناهضـة التعذيـب: وعلـى أهميـة البرتوكـول 
اإلضافـي التفاقيـة األمـم المتحـدة لمناهضـة التعذيـب 

ودوره المحـوري فـي منـع التعذيـب والوقايـة منـه.

وجـود ثقافـة مجتمعيـة متصالحـة مـع التعذيـب وضروب 
العنـف وإسـاءة المعاملـة األخـرى، وهـذا يتطلـب مزيـًدا 
التعذيـب  بفداحـة  المجتمعيـة  والتوعيـة  التثقيـف  مـن 

وضـرورة المشـاركة فـي اجتثاثـه ومكافحتـه.

وأخيًرا 

ليس التعذيب ما يخيفني، وال السقوط النهائي للجسد، 
وال فوهـة بندقيـة المـوت، وال الليـل عندمـا تندفـع نحـو 
األرض، آخـر نجمـات األلـم الشـاحبة، مـا يخيفنـي هـو 
الالمبـاالة العميـاء لعالـم عديم اإلحسـاس« غاسموسـن، 

شـاعر دانماركي.
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نظارات الشرطة
بين القانون والتطبيق

قوقحلةلقتسلماةئيهلا/نوجـسلاتارايزوىواكشلاةدحوقـسنم | نيرابج يماـس يماحلمااإلنسان

التـي  المؤقتـة  التوقيـف  أماكـن  هـي  الشـرطة  نظـارات 
سـاعة،   24 الــ  تتعـدى  ال  فيهـا  التوقيـف  مـدة  تكـون 
لـذا فهـي باألصـل ال تحتـاج إلـى متطلبـات كتلـك التـي 
تتطلبهـا مراكـز االحتجـاز الدائمـة، أو مـا تسـمى مراكـز 
اإلصـالح والتأهيـل. وتتواجـد نظـارات الشـرطة فـي كّل 
محافظـات الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وتتـوزع علـى 
المركـز  لمديـر  إدارتهـا  فـي  وتتبـع  الشـرطة،  مراكـز 
الموجـودة فيـه، والـذي بـدوره يتبـع مديريـة الشـرطة في 
كل محافظـة مـن حيـث اإلشـراف واإلدارة والرقابـة على 

عملهـا.

المكاتـب  فـي  طواقمهـا  خـالل  مـن  الهيئـة  وتتولـى 
المحافظـات،  فـي  المنتشـرين  وباحثيهـا  الفرعيـة 
علـى  واالطـالع  عليهـا  للرقابـة  النظـارات  تلـك  بزيـارة 
والصحـي  المعيشـي  والوضـع  فيهـا،  الموقوفيـن  وضـع 
أوضـاع  علـى  االطـالع  عـام  وبشـكل  لهـم،  والقانونـي 
تلـك النظـارات. وتباشـر الهيئـة هـذا الـدور مـن خـالل 

الرقابـة علـى أماكـن  للهيئـة فـي  الصالحيـة الممنوحـة 
االحتجـاز. وتقـدم الهيئـة تقاريرهـا للجهـات التنفيذيـة 
الدولـة لتحسـين أوضـاع وظـروف االحتجـاز، كمـا  فـي 
ـا مـن التقريـر السـنوي كّل عام،  تفـرد الهيئـة جـزًءا خاًصّ
حـول الرقابـة علـى السـجون وأماكـن االحتجـاز، تذكـر 
وتحسـين  تطويـر  علـى  للعمـل  التوصيـات  أبـرز  فيهـا 
ظـروف االحتجـاز فـي أماكـن التوقيـف واالحتجـاز فـي 

فلسـطين. دولـة 

ومـن الناحيـة القانونيـة، تسـتند نظـارات الشـرطة فـي 
عملية التوقيف على قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( 
لسـنة 2001، الذي يحدد مدة التوقيف لدى الشـرطة بـ 
24 سـاعة يتم بعدها إخالء السـبيل أو النقل إلى مراكز 
اإلصـالح والتأهيـل المعـدة لذلـك. وتسـتخدم النظـارات 
لتوقيـف األشـخاص الذيـن يتـم القبـض عليهـم بموجـب 
مذكـرات قبـض وتوقيـف صـادرة عـن الجهـات القضائية 
المختصـة؛ ليتـم تحويلهـم بعـد ذلك إلـى مراكز اإلصالح 
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والتأهيـل. إال أن الواقـع العملـي فـي بعـض المواقـع غير 
ذلـك، حيـث يتـم احتجـاز األشـخاص فـي تلـك النظـارات 
أشـهر  إلـى  بعضهـا  فـي  تصـل  قـد  متفاوتـة  لفتـرات 
أو أكثـر، مـن ذلـك كمـا هـو الحـال فـي نظـارة شـرطة 
قلقيليـة، ونظـارة شـرطة سـلفيت، ونظـارة شـرطة القلعة 
فـي الخليـل، ونظـارة شـرطة رام اهلل، ونظـارة المباحـث 
الجنائيـة فـي الخليـل. وقد تابعت الهيئـة هذا الموضوع، 
منـذ عـام 2013م، حيـث قامـت بمراسـلة جهـاز الشـرطة 
حـول ذلـك، وتـم الـرد عليها بموجب الرسـالة التي تحمل 
النظـارات  بـأن  بتاريـخ 2013/2/28م  الرقـم 408/15 
الثـالث المشـار إليهـا )قلقيليـة، سـلفيت، القلعـة( تنطبق 
اإلصـالح  مراكـز  فـي  بهـا  المعمـول  اإلجـراءات  عليهـا 
والتأهيـل مـن حيـث الحقـوق والواجبـات. ورغـم انتقـاد 
تعامـل  وانتقـدت  الوقـت،  ذلـك  فـي  الـرد  لهـذا  الهيئـة 
أماكـن  أنهـا  علـى  النظـارات  تلـك  مـع  الشـرطة  قيـادة 
احتجـاز دائمـة، دون اتخـاذ المقتضـى القانونـي بتعديـل 
قانـون مراكـز اإلصـالح والتأهيـل، وكذلـك عـدم اتخـاذ 
اإلجـراءات العمليـة فيمـا يتعلـق بمـكان االحتجـاز ذاتـه. 
فقـد  يذكـر،  تعديـل  أي  دون   2016 عـام  انقضـى  فقـد 
بقيـت نظـارة قلقيليـة مثـاًل، تعاني االكتظاظ حتى لحظة 
كتابـة هـذا المقـال، فلـم تحـّل هـذه المشـكلة، ولـم تحـّل 
مشـكلة الفـورة، ولـم تتوفـر الخدمـات الطبيـة فـي تلـك 
النظـارات. بـل زادت اإلشـكالية حيـث أصبحـت نظـارات 
أخـرى تسـتخدم كمـكان احتجـاز دائم مثل نظارة شـرطة 
رام اهلل، ونظـارة المباحـث الجنائيـة فـي الخليـل. وفـي 
هـذا الصـدد كـررت الهيئة طلبها خالل األعوام السـابقة 
وتكـرره هـذا العام بعدم اسـتخدام تلـك النظارات كمكان 
احتجـاز دائـم؛ كونهـا غيـر مؤهلة لذلك، هـذا من ناحية، 

ومـن الناحيـة األخـرى تعـّد مخالفـة قانونيـة واضحـة.  

فيهـا  النظـارات  اسـتخدام  يتـم  حـاالت  هنـاك  أّن  كمـا 
كمـكان احتجـاز دائـم لفئـات األطفـال، كمـا هـو الحـال 
بالنسـبة لنظـارة شـرطة األحـداث فـي الخليـل، ونظـارة 
األحـداث فـي قلقيليـة، حيـث تسـتخدم كمـكان احتجـاز 
دائـم لألحـداث. وهـذا فيـه مخالفـة قانونيـة مـن حيـث 
لتوقيـف واحتجـاز األحـداث ال  المخصـص  المـكان  إن 
بـد أن يكـون مراقًبـا مـن قبـل وزارة التنميـة االجتماعية. 
وقـد خاطبـت الهيئـة وزارة الشـؤون االجتماعية بضرورة 
وجـود دور لرعايـة األحـداث فـي جنـوب الضفـة الغربيـة 
الضفـة  وسـط  فـي  األمـل  دار  غـرار  علـى  وشـمالها 

الغربيـة، ورغـم ذلـك لـم يصـل الهيئـة أي رد علـى ذلـك.    
كذلـك تعانـي بعـض النظـارات مـن عـدم وجـود أماكـن 
القانونـي  األمـر  بذلـك  مخالفـة  لألحـداث،  مخصصـة 
الداعـي إلـى ضـرورة الفصـل بيـن الموقوفيـن، باسـتثناء 
نظـارة شـرطة األحـداث فـي الخليـل، والتـي كان مقرهـا 
إلـى  نقلـت  والتـي  سـابًقا كنظـارة شـرطة أحـداث دورا 
الخليـل، غيـر أنهـا تسـتخدم كمـكان احتجـاز دائـم لهـذه 

الفئـة.     
تفتقـد نظـارات الشـرطة إلـى الحـد األدنـى مـن شـروط 
االحتجـاز سـواء علـى مسـتوى المسـاحات أو الظـروف 
المعيشـية أو الصحيـة، إضافـة إلـى أن هـذه النظـارات 
تعانـي مـن ضيـق المسـاحة وارتفاع نسـبة الرطوبة فيها، 
وانعـدام للتهويـة واإلضـاءة الطبيعية، وعـدم توفر دورات 
الروائـح  انبعـاث  إلـى  يـؤدي  الـذي  ميـاه صحيـة، األمـر 
الكريهـة. ومـن أبـرز األمثلـة علـى ذلـك، نظـارات شـرطة 
قلقيليـة وشـرطة القلعـة فـي الخليـل ونظـارة المباحـث 
الجنائيـة فـي الخليـل. وكل تلـك اإلشـكاليات ناتجـة عـن 
للتوقيـف  باألصـل  مخصصـة  الشـرطة  نظـارات  كـون 
لمـدة 24 سـاعة، وليـس كأماكـن االحتجـاز الدائمـة. كما 
أن تلـك النظـارات تقـع وسـط أحيـاء سـكنية مزدحمـة، 
لتلـك  المجاوريـن  السـكان  حيـاة  علـى  سـلًبا  يؤثـر  مـا 
المتطـورة،  الحمايـة  لوسـائل  تفتقـر  كمـا  النظـارات، 
طريـق  عـن  التقليديـة  الحمايـة  وسـائل  علـى  وتعتمـد 
الحراسـة الشـخصية، كمـا أنهـا تفتقـد لوسـائل الترفيـه 
واأللعـاب، وال توجـد مسـاحات مـن أجـل الفـورة، كـون 
التوقيـف فيهـا قـد تحـول فـي أغلـب األحيـان إلـى شـبه 
دائـم لتجـاوز المـدة المنصـوص عليهـا قانوًنـا، وهـي 24 
شـرطة  نظـارة  ذلـك،  علـى  األمثلـة  أبـرز  ومـن  سـاعة. 
القلعـة نظـارة شـرطة قلقيليـة ونظـارة شـرطة أحـداث 
الخليـل، ونظـارة المباحـث الجنائيـة في الخليـل، ونظارة 
شـرطة سـلفيت. ويذكر هنا أّن هذه النظارات في أغلب 
األحيـان ال تخضـع لرقابـة وإشـراف الجهـات المختصـة 

وفًقـا للقانـون لالطـالع علـى أوضاعهـا المختلفـة.
القلعـة،  نظـارة  النظـارات،  علـى  البـارزة  األمثلـة  ومـن 
نظـارة المباحـث الجنائيـة فـي الخليـل، ونظـارة قلقيليـة. 

أواًل: نظارة القلعة: بناء على الزيارات المنفذة لنظارة 
القلعة بشكل دوري فتم تسجيل هذه المالحظات: 

المقـر: النظـارة عبـارة عـن مبنـى قديـم ال توجـد بـه . 1
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علـى  مفتوحتـان  كبيرتـان  غرفتـان  وهـي  شـبابيك، 
بعضهمـا، وتوجـد مطالبـات بعمـل حـل جـذري لهـا، 
وبنـاء علـى آخـر اجتمـاع مـع مديـر شـرطة الخليـل، 
فـإن العمـل جـاٍر علـى حـل المشـكلة وتوفيـر نظـارة 
خاصـة، وبنـاء واحـدة جديـدة دون تحديـد الموعـد 

لذلـك.  
بالنظـارة، . 2 النـزالء  عـدد  فـي  الدائـم  االكتظـاظ: 

حيـث إنهـا تتسـع لــ38 موقـوف وفـق عـدد األبـراش 
الموجـودة فـي النظـارة، إال أّن العـدد يصـل أحياًنـا 

لــ80 موقـوف أو أكثـر.  
الطعـام: توجـد مشـكلة بالطعام أنـه ال يكفي أحياًنا، . 3

ا  وهـذا يعـود لعـدد الموقوفيـن، وأنـه ال يكـون مطهـّوً
األدوات  وإن  األحيـان.  بعـض  فـي  جيـد  بشـكل 
المسـتخدمة للطعـام فـي النظـارة قديمـة، وبحاجـة 
إلـى تجديـد، وأغلـب الطعام المقـدم وفق برنامجهم 
هـو مـن البقوليـات، وهو ما يؤثر سـلًبا على صحتهم 

وتحديـًدا القولـون العصبـي. 
حمامـات، . 4  3 النظـارة  فـي  يوجـد  الحمامـات: 

والحـاالت  السـن  لكبـار  يسـتخدم  إفرنجـي،  واحـد 
المرضيـة، وواحـد عربـي يكـون دائًمـا مكتًظـا ألنـه 
ال يوجـد غيـره، وعـدد الموقوفيـن كبيـر والثالـث هو 

لالسـتحمام.
دوريـة . 5 بحاجـة  النظـارة:  فـي  واألغطيـة  الفرشـات 

ذلـك  يتـم  ال  حيـث  والغسـيل،  والتنظيـف  للتنشـير 
إال بمطالبـات ومتابعـات مـن طرفنـا، وهـذا يحـدث 
تحديـًدا بفصـل الشـتاء رغـم وجـود غسـالة كبيـرة 

بالنظـارة.    لديهـم 
  فصـل الشـتاء: بـرد قـارس جـًدا بهـذا الفصـل فـي . 6

النظـارة، واألغطيـة ال تكفـي حيـث توجـد شـكاوى 
ونـوم  للموقوفيـن  األغطيـة  نقـص  حـول  سـابقة 
بالشـتاء، مـا  الموقوفيـن علـى فرشـة علـى األرض 

ومرًضـا.   إنهـاًكا جسـدّيًا  لهـم  يسـبب 
الفـورة: ال توجـد فـورة فـي النظـارة نهائّيًا والشـمس . 7

ال تصلهم، )توجد مسـاحة يطلق عليها النزالء اسـم 
فسـحة أمل(، ال تتسـع ألكثر من 10 موقوفين. 

للتوقيـف 24 سـاعة، . 8 النظـارة هـي  التوقيـف:  مـدة 
ولكـن يبقـى الموقوفـون فيهـا ألشـهر، وذلـك بحجـة 
عـدم توفـر أماكـن لهـم فـي مركـز إصـالح وتأهيـل 

الظاهريـة. 

مدينـة  فـي  الجنائيـة  المباحـث  نظـارة  ثانًيـا: 
المالحظـات  سـجلت  الزيـارات  خـالل  ومـن  الخليـل: 

اآلتيـة: 
النظارة موجودة في مخازن على مسـتوى الشـارع، . 1

درج حديـدي  ولهـا  تفتـح،  ال  الحديديـة  واألبـواب 
إلـى  للوصـول  أمتـار   10 حوالـي  ارتفاعـه  يصـل 
وفـي  جـًدا،  عاليـة  ورطوبتهـا  الحراسـة،  غرفـة 

بـاردة جـًدا. تكـون  الشـتاء 
يوجـد . 2 التحقيـق،  بقسـم  الرئيسـي  البـاب  خلـف 

فـي  معلـق  خشـب،  بلـوح  مغطـى  حديـد  شـبك 
شـبك الحديـد، وتـم تسـجيل شـكاوى مسـبًقا حـول 

وتعذيبهـم.  الموقوفيـن  لشـبح  اسـتخدامه 
زنازيـن، . 3  5 القسـم  بهـذا  يوجـد  الزنازيـن:  قسـم 

وضعهـا سـيئ، وبهـا الكثير من األوسـاخ، وجدرانها 
أمـام  الصغيـرة  السـاحة  أن  كمـا  أيًضـا،  متسـخة 
الزنازيـن متسـخة، وجدرانهـا متسـخة بشـكل كبير، 
غيـر  واألرضيـة  أسـود،  بلـون  تشـطيبات  وعليهـا 
مبلطـة، والحمـام ال توجـد لـه بوابـة، وسـيئ جـًدا 
وصغيـر، وال توجـد مغسـلة أيًضـا، وال يوجـد بهـذا 
القسـم دوش للموقوفيـن بداخلـه، والرائحـة كريهـة 
جـًدا. )أحياًنـا يوضـع أكثـر مـن 5 بالزنازيـن حـال 

وجـود ضغـط بالعـدد(.
النظـارة الموجـودة أيًضـا حمامهـا سـيئ جـًدا، وال . 4

توجـد بـه مغسـلة للميـاه، ويتـم اسـتخدام بربيج في 
غسـل اليديـن. وتتسـع النظـارة وفـق عـدد األبـراش 

إلـى 8 موقوفيـن.
الموقوفـون يمضـي علـى بقائهـم بالنظـارة أكثر من . 5

48 سـاعة، ومنهـم يبقـى مـدة شـهر أو أكثر.  
وال . 6 ومهترئـة،  جـًدا  سـيئة  واألغطيـة  الفرشـات 

يتـم  وال  البشـري،  االسـتخدام  أو  للنـوم  تصلـح 
دوري.   بشـكل  يبـدو  كمـا  تنظيفهـا 

اإلضاءة في نظارة المباحث سـيئة جًدا، وضعيفة، . 7
وتؤثـر سـلًبا علـى الموقوفيـن؛ ألنهـا موجـودة فـي 
أعلـى السـقف وهـو علـى مسـتوى طابقيـن تقريًبـا.  

اسـتمر . 8 لـو  حتـى  للموقوفيـن  ممنوعـة  الزيـارة 
توقيفهم ألكثر من 48 سـاعة، ويسـمح لهم باتصال 

أيـام.   أو 10  هاتفـي كل أسـبوعين 
تـم تسـجيل مالحظة تتعلق بإحضـار وكالء النيابة؛ . 9
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عنهـم  التعريـف  دون  الموقوفيـن  أقـوال  ليسـمعوا 
للموقـوف. 

تـم تسـجيل مالحظـة علـى الوضـع الطبـي، وإنهـم . 10
يتأخرون بتقديم الخدمة الطبية، ونقل الموقوفين 
علـى  األدويـة  يشـترون  وإنهـم  الطبيـة،  للخدمـات 
علـى  يضغطـون  وأحياًنـا  الشـخصي،  حسـابهم 

الموقوفيـن بشـراء الـدواء لهـم إذا اعترفـوا.   
قبـل . 11 مـن  التأخـر  حـول  مالحظـة  تسـجيل  تـم 

الضابـط المنـاوب علـى النظـارة، حيـث إن بعضهـم 
يتأخـر بالـرد علـى الموقوفيـن، وتوفيـر مـا يريدونه 
الموقوفيـن  وخصوًصـا  المـاء،  أو  الـدواء،  سـواء 

الزنازيـن. بقسـم 
الطعـام سـيئ فـي نظـارة المباحـث، حيـث ال يوجـد . 12

فـي  عـدد  وجـود  حـال  يكفـي  وال  لهـم،  تشـكيل 
النظـارة، ويتركـز علـى البقوليـات. وال يتـم توفيـر 
جـًدا.  عاليـة  بصعوبـة  إال  لهـم،  والشـاي  القهـوة 
وأحياًنـا يمضـي اليـوم دون توفيرهـا، وهـذا يعتمـد 

النظـارة.   علـى  المنـاوب  الضابـط  علـى 

ثالًثا: نظارة األحداث/ الخليل: 
مديريـة  مبنـى  فـي  الخليـل  فـي  األحـداث  نظـارة  تقـع 
الشـرطة في منطقة الجلدة في الطابق األول، ومدخلها 
مـن خلـف المديريـة، تبلغ مسـاحتها 60 متـًرا، تتكون من 
غرفتيـن وحمـام وممـر، توجـد فـي كل غرفـة 5 أسـرة 
وتلفـاز ومكيـف، توجـد فـي النظـارة غسـالة كبيرة لغسـل 
الحرامات واألغطية، يتكون طاقم الشـرطة من شـرطي 
واحـد فقـط، يتنـاوب مـع شـرطي آخـر كل يوميـن، عـادة 
يكـون عـدد الموقوفيـن مـن 3 إلـى 5 موقوفين، وسـبق أن 
تلقـت الشـكوى مـن األحـداث حـول الظـروف المعيشـية 
فـي النظـارة أنهـا بحاجـة إلى تحسـين، وكانت في أواخر 
2016 حـول األكل فـي الكميـة والنوعيـة، وأيًضـا حـول 
ذلـك  ومنـذ  الحمـام،  مـن  الخارجـة  الكريهـة  الروائـح 

الوقـت لـم يطـرأ أي تحسـن علـى وضـع النظـارة.

التابعـة  بالنظـارات  الخاصـة  الهيئـة  توصيـات 
السـنوي  التقريـر  فـي  أوردتهـا  والتـي  للشـرطة، 

 2016 لعـام 
فـي . 1 والتأهيـل  لإلصـالح  مراكـز  إنشـاء  ضـرورة 

مراكـز إصـالح،  فيهـا  توجـد  التـي ال  المحافظـات 

وذلـك مـن أجـل عـدم تحويـل نظـارات الشـرطة فـي 
تلـك المحافظـات إلـى مراكـز احتجـاز دائمـة، كمـا 

قلقيليـة وسـلفيت وطوبـاس. فـي  الحـال  هـو 
النظـارات . 2 تلـك  علـى  القضائـي  التفتيـش  ضـرورة 

مـن قبـل الجهـات المعنيـة، للتأكـد مـن عـدم وجـود 
أشـخاص محتجزيـن لفتـرات طويلـة، وعلـى خـالف 

القانونيـة. األحـكام 
العمـل علـى إعـادة تأهيـل وصيانـة تلـك النظـارات، . 3

أوضاعهـا  ومعالجـة  التحتيـة،  البنيـة  حيـث  مـن 
مراكـز  إنشـاء  لحيـن  وذلـك  والبيئيـة،  الصحيـة 
لإلصـالح والتأهيـل فـي تلـك المحافظـات التـي تقع 

النظـارات. تلـك  فيهـا 
ضرورة العمل وبالسـرعة القصوى من قبل الجهات . 4

المسـؤولة علـى اسـتحداث أقسـام خاصـة باحتجـاز 
النسـاء واألحـداث الجانحيـن؛ نظـًرا الحتجاز هؤالء 
األشـخاص فـي ظـروف غير آمنـة وغير صحية، من 
والنفسـية  الخصوصيـة االجتماعيـة  حيـث مراعـاة 

لهذه الشـريحة.
العمـل علـى تعزيـز وسـائل الحمايـة لهـذه النظـارات . 5

فـي  التقليديـة  الوسـائل  علـى  تعتمـد  ألنهـا  نظـًراً 
مناطـق  فـي  تقـع  أنهـا  كمـا  الشـخصية،  الحراسـة 
مراكـز  إنشـاء  لحيـن  وذلـك  مزدحمـة،  سـكنية 

والتأهيـل. لإلصـالح 
اإلداريـة . 6 الطواقـم  تأهيـل  علـى  العمـل  ضـرورة 

أنهـا  وخصوًصـا  النظـارات،  تلـك  علـى  المشـرفة 
تسـتقبل نسـاء وأحداًثـا، وتحتـاج هذه الشـريحة إلى 

نـوع خـاص. مـن  رعايـة 
ضـرورة توفيـر عيـادة للخدمـات الطبيـة العسـكرية . 7

فـي تلـك النظـارات، وعلـى مـدار الــ24 سـاعة علـى 
أن تتوفـر فيهـا جميـع األدويـة.

نـّص عليهـا . 8 التـي  التوقيـف  ضـرورة االلتـزام بمـدة 
القانـون، وبمـا ال تتجـاوز المـدة القانونيـة الممنوحة 
بموجـب القانـون فـي تلك النظـارات والمحددة بـ24 
سـاعة فـي حدها األقصـى، خصوًصا المناطق التي 

بهـا مركـز لإلصـالح والتأهيـل.
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لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تبنـي  خـالل  مـن  نجـد  إننـا 
للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  بإنشـاء  القيـام  مهمـة  اإلنسـان 
مـن التعذيـب، أمـًرا جوهرًيـا للحـّد مـن اسـتمرار جرائـم 
علـى  يقـع  الـذي  المسـتمر  لالنتهـاك  ووقًفـا  التعذيـب، 
الجسـدية  السـالمة  فـي  والحـق  الحيـاة،  فـي  الحـق 
المسـتقلة  الهيئـة  أن  سـيما  ال  الفلسـطيني،  للمواطـن 
المجتمـع  فـي  رائـد  بـدور  تضطلـع  اإلنسـان  لحقـوق 
الفلسـطيني فـي مجـال تعزيـز الوعـي بحقـوق اإلنسـان 
وألن  عليهـا؛  تقـع  التـي  كافـة  االنتهـاكات  ومناهضـة 
لصيـق  حـق  علـى  باألسـاس  تقـع  التعذيـب  ممارسـات 
بـه،  الفادحـة  األضـرار  وتلحـق  الفلسـطيني،  بالمواطـن 
لذلـك فإنـه مـن الضـروري إيـالء المزيـد مـن االهتمـام 
باآلليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب، ومواصلـة مزيـد 
اإلنسـان  حقـوق  حالـة  لتحسـين  الراميـة  الجهـود  مـن 
فـي المجتمـع، الفلسـطيني. وإننـا رأينـا مـن خـالل هـذا 
لتشـكيل  األساسـية  األهـداف  أهـم  نقـدم  أن  العـرض 
فـي  التعذيـب  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  وإنشـاء 
فلسـطين والمرجعيـة القانونيـة لذلـك، إضافـة إلـى أهـم 
الدوافـع والمبـررات لهـا، مـروًرا بواقـع الهيئة المسـتقلة، 
فـي  الدوليـة  التجـارب  وأهـم  ودولًيـا،  وطنًيـا  ومكانتهـا 

التعذيـب. لمنـع  الوقائيـة  الوطنيـة  اآلليـة  موضـوع 

أهـداف إنشـاء اآلليـة الوطنيـة للوقاية من 
التعذيب:

اسـتحقاًقا  التعذيـب  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  تعـّد 
فقـط  وليـس  الفلسـطيني،  المواطـن  لحمايـة  وطنّيًـا 
لمناهضـة التعذيـب، وإنمـا للوقايـة منـه، لذلـك فـإن مـن 
أهم األهداف األساسـية إلنشـائها، هو نشـر الوعي لدى 
المكلفين بإنفاذ القانون كمرجعية أساسـية للرقابة على 
مـدى امتثـال السـلطات المعنيـة وعـدم انتهاكهـا للمبادئ 

القانونيـة ومنهـا:
االعتقال دون التقيد بالشروط وسالمة اإلجراءات 	 

القانونية.

عدم توفر الضمانات المنصوص عليها في التشريع 	 
الوطني والدولي.

انتهاك الحق في الحياة والسالمة الجسدية.	 
مـن  للوقايـة  وطنيـة  آليـة  إحـداث  فـإن  الوقـت،  وبـذات 
التعذيـب، هـو تعاقـد حقوقـي بيـن مختلـف المتدخليـن 
فـي مجـال حمايـة األشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم؛ 
لذلـك فهـو جهـد مشـترك ومسـؤولية وطنيـة جماعيـة.

المرجعية القانونية:
التعذيـب،  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  حـول  للباحـث 
المسـتوى  علـى  التشـريعات  مـن  العديـد  هنـاك  فـإن 
المسـألة،  هـذه  علـى  تنـّص  التـي  والدولـي،  الوطنـي 
ولكـن االتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة التعذيـب والبرتوكـول 
االختيـاري همـا األسـاس الـذي يمكـن الركـون إليـه فـي 
عمـل اآلليـة الوطنيـة، ولذلـك ارتأينـا أن نسـلط الضـوء 
علـى أهـم النصـوص فـي االتفاقية والبرتوكـول؛ لتوضيح 
للوقايـة  الوطنيـة  لآلليـة  واإلجـراءات  الخصائـص  أهـم 

التعذيـب. مـن 

● االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب●

بـات معروًفـا، أّن االتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة التعذيـب 
علـى حظـر  تعمـل  التـي  للـدول  أساسـية  ركيـزة  تشـكل 
الوطنيـة  لآلليـات  قانونًيـا  ومرجًعـا  التعذيـب،  جريمـة 
للوقاية من التعذيب، حيث ورد في االتفاقية العديد من 
النصـوص التـي وضعـت الضوابـط والمبـادئ القانونيـة 
مـن  علـى مجموعـة  أكـدت  والتـي  التعذيـب،  لمناهضـة 
الحقـوق للمحتجـز، منهـا: التبليـغ عـن االحتجـاز، والحق 
باالتصـال بمحـام، إضافـة إلـى الحـق فـي طلـب فحـص 
أكـدت  كمـا  الحكومـي،  الطبـي  للفحـص  مـواٍز  طبـي 
ضـرورة توفـر سـجالت مركزيـة، واسـتبعاد األدلـة التـي 
يتـم الحصـول عليهـا من خالل التعذيب، وتسـجيل جميع 

الشـرطة. تحقيقـات 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان واآللية 
الوطنية للوقاية من التعذيب
إعداد: المحامي محمد كمنجي |  باحث ميداني/ شمال الضفة الغربية

الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان
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علـى  االتفاقيـة  مـن   )12،13( المادتـان  نّصـت  وقـد 
مجموعـة مـن اإلجـراءات التـي تنتهجهـا اآلليـة الوطنيـة 

التعذيـب: لمناهضـة 
تحقيق تلقائي دون انتظار شكوى.	 
سماع شهادة الشهود.	 
االستماع إلى الضحايا.	 
إجراء فحوصات طبية	 
إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة.	 
يتحملـون 	  الذيـن  األشـخاص  جميـع  اسـتجواب 

التعذيـب. عـن  المسـؤولية 
رفع شكوى عن التعذيب إلى الهيئة الوطنية.	 

أمـا المـادة )14( مـن االتفاقيـة، فقد تضمنت دور الهيئة 
الوطنيـة فـي مراقبـة أداء الدولـة فـي رد االعتبـار، وجبر 
إلـزام  خـالل  مـن  وذلـك  التعذيـب،  وقـوع  عنـد  الضـرر 
الدولـة فـي تحريـك دعـوى الحـق العـام أمـام القضـاء، 
وضمـان إجـراءات محاكمـة عادلـة، ومـن جهـة أخـرى، 
ومناسـب  عـادل  تعويـض  بضمـان  ملزمـة  الدولـة  فـإّن 

للضحايـا.

● التفاقيـة ● الملحـق  االختيـاري  البرتوكـول 
التعذيـب مناهضـة 

العامـة  المبـادئ  البرتوكـول  مـن  األول  البـاب  تضمـن 
سـعى  أنـه  بيـد  التعذيـب،  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  لآلليـة 
إلـى االنتقـال مـن المناهضـة إلـى الوقايـة مـن التعذيـب، 
لمنـع  الوطنيـة  اآلليـات  بـه  تطلـع  متقـدم  دور  وهـو 
التعذيـب؛ ولتحقيـق ذلـك فقـد حـث البرتوكـول اآلليـات 
الوطنيـة علـى تنفيـذ زيـارات لمراكـز االحتجـاز بشـكل 
منتظـم، وتقديـم تقاريـر عـن ظـروف االحتجـاز وشـهادة 
المحتجزيـن وتوفيـر التدريـب وتعزيـز القـدرات الوطنيـة 
للوقايـة مـن التعذيـب، إضافـة إلى التعاون مع مؤسسـات 

هيئـة األمـم المتحـدة ذات الصلـة.

خصائـص الهيئـة الوطنيـة للوقاية مـن التعذيب 
وفًقـا لنـّص المـادة )17( مـن البرتوكول:

االستقالل الوظيفي.	 
القـدرات والخبـرة المالئمـة والمعرفـة المهنيـة مـع 	 

ضمـان النـوع االجتماعـي لتحقيـق ذلـك.
الصالحيـات والسـلطات: مـن خـالل الوصـول إلـى 	 

سـائر الوثائـق وأماكـن االحتجـاز دون قيـود.
المصداقية والشرعية.	 
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محاميـن 	  )يضـم  متفـرغ  متخصـص  طاقـم  وجـود 
وحقوقييـن وأطبـاء وأخصائييـن فـي علـم النفـس(، 
للقيـام بزيـارة منتظمـة وفجائيـة لمراكـز االحتجـاز 
فقـط  وليـس  لألوضـاع،  الشـامل  التقييـم  بغـرض 
هـو  والـذي  الشـكوى،  وتلقـي  الفرديـة،  المقابـالت 

قليـاًل. مختلـف  عمـل 
التعـاون مـع السـلطات: بنـاء ثقـة متبادلة بيـن الهيئة 	 

والسلطات.
الوعي العام والشفافية.	 
فـي 	  المشـاركة  خـالل  مـن  المدنـي:  المجتمـع  دور 

الزيـارات. 

علـى  للمصادقـة  الدولـة  أمـام  ودوافـع  مبـررات 
االختيـاري: البرتوكـول 

لـن يكـون هنـاك أّي التزامـات إضافيـة علـى دولـة 	 
الدولـي. المجتمـع  أمـام  فلسـطين 

فـي حـال المصادقـة علـى البرتوكـول، فـإن زيـارات 	 
اآلليـة الوطنيـة لمراكـز االحتجـاز أو الزيـارات التـي 
النصـح  تقديـم  هدفهـا  الفرعيـة  اللجنـة  بهـا  تقـوم 
للدولـة فـي كيفيـة تطوير وسـائل وقائية تسـبق وقوع 
رغبـت  إذا  إال  سـرية،  التقاريـر  وتكـون  انتهـاكات، 

الدولـة فـي نشـرها.
تعزيـز ثقـة المجتمعيـن الدولـي والمحلـي فـي أداء 	 

وعمـل دولـة فلسـطين للحـد والوقايـة مـن التعذيـب.
خصيًصـا 	  مكلفـة  الوطنيـة  الوقائيـة  اآلليـات  إّن 

أو  المسـودة  حـول  المالحظـات  وتقديـم  باقتـراح 
الموجـود. التشـريع 

لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
فلسـطين  فـي  اإلنسـان 
إلنشـاء  ومعيقـات  فـرص 
اآلليـة الوطنيـة للوقايـة من 

يـب لتعذ ا
● الفرص:●

االتفاقيـة  فـي  ورد  لمـا  بالرجـوع 
االختيـاري،  والبرتوكـول  الدوليـة 
تتمتـع  المسـتقلة  الهيئـة  فـاّن 
التـي  الخصائـص،  مـن  بالعديـد 

للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  إنشـاء  علـى  القـدرة  تخولهـا 
بنظـر  باسـتقاللية  تتمتـع  إنهـا  سـيما  ال  التعذيـب،  مـن 
إلـى  إضافـة  المدنـي،  والمجتمـع  الرسـمية  المؤسسـة 
أنهـا الهيئـة الوطنيـة الوحيـدة فـي فلسـطين التـي تطلـع 
بـدور مهـم فـي متابعـة حالة حقـوق اإلنسـان واالنتهاكات 
التـي تقـع عليهـا، كمـا أن الخبرات والقـدرات التي يتمتع 
بهـا طاقـم الهيئـة فـي هـذا المجـال، وهـذا اتضـح جلًيـا 
مـن خـالل المشـاركات الخارجيـة للهيئـة والمقارنـة مـع 
غيرها من المؤسسـات الدولية ذات الصلة، عالوة على 
جهـد الهيئـة المتواصـل فـي مقابلـة الضحايـا والشـهود 

االحتجـاز. لمراكـز  زيـارات  وتنظيـم 

● المعيقات:●
مـن أهـم المعيقـات والتـي يمكـن أن تواجـه الهيئـة عنـد 
إنشـائها لآلليـة الوطنيـة، هـي أن الهيئـة المسـتقلة تعمـل 
علـى تنفيـذ زيـارات لمراكـز االحتجـاز بقيـود، منهـا عدم 
السـماح بالزيـارات المفاجئـة، وعـدم السـماح بالزيـارة 

علـى انفـراد لجميـع المحتجزيـن.

ولكـن، وعلـى الرغـم مـن وجـود المعيقـات، إال أن الهيئـة 
تعمـل وبكفـاءة عاليـة عند التحقيق فـي مزاعم التعذيب، 
حيـث إنـه ومـن خـالل التدريـب الـذي انعقـد فـي ماليزيا 
خـالل عـام 2016م حـول اآلليـات الدوليـة للتحقيـق فـي 
مزاعـم التعذيـب، فقـد كانـت للهيئـة خبرة بـارزة في هذا 
المجـال، ورصيـد عـاٍل فـي متابعـة ورصـد االنتهـاكات 

التـي تقـع علـى الحـق فـي السـالمة الجسـدية.
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تدلـل تقاريـر منظمـة العفـو الدوليـة أن التعذيـب وسـوء 
العالـم،  دول  نصـف  مـن  أكثـر  فـي  يمارسـان  المعاملـة 
فعالـة  تدابيـر  وتنفيـذ  إقـرار  إلـى  الـدول  تسـعى  لذلـك 
لحمايـة األفـراد مـن التعذيب وسـوء المعاملة. كون الحق 
فـي عـدم التعـرض للتعذيـب حقـاً راسـخاً فـي القانـون 
لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  أيضـاً  ويحظـره  الدولـي، 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  والعهـد  اإلنسـان، 

التعذيـب. مناهضـة  واتفاقيـة  والسياسـية، 

التـي  الشـكاوى  خـالل  مـن  يتضـح  فلسـطين،  وفـي 
أن  بالتعذيـب،  تتعلـق  التـي  المسـتقلة  الهيئـة  تتلقاهـا 
النـزالء التـزال موجـودة فـي  ممارسـات التعذيـب بحـق 
مراكـز التوقيـف واالحتجـاز وخـالل عمليـات التحقيـق، 
فتـرة  بيـن  النقصـان  أو  االزديـاد  بيـن  مـا  تفاوتـت  وإن 
لحقـوق  انتهـاكاً  وتشـكل  مرفوضـة  أنهـا  إال  وأخـرى، 
اإلنسـان ومبـادئ القوانيـن الدوليـة والوطنيـة المناهضة 
للتعذيب. األمر الذي يسـتدعي اللجوء إلجراءات تحمى 
األفـراد مـن وقـوع التعذيـب، ومحاسـبة مقترفيـه، ومـن 
هـذه اإلجـراءات عمليـات التوثيـق الطبـي وفـق المعاييـر 

الدوليـة.

فـي  شـامل  لتوثيـق  المسـتقلة  الهيئـة  مسـاعي  وضمـن 
تسـعى  االحتجـاز،  مراكـز  علـى  الرقابـي  دورهـا  إطـار 
خـالل الفتـرة القادمـة إلى تعيين أطبـاء من أجل مرافقة 
يبيـن  باحثيهـا خـالل زياراتهـم لمراكـز االحتجـاز، كمـا 
المحامـي جميـل سـرحان نائـب مديـر عام الهيئـة لقطاع 

غـزة، الفتـاً إلـى أن وجود األطبـاء خالل الزيارات يهدف 
إلـى الرقابـة علـى مسـتوى الخدمـات الطبيـة واالطـالع 
على صحة النزالء، ومالحظة أي آثار للتعذيب جسـدية 
توثـق  مهنيـة  طبيـة  تقاريـر  علـى  والحصـول  نفسـية  أو 

ادعـاء النـزالء بتعرضهـم للتعذيـب.

ويوضـح سـرحان أن الهيئـة تتلقـى شـكاوى موثقـة يُّدعـى 
الحـق فـي السـالمة الجسـدية، تتمثـل  انتهـاك  بشـأنها 
االطـراف،  احـد  كسـر  إلـى  المـؤدي  المبـرح  بالضـرب 
بأسـالك  والضـرب  الـرأس،  فـي  بكسـور  التسـبب  او 
بالقدميـن علـى السـاقين واألعضـاء  الكهربـاء، والـركل 
التناسـلية، والضغـط النفسـي والشـتم والشـبح والفلقـة 

والوضـع فـي زنزانـة معتمـة لفتـرات طويلـة.

فـي  التعذيـب  وادعـاءات  االنتهـاكات  هـذه  مواجهـة 
الوقائيـة  أو  العالجيـة  الجوانـب  تتعـدى  ال  فلسـطين 
لمـا يقـع مـن حـاالت تعذيـب كمـا يقـول الدكتـور حسـن 
النفسـية،  المديـر الطبـي لبرنامـج غـزة للصحـة  زيـادة 
مسـاعدة  تقديـم  يتـم  السـجون  زيـارات  خـالل  فمـن 
مهنيـة لألشـخاص المحتجزيـن الذيـن يثبـت مـن خـالل 
المالحظـة والمراقبـة أنهـم يعانون من اشـكاليات طرأت 
علـى صحتهـم جـراء ممارسـة شـكل من أشـكال التعذيب 

بحقهـم.

 وهـذا األمـر كمـا يوضـح زيـادة يتـم مـن خـالل حالـة مـن 
التشـبيك والتعـاون مـا بيـن مؤسسـات طبيـة وحقوقيـة، 
للحصـول علـى شـهادات موثوقـة تثبـت وقـوع التعذيـب، 

الهيئة تسعى النضمام أطباء لفريقها بغرض التوثيق..

التوثيق الطبي لحاالت التعذيب ضرورة لحماية 
األفراد وضمان حقهم في السالمة الجسدية
تقرير/ نسمة الحلبي | االعالم والعالقات العامة / غزة / الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان
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ليتـم التدخـل فيمـا بعـد وتحويـل بعـض الحـاالت التـي 
تعانـي مـن تداعيـات التعذيـب لتلقـي الخدمـة العالجيـة. 
نافياً وجود فريق طبي متخصص متكامل يقوم بالتوثيق 

الطبـي جسـدياً ونفسـياً حسـب المعاييـر الدوليـة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن توثيقاً سنوياً يقدمه البرنامج 
بالتعـاون مـع عـدد من المؤسسـات الحقوقية العاملة في 
فلسـطين، لصنـدوق األمـم المتحـدة الطوعـي لضحايـا 
يُعتقـد  )UNVFT(، كإجـراء توثيقـي لحـاالت  التعذيـب 
التعذيـب  أشـكال  يرصـد  التعذيـب،  بحقهـا  مـورس  أنـه 
والخطـة  ونفسـياً،  جسـدياً  الحالـة  علـى  وتداعياتـه 
العالجيـة التـي تـم اتباعهـا مـع الحالـة ومدتهـا الزمنيـة، 
لكنـه ال يرقـى بآلياتـه إلـى المعاييـر التـي يحددهـا دليـل 

التقصـي والتوثيـق. 

ويُعـد دليـل التقصـي والتوثيـق الفعاليـن للتعذيـب وغيـره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية 
اسـتنبول«_  بـ»بروتوكـول  يعـرف  _مـا  المهينـة  أو 
يدعـون  الذيـن  األشـخاص  حـاالت  تقييـم  فـي  مرشـداً 
انهـم عذبـوا او عانـوا مـن سـوء المعاملـة، وفـي التحقيـق 
فـي حـاالت ادعـاء التعذيـب وإبـالغ السـلطات القضائيـة 
بالنتائـج. لتمكيـن الـدول من حمايـة األفراد من التعذيب 
مـن خـالل التوثيـق الفعـال، ليصبـح باإلمـكان محاسـبة 

مقترفـي التعذيـب تحقيقـاُ للعدالـة.

ويقـوم الدليـل علـى عـدة مبـادئ تمثـل توافقـاً عامـاً فـي 
الـرأي بيـن ذوي الخبـرة فـي تقصـي التعذيب من األفراد 
الوقائـع  توضيـح  المبـادئ  هـذه  وتشـمل  والمنظمـات، 
الضحايـا  تجـاه  الـدول  أو  األفـراد  مسـؤولية  وإثبـات 
وأسـرهم  واإلقـرار بهـذه المسـؤولية، وتحديـد التدابيـر 
الالزمـة لمنـع تكـرار هـذه األفعال، باإلضافة إلى تيسـير 
المالحقـة القضائيـة وتوقيـع الجـزاءات التأديبيـة علـى 
مـن يبيـن التحقيـق مسـؤوليتهم، بمـا فـي ذلـك التعويـض 
المالـي العـادل والكافـي وتوفيـر وسـائل الرعايـة الطبيـة 

والتأهيـل.

أمـا إجـراءات التحقيـق فـي التعذيـب فتتضمـن، تحديـد 
المدعـي  الشـخص  ومقابلـة  المناسـبة،  التحقيـق  هيئـة 
انـه ضحيـة للتعذيـب وكذلـك غيـره مـن الشـهود، وتاميـن 
األدلـة الماديـة والحصـول عليها، وتحديد االدلة الطبية، 

والتصويـر الفوتوغرافـي لعالمـات التعذيـب.

ويتضمـن هـذا الدليـل مبادئ التقصـي والتوثيق الفعالين 
العقوبـة  أو  المعاملـة  ضـروب   مـن  وغيـره  للتعذيـب 
المبـادئ  وهـذه  المهينـة،  أو  الالإنسـانية  أو  القاسـية 
ترسـم الخطـوط العامـة للمعاييـر الدنيـا التـي يتعيـن ان 
تطبقهـا الـدول لضمـان التوثيـق الفعـال للتعذيـب. وفكرة 
إعـداد هـذا الدليـل تعـد جهـداً تعاونيـاً بذلـه أخصائيـون 
في الطب الشـرعي وأطباء وأخصائيون في علم النفس 
ومراقبـون لحقـوق اإلنسـان ومحامـون يزيـد عددهـم عن 
75 خبيـراً يمثلـون 40 مؤسسـة، مـن 15 بلـداً، وهـو نتـاج 

ثـالث سـنوات مـن التحليـل والبحـث والصياغـة .

مـن جهتـه يؤكـد يامـن المدهـون منسـق الرصـد والتوثيق 
فـي مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان أن أدوات القيـاس 
لرصـد التعذيـب كمـا يحددهـا »بروتوكـول اسـتنبول« ال 
يجـري العمـل بهـا فـي فلسـطين، ومـازال تطبيقهـا صعباً 
نظـراً لضعـف الخبـرات فـي هـذا المجـال، ولتعقيـدات 
التعذيـب  حادثـة  علـى  وقـت  بمـرور  تتعلـق  قـد  أخـرى 
الشـهادات  تضـارب  أو  الملموسـة،  اآلثـار  واختفـاء 
إال  أخـرى.  حـاالت  فـي  التعذيـب  مدعـي  كـذب  جـراء 
بفعـل  تحسـن  عليـه  طـرأ  المجـال  هـذا  فـي  األداء  أن 
محـاوالت التدريـب والتأهيـل التـي تقـوم بهـا مؤسسـات 
حقـوق اإلنسـان. ويضيـف: »يسـتند عمـل الباحثيـن علـى 
تقاريـر طبيـة بشـكل قليـل جـداً، كشـكل إجرائـي يخضـع 
مراكـز  علـى  القائمـة  الجهـات  بعـض  مـن  للمالحظـات 
االحتجـاز والتوقيـف، وبالتالـي يفتقر للمهنيـة المطلوبة، 
ونحـاول أن نوثـق مـن خالل التصويـر الفوتوغرافي آلثار 
والمصـورة  المكتوبـة  اإلفـادات  خـالل  ومـن  التعذيـب، 
فيديـو أحيانـاً، نوثقهـا ونعـد شـكاوى اسـتناداً إليهـا، قـد 
يترتـب عليهـا تشـكيل لجـان تحقيـق تطالـب بمحاسـبة 

التعذيـب«. مقترفـي 

فـي  وآلياتـه  بالدليـل  للتعريـف  محـاوالت  وتجـري 
فلسـطين،  ومنهـا مـا يشـير إليـه المدهـون، حيـث كانـت 
خـالل  مـن  المجـال،  هـذا  فـي  تجربـة  الميـزان  لمركـز 
تنفيـذ تدريـب متخصـص قدمه خبـراء دوليون في آليات 
قانونييـن  اسـتهدف  أشـهر،  قبـل  اسـتنبول  بروتوكـول 
وحقوقييـن وأطبـاء مـن قطـاع غـزة، فـي خطـوة يُأمـل أن 
تكـون بدايـة لخطـوات الحقـة تثبـت ضرورة هـذا التوثيق 

وتعمـل علـى تفعيلـه
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عـام  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  انتخـاب  منـذ 
2006م، لم تُعقد سـوى جلسـتي مسـاءلة لوزير الداخلية 
فـي قطـاع غـزة، ولـم تُفـِض هـذه المسـاءلة إلـى نتائـج 
التشـريعية،  للسـلطة  الرقابـي  الـدور  تعكـس  عمليـة 
جلسـات  فـي  طرحـت  التـي  الموضوعـات  أهميـة  رغـم 

المسـاءلة.

المسـاءلة  بيـت  بـات  الفلسـطيني،  االنقسـام  ظـل  وفـي 
السـلطات  الفلسـطيني ذا طابـع سياسـي، يتماهـى مـع 
التنفيذيـة والقضائيـة؛ كونهـم لوًنـا سياسـًيا واحـًدا فـي 
قطـاع غـزة، بالتـوازي مـع مـا يجـري في الضفـة الغربية، 

حيـث وجـود سـلطة مطلقـة ُجِمعـت بيـد الرئيـس. 

وفـي كلتـا الحالتيـن أضحـى مسـتوى المسـاءلة المتمثلـة 
والمنتجـات  األفعـال  عـن  بالمسـؤولية  االعتـراف  فـي 
حـدوده  أدنـى  فـي  وتحملهـا،  والسياسـات  والقـرارات 
خوًفـا مـن االسـتغالل السياسـي لهـا، رغـم مـا قـد يبـذل 
مـن جهـد ألجـل تحقيقهـا، ولكـّن أمـًرا مـن هـذا النـوع 
يحتـاج إلـى إرادة سياسـية تعتمـد نُظـم المسـاءلة منهـج 

حيـاة عملًيـا وُمطبًَّقـا، فاألخيـرة ليسـت مجـرد إجـراءات 
بنـاء  نهـج  هـي  بـل  معينـة،  جهـات  تنفذهـا  أو  تطبقهـا 
لمجتمع فلسـطيني حّر تتأصل فيه قيم النزاهة ومبادئ 

اإلنسـان. حقـوق 

اإلخفاق في المساءلة عن 
التعذيب مرفوض

ولعّل أبرز ما يتطلب المساءلة في حالتنا الفلسطينية هي 
المسـاءلة حـول الممارسـات المتعلقـة بالتعذيـب خاصة، 
وبعـد توقيـع دولـة فلسـطين علـى جملـة مـن االتفاقيـات 
الدوليـة، تحديـًدا االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب، 
إلـى  الدولـة  لتقريـر  اسـتحقاق  مـن  معهـا  يترافـق  ومـا 
اللجـان التعاقديـة، يُوضح أهم الممارسـات والسياسـات 
والحـّد  التعذيـب  لمواجهـة  اتبعتهـا  التـي  واإلجـراءات 
منـه، وأدوات المسـاءلة والمحاسـبة عـن هـذه األفعـال، 
وكـون هـذا النـوع مـن التقاريـر يضـع الدولـة أمـام حـرج 
شـديد عنـد اسـتعراضها لـه فـي حـال التزمـت بتقديمـه 
التقصيـر  تعـي تماًمـا حقيقـة  المبـدأ؛ ألنهـا  مـن حيـث 

المسـاءلة والمحاسـبة عن 
التعذيب قضايـا 

ةزغ/ىواكشلاوتاقيقحتلاقسنم | ينامكرت ركب /يماحلما
ناسنلإاقوقحلةلقتسلماةئيهلا
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الـذي ينتـاب هـذه المسـألة؛ مـا يُفقدنـا أهـم متطلبـات 
التعذيـب دون  للتمـادي فـي جرائـم  المسـاءلة ويؤسـس 
رقيـب، تلـك المهمـة التـي تنـاط بالدرجة األولـى بالنيابة 
العامـة التـي يفتـرض أن تقـوم بدورهـا القانونـي ضمـن 
تطبيـق  خـالل  مـن  الجنائيـة  العدالـة  تحقيـق  سياسـة 
الدائـم  كالتفتيـش  والرقابيـة،  القانونيـة  اإلجـراءات 
علـى أماكـن االحتجـاز والتوقيـف والرقابـة علـى أعمـال 
حتـى  كافـة  وأفرادهـا  بأجهزتهـا  القضائيـة،  الضبطيـة 
نضمـن التطبيـق السـليم لمعاييـر حقـوق اإلنسـان وعـدم 
تعسـفي،  بشـكل  السـلطة  اسـتغالل  وعـدم  تجاوزهـا، 
وأاّل يحـدث أي خـرق ألي حـق مـن حقـوق اإلنسـان بنـاًء 
علـى غيـاب الرقابـة أو ضعـف قيـم النزاهـة لـدى أفـراد 
الضبطيـة القضائيـة أو نتيجـة غيـاب سياسـة واضحـة 
للمسـاءلة، وهـذه النتيجـة نتوّخـى التوصـل إليهـا، كذلـك 
منـع أّي ممارسـات للتعذيـب بأشـكاله وأنواعـه وصـوره 
ضـد أي إنسـان مهمـا كان، وال بُـّد مـن تأسـيس أركان 
سياسـة  وتعميـم  بصياغـة  الممارسـات  لهـذه  االحتـراز 
التشـريعية،  السـلطة  قبـل  مـن  الرأسـية  المسـاءلة 
والقضـاء مـع تفعيـل قنوات المحاسـبة، إضافة إلى نشـر 
تعميـم وتفعيـل دور  المسـاءلة األفقيـة مـن خـالل  نهـج 
وحـدات الشـكاوى فـي األجهـزة الرسـمية كافـة، وفتحهـا 
أمـام المنتهكيـن تحـت جرائـم التعذيـب، لحمايـة حقـوق 
المواطنيـن وسـد الثغـرات واالخفاقـات المرفوضـة فـي 
أجهـزة الدولـة التشـريعية والقضائيـة تعزيـًزا لمناعتهـا 
ضـد انتهـاك حقـوق اإلنسـان وإشـاعة مظاهـر الفسـاد. 

روح القانون تحمي األجساد إْن 
سادت 

فـي  الرسـمية  الجهـات  ستسـتند  هـل  هنـا:  والسـؤال 
تقريرهـا إلـى مـا ورد فـي نـّص المـادة )13( مـن القانـون 
األساسـي الفلسـطيني، التـي نصـت في الفقـرة )1( على 
تعذيـب  أو  إكـراه  أّي  إلـى  أحـد  أّي  إخضـاع  يجـوز  )ال 
حرياتهـم  مـن  المحروميـن  وسـائر  المتهمـون  ويعامـل 
معاملـة الئقـة(، كمـا نّصـت الفقـرة )2( علـى )يقـع باطاًل 
الفقـرة  كّل قـول أو اعتـراف صـدر بالمخالفـة ألحـكام 

األولـى مـن هـذه المـادة(.

كما نّصت المادة )32( من القانون األساسي الفلسطيني 
علـى )كّل اعتـداء علـى أي مـن الحريـات الشـخصية أو 
حرمـة الحيـاة الخاصـة لإلنسـان وغيرهـا مـن الحقـوق 

األساسـي،  القانـون  يكفلهـا  التـي  العامـة  والحريـات 
جريمة ال تسـقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشـئة 
عنهـا بالتقـادم وتضمـن السـلطة الوطنيـة تعويًضـا عـادالً 

لمـن وقـع عليـه الظلـم(. 

اإلجـراءات  قانـون  لـه  تطـرق  مـا  إلـى  ستسـتند  أم 
المـادة  نصـت  فقـد   ،2001 لسـنة   3 رقـم  الفلسـطينية 
)227( مـن القانـون ذاتـه أن )اإلفـادة التـي يؤّديها المتهم 
أمـام مأمـوري الضبط القضائـي، ويعترف فيها بارتكاب 
علـى  بينـة  العامـة  النيابـة  قدمـت  إذا  تُقبـل  الجريمـة، 
بأنهـا  المحكمـة  واقتنعـت  فيهـا،  أديـت  التـي  الظـروف 
أخـذت طوًعـا واختيـاًرا(، كمـا نصـت المـادة )273( مـن 
ذات القانـون الفقـرة )2( علـى )كل قـول يثبـت أنـه صـدر 
اإلكـراه  وطـأة  وتحـت  الشـهود  أو  المتهميـن  أحـد  مـن 
والتهديـد يهـدر وال يعـّول عليـه(، وكذلـك نصـت المـادة 
)99( مـن القانـون ذاتـه )علـى وكيـل النيابـة قبـل الشـروع 
فـي اسـتجواب المتهـم أن يعايـن جسـمه، ويثّبـت كل مـا 
يشـاهده فيـه مـن إصابـات ظاهـرة وسـبب حدوثهـا(. 

أنهـا  فـي ظاهرهـا  وإن أظهـرت  النصـوص،  فـكّل هـذه 
تواجـه عمليـات التعذيـب إال أنهـا قاصـرة مـن الناحيـة 
العمليـة فـدون وجـود قانون واضـح يجرم أفعال التعذيب 
ويضمـن تعويًضـا عـادالً لضحايـا التعذيـب سـتبقى حبًرا 
علـى ورق، وال تعـدوا مجـرد كلمـات نتغنـى بهـا أننـا نعمل 

وفًقـا للمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة.

ونضيـف أيًضـا أّن النصـوص وحدهـا ال تكفي، بل تحتاج 
إلـى ممارسـات عمليـة ووعـي حقيقـي بأهميـة مواجهـة 
قضية التعذيب، وخاصة مع استمرار استخدام التعذيب 
كأحـد أدوات التحقيـق، وأاّل يقتصـر أمـر معالجتهـا لدى 
النيابـة العامـة، بـل يجـب تطويـر األدوات لـدى األجهـزة 
تتابـع  وحـدات شـكاوى متخصصـة  مـن خـالل  األمنيـة 
توفيـر  مـع  التعذيـب  قضايـا  حـول  المواطنيـن  شـكاوى 
عـدم  وضمـان  الشـكاوى  لمقدمـي  الحمايـة  ضمانـات 
خـالل  مـن  إال  ذلـك  يتحقـق  وال  الحًقـا،  لهـم  التعـرض 
بنـاء نظـام مسـاءلة حقيقيـة تضمـن محاسـبة مقترفـي 

التعذيـب.

ختاًمـا، الخطـورة فـي بقـاء قضايا التعذيب دون مسـاءلة 
حقيقيـة ال يقتصـر فقـط علـى حـق األفراد في السـالمة 
الجسـدية والمعنويـة، بـل قـد يمتـد إلـى سـوء اسـتغالل 

السـلطة والمنصـب العـام لتحقيـق مصالـح خاصـة.
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ال يختلـف اثنـان علـى أن للتعذيـب آثـاًرا سـلبية تنعكـس 
بشـكل  الضحيـة  وعلـى  عـام،  بشـكل  المجتمـع  علـى 
دولـة  أيـة  سـجون  فـي  الظاهـرة  تلـك  فإنتشـار  خـاص، 
مؤشـر علـى ضعفهـا، فهـذا األسـلوب الفاشـل فـي عقـاب 
الدولـة لمواطنيهـا يفقدهـم الشـعور باالنتمـاء للوطـن 
وحمايتـه والدفـاع عنـه، إذا اقتضـى األمـر، ويفسـد قيـم 
المواطنـة فـي الـدول والمجتمعـات التـي يمـارس فيهـا.

علـى  للحفـاظ  باألسـاس  وجـدت  اإلنسـان،  حقـوق  إّن 
الكرامـة اإلنسـانية. فـال شـي يحـط بالكرامـة اإلنسـانية 
أكثـر مـن التعذيـب، بـل إن كرامـة وهيبـة واحتـرام  الـدول، 
وليـس  مواطنيهـا،   واحتـرام  وهيبـة  بكرامـة  تقـاس 
بمقـدار اإلهانـة واإلذالل اللذيـن تمارسـهما الـدول بحـق 

مواطنيهـا.

التعذيب والتحقيق

ثمـة ارتبـاط )عنـد البعـض( بيـن التعذيـب والتحقيـق، 
مناهضـة  اتفاقيـة  عرفتـه  كمـا  التعذيـب  أّن  علًمـا 

التعذيـب: هـو » أي عمـل ينتـج عنـه ألـم أو عـذاب شـديد، 
جسـدًيا كان أم عقلًيـا، يلحـق عمـًدا بشـخص مـا بقصـد 
الحصـول مـن هـذا الشـخص، أو مـن شـخص ثالـث، علـى 
معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه 
أو يشـتبه في أنه ارتكبه، هو أو شـخص ثالث أو تخويفه 
أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل 
ـا  هـذا األلـم أو العـذاب ألي سـبب يقـوم علـى التمييـز أّيً
كان نوعـه، أو يحـرض عليـه، أو يوافـق عليـه، أو يسـكت 
بصفتـه  يتصـرف  شـخص  أي  أو  رسـمي،  موظـف  عنـه 
الناشـئ  العـذاب  أو  األلـم  ذلـك  يتضمـن  وال  الرسـمية، 
فقـط عـن عقوبـات قانونيـة أو المـالزم لهـذه العقوبـات أو 

الـذي يكـون نتيجـة عرضيـة لهـا«.

وبالتدقيـق فـي التعريـف نكتشـف احتـواءه علـى عناصـر 
أساسـية، وهـي:

ـا . ١ عقلّيً شـديًدا  وعذاًبـا  ألًمـا  يسـبب  الـذي  الفعـل 
. ا ّيً وجسـد

التعذيب أسلوب تحقيق...فاشل
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يقـوم بـه أو يحـرض عليـة أو يسـكت عنـه موظـف . 2
رسـمي.

بقصـد نـزع اعتـراف، أو الحصـول علـى معلومـة، أو . 3
إيقـاع العقوبـة أو التمييـز.

التعذيـب  بيـن  التفريـق  فـي  تسـاعدنا  العناصـر  هـذه 
علـى  عنهـا،  الناتجـة  الجزائيـة  والمسـؤولية  واالعتـداء 

اآلتـي: النحـو 

كونهمـا . 1 فـي  يشـتركان  واالعتـداء  التعذيـب  جريمـة 
العقلـي  المسـتويين  علـى  ألًمـا  يُحـدث  عنًفـا 

لجسـدي. ا و

جرائـم االعتـداء بيـن األفراد العاديين على أنفسـهم . 2
وأموالهم. 

جريمـة التعذيـب يرتكبهـا موظـف رسـمي في سـياق . 3
عملـه كمكلـف بإنفـاذ القانـون وحمايتـه، وال تسـقط 
مرتكـب  الجزائيـة  المسـؤولية  ويتحمـل  بالتقـادم 
الفعـل والموافـق عليـه، والمحـرض عليـه والسـاكت 

عنـه.

أسـباب . 4 كل  مـن  يتجـرد  التعذيـب  جريمـة  ضحيـة 
القـوة  قانوًنـا التـي تجـرده مـن حقـه بالدفـاع عـن 
نفسـه فـي مواجهـة المكلفيـن بإنفـاذ القانـون، حيـث 
يعـّد مقاومتـه لهـم أثنـاء التحقيـق جريمـة يحاسـب 
اإلجرائيـة  القوانيـن  وّفـرت  لهـذا  القانـون؛  عليهـا 
مجموعـة مـن الضمانـات التـي تكفـل عـدم االعتـداء 
الكرامـة اإلنسـانية للمحروميـن مـن حريتهـم. علـى 

تكمـن  هنـا،  التحقيـق  أهميـة  فـإن  ذكـر،  مـا  علـى  بنـاًء 
فـي كونهـا وظيفـة يقـوم بهـا أشـخاص اسـندت لهـم هـذه  
المهمـة، بقصـد حمايـة القانـون والكشـف عـن المعتدين 
عليـه؛ لـذا أوجـب القانـون عليهـم عدم اسـتغالل مهمتهم 
بطـرق وأسـاليب تتنافـى مـع مبـدأ المشـروعية، فحمايـة 
لمبـدأ  صارًخـا  انتهـاًكا  تعـّد  عليـه  باالعتـداء  القانـون 

سـيادة القانـون.  

  إّن مهمـة التحقيـق لهـا غايـات وأهـداف سـامية ونبيلة، 
وقائمـة علـى أسـس علميـة، لذلك يمكـن اعتبار التحقيق 
علًمـا وفّنًـا ومهـارة، وليـس كّل شـخص بالضـرورة قـادًرا 
علـى اإلبـداع فـي هـذا المجـال، والمحقـق الجيـد يجـب 
مهـارات  يمتلـك  العمـل،  لهـذا  علمّيًـا  مؤهـاًل  يكـون  أن 

الوقائـع، وبالـذات فـي  بيـن  الربـط  عاليـة وقـدرة علـى 
التنقـل والربـط واالسـتنتاج، إضافـة إلـى انتمائـه لعملـه، 
وحبـه لـه، وميـزات آخـرى كسـعة الثقافـة واالطـالع علـى 

التجـارب حتـى يقـوم بعملـه بالطريقـة المثلـى. 

أنـه  المؤكـد  مـن  الصفـات،  بهـذه  المحقـق  تحلـى  فـإذا 
يكون قادًرا على القيام بعمله دون أن يلجأ إلى التعذيب 
كوسيلة للحصول على المعلومات، وعليه فاإلشكالية إما 
أن تكـون فـي أدوات البحـث والتحـري وجمع المعلومات، 
أو أن تكـون فـي المحقـق نفسـه. فـإذا كانـت فـي أدوات 
البحـث والتحـري وجمـع المعلومـات، فهـذا يعنـي العمـل 
علـى تطويرهـا وتحسـينها، أمـا إذا كانـت فـي المحقـق 
نفسـه، فإنـه سـيلجأ إلـى أسـلوب التعذيـب، كونـه أقصـر 
الطـرق للحصـول علـى المعلومـات.  األمـر الـذي ينعكس 

سـلًبا علـى نتائـج التحقيـق بشـكل ينافـي الحقيقـة.

هـو  االعتـراف،  علـى  إلجبارهـم  المتهميـن  تعذيـب  إّن 
تعبيـر عـن عجـز اإلدارة فـي اختيـار  وتكويـن العناصـر 
المؤهلـة للمكلفيـن بمهمـة التحقيـق لضمـان عـدم وجـود 
قابيلـة لهـم لممارسـة التعذيـب بعـد إجـراء االختبـارات 
النفسـية لهم، وضمان خلوهم من  الخصائص النفسـية 
التـي يتمتـع بهـا المعذبـون؛ األمر الـذي يؤدي إلى تضليل 

العدالة.

يمكـن اإلشـارة فـي هـذا السـياق، إلـى آراء المختصيـن 
فـي علـم النفـس حـول الخصائـص النفسـية للمعذبيـن، 

وهـي مـا يأتـي:

برؤيـة . 1 الشـخص  اسـتمتاع  تعنـي  وهـي  السـادية: 
اآلخرين، وهم يتألمون، وحصوله على نشوة نفسية 

)وأحياًنـا جنسـية( مـن القيـام بتعذيـب اآلخريـن.

المسايرة: االستجابة ألوامر رؤسائهم، فيها خضوع . 2
االعتـراض  أو  األوامـر  مناقشـة  ودون  ومسـايرة 
عليهـا، وغالًبـا ما يكون هؤالء المسـايرون المنفذون 
مـن أصحـاب الـذكاء المحـدود والثقافـة الضحلة أو 
المنعدمـة ومـن الذيـن يسـّهل إقناعهـم واسـتهواءهم 
واإليحـاء لهـم أن مـا يفعلونـه فيـه مصلحـة للبلـد أو 

للبشـرية أو لقضيـة مـا.

بالمجتمـع: . 3 أو المسـتهينة  السـيكوباتية  الشـخصية 
وهـي شـخصية مضـادة للمجتمـع، ال تحتـرم قوانينه 
وال قيمـه، وال أعرافـة، وهـي شـخصية عدوانيـة ال 
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تعـرف اإلحسـاس بالذنـب أو النـدم، وال تتعلـم مـن 
تجاربهـا السـابقة، وال تعـرف الشـفقة أو الرحمـة، 
أو العـدل أو الكرامـة، وكل مـا يهـم هـذه الشـخصية 
هـو تحقيـق أكبـر قـدر مـن اللـذة، حتى لـو كانت هذه 
اللـذة مبنيـة علـى أكبـر قـدر مـن األلـم الـذي يصيـب 

اآلخريـن.

الشـخصية البارانويـة أو الزورانية: وهـي شـخصية . 4
لهـا،  أعـداًء  الجميـع  فـي  تـرى  متغطرسـة  متعاليـة 
وتتوقـع النوايـا السـيئة واألفعـال السـيئة مـن الناس، 
لذلـك فهـي تتسـم بسـوء الظـن، وتلجـأ إلـى العـدوان 
بأنـه  العـدوان  وتبـرر هـذا  الوقائـي،  أو  االسـتباقي 
األذى  أو  اإلرهـاب  مـن  غيرهـا  أو  نفسـها  لحمايـة 

)األشـرار  الغيـر  مـن  المتوقـع 
وهـذه  نظرهـا(،  فـي  دائًمـا 
اآلخـر،  تحتقـر  الشـخصية 
اسـتطاعت،  إذا  وتسـحقه 
وبالتالـي فلـن ترعـى لـه حرمـة 
تأخذهـا  ولـن  كرامـة،  أو 
بهـا؛  الشـفقة  أو  الرحمـة 
شـياطين  الجميـع  تعـّد  ألنهـا 
تسـتحق  صغيـرة  حشـرات  أو 
واإلذالل. والتعذيـب  السـحق 

التبريـر: وهـو أحـد الدفاعـات . 5
يسـتخدمها  التـي  النفسـية 
غيـر  مـن  بـون  المعذِّ
يقومـوا  لكـي  األنواع السـابقة؛ 
مرتاحـو  وهـم  بالتعذيـب، 
يعـّدون  فمثـاًل  الضميـر، 
مشـروعة  وسـيلة  التعذيـب 
النـاس،  لبقيـة  األمـن  لتحقيـق 
مهمـة،  اعترافـات  النتـزاع  أو 
السـالم  تحقيـق  إلـى  تـؤدي 
)فـي نظرهـم أو نظـر آمريهـم 
النهايـة  فـي  فهـم  وقادتهـم(، 
بقيمـة  التعذيـب  يربطـون 
لهـم  تسـمح  أمنيـة  أو  وطنيـة 

فيـه. والتفنـن  بقبولـه 

ممـا تقـدم، يتبيـن لنـا أهمية مرحلة 

التحقيـق، والـدور والواجبـات وااللتزامـات الملقـاة علـى 
عاتـق الدولـة لضمـان تحقيقهـا العدالـة بيـن المواطنين، 
أو  إخفـاق  فـأّي  والخارجـي،  الداخلـي  األمـن  وإرسـاء 
تقصيـر أو تهـاون فيهـا لـه آثـار قـد تكـون كارثيـة علـى 
الفـرد والمجتمـع، آخذيـن بعيـن االعتبـار أن التحقيقـات 
النطـق  القاضـي فـي  يعتمـد عليـه  الـذي  هـي األسـاس 

بالحكـم.

  أخيـًرا، يتوجـب علـى الدولـة اإلنفـاق السـخي على هذا 
القطاع وتأهيلة وتدريبه، على أعلى مسـتوى، وتوفير ما 
يلـزم مـن إمكانيـات لبنـاء طاقـم تحقيقـي، يحـدث تغييًرا 
جوهرّيًـا فـي الفـرد والمجتمـع، ويحقـق األمـن واألمـان 

ويكـرس العدالة.
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يشـهد العالـم تقدًما في اسـتحداث المعاييـر االتفاقيات 
والصكـوك القانونيـة الهادفـة إلـى إنفـاذ حظـر التعذيب، 
حيـث تضمـن اإلعـالن العالمـي لحقوق اإلنسـان في عام 
األمـم  وأنشـأت  التعذيـب،  أشـكال  لـكل  رفًضـا  1948م 
المتحـدة  األمـم  صنـدوق  1981م  عـام  فـي  المتحـدة 
للتبرعـات لضحايـا التعذيـب مـن أجـل تمويـل المنظمات 
ثـم  وأسـرهم،  التعذيـب  لضحايـا  مسـاعدة  تقـدم  التـي 
وقعـت الـدول علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب فـي عـام 
1984م، فيمـا يرصـد احتـرام ومراقبـة مدى إنفاذ الدول 
لهـذه االتفاقيـة لجنـة مـن خبراء مسـتقلين، تسـمى لجنة 
مناهضـة التعذيـب. وفـي عام 1985م عينت لجنة حقوق 
اإلنسـان أول مقـرر خـاص معنـي بمسـألة التعذيـب، وهو 
حقـوق  حالـة  عـن  اإلبـالغ  واليـة  يتولـى  مسـتقل  خبيـر 
لموظفـي  المهـم  الـدور  بـرز  ثـم  العالـم،  فـي  اإلنسـان 
الصحـة واألطبـاء فـي حمايـة السـجناء والمحتجزين من 
التعذيب، ووضعت مبادئ عامة في معاملة المحتجزين. 
وتطبيًقـا للـدور المهـم الـذي تقـوم بـه منظمـات المجتمع 
التـي  للتقاريـر  أصبـح  التعذيـب،  مكافحـة  فـي  المدنـي 

المقـرر  لـدى  كبيـرة  أهميـة  المنظمـات  هـذه  تصدرهـا 
الخـاص المعنـي بالتعذيـب، والمقـررة الخاصـة بالعنـف 
الموجـه ضـد المـرأة، ولـدى هيئـات رصـد المعاهـدات 
ولجنـة مناهضـة التعذيـب، حيـث تعتمـد هـذه الجهـات 
منظمـات  توثقهـا  التـي  المعلومـات  علـى  كبيـر  بشـكل 

المجتمـع المدنـي.

إّن التعذيـب جريمـة خطيـرة تمـس بشـخصية الضحيـة 
وهـو  اإلنسـان،  فـي  الكامنـة  للكرامـة  إنـكاًرا  وتجسـد 
جريمـة بموجـب القانـون الدولـي، وتحظـره التشـريعات، 

وال يمكـن قبولـه أو تبريـره فـي أي ظـرف. 

مناهضة التعذيب في الصكوك الدولية 
والتشريعات الوطنية

عرفـت المـادة األولـى مـن اتفاقيـة »مناهضـة التعذيـب 
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  المعاملـة  ضـروب  مـن  وغيـره 

بأنـه: التعذيـب   1984 لعـام  المهينـة«  أو  الالإنسـانية 

ــتئصال آليات اس
جريمة التعـذيب
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»أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شـديد، جسـدّيًا كان أم 
عقلّيًـا، يلحـق عمـًدا بشـخص مـا، بقصـد الحصـول منه، 
أو مـن شـخص ثالـث، علـى معلومـات أو علـى اعتـراف، 
أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبـه، أو يشـتبه فـي أنـه ارتكبه، 
هـو أو شـخص ثالـث، أو تخويفـه أو إرغامـه، هـو أو أي 
شـخص ثالث، أو عندما يُلِحُق مثَل هذا األلم أو العذاب 
أّيًـا كان  التمييـز،  ألي سـبب مـن األسـباب، يقـوم علـى 
نوعـه، أو يحـرض عليـه، أو يوافـق عليـه، أو يسـكت عنـه، 
، أو أيُّ شـخص آخـر يتصـرف بصفتـه  موظـٌف رسـميٌّ
الناشـئ  العـذاب  أو  األلـم  ذلـك  الرسـمية. وال يتضمـن 
فقـط عـن عقوبـات قانونيـة، أو المالزم لهذه العقوبة، أو 

الـذي يكـون نتيجـة عرضيـة لهـا«.

يضـم مصطلـح »تعذيـب« مجموعـة متنوعـة مـن صنـوف 
العنـف، مثـل الضـرب بالعصـا، والصدمـات الكهربائيـة، 
واألعمـال  طويلـة،  لفتـرات  والعـزل  الجنسـي،  العنـف 
األعضـاء  والخنـق، وقطـع  اإلغـراق  الشـاّقة، وممارسـة 
والحـرق، والّصلـب لفتـرات طويلـة، والشـبح، والتعـرض 
العينيـن،  عصـب  أو  سـاطعة،  ألضـواء  المتواصـل 
والتعريـض بصفـة مسـتمرة للضجيـج العالـي، والحرمان 
مـن النـوم أو األكل أو الشـرب، واإلكـراه علـى المكـوث 
يقتصـر  ال  كمـا  العنيـف.  الهـّز  أو  منحنًيـا،  أو  واقًفـا 
التعذيـب علـى األذى الجسـدي فقـط، بـل يتعـدى ذلـك 
ليشـمل الممارسـات التي تسـبب أذًى نفسـًيا مثل تهديد 

أقاربـه. أو  الضحيـة  عائلـة 

وتعـد أشـكال التعذيـب كافـة أو أشـكال سـوء المعاملـة 
قـد  التـي  لإلنسـان-  الجسـدية  السـالمة  تطـال  التـي 
محظـورة،  أعمـاالً  القانـون-  بإنفـاذ  مكلفـون  يرتكبهـا 
يجـب مالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتهـم، باعتبارهـا أعمـاالً 
مجَرمـة، وال تسـقط بالتقـادم، بـل ومالحقـة مرتكبيهـا 

الرسـمية.  لوظائفهـم  تركهـم  بعـد  حتـى 

ولقـد كفلـت المواثيـق الدوليـة لحقوق اإلنسـان الحق في 
السـالمة الجسـدية بأشـكاله الجسـدية والمعنوية كافة، 
باعتبـاره مـن أخطـر انتهـاكات حقوق اإلنسـان، وال يوجد 
مطلًقـا تحـت أي ظـرف مـن الظـروف أي مبـرر للجـوء 
إليه، التزاًما بحق اإلنسـان في سـالمة جسـده والمعاملة 
الالئقـة التـي تحتـرم الكرامـة اإلنسـانية المتأصلـة فيه.

حيـث نصـت المـادة 5 مـن اإلعـالن العالمـي لحقـوق . 1

اإلنسـان علـى أنـه: »ال يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب 
وال للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
الحاطـة بالكرامـة«، كمـا نصـت المـادة 7 مـن العهـد 
الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى أنـه: »ال 
يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة 

القاسـية أو الالإنسـانية أو الحاطـة بالكرامـة...«.

وفـي عـام 1984م، وضعـت األمـم المتحـدة مـن أجل . 2
ذلـك اتفاقيـة دوليـة خاصـة بالتعذيـب هدفـت إلـى 
مـن  وغيـره  التعذيـب  ضـد  النضـال  فعاليـة  زيـادة 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
المكلفيـن  سـلوك  وجرمـت  قاطبـة،  العالـم  فـي 
بإنفـاذ القانـون الـذي يسـتهدفون بـه الضغـط علـى 
الجسـد البشـري بالتعذيب أو باإليذاء أو بالضغوط 
النفسـية، مـن أجـل الحصـول على اعتـراف بارتكاب 

جريمـة مـا أو لغايـة تمييزيـة. 

عـام . 3 فـي  اختيـاري  برتوكـول  االتفاقيـة  هـذه  وتبـع 
آلليـة  قانونـي  أسـاس  وضـع  إلـى  هـدف  2002م، 
مسـتقلة دوليـة وأخـرى وطنيـة لحمايـة األشـخاص 
المحروميـن مـن حريتهـم مـن التعذيـب وغيـره مـن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو المهينـة بوسـائل غيـر قضائيـة ذات طابـع وقائي، 
تقـوم علـى أسـاس القيـام بزيـارات منتظمـة ألماكـن 

االحتجـاز.

أمـا علـى صعيـد التشـريعات الوطنيـة الفلسـطينية، . 4
فقـد نصـت المـادة )13( من القانون األساسـي لعام 
2003 علـى أنـه »ال يجـوز إخضـاع أحـد ألي إكـراه 
المحروميـن  المتهمـون وسـائر  ويعامـل  تعذيـب،  أو 
مـن حرياتهـم معاملـة الئقـة، ويقـع باطـاًل كل قـول 
أو اعتـراف صـدر بالمخالفـة ألحـكام الفقـرة األولى 
المـادة )32( مـن  المـادة«. كذلـك نصـت  مـن هـذه 
مـن  أي  علـى  اعتـداء  »كل  أن  علـى  القانـون  ذات 
الخاصـة  الحيـاة  حرمـة  أو  الشـخصية  الحريـات 
العامـة  والحريـات  الحقـوق  مـن  وغيرهـا  لإلنسـان 
التـي يكفلهـا القانـون األساسـي أو القانـون، جريمـة 
الناشـئة  المدنيـة  الدعـوى الجنائيـة وال  ال تسـقط 
عنهـا بالتقـادم، وتضمـن السـلطة الوطنيـة  تعويًضـا 

عـادالً لمـن وقـع عليـه الضـرر«. 
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وعلـى صعيـد قانـون اإلجـراءات الجزائيـة رقـم )3( . 5
لسـنة 2001، فقـد نصـت المـادة )214( علـى أنـه 
طواعيـة  يصـدر  أن  االعتـراف  لصحـة  »يشـترط 
واختيـاًرا، ودون ضغـط أو إكـراه مـادي أو معنـوي، 
أو وعـد، أو وعيـد...«. كذلـك وفـي إطـار اإلجراءات 
وإسـاءة  التعذيـب  وقـوع  احتماليـة  لمنـع  الوقائيـة 
مراكـز  قانـون  مـن   )37( المـادة  نصـت  المعاملـة 
يمنـع  أنـه  »علـى   1998 لعـام  والتأهيـل  اإلصـالح 
ويمنـع  معـه،  الشـدة  اسـتعمال  أو  النزيـل  تعذيـب 
مخاطبـة النزيـل ببـذاءة أو بألقـاب محقـرة ». كمـا 
لعـام  العقوبـات  قانـون  مـن   )108( المـادة  نصـت 
1936 النافـذ المفعـول فـي قطـاع غـزة علـى أن »كل 
موظـف فـي الخدمـة العامـة عـرض شـخًصا آخـر 
السـتعمال القـوة أو العنـف معـه أو أمـر باسـتعمال 
القـوة والعنـف معـه؛ لكـي ينتـزع منـه أو مـن أي فـرد 
مـن أفـراد عائلتـه اعتراًفـا بجـرم أو معلومـات تتعلق 

بجـرم، يعتبـر أنـه ارتكـب جنحـة«. 

بتاريـخ 2014/4/2 . 6 فلسـطين  دولـة  وقـد صادقـت 
علـى العهـد الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، 
لمناهضـة  الدوليـة  االتفاقيـة  علـى  وصادقـت 
التعذيب لعام. ويتضمن البرتوكول الملحق باتفاقية 
مناهضـة التعذيـب إليـه مهمـة لمناهضـة التعذيـب، 
حيث إنه يركز بشكل أساسي على ضرورة أن يكون 
األساسـية  مهماتهـا  مـن  يكـون  وطنيـة  آليـة  هنـاك 
زيـارة السـجون وأماكـن التوقيـف. وقـد أشـار هـذا 
الوطنيـة  الهيئـة  تفويـض  إمكانيـة  إلـى  البرتوكـول 
لحقـوق اإلنسـان بـأداء مهمـة اآلليـة الوطنية سـالفة 
الذكـر، وال سـيما مهمـة زيـارات السـجون وأماكـن 
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  تقـوم  وعملًيـا  التوقيـف، 
الوطنيـة  اآلليـة  بـدور   1994 عـام  ومنـذ  اإلنسـان 
لمناهضـة التعذيـب مـن خـالل مراقبتهـا المسـتمرة 
والمنظمـة لحقـوق اإلنسـان داخـل مراكـز اإلصـالح 
االحتجـاز  مراكـز  وكذلـك  )السـجون(  والتأهيـل 

والنظـارات. 

كيف نناهض التعذيب

هنالـك عـدد مـن الوسـائل  للحـّد مـن التعذيـب ومنهـا: 
أوالً: اإلجراءات الرسـمية المتمثلة في تنظيم  الزيارات 

الدوريـة وغيـر الدوريـة لمراكـز االحتجـاز التـي يجـب أن 
يقـوم بهـا القضـاء والنيابـة العامـة والنواب والمؤسسـات 
الحقوقيـة والرقابيـة، وضـرورة توافـر شـروط ومؤهالت 
وخبـرات وسـمات ومهـارات لـدى األشـخاص الذيـن يتـم 
اختيارهـم للعمـل مـع المحتجزيـن، ومـن األهميـة بمـكان 
قيـام السـلطات باإلعـالن عـن أماكـن االحتجـاز، وتمكين 

المحتجزيـن مـن تقديـم الشـكاوى.

والمتمثلـة  للتعذيـب  العالجيـة  اإلجـراءات  وثانًيـا: 
فعـل  عـن  الناجمـة  والمدنيـة  الجزائيـة  العقوبـات  فـي 
المكلفيـن  علـى  جزائيـة  عقوبـات  وفـرض  التعذيـب، 
بإنفـاذ القانـون، وعلـى األطبـاء الذيـن يسـاعدونهم، وفي 
عـدم صحـة االعتـراف الـذي يؤخـذ مـن المحتجـز بعـد 
ممارسـة التعذيب بحقه، واإلجراءات اإلدارية والتأديبية 
يقترفـون  الذيـن  القانـون  بإنفـاذ  المكلفيـن  لمحاسـبة 
التعذيـب، مثـل: خفـض الرتبـة أو الراتـب، والحرمـان من 
الترقيـة، ومـن اإلجـراءات المهمـة قيـام الدولـة بتعويـض 
ضحايـا التعذيـب أو المعاملـة الالإنسـانية والعمـل علـى 
إعـادة تأهيـل ضحايـا التعذيـب مـن النواحـي المختلفـة 
كالتأهيـل الجسـدي والنفسـي، والعمـل علـى تعويضهـم 
»وتضمـن السـلطة تعويًضـا لمـن وقـع عليـه الضـرر« كمـا 

القانـون األساسـي الفلسـطيني. ورد فـي 

ومسـاءلة  وتعويضهـم،  التعذيـب،  تأهيـل ضحايـا  ويعـّد 
ضحايـا  لمسـاندة  أساسـية  أمـوًرا  حقوقهـم،  منتهكـي 

التعذيـب.

وعلى الصعيد الدولي من األهمية بمكان تمكين المقرر 
الخـاص للتعذيـب مـن زيـارة أماكـن االحتجاز فـي الدولة 
الطرف، وتقديم الدولة تقاريرها الدورية للجنة المعنية 
تدابيرهـا  عـن  فيهـا  تفصـح  التـي  التعذيـب  بمناهضـة 
التشـريعية والقضائيـة والسياسـاتية واإلجرائيـة للوقايـة 
مـن التعذيـب، وتمكيـن منظمـات المجتمـع المدنـي مـن 
تقديـم تقاريـر الظـل التـي تشـتبك مـع التقريـر الحكومي 
فـي مجلـس حقـوق اإلنسـان، وكذلـك مـن خـالل تعزيـز 
االختصـاص  بمنـح  المتعلقـة  القانونيـة  اإلجـراءات 
العالمـي للمحاكـم فـي قضايا التعذيب، بحيث تتمكن أي 
دولـة مـن مسـاءلة أي مقتـرف للتعذيـب ضـد أي إنسـان، 
وكذلـك العمـل علـى تعزيـز التعـاون القضائـي، وتسـليم 

المجرميـن فـي قضايـا التعذيـب.
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تنفـذ الهيئـة زيـارات لمراكـز التوقيـف واالحتجـاز لالطـالع علـى أوضـاع الموقوفيـن، ومـن خـالل المتابعـات والزيـارات 
التـي تنفذهـا الهيئـة لهـذه المراكـز، تلقـى طاقـم الهيئـة خـالل زيـارة تفقديـة ألحـد مراكـز التوقيف واالحتجاز عددًا من 
الشـكاوى حـول التعذيـب وسـوء المعاملـة مـن قبـل خمسـة موقوفيـن، فـي إحـدى المراكـز األمنيـة بمدينـة أريحـا، وقد تم 

توقيفهـم علـى خلفيـة أحـداث مؤسـفة وقعـت فـي مدينـة نابلـس.

تدخالت الهيئة ُتفضي إلى إستجابات محددة
في سياق مناهضة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة 

للمحتجزين والموقوفين
مجيد صوالحة | مسؤول العالقات العامة واالعالم / الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان 
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وأفـاد الموقوفـون لطاقـم الهيئـة أنهـم تعرضـوا لظـروف 
احتجـاز سـيئة وتعرضـوا للضـرب بالبرابيـش والعصـي 
والكراسـي واألحذيـة، كمـا أفـادوا بأنهـم تعرضوا للشـبح 
والتعليق، عالوة على أنه كان يتم اجالسهم على األرض 
علـى هيئـة الركـوع ووضـع قطعـة حديـد بيـن القدميـن، 
ووقـوف أفـراد مـن قسـم التحقيـق علـى طرفـي قطعـة 
وعـدم  شـديداً  ألمـاً  عنـه  ينتـج  الـذي  األمـر  الحديـد 

القـدرة علـى الوقـوف.
 أمـا بالنسـبة للشـبح فـكان يتـم تعليقهـم )وفـق افادتهـم 
لطاقـم الهيئـة( مـن خـالل ربط أيديهـم للخلف وتعصيب 
أعينهم ووضع كيس على الرأس وتعليقهم بباب الحمام، 
الموقوفيـن  أحـد  إصابـة  إلـى  الممارسـات  هـذه  وأدت 
بخلـع فـي الكتـف، إضافـة إلى ذلك فقـد كانوا يتعرضون 
والتلفـظ  عليهـم  باالعتـداء  للتهديـد  افادتهـم(  )وفـق 

بألفـاظ نابيـة. 

التدخالت: 
ولوقف هذه الممارسات غير اإلنسانية تدخلت وخاطبت 
رئيس الجهاز الذي ينتمي مركز التوقيف واالحتجاز له 

برسالة خطية.
القانونيـة  الدائـرة  مديـر  مـع  لقـاًء  الهيئـة  عقـدت  ثـم 
والمراقـب العـام للجهـاز )أفـراد مـن طاقـم الهيئـة الـذي 
نفـذ الزيـارة والمديـر العـام ومديـر دائـرة التحقيقـات(. 
ونتيجـة لتدخـالت الهيئـة المتمثلة فـي المتابعة الحثيثة، 
والزيـارات الميدانيـة على مسـتوى اإلدارة العامة للجهاز 
والمخاطبات. تلقت الهيئة رداً من جهاز األمني المعني، 
بالموضـوع،  للتحقيـق  لجنـة  تشـكيل  تـم  “انـه  فيـه  جـاء 
وتوجهـت اللجنـة للتحقيـق المركـزي واسـتمعت للضباط 
واألفـراد الموقوفيـن هنـاك، وقد تمت معالجة الموضوع 
الالزمـة وتمـت محاسـبة  القانونيـة  واتخـاذ اإلجـراءات 

المتسـبب بالخلل”.
وللتأكـد مـن ذلـك نفذ طاقم الهيئة زيارة لمركز التوقيف 
واالحتجـاز الـذي وردت بحقـه شـكاوى التعذيـب، بعـد 
المالحظـات  الطاقـم  أعـاله. وسـجل  الرسـالة  تلقـي 

التالية:
تم السـماح بالزيارة دون أي معيقات وتم االسـتقبال  	

بطريقـة الئقـة من قبل الجهاز
عنـد الوصـول للمقـر كان هنـاك اجتمـاع للجهـاز من  	

أجـل اسـتالم مديـر جديـد بـدال مـن المديـر السـابق 

وانـه جـاء علـى خليفـة تدخـالت الهيئة .
تـم االلتقـاء بالمديـر السـابق والمديـر الجديـد وتـم  	

اجـراءات بحـق عـدد مـن  اتخـاذ  تـم  بانـه  اعالمنـا 
أفـراد الجهـاز وانـه سـيكون هنـاك رد رسـمي حـول 

ذلـك.
الذيـن  	 الموقوفيـن وخاصـة  مـن  بعـدد  االلتقـاء  تـم 

تقدموا بشـكاوى للهيئة في السـابق وتبين ان هناك 
تغييـر جوهـري فـي المعاملة وهناك تحسـن ايجابي 

فـي ظـروف االحتجـاز.
تـم االسـتماع إلـى عـدد مـن مالحظـات الموقوفيـن  	

حـول زيـارات االهل والعالج واالفراج بسـبب صدور 
قـرارات باإلفـراج. علمـا بـان الزميلـة رنـا كانـت قـد 
حصلـت علـى شـكاوى منهـم حـول هـذه المواضيـع 

قبـل يوميـن.
المديـر  	 الـى  الموقوفيـن  مطالـب  كافـة  نقـل  تـم 

الجديـد الـذي امـر علـى الفـور بمعالجتهـا بصـورة 
. مسـتعجلة

لقـد أدت تدخـالل الهيئـة إلـى تغييـر جـذري فـي إدارة 
مركـز التحقيـق وفـي ظـروف االحتجـاز. 

وبالرغـم مـن نجـاح هـذا التدخـل ووقـف انتهـاك حقـوق 
الموقوفيـن، إال أن أي انتهـاك يُعـد تعـٍد علـى منظومـة 
الحقـوق والحريـات وجـب توقفـه واالمتنـاع عـن تكـراره.
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فـي غرفـة مظلمـة شـديدة البرودة والرطوبـة، ضاع فيها 
كلمـات  بعـض  سـوى  فيهـا  عـاد  ومـا  والمـكان،  الزمـان 
خّطـت علـى الجـدران تطلـب مسـاعدة الرحمـن، عسـى 
أن يخرجهـم مـن ظلـم السـجان إلـى بـّر األمـان، اختلطت 

رائحـة الـدم واأللـم باألمـل. 
يشكل التعذيب أحد الطرق التي تستخدمها بعض الدول 
فـي الحصـول علـى المعلومات، ونـزع االعترافات وإيقاع 
والجماعـات،  األفـراد  إرهـاب  ثقافـة  ونشـر  العقوبـات، 
فـكل ذلـك مبـاح فـي سـبيل حفـظ النظام والحفـاظ على 
االسـتقرار وحمايـة المصلحـة العليـا للوطن مـن أعدائه، 
ويسـتخدم  االحتجاجـات،  ومنـع  األصـوات  كتـم  عبـر 
التعذيـب كأحـد أقصـر الطـرق فـي التحقيقـات، وغالًبـا 
»غرفـة  واحـدة  غرفـة  والضحيـة  المحقـق  تجمـع  مـا 
جهنـم« وبنيـة نفسـية مختلفـة، يسـعى فيهـا الجـالد الـى 
تحقيـق االنتصـار والـذات مـن خـالل إيقـاع أكبر قدر من 
األلـم الجسـدي والنفسـي للضحيـة؛ بهدف كسـر كرامته 
واحتـكار مكانتـه وإلغـاء شـخصيته، وتصويـر واقع جديد 

قائم على أنه ال سقف زمنّيًا محدًدا للتعذيب، وال حرمة 
للوسـائل واألدوات، إذا مـا أراد الضحيـة االسـتمرار فـي 
الصمود والعناد فما زال في جعبتنا المزيد، كما يسـعى 
الجـالد إلـى إلغـاء الملكية الفكرية والنفسـية والجسـدية 

للضحيـة، فهـو اآلن مسـتباح إلـى إشـعار آخـر. 
في هذا المكان حيث تلتقي المتناقضات األلم والصراخ 
وضحـكات الجـالد، وتبـدأ التسـاؤالت: كيـف لـك أن تنام 
علـى  مشـبوًحا  زال  مـا  آخـر  وإنسـان  للراحـة  وتخلـد 
شـباك أو بـاب، كيـف لـك أن تغنـي وأحدهـم يخـرج منـه 
األنيـن بالـكاد، كيـف لـك أن تداعب أطفالـك وتحتضنهم 
وأطفـال الضحيـة مـا زالـوا قلقين غيـر نائمين، ينتظرون 
والدهـم ليحكـي لهـم قصة ما قبل النوم، وتسـود األجواء 
فـي الغرفـة بينهـم، الجـالد سـيد المـكان، وأنـت عبـده 
وحياتـك ومصيـرك كلهـا تحـت رغبتـه، وأن ال قيمـة لـك 
بعـد اليـوم، وتصبـح قيـم التسـامح واإلنسـانية والرحمـة 
والعدالـة والقانـون أشـبه بالسـراب أو أحـالم اليقظـة، 
االكتئـاب  عليـك  يسـيطر  وإنمـا  فقـط،  هـذا  ليـس 

سيكولوجية التعذيب ... 
إلى من يهمة األمر 
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والجسـدي  النفسـي  واإلجهـاد  التعـب  مـع  وخصوًصـا 
والشـعور بقلـة الحـال والضعـف والرغبـة فـي االنتقـام.                                         
التـي  السـياقات  مـن  مجموعـة  علـى  الوقـوف  ويمكـن 

الجـالد:                                    شـخص  يحملهـا 
· سـياق الطاعـة: ففـي أغلـب األوقـات يمتـاز الجـالد 	

أّنـه شـخص مطيـع لألوامـر، وأثنـاء فـرض طاعتـه 
علـى اآلخريـن يفقـد إنسـانيته، ويعّطل عقله، ويغيب 
ضميـره عبـر فـرض سـلطته ونفـوذه علـى الضحيـة.

· يعـّد 	 السـياق  هـذا  ففـي  األيديولوجيـا:  سـياق 
الضحيـة أنـه إنسـان عـدو للوطـن، ويشـكل تعارًضـا 
مـع مصلحـة الدولـة، وقيمهـا عبـر وصفـه بالخيانـة 
مـن  بـّد  ال  ولذلـك  المخـدرات،  وتجـارة  والدعـارة 

الـوالء. علـى  إرغامـه  أو  منـه  التخلـص 
· يعـّد ممارسـة 	 السـياق  وفـي هـذا  الطبقيـة:  سـياق 

التعذيب ضد شخص ما من طبقة معينة  محظوًرا؛ 
ألنـه سـوف يسـلط األضـواء عليه مـن خالل اإلعالم 
فـإّن  المقابـل،  وفـي  اإلنسـان،  حقـوق  ومؤسسـات 
تعذيـب أشـخاص ينتمـون إلى طبقـات أو مجموعات 
حزبيـة أو اجتماعيـة صغيـرة، لـن يشـّكل مسـاءلة أو 

محاسـبة للجانـي.
كما تسـمو على شـخصية الجالد مجموعة من السـمات 
فقـد  الوقـت،  مـع  المكتسـبة  السـلوكية  والخصائـص 
متصاعـد  بشـكل  يضحـك  األوقـات  مـن  كثيـًرا  تجـده 

مـع زيـادة ألـم الضحيـة وقسـوة التعذيـب، وربمـا يلجـأ 
إلـى تعذيـب أكثـر مـن شـخص، فـي وقـت واحـد، بهـدف 
زيـادة النشـوة والشـعور بالـذات الضائعـة، والحًقـا يمكـن 
الحاملـة  السـكيوباتية  الشـخصية  يحمـل خصائـص  أن 
والناقمـة علـى المجتمـع، فهـو شـخص معـاٍد لآلخريـن، 
وال يعتـرف بالقوانيـن واألعـراف، ويـرى أّنـه وحـده مـن 
يملـك القانـون، أو ربمـا يحمـل شـخصية بارونية متعالية 
وأفـراده  المجتمـع  فـي  يـرى  اآلخريـن  علـى  متغطرسـة 
أعـداء لـه، ويـرى فيهـم سـوء الظـن والشـك؛ ولذلك يلجأ 
إلـى التعذيـب  ويشـرعنه لحمايـة الوطـن والمواطـن، إن 
اآلثار المترتبة على التعذيب لها انعكاسـات سـلبية على 
المسـتوى النفسـي للفـرد، كمـا أنهـا تؤثـر بشـكل مباشـر 
علـى عالقتـه باألسـرة وعالقاتـه مـع المجتمـع، وتكمـن 
التعذيـب،  تحـرم  التـي  القوانيـن  غيـاب  فـي  الخطـورة 
هـذه  يمارسـون  لمـن  والمحاسـبة  بالمسـاءلة  تقـوم  وال 
الجريمـة؛ األمـر الـذي ينعكـس بشـكل سـلبي على السـلم 
األهلـي، ويسـاعد علـى خلـق منـاخ مـن التوتـر والعـداء 
ونشـر ثقافـة الكراهيـة، وإنـكار اآلخـر، وربمـا االنتقـام 
فـي الوقـت المناسـب، لذلك ال بـد من العمل الجاد تجاه 
تحريـم وتجريـم التعذيـب وتعزيـز مبـادئ حقوق اإلنسـان 

والمحاسـبة الجـادة لـكل مـن يعـذب أخـاه اإلنسـان.
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تشـكل المؤسـسات الوطنيـة جـزًءا حيويـًا مـن األنظمـة الوطنيـة القويـة لحمايـة حقـوق اإلنـسان، وتلعـب دوًرا رئيسـًيا في 
الربــط بيــن أنظمــة حقــوق اإلنــسان الدوليــة والمحليـة. كمـا أّن واليـة هـذه المؤسـسات تتيـح لهـا إمكانيـة التعامـل مـع 
جميـع الجهـات الفاعلـة المعنيـة عـى المسـتوى الوطـني، فضـاًل عـن التفاعـل مـع اآلليـات الدوليـة، مـن أجـل المساهمـة 
في منـع التعذيـب. وعــلى الرغــم مــن اضطــالع المؤســسات الوطنيــة بواليــات واســعة تقتــضي منهــا حمايــة وتعزيــز 
جميـــع الحقـــوق اإلنسانيـــة لجميـــع األشـــخاص، إال أن هنـــاك حجـــًجا قويـــة تدعـــو إلى إيـــالء المؤســسات الوطنيــة 
عنايــة خاصــة لمنــع التعذيــب. يمثـل التعذيـب أحـد أبشـع االنتهـاكات لحقـوق اإلنـسان، حيـث اإنـه اعتـداء علـى جوهـر 
كرامــة اإلنــسان. علــى الرغــم مــن أن التعذيــب محظور حظًرا مطلًقا بموجب القانون الدولي، إال أنه ال يزال ظاهرة 
واسـعة االنتشـار فـي جميـع أنحـاء العالـم؛ لذلـك فـإّن مكافحـة التعذيـب تتطلـب المشـاركة الفعالـة للعديـد مـن الجهـات 
الفاعلة، بما فيها المؤسسات الوطنية. وقــد يــؤدي التركيــز عــلى الوقايــة إلى ظهــور بعــض التحديــات والفــرص أمـام 
المؤســسات الوطنيــة. إذ تعمــل غالبيــة المؤســسات الوطنيــة  كهيئات »تفاعلية« تسـتجيب للشـكاوى المقدمة لها من 
األفـراد أو المنظمـات، وال تبـادر بإجـراء تحقيقـات أو اتخـاذ أي إجـراءات وقائيـة أخـــرى. فـي حيـــن أّن االنتقـــال مـــن 
ًّـا، إال أنـــه تجـــدر اإلشارة إلى ان واليـــة المؤســـسات الوطنيــة تتضمــن  هـــذا العمـــل التفاعـــلي يمكـــن أن يمثـــل تحديــ

أيضــًا اتخــاذ إجــراءات وقائيـة، مثــل:

y تشــجيع اإلصــالح القانــوني. 	

y إدارة بــرامج التدريــب ورفــع مســتوى الوعــي العــام.	

 لذلــك، فــإّن زيـادة التركـز عـلى الوقايـة مـن التعذيـب تتيـح للمؤسـسات الوطنيـة فرصـة لتحقيـق تـوازن بيـن الجوانـب 
المختلفــة لواليتهــا وللمشاركــة في اإلجراءات الوقائية بطريقة أكثر استراتيجية. 

دور المؤسسات الوطنية في منع التعذيب 
إعداد: إسالم التميمي | مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة الجماهيرية / الهيئة   المستقلة   لحقوق   اإلنسان 
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أهميـة منـع التعذيب لمؤسسـات حقوق اإلنسـان 
الوطنية 

عـــاًدة مـــا تكـــون مؤســـسات حقـــوق اإلنـــسان الوطنيــة 
مـــن  مســـتوى  كل  فـي  للمساهمـــة  مثـــالي  وضـــع  فـي 
التعذيـــب  لمنـــع  المتكاملـــة  مســـتويات االستـــراتيجية 
وســـوء المعاملـــة فـي بالدهـــم، إذ تسـتطيع مؤسسـات 
إطـار  وضـع  فـي  المسـاهمة  الوطنيـة  اإلنسـان  حقـوق 

قانونـي فّعـال مـن خـالل: 
y	 معاهـدات علـى  التصديـق  علـى  الدولـة  تشـجيع 

الصلـة. ذات  الدوليـة  اإلنسـان  حقـوق 
y	 لجعـل قانونيـة  إصالحـات  إجـراء  إلـى  الدعـوة 

التعذيـب جريمـة جنائيـة ومنـع الموظفيـن المكلفيـن 
اسـتخدامه. مـن  القانـون  بإنفـاذ 

وتسـتطيع هذه المؤسسـات المسـاهمة في تنفيذ اإلطار 
القانونـي من خالل:

y	.مراجعة إجراءات االحتجاز
y	.التحقيق في مزاعم التعذيب
y	 المسـاهمة فـي برامـج التدريب الموجهـة للموظفين

العموميـن المعنيين.
آليـات  فـي  المسـاهمة  المؤسسـات  هـذه  وتسـتطيع 

خـالل: مـن  بدورهـا،  القيـام  وكذلـك  الرقابـة، 
y	 .التعاون مع الهيئات الدولية
y	.مراقبة أماكن االحتجاز
y	 المحتجزيـــن معاملـــة  حـول  العـام  الوعـي  تعزيـز 

وأوضاعهـــم.
الترتيبـات والتهييئـات المطلوبـة مـن الدولـة في 

سـياق مناهضـة التعذيب 

يتطلـب التنفيـذ الفّعـال فـي اتخـاذ تدابيـر عمليـة علـى 
مسـتويات مختلفـة، لضمـان احتـرام القوانيـن الوطنيـة 
والمعاييـر الدوليـة المتعلقـة بالتعذيـب وسـوء المعاملـة 
العملـي، وعلـى الدولـة أن تراعـي إجـراء  فـي التطبيـق 
المسـتوى  علـى  واإلجـراءات  التدابيـر  مـن  مجموعـة 

الوطنـي: 

التدريب والتثقيف . 1
بتنفيـذ  المعنيـة  المختلفـة  الجهـات  تحصـل  أن  بـدّ  ال 
اإلطـار القانونـي، وبخاصـة العاملـة فـي مجـال العدالـة 

وأعضـاء  والقضـاء  القانـون،  إنفـاذ  )مسـؤولو  الجنائيـة 
علـى  االحتجـاز(  مراكـز  إدارة  علـى  والقائمـون  النيابـة 
تدريـب مناسـب يتلقـى فيه المتدربـون المعنيون المعرفة 
الممارسـات  لتطويـر  المطلوبـة  والمهـارات  الالزمـة 
المثلـى التـي تحتـرم هـذه المعاييـر، وتلتـزم بمقتضيـات 

الناظمـة.  واللوائـح  القوانيـن 

التدابير والسياسات اإلجرائية . 2
عامـة،  وسياسـات  إجرائيـة  ضمانـات  وضـع  ينبغـي 
والتأكد من عملها على النحو المطلوب، وال سـيما فيما 
يتعلـق باألشـخاص المحروميـن من حريتهم. وقد يشـمل 
ذلـك التأكـد مـن حفـظ السـجالت بشـكل صحيـح فـي 
أماكـن االحتجـاز ومن إجـراءات مراجعة دورية لمدونات 
قواعـد السـلوك للموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون. 

التحقيق والعقاب. 3
ّـال فـي   ال بــدّ مــن إجــراء تحقيــق سريــع ونزيــه وفعـ
ادعاءات التعذيــب، حــتى في حالــة عــدم وجــود شـكوى 
رســمية، ويجــب »أن يســعى التحقيــق لتحديــد طبيعــة 
هــذه األفعــال المزعومــة وظــروف ارتكابهــا، ولتحديــد 
هويـة أي شـخص، ربمـا يكـون قـد تـوّرط فيهـا«. ويجـب 
توقيــع العقوبــة المناسـبة عـلى كلِّ مـن يخالـف القانـون، 
وإال انتشـرت ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب الـتي يمكـن أن 
تــؤدي إلى إضعــاف قــوة القانــون وتنفيــذه. ويعّد اتخـاذ 
إجــراءات للتصــدي لظاهــرة اإلفـالت مـن العقـاب أكثـر 
أهميــة في حالــة التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث إنها 
وينبغـي  الظــروف.  فـي جميــع  ًّـا  تامـ محظــورة حظــًرا 

اتخـاذ اإلجـراءات اآلتيـة:
y	.تعزيز استقالل القضاء
y	.إنشاء آليات فعالة وميسرة لتلقي الشكاوى
y	 ،المجانيـة القانونيـة  المسـاعدة  توفـر  ضمـان 

مزاعـم  فـي  والفعـال  السـريع  التحقيـق  وضمـان 
التعذيـب أو سـوء المعاملـة، وضمـان معاقبـة كّل مـن 

القانـون.  يخالـف 

تعويض الضحايا وجبر الضرر . 4
يجـــب أن يحصـــل ضحايـــا التعذيـــب وســـوء المعاملـــة 
رد  ذلـــك  ويتضمـــن  وفعـــال،  كامـــل  تعويـــض  عـــلى 
الحقـــوق والتعويـــض المـــالي، وإعـــادة التأهيـــل وجبـر 
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الضـرر، أو الترضيـة وضمـــان عـــدم التكـــرار. ويجـــب 
تقديـــم تعويضـــات ماليـــة عـــن األضـرار التـــي يمكـــن 
تشـــمل  أن  فيمكـــن  الترضيـــة  أمـــا  ًّـا.  ماديــ تقديرهـــا 
إصـــدار  مثـــل  اإلجـــراءات،  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
إعـــالن رســـمي الســـتعادة كرامـــة الضحايـــا أو تقديـــم 
اعتـــذار علـنــي أو إحيـــاء ذكـــرى الضحايـــا وتكريمهــم.

آليات الرقابة . 5

باإلضافـة إلـى وجـود إطـار قانوني فّعال، هنــاك ضرورة 
حــدوث  خطــر  ألّن  للرقابــة؛  آليــات  إلنشــاء  أيضـًـا، 
التعذيــب قائم في جميــع البلــدان وفي جميــع األوقـات. 
فيمكــن آلليــات الرقابــة أن تساعــد في تحديــد مناطـق 
الخطـر المحتمـل وطـرح الضمانـات الممكنـة. وتساعــد 
آليــات الرقابــة اإلداريــة المنشأة داخــل المؤســسات - 
مثـــل دوائر تفتيـــش مراكـــز الشرطـــة أو دوائــر تفتيــش 
الدولــة،  مؤســسات  أداء  مراقبــة  علـى   - الســـجون 
ومــدى احترامهــا للقواعــد واألنظمـة التشريعيـة. وعـلى 
الرغــم مــن الفائدة الكبيــرة آلليــات الرقابــة الداخليــة، 
إال أنهـــا ال تكفـــي بمفردهـــا لالضطـــالع بهـــذا العمـــل 
الوقــائي؛ ألنهــا تفتقــر إلى االســتقالل، ومهمتهــا تميــل 
إلـى الطابـــع اإلداري. وباإلضافـــة إلـى آليـــات الرقابـــة 
الداخليـــة، ال بـــّد مـــن إنـشــاء آليـــات مســـتقلة لزيـــارة 
أماكـــن االحتجـــاز. فـــإّن مجــرد إمكانيــة دخــول هيئات 
مســتقلة إلـى أماكــن االحتجــاز، فـي أّي وقــت شـاءت، 
لــه تأثيــر رادع قــوي. وليــس الهـدف مـن هـذه الزيـارات 
توثيــق حــاالت التعذيــب أو التنديــد بالوضــع أو أفعــال 
العــام  األداء  تحليــل  هــو  الهــدف  وإنمــا  الســلطات. 

ألماكــن االحتجــاز وتقديــم توصيــات بنــاءة تســعى إلـى 
اإلنــسان  الدوليــة لحقــوق  المنظومــة  تحسيــن وتمثــل 
الهيئـات  تســتطيع  حيــث  ًـا،  أيضـ مهمــة  رقابيــة  آليــة 
مراجعــة  الصلــة،  ذات  المعاهــدات  بموجــب  المنشــأة 
وتقديــم توصيــات بشــأن اإلطــار القانــوني الـذي تنفـذه 
ومنظمــات  اإلعــالم  لوسـائل  يمكــن  وأخيــًرا،  الدولــة. 
فّعــال  إيجــاد نظــام  أن تسهــم فـي  المــدني  المجتمــع 
للضوابــط والتوازنــات لمنع التعذيــب وحظــره. فيمكــن 
مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة المســؤولة، وحمــالت 
المســتهدفة  الوعــي  رفــع  ومبــادرات  العامــة  التوعيــة 
زيــادة المعرفــة، والفهــم لهــذه القضايــا، والتأثيــر فـي 
الــرأي العــام، والمساعـدة عـلى تغييـر مواقـف أصحـاب 

المصلحــة وصنــاع القــرار.

اإلصالح القانوني والتشريعي . 6
ينبغـي علـى الدولـة فـي سـياق جهودهـا لمنـع التعذيـب 
الدوليـة،  المعاييـر  العمـل علـى مواءمـة تشـريعاتها مـع 
مـن  جـزًءا  لتصبـح  الصلـة  ذات  االتفاقيـات  وإدمـاج 
التشـريعات السـارية علـى المسـتوى الوطنـي مـن خـالل: 

y	 فـي التعذيـب  لمصطلـح  شـامل  تعريـف  تضميـن 
الوطنيـة. التشـريعات 

y	 ضمـان اعتبـار التعذيـب جريمـة جنائيـة محـددة في
القانـون الوطني. 

y	 .عدم قبول األدلة المنتزعة عن طريق التعذيب
y	 مـن العرفـي كمصـدر  الدولـي  بالقانـون  االعتـراف 

الوطنـي.  القانـون  إثـراء  مصـادر 
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تعانـي النزيـالت فـي مراكـز االصالح والتأهيـل في دولة 
فلسـطين، بتهميـش فـي تمتعهـن بحقوقهـن التـي كفلتهـا 
المواثيـق واالتفاقيـات الدولية والقانون الوطني، وتواجه 
النزيـالت مزيـدا مـن الصعوبـات ضاعفـت مـن معاناتهن 
الناجـم  التمييـز  المراكـز، سـواء مـن حيـث  تلـك  داخـل 
عـن التفـاوت فـي الحقـوق والخدمـات والبيئـة الماديـة 
واالمكانيـات بيـن مركـز إصـالح وآخر على مسـتوى دولة 
فلسـطين، أو مـن حيـث افتقـار قانـون مراكـز االصـالح 
والتأهيـل إلـى العديـد مـن المعاييـر التـي تعـزز وتحمـي  
الدوليـة   والمواثيـق  للمعاييـر  وفقـا  النزيـالت  حقـوق 

الخاصـة باحتجـاز النسـاء.

رصـدت الهيئـة اوضـاع النزيـالت فـي مراكـز االصـالح 
والتأهيـل فـي فلسـطين خـالل عـام 2016، مـن خـالل 
تقريرهـا الـذي اصدرتـه للوقـوف علـى واقـع النزيـالت 
فـي هـذه المراكـز، ومعرفـة مـدى انسـجامه مـع المعايير 
النـزالء  لحقـوق  الناظمـة  والوطنيـة  الدوليـة  القانونيـة 
فـي مراكـز االصـالح والتأهيـل، والوصـول إلـى مواطـن 
الضعـف والخلـل، للعمـل مـن اجـل تالفـى اوجـه النقـص 
والقصـور، علـى المسـتوى التشـريعي والبيئـة والظـروف 
والتدريـب  التأهيـل  ببرامـج  او  بالمـكان  المحيطـة 
المقدمـة لهـن، وتطويـر تلـك المراكـز بمـا يتناسـب مـع 

والمكفولـة. المصانـة  والدوليـة  القانونيـة  المعاييـر 

للمعيقـات  اسـتعراضه  خـالل  مـن  التقريـر  أظهـر 
البيئـة الماديـة الخاصـة بالنزيـالت  القانونيـة وظـروف 
والخلـل  القصـور  مـدى  والتأهيـل،  االصـالح  مراكـز  فـي 
في منظومة التشريعات والقوانين الوطنية مقارنه مع 
والقانونيـة  الماديـة  البيئـة  وقصـور  الدوليـة،  المعاييـر 
لمراكـز االصـالح والتأهيـل الخاصـة بالنزيـالت، مقارنـة 
المحليـة،  والقوانيـن  بالتشـريعات  المكفولـة  بالحقـوق 

الحقـوق. لتلـك  الناظمـة  الدوليـة  والمعاييـر 

وقـد خلصـت الهيئـة إلـى العديد مـن التوصيات الخاصة 

بأصحاب الواجب على المسـتوى التشـريعي والتنفيذي، 
للقيـام بدورهـا فـي تعزيـز وتطويـر أوضـاع النزيـالت في 

فلسـطين، والتـي تبلـورت في التالي:

توصيات خاصة بأصحاب الواجبات 
على المستوي التشريعي

· ضرورة تعديل قانون رقم )6( لسـنة 1998م  بشـأن 	
مراكز اإلصالح والتأهيل، بما يكفل إدماج المعايير 
الدوليـة الناظمـة لمعاملـة النزيـالت، ويضمـن عـدم 
واخـذ  أساسـي،  كمبـدأ  الجنسـين  بيـن  التمييـز 
بعيـن  النزيـالت  بالنسـاء  الخاصـة  االحتياجـات 
االعتبـار، وخصوصـا )الرعايـة النفسـية، والصحـة 
يراعـي  بمـا  الجنسـية(،  والحمايـة  الوقائيـة، 
احتياجاتهـا كامـرأة ويراعي دورهـا االجتماعي كأم،  
وإعطـاء صالحيـة إلدارة المراكـز أن تتقدم بشـكوى 
تعرضـت  المـرأة  أن  ثبـت  إذا  النيابـة  جهـاز  ضـد 

التحقيـق. أثنـاء  للعنـف 

· ضـرورة خفـض احتجاز النسـاء تحـت رهن التحقيق 	
واالفراج عنهن بكفالة، أو االستعاضة عنها بتدابير 

احترازيـة، حتى انتهاء المحاكمة.

· الحبـس 	 بديلـة غيـر  إلـى عقوبـات  اللجـوء  ضـرورة 
فـي القضايـا التـي ال تمثـل خطـورة اجراميـة كبيـرة، 
بهـدف تالفـي االثـار السـلبية للحبـس علـى الوضـع 
االجتماعـي والنفسـي للنسـاء، ومـا يخلفـه مـن أثـار 
سـلبية علـى اطفالهـن، ويسـهل مـن إعـادة ادماجهـن 

فـي المجتمـع.

· باألطفـال 	 خاصـة  احتجـاز  مراكـز  توفيـر  ضـرورة 
بمؤسسـات  اسـوة  عشـرة  الثامنـة  دون  االنـاث، 

الذكـور. مـن  االطفـال  احتجـاز 

· ضـرورة ان يتضمـن القانـون أحكامـا خاصـة تراعـي 	

أوضاع النزيالت في مراكز 
التأهيل واالصالح في فلسطين

/تاسايسلاوتاعيرشتلاىلعةباقرلاةرئادقسنم|ةينه مزاح يماحلما دادعإغزة
قوقحلةلقتسلماةئيهلااإلنسان
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ظـروف المـرأة التـي لديهـا ابنـاء سـواء مـن يصحبها 
داخـل السـجن او مـن االطفـال خـارج السـجن بمـا 

يضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل.

توصيات خاصة بأصحاب الواجبات 
على المستوى التنفيذي

· االصـالح 	 مراكـز  فـي  االماكـن  موائمـة  ضـرورة 
والتأهيـل الخاصـة بالنزيـالت وفقـاً للمعاييـر التـي 
النسـاء  لمعاملـة  المتحـدة  االمـم  قواعـد  تضمنتهـا 
السـجينات والتدابيـر غيـر االحتجازيـة للمجرمـات 
» قواعـد بانكـوك«، مـن حيـث المبانـي المنفصلـة، 
تجهيـزات ومسـاحات الغـرف، مـكان خـاص بأوقات 
مـكان  بالطعـام،  خـاص  مـكان  الفـورة(،   ( الفـراغ 
بالنزيـالت  خـاص  ومـكان  للحوامـل،  مخصـص 
النزيـالت. باقـي  عـن  منفصـل  واطفالهـم  االمهـات 

· ضـرورة تجهيـز مراكـز االصـالح والتأهيـل الخاصـة 	
فـي  سـواء  المالئمـة،  الطبيـة  بالعيـادات  بالنسـاء 
التجهيزات اللوجسـتية او البشـرية، لتقديم خدمات 
صحيـة وطبيـة، بمـا يتـالءم مـع الحقـوق المكفولـة 

للنـزالء والنزيـالت.

· المقدمـة 	 والحقـوق  الخدمـات  توفيـر  ضـرورة 
للنزيـالت فـي مراكـز االصـالح والتأهيـل المنتشـرة 
فـي فلسـطين علـى قـدم المسـاواة ودون تمييـز بيـن 

واخـر. مركـز  فـي  النزيـالت 

· برامـج 	 والتأهيـل  االصـالح  مراكـز  تبنـي  ضـرورة 
تأهيل نفسـي واجتماعي اساسـية، قائمة على تبني 
معاييـر واجـراءات اصالحية، تهدف إلى اعادة دمج 

وتمكيـن النزيـالت كمـا نـص عليـه القانـون.

· خاصـة 	 قواعـد  الـوزراء  مجلـس  إصـدار  ضـرورة 
عنـد  واالنضباطيـة،  التأديبيـة  العقوبـات  بتطبيـق 
المرعيـة،  والقوانيـن  لألنظمـة  النزيـالت  مخالفـة 
الحكوميـة  الرقابيـة  للرقابـة مـن االجسـام  تخضـع 

االنسـان. لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة 

· وتبـادل 	 تدريبيـة  وبرامـج  خطـط  وضـع  ضـرورة 
خبـرات للعامليـن والعامـالت فـي مراكـز االصـالح 
بمـا  قدراتهـم  لتنميـة  بالنسـاء،  الخاصـة  والتأهيـل 
يكفـل تمتـع النزيـالت بحقوقهن المكفولـة بالمواثيق 

الوطنـي. والقانـون  الدوليـة 
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تولـى   ،2016 نوفمبـر   / الثانـي  تشـرين   1 بتاريـخ  
الخـاص  المقـرر  مهـام  ميلتسـر   نيلـز  البروفيسـور 
لألمـم المتحـدة المعنـي بالتعذيـب وغيـره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة 
.و ميلتسـر هو أسـتاذ كرسـي حقوق اإلنسـان بــأكاديمية 
اإلنسـان.  وحقـوق  اإلنسـاني  الدولـي  للقانـون  جنيـف 
وسـبق لــه أن عمل لسـنوات في اللجنة الدولية للصليب 
األحمـر، وتبـوأ عـدة مناصـب منهـا المستشـار القانونـي 
للمقـرر  نيلـز خلفـاً  البروفيسـور  تعييـن  وقـد جـاء  لهـا. 
فيهـا  عمـل  والتـي  مانديـز  خـوان  السـابق  األرجنتينـي 
خـالل الفتـرة مـن 2010-2016 بعـد أن تـم تجديـد فتـرة 

واليتـه مـرة ثانيـة. 

عمـل البروفيسـور ميلتسـر لمـدة 12 عامـا مـع اللجنـة 
ومنـدوب  قانونـي  كمستشـار  األحمـر  للصليـب  الدوليـة 
النـزاع  مناطـق  مختلـف  فـي  الوفـد  رئيـس  ونائـب 
عـام  فـي  الدوليـة  اللجنـة  تـرك  أن  والعنف. بعـد 
2011، شـغل مناصـب أكاديميـة كمديـر أبحـاث لمركـز 
)جامعـة  اإلنسـان  لحقـوق  السويسـري  االختصـاص 
الدولـي  اإلنسـاني  للقانـون  كرئيـس سويسـري  زيـورخ(، 
األمنيـة  للتحديـات  أول  وكزميـل  جنيـف(  )أكاديميـة 
الناشـئة )مركـز جنيـف لسياسـة األمـن(، ومثـل المجتمع 
المدنـي فـي اللجنـة التوجيهيـة للمدونـة الدوليـة لقواعد 

الخـاص. األمـن  خدمـات  مقدمـي  سـلوك 

وفـي سـياق مسـيرته المهنيـة، عمـل البروفسـور ميلتسـر 
أيضـا كمستشـار أقـدم لشـؤون السياسـة األمنيـة لـدى 
الخارجيـة،  للشـؤون  السويسـرية  االتحاديـة  اإلدارة 
وقـام بواليـات استشـارية للمؤسسـات ذات النفـوذ مثـل 
األمـم المتحـدة، واالتحـاد األوروبـي، والصليـب األحمـر، 
ووزارة الدفـاع االتحاديـة السويسـرية، ودعيـت بانتظـام 
لجنـة  إلـى  ذلـك  فـي  بمـا  الخبـراء،  شـهادات  لتقديـم 
التقليديـة  األسـلحة  واتفاقيـة  األولـى،  المتحـدة  األمـم 
التابعـة لألمـم المتحـدة، والمجلس االستشـاري لمسـائل 
نـزع السـالح التابـع لألمـم المتحـدة، ومختلـف اللجـان 

سويسـرا. األوروبـي،  لالتحـاد  البرلمانيـة 

وقـد ألـف البروفسـور ميلتسـر كتبـا حائـزة علـى جوائـز 
وترجمت على نطاق واسع، منها: »القتل المستهدف في 
القانـون الدولـي« )أوكسـفورد، 2008، جائـزة غوغنهايـم 
2009(، »التوجيـه التفسـيري للجنـة الدولية بشـأن فكرة 
 )2009( الحربيـة«  األعمـال  فـي  المباشـرة  المشـاركة 
وكتيـب رسـمي للجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر »القانون 
فضـال   ،)2016( شـاملة«  مقدمـة   - الدولـي  اإلنسـاني 
عـن العديـد مـن المنشـورات األخـرى فـي مجـال القانون 
التكنولوجيـات  مجـال  فـي  لخبرتـه  الدولي. ونظـرا 
االتحـاد  برلمـان  ميلتسـر  البروفيسـور  كلـف  الجديـدة، 
عـن  وسياسـية  قانونيـة  دراسـة  بإعـداد  األوروبـي 
»اآلثـار المترتبـة علـى اسـتخدام الطائـرات بـدون طيـار 
 ،)2013( اإلنسـان«  حقـوق  مجـال  فـي  والروبوتـات 
وحلـف   ،)2013 )كالدريـدج،  تأليفـه  فـي  شـارك  كمـا 
شـمال األطلسـي التابـع لـوزارة حلـف شـمال األطلسـي، 
»اسـتقاللية توجيـه السياسـات فـي نظـم الدفـاع« )الناتو 

.)2014 أكـت، 

ميلتسـر  البروفيسـور  خـاض  المهنيـة،  حياتـه  وطـوال 
حفاظـا علـى كرامـة اإلنسـان وسـيادة القانـون مـن خالل 
الترويـج المتواصـل وإعـادة التأكيـد وتوضيـح المعاييـر 
القانونيـة الدوليـة التـي توفـر الحمايـة لمـن يتعرضـون 

العنـف األخـرى. المسـلحة وحـاالت  للنزاعـات 

تعيين البروفيسور نيلز ميلتسر  

مقـــررًا خاصـــًا معنيـــًا بمســـألة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب 
المهينـــة أو  الالإنســـانية  أو  القاســـية  العقوبـــة  أو  المعاملـــة 
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والية وإختصاص المقرر الخاص المعني 
بالتعذيب 

تغطـي الواليـة جميـع البلـدان بغـض النظر عمـا إن كانت 
دولـة صدقـت علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيـره 
مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو االنسـانية 

أو المهينـة.
وتتألف الوالية من ثالثة أنشطة:

فيمـا . 1 الـدول  إلـى  العاجلـة  المناشـدات  إحالـة 
يتعلـق بأفـراد قيـل بأنهـم يواجهـون خطـر التعـرض 
حـاالت  بشـأن  مراسـالت  علـى  عـالوة  للتعذيـب، 

الماضـي؛ فـي  مزعومـة  تعذيـب 

واالضطالع بزيارة تقصي حقائق قطرية؛. 2
وتقديـم تقاريـر سـنوية عـن أنشـطته وواليتـه وطـرق . 3

والجمعيـة   اإلنسـان  حقـوق  مجلـس  عمله إلـى 
العامـة.

وعلـى خـالف آليـات الشـكاوى الخاصـة بهيئـات رصـد 
ال  الخـاص  المقـرر  فـإن  اإلنسـان،  حقـوق  معاهـدات 
يحتـاج إلـى اسـتنفاد إجـراءات االنتصـاف المحليـة حتـى 
المقصـودة  الحقائـق  تدخـل  فعندمـا  العمـل.  فـي  يبـدأ 
فـي نطـاق أكثـر مـن واليـة مـن الواليـات التـي أنشـأتها 
اللجنـة، يجـوز للمقـرر الخـاص أن يقـرر مفاتحـة آليـات 
مواضيعيـة أخـرى والمقرريـن القطرييـن بهـدف إرسـال 
مراسـالت مشـتركة أو التمـاس القيـام ببعثـات مشـتركة.

اإلجراءات الخاصة آلية للحماية من إنتهاكات 
حقوق اإلنسان 

خبراء  اإلنسان  حقوق  لمجلس  الخاصة  اإلجراءات 
بواليات  مكلفون  اإلنسان  حقوق  مجال  في  مستقلون 
لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور 
اإلجراءات  ونظام  ببلدان محددة.  أو خاص  مواضيعي 
المتحدة  األمم  آليات  في  أساسي  عنصر  الخاصة 
لحقوق اإلنسان ويغطي جميع حقوق اإلنسان: المدنية 
واالجتماعية.  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
 43 ،2016 أيلول/سبتمبر  حتىي 30  وتوجد، 

والية مواضيعية و14 والية قطرية .

وبدعـم مـن مفوضيـة األمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 
اإلنسـان، تقـوم اإلجـراءات الخاصة بزيـارات قطريـة ،  
وتتخـذ مـا يلـزم مـن تدابيـر بشـأن الحـاالت والشـواغل 
وذلـك  نطاقـاً  أوسـع  هيكلـي  بطابـع  المتسـمة  الفرديـة 
بتوجيه رسـائل إلى الدول وغيرها من الجهات تسـترعي 
المدعـاة،  أو اإلسـاءات  إلـى االنتهـاكات  انتباههـا  فيهـا 
وتعقد مشـاورات خبـراء،  مواضيعيـة  دراسـات  وتُجـري 
وتسـهم فـي تطويـر المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، 
وتنخرط في أنشطة دعوية، وتُذكي الوعي العام، وتقدم 
التقنـي. واإلجـراءات الخاصـة  التعـاون  لتوفيـر  مشـورة 
تقدم تقاريـر سـنوية إلى مجلـس حقـوق اإلنسـان؛ كمـا 
أن غالبيـة أصحـاب الوالياتتقـدم تقاريـر إلـى الجمعيـة 
العامـة . وتُحـَدد مهـام أصحـاب الواليـات فـي القـرارات 

المتعلقـة بإنشـاء والياتهـم أو تمديدهـا.
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 33 موادهـا  فـي  التعذيـب  مناهضـة  إتفاقيـة  تتضمـن 
الكثيـر مـن العناصـر و الواجبـات القانونيـة الهامـة التـي 
علـى الدولـة الطـرف فيهـا العمـل الجـاد علـى تطبيقهـا 
فـي واليتهـا القانونيـة واحـد مـن هـذه العناصـر الهامـة 
هـو الحـق  فـي التعويـض لضحايـا التعذيـب. بشـكل عـام 
يمكـن القـول أن الحـق فـي التعويـض هـو مبـدأ راسـخ 
فـي القانـون، وهـذا ينطبـق علـى االلتزامـات القانونيـة 
المترتبة على  القانون اإلنسـاني الدولي و قانون حقوق 

اإلنسـان. 

المعاهـدات  درجـت  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  منـذ 
حقـوق  إتفاقيـات  منهـا  خاصـة  الدوليـة  واالتفاقيـات 
إلـزام  العالـم علـى  التـي أقرتهـا  غالبيـة دول  االنسـان 
الـدول علـى تقديـم تعويـض مناسـب لضحايـا انتهـاكات 

اإلنسـان. حقـوق 

وفـي هـذا اإلطـار تنـص المـادة 14 مـن اتفاقيـة األمـم 
ضحايـا  حـق  علـى  التعذيـب  لمناهضـة  المتحـدة 
الـذي  مناسـب،  تعويـض  علـى  الحصـول  فـي  التعذيـب 
يشـمل تعويـض مالـي عـادل وكآٍف و العمـل علـى  إعـادة 

التأهيـل إلـى أقصـى حـد للضحايـا. ويتضمـن التعويـض 
االعتراف الرسـمي بوقوع الضرر على الشـخص المعني 
)الضحية(. وأكد أعضاء لجنة األمم المتحدة لمناهضة 
التعذيـب علـى نحـو ال لبـس فيه على أن االتزام و تطبيق 
المـادة 14 مـن االتفاقيـة  التـي تهـدف الـى جبـر الضـرر 
تتضمـن ليـس فقـط تقديـم تعويـض مـادي ومالـي، ولكـن 

أيًضـا إعـادة التأهيـل البدنـي والعقلـي واالجتماعـي.

دعـت االتفاقيـة في موادهـا إلى حماية وتعويض ضحايا 
التعذيـب مـن خـالل مجموعـة مـن اإلجـراءات مثـل عـدم 
كان  إذ  األصلـي  موطنهـم  إلـى  الضحايـا  هـؤالء  عـودة 
هنالـك احتمـال ألعـادة ممارسـة التعذيـب بحقهـم كمـا 
دعـت إلـى تقديـم التعويـض المناسـب لهـؤالء الضحايـا 
وإعـادة تأهيلهـم و تقديـم الخدمـات العالجيـة المناسـبة 
لهـم. فـي هـذه الورقـة سـنحاول إلقـاء الضـوء والتركيـز 
علـى مفهـوم التعويـض  الـذي نصـت عليـه المـادة رقـم 
14  مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب و ورقـة العمـل التـي 
وضعتهـا لجنـة مناهضـة التعذيـب الخاصة بهـذه المادة. 
تنـص المـادة رقـم 14 فـي منطوقها على:  1- تضمن كل 

مفهوم تعويض ضحايا التعذيب 
في اتفاقية مناهضة التعذيب
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دولـة طـرف، فـي نظامهـا القانوني، إنصـاف من يتعرض 
لعمـل مـن أعمـال التعذيـب و تمتعـه بحـق قابـل للتنفيـذ 
وسـائل  ذلـك  فـي  بمـا  مناسـب  و  عـادل  تعويـض  فـي 
إعـادة تأهيلـه علـى أكمـل و جـه ممكـن، و فـي حالـة وفـاة 
المعتـدي عليـه نتيجـة لعمـل مـن أعمـال التعذيـب يكـون 

لألشـخاص الذيـن كان يعولهـم الحـق فـي التعويـض. 

وحسـب التعليـق العـام ) ورقـة العمـل ( للجنـة مناهضـة 
التعذيـب علـى الدولـة واجبـات قانونيـة تتعلـق بتعويـض 
ضحايـا التعذيـب فـي ضـؤ المـادة رقـم 14 مـن االتفاقيـة 
العناصـر  مـن  مجموعـة  تتضمـن  الواجبـات  تللـك 
الضروريـة فـي عمليـة متصلـة لجبر الضرر الذي تعرض 

لـه الضحايـا وهـي: 

“رد الحقـوق والتعويـض وإعادة التأهيل ورضا الضحايا 
وضمانـات عـدم التكـرار، والتعويـض نفسـه يشـير إلـى 
النطـاق الكامـل للتدابيـر الالزمـة لمعالجـة االنتهـاكات 

فـي ظـل االتفاقيـة.

أعتبـرت لجنـة مناهضـة التعذيـب أن الواجبـات المترتبة 
علـى الدولـة لجبـر الضـرر لضحايا التعذيـب وفق المادة 
رقم 14 يجب أن يكون على مسـتويين:  مسـتوى أجرائي 
ومسـتوى أخـر  أساسـي يمـس الضحايـا. على المسـتوى 
االول االجرائـي، علـى الدولـة وضـع تشـريعات، وآليـات 
لتقديم الشـكاوي، وأجسـام للتحقيق، قادرة على تحديد 
ضحايـا  وتعويـض  الضـرر  وجبـر  واالنتهـاك  الضـرر 
التعذيـب. تلـك االجسـام تكـون فعالـة ويمكـن للوصـول 

لهـا مـن قبـل الضحايـا.

 علـى مسـتوى الضحايـا يجـب علـى الدولة التأكد من أن 
ضحايـا التعذيـب قـد حصلـوا علـى التعويـض المناسـب 
النفسـي  والتأهيـل  المـادي  التعويـض  يشـمل  والـذي 

واالجتماعـي والجسـدي الـى أقصـى حـدود.

 في تعليقها العام ) ورقة العمل (، اللجنة أكدت على أن 
عمليـة جبـر الضـرر تشـمل خمس عناصر أساسـية هي: 
1- إعـادة الوضـع الى سـابق عهده قبـل التعرض لتجربة 
التعذيـب 2- التعويـض 3- التأهيـل 4- رضـا الضحايـا 
5- ضمـان عـدم تكـرار تجربـة التعذيـب. مـن المالحـظ 
ومتداخلـة  متصلـة  سلسـلة  تشـكل  العناصـر  هـذه  أن 
مـن عمليـة كليـة لجبـر الضـرر التـي تشـمل المسـتويات 

النفسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة والقانونيـة. 

التعـرض  قبـل  عهـده  سـابق  إلـى  الوضـع  إعـادة 
التعذيـب: لتجربـة 

الالزمـة  الخدمـات  تقـدم  خاللهـا  مـن  عمليـة  وهـي 
التـي  الحالـة والوضعيـة  للضحايـا، والضروريـة إلعـادة 
كان عليهـا الضحيـة قبـل التعـرض لإلنتهـاك مـع االخـذ 
بعيـن االعتبـار خصوصيـة كل حالـه، وهـي  عمليـة غايـة 
فـي التعقيـد والصعوبـة لمـا يسـببه االنتهـاك ) التعذيب( 
مـن ضـرر خاصـة علـى المسـتوى النفسـي،  إن عمليـة 
إعـادة الوضـع الـى سـابق عهـده علـى المسـتوى النفسـي 
االجتماعـي تحتـاج الـى برامـج تدخـل ومسـاعدة فعالـة. 

 التعويض:
المتضـرر  للطـرف  التعويضـات  تمنـح  عـام،  بشـكل 
لتعويضـه عـن الضـرر الـذي أصابـه بسـبب انتهـاك أو 
عمـل غيـر قانونـي ارتكـب بحقـه. والهـدف مـن التعويض 
فـي جانـب أساسـي منـه اضافـة الـى التعويـض المـادي 
هـو محاولـة مسـاعدة الضحايـا فـي اسـتعادة الموقـف 
والحالـة السـابقة إلـى أقصـى حـد يمكـن أن يكـون عليـه 
الضحايـا لـو لـم يرتكب هذا االنتهـاك بحقهم في المقام 

األول.

بوجـه خـاص  التعذيـب   التعويـض لضحايـا  فـي  الحـق 
يمكـن إعتبـاره جـزء هـام مـن عمليـة التعافـي. والسـعي 
وراء التعويـض يمكـن أن يكـون مبعـث قوة، من خالل تلك 
العمليـة يتمكـن الناجيـن مـن التعذيـب مـن نقـل مشـاعر 
العـام  إلـى حالـه مـن االدراك  األلـم والعزلـة والوصـم  
بـأن خطـأ مـا قـد ارتكـب وأن مرتكبيـه مسـئولون عنـه 

عقابهـم.  وسـينالون 

كعمليـة  التعويـض  أن   علـى  الخبـراء  الكثيرمـن  أجمـع 
تنطـوي علـى »غـرض تخفيـف المعانـاة ومنـح الضحايـا 
العدالـة بإزالـة العواقـب المترتبـة علـى العمـل الخطـأ أو 
االنتهـاك الـذي وقـع عليهـم والتعويـض عنـه مالًيـا إلـى 

أقصـى قـدر ممكـن«. 

التأهيل: 
عملية التأهيل تعني تقديم كل أشكال الخدمات الطبية 
والنفسـية والقانونيـة واالجتماعيـة للضحايـا. والتاهيـل 
هـو عمليـة مـن خاللهـا يتمكـن الضحايـا مـن اسـتعادة 
التـي  التعذيـب  تجربـة  بفعـل  تأثـرت  التـي  وظائفهـم 
لهـا وتعلـم مهـارات جديـدة مرتبطـة بظـروف  تعرضـوا 
جديدة بعد التجربة. وهي تهدف الى اسـتعادة االعتماد 
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علـى النفـس والتكيـف مـع واقـع وبيئـة جديـدة. هنـا على 
الدولـة ومؤسسـاتها تقديـم كل الوسـائل الممكنة لتمكين 
الضحايـا وتأهيلهـم مـن جـراء الضـرر الـذي وقـع عليهـم 
نتيجـة التعذيـب والـذي مـس كرامتهـم وصحتهـم وثقتهـم 

بأنفسـهم،  والـذي مـن الممكـن عـدم إصالحـه كليـا.

مـن أجـل هـذه الغايـة علـى الحكومـات أن تضمـن توفـر 
خدمات متخصصة على إختالفها ) نفسية-أجتماعية- 
قانونية - .على الدولة أن تضمن وضع برامج وخدمات 
) ضحايـا  الضحايـا  يـد  متنـاول  فـي  الضحايـا  تأهيـل 
(، وأن يشـارك الضحايـا أنفسـهم فـي وضـع  التعذيـب 
الدولـة علـى وضـع  تعمـل  البرامـج، وأن  تلـك  وتصميـم 
التشـريعات الوطنيـة لضمـان تقديـم  آليـات مـن خـالل 

ومراقبتهـا.    الخدمـات 

وقـع  بمـا  االعتـراف  فـي  وحقهـم  الضحايـا  رضـا 
 : عليهـم

للـدول  القانونيـة  الواجبـات  العمليـة  هـذه  وتتضمـن 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة رقـم 12-13 مـن اتفاقيـة 
مناهضـة التعذيـب »  التـى تنـص صراحـة علـى مالحقـة 
ومحاسـبة مرتكبـي أفعـال التعذيـب. يتضمـن التعويـض 
عمليـة  فـي  كأسـاس  االجـراءات  مـن  أخـرى  مجموعـه 
تدابيـر  الضـرر وهـي:  حـق الضحايـا فـي وضـع  جبـر 
قانونيـة فعالـة لمنـع اسـتمرار االنتهاك« .وحـق الضحايا 
فـي توضيـح الحقائـق للجمهـور بمـا ال يعـرض الضحايـا 
وقـع  الـذي  باالنتهـاك  القانونـي  االعتـراف  أن  لـآلذى. 
االعتـذار  مـن  يشـمل  بمـا  وعائالتهـم  الضحايـا  علـى 
وتحمـل  بالحقائـق  واالعتـراف  للجمهـور  العلنـي 
المسـؤولية الحكوميـة اتجـاه االنتهـاكات التـي وقعـت في 
ضـؤ القانـون الدولـي لحقـوق االنسـان هـي عمليـة هامـة 
مـن ناحيـة لـرد االعتبـار للضحايـا ومـادة هامـة لتعليـم 

جميعهـا.    المسـتويات  علـى  المجتمـع 

ضمان عدم تكرار التعرض للتعذيب:  
 مجموعـة مـن االجـراءات القانونيـة والقضائيـة يجـب 
علـى الحكومـات أن  تعمـل علـى تنفيذهـا والتـي تضمـن 
إسـاءة  أو  بالتعذيـب  المرتبطـة  االفعـال  تكـرار  عـدم 
المعاملـة. إن علـى الحكومـات أن تضمـن وضع مجموعة 
ورقابـة  سـيطرة  تضمـن  التـي  الفعالـة  االجـراءات  مـن 
مدنيـة فعالـة علـى مؤسسـات إنفـاذ القانـون كاالجهـزة 

االمنيـة والعسـكرية. والعمـل علـى أن تضمـن أن جميـع 
إجـراءات التقاضـي يجـب أن تكون وفق المعايير الدولية 
القضـاء،               الحياديـة والنزاهـة،  واسـتقالل  وفـق مبـادئ 
وحمايـة المدافعيـن عـن حقـوق االنسـان، وتقديـم العـون 
والتدريـب المناسـب الفـراد الجهـزة االمنيـة والشـرطية 

فـي مجـال حقـوق االنسـان وسـيادة القانـون.

النظـر  إعـادة  علـى  تعمـل  أن  أيضـا  الحكومـات  علـى 
واصـالح القوانيـن التـي مـن الممكن أن تسـمح بالتعذيب 
وإسـاءة المعاملـة. أيضـا علـى الـدول االطـراف أن تعمـل 
فـي  التعذيـب  أعمـال  لمنـع  جميعهـا  المسـتويات  علـى 
واليتهـا القانونيـة كمـا جـاء فـي المـادة 2 مـن االتفاقيـة.   

الواجبات القانونية على المستوى االجرائي:
تتضمن االتفاقية في موادها الثالث والثالثون مجموعة 
مـن العناصـر االجرائيـة علـى الحكومات واجبـات العمل 
عليهـا لمنـع أعمـال التعذيـب وتعويـض الضحايـا وهـي:  
التشـريعات بمـا تشـمل منـع التعذيـب وتجريمه،  تعويض 
الضحايـا، محاسـبة مرتكبـي أعمـال التعذيـب جزائيـا. 
ثانيـا: وضـع أليـات فعالـة لتقديـم الشـكاوي والتحقيـق 
فيهـا. ثالثـا: العمـل علـى وضع آليـات فعالة لجبر الضرر 

الواقـع علـى ضحايـا التعذيب.  

تحويل االهتمام إلى منظور أساسه الضحية
تحـول االهتمـام العـام فـي مجـال رصـد انتهـاكات حقوق 
اإلنسـان علـى مـدار الثالثيـن عاًمـا الماضيـة مـن رؤيـة 
االنتهاكات كظواهر عامة إلى اهتمام أكبر باألشـخاص، 
سـواء كانوا ضحايا أو منتهكي حقوق االنسـان. مرتكبي 
التعذيـب يجـب تقديمهـم إلـى العدالـة، مـن ناحيـة لوفـاء 
لمعاهـدات حقـوق  بالتزاماتهـا، طبًقـا  الـدول األعضـاء 
اإلنسـان ذات الصلـة، وذلـك مـن خـالل عمليـة متصلـة 
ومعاقبـة  ومقاضـاة  التعذيـب  أفعـال  فـي  بالتحقيـق 
المسـئولين عـن االنتهـاكات الخطيـرة لحقـوق اإلنسـان، 
فعـال  عـالج  فـي  الضحايـا  حـق  لضمـان  أيًضـا  ولكـن 

والتعويـض عـن خسـارتهم ومعاناتهـم.

وقـد تـم االعتـراف بحقـوق الضحايـا فـي اختصاصـات 
وإجـراءات عـدد متزايـد مـن الجهـات القضائيـة وشـبه 
القضائيـة، وعلـى نحـو أكثـر أهميـة .ممـا يؤسـس رباًطـا 
قوًيـا بيـن العدالـة الدوليـة وتقديـم التعويـض. للضحايـا.
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والمبـادئ  للضحايـا  بالعدالـة  الخـاص  اإلعـالن 
للتعويـض: األساسـية 

اإلنسـاني  القانـون  معاهـدات  نصـوص  وضـوح  رغـم 
الـدول  واجـب  بشـأن  اإلنسـان  حقـوق  وقانـون  الدولـي 
الحقـوق  انتهـاكات  عـن  تعويضـات  لتقديـم  األطـراف 
غالًبـا  فإنهـا  والدولـي  الوطنـي  القانـون  يضمنهـا  التـي 
تلـك  أن تتضمنـه  لمـا يجـب  كبيـًرا  لـم تعطـي اهتماًمـا 
المتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تعـرف  ال  مثـاًل،  التعويضـات، 
لمناهضـة التعذيـب »التعويـض المالـي« أو »التعويـض« 
لمـن  دقيًقـا  تعريًفـا  تتضمـن  وال  التأهيـل«  »إعـادة  أو 
لتحديـد  محاولـة  هنـاك  كانـت  وقـد  »ضحيـة«.  يعتبـر 
تطبيـق االلتزامـات القانونيـة القائمة فـي وثيقتين لألمم 
المتحـدة همـا:  اعـالن بشـأن المبادئ األساسـية لتوفير 
السـلطة  اسـتعمال  وإسـاءة  الجريمـة  لضحايـا  العدالـة 
)اإلعـالن الخـاص بالعدالـة للضحايـا(، والوثيقـة الثانيـة 
هـي مبـادئ األمـم المتحـدة االرشـادية  الخاصـة بشـأن 
القانـون  انتهـاكات  لضحايـا  والتعويـض  العـالج  حقـوق 

اإلنسـان. وحقـوق  الدولـي  اإلنسـاني 

هاتـان الوثيقتـان همـا محاولـة جـادة لسـد الفجـوة فـي 
النظـام الدولـي القائـم لحمايـة حقـوق اإلنسـان. وتتنـاول 
وتطلعـات  احتياجـات  بدايـة،  كنقطـة  المبـادئ،  تلـك 
الضحايـا أنفسـهم، وبصياغـة أخـرى، فهـي تتنـاول الحق 
فـي التعويـض مـن منظـور أساسـه الضحيـة. ومـا يـراه 
إلـى  حالـة  مـن  يختلـف  ربمـا  كافًيـا  تعويًضـا  الضحايـا 
حالـة ويتوقـف علـى المعانـاة الخاصـة بـكل فـرد وعلـى 
اإلحسـاس الفـردي بالعـدل. ويصـف اإلعـالن الخـاص 
بالعدالـة للضحايـا حقـوق الضحايـا فـي سـياق عمليـة 
العدالـة الجنائيـة، بمـا فـي ذلـك الحـق فـي الوصـول إلى 
العدالـة والحـق فـي المعاملـة وفًقـا للحـد األساسـي مـن 
والمسـاعدة  الحمايـة  فـي  والحـق  والكرامـة  االحتـرام 
والحـق فـي التعويـض. وهـذا اإلعـالن جـاء بمثابة »حجر 
الزاويـة« لتأسـيس الحقـوق القانونيـة للضحايا بمقتضى 

الدولـي. القانـون 

الضحايـا  حقـوق  للتعويـض  األساسـية  المبـادئ  تصـف 
األضـرار  عـن  وتعويضـات  فعـال  قضائـي  تعويـض  فـي 
الـدول لمنـع  المبـادئ واجبـات  والخسـارة. كمـا ترسـي 
االنتهـاكات والتحقيـق مـع مرتكبـي التعذيـب ومقاضاتهم 
ومعاقبتهم وتوفير الوصول الفعال إلى العدالة للضحايا 

وتقديـم تعويـض كامـل. ويجـب حصـول الضحايـا علـى 
التعويـض  يتضمـن:  الـذي  والفعـال،  الكامـل  التعويـض 
عـن األضـرار والتعويـض المالـي وإعـادة التأهيـل ورضـا 

الضحايـا وضمانـات عـدم تكـرار االنتهـاكات.

التحديـات والعقبـات فـي تطبيـق الحـق فـي جبر 
الضرر:

فـي كثيرمـن البـالد، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تم تأسـيس 
برامـج التعويـض فيهـا، توجـد عقبـات سياسـية وقانونية 
قويـة ضـد إقـرار منظور أساسـه الضحية،  منها االفكار 
المتأصلـة  السـلبية  االجتماعيـة  واالتجاهـات  النمطيـة 
فيهـا  تكـون  التـي  الحـاالت  فـي  حتـى  الضحايـا،  ضـد 
ريـب  ال  واضحـة  الناجمـة  والمعانـاة  االنتهـاك  حقائـق 
فيهـا. وقبـل ممارسـة القوانيـن وأداء الممارسـات، يكـون 
ضرورًيـا فـي بعـض األحيـان مواجهة مواقـف ربما توجد 
بيـن المشـرعين أو اإلدارييـن أنفسـهم، مواقـف تعكـس 
التحيـزات أو تجاهـل المجتمـع بشـكل عـام ويكـون األمـر 
يرتكـب  حيـث  التعذيـب،  حالـة  فـي  خصوًصـا  كذلـك 
االنتهـاك سـًرا ورغـم اإلنـكار الرسـمي، وهـو مـا يدفـع 
الكثيـر مـن الضحايـا علـى تفضيـل المعانـاه فـي صمـت.

تطبيقات الحق في إعادة التأهيل وجبر الضرر:
تعويـض  برامـج  تأسـيس  تـم  التـي  القليلـة  البـالد  فـي 
لضحايـا التعذيـب، كان االتجـاه العـام يركـز علـى التأكيد 
علـى  وليـس  واإلداريـة،  القضائيـة  اإلجـراءات  علـى 
االجتماعيـة والنفسـية والطبيـة. وغالًبـا مـا ينظـر إلـى 
المجتمـع  فـي  الدمـج  وإعـادة  التأهيـل  إعـادة  أنشـطة 
علـى أنهـا مسـئولية منظمـات المجتمع المدنـي، وأنها ال 

تتطلـب أي تدخـل فعلـي مـن جانـب الدولـة.

التأهيـل بفاعليـة،  إعـادة  الحـق فـي  ومـن أجـل تطبيـق 
يجـب أن يكـون علـى الدولـة واجـب أساسـي لضمـان أن 
فـي  موجـودة  للتأهيـل  الضروريـة  والمرافـق   المعرفـة 
البلـد. ومـن أجـل هـذا الهـدف، يجـب أن تشـجع الـدول 
الحصـول علـى المعرفـة والمهـارات المناسـبة في المهن 
القانونيـة والطبيـة والنفسـية واالجتماعيـة ذات الصلـة، 
ودعـم تأسـيس مرافـق وخدمـات العـالج والتأهيـل علـى 

المسـتوى الوطنـي العـام.
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نبذة تعريفية
أنشـئت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان )الهيئـة( بقـراٍر/ مرسـوم صـادر عـن الرئيـس الراحـل ياسـر عرفات رحمـه اهلل، بتاريخ 1993/9/30. وقد نشـر 

قـرار اإلنشـاء الحقـاً فـي الوقائـع الفلسـطينية )الجريـدة الرسـمية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية( ، تحت رقـم )59( لعام 1995.
بموجـب القـرار تحـددت مهـام ومسـؤوليات الهيئـة علـى النحـو التالـي: »متابعـة وضمـان توافـر متطلبـات صيانـة حقـوق اإلنسـان فـي مختلـف القوانيـن 
والتشـريعات واألنظمـة الفلسـطينية، وفـي عمـل مختلـف الدوائـر واألجهـزة والمؤسسـات فـي دولة فلسـطين ومنظمة التحرير الفلسـطينية ». وترك القرار 
للهيئـة مهمـة وضـع نظامهـا األساسـي بمـا يضمـن اسـتقاللها وفعاليتهـا. وقـد بـدأت الهيئـة تمـارس نشـاطاتها فـي بدايـة عـام 1994، وكان مفوضهـا العـام 

األول الدكتـورة حنـان عشـراوي، صاحبـة الفكـرة والمحـرك األول لتأسيسـها.
الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان هـي الهيئـة الوطنيـة الفلسـطينية التـي تعنـى بحقـوق المواطـن الفلسـطيني، وهـي تتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي اللجنـة 

.)GANHRI( التنسـيقية الدوليـة للهيئـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم المتحـدة
وتـرك المرسـوم للهيئـة مهمـة وضـع نظامهـا األساسـي بمـا يضمـن اسـتقالليتها وفعاليتهـا، وقـد بـدأت الهيئـة تمـارس نشـاطاتها فـي بدايـة عـام 1994، 
وكان مفوضهـا العـام األول الدكتـورة حنـان عشـراوي، صاحبـة الفكـرة والمحـرك األول لتأسيسـها. فيمـا بعـد، نصـت المـادة )31( مـن القانـون األساسـي 
الفلسـطيني، الذي أقره المجلس التشـريعي عام 1997، وصدر ونشـر في الوقائع الفلسـطينية عام 2002، على أن: » تنشـأ بقانون هيئة مسـتقلة لحقوق 
اإلنسـان، ويحـدد القانـون تشـكيلها ومهامهـا واختصاصهـا، وتقـدم تقاريرهـا لـكل من رئيس السـلطة الوطنية، والمجلس التشـريعي الفلسـطيني.« وبالرغم 
مـن عـدم إقـرار وإصـدار القانـون المذكـور حتـى اللحظـة، لكـن الهيئـة تعمـل، وبشـكل واضـح، اسـتناداً إلـى المرسـوم المذكـور أعـاله لحيـن إقـرار قانـون 

الهيئة.
عـالوة علـى ذلـك تقـوم الهيئـة بصفتهـا، الهيئـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان وديـواٍن للمظالـم، بمتابعـة وضمـان توافـر متطلبـات صيانـة حقـوق اإلنسـان فـي 
مختلـف القوانيـن والتشـريعات الفلسـطينية، وفـي عمـل مختلـف الدوائـر واألجهـزة والمؤسسـات فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ويتسـع نطـاق عمـل 
الهيئـة ليشـمل التعامـل مـع قضايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، والشـكاوى التـي يقدمهـا المواطنيـن بشـأن االنتهـاكات المتمثلـة بحقـوق اإلنسـان، والتـي تقـع 
علـى المواطـن مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي والرقابـة علـى التشـريعات والسياسـات الوطنيـة، ومـدى مواءمتهـا للمعاييـر الدوليـة 

الخاصـة بحقـوق اإلنسـان.

الرؤيــــة
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقافي.

الرسالـــة
تقـوم الهيئـة بصفتهـا الهيئـة الوطنيـة والدسـتورية لحمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان، اسـتناداً للقانـون األساسـي الفلسـطيني، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق 
اإلنسـان، دون تجزئـة أو انتقـاص مـن عالميتهـا، لمراقبـة مـدى امتثـال السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ومؤسسـاتها لتلـك المعاييـر، مـن خـالل رصـد وتوثيق 
االنتهـاكات وتلقـى الشـكاوى، ومتابعتهـا، والتدخـل القضائـي، ومراجعـة التشـريعات لضمـان مواءمتهـا لمنظومـة الحقـوق والحريـات، ونشـر ثقافـة حقـوق 
اإلنسـان بالتوعيـة والتدريـب، لتصبـح تلـك الثقافـة جـزًء مـن النسـيج ألقيمـي للثقافـة الفلسـطينية، وذلـك بواسـطة برامـج فاعلـة وعمـل كفـؤ وقـادر علـى 

االستمرار.

القيم األساسية
المصداقية. ١

سـتضمن الهيئـة الدقـة فـي جميـع تقاريرهـا، واألمانـة اتجـاه جميـع األفـراد، وسـتضمن أيضـاً عناصـر المصداقيـة المؤسسـية الرئيسـة. سـتتعامل 
بانفتـاح وصراحـة فـي جميـع معامالتهـا مـع الحكومـة، والجمهـور، والمانحيـن، والمؤسسـات الشـريكة، وجميـع الجهـات المهتمـة باسـتثناء معلومـات 
الممتلـكات، والمسـائل الخاصـة بموظفيهـا، سـتبقى تقاريـر الهيئـة متميـزة بالدقـة والمصداقيـة، واإلنصـاف، والبعـد عن التحيز والتأثـر بمن هم في 

دائـرة السـلطة. وسـيبقى عملهـا قائـم علـى أسـاس معاييـر حقـوق اإلنسـان الدوليـة ال علـى مصالـح حكومـات و/ أو مجموعـات محـددة.

النزاهة والمساءلة. ٢
تتميـز الهيئـة بأعلـى درجـات النزاهـة مـن حيـث اإلدارة، والخدمـات، والتقاضـي، والتدريـب، والتدخـالت والبرامـج األخـرى، وتربـط كل مـا تقـوم بـه 
مباشـرًة بمهمتهـا، وتحفـظ، وتعـد التقاريـر الخاصـة بسـجالتها، بدقـة سـواًء كانـت هـذه التقاريـر مقدمـة للحكومـة، المانـح، أو أي طـرف ثالـث آخـر. 
كمـا تخضـع للمسـاءلة حـول أعمالهـا، وقراراتهـا أمـام الحكومـة، والمانحيـن، والنـاس الذيـن تقـدم خدماتهـا لهـم، وأعضـاء فريـق عملهـا، والجمهـور 

العـام أيضاً.

السرية. 3
تُسـّخر الهيئـة نفسـها للنهـوض بحقـوق اإلنسـان وحمايتهـا بأفضـل الطـرق والوسـائل، حسـب أفضـل الممارسـات الدوليـة، ومعاييـر حقـوق اإلنسـان، 
مسـتغلًة منهجـاً يقـوم علـى أسـاس خدمـة الجمهـور، ففـي الوقـت الـذي تحافـظ فيـه علـى السـرية الخاصـة بالشـخص المعنـي، تعامـل الجميـع بـكل 

احتـرام وكرامـة. تقـدم الهيئـة دعمهـا ومسـاندتها لجميـع األفـراد والجماعـات الذيـن عانـوا مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان.

التسامح. 4
تُقيـم الهيئـة وزنـاً كبيـراً للصبـر وانفتـاح العقـل علـى أسـاس نظريـة االسـتماع لوجهـات النظر المختلفة، مسترشـدًة بالتسـامح والشـعور مـع اآلخرين. 

سـيتم تدريـب جميـع موظفـي الهيئـة علـى تقبـل جميـع النـاس، وضحايـا انتهـاكات حقـوق اإلنسـان كمـا هـم وليس كمـا نريدهـم أن يكونوا.

المساواة. ٥
سـتعامل الهيئـة كل شـخص وجميـع الحـاالت بالتسـاوي بغـض النظـر عـن العمـر، الجنـس، اللـون، الديـن، الوضـع االجتماعـي والمهنـي، القوميـة، 

االنتمـاء وغيـر ذلـك. ستسـتمر فـي معاملـة انتهـاكات حقـوق اإلنسـان حسـب المعاييـر الدوليـة بغـض النظـر عـن مرتكبيهـا، وضحاياهـا.
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عناوين مكاتب الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
-»ملاظملاناويد«فلسطين

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«

هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+
فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264

ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني
www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+
فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+
فاكس: 2746885 2 970+

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا

مقابل السفارة األلمانية - عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+
فاكس: 2989839 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970+
فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+
فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر

عمارة شبير - ط1
بجوار شركة جوال سابقاً
هاتف: 2060443 8 970+
فاكس: 2062103 8 970+

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديـوان المظالم”

The Independent Commission for Human Rights

فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني                                                العدد ٥٧  -  حزيران ٢٠١٧

الفصلية
تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيها انتهاكات لحقوقهم، سـواء كانت الشـكاوى تتعلـق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شـكاوى تتعلق بالوزارات والمؤسسـات المدنية العامة، مثل الفصل 
التعسـفي مـن الوظيفـة العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتباع الرجـراءات القانونية 

فـي التعييـن للوظائف العامة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن 
قبـل أي مـن السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تتـرددي بزيارتنـا أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:
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