
 

م 2022/ 08/ 03التار�خ:   

االئتالف الفلسطي�ي ملناهضة التعذيب يرحب بالتوصيات ا�ختامية الصادرة عن �جنة مناهضة  

 التعذيب �� األمم املتحدة 

الصادرة عن �جنة مناهض  بالتوصيات  الفلسطي�ي  االئتالف  املتحدة   ةيرحب  األمم   �� ��اية مناقش��ا    ،التعذيب   ��

خالل الف��ة والسبع�ن  بموجب االنضمام التفاقية مناهضة التعذيب �� دور��ا الرا�عة    الدولة فلسط�ن �شأن ال��اما��

استمرار  ، وال�ي أكدت �� مقدمة توصيا��ا ع�� أن  م29/07/2022والصادرة يوم ا�جمعة    29/7/2022-12املمتدة من  

، وتوسيع املستوطنات، واستمرار ا�حصار املفروض ع�� قطاع غزة، �ش�ل  دولة فلسط�نألرا��ي  االحتالل اإلسرائي��  

وتؤدي إ�� ان��ا�ات جسيمة �حقوق    ، �� التنفيذ ال�امل الل��اما��ا بموجب االتفاقية  فلسط�نلدولة      كب��ةتحديات  

(  ،الفلسطيني�ن ل�جنة  ا�ختامية  املالحظات  دولة  60وتضمنت  بال��امات  املرتبطة  ا�جوانب  مختلف   �� توصية   (

 تفاقية مناهضة التعذيب. ال  االنضمام  فلسط�ن بموجب

القيمة  عن قلقها من القرارات التفس��ية الصادرة عن ا�حكمة الدستور�ة �شأن    ،�� سياق توصيا��ا ،  ع��ت ال�جنة

دولة   ال��ام  ضرورة  ع��  وأكدت  الفلسطي�ي،  القانو�ي  النظام   �� اال�سان  �حقوق  الدولية  لالتفاقيات  القانونية 

االتفاقية �� املنظومة القانونية واملمارسة العملية، كما  أح�ام  نفاذ  او   ،فلسط�ن بنشر االتفاقية �� ا�جر�دة الرسمية

ع��ت ال�جنة عن أسفها  و ،  الدستور�ة بحل ا�جلس التشري�� الفلسطي�ي  ع��ت ال�جنة عن قلقها �شأن قيام ا�حكمة

يؤثر   الذي  الداخ��  االنقسام  حالة  الفلسطيني�ن  الستمرار  تمتع  ع��  القدس  سلبا  ف��ا  بما  الغر�ية،  الضفة   ��

دولة  سهم �� التفتيت السيا��ي وا�جغرا�� ألرا��ي  يو   ،بحقوقهم بموجب االتفاقية  ،تمتعا �امال  ، الشرقية، وقطاع غزة

ال�جنة   فلسط�ن وطالبت  فلسط�ن  ،  مختلف  بضرورة  دولة  مواءمة  لتيس��  ديمقراطية  �شريعية  عملية  استعادة 

ال القوان�ن  حماية    نافذةمجموعات  لضمان  الشرقية،  القدس  ف��ا  بما  الغر�ية،  والضفة  غزة  قطاع  جميع  �� 

 . ع�� قدم املساواة بموجب القانون  دولة فلسط�ناأل�خاص الذين �عيشون تحت والية 

عن قلقها �خلو املنظومة القانونية �� فلسط�ن ألح�ام صر�حة �شأن ا�حظر  )  14�� توصي��ا رقم (كما ع��ت ال�جنة  

املقيد  املطلق أنھ    ،للتعذيب    وغ��  ال�جنة   دولة  وأكدت  ع��  املطلق    فلسط�نينب��  ا�حظر  مبدأ  إدراج  تكفل  أن 

 
ً
عن قلقها �شأن استمرار اعالن حالة الطوارئ وتمديدها،  ؛ كما ع��ت  للتعذيب �� �شريعا��ا وتطبيقھ تطبيقا صارما

�ساورها  ال�جنة  اال�سان    �شأن  القلق  وأن  ال�حفي�ن واملدافع�ن عن حقوق  �عرض  املفرط  ادعاءات  لالستخدام 

أن تقصر إعالن حالة  ، وانھ ينب�� ع�� دولة فلسط�ن  عتقال واالحتجاز التعسفي�ن بموجب تداب�� الطوارئ للقوة واال 

الطوارئ ومد��ا ع�� ا�حاالت ال�ي ت�ون ف��ا ضرور�ة للغاية، وأن تح��م �� جميع األوقات أح�ام االتفاقية، مع اإلشارة  

 التذرع بأي ظروف استثنائية لت��ير التعذيب.   لعدم جواز



ع�� وجوب اح��ام ضمانات القبض والتوقيف    )21،  20(شددت التوصيات الصادرة عن ال�جنة و�خاصة توصيا��ا  

ا�حاكمة   القضاء  ،العادلةوضمانات  االخ��ة    ،واستقالل  التعديالت  الرئيس  باعتبار  عن  بقانون  بقرارات  الصادرة 

؛ وقانون أصول ا�حاكمات املدنية وقانون البينات وقانون السلطة القضائية،  ن االجراءات ا�جزائيةقانو   �شأن �عديل

 ألح�ام اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقيات االساسية االخرى �حقوق اإل�سان، وأنھ ينب�� ع�� دولة 
ً
�ش�ل ان��ا�ا

 . فلسط�ن اعادة النظر �� تلك التعديالت

،  ) عن قلقها إزاء حاالت االحتجاز التعسفي لدى ال�جنة األمنية املش��كة29،28،23،22��ا (ع��ت ال�جنة �� توصياو 

غزة وقطاع  الغر�ية  الضفة   �� والشرطية  األمنية  األجهزة  تتبع  ال�ي  األخرى  التوقيف    �عرض   وادعاءات  ، ومراكز 

قانون منع ا�جرائم، وعدم  وجب  للتعذيب وسوء املعاملة، وحاالت االحتجاز اإلداري ع�� ذمة ا�حافظ�ن بم  املوقوف�ن

  دولة فلسط�نال�جنة  ت حثو تنفيذ قرارات ا�حاكم �شأن اخالء السبيل، 
ً
تداب�� لضمان املساءلة   ع�� أن �عتمد فورا

ال�ي   املعاملة  إساءة  التعذيب و  مر   رتكبتعن جميع أعمال  التوقيف��  بإجراء تحقيقات فور�ة ونز��ة  اكز  ، وذلك 

  عن  ،من أجل تجنب تضارب املصا�ح ،وفعالة �� الش�اوى من خالل آلية مستقلة تمتثل لشرط االستقالل املؤس��ي

وقف األ�خاص ا�خاضع�ن للتحقيق الرت�ا��م  ؛ و طر�ق مقاضاة مرتك�ي هذا العنف ومعاقب��م بالعقو�ات املناسبة

أن تجري    ع�� دولة فلسط�نينب��  وانھ  و إساءة معاملة فورا عن أداء واجبا��م طوال ف��ة التحقيق.  أعمال �عذيب أ

 
ً
من أعمال التعذيب أو إساءة    تحقيقات بمبادرة م��ا، �لما �انت هناك أسباب معقولة تدعو إ�� االعتقاد بأن عمال

   1954فور�ة لتعديل أو إلغاء قانون منع ا�جرائم األرد�ي لعام    واتخاذ تداب��  املعاملة قد ارتكب، 
ً
  �غية جعلھ ممتثال

 . االتفاقية بموجبدولة فلسط�ن للمعاي�� الدولية �حقوق اإل�سان والل��امات 

اءات ال�ي طالت املتظاهر�ن السلمي�ن وال�حفيات وال�حفي�ن،  ) إ�� االعتد34،  33،  32وأشارت ال�جنة �� توصيا��ا (

األمن   قوات  وقيام  غزة،  وقطاع  الغر�ية  الضفة   �� أمنية وغ��هم  مد�ي    وعناصر  التخو�ف  ارت�اب  ببلباس  أعمال 

،  بحق املشار�ات واملشارك�ن بتلك االحتجاجات  والعنف واالعتقال واالحتجاز التعسفي�ن والتعذيب أو سوء املعاملة

باتخاذ   دولة فلسط�ن  االدعاءات  وطالبت  هذه  من  أي   �� والن�يھ  والفعال  الفوري  للتحقيق  الالزمة  التداب��  جميع 

 ا�حقوق وا�حر�ات العامة. و�نب�� لها أيضا أن تتخذ تداب�� إضافية لتعز�ز  تقديم املسؤول�ن ع��ا للمساءلة،و 

وجود معلومات موثوقة و�يانات إحصائية مصنفة عن العدد اإلجما�� للوفيات أثناء   ع��ت ال�جنة عن أسفها لعدمو 

وع��ت االحتجاز خالل الف��ة قيد االستعراض، وعدم وجود معلومات عن التحقيقات ال�ي أجر�ت �� هذا الصدد.  

�عد أن اعتقلتھ   م2021 ة يونيبوجھ خاص إزاء حالة نزار بنات الذي تو�� أثناء احتجازه �� حز�ران/ال�جنة عن قلقها 

  دولة فلسط�ن . كما �ساورها القلق ألن  عتقالللضرب امل��ح والتعذيب أثناء اال   و�عرضھ  ،ا�خليلقوات األمن الوقائي ��  

امل��م�ن    )14(  ـال  العناصرعن    م2022لم تكفل ح�ى اآلن املساءلة عن وفاة نزار بنات، حيث أفرج مؤقتا �� حز�ران  

لمساءلة �شأن �عذيب  لالرتب العليا    ي ذو نة دولة فلسط�ن بضمان خضوع جميع املسؤول�ن من  بمقتلھ، وطالبت ال�ج 

 ومراعاة االصول القانونية وضمانات ا�حاكمة العادلة للم��م�ن.  ،نزار بنات ومقتلھ من قبل محاكم مدنية

 



لة فلسط�ن ا�� ال��وتو�ول االختياري ملناهضة التعذيب، وع��ت  و بانضمام د  )41،  40(ال�جنة �� توصيا��ا  وأشادت  

التعذيب رقم   الوطنية ملناهضة  الهيئة  بقانون  ب�ن    25/2022عن قلقها لصدور قرار  االتفاق عليھ  ملا جرى   
ً
خالفا

ح�ومية   هيئة  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  باعتبار  املد�ي  ا�جتمع  ومؤسسات  ا�ح�ومي   خالفالفر�ق 
ً
  ا

لي�ون   بقانون  القرار  �عديل  بضرورة  فلسط�ن  دولة  ال�جنة  وطالب  ال��وتو�ول،  بموجب  فلسط�ن  دولة  الل��امات 

للوقاية من   الوطنية  االليات  التعذيب وا�خاص بتشكيل  باتفاقية مناهضة  امل�حق  لل��وتو�ول   �ش�ل �امل 
ً
ممتثال

 سات ا�جتمع املد�ي. التعذيب بالتشاور مع الهيئة املستقلة �حقوق اال�سان ومؤس

بات فلسط�ن  دولة  ال�جنة  أوصت  لعقو�ة اخكما  االختياري  الوقف  ع��  الرس�ي  الطا�ع  إلضفاء  إيجابية  خطوات  ذ 

 ا�غية إلغاء عقو�ة اإلعدام �� القانون �� �ل من الضفة الغر�ية وقطاع غزة، تم  ، اإلعدام
ً
مع ال��اما��ا بموجب    شيا

عقو�ة   إلغاء  إ��  الرامي  والسياسية،  املدنية  با�حقوق  ا�خاص  الدو��  بالعهد  امل�حق  الثا�ي  االختياري  ال��وتو�ول 

، كذلك طالبت دولة  اإلعدام. و�نب�� لها أيضا أن تكثف جهودها لتخفيف جميع أح�ام اإلعدام إ�� عقو�ات بديلة

لضمان إجراء تحقيق    ،ومشروع قانون العقو�اتمن العنف؛  قانون حماية األسرة  الت�جيل باعتماد مشروع  فلسط�ن ب

شامل �� جميع حاالت العنف القائم ع�� أساس نوع ا�جنس، وال سيما ا�حاالت ال�ي تنطوي ع�� املسؤولية الدولية  

واملن���،  ا�جن��ي    "جرائم الشرف" والعنف  ـما �س�ى ب،  جرائم قتل اإلناث  خاصةبموجب االتفاقية،  لدولة فلسط�ن  

 .أدينوا وعوقبوا ع�� النحو املناسب وأن يحصل ال�حايا أو أسرهم ع�� االنتصاف ، إذاامل��م�ن ومحاكمة 

، معلومات عن متا�عة توصيات  م2023تموز    29أن تقدم، بحلول  و�� ختام توصيا��ا طالبت ال�جنة دولة فلسط�ن  

�بالغ ال�جنة بخططها الرامية إ�� القيام �� غضون  و االحتجاز.  ال�جنة �شأن �عر�ف التعذيب وتجر�مھ، ورصد مرافق 

كما �جعت ال�جنة  ،  الف��ة املشمولة بالتقر�ر املقبل بتنفيذ �عض أو �ل التوصيات املتبقية �� املالحظات ا�ختامية

�شأن قبول تلقي   االتفاقيةمن  )  22،  21(النظر �� إصدار اإلعالن�ن املنصوص عل��ما �� املادت�ن    دولة فلسط�ن ع��

املالحظات ا�ختامية،  و أن تنشر ع�� نطاق واسع التقر�ر املقدم إ�� ال�جنة    وطالبت ال�جنة دولة فلسط�نالبالغات،  

الرسمية ووسائط اإلعالم واملنظمات غ�� ا�ح�ومية، وأن تبلغ ال�جنة    اللك��ونيةباللغات املناسبة، عن طر�ق املواقع ا

 النشر. بأ�شط��ا �� مجال 

يؤكد االئتالف الفلسطي�ي ملناهضة التعذيب ع�� أهمية التوصيات ا�ختامية الصادرة عن �جنة مناهضة التعذيب  

املتحدة األمم  الرسمية    ��  وا�جهات  ا�ح�ومة  االئتالف  و�دعو  الفلسطي�ي،  الرس�ي  الوفد  مع  مناقش��ا  ختام   ��

واالجرائي  إا�ختصة   التشري��  ا�جال   �� تنفيذها  ع��  العمل  يكفل  بما  التوصيات  تلك  �شأن  شامل  حوار  فتح   ��

مفتوحة مع ا�جهات ا�ختصة للعمل    واملمارسة العملية، و�ؤكد االئتالف انفتاحھ �ش�ل �امل لالنخراط �� ورشة عمل 

 إلنجاح تنفيذ تلك التوصيات قبل موعد املراجعة الدور�ة القادمة.

 - انت�ى -

 


