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اجلزء األول
معسبمات عامة
(أ) مقدمة
 -1أييت هذا التقرير ،وهو التقرير الرمسي األويل لدولاة فلسااب  ،إساتجابة لزلتزاماات امل ت اة
مبوجب املاادة  19مان إتفاقياة ملاهراة التعاذيب وماريه مان ضاروب املعاملاة او العقوباة القاساية او
الالإنسااانية او املهيلااة والاايت انراامت اليهااا دولااة فلساااب يف األول ماان نيسااان/ابريل لعااام 2014
دون إبداء الية حتفظاات ،و لااب إلضاافة اىل العدياد مان اإلتفاقياات واملعاهادات املتعلقاة قاو
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،واليت حتظر بدورها التعذيب ب افة ضروبه والش اله.
 -2وفاارت ح ومااة دولااة فلساااب خااالل إعااداد هااذا التقرياار ،ومااريه ماان تقااارير االتفاقيااات
الواجااب تقاادميها ،بيسااة دسااتورية وتشاريعية وإجرائيااة سااليمة تتلاسااب مااذ التعليااق العااام للجلااة رقاام
( )2لعام  2002بشأن إنشاء مؤسسات وطلياة لتيساري تلفياذ االتفاقياات .فقاد الئادر رئاي دولاة
فلساااب يف السااابذ ماان الاير ماان عااام  ،2014ق ارارا بتش ا يل جللااة وطليااة دائمااة (علااى املسااتوى
الااوةاري) ملتابعااة انراامام دولااة فلساااب لالتفاقيااات واملعاهاادات الدوليااة ت السااها وةارة ا ارجيااة
واملغ ب  ،وترم بعرويتها الوةارات واملؤسساات اك ومياة ات االختصااص الضاافة اىل ا يساة
املستقلة كقاو اإلنساان بصافة مراقاب و لااب تادف متابعاة الوفااء اللتزاماات امل ت اة علاى هاذا
اإلنر اامام .إلض ااافة اىل تشا ا يل جلل ااة مواءم ااة التشا اريعات املعم ااول ت ااا يف دول ااة فلس اااب م ااذ
املعاه اادات واملواثي ااق الدولي ااة براس ااة وةارة الع اادل يف ع ااام  ،2017وعر ااوية املؤسس ااات اك ومي ااة
املختصة ومؤسسات اجملتمذ املدين ات العالقاة ،الايت تتاوىل مساؤولية مراجعاة التشاريعات الساارية
ومالئمة الح امها والح ام االتفاقيات الدولية اليت إنرمت اليها.
 -3الحقا النرمام دولة فلساب اىل اتفاقيات حقو االنسان ،مت إقرار اجلدة السياسات
الوطلية لالعوام ( )2022-2017كما والعللت دولة فلساب التزامهاا ججلادة التلمياة املساتدامة
لألماام املتحاادة ،ومت دماات تلاااب االلتزامااات يف األجلاادة السياسااية الوطليااة للوفاااء بواج ا ااا جتاااه
مواطليه ااا و م ا ح اراي م األساس ااية ،وض اامان حق او اإلنس ااان والعدال ااة واملس اااواة اام ،وت ااوفري
الفرص ومحاية الفسات املهمشة.
 -4وقعاات دولااة فلساااب بتاااريخ  28ديساام  2017علااى ال وتوكااول االختياااري التفاقيااة
ملاهرااة التعااذيب ومااريه ماان ضااروب املعاملااة القاسااية الو الالإنسااانية ،و لاااب تع اريا عاان اإلرادة
والسياسة اجلادة والقوية مللذ التعذيب واحملاسا ة علياه .وتعتا هاذه واحادة مان الهام ا اباوات الايت
قام ا اات ت ا ااا دول ا ااة فلس ا اااب مل ا ااذ انر ا اامامها التفاقي ا ااات األم ا اام املتح ا اادة كق ا ااو اإلنس ا ااان م ا اان
العام  .2014وت ذ هذه ا ابوة تع ري اك ومة الفلسابيلية عان التزامهاا شنشااء ةلياة وقائياة وطلياة
مسااتقلة مللااذ التعااذيب ( )NPMوفااق متابل ااات ال وتوكااول االختياااري ،وت ااون مهمتهااا األساسااية
ةايرة مجيذ مراكز االحتجاة تدف ملذ التعذيب والتأكد مان ساالمة الظاروف املعيشاية والصاحية
يف مجياذ المااكن حجاز اكرياة إلضاافة اىل التلسايق ماذ جللاة األمام املتحادة الفرعياة مللاذ التعااذيب
( ،)SPTويف هااذا الصاادد تعماال دولااة فلساااب حاليااا علااى انشاااء االليااة الوقائيااة الوطليااة املسااتقلة
ملل ااذ التع ااذيب لتع اااون م ااذ الش ااركاء ال ااوطلي وال اادولي مب ااا يف ل اااب مؤسس ااات اجملتم ااذ امل اادين
الفلسابيلية.
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 -5مت إعااداد هااذا التقرياار يف إطااار جللااة ماان املؤسسااات اك وميااة لشا لت بقارار ماان اللجلااة
الوطلياة الدائماة براساة وةارة الداخليااة وعراوية كال مان وةارة العاادل ،م تاب اللائاب العاام ،هيسااة
شؤون االسرى واحملررين ،وةارة التلمية االجتماعية ووةارة الصحة ،هيسة القرااء العسا ري ،سلا
القراء االعلى.
 -6اسااتفادت اللجلااة اثلاااء اعااداد التقرياار ماان املعلومااات والتقااارير الصااادرة عاان مؤسسااات
ستمااذ ماادين ات العالقااة .كااذلاب وضاامن اطااار التعاااون املسااتمر مااذ هااذه املؤسسااات ،عقاادت
اللجلااة جلساايت مشاااورات وطليااة لعاارض وملاقشااة التقرياار يف كاال ماان الراافة الغربيااة وقابااا ماازة،
و لاااب لتعااذر وئااول املؤسسااات املشاااركة ماان قابااا ماازة بس ا ب اجاراءات االحااتالل االسارائيلي
التمييزية .واستفادت اللجلة من مالحظات هذه املؤسسات يف عملية تابوير وتعديل التقرير.
 -7يستعرض التقرير الصورة العامة والتفصيلية لألح ام التشريعية والتلظيمية الوطلية السارية
يف دول ا ااة فلس ا اااب واملتعلق ا ااة شنف ا ااا الح ا ااام االتفاقي ا ااة ،ويتر ا اامن التقري ا اار بي ا ااا ت ومعلوم ا ااات
واحصائيات تتعلق بتابور العمل اجلاري على الصعيد الوطين يف س يل ملاهرة التعذيب واملعاملة
الالإنسانية واكاطة ل رامة.
 -8كاذلاب راعااى التقريار الواقااذ القاانوين وامليااداين لقاباا ماازة الاذي يعتا جازء ال يتجازال ماان
الرض دول ااة فلس اااب احملتل ااة ،وال ااذي س ااائت س االابة االح ااتالل اإلسا ارائيلي بس االخه ع اان واقع ااه
الاب يعااي ماان خااالل فاارض حصااار مااري قااانوين مشاادد ملااذ عااام  ،2007وفرضاات عليااه اج اراءات
ملافي ااة للقا اوان الدولي ااة واعت ااداءات مت ااررة وعق اااب مج اااعي مس ااتمر لغاي ااة ا ن ،كم ااا ملع اات
التوائل الدميومرايف ما ب البلاء الشعب الفلسابيين الواحد وملعت حرية اكركة والتوائل ماا با
الرفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية وقاباا مازة يف انتهااب م اشار ،الهت وواساذ اللاباا ل افاة
حقااو اإلنسااان الفلسااابيين .ويف ات الوقاات اسااتهدفت إس ارائيل ،الساالابة القائمااة الحااتالل،
مؤسسات دولة فلساب وموظفيها ا يؤثر سل ا على قيامها بواج ا ا ومسؤوليا ا جتاه املاواطل
مبهلية وفاعلية عالية .واجلدول املرفق بي انتهاكات قوات االحتالل ضد املؤسسة األملية.
 -9كمااا جتاادر االشااارة اليرااا اىل الن قابااا ماازة خرااذ النقااالب قادتااه حركااة محاااس ملااذ
ملتصااف عااام  2007كااان الباارة تداعياتااه االنقسااام يف اللظااام السياسااي الفلسااابيين وعليااه و لاارمم
مان املسااؤولية القانونيااة لدولااة فلسااب علااى قابااا ماازة ،إال الن ارساات حركااة محاااس يف القابااا
ملذ لاب التاريخ مرفوضة وال تعتا قانونياة مان ق ال ح وماة دولاة فلسااب وورد لااب يف العدياد
م اان امللاس ا ا ات يف تص اارةات رئ ااي دول ااة فلس اااب والعدي ااد م اان املس ااؤول اك ااومي وق ااادة
الفصائل وقيادات اجملتمذ املدين.
 -10كم ااا ويتل اااول التقري اار انتهاك ااات إسا ارائيل ،الس االابة القائم ااة الح ااتالل ،ل ل ااود اتفاقي ااة
ملاهرة التعاذيب والايت متارساها بصاورة لهجاة وواساعة اللاباا ضاد حقاو اإلنساان الفلساابيين
ملذ احتال ا لألرض الفلساابيلية عاام  ،1967إ يتلااول التقريار واقاذ الظاروف املعيشاية لألسارى
الفلساابيلي يف سااجون اإلحااتالل اإلسارائيلي ،الضاافة اىل بيااا ت واحصااائيات تتعلااق بسياسااة
ساالابات االحااتالل اإلسارائيلي العلصارية املت عااة يف تعااذي هم ومعاااملتهم معاملااة الإنسااانية .وال بااد
م اان التأكي ااد عل ااى الن م ااا ورد يف التقري اار م اان معلوم ااات ح ااول االنتهاك ااات اململهج ااة إلس ارائيل،
السلابة القائمة الحتالل ،أييت يف سيا مساؤوليتها القانونياة واألخالقياة والتزاما اا الدولياة جتااه
الشا ااعب الفلسا ااابيين ا اضا ااذ لسا االابتها االسا ااتعمارية ويعا اااين ما اان ارسا ااا ا القمعيا ااة والتعسا اافية
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ومااا يسااتوجب املساااءلة القانونيااة عت ارهااا الحااد اط اراف اتفاقيااة ملاهرااة التعااذيب ،والحااد الهاام
التزاما ااا ض اامان ع اادم تع اارض الش ااعب ا اض ااذ ااا ملمارس ااات التع ااذيب ،كم ااا الن انتهاك ااات
االحتالل اإلسرائيلي متتد لتابال إحتجااة جثاام الشاهداء الفلساابيلي ماا يشا ل عقاا مجاعياا
وخمالفة التفاقية ملاهرة التعذيب ،إضافة لذلاب فإن السرائيل ،السلابة القائمة الحتالل ،تعمل
بصااورة دائمااة علااى وضااذ العراقياال واملعيقااات امااام دولااة فلساااب مللعهااا ماان تابااوير قابااا العدالااة
واألمن.
 -11وتؤك ا ااد دول ا ااة فلس ا اااب الن تق ا ااد ه ا ااذا التقري ا اار ،ال يعف ا ااي إس ا ارائيل ،الس ا االابة القائم ا ااة
الحتالل ،من مسؤوليا ا القانونية امل ت ة عليها مبوجب القانون الدويل ،والسيما القانون الدويل
اإلنس اااين والق ااانون ال اادويل كق ااو االنس ااان ،مب ااا يش اامل التزامه ااا شح ا ام اح ااام ه ااذه االتفاقي ااة
وتقد تقريرها بشأن مدى التزامهاا جح اام اتفاقياة ملاهراة التعاذيب وماريه مان ضاروب املعاملاة
او العقوبة القاسية او الالانسانية او املهيلة يف األرض الفلسابيلية احملتلاة مباا فيهاا القادس الشارقية،
وعلى اللحو الذي نص عليه الرالي االستشاري حمل مة العدل الدولية لالاثر القانونية اللاشسة عان
تشييد جدار يف األرض الفلساابيلية احملتلاة لعاام  ،2004مباا يشامل التزامهاا شحا ام اح اام هاذه
االتفاقية.

( ) اإلطار القانبين
 -12العللت دولة فلساب التزامها مب اد األمم املتحدة والهدافها وميثاقها و إلعالن العااملي
كقو اإلنسان من خالل وثيقة إعالن إستقالل فلساب الصادرة عن اجملل الوطين الفلسابيين
عام  1988واليت ترملت إعالن قيام دولة فلساب دولة مستقلة حرة تقوم على م دال املسااواة
ال املة يف اكقو واكرايت ل افة الفلسابيلي اليلما وجدوا يف ظال نظاام دميقراطاي برملااين يقاوم
علااى الس ا العاادل االجتماااعي واملساااواة وعاادم التمييااز يف اكقااو العامااة .وتااذا ت ااون وثيقااة
إعالن االستقالل قد رمسات اجتاهاا لتازام دولاة فلسااب مبلظوماة حقاو اإلنساان كماا وردت يف
املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،مبا يشمل ملاهرة التعذيب ،وقد وضاعت يف سا يل ضامان هاذا
االلتزام ،األساس ل لاء نظام قانوين قائم على م اد سيادة القانون واستقالل القراء.
 -13ةظر القانون األساساي املعادل لعاام  2003وتعديالتاه التعاذيب وساوء املعاملاة ئاراحة
بلص املادة ( )1()13ويراذ مجلاة مان الراما ت األخارى الايت ت فال حاق األفاراد يف اكماياة مان
التعذيب والتزام دولة فلساب يف ملاهرته وحتديدا املادة (.)2()11
 -14حتظاار التش اريعات العقابيااة واإلجرائيااة واألمليااة واإلداريااة السااارية يف فلساااب التعااذيب،
وتفاارض علااى مرت يهااا عقااو ت جزائيااة لسااجن والغرامااة ،و/الو عقااو ت دي يااة قااد تصاال اىل
__________

()1
()2
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تاالص املااادة ( .1" :)13ال جيااوة إخرااا الحااد ألي إك اراه او تعااذيب ،ويعاماال املتهمااون وسااائر احملااروم ماان
ح اراي م معاملااة الئقااة .2 .يقااذ طااال كاال قااول او اع ا اف ئاادر ملخالفااة ألح ااام الفقاارة األوىل ماان هااذه
املادة".
تاالص املااادة  11علااى ان" :اكريااة الشخصااية حااق ط يعااي وهااي م فولااة ال متا  ،ال جيااوة القا ض علااى احااد الو
تفتيشااه الو ح سااه الو تقييااد حريتااه جي قيااد الو ملعااه م اان التلق اال إال جماار قرااائي وفقااا ألح ااام القااانون ،وةاادد
القااانون ماادة اكا االحتياااطي ،وال جيااوة اكجااز الو اكا يف مااري األماااكن ا اضااعة للقاوان الصااادرة بتلظاايم
السجون".
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حا ااد الفصا اال ما اان ا دما ااة .وما اان البا اارة ها ااذه التش ا اريعات قا ااانون العقا ااو ت األردين رقا اام ()16
لساالة  1960الساااري يف الراافة الغربيااة ،وقااانون العقااو ت االنتاادا رقاام ( )74لساالة 1936
الساااري يف قابااا ماازة ،وقااانون العقااو ت الثااوري لعااام  1979الساااري يف الراافة الغربيااة وقابااا
م اازة ،وق ااانون الئ ااول احملاكم ااات اجلزائي ااة العسا ا ري لس االة  ،1979وق ااانون اإلجا اراءات اجلزائي ااة
الفلسااابيين رقاام ( )3لساالة  ،2001وقااانون مراكااز اإلئااالي والتأهياال رقاام ( )6لساالة ،1998
وقااانون ا دم ااة يف ق ااوى األم اان الفلس ااابيين رقاام ( )8لس االة  ،2005ق ارار بق ااانون لس االة 2016
بشأن محاية االحداث ،ومريها من القوان سريد كرها يف التقرير.
 -15المااا علااى مسااتوى اإلج اراءات والتاادابري والسياسااات املتعلقااة ظاار التعااذيب ومااريه ماان
ض ااروب املعامل ااة القاس ااية والالإنس ااانية واملهيل ااة ،فق ااد الئ اادر رئ ااي دول ااة فلس اااب بت اااريخ 14
ااير/مايو لعام  ،2013الي ق ل اإلنرمام اىل إتفاقية ملاهرة التعذيب ،تعليمات موجهة جلميذ
اجله ااات ات العالق ااة لتوقي ااف واإلحتج اااة والتحقي ااق لزلتا ازام ظ اار الي شا ا ل م اان الشا ا ال
التعذيب وكافة املمارسات اليت تلتهاب حقو وكراماة اإلنساان ،وشادد علاى ضارورة إختاا التادابري
الالةمة لتابوير وتفعيل عمل الدوات الرقابة لرمان تلفيذ التعليمات والقوان ات العالقة قو
اإلنسان وحظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية.
 -16والئا ا ا اادر ما ا ا اادير عا ا ا ااام الشا ا ا اارطة تعما ا ا اايم رقا ا ا اام ( )6لسا ا ا االة  2010الصا ا ا ااادر بتا ا ا اااريخ
( )2010/4/19مبلااذ اللجااوء للعلااف والتعااذيب وكافااة ضااروب املعاملااة القاسااية الو املهيلااة الثلاااء
التعامل مذ املواطل  ،إلضافة اىل إئدار مدونة قواعد استخدام القوة واألسلحة اللارية من ق ل
ملتسيب قوى األمن الفلساابيلية عان وةارة الداخلياة عاام  .2011كماا نصات مدوناة األخالقياات
وقواعااد الساالوب العامااة مللتساايب قااوى األماان الفلسااابيين والاايت ئاااد عليهااا رئااي دولااة فلساااب
بت اااريخ  2018/2/26عل ااى ض اارورة مل ااذ اللج ااوء اىل العل ااف والتع ااذيب وكاف ااة ض ااروب املعامل ااة
القاسااية او املهيلااة اثلاااء التعاماال مااذ املاواطل وت لاات املدونااة تعريااف التعااذيب كمااا ورد يف نااص
املعاهاادة .ويف هااذا الصاادد عقاادت وةارة الداخليااة العديااد ماان الاادورات التدري يااة اادف اىل تعزيااز
الوعي لدى الفراد األمن مبا فيهم املسؤول عن التوقيف واالحتجاة يف مراكز حجاز اكرياة حاول
حقو اإلنسان وملاهرة التعذيب الساتلاد اىل املادونت العااله ومريهاا مان الواثئاق الايت طور اا
وةارة الداخلية.

اجلزء الثاين
مباد اإلتفاقية املبضبعية
املاد ()1
تعريف رمية التعذيب
 -17خل اات مجي ااذ نص ااوص الق اوان الس ااارية يف دول ااة فلس اااب م اان تعري ااف مص ااابل جرمي ااة
التعا ااذيب وإكتفا اات شعت ارها ااا جرميا ااة ما اان نا ااو جلحا ااة ولا ااي جلايا ااة .كما ااا ها ااو وارد يف املا ااادة
( )3()208ماان قااانون العقااو ت األردين واملااادة ( )4()108ماان قااانون العقااو ت االنتاادا  ،واملااادة

__________

()3
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( )5()280ماان قااانون العقااو ت الثااوري مللظمااة التحرياار الفلسااابيلية لعااام  .1979وةظاار الق ارار
بقا ااانون لسا االة  2016بشا ااأن محايا ااة األحا ااداث يف املا ااادة ( )7ملا ااه إخرا ااا اكا اادث للتعا ااذيب
اجلس اادي الو املعل ااوي الو للعقوب ااة الو املعامل ااة القاس ااية الو املهيل ااة الو اكاط ااة ل رام ااة اإلنس ااانية.
ويف ات الس اايا ةظ اار ق ااانون مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال تع ااذيب الل اازالء الو خم اااط تهم ب ااذاءة،
حياات تاالص املاواد ( )37و( )40علااى عاادم جاواة تعاريض اللزياال إلهااا ت اجلمهااور الثلاااء نقلااه،
الو نقله يف ظروف سيسة من حيت التهوية واإلضاءة.

املاد ( )2لقر ()1
إختاذ اإل راءات الالزمة ملنع التعذيب
 -18ت ف اال التشا اريعات الس ااارية العدي ااد م اان الر ااما ت والت اادابري ال اايت م اان ش ااأ ا الن متل ااذ
إرت اااب جرميااة التعااذيب ومااريه ماان ضااروب املعاملااة او العقوبااة القاسااية او الالإنسااانية او املهيلااة
وعادم إفاالت مرت يهااا مان العقااب ،وتفاارض رقاباة علاى الماااكن اإلحتجااة واإلئاالي والتأهياال،
وحت اادد ش ااروا وظ ااروف اإلعتق ااال واإلحتج اااة .فيحظ اار الق ااانون األساس ااي القا ا ض عل ااى الح ااد
الو تفتيش ااه الو ح س ااه الو تقيي ااد حريت ااه جي قي ااد الو ملع ااه م اان الس اافر إال مبوج ااب الم اار قر ا اائي
وال ي ااون اكجااز والتوقيااف إال يف األماااكن املخصصااة لااذلاب يف الفقاارة ( )2ماان املااادة (.)11
كااذلاب ة اادد قااانون اإلج اراءات اجلزائيااة يف امل ااادة ( )105ماادة اإلحتج اااة التحفظااي يف مراك ااز
التوقيااف مبااا ال يتجاااوة ماادة ( )24ساااعة وجيااب علااى ماادير املركااز الو م ااان التوقيااف ان يساالم
املتهم خالل ( )24ساعة اىل الليابة العامة للتحقياق معاه ،وجياوة لوكيال اللياباة توقياف املاتهم بعاد
إستجوابه ملدة ( )48ساعة ويراعى حتديد التوقيف من ق ل احمل ماة ط قاا للقاانون .ويلازم القاانون
اته وكيل الليابة يف املواد ( )100 ،99على معايلة جسم املتهم ويث ات كال ماا يشااهده فياه مان
إئا ت ظاهرة وس ب حدوثها يف سجل رمسي.
 -19كمااا اكاادت املااادة ( )7ماان قااانون مراكااز اإلئااالي والتأهياال علااى وجااوب إياادا كاال
شااخص ةتجااز الو يعتقاال الو يااتحفل عليااه الو تقيااد حريتااه وفااق القااانون يف الحااد األماااكن الاايت

()4

()5
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الشهر إىل ثالث سلوات .2 .وإ ا الفرت العمال العلف والشدة هذه إىل مرض الو جري كانت العقوبة مان ساتة
الشهر إىل ثالث سلوات ما مل تستلزم تلاب األعمال عقوبة الشد".
تالص املاادة  108ماان قاانون العقااو ت االنتادا علاى انااه" :كال موظااف يف ا دماة العاماة عاارض شخصاا ةخاار
إلسااتعمال القااوة الو العلااف معااه الو الماار شسااتعمال القااوة والعلااف معااه ل ااي يلتااز ملااه الو ماان الي فاارد ماان الف اراد
عائلته إع افا جبرم الو معلومات تتعلق جبرم ،يعت النه إرت ب جلحة" حيت تلقسم اجلرمية حسب خابور ا اىل:
 -1جلايااة :هااي اشااد اجلارائم خابااورة ويعاقااب القااانون عليهااا إلعاادام و ألشااغال الشاااقة املؤباادة واو املؤقتااة
او لسجن ملدة ال تقل عن ثالث سلوات
 -2اجللحااة :تلااي اجللايااة ألئيااة ويعاقااب عليهااا القااانون ك ا ماادة ال تتجاااوة ثااالث ساالوات والغرامااة
او شحدى هات العقوبت
 -3املخالفة :هي ابسط اجلرائم واقلها جسامة ويعاقب عليها القانون ك مدة ت اوي ماا با ياوم واحاد
وعشرة الايم وبغرامة مادية.

ت االص امل ااادة " :280ال .ك اال م اان س ااام شخص ااا ض اارو م اان الش اادة ال جييزه ااا الق ااانون رم ااة مل ااه اكص ااول عل ااى
إع افااات عاان جرميااة الو معلومااات الو الماار بااذلاب بشااأ ا عوقااب كا ثالثااة الشااهر علااى األقاال .ب .إ ا الدت
العمااال العلااف إىل ماارض الو جااري كااان اكا ساات الشااهر علااى األقاال .ىل .إ ا قرااى التعااذيب إىل املااوت كااان
العقاب األشغال الشاقة مخ سلوات على األقل".
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يصاادر بتحدياادها ق ارار ماان وةياار الداخليااة و لاااب براارورة ت لي ا كاال ماان يق ا ض عليااه الو يوقااف
جس ا اب الق ا ض الو التوقيااف وإعالمااه لااتهم امللسااوبة إليااه إلضااافة إىل حقااه يف تعي ا ااامي
للدفا عله يف كافة املراحل واتصاله جسرته ،كيدا على امل دال القانوين الذي يفا ض باراءة املاتهم
حىت تث ت إدانته ام اائي تات عان اكماة قانونياة وفقاا لزجاراءات القانونياة عماال جح اام
املادة ( )14من القانون األساسي.
 -20تراامن القااانون ا اااص جبهاااة املخااابرات العامااة لساالة  2005يف املااادة ( )13والق ارار
بق ااانون رق اام ( )11لس االة  2007بش ااأن األم اان الوق ااائي يف امل ااادة ( )8نصوئ ااا عام ااة تقتر ااي
مبراع اااة وااللتا ازام شحا ا ام اكق ااو واكا ارايت والر ااما ت القانوني ااة امللص ااوص عليه ااا يف القا اوان
الفلسااابيلية واملعاهاادات الدوليااة مبااا يف لاااب اكااق لسااالمة اجلساادية وعاادم التعاارض للتعااذيب
واملعاملة الالإنسانية واكاطة ل رامة.

املاد ( )2لقر ()2
أحكام حاالت الضرور وال بارئ
 -21يعاااا القااانون األساسااي الفلسااابيين املعاادل اح ااام حالااة الاب اوار يف املااادة ( )110فقاارة
( )1والعت ج ا تتش ل علد وجاود دياد لألمان القاومي بسا ب حارب او مازو او عصايان مسال
او حاادوث كارثااة ط يعيااة .وياالص يف املااادة (" )111ال جيااوة فاارض قيااود علااى اكقااو واك ارايت
األساسية اال لقدر الرروري لتحقيق ا ادف املعلان يف مرساوم إعاالن حالاة الاباوار " ،الي ان تاتم
مراجعااة الي توقيااف او إعتقااال يلااتت عاان حالااة الاباوار ماان ق اال اللائااب العااام الو احمل مااة املختصااة
خالل مدة مخسة عشر يوما من اتريخ التوقيف وةق للموقوف تعي امي خيتاره.
 -22عمااال جح ااام القااانون األساسااي الفلسااابيين املعاادل ،ومبوجااب الصااالحيات الاايت ملحهااا
للرئي فيما يتعلق شعالن حالاة الاباوار  ،الئادر رئاي دولاة فلسااب  ،ماود ع ااس عاام 2007
مراسيم راسية قرت شعالن حالاة الاباوار يف مجياذ ا ااء دولاة فلسااب  ،وتشا يل ح وماة إنفاا
حالة طوار  ،و لاب إثر االنقالب العس ري الذي قامت به حركة محاس يف قابا مزة.

املاد ( )2الفقر ()3
التذرع ابألوامر العسيا
 -23ياالص قااانون ا دمااة يف قااوى األماان عل ااى معاق ااة الي عرااو ماان العراااء القااوة األملي ااة
ا اارىل عان مقتراايات الواجاب يف العمااال وظيفتاه ،الو يسالاب ساالوكا ،الو يظهار مبظهاار مان شااأنه
اإلخااالل ب رامااة الوظيفااة .وال يعفااى ماان العقوبااة إال إ ا اث اات النااه إرت ااب املخالفااة تلفيااذا ألماار
ئادر إلياه مان رئيساه والناه كاان قاد ن اه رئيساه مبخالفتاه للقاانون وماذ لااب الئار الارئي علاى الن
يقوم بتلفيذ األمر ،ويف هذه اكالة تقذ املسؤولية على الارئي وحاده وفقاا ألح اام املاواد (،173
 )194من القانون .وتلص املادة ( )4فقرة ( )3من "مدوناة االخالقياات وقواعاد السالوب العاماة
مللتسيب قوى االمن الفلسابيين" على "عدم التذر وامر عليا او بظروف استثلائية كحالاة اكارب
او التهديااد تااا ،او عاادم االسااتقرار السياسااي الااداخلي او اي حالااة اخاارى ماان حاااالت الاب اوار
العامااة لت ياار التعااذيب او مااريه ماان سااوء املعاملااة او العقوبااة القاسااية او الالانسااانية او املهيلااة او
االش ال االخرى لالساءة".
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حالة الضرور وقانبن االحتالل اإليرائيسي
 -24لاارمم ماان اكظاار املابلااق للتعااذيب يف القااانون الاادويل ،كونااه مااري مسااموي بااه حتاات الي
ظاارف ماان الظااروف ،مبااا يف لاااب يف حاااالت اكاارب او حاااالت الاب اوار العامااة ،واعت اااره م ادال
اساس اايا م اان م اااد الق ااانون ال اادويل العا اريف ،ويس ااري عل ااى كاف ااة ال اادول ،مب ااا فيه ااا ال اادول ال اايت
مل تصاد او تلرم على الي من املعاهدات الدولية اليت حتظار التعاذيب ئاراحة ومتلاذ اللجاوء اىل
التعااذيب واسااتخدامه ضااد الي شااخص حتاات الي ظاارف ،و لاارمم ماان إنراامام إسارائيل ،الساالابة
القائمااة الحااتالل ،التفاقيااة ملاهرااة التعااذيب ومااريه ماان ضااروب املعاملااة الو العقوبااة القاسااية او
الالإنسااانية الو املهيلااة ،إال ال ااا مااا تازال متااارس شااىت جارائم التعااذيب وضااروب املعاملااة الالإنسااانية
واكاطة ل رامة ضد االسرى واملعتقل الفلسابيلي يف سجون االحتالل ،حيت يواجه االسرى
الفلسابيليون وخائة األطفال ملهم يف سجون االحتالل اإلسارائيلية ،اوضااعا قاساية والإنساانية،
حيا اات ترت ا ااب ق ا اوات االحا ااتالل اإلس ا ارائيلي ضا اادهم العديا ااد ما اان املمارسا ااات املهيلا ااة واكاطا ااة
ل رامة ،و لاب تدف قمعهم وإ ال م.
 -25تتااذر ساالابات السااجون واحملققااون مب ا ر "ملقتراايات الراارورة" حياات الدت تفس اريات
قرااية احمل مااة اإلس ارائيلية العليااا لساالة  1999حااول التعااذيب اىل تعريااف الفلسااابيلي املعتقل ا
عل ااى ال اام "قلاب اال موقوت ااة" والن الر ااغط اجلس اادي املعت اادل ال ااذي مي اان الن تس ااتخدمه س االابات
االحااتالل خااالل التحقيااق إلج ااار املعتقل ا الفلسااابيلي علااى اإلع ا اف وال ااوي مبااا لااديهم ماان
معلوماات .وتعا"ارف "القل لااة املوقوتاة" ج ااا كاال حالااة يفا ض فيهااا وجااود معلومااات لاادى شااخص
موقااوف يااؤدي كشاافها إىل ملااذ حاادوث هجااوم وشااياب مي اان الن يااؤدي اىل خسااائر يف األرواي.
وق ااد مسح اات احمل م ااة العلي ااا اإلسا ارائيلية (تعتا ا اح اادى ال ر س االابات االح ااتالل االس ااتعماري)
لسلة  1999مبا خيص التعذيب استخدام وسائل ضغط معقولة على املعتقل الفلساابيلي اثلااء
التحقيااق معهاام ،و لاااب إلضااافة اىل ال ثااري ماان الق ارارات االحتالليااة األخاارى الاايت اختااذت ااق
األسرى واليت تسم وتشر ارسة التعذيب.
 -26البقااى ق ارار احمل مااة العلي ااا االس ارائيلية ال اااب مفتوحااا عل ااى مص اراعيه ملمارس ااة التع ااذيب
وخمتلاف ضاروب املعاملاة والعقوباة القاساية والالإنسااانية واملهيلاة ضاد األسارى الفلساابيلي بذريعااة
الرا اارورة .حيا اات تسا ااتغل إدارة سا ااجون االحا ااتالل االس ا ارائيلية واحملققا ااون ،مبا ااا يف لا اااب ققا ااو
الشا ب ،قرار احمل مة ،اسوء استغالل ،حيت يلجؤون الساتخدام وساائل والسااليب حتقياق بدنياة
قاسية ضد كل من يتم التحقيق معه بقرااي الملية جة" خابورة املوقف" .وكون اكالة هي مبثابة
"دفااا للراارورة" تعفااي مبوجااب الق ارار ،الي قااق إسااتخدم وسااائل حتقيااق لوعااة ماان املسااؤولية
اجللائية بذريعاة ان وساائل التحقياق ال دنياة مل ت ان اال نتيجاة اثنوياة الحتياجاات التحقياق ،الاذي
ي قى لعادة سراي وال يتم تفحصه من ق ل الي هيسة مستقلة خارجية.

املاد ()3
حظر تطسيم أي شخص أو طرد أو إعادته اىل دولة قد يتعرض ليها لستعذيب
 -27مل تالص التشاريعات السااارية يف فلساااب الاايت تاالظم حاااالت تسااليم األشااخاص واجملاارم
ئ اراحة علااى حظاار طاارد الي شااخص او اعادتااه او تسااليمه اىل دولااة الخاارى إ ا مااا كااان عرضااة
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للتعااذيب فيهااا .حياات ةظاار القااانون األساسااي املعاادل يف املااادة ( )28تسااليم الي فلسااابيين أليااة
جهة الجل ية الاي كان الس ب(.)6
 -28تلص املادة ( )6من قانون تسليم اجملرم لسلة  1927الساري يف الرفة الغربية واملادة
( )7من قانون تسليم اجملارم لسالة  1926السااري يف قاباا مازة علاى اناه ال يسالم اجملارم الفاار
ماان وجااه العدالااة إ ا كااان اجلاارم امل اراد تسااليمه ألجلااه ا ئ ا غة سياسااية ،ومل حتظاار هااذه الق اوان
تسليم اجملارم الفاارين إ ا ماا كاانوا عرضاة للتعاذيب .وجااء قاانون املخاابرات العاماة لعاام 2005
ليترا اامن الح اما ااا خائا ااة بتسا االيم اجملا اارم  ،حيا اات نصا اات املا ااادة ( )16علا ااى مراعا اااة الح ا ااام
املعاهدات ا ائة بتسليم املتهم يف اجلرائم القابلة للتسليم ب دولة فلساب ومريها من الدول
مبا ال يتعارض مذ الح ام القانون.
 -29يعتا قاضااي الصاال هااو املخااتص يف اللظاار يف قرااااي التسااليم والاباارد وفقااا للمااادة ()9
ماان قااانون تسااليم اجملاارم الساااري يف قابااا ماازة و لرجااو اىل املااادة ( )2ماان ات القااانون فااإن
املقصود يف قاضي الصل هو رئي احمل مة االبتدائية ،و لتايل فاإن احمل ماة االبتدائياة هاي ا يساة
املختصااة للظ اار يف ه ااذه القر ااااي ومل يس ااجل الي طل ااب تس االيم او ط اارد او إبع اااد او طع اان ام ااام
احملاكم الفلسابيلية خالل الف ة اليت يغابيها التقرير.

املاد ()4
األحكام التشريعية اليت جترم التعذيب
 -30ترملت مدونة قواعد سلوب املوظف امل لفا شنفاا القاانون الايت كانات قاد اعتمادت
بق ارار اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة رقاام ( )169/34عااام  1979واللافااذة الح امهااا يف دولااة
فلساب  ،واليت بدورها حتدد مسؤوليات كل من يقوم شنفا القانون مبا فيهم الشرطة والعس ري
يف املادة ( )1معرفة بدورهم يف خدمة اجملتمذ وواجب احا ام ال راماة اإلنساانية وحقاو اإلنساان
يف املادة ( )2مبا يف لاب اح ام خصوئية املواطل يف املادة ( )4وحظر التعذيب يف املادة ()5
واملسؤولية التامة عن ئحة وسالمة احملتجزين يف املادة (.)6
 -31كم ا ااا عاجل ا اات ه ا ااذه املدون ا ااة يف امل ا ااادة ( )4يف الفق ا اارة ( ،)1مس ا ااألة حظ ا اار التع ا ااذيب
وملاهرته يف دولاة فلسااب  ،حيات نصات علاى "ميتلاذ ملتسا و قاوى االمان عان ارساة اي فعال
ماان افعااال التعااذيب او املعاملااة القاسااية او املهيلااة او الالانسااانية او املوافقااة عليهااا او الس ا وت
عله ااا م اش اارة او عا ا ط اارف اثل اات سا اواء كان اات جس اادية او نفس ااية بل اااء عل ااى اح ااام الق ااانون
واملواثيق الدولية".
 -32يعاق ااب ق ااانون العق ااو ت الس اااري يف الر اافة الغربي ااة عل ااى العم ااال العل ااف والش اادة ال اايت
ترت ب بقصد اكصول على إقرار جبرمياة الو علاى معلوماات بشاأ ا ،ساواء اكاان مرت هاا موظاف
عمومي او ال ،بعقوبة اك مان ثالثاة الشاهر اىل ثاالث سالوات .ويشادد القاانون العقوباة لتصال
اىل اكا ا م اان س ااتة الش ااهر اىل ث ااالث س االوات إ ا م ااا ادى الفع اال امل ااذكور اىل م اارض الو ج ااري
الرحية.
__________

()6
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 -33ويلص قانون العقو ت الساري يف قابا مزة ،على الن كل موظف يف الوظيفة العمومياة
عرض شخصا الخر إلستعمال القوة او العلف معه او المر شستعماله ل ي يلتز ملاه الو مان الحاد
الفراد عائلته إع افا جبرم الو معلومات تتعلق جبرم يعت النه إرت ب جلحة عقوبتها الما اكا مادة
ت اوي ب الس و وثالثة سلوات ،الو الغراماة الايت تا اوي با مخساة د ناري وماائيت ديلاار الو الاربط
ب فالة.
 -34تعاقااب الق اوان العقابيااة كاال ماان القاادم قصاادا علااى ضاارب شااخص او جرحااه او إيذائااه
جي فعل مؤثر من وسائل العلف واإلعتاداء مام علاه مارض او تعابيال عان العمال مادة تزياد علاى
عشرين يومأ ك ملدة ت اوي من ثالثة الشهر اىل ثالث سلوات.
 -35تشاادد العقوبااة إ ا الدى لاااب الفعاال اىل تعابياال عاان العماال ألقاال ماان  30يومااا ياات
تص ا اك ا ماادة ال تزيااد علااى ساالة او لغرامااة ال تزيااد علااى مخسااة وعش ارين ديلااارا او ب لتااا
ه ااات العق ااوبت  ،ويفا اارض الق ااانون عقوبا ااة الكث اار شا اادة م اان تلا اااب إ ا الدى الفع اال اىل قابا ااذ او
استسصال عرو الو ب الحد األطراف الو الدى اىل تعابيلها او تعابيل إحادى اكاواس عان العمال،
او تس ب يف إحداث تشويه جسيم او الية عاهة الخرى دائماة او الدت اىل اجهااض حامال عماال
جح ااام املا اواد ( )345-333م اان ق ااانون العق ااو ت الس اااري يف الر اافة الغربي ااة وك ااذلاب املا اواد
( )244-238واملا اواد ( )251-248م اان ق ااانون العق ااو ت الس اااري يف قاب ااا م اازة .ويعاق ااب
ألشغال الشاقة مدة ال تلقص عان مخا سالوات كال مان ضارب او جاري الحادا جداة لاي مان
شأ ا ان تفري اىل املوت ومل يقصد من لاب قتال ول ن املعتدى علياه تاويف متاأثرا اا وقاذ علياه
عمال جح ام املادة ( )330من قانون العقو ت الساري يف الرفة الغربية.
 -36يعاق ااب ق ااانون العق ااو ت الث ااوري لس االة  1979يف امل ااادة ( )280مل ااه اللج ااوء اىل ض ااروب
الشاادة الاايت ال جييزهااا القااانون رم ااة كصااول علااى إع افااات عاان جرميااة الو معلومااات ك ا ثالثااة
الشهر على األقال ،ويف حاال الدت العماال العلاف إىل مارض الو جاري كانات العقوباة سات الشاهر علاى
األقل ،وإ ا قرى التعذيب إىل املوت كان العقاب ألشغال الشاقة مخ سلوات على األقل.
 -37نصاات املااادة ( )4ماان قارار وةياار الداخليااة رقاام ( )172الصااادر بتاااريخ 2009/8/20
علااى انااه يتوجااب علااى مجيااذ القااادة امل اش ارين والراسااات كا بال حسااب إختصائااه إيقااا العقوبااة
املقررة قانونيا ق الي من ملتسيب قوى االمن الذين يث ت قياامهم بتعاذيب املوقاوف او معااملتهم
معاملة مري إنسانية.
 -38فيم ااا يتعل ااق مبس اااءلة و اس ا ا ة األش ااخاص الق ااائم عل ااى تلفي ااذ الق ااانون املتهم ا ا يف
ارت اب جرمية التعذيب الو املعاملة الالإنسانية واكاطة ل رامة ،تعت العقو ت امللصوص عليها
ملعاق ا ااة املتهم ا ا ما ااري كافيا ااة وما ااري رادعا ااة بش ا ا ل يتلاسا ااب والفعا اال اإلجراما ااي وال يتابا ااابق ما ااذ
اإلتفاقيات الدولية.
ضماانت عامة
 -39تتميااز جرميااة التع ااذيب ج ااا م اان اجل ارائم الاايت ال تس ااقط لتقااادم و ل اااب مبوجااب امل ااادة
( )32الق ااانون األساس ااي الفلس ااابيين املع اادل حي اات ي االص عل ااى جع اال االعت ااداء عل ااى الي م اان
اكقااو واك ارايت العامااة الاايت ي فلهااا القااانون األساسااي الو القااانون ماان اجل ارائم الاايت ال تسااقط
لتقادم الدعوى املدنية واجلزائية اللاشسة علها ،و لتايل للرحااي مبوجب القانون اللجوء إلقترااء
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اكااق يف الي وقاات .كااذلاب تاالص التشاريعات العقابيااة السااارية علااى ان تقااادم عقوبااة اجللحااة هااي
ثالث سلوات ،ويف هذه اكالة يتم العمل جح ام القانون األساسي كونه التشريذ األمسى.
 -40تاالص املااادة ( )207ماان قااانون العقااو ت الساااري يف الراافة الغربيااة علااى معاق ااة كاال
موظف م لف ل حت عن اجلرائم ومالحقتها ،الئل الو الرجأ اإلخ ار عن جرمية إتصالت بعملاه
ك ا م اان الس ا و إىل س االة ،وك ااذلاب معاق ااة ك اال موظ ااف الئ اال الو ارج ااأ إع ااالم الس االابة ات
الصااالحية عاان جلايااة الو جلحااة عاارف تااا الثلاااء قيامااه لوظيفااة ك ا ماان الس ا و اىل ثالثااة
الشهر ،ومعاق ة كل من قام حال مزاولته إحدى املهن الصحية شسعاف شخص ي دو الناه وقعات
عليه جلاية الو جلحة ومل خي تا السلابة ات الصالحية على الن يستثىن من العقاب علاى تلااب
األفعال اجلرائم اليت تتوقف مالحقتها على ش وى.
 -41اماا فيماا يتعلاق ملسااءلة التأدي ياة ،فتاتم مسااءلة امل لفا شنفاا القاانون وفقاا لألح ااام
العام ااة للمس اااءلة اإلداري ااة والقانوني ااة ال اايت ت االص عليه ااا الق اوان يف ح ااال وق ااذ م االهم الفع ااال م ااري
قانونياة .فعلاى سا يل املثاال يالص قااانون السالابة القراائية علااى تل ياه عراو الليابااة العاماة إ ا وقااذ
ملااه خمالفااة لواج ااات وظيفتااه ،وماان ت تااتم اكمتااه دي يااا علااى خمالفتااه يف حااال مل يلتاازم مبااا ن ااه
إليااه ،وال تقااام الاادعوى التأدي يااة يف هااذه اكالااة إال بلاااء علااى حتقيااق جيريااه الحااد قراااة احمل مااة
العليااا ،وتلقرااي ال اادعوى التأدي يااة إمااا شس ااتقالته او شحالتااه علااى املع اااك عمااال جح ااام امل اواد
( )72 ،59-47من القانون املذكور.
 -42الم ااا ق ااي امل ااوظف امل لفا ا شنف ااا الق ااانون وليسا اوا م اان العر اااء اللياب ااة العام ااة ،فت ااتم
مساااءلتهم وفقااا ألح ااام قااانون اإلج اراءات اجلزائيااة يف املاواد ( )21-19علااى الن لللائااب العااام
بصفته املشرف على عمل مأموري الر ط القرائي ،ئالحية إختا اإلجاراءات التأدي ياة الايت قاد
تصل كد االستغلاء عن ا دمة ق كل من يقذ مله خمالفة لواج اته الو تقصري يف عملاه .ويالص
قااانون ا دمااة يف قااوى األماان علااى معاق ااة الي عرااو ماان العراااء القااوة األمليااة الااذي خيارىل علااى
مقتر اايات الواج ااب يف العم ااال وظيفت ااه الو يس االاب س االوكا الو يظه اار مبظه اار م اان ش ااأنه اإلخ ااالل
ب رامة الوظيفة ،مذ عدم اإلخالل شقامة الدعوى املدنية الو اجللائية علد اإلقتراء .وال يعفى من
العقوبة اال إ ا اث ات الناه إرت اب املخالفاة تلفياذا ألمار ئاادر إلياه مان مساؤوله والناه كاان قاد ن هاه
مبخالفته للقانون ومذ لاب الئر على الن يقاوم بتلفياذ األمار ،ويف هاذه اكالاة تقاذ املساؤولية علاى
الرئي وحده وفقا ألح ام املواد ( )194 ،173من قانون ا دمة يف قوى األمان ،ويلاب اق هاذا
اك م على كافة األشخاص امل لف لر ط القراائي .وقاد ناص قاانون ا دماة يف قاوى االمان
يف املادة ( )218على إم انية تاب يق قانون ا دمة املدنية يف األح ام القانونية املتعلقة ملساءلة
اإلدارية يف حال عجزت القوان السابقة عن اس ة الفاعل إداراي.
 -43يل اشاار التحقيااق ضااد ملتساايب األجهاازة األمليااة الفلسااابيلية عاان جتاااوةات ااق موقااوف
وإحالة امللفات امللجزة إىل احمل مة املختصة للسري تا حساب األئاول كظاة ورود الشا اوى إىل
سااجالت الليابااة العامااة العسا رية يف الراافة الغربيااة ،فقااد ئاادر خااالل عااام  2015مااا سموعااه
الربذ قرارات إلدانة وتراوحت العقوبة فيها من ثالثة الشهر إىل ست الشهر ،وقرارين ل اءة لعدم
كفاياة األدلااة ،وقراية واحاادة ئادر تااا عقوباة انرا اطية ،وماا ةال ملظااور الماام احمل مااة املختصااة
قراايت ملهااا ،واثااين عشاارة قرااية مااا ةالاات قيااد التحقيااق لاادى الليابااة العامااة العسا رية ومل يلتهااي
فيها التحقيق بعد.
12
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2014
نو التهمة
القتل

حجز احلرية

عدد القرااي اإلجراء
2

2015
عدد القرااي اإلجراء القانوين

قرا ا اايت مفصا ا ااولة بق ا ا ارار 10
قرائي
3

13

كشف بقضااي التعذيب واملماريات الالإنطانية لألعبام ()2017/2016/2015/2014
عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد
القرااي

 7قر ا ااااي مفص ا ااولة بقا ا ارار قر ا ااائي 7 3
ملظورة امام احملاكم العس رية
 3قرااي مفصولة بقرار قرائي

13

2016
اإلجراء القانوين

اخل ف

1

مفصولة بقرار قرائي

اإلجراء القانوين

ملظا ا ا ا ا ااورة اما ا ا ا ا ااام احمل ا ا ا اااكم 1
العس رية

قيد التحقيق

 7قر ا ا ا ااااي حف ا ا ا اال لع ا ا اادم 8
كفاي ا ااة االدل ا ااة  6ملظ ا ااورة
امام احملاكم العس رية

مت حفل قريت لعدم كفاية االدلاة و5
قرااي قيد التحقيق وقراية ملظاورة اماام
احملاكم العس رية

التعذيب
3

عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد
القرااي

2017

مفصولة بقرار قرائي

2

قيد التحقيق

1

حفل امللف لعدم كفاية االدلة

-مايطة احلق

2

قيد التحقيق

اهليئة ة ة ة ةةة املطة ة ة ة ةةتقسة حلقة ة ة ة ةةباإلنطان

14

قيد التحقيق

GE.19-14460

شة ة ةةكاوي مايطة ة ةةات ا تمة ة ةةع
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إحصائية بعةدد املتهمةمب بقضةااي ايةاء معامسةة انتجةزين أو إنتةزاع معسبمةات ابلقةب لألعةبام
()2018/2017/2016
عدد املتهممب حطب اجلهاز
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلهاة

الشرطة
املخابرات العامة
األمن الوقائي
األمن الوطين
ا دمات الاب ية
الرابابة اجلمركية
الدفا املدين
األستخ ارات

العدد

137
6
5
4
4
3
2
1

عدد القضااي حطب اإل راء الذي مت ليها
الرقم
1
2
3
4
5

اإلجراء

قرااي مت حفظها يف امللف
قرااي مت ت ئة املتهم
قرااي مت اك م فيها شدانة املتهم
قرااي قيد احملاكمة
قرااي قيد التحقيق

العدد
39
40
24
34
36

مالحظة :اإلختالف ما ب اجلدول األول والثاين جملاميذ يعود جن هلاب الشخاص متهم جكثر من قرية.

اوضاع النطاء النزيالت
 -44فيمااا يتعلااق قااو امل ارالة اللزيلااة يف مراكااز االئااالي وال ااتأهيل فتاالص املااادة ( )24ماان
قانون مراكز االئالي والتأهيل "السجون" على النه" :يوضذ اللزالء الذكور يف قسم ملفصال عان
اللزيالت اإل ث يت يتعذر اكديت الو االتصال الو الرؤاي بيلهماا ،ويوضاذ األحاداث يف مراكاز
خائة تم" ،واملادة ( )27مله اليت ملحت اللزيلة اكامل معاملة خائة وتلص على انه" :تعامال
اللزيلااة اكاماال ابااداء ماان ظهااور الع اراض اكماال عليهااا وإىل مااا بعااد الوضااذ بساات يومااا معاملااة
خائة من حيت التغذية والوقات اللوم والعمل وتوفر ا العلاية والرعاية الاب ية وفاق ماا يوئاي باه
الاب يااب وتتخااذ التاادابري الالةمااة كااي ترااذ محلهااا يف املستشاافى" ونصاات املااادة ( )28علااى النااه:
"إ ا وضااعت اللزيلااة طفلهااا يف املركااز فااال يااذكر لاااب يف السااجالت الرمسيااة وال يف شااهادة املاايالد
ويعت ا املستشاافى م ااان الااوالدة ،وي قااى الابفاال مبعيااة المااه حااىت بلومااه الساالت ماان العماار وعلااى
املدير الن يوفر لألم املرضعة م ا ملفصال عن بقية اللزيالت" .ونصت املادة ( )402مان قاانون
اإلجاراءات اجلزائياة علاى جاواة جيال تلفياذ العقوبااة الساال ة للحرياة اق املارالة اكامال حاىت ترااذ
محلها ومتري مدة ثالثة الشهر على الوضذ.
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 -45يااتم التعاماال مااذ الل ازيالت معاملااة خائااة ،ا يااتم ماالحهن إم انيااة التوائاال مااذ العااامل
ا ارجي بش ل الك و لاب من خاالل مالحهن ةايرتا اسا وعيا دون فوائال بيالهن وبا الزائار،
إلضا ا ااافة اىل ام انيا ا ااة االتصا ا ااال ا ا ا اااتفي بش ا ا ا ل دوري .ويا ا ااتم تا ا ااوفري مجيا ا ااذ ادوات اللظافا ا ااة
واالحتياجات ا ائة لللزيالت من ق ل ادارة مراكز االئالي والتأهيل ،إلضافة اىل توفري مجياذ
احتياج ااات االطف ااال ال ااذين يول اادون داخ اال املراك ااز ،حي اات تت ف اال ادارة املراك ااز بت ااوفري مالبا ا
وعالجات ،ومجيذ االحتياجات االخرى املابلوبة لللزيالت واطفا ن.
النطاء االيهات يف يجبن االحتالل
 -46تع اايس األسا اريات الفلس ااابيليات يف س ااجون االح ااتالل الوض اااعا اس ااتثلائية م اان اللاحي ااة
الصحية حيت يتعرضن إىل شىت النوا التعذيب اجلسدي واللفسي امللهجي ،وإىل سياسة اإلئال
الاباايب واكرمااان ماان الدت خاادمات العلايااة الاب يااة والصااحة العامااة ،وعاادم تقااد وج ااات مذائيااة
ئحية ن ،واملماطلة يف تقد العالىل للمريرات ملهن ،وإعابائهن الدوياة ملتهياة الصاالحيات،
وحرمان وات األمراض املزملة من الدويتهن ،واالمتلا عن إجراء العمليات اجلراحية الررورية.
 -47تعاين األسريات الفلسابيليات من ظروف إعتقال سيسة ،تتمثال يف قلاة التهوياة ،والرطوباة
الشااديدة ،واالكتظااال ا ائاال ،إلضااافة إىل الاالقص الشااديد يف م اواد التلظيااف العامااة ويف م اواد
امل ياادات اكش ارية ،وعاادم وجااود ماارف عاازل للمريرااات املصااا ت جم اراض معديااة .كمااا تعاااين
األساريات ماان عاادم وجااود الخصااائي الو الخصااائية الماراض نسااائية ،خائااة الن بعااض األساريات مت
اعتقااا ن وهاان حواماال ،و اجااة إىل متابعااة ئااحية ،ويااتم إج ااارهن علااى الااوالدة ،وهاان مقياادات
األيدي دون مراعاة الم املخاض والوالدة.
حظر تعذيب احلدث
 -48ت فل القاوان الساارية يف دولاة فلسااب لألطفاال الاذين يف خاالف ماذ القاانون حقهام
يف ئيانة حقوقهم وكفالتها علاى مارار ال االغ  ،فقاد جااءت نصاوص القارار بقاانون بشاأن محاياة
األحااداث ،واضااحة فيمااا يتعلااق مبوضااو إعتقااال وتوقيااف و اكمااة اكاادث وفقااا للمااادة (.)7()5
وبيلما ترمن املادة ( )10التمثيل القانوين للحدث( )8فإن املاادة ( )9()7ترامن حاق اكادث يف

__________

()7

()8
()9
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تلص املادة ( )5فقارة ( )1علاى اناه" ال يساأل جزائياا مان مل ياتم الثانياة عشار مان عماره وقات ارت اباه فعاال سرماا
الو علااد وج ااوده يف إحاادى حاااالت التع اارض اباار اال اراف" .فق اارة ( )2مااذ مراعاااة مااا ورد يف قااانون الابف اال
اللافذ ،يعت معرضا ابر اال راف الابفل الاذي تقال ساله عان ( )12سالة ا ا حادثت ملاه واقعاة تشا ل جلاياة
الو جلحة ،وتتم إحالته ملرشد محاية الابفولة ملتابعته.
نااص املااادة (" )10جيااب ان ي ااون للحاادث يف اجللاااايت واجلاال اميااا للاادفا علااه ،س اواء يف مرحلااة التحقيااق
االبتدائي الو احملاكمة ،فاإ ا مل يوكال متاويل الماره امياا ،تتاوىل اللياباة الو احمل ماة علاى حساب األحاوال ندباه علاى
نفقتها".
نص املادة ( )7فقرة (" )1ل ل حادث اكاق يف معاملاة تتلاساب ماذ ساله وحتماي شارفه وكرامتاه وتيسار اندماجاه
يف اجملتمااذ ،وةظاار إخرااا اكاادث للتعااذيب اجلساادي الو املعلااوي الو العقوبااة الو املعاملااة القاسااية الو املهيلااة الو
اكاطة ل رامة اإلنسانية .فقرة (" )2ال ة م على اكدث بعقوبة اإلعدام الو العقو ت املالية .فقرة (" )3ةظار
استخدام القيود مذ اكدث إال يف اكاالت اليت ي دي فيهاا مان التمارد الو الشراساة ماا يساتوجب لااب ،و لقادر
الااالةم فق ااط" .فق اارة (" )4تعاب ااى األولويااة للوسااائل الوقائيااة وال بويااة والتأهليليااة ،ويتجلااب للج ااوء اىل التوقي اف
االحتياطي والتدابري السال ة للحرية وخبائة قصارية املادى إال يف اكااالت الصاع ة ،ومباا يتفاق ماذ مصالحة الابفال
الفرلى".
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املعاملااة اإلنسااانية وحظاار إخراااعه للتعااذيب اجلساادي الو املعلااوي الو العقوبااة الو املعاملااة القاسااية
الو اكاطااة ل رامااة الالإنسااانية ،والجاااة القارار بقااانون للليابااة األحااداث األماار بتوقيفااه يف إحاادى
دور الرعايااة اإلجتماعيااة حتاات مالحظااة مرشااد محايااة الابفولااة علااى ان ال تزيااد ماادة التوقيااف عاان
( )48ساعة ما مل مر احمل مة مبدها وفقا لقواعد التوقيف امللصوص عليها يف قانون اإلجاراءات
اجلزائيااة .كااذلاب حظاارت امل اواد ( )68و( )69ماان قااانون الابفاال الفلسااابيين املعاادل( )10تعااذيب
اكدث الو معاملته معاملة الإنسانية الو حاطة ل رامة.
 -49تلس ااجم الح ااام ق ااانون محاي ااة االح ااداث م ااذ املع ااايري الدولي ااة ،ال س اايما م ا ادال مراع اااة
املصاالحة الفراالى للحاادث باادءا ماان مرحلااة التحقيااق األويل وماارحليت التحقيااق واحملاكمااة وانتهاااء
مبرحلة تلفيذ اك م حسب نص املادة ( )15اليت تتلاول اختصائا الئيال لشرطة األحداث تويل
ه ااذه املس ااؤولية( .)11فيم ااا عاجل اات امل ااادة ( )16ض اارورة إنش اااء نياب ااة متخصص ااة لألح ااداث(.)12
وترااملت امل ااادة ( )26االختصاااص الل ااوعي والشخصااي للمح م ااة( ،)13وعاجلاات امل ااادة ()24
الئول اكمات األحداث( .)14كذلاب حتظر األح ام القانونية الفلسابيلية فرض عقوبة اإلعادام
واك املؤبد واألشاغال الشااقة علاى اكادث جبمياذ األحاوال .وتل اه املشار الفلساابيين كساساية
مرحلتااه العمريااة ماان خااالل مراعاااة امل اااد الدوليااة علااد وضااعه لقارار بقااانون لساالة  2016بشااان
محايااة االحااداث (قااانون محايااة األحااداث) والااذي نااص علااى اعاباااء األولويااة للوسااائل الوقائيااة
وال بوية وجتلب قدر اإلم ان اإللتجاء اىل التوقيف اإلحتياطي.
 -50وهااذا يعااين الن احمل مااة لااي فقااط إختصائااها اختصائااا جزائيااا ئاارفا يتعلااق لوقااوف
على وقائذ اجلرمية وتاب يق القانون ،امنا يترمن اختصائها وبش ل ائايل اختاا التادابري الايت مان
__________

()10

()11
()12

()13

()14

16

ناص املااادة  68علااى اناه" :ال جيةةبز إاضةةاع أي طفةةل لستعةةذيب اجلطةةدي او املعنةةبي او ألي ة مةةن أ ةةا
العقببة أو املعامسة القايية أو املهينة أو احلاطة ابلكرامة اإلنطانية".
امااا املااادة  69فتاالص علااى انااه" :لكةةل طفةةل أيةةندت إليةةه يفمةةة احلةةق يف معامسةةة تتنايةةب مةةع يةةنه
وحتمةةي شةةرله وكرامتةةه وتيطةةر إعةةاد إندما ةةه وقيامةةه بةةدور بنةةاء يف ا تمةةعل تتخةةذ الدولةةة كالةةة التشةةريعات
والتةدابه الالزمةة لتة ممب ذلةق احلةةقل 3ل تع ة األولبيةة لسبيةائل البقائيةةة والوببيةة ويتجنةب قةدر اإلمكةةان
اإللتجاء إىل التبقيف اإلحتياطي والعقبابت الطالبة لسحرية"ل
تاالص املااادة  15علااى انااه" :تتةةبىل أعمةةال االيةةتدالالت يف كةةل مةةا يتعسةةق ابألحةةداث أو األطفةةال املعرضةةمب
خل ر االحنراف شرطة متخصصة يف كل حمالظة حطةب مقتضة احلةال ،ويصةدر بتخصيصةها قةرار مةن وزيةر
الدااسية ويراع عند ختصيصها أن تتضمن عناصر من اإلانث"ل
"تةةنص املةةاد  16عس ة 1" :ل ختصةةيص جب ةةب أحكةةام هةةذا القةةانبن نيابةةة لألحةةداث واألطفةةال املعرضةةمب
خل ة ةةر االحن ة ةراف لة ةةد انكمة ةةةل 2ل جتة ةةري نيابة ةةة األحة ةةداث التحقية ةةق طبقة ةةا ل ة ةراءات املقة ةةرر بقة ةةانبن
اال راءات اجلزائية النالذ ما مل تتعارض مع أحكام هذا القانبن ويقةبم عضةب النيابةة مباشةر بتكسيةف مرشةد
محايةةة ال فبلةةة امةةع األعمةةال واألمةةاث اال تماعيةةة الالزمةةة لستبصةةل اىل إفهةةار احلقيقةةة ومعرلةةة شخصةةية
ال فل والبيائل املنايبة إلصالحه ومحايته"ل
ت االص امل ااادة ( )26عل ااى  .1خت ااتص احمل م ااة دون مريه ااا للظ اار يف ام اار األح ااداث الو األطف ااال املوج ااودين يف
احادى اكاااالت الصااع ة الايت اادد سااالمة الابفاال ال دنياة الو اللفسااية الو املعرضا ابار اال اراف وفقااا ألح ااام
قاانون الابفال اللافاذ .2 .ا ا كاان الفعال اجملارم املسالد للحادث الشا اب ماذ لا وجاب اكماة اكادث وحااده
المام احمل مة.
تنص املاد  24عس انه1" :ل تنش يف دائر كل حمكمةة هيئةة أو أكثةر ةتصةة بنظةر قضةااي االحةداثل 2ل
لسمحكمةةة أن تنعقةةد أايم الع ةةل األيةةببعية والررتيةةة والف ةوات املطةةائية إذا اقتضةةح الضةةرور أو مصةةسحة
ال فل الفضس يف ذلقل 3ل جيبز أن تنعقد انكمة يف مكان و بد دور الرعاية اال تماعية"ل
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شا ااا ا انقا ااا االطفا ااال املوجا ااودين يف إحا اادى اكا اااالت الصا ااع ة والا اايت ا اادد سا ااالمتهم ال دنيا ااة
الو اللفس ااية ومح ااايتهم م اان اال ا اراف مل ااا يف ل اااب م اان الث اار إجي ااا عل ااى الابف اال واجملتم ااذ ،وه ااذا
اختص اااص جدي ااد م اان نوع ااه يف فلس اااب حت م ااه إرادة سياس ااية وتشا اريعية وقر ااائية اىل جان ااب
االج اراءات املتخااذة ماان ق اال جهااات االختصاااص االخاارى الاايت تتوالهااا العديااد ماان املؤسسااات
وعلااى رالسااها وةارة التلميااة االجتماعيااة ،وهااذا فيااه إنسااجام ك ااري مااذ فلساافة م افحااة اجلرميااة يف
العص اار اك ااديت حي اات م ااا ةال اات وةارة الع اادل تعم اال عل ااى اجي اااد ا اب ااط التابويري ااة ااذا الل ااو
املتخصص من احملاكم ل ي حتقق الغاية املرجوة ملها .ومن الهام م ااد احمل ماة ت سايط اجاراءات
احملاكم ااة وس اريتها ،وحظ اار نش اار وق ااائذ اجللس ااات ،ووج ااوب دع ااوة االش ااخاص املعلي ا مبص االحة
اكدث .وتوفري املسااعدة القانونياة لاه ،والن اك ام الصاادر ال يعتا ساابقة يف ساجله بعاد وئاوله
سن ال لوغ.
 -51جتل ااب القا ارار بق ااانون بش ااأن محاي ااة االح ااداث مص ااابل (العق ااو ت) واس اات دله لت اادابري
ا ائااة ألحااداث مااا فااو ساان ا امسااة عشاار عامااا يف املااادة ( ،)15( )46االماار الااذي يعااين الن
نظام العدالة ا اص ألحداث ال يقوم على معاق ة اكدث عان فعلاه ،وامناا قارر املادد الايت ةتاجهاا
إلعااادة هيلااه ودسااه يف اجملتمااذ ،واسااتخدام إحاادى التاادابري امللصااوص عليهااا يف املااادة ( )36ماان
نف القانون( ،)16او اك م عليه بتدبري دمة للمصلحة العامة وفقا للقوان اللافذة.
 -52فيم ااا يتعل ااق لسياس ااات ،فإنل ااا م ااد جن هل اااب امج ااا يف دول ااة فلس اااب عل ااى ئ ااعيد
الساالابات الااثالث القرااائية والتلفيذيااة والتشاريعية اىل جانااب املؤسسااات اكقوقيااة قاط ااة ملوائاالة
العم اال عل ااى اجي اااد ال يس ااة التشا اريعية والقر ااائية والتأهيلي ااة لألح ااداث ال ااذين ه اام يف خ ااالف م ااذ
القااانون .وهااذا ااد اتااه يشا ل وعيااا فلسااابيليا كمايااة االحااداث ماان اال اراف وحساان التعاماال
واع ااادة التأهي اال .وج اادير ل ااذكر ان املش اار الفلس ااابيين مل يغف اال العدال ااة التص اااكية فيم ااا يتعل ااق
ألح ااداث ال ااذين ه اام يف خ ااالف م ااذ الق ااانون ومل يغف اال اير ااا الت اادابري ال ديل ااة لوض ااعه يف دور
الرعايااة إلضااافة اىل دائاارة محايااة الابفولااة ومرشاادي محايااة الابفولااة يف وةارة التلميااة االجتماعيااة
ودور الرعاية االجتماعية ،وإعابااء األولوياة للوساائل الوقائياة وال بوياة والتأهيلياة وجتلاب العقاو ت
السااال ة للحريااة إال كااإجراء الخااري وألقصاار ف ا ة ةمليااة لااة ،وضاامان املساااواة ب ا اجللس ا يف
اكقو وضما ت احملاكمة العادلة.
__________

( )15تاالص املااادة ( .1" :)46ا ا ارت ااب اكاادث الااذ المت ا امسااة عشاار ومل يتجاااوة الثاملااة عشاار ماان عمااره إحاادى
اجللاايت فيح م عليه بوضاعه يف إحادى دور الرعاياة االجتماعياة وفقاا لا:يت :ال .مادة ال تزياد عان تساذ سالوات
ا ا كاناات اجلرميااة ماان اجللاااايت املسااتحقة عقوبااة االعاادام .ب .ماادة ال تزبااد عاان سا ذ ساالوات ا ا كاناات اجلرميااة
من اجللاايت املستحقة عقوبة السجن املؤبد .ت .مدة ال تزيد عن مخ سلوات ا ا كانت اجلرمية مان اجللااايت
األخاارى .ىل .ا ا ارت ااب اكاادث جلحااة تساتلزم اكا يوضااذ يف دار الرعايااة االجتماعيااة ماادة ال تتجاااوة ثلاات
ماادة العقوبااة امللصااوص عليهااا يف القااانون وجيااوة للمح مااة باادال ماان اك اام يف االياادا الن حت اام عليااه شحاادى
الت اادابري امللص ااوص عليه ااا يف امل ااادة ( .)26د .ال خت اال األح ااام الس ااابقة يف س االابة احمل م ااة يف تاب ي ااق الح ااام
الظروف القرائية املخففة الواردة يف قانون العقو ت اللافذ يف اكدود املسموي بتاب يقها قانو على الفعال اجملارم
املق ف من اكدث.
( )16لرجااو اىل املااادة  36ماان القارار بقااانون نالحاال ج ااا تاالص علااى انااه" :ة اام علااى اكاادث الااذي مل ي لا ساان
ا امسااة عشاار ا ا ارت ااب فعااال سرمااا إحاادى التاادابري االتيااة .1 :التااوبيخ  .2التسااليم  .3االكااا لتاادريب
املهااين  .4االلازام بواج ااات معيلااة  .5االختيااار القرااائي  .6اماار املراق ااة االجتماعيااة  .7االياادا يف احاادى
دور الرعاية االجتماعية  .8االيدا يف احدى املشايف املتخصصة".
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التقدم انرز
 -53بع ااد اقا ارار القا ارار بق ااانون بش ااأن محاي ااة االح ااداث ،مت اس ااتحداث نظ ااام عدالا اة جلائي ااة
ملفصل مت امل خيتص بقرااي األحداث واألطفاال املعرضا ابار اال اراف ،يت اون مان دوائار
شرطية خمتصة (شرطة األحداث) ،ودائرة خمتصة يف الليابة العامة (نيابة األحداث) وهيسة خائة
لقرااي األحداث من درجة قاضي مة بداية.
فروف اعتقال األطفال الفسط ينيمب يف يجبن االحتالل اإليرائيسي
 -54يعاين األطفاال الفلساابيليون جاراء اإلحاتالل اإلسارائيلي لاألرض الفلساابيلية مان سياساة
اإلعتق ااال التعس اافي والتع ااذيب املس ااتمرين ،فف ااي الوق اات ال ااذي يعت ا في ااه الي ش ااخص دون س اان
الثاملة عشر  18طفال "حداث" سب قواعد القاانون الادويل ،وحساب تعرياف اكادث الاوارد يف
قواعااد األماام املتحاادة بشااأن محايااة األحااداث اجملااردين ماان ح اريتهم ،الااذي العتمااد بق ارار اجلمعيااة
العام ااة  113/45امل ااؤر يف  14ك ااانون األول  .1990إلض ااافة ألح ااام الق ااانون اإلسا ارائيلي
الااذي يعت ا باادوره ماان هاام دون ساان الثاملااة عشاار الطفاااال "احااداث" ،إال الن الق اوان العس ا رية
اإلسارائيلية املاب قااة واللظااام القرااائي اإلسارائيلي يف األرض الفلسااابيلية احملتلااة تعاماال كاال ماان هااو
دون  16ع ااام كم ااا تعام اال ال ااالغ  ،و ل اااب تلفي ااذا لألم اار العسا ا ري رق اام  132ال ااذي يس اام
لسلابات االحتالل شعتقال الطفال يف سن  12عاما ،و لتايل ياتم ااكمتهم يف ااكم عسا رية
وفقااا للقاوان ا ائااة ل ااالغ ولااي تلاااب املاب قااة علااى األحااداث ،وال يراعااي اإلحااتالل حداثااة
سن األطفال الثلاء تقدميهم للمحاكمة وال تش ل م اكم خائاة ،اا ياؤدي باب يعاة اكاال إىل
حرمااا م ماان املعاملااة ا ائااة اململوحااة اام وم فولااة اام دوليااا شعت ااارهم الطفااال ،خائااة تلاااب
املتعلقة ماية األحداث اجملردين من حريتهم ،حتديدا املادة ( )16من إتفاقية حقاو الابفال الايت
تاالص علااى النااه" :ال جيااوة الن جيااري الي تعاارض تعساافي الو مااري قااانوين للابفاال يف حياتااه ا ائااة،
الو السرته الو ملزله الو مراسالته وال الي مساس ماري قاانوين بشارفه الو مسعتاه" وتالص اليراا علاى إن
"للابفل اكق يف الن ةميه القانون من مثل هذا التعرض الو املساس.
 -55ملذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسابيلية ،مل تقتصار خاباورة االعتقااالت علاى
ض ااخامة األرق ااام وتص اااعدها ،وامن ااا يف فوليته ااا ل اف ااة الفس ااات العمري ااة واجللس ااية ،فق ااد طال اات
االعتقاااالت الااذكور واال ث ومل تقتصاار علااى فسااة ال ااالغ ماالهم ،ا فلاات الطفااال قلصاار وفتيااات
قائارات ،ولعاال مااا يثااري القلااق الكثاار هااو االسااتهداف املتصاااعد لألطفااال الفلسااابيلي و اان تقاال
العمارهم عن ال  18سلة .حيات وئال عادد األسارى األطفاال يف ساجون االحاتالل اإلسارائيلي
اىل الكث اار م اان ( )1200طف اال فلس ااابيين العتقلا اوا مل ااذ الع ااام  ،2000م ااا ةال يق ااذ م االهم ح ااىت
اللحظااة اكثاار ماان ( )240طفااال يف سااجون االحااتالل االس ارائيلي ،خااالل عااام  2018لوحاادة
العتقل اكثر من  900طفل فلسابيين ت اوي العمارهم ب ( )18-11عاما.
 -56ةتجااز المل ا هم يف سااجون "هشااارون" و"عااوفر" و"ساادو" وهلاااب عاادد ماالهم يف مراكااز
التوقيف مثل "حاوارة" و"عصايون" و"املسا وبية" ،إلضاافة لساجن "جفعاون" لرملاة الاذي يازىل
فيه الطفال من القدس وملاطق  ،1948و لاب رمم اعت ار نقل االسرى الفلساابيلي اىل ساجون
داخل األراضي احملتلة خمالفة جسيمة وفقا ألح ام القانون الدويل اإلنساين.
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 -57ت دال معا ة األطفال األسارى الفلساابيلي مان اللحظاة األوىل لزعتقاال ،الاذي الئا امارا
روتيليا إما من على اكواجز العسا رية او مان بياو م يف سااعات الليال املتاأخر او يف الصا اي ال ااكر
خالل توجههم اىل املدارس او عاود م ملهاا ،م لاي األيادي ومعصاو األعا  .وت ادال عاادة شارطة
االحااتالل اإلسارائيلي شسااتجواتم ملااذ كظااة وئااو م اىل مركااز الشاارطة ،الااذي يتخللااه عااادة ال ثااري
من الرغط اللفسي واجلسدي الذي ميارس عليهم إلضافة اىل التهديد واإلهانة املساتمرين ،و لااب
مجيعااه تاادف ختااويفهم وةعاازعتهم للااز اإلعا اف ماالهم ااا ياادفذ املعظاام ماالهم اىل اإلعا اف برشااق
اكجارة والتوقيذ على إفادات والورا م توبة بلغة ع ية ال يفهمو ا وجيهلون تواها.
 -58حترم سلابات االحتالل االسرائيلي األطفال الفلسابيلي األسرى من البساط حقاوقهم الايت
متلحهم إايها املواثياق الدولياة ،وتشاتمل :اكاق يف عادم التعارض لالعتقاال العشاوائي ،اكاق يف معرفاة
س ب اإلعتقال ،اكاق يف توكيال اامي ،حاق األسارة يف معرفاة سا ب وم اان إعتقاال الابفال ،اكاق
يف املث ااول الم ااام قاض ااي الح ااداث خم ااتص ،اك ااق يف اإلعا ا اض عل ااى التهم ااة والابع اان ت ااا ،اك ااق يف
اإلتصال لعامل ا ارجي ،اكق يف معاملة إنسانية حتفل كرامة الابفل املعتقل .إلضافة اىل حااالت
العزل والقمذ اليت يعيشو ا األطفال يف السجون والظروف املعيشية الصاع ة يف الاز ةين مثال الرطوباة
والرائحة العفلة يف مرفة مساحتها م ونصف تقري ا ،حيت األرضاية رط اة والغرفاة خالياة مان الراوء
وميلذ الابفل املعتقل من اللوم لعدة الايم واكصول علاى وج اة ماذاء كافياة و لااب مجيعاه يتعاارض ماذ
ما جاء يف قواعد األمم املتحدة بشأن محاية االحداث اجملردين من حريتهم.
 -59يتعرض األطفال خاالل فا ة إعتقاا م التعسافي ألسااليب متلوعاة مان التعاذيب واملعاملاة
القاسية والالإنسانية واكاطة ل رامة ،ف اإلضافة اىل الن الابفل األسري ي اون يف حالاة عازل اتماة
عاان الهلااه و اميااه خائااة خااالل ف ا ة التحقيااق األويل .فااإن التعااذيب كااذلاب يسااتخدم كوساايلة
إلنت ازا اإلع ا اف ماان الابفاال الااذي ةتجااز ألربعااة الايم م اادئيا ق اال الن يااتم متدياادها ألربعااة الايم
الخرى جمر من طااقم التحقياق ،ويتوجاب علياه بعادها الن ميثال الماام احملااكم العسا رية بعاد إنتهااء
الثمانية الايم ،ا يش ل خمالفاة للم ادال  21مان سموعاة امل ااد ا ائاة ماياة مجياذ األشاخاص
ا اضااع ألي شا ل ماان الشا ال اإلحتجاااة الو السااجن وكااذلاب املااادة ( )4/2/40ماان إتفاقيااة
حقااو الابفاال الاايت باادورها حتظاار اإلسااتغالل مااري امللاسااب لوضااعية املعتقلا بغيااة إج ااارهم علااى
اإلع اف وتوريط النفسهم بتهم جلائية الو تقد معلومات تدين الشاخاص الخارين ،هاذا إلضاافة
اىل إنتهاااب املااادة (/37ىل) ماان ات اإلتفاقيااة الاايت تاالص علااى ضاارورة معاملااة األطفااال احملااروم
من حريتهم معاملة إنسانية وإح ام كرامتهم اإلنسانية وتوفري احتياجا م كأطفال.
 -60مل تتوان احملاكم العس رية اإلسارائيلية عان إئادار الح اام مشاددة اق االطفاال األسارى
مص ااحوبة ب اادفذ مرام ااات مالي ااة هظ ااة .وتعت ا مديل ااة الق اادس احملتل ااة مس اارحا لعملي ااات إعتق ااال
األطفااال ملااذ ملتصااف العااام  2014وحااىت اللحظااة ،معظمهاام مت اإلف اراىل عاالهم بشااروا متثلاات
بادفذ مراماات ماليااة او فارض ماا تعاارف ب فالاة طارف اثلاات ،او ياتم ح ساه ملزليااا او إبعااده عاان
م ان س له .ومؤخرا مت تشاديد عقوباة األطفاال األسارى الفلساابيلي مان خاالل التصاديق علاى
"قانون تشديد عقوبة راشقي اكجارة" من ق ل اللجلة الوةارية اإلسرائيلي لشاؤون التشاريذ ،يات
الن الشق األول من القانون اجلديد القار اكاد األدت لعقوباة راشاقي اكجاارة وهاي الساجن ملادة 4
ساالوات ،ويتلاااول الشااق الثاااين ماان القااانون جتريااد الهاال كاال ماان تااتم إدانتااه شحاادى املخالفااات
املااذكورة ماان حقااوقهم اإلقتصااادية والسياسااية كمخصصااات التااأم الااوطين وخمصصااات األوالد
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وخمصصات األبلاء املعاق والي خمصصات الخرى ،وهذا يعت من ق يل العقاب اجلماعي ،هدفاه
ترحيل وطرد املواطل الفلسابيلي عن ارضهم.
 -61من البرة الش ال التعذيب واملعاملة الالإنسانية واكاطة ل رامة اليت يتعرض ا األطفال
األسرى الثلاء اعتقا م التعسفي يف السجون اإلسرائيلية:
•

اكرمان من حقهم لتعليم

•

فقدان العلاية اللفسية وعدم وجود مرشدين نفسي داخل السجن

•

اكرمان من ةايرات األهل امللتظمة بس ب وجودهم داخل األرض احملتلة

•

التخويف والتل يل تم الثلاء اإلعتقال

•

الشعور لوحدة والعزل

•

جتليد األطفال من ق ل "خمابرات االحتالل االسرائيلي" للعمالة

•

ملذ ةايرات األهايل م والتأثري اللفسي ذا امللذ عليهم

•

اإلئال الابيب ومياب الرعاية الاب ية

•

االعتااداء علاايهم لراارب ماان ق اال ققااي االحااتالل اإلسارائيلي شدارة السااجون
و اوالت ختويفهم و ديدهم لررب

•

التحرك اجللسي ب عض األطفال و ديادهم لرارب إ ا ماا حااولوا رفاذ شا وى
ل اازدارة ،حي اات ق ااام املعتقل ااون اجلل ااائيون العت ااداء عل ااى الح ااد األطف ااال بر اربه
لشفرات يف رجله ،بعد الن رفذ األمر إىل إدارة السجن

•

احتجاةهم مذ السرى جلائي

•

تعرضهم حملاوالت حترك جلسي ولفظي وجسدي.

املاد ()5
االاتصاص القضائي
اناكم العطكرية
 -62تعرف هيسة القراء العس ري ج ا هيسة قرائية عس رية فلسابيلية مستقلة تعىن بتاب يق
القانون ق مرت يب اجلارائم مان الفاراد قاوى األمان الفلساابيين وتت اون مان احملااكم العسا رية والايت
انشااست مبوجااب اح ااام الفقاارة ( )2ماان املااادة ( )101ماان القااانون األساسااي الفلسااابيين املعاادل
الضافة اىل الليابة العس رية( ،)17واليت تت ذ رئي هيساة القرااء العسا ري إداراي .ويا الس اللياباة
العس رية اللائب العام العسا ري الاذي يتاوىل مبسااعدة العرااء اللياباة العسا رية تلقاي الشا اوى
جلرائم الواقعة من الفراد قوى األمن الفلسابيين والتحقيق فيها وفقا ألح ام املواد ( )24-13مان
قانون الئول احملاكماات اجلزائياة الثاوري لعاام  1979وتعديالتاه .ويالص قاانون ائاول احملاكماات
الثوري يف املواد ( )123-119ايرا على تقسيم واختصائات احملاكم العس رية يت تتشا ل
__________

( )17تاالص الفق اارة  2م اان امل ااادة ( )101م اان الق ااانون االساسااي املعاادل عل ااى انااه" :تلش ااأ احمل اااكم العس ا رية بق اوان
خائة ،ولي ذه احملاكم الي إختصاص او والية خارىل نابا الشأن العس ري".
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من احمل ماة املركزياة ،احمل ماة العسا رية الدائماة،
مة امليدان العس رية.

ماة االساتسلاف العسا رية ،احمل ماة ا ائاة،

 -63إختصائات احملاكم العس رية:
•

ختتص احمل مة العس رية املركزية للظر يف اجلرائم اليت ال تتجااوة عقوبتهاا السالة
شستثلاء اجلرائم اليت يرت ها الر اا ،وت ون الح امها قابلاة لزساتسلاف خاالل
عشرة الايم المام رئي هيسة القرااء العسا ري عماال جح اام املاادة ( )240مان
ات القانون

•

ختتص احمل مة العسا رية الدائماة ام واليتهاا للظار يف كافاة اجلارائم ماا مل يارد
نص خاص على اإلستثلاء وهي اجلرائم اجللحوية اليت يرت ها الفراد وض اا قوى
األماان والاايت عقوبتهااا اك ا الكثاار ماان ساالة اىل األشااغال الشاااقة املؤقتااة عمااال
جح ام املواد (/126 ،121ب)

•

ختتص مة االستسلاف العس رية للظر يف كافاة الابعاون املرفوعاة اليهاا بشاأن
األح ام والقرارات الصاادرة عان احمل ماة العسا رية الدائماة بصافتها ماة اول
درجة وكاذلاب االح اام والقارارات الصاادرة عان احمل ماة العسا رية ا ائاة والايت
ختتص جلرائم اليت ترت ب من الر اا من رت اة رائاد فماا فاو والقراااي الاواردة
يف قرار تشا يلها .الضاافة اىل اجلارائم الايت يرت هاا الرا اا مان ماالةم اثن اىل
رت ة رائد ،وت ون الح امها قابلة للابعن للقض خالل شهر

•

خت ااتص م ااة املي اادان العسا ا رية للظ اار يف اجلا ارائم املرت ااة خ ااالل العملي ااات
اكربية على اللحو الوارد يف قرار تش يلها وفقا للقانون.

الصالحية اإلقسيمية والشخصية والعاملية لسقانبن الفسط يين
 -64نصاات املااادة ( )14ماان قااانون الساالابة القرااائية الفلسااابيين رقاام  1لساالة  ،2002الن
إختصاااص احملاااكم اللظاميااة الفلسااابيلية ي ااون للظاار يف كافااة امللاةعااات واجل ارائم إال مااا اسااتثين
ب االص خ اااص .وي االص ق ااانون العق ااو ت الس اااري يف الر اافة الغربي ااة يف املا اواد ( )10 ،8 ،7عل ااى
س اراين الح امااه علااى كاال ماان يرت ااب جرميااة داخاال فلساااب ماان اجل ارائم امللصااوص عليهااا فيااه،
وتلاب ق الح اماه ايراا علاى كال ماواطن فااعال كاان الم شاري ا رضاا او متادخال ،إرت اب خاارىل
دولااة فلساااب جلايااة او جلحااة يعاقااب عليهااا القااانون ،وعلااى اجل ارائم الاايت يرت هااا الي موظااف
فلسابيين خارىل دولة فلساب الثلااء ارساته لوظيفتاه الو مبلاسا ة ارساته إايهاا ،وعلاى اجلارائم الايت
يرت ه ااا خ ااارىل فلس اااب موظف ااو الس االاب ا ااارجي والقلائ اال الفلس ااابيليون م ااا متتع اوا كص ااانة
اململوحة اليهم لقانون الدويل ،وكذلاب على اجلرائم املق فة علاى مام مرك اة هوائياة الجل ياة متار يف
اإلقليم الفلسابيين ا وائي يف حال كاان اجلااين او اجملاين علياه فلساابيليا الو يف حاال حابات املرك اة
ا وائية األجل ية على األرض الفلسابيلية بعد إرت اب اجلرمية.
 -65وكذلاب تشمل والية القراء الفلساابيين حساب ماا جااء يف قاانون العقاو ت لسالة 1960
اجلارائم الاايت تقااذ ماان الجلاايب رضااا الو متاادخال ،بشاارا الن ت ااون هااذه اجلرميااة ماان اجلارائم الاايت يعاقااب
عليهااا القااانون الفلسااابيين والال ي ااون هلاااب طلااب ماان دولتااه بتسااليمه ااا ،وتسااري الح امااه علااى كاال
فلسااابيين او الجلاايب فاااعال او ش اري ا رضااا او متاادخال ،الرت ااب جلايااة الو جلحااة خملااة جماان الدولااة
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خ ااارىل الا ا الد الو قل ااد خ ااتم الدول ااة الو قل ااد نق ااودا الو ةور الوراق ااا نقدي ااة الو س االدات مصا ارفية فلس ااابيلية
الو اجل يااة متداولااة قااانو او تعااامال يف فلساااب  .و لتااايل ول ااي تلاب ااق الصااالحية العامليااة للمحاااكم
الفلسااابيلية والاايت مت لهااا ماان اكمااة الي الجلاايب مااتهم رت اااب جرميااة خااارىل فلساااب مبااا يف لاااب
اجل ارائم الاايت مت ا لس ااالمة اجلساادية ،ال بااد م اان الن ي ااون هااذا األجل اايب مقيمااا يف دولااة فلس اااب ،
والال ت ااون دولتااه قااد طل اات اس ا داده وقل اال طل هااا إلضااافة إىل الن ي ااون الفعاال ماان اجلارائم املعاقااب
عليها يف القانون الفلسابيين.
 -66الماا فيمااا يتعلااق بقاانون عقااو ت الساااري يف قاباا ماازة ،فلاام ميال باادوره يف املاواد ()7 ،6
احملاااكم الفلسااابيلية يف قابااا ماازة ئااالحية عامليااة او الصااالحية الشخصااية حملاكمااة الي م اواطن او
الجليب يرت ب جرما الاي كان نوعه خارىل فلساب و لاب من خالل ما نص عليه مان الن إختصااص
اكم فلساب يشمل مجيذ ال اء فلساب ومسافة ثالثة الميال رية من شاطئ فلساب .
 -67نصاات املااادة ( )165ماان قااانون اإلج اراءات اجلزائيااة الساااري يف الراافة الغربيااة وقابااا
ماازة ،واملتعلقااة إلختصاااص امل اااين ،حياات نصاات علااى النااه يف حااال وقعاات جرميااة يف ا ااارىل
وكانت من اجلرائم اليت يساري عليهاا القاانون الفلساابيين ومل ي ان ملرت هاا ال إقاماة يف فلسااب
ترفذ عليه دعوى المام احمل مة املختصة.
 -68عاا قانون اإلجراءات اجلزائياة موضاو إختصااص احملااكم الفلساابيلية يف املاادة ()163
"اإلختصاص يتع مل ان الذي وقعت فيه اجلرمية او الذي يقيم فيه املتهم او الذي يق ض عليه
فيااه" ،واملااادة ( )166الاايت نصاات علااى "يف حااال الرت ااب الفعاال بعرااه ضاامن نابااا إختصاااص
احملاااكم الفلسااابيلية وبعرااه األخاار خااارىل نابااا اختصائااها ،وكااان الفعاال يش ا ل جرميااة علاادها
تسري عليه الح ام قانون العقو ت الفلساابيين فيماا لاو الرت اب جكملاه ضامن ناباا إختصااص
احملاكم الفلسابيلية".
 -69يف حااال كااان املااتهم فلسااابيين اجللسااية ،ةظاار تسااليمه بشا ل مابلااق ألي جهااة الجل يااة
اس ااتلادا ل االص امل ااادة ( )28م اان الق ااانون األساس ااي الفلس ااابيين ،وجت ااري اكمت ااه الم ااام القر اااء
الفلسااابيين اسااتلادا لاالص املااادة ( )1/10ماان قااانون العقااو ت لساالة  ،1960وتاب ااق اإلجاراءات
اجلزائيااة امللصااوص عليهااا يف قااانون اإلج اراءات اجلزائيااة ماان حياات احملاكمااة وال يلااات ومريهااا ماان
اإلجراءات .ويف حال كان اجلااين مان محلاة اجللساية األجل ياة وكاان مقيماا يف فلسااب ومل يابلاب
إس ا داده فإنااه خيرااذ لواليااة احملاااكم الفلسااابيلية وتاب ااق عليااه الق اوان الفلسااابيلية وفقااا ألح ااام
املادة ( )4/10من ات القانون.
 -70حسااب سااجالت سل ا القراااء األعلااى ،فإنااه مل تسااجل اي حالااة ماان حاااالت الاايت
ج اارى فيه ااا اكم ااة ما اواطن الجل اايب ام ااام القر اااء الفلس ااابيين ل اارفض تس االيمه اىل الدول ااة الابال ااة
اس ا داده ،او ح اااالت اكم ااة الجان ااب ق اااموا رت اااب ج ارائم تع ااذيب ض ااد فلس ااابيلي خ ااارىل
فلساب وال الي حاالت ق ول الو رفض لابل ات التسليم يف فلساب .
 -71كلتيجا ااة لالحا ااتالل اإلس ا ارائيلي لا ااألرض الفلسا ااابيلية تسا اايابر إس ا ارائيل ،السا االابة القائما ااة
الحاتالل ،علاى املعاابر واكادود ال يااة وال حرياة واجلوياة لدولاة فلساااب بشا ل ماري قاانوين ،لتااايل
تتح م يف حركة املواطل وتفارض قياود علاى حركاة املساافرين الفلساابيلي وماري الفلساابيلي  ،علاد
الاادخول وا ااروىل ماان واىل دولااة فلساااب  ،كااذلاب يش ا ل االحااتالل اإلس ارائيلي عائقااا امااام ارسااة
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احملاكم الفلسابيلية الختصائها اإلقليمي والشخصي يف امللااطق املساماة "ىل" والايت تشا ل %61
من مساحة الرفة الغربية وكذلاب يف مديلة القدس الشرقية احملتلة.

املاد ()6
البالية القضائية عس األ نيب املتهم
 -72جتيز املادت ( )12 ،11من قانون تسليم اجملارم الفاارين لسالة  1927واملاواد ()12-10
م اان ق ااانون تس االيم اجمل اارم الف ااارين لس االة  ،1926لقاض ااي الص اال توقي ااف م ااتهم شرت اااب جرمي ااة
تسااتوجب التسااليم اىل دولااة الجل يااة ،إ ا كااان األماار الصااادر ماان الدولااة األجل يااة لقا ض عليااه مصاادقا
حسب األئول والبرةت ال يلات اليت تديله المام احمل مة وفقاا ألح اام القاانون ،ويف حاال ث تات إدانتاه
بتلاب اجلرمية فإن لقاضي الصل ان يصادر قارارا اماا بتوقيفاه او شخاالء سا يله ،ويف مجياذ األحاوال فاإن
القارار الصااادر علااه قاباال لزسااتسلاف خاالل مخسااة عشاار يومااا ماان اترياخ ئاادوره وللتمييااز خااالل املاادة
ا ا اعت ارا من تفهيم الو ت لي القرار االستسلايف وفاق القواعاد املقاررة بقاانون الئاول احملاكماات اجلزائياة.
وجيااب علااى القاضااي املخااتص علاادما أيماار بتوقيااف لاااب اجملاارم الن يرسااله إىل السااجن الو اال توقيااف
ةخ اار ليحا ا في ااه إىل الن يص اادر األم اار بتس االيمه ،ومبقتر ااى القا اوان الس ااابق كره ااا يتوج ااب عل ااى
القاضااي الن خيا اجملاارم الفااار جنااه ال يااتم تسااليمه إال بعااد مخسااة عشاار يومااا والن لااه اكااق يف إسااتسلاف
دعواه المام احمل مة اإلستسلافية.
 -73يف االح اوال ال اايت يق ااذ فيه ااا التوقي ااف الو اإلحتج اااة ألجل اايب داخ اال دول ااة فلس اااب فإن ااه
توجب القوان السارية مت يله من اإلتصال مبمثلية بالده ،ساب ماا نصات علياه املاادة ()123
ماان قااانون اإلجاراءات اجلزائيااة املااذكور ،حياات ملحاات اكااق للمااتهم التصااال بذويااه واإلسااتعانة
ٍ
مبحام ،وال يوجد ما ميلذ لاب.

املاد ()7
تدابه حطن مالحقة األ نيب قضائيا
 -74ي فل القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسابيين وقانون السلابة القرائية
نالحاال ال ااا مجيعهااا ت فاال للموقااوف الو املتهم ا لحساان املعاملااة ويااوفر اام ضااما ت اكمااة
عادل ااة محاي ااة كق ااوقهم الدس ااتورية والقانوني ااة يف مجي ااذ املراح اال ال اايت مت اار ت ااا اإلج اراءات القر ااائية
والقانوني ااة ،سا اواء الثل اااء اإلس ااتجواب والتحقي ااق الو الثل اااء احملاكم ااة ،وسا اواء ك ااان امل ااتهم فلس ااابيليا
الم الجل ي ااا والك اادت عل ااى ل اااب امل ااادة ( )18()15وامل ااادة ( )19()16م اان ق ااانون املخ ااابرات العام ااة
الفلسابيين رقم ( )17لعام .2005

__________

( )18نص املادة ( )15من قانون املخابرات الفلسابيين"  .1ا ا كاان الشاخص املق اوض علياه الجل ياا وجاب مسااعدته
يف االتصااال جقاارب ثاال للدولااة الاايت ي ااون الحااد رعاايهااا .2 .ي ااون للمخااابرات إخابااار الي دولااة الخاارى ات
مصلحة إ ا رالت الن لاب ملاس ة كقيقة هذا االجراء والظروف اليت دعت اىل اختا ه".
( )19نص املادة ( )16من ات القانون" :مبا ال يتعارض مذ الح ام القاانون يتعا مراعااة املعاهادات ا ائاة بتساليم
املتهم يف اجلرائم القابلة للتسليم ب دولة فلساب والي دولة اخرى".
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ضماانت املتهم أثناء مرحسة اإليتجبا
 -75يعت من ق يل الرما ت املتوفرة للمتهم ق ل احملاكمة عدم جواة القا ض علاى الحاد او
تفتيشااه او توقيفااه او ح سااه او تقييااد حريتااه او ملعااه ماان التلقاال إال جماار قرااائي عمااال جح ااام
املا ااادة ( )2/11ما اان القا ااانون األساسا ااي ،إلضا ااافة ملا ااا الكا اادت عليا ااه املا ااادة ( )29ما اان قا ااانون
االجراءات اجلزائية اليت اعت ت ان كل قا ض او حا او تقيياد حرياة لشاخص دون امار قراائي
يعت ا تعساافيا ،شسااتثلاء مااا نااص عليااه القااانون ماان ج اواة الق ا ض دون مااذكرة قرااائية يف حالااة
التل اجلرماي يف اجللااايت واجلال الايت عقوبتهاا اكا اكثار مان سات اشاهر الو يف حاال رفاض
الشخص املرت ب جلرم الو متهما فيه إعاباء امسه الو علوانه الو مل ي ن له ل س ن اثبت عمال
جح ام املادة ( )30من ات القانون ،الذي الوجب ايرا ضرورة معاملاة املاتهم مباا ةفال كرامتاه
وملذ إيذائه بدنيا الو معلواي .كذلاب نظمت القوان مدد التوقيف القانونية للمتهم كماا اشاري الياه
سابقا يف التقرير.
 -76يعت ا ق ااانون العق ااو ت لس االة  1960اك ا الو التوقي ااف يف م ااري اك اااالت ال اايت ي االص
عليها القانون جرمية معاقب عليها ،ويعت اليرا حق املتهم إلطاال علاى املعلوماات ا ائاة باه
عمال بلص املادة ( )12من القانون األساسي إلضافة ملا الكدت عليه املادة ( )112من قانون
اإلجراءات اجلزائية من ضرورة ت لي كل من يق ض عليه الو يوقف جس اب الق ض عليه الو إيقافاه
وجياب إعالمااه ساريعا وبلغااة يفهمهااا لتهمااة املوجهااة إليااه وماان الرااما ت الاايت ملحتهااا القاوان
الفلسابيلية للمتهم ق ل احملاكمة الثلاء مرحلة اإلستجواب ،وانه ال يتم استجوابه إال طالعه علاى
التهمة امللسوبة إليه ومواجهته ألدلة القائمة ضده ،إلضاافة اىل حقاه إلساتعانة مبح ٍاام للادفا
علااه دون خااري عمااال جح ااام املااادة ( )12ماان القااانون األساسااي واملااادة ( )102ماان قااانون
اإلجراءات اجلزائية ،وجيب الن ي ون اإلستجواب خالل ( )24ساعة.
ضماانت املتهم أثناء اناكمة
 -77تقر القوان الفلسابيلية العديد من الراما ت للماتهم حملاكمتاه اكماة عادلاة ومعاملتاه
معاملة الئقاة الثلااء احملاكماة ،ويعتا اساتقالل السالابة القراائية والقرااة يات ال سالابان علايهم
يف قرااائهم مااري القااانون وعاادم ج اواة تاادخل الي ساالابة اخاارى يف عملهاام الو يف شااؤون العدالااة،
الب اارة الر ااما ت الدس ااتورية والقانوني ااة ال اايت كفلته ااا القا اوان الفلس ااابيلية للم ااتهم الثل اااء احملاكم ااة
كمااا ياالص عليهااا القااانون األساسااي الفلسااابيين يف املاواد ( )98 ،97واملاواد ( )2 ،1ماان قااانون
الساالابة القرااائية .كمااا تاالص القاوان الفلسااابيلية علااى حااق املااتهم جن تااتم معاملتااه اثلاااء مرحلااة
التحقيااق واثلاااء احملاكمااة علااى اف ا اض النااه بااريء طاملااا النااه مل يااتم إدانتااه اام قرااائي ااائي ماان
احمل مة املختصة ،ويستت ذ اف اض براءة املتهم الن عبء االث ات يقاذ علاى جهاة االدعااء (اللياباة
العامااة) والنااه يف حااال وق او الي شاااب فإنااه يفساار ملصاالحة املااتهم ،وعليااه فإنااه علااد إحراااره اىل
احملاكم ااة ال جي ااوة الن ي ااون مقي اادا بقي ااود و/الو الم ااالل واال يوض ااذ يف قف ااص اإل ااام والن ةر اار
احملاكمة مرتداي مالبسه ا ائة والن ت ون نظيفة.
 -78ومن حقو املتهم اليراا الن ت اون جلساات اكمتاه عللياة اال يف حااالت اددة مي ان
الن ت ون جلسات احملاكمة سارية حفاظاا علاى اللظاام العاام او ا داب العاماة ،وكاذلاب مان حقاه
الاادفا عاان نفسااه والن ي ااون لااه ااامي الثلاااء اللظاار لاادعوى ويف حااال مل ي اان قااد ع ا اميااا
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للدفا عله علادها تقاوم احمل ماة شنتاداب اامي لاه ماارس املهلاة ملادة ال تقال عان مخا سالوات
عمال جح ام املادة ( )244مان قاانون اإلجاراءات اجلزائياة و لااب يف حاال كانات الادعوى تلظار
الم ااام م ااة ال داي ااة بص اافتها اجلزائي ااة وال اايت ب اادورها خت ااتص بلظ اار مجي ااذ اجلل اااايت وج ارائم اجل اال
املتالةمااة معهااا واحملالااة اليهااا مبوجااب ق ارار اإل ااام عمااال جح ااام املااادة ( .)168ومتلااذ الق اوان
الوطلية إبعاد املتهم عن اجللسات الثلاء اللظار لادعوى إال إ ا وقاذ ملاه تشاويس يساتدعي لااب،
على الن تعلمه احمل مة ب ل ما مت من إجراءات بغي ته.
ضماانت اار لسحد من ارتكا

رمية التعذيب ويبء املعامسة

 -79عاجلاات الق اوان الفلسااابيلية حااق املااتهم جن ال يااتم حجاازه الو ح سااه يف مااري األماااكن
ا اض ااعة للق اوان ا ائ ااة بتلظ اايم الس ااجون الي يف مراك ااز االئ ااالي والتأهي اال والم اااكن التوقي ااف
املتخصص ا ااة ل ا ااذلاب مبوج ا ااب الق ا ااانون ،ي ا اات ال جي ا ااوة مل ا ااأمور اي مرك ا ااز ق ا ااول الي انس ا ااان في ا ااه
إال مبقترااى الماار موقااذ ماان الساالابة املختصااة وجيااب عليااه التقيااد ملاادة احملااددة ياات ال جيااوة الن
ي قيااه بعاادها .وكااذلاب الوج اات امل اواد ( )100 ،99ماان قااانون اإلج اراءات اجلزائيااة ،علااى وكياال
الليابااة ق اال الشاارو يف اسااتجواب املااتهم معايلااة جساامه وتث ياات مااا يشاااهده ماان إئااا ت ظاااهرة
وس ا ب حاادوثها ،والن أيم ار ماان تلقاااء نفسااه شج اراء الفحااوص الاب يااة واللفسااية للمااتهم إ ا رالى
ضرورة لذلاب الو بلاء على طلب املتهم الو اميه.

املاد ()8
تطسيم مرتكيب رمية التعذيب
 -80علااى الاارمم ماان الن التشاريعات السااارية يف فلساااب مل تاالص ئاراحة علااى اعت ااار جرميااة
التعذيب الو سوء املعاملة امللصوص عليها يف اإلتفاقية الدولية من اجلرائم اليت تساتوجب التساليم
إال النااه ال يوجااد الي نااص قااانوين يسااتثين مارت يب هااذه اجلرميااة ماان تاب يااق الح ااام التسااليم علاايهم،
وإن كان قانوين تسليم اجملرم الفارين لسلة  1926الساري يف قابا مزة وقانون تساليم اجملارم
لسالة  1927السااري يف الرافة الغربيااة قاد الوردا يف عاداد اجلارائم املااذكورة جرمياة التوقياف خالفااا
لألئول كجرمية من اجلرائم اليت تستوجب تسليم مرت يها ،فيعت التوقيف خالفاا لألئاول ضار
من ضروب إساءة املعاملة.
 -81وفااق قااانون تسااليم اجملاارم لساالة  ،1927حااىت تعتا اجلرميااة ماان اجلارائم الاايت تسااتوجب
تسليم مرت ها فإنه جيب الن ي ون معاقب عليهاا فيماا لاو ال اا الرت ات علاى االرض الفلساابيلية
حتديدا يف الرفة الغربية ،وال بد الن ت ون هذه اجلرمية من اجلرائم الايت تساتوجب تساليم مرت يهاا
وفقا للقائمة اليت حددها القانون .بيلما العت قانون تسليم اجملرم الفارين لسلة  1926الن كافة
اجلرائم سواء املعاقب عليهاا يف القاوان او ال اا فقاط ماذكورة يف قائماة اجلارائم الايت كرهاا القاانون
حىت لو مل يعاقب عليها القانون الفلسابيين هي يف عاداد اجلارائم الايت تساتوجب تساليم مرت يهاا،
ومل ترد جرمية التعذيب من بيلها.
 -82و لرجو ألح ام القانون األساسي قد الورد استثلاء علاى التازام دولاة فلسااب لتساليم
يف املااادة ( )28ملااه علاادما حظاار تسااليم املاواطل الفلسااابيلي لدولااة الجل يااة ،هااذا إلضااافة إىل
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االستثلاءات الواردة يف قانوين تسليم اجملرم الفارين املاب ق يف الرفة الغربية وقابا مزة السابق
كرها.

املاد ()9
التعاون القضائي يف مطائل اإل راءات اجلنائية املتعسقة ارمية التعذيب
 -83تعتا ا دول ااة فلس اااب م اان با ا ال اادول األطا اراف املوقع ااة عل ااى إتفاقي ااة الا ارايض للتع اااون
القرااائي ،وتعت هااا الساسااا للتعاااون القرااائي والقااانوين فيمااا يتعلااق ب افااة اجلارائم يف عالقتهااا مااذ
الاادول العربيااة األط اراف ،حياات ترااملت الح ااام املساااعدة القرااائية ،ويعاااا ال اااب الثاااين ملهااا
إعااالن الواثئااق واألورا القرااائية ومااري القرااائية وت ليغهااا ،ونظاام ال اااب الثالاات موضااو اإل بااة
القرائية .كذلاب الئ حت دولة فلساب عروا يف امل تب العر للشرطة اجللائية ،و لاب تدف
التعاااون مااذ مؤسسااات الشاارطة العربيااة يف ساااالت م افحااة اجلرميااة ،كمااا تعاوناات بعثااة الشاارطة
األوروبية مذ جهاة الشرطة الفلسابيين لتابوير وحدة الشارطة الدولياة يف الشارطة الفلساابيلية علاى
ئعيد اجلوانب القانونية واملهلية وإعداد وتدريب ال وادر ال شرية.
 -84ويف ساال التعااون الاادويل بشاأن م افحاة كافااة اجلارائم إنرامت دولااة فلسااب إلتفاقيااة
األمام املتحادة مل افحاة اجلرمياة امللظماة عا الوطلياة عاام  2015ومللظماة الشارطة اجللائياة الدولياة
"اإلن بااول" بتاااريخ  ،2017/9/27والحقااا لزنراامام انشااأت امل تااب املركاازي الااوطين للشاارطة
اجللائيااة "ان بااول فلساااب " حياات مت جتهياازه للقيااام مبهامااه ،ورفااده مبجموعااة ماان ضا اا الشاارطة
وي ا ا ا ا ة يف س ا اااالت العم ا اال الش ا اارطي و ا اان جيي ا اادون اللغ ا ااات األجل ي ا ااة الالةم ا ااة لعمله ا اام،
كما وحصلوا على العديد من الدورات يف سال استخدام الش ة ا ائة الن بول وعلاى املاادة
( )3من القانون األساسي لزن بول ،كما هو الد ه:
علوان الدورة

دور تعايش وتبادل اربات
بناء قدرات ضبا االنوببل
التةةدريب عس ة ايةةتخدام منظبمةةة االنوبةةبل
واملاد )(3

م ان انعقاد الدورة

األردن
تركيا
دولة فلساب

عدد الر اا املتدرب

2
5
9

املاد ()10
الطيايات والتدابه
 -1وزار الدااسية
(أ) تعسيمات
 -85الئا اادرت وةارة الداخليا ااة يف عا ااام  2003تعليما ااات مسا ااتدمية وملزما ااة ل افا ااة جها ااات
التاادريب يف املؤسسااات األمليااة الفلسااابيلية براارورة إدراىل التاادريب علااى قرااااي حقااو االنسااان
كمادة إلزامية يف كافة الدورات التدري ية بغض اللظر عن اإلختصااص الو ط يعاة الادورة التدري ياة،
وبا ادالت وةارة الداخلي ااة واملؤسس ااة األملي ااة بتاب ااوير وح اادة الدميقراطي ااة وحق ااو اإلنس ااان يف وةارة
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الداخلياة ودوائار الشا اوى يف الااوةارة وكافاة األجهازة األملياة .و لاااب تادف تعزياز مفااهيم حقااو
اإلنسان لدى ال وادر العاملة لدى األجهزة األملية ومراعا ا الثلاء التعامل مذ املواطل .
 -86الئاادرت وةارة الداخليااة التعليمااات الالةمااة لتعماايم اتفاقيااة ملاهرااة التعااذيب ومااريه ماان
ضروب املعاملة او العقوبة القاسية او الالانساانية او املهيلاة علاى كافاة األجهازة األملياة وملتسا يها
لالطااال علااى الح امهااا والتقيااد تااا الثلاااء التعاماال مااذ امل اواطل ويف هااذا الصاادد مت اعااداد CD
يتر اامن ن ااص اتفاقي ااة ملاهر ااة التع ااذيب وال وتوك ااول االختي اااري امللح ااق لالتفاقي ااة وبروتوك ااول
اسابل ول ،واعتماده كملهاىل تدرييب ل افة جهات إنفا القانون الفلسابيلية.
•

ائا اادر وةيا اار الداخليا ااة عا ااام  2017ق ا ارارا بتش ا ا يل الفريا ااق املتخصا ااص ملتابعا ااة
التزامااات وةارة الداخليااة بقرااااي حقااو االنسااان وساايادة القااانون تاادف ةايدة
ورفذ حالة الوعي لدى الوةارة واألجهزة األملية بقرااي حقاو اإلنساان وضامان
محايتهااا وئااو ا ،والعماال علااى اماااة التقااارير الدوريااة والساالوية ومريهااا الالةمااة
للمعاهاادات واالتفاقيااات الاايت ت ااون دولااة فلساااب طرفااا فيهااا واملتعلقااة بعماال
وةارة الداخلي ااة ،ومج ااذ املعلوم ااات املتعلق ااة لتش اريعات والق اوان اللاظم ااة لعم اال
وةارة الداخلي ااة وق ااوى األم اان الفلس ااابيلية والتق اادم مبش اااريذ قا اوان ات العالق ااة
واملعلومااات املتعلقااة ابااط اإلس ا اتيجية والسياسااات املت عااة يف الااوةارة وق ااوى
األمن والعمل الداخلي على مراق ة انتهاكات إدارات الوةارة وقوى األمن كقاو
اإلنسان ،واق اي ةلياات ملاسا ة للحاد مان االنتهاكاات وضامان عادم حتو اا إىل
ارسات لهجة.

 -87الئ اادرت وةارة الداخلي ااة وق ااوى األم اان و لتع اااون م ااذ الش ااركاء احملليا ا م اان مؤسس ااات
ح وميااة ومؤسسااات ستمااذ ماادين ات عالقااة واملؤسسااات الدوليااة ئاااح ة االختصاااص دلياال
االج اراءات التش ااغيلية املوح ااد للخ اادمات الص ااحية املقدم ااة يف مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال و ل اااب
ت اادف رف ااذ وع ااي الع ااامل يف مراك ااز االحتج اااة والتوقي ااف ومراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال لرعاي ااة
الصااحية املتابااورة واملتوائمااة مااذ التشاريعات الوطليااة واالتفاقيااات الدوليااة الاايت انراامت اليهااا دولااة
فلس اااب  ،وتا ااوفري بيسا ااة وخا اادمات ئا ااحية متقدما ااة موحا اادة ل افا ااة اللا اازالء يف مراكا ااز اإلئا ااالي
والتأهي اال .ك ااذلاب مت توحي ااد الوح اادات القانوني ااة يف املؤسس ااة االملي ااة م اان خ ااالل اعتم اااد دلي اال
االجراءات التشاغيلية للوحادات القانونياة يف املؤسساة األملياة الفلساابيلية لتلسايق ماذ مؤسساات
اجملتمذ املدين ات العالقة قو االنسان.
 -88لش اراكة م ااذ مؤسس ااة حا ارايت مت تاب ااوير وتعم اايم الئح ااة حق ااو امل ااوقف عل ااى مراك ااز
التحقيق والتوقيف ومراكز االئالي والتأهيل (املدنية والعس رية).
 -89خالل عام  2018وقذ رئي دولة فلساب علاى "مدوناة األخالقياات وقواعاد السالوب
العامة مللتسيب األمن الفلساابيين" لت اون املرجعياة لقاوى األمان الثلااء القياام بواج هاا لرامان حالاة
التا اواةن با ا اكف ااال عل ااى اكق ااو واكا ارايت العام ااة ومقتر اايات اكف ااال عل ااى األم اان واللظ ااام
مبا يتواءم مذ املعايري الدولية.
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( ) مذكرات تفاهم
 -90خالل عام  ،2017وقعت وةارة الداخلية مذ جامعة اللجاي الوطلية مذكرة تفاهم تقوم
علااى الساااس التأهياال األكااادميي ل ااادر الااوةارة وقااوى األماان حااول س ا ل ملااذ التعااذيب واعتماااد
بروتوكااول اسااابل ول كملهاااىل تاادرييب إلضااافة إىل العماال علااى تعزيااز الااوعي حااول االتفاقيااة وملااذ
التع ااذيب يف كاف ااة ام اااكن اكرم ااان م اان اكري ااة ،وك ااذلاب يف وةارة الداخلي ااة ووةارة الع اادل والاب ااب
العديل وا دمات الاب ية العس رية ،تادف تشا يل وتاباوير فرياق وطاين متخصاص يف قراااي مان
التعذيب الستلاد على معايري بروتوكول اسابل ول.
 -91اعا ااداد دراسا ااة لتعا اااون ما ااذ مركا ااز عا ااالىل و هيا اال ضا ااحااي التعا ااذيب ،حا ااول مواءما ااة
التش اريعات الفلسااابيلية مااذ اتفاقيااة ملاهر اة التعااذيب واعتمادهااا كأحااد املرجعيااات علااد املوائمااة
والتدري ات.
 -92خالل عام  ،2018وقعت وةارة الداخلياة اتفاقياة تعااون ماذ مؤسساة ماواطن يف جامعاة
بريةي اات الم اااة مله اااىل تا اادرييب عل ااى قر ااااي حق ااو اإلنسا ااان بعل ا اوان" دلي اال حق ااو اإلنسا ااان
والدميقراطيااة لقااوى األماان ومؤسسااات الدولااة" ،وت ادريب ( )50كااادر ماان وةارة الداخليااة وقااوى
األماان علااى م اااد إعااداد األدلااة التدري يااة كقااو اإلنسااان وإعااداد ماادرب قااادرين علااى نقاال
جت اربتهم ملؤسسااا م ماان خااالل اعتماااد ماالهت التعلاايم املسااتمر وإدراىل قرااااي حقااو اإلنسااان يف
خابابهم السلوية والنشابتهم امليدانية.
 -93توقيااذ رسااالة الت ازام ب ا جهاااة املخااابرات العامااة ومركااز جليااف للرقابااة الدميقراطيااة علااى
القا اوات املس االحة ) (DCAFو ل اااب ت اادف تعزي ااز قلا اوات اإلتص ااال م ااذ اجملتم ااذ امل اادين واإلع ااالم
خبصوص اليات معاجلة الش اوى املت عة لدى السلابات التلفيذية واألجهزة األملية وتعزيز قدرات
الس االابات التلفيذي ااة واألجه اازة األملي ااة يف التعام اال م ااذ شا ا اوى التع ااذيب واعت ااداءات الس ااالمة
اجلسدية.
 -94ج ااددت دول ااة فلس اااب يف ش ااهر نيس ااان 2017/م ااذكرة التع اااون م ااذ اللجل ااة الدولي ااة
للص االيب األمح اار وال اايت تؤك ااد عل ااى الص ااالحيات اململوح ااة للجل ااة للقي ااام با ازايرات دوري ااة ملراك ااز
اإلئالي والتأهيل.
(ت) التدريبات
 -95تقوم وةارة الداخلية بتدريب دائم ل افة ملتسيب قوى األمن على قرااي حقاو اإلنساان
مبا فيها التعريف جح ام إتفاقية ملاهرة التعاذيب وماريه مان ضاروب املعاملاة او العقوباة القاساية
او الالانسا ااانية او املهيلا ااة وااللتزاما ااات امل ت ا ااة عليها ااا ،وال توكا ااول االختيا اااري التفاقيا ااة ملاهرا ااة
التعذيب.
 -96حياات نظماات خمتلااف األجهاازة األمليااة الفلسااابيلية مااا يزيااد عاان ( )416دورة تدري يااة
و اضاارة وورشااة عماال عاجلاات فيهااا كافااة قرااااي حقااو اإلنسااان مبااا فيهااا التعااذيب والساااليب
التعاماال مااذ األطفااال واللساااء املعلفااات واإلرشاااد اللفسااي واالجتماااعي ومحايااة األساارة وتصااليف
اللازالء والقاوان ات العالقاة ،كاذلاب عقادت دورات تدري ياة متخصصاة للقرااة والعرااء الليابااة
العامة الفلسابيلي يف سال حقو اإلنسان ،كما هو موض يف اجلداول اد ه.
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1ل
2ل
3ل
4ل
5ل
6ل
7ل

8ل
9ل
10ل
11ل
12ل
13ل
14ل
15ل
16ل
17ل
18ل
19ل
20ل
21ل

عدد املشارك

17
حقو اإلنسان
19
مسري اجلرمية التأسيسية
22
دورة تدري ية حول اساليب مقابلة االطفال
24
حقو اإلنسان
19
اجراءات العمل املوحد (وحدة محاية االسرة)
اجراءات التدخل والتحويل لعمل مذ اللساء املعلفات وفاق نظاام 5
التحويل الثانية
اكااد ماان ظاااهرة عمالااة االطفااال واسااتغال م اقتصاااداي وفااق قااانون 3
العمل واملعايري الدولية
20
حقو انسان
1
اكد من ظاهرة عمالة االطفال
9
هيل العامل يف وحدة محاية االسرة
1
االرشاد اللفسي واالجتماعي
20
الدليل االول لرمان حقو االنسان
18
حقو انسان
20
دور الشرطة يف محاية الابفولة
10
ت ري واح ام حقو االنسان
1
مفهوم العلف واالستجواب
1
عدالة االحداث
12
هيل وحدة محاية االسرة والابفل
13
دور الشرطة يف محاية الابفولة
19
الدليل األول "ضمان حقو االنسان"
19
حقو االنسان

مدة الدورة

 5اايم
 12يوم
 5اايم
 5اايم
 2يوم
 3اايم

اجلهة الداعمة للتدريب
دولة فلساب
دولة فلساب
ال عثة االوروبية
دولة فلساب
دولة فلساب

UNODC

 2يوم

اكركة العاملية للدفا عن االطفال

 5اايم
 2يوم
 18يوم
 2يوم
 4اايم
 3اايم
 1يوم
 4اايم
 5اايم
 1يوم
 18يوم
 2يوم
 3اايم
 5اايم

دولة فلساب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
دولة فلساب
مؤسسة سوا
دولة فلساب
دولة فلساب
ا الل االمحر الفلسابيين
دولة فلساب
دولة فلساب
االحتاد االورو
دولة فلساب
ا الل االمحر الفلسابيين
دولة فلساب
دولة فلساب
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27ل
28ل
29ل
30ل
31ل
32ل
33ل
34ل
35ل
36ل
37ل
38ل
39ل
40ل
41ل
42ل
43ل
44ل

 14يوم
 1يوم
 3اايم
 4اايم
 3اايم
 1يوم
 4اايم
 1يوم
 1يوم
 3اايم
 4اايم
 1يوم
 2يوم
 3اايم
 15يوم
 1يوم
 3اايم
 1يوم

ال عثة االوروبية/السويد
األمن الوطين
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
عالىل ضحااي التعذيب
وةارة الداخلية
التوجيه السياسي
التوجيه السياسي
ا يسة املستقلة كقو االنسان
وةارة الداخلية
فلساب
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
UNDP
UNDP
UNDP
30

22ل
23ل
24ل
25ل
26ل

20
الدليل االول لرمان حقو االنسان
1
بر مت التدريب الدويل لسالمة وامن اللساء
5
مشرو عدالة االحداث
1
املؤمتر الدويل حول االئالي اجللائي وحقو االنسان
امل اؤمتر ال اادويل ح ااول حت اادايت االم اان وحق ااو االنس ااان يف امللابق ااة 1
العربية
1
سيملار تدرييب بعلوان :سالم وامن اللساء
1
تعزيز العالقة ما ب املواطن الفلسابيين واالجهزة االملية
2
مفهوم العلف واالستجواب
5
ت ري اح ام حقو االنسان
2
مفهوم العلف واالستجواب
1
مؤمتر :و مستق ل الفرل تصان فيه اكقو االنسانية
5
ت ري اح ام حقو االنسان
1
حول القانون الدويل وحقو االنسان
1
القانون الدويل وحقو االنسان
3
حول املواطلة وحقو االنسان
1
م اد القانون الدويل االنساين
3
وي االحتياجات ا ائة
2
التعامل مذ ضحااي العلف من اللساء واالطفال
1
مفهوم العلف واالستجواب
25
ت ري اح ام حقو االنسان
20
حقو الابفل حسب القانون الفلسابيين واالتفاقيات الدولية
21
حقو املرالة :حقو اإلنسان
200
اضرة عامة حول اكملة العاملية مللاهرة العلف ضد املرالة

 3اايم
 19يوم
 1يوم
 2يوم
 2يوم

دولة فلساب
السويد
االحتاد االورو
ال عثة االوروبية/السويد
سل وةراء الداخلية العرب
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اجلهة الداعمة للتدريب

رقم

ايم الدور

1ل
2ل

19
ضمان حقو االنسان (مراكز االئالي والتأهيل)
ورشة عمل مش كة ب الليابة والشارطة حاول تولياد فهام مشا ب الجاراءات حتدياد وتقيايم وادارة املخااطر 15
يف سيا محاية االسرة
18
الدليل االول لرمان حقو االنسان
12
التدريب االول حول موضو التعامل مذ ضحااي العلف
5
حقو املرالة الفلسابيلية االجتماعية واالقتصادية من خالل تشجيذ الوئول اىل املرياث
14
حقو االنسان
21
التدريب الثاين حول موضو التعامل مذ ضحااي العلف
6
اليات ومهارات عقد مؤمترات اكالة ا اص للساء ضحااي العلف يف بيوت االمان
13
حقو االنسان
2
تدريب مدرب خمتص يف سال رعاية االحداث "مشرو عدالة االحداث"
15
الدليل التدرييب االول لرمان حقو االنسان يف مراكز االئالي والتأهيل
5
دورة تدري يه بعلوان" نظام التحويل الوطين لللساء املعلفات"
12
حقو االنسان
10
ت ري اح ام حقو االنسان
13
حقو االنسان
10
دورة حقو اللزالء واملوقوف
15
الدليل التدرييب االول لرمان حقو االنسان
13
دورة حفل اللظام واح ام حقو االنسان لتعاون مذ ا يسة املستقلة كقو االنسان
20
الدليل االول لرمان حقو االنسان
10
تعزيز حقو االنسان واللو االجتماعي مللتس ات الشرطة
3
ةايرة احملاكم ومراكز توقيف االحداث ومراكز االئالي والتأهيل
2
مؤمتر حتقيق التواةن ب م افحة اإلرهاب وحقو االنسان

3ل
4ل
5ل
6ل
7ل
8ل
9ل
10ل
11ل
12ل
13ل
14ل
15ل
16ل
17ل
18ل
19ل
20ل
21ل
22ل

عدد املشاركمب

مد الدور

اجلهة الداعمة لستدريب

 4اايم
 1يوم

دولة فلساب
بعثة الشرطة االوروبية

 4اايم
 3اايم
 1يوم
 5اايم
 3اايم
 1يوم
 4اايم
 10اايم
 5اايم
 30يوم
 26يوم
 4اايم
 5اايم
 3اايم
 4اايم
 3اايم
 4اايم
 3اايم
 11يوم
 2يوم

دولة فلساب
مؤسسة سوا
االحتاد االورو
دولة فلساب
مؤسسة سوا
UN WOMEN

دولة فلساب
االحتاد االورو
دولة فلساب
وةارة شؤون املرالة
دولة فلساب
ا يسة املستقلة كقو االنسان
دولة فلساب
ا يسة املستقلة كقو االنسان
دولة فلساب
ا يسة املستقلة كقو االنسان
دولة فلساب
ا يسة املستقلة كقو االنسان
االحتاد االورو
سل وةراء الداخلية العرب
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 2يوم
 1يوم
 2يوم

الصليب االمحر
دولة فلساب
ا يسة املستقلة كقو االنسان
سل وةراء الداخلية العرب
املغرب
وةارة الداخلية
الص
وةارة الداخلية
ا يسة املستقلة
مركز حرايت
مركز حرايت
مركز حرايت
الصليب األمحر
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
التوجيه السياسي
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23ل
24ل
25ل
26ل
27ل
28ل
29ل
30ل
31ل
32ل
33ل
34ل
35ل
36ل
37ل
38ل
39ل
40ل
41ل
42ل

2
ةايرة لالطال على تصميم وادارة مركزين ائالي و هيل
1
الدورة العربية لتدريب املدرب يف سال القانون الدويل االنساين
20
الدليل االول لرمان حقو االنسان
10
تعزيز حقو االنسان واللو االجتماعي مللتس ات الشرطة
1
املؤمتر االول للمسؤول عن حقو االنسان يف وةارات الداخلية العرب
1
ورشة عمل بعلوان تلفيذ اتفاقية ملاهرة التعذيب
14
حفل االمن واللظام واح ام حقو االنسان
2
ورشة عمل حول تابوير قدرات املرالة
5
ت ري اح ام حقو اإلنسان
5
حقو املوقوف واللزالء
35
ورشة عمل حقو اإلنسان
8
ورشة عمل حقو اإلنسان
25
ورشة عمل حقو اإلنسان
17
املعاير الدولية كقو اإلنسان املتعلقة شنفا القانون
5
ت ري اح ام حقو االنسان
6
حقو املوقف واللزالء يف مراكز االئالي والتاهيل ومراكز التوقيف واالحتجاة"
5
حقو االنسان وسالمة االجراءات اجلزائية
1
حقو املرالة
1
ورشة عمل حول االتفاقية الدولية (سيداو  -قرار )1325
املؤمتر الوطين والفوائد اليت جتليها دولة فلساب والتحدايت اليت ت تب عليها مان التوقياذ علاى ال وتوكاول 2
االختياري التفاقية ملاهرة التعذيب
4
ورشة عمل حول حقو االنسان
29
ورشة عمل بعلوان تعزيز حقو الرجل واملرالة الفلسابيلية االجتما واالقتصادية
1
ورشة عمل بعلوان دعم ضحااي االجتار ل شر واللظام الوطين الحالة الرحااي

 2يوم
 12يوم
 4اايم
 3اايم
 6اايم
 4اايم
 3اايم
 21يوم
 5اايم
 3اايم
 2يوم
 2يوم
 2يوم
 2يوم
 4اايم
 4اايم
 3اايم
 1يوم
 1يوم
 1يوم
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رقم
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43ل
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رقم

ايم الدور

العدد

م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد
الدور

1ل
2ل
3ل
4ل
5ل
6ل
7ل
8ل
9ل
10ل
11ل
12ل
13ل
14ل
15ل

الدليل االول لرمان حقو االنسان
حقو االنسان
ت ري اح ام حقو االنسان
حقو االنسان
تدريب حول نظام التحويل الوطين لللساء املعلفات
وقايه ومحايه ومت اللساء املعلفات واللاجيات من العلف "ضحااي العلف"
دوائر محايه االسره واالحداث حول قانون االحداث
االطار القانوين اللاظم لعمل دائره محايه االسره واالحداث مبا خيص اللساء املعلفات والفتيات وات االعاقه
االطار القانوين اللاظم لعمل دائره محايه االسره واالحداث مبا خيص املعلفات والفتيات وات االعاقه
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية املتعلقة بعمل الشرطة
الطار القانوين لعمل وحدة محاية االسرة فيما خيص اللساء والفتيات وات االعاقة
قوان حقو االنسان الدوليه واملعايري الدوليه املتعلقه بعمليات الشرطه
حفل اللظام واح ام حقو االنسان
االطار القانوين لعمل وحدة محايه االسره فيما خيص اللساء والفتيات وات االعاقه
اجراءات التحقيق املتعلقة بقرااي العلف االسري

14
18
10
9
8
7
13
13
12
25
9
25
5
12
14

 4اايم
 1يوم
 4اايم
 1يوم
 8اايم
 98يوم
 1يوم
 2يوم
 2يوم
 1يوم
 2يوم
 1يوم
 3اايم
 2يوم
 3اايم

اجلهة الداعمة لستدريب
دوله فلساب  -الشرطه
دوله فلساب  -الشرطه
مركز عالىل واتهيل ضحااي التعذيب
دوله فلساب  -الشرطه
دوله فلساب  -وةاره شؤون املراه
دوله فلساب  -وةاره التميه االجتماعيه
دوله فلساب  -وةاره التميه االجتماعيه
مؤسسه قادر للتلميه املؤسسيه/بيت كم
مؤسسه قادر للتلميه املؤسسيه/بيت كم
الصليب االمحر
مؤسسه قادر للتلميه املؤسسيه/بيت كم
الصليب االمحر
ا يسه املستقله كقو االنسان
مؤسسه قادر للتلميه املؤسسيه/بيت كم
UN-WOMEN
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46ل
47ل
48ل
49ل
50ل

دورة حقو املوقوف واللزالء يف مراكز االئالي والتاهيل ومراكز التوقيف واالحتجاة
دورة حفل ا من واللظام واح ام حقو االنسان
دورة حقو االنسان وسالمة االجراءات اجلزائية
دورة تعزيز مفاهيم حقو االنسان واللو االجتماعي لدى ملتس ات قوى االمن الفلسابيين
ورشة عمل ت ري إح ام حقو اإلنسان

28
28
22
26
22

 3اايم
 2يوم
 3اايم
 3اايم
 4اايم
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رقم

ايم الدور

16ل
17ل
18ل
19ل
20ل
21ل
22ل
23ل
24ل
25ل
26ل
27ل
29ل

1
رفذ قدرات اخصائيي دعم اللساء املعلفات
1
ورشه عمل اقليميه لليونسيف حول موضو العداله لالطفال
1
املؤمتر الثاين للمسؤول عن حقو االنسان يف وةارات الداخليه العربيه
5
ت ري اح ام حقو االنسان
2
حفل اللظام واح ام حقو االنسان
5
ت ري اح ام حقو االنسان
3
مدونة السلوب لقوى االمن
1
إدارة مراكز اإلئالي والتأهيل العس ري
3
بر مت اللقاء املفتوي ملركز القدس للمساعدة القانونية وحقو االنسان
1
مت املرالة والابفل ورفذ الوعي ب الرجل مل افحة العلف امل ين على اللو االجتماعي
1
بلاء ثقافة الالعلف ون ذ التابرف الف ري
1
اليوم العاملي مللاهرة التعذيب
االجتما ااا االول للجلا ااة تسا اايري متابعا ااة ال ا ا مت االقليما ااي للا اادول العربيا ااة مللا ااذ وم افحا ااة اجلرميا ااة واالرها اااب 1
والتهدياادات الصااحية وتعزيااز نظاام العدالااة اجللائيااة مبااا يتماشااى مااذ املعااايري الدوليااة كقااو االنسااان (-2016
)2021

اجلهة الداعمة لستدريب

 14يوم
 3اايم
 3اايم
 4اايم
 3اايم
 4اايم
 1يوم
 28يوم
 1يوم
 51يوم
 1يوم
 1يوم
 2يوم

كوراي
اليونسيف
االمانه العامه جملل وةراء الداخليه العرب
مركز عالىل واتهيل ضحااي التعذيب
املفوض السياسي
وةارة الداخلية
وةارة الداخلية
االستخ ارات العس رية
مركز القدس للمساعدة القانونية
التوجيه السياسي
التوجيه السياسي
التوجيه السياسي
االمانة العامة جملل وةراء الداخلية العرب
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رقم
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1ل
2ل
3ل
4ل
5ل

االطار القانوين اللاظم لعمل دائرة محاية االسرة فيما خيص اللساء وات االعاقة
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات
تقليات مقابلة االطفال
دليل ضمان حقو االنسان يف مراكز االئالي والتأهيل
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة بل

16
6
15
17
6

 2يوم
 4يوم
 3اايم
 4اايم
 4اايم

مؤسسة قادر للتلمية اجملتمعية
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري يه
بعثة الشرطة االوروبية
الشرطة
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري يه
34
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6ل
7ل
8ل
9ل
11ل
12ل

تقليات مقابلة االطفال
الدليل االول لرمان حقو االنسان ودليل العمل يف مراكز االئالي والتأهيل
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة القدس
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة طو س
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة قلقيلية
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة جل

8
19
6
6
6
5

 2يوم
 4اايم
 4اايم
 4اايم
 4اايم
 4اايم

بعثة الشرطة االوروبية
الشرطة
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري

13ل
14ل
15ل
16ل
17ل
18ل
19ل
20ل
21ل
22ل
23ل
24ل
25ل
26ل
27ل
28ل
29ل
30ل

نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة طول رم
الدليل االول لرمان حقو االنسان والدليل الثاين العمل يف مراكز االئالي والتأهيل
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة بيت كم
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة يف بل
نظام التحويل الوطين دمة اللساء املعلفات لشرطة ا ليل
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة يف ا ليل
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة يف بيت كم
محاية االسرة وجرائم االحداث
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة يف بل
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة يف جل
تقليات مقابلة االطفال لر اا محاية االسرة واالحداث مذ وكالء الليابة العامة
الدعم اللفسي واالجتماعي لر اا محاية االسرة
الدعم اللفسي واالجتماعي لر اا محاية االسرة
القانون الدويل كقو االنسان واملعايري الدولية لصاحل الشرطة ا ائة
تقليات مقابلة االطفال لر اا محاية االسرة واالحداث مذ وكالء الليابة العامة
املؤمتر الدويل حول مقار ت حقو االنسان يف مواجهة الصرا يف امللابقة العربية
دورة تدري ية للجلة اعداد الدليل التدرييب حول عدالة االحداث
حرية التع ري وسالمة الصحفي

5
200
6
25
6
25
26
12
30
22
6
4
5
28
5
1
1
3

 4اايم
 24يوم
 4اايم
 1يوم
 4اايم
 1يوم
 1يوم
 1يوم
 1يوم
 1يوم
 2يوم
 2يوم
 2يوم
 1يوم
 2يوم
 2يوم
 5اايم
 3اايم

وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري يه
الشرطة
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري يه
اللجلة الدولية للصليب االمحر
وةاره شؤون املراه  -التلميه االمري يه
اللجلة الدولية للصليب االمحر
اللجلة الدولية للصليب االمحر
لشرطة االوروبية وWOMEN
اللجلة الدولية للصليب االمحر
اللجلة الدولية للصليب االمحر
بعثة الشرطة االوروبية
وةارة التلمية االجتماعية
وةارة التلمية االجتماعية
اللجلة الدولية للصليب االمحر
بعثة الشرطة االوروبية
سل وةراء الداخلية العرب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة الداخلية

يه
يه
يه
يه
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31ل
32ل
33ل
34ل
35ل

حرية التع ري وسالمة الصحفي
الشارة الدولية للصليب االمحر وا الل االمحر
اإلجراءات التشغيلية املوحدة للخدمات الصحية املقدمة يف املراكز اإلئالي والتأهيل
املؤمتر السلوي مبلاس ة اليوم العاملي كقو االنسان
ا ط الفائل ما ب حرية الرالي والتع ري واكق يف التجمذ السلمي

3
20
2
1
4

 3اايم
 1يوم
 1يوم
 1يوم
 1يوم

وةارة الداخلية
وةارة ا ارجية
وةارة الداخلية
مجعية حقو االنسان
الشرطة االوروبية
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 -2وزار اخلار ية واملغوبمب
 -97وقعاات وةارة ا ارجيااة واملغ ب ا بصاافتها رئااي اللجلااة الوطليااة الدائمااة ملتابعااة إنراامام
دولة فلساب لزتفاقيات واملعاهدات الدولياة ،وا يساة املساتقلة كقاو اإلنساان بصافتها املؤسساة
الوطليااة كقااو اإلنسااان وكعرااو مراقااب يف اللجلااة الوطليااة ،مااذكرة تفاااهم تاادف التعاااون فيمااا
بيلهااا بغيااة التوافااق علااى جهااد وطااين مشا ب يف عمليااة توعيااة اجملتمااذ الفلسااابيين يف سااال اكقااو
والواج اات امل ت اة علاى اإلنرامام لالتفاقيااات الدولياة ،و لااب لتاواةي مااذ العمال الاذي تقاوم بااه
كاال جهااة علااى ح اادة ،وتااوفري التاادري ات الالةمااة للمعلي ا يف اجلهااات املختصااة لتابااوير الفه اام
التفاقيااات وتابااوير القاادرة علااى اسااتعمال ا ليااات الدوليااة ،مااذ االسااتفادة ماان ا ا ة ال اارية يف
هذا اجملال للهيسة املستقلة كقو اإلنسان ،ومن العالقات الدولية لدولة فلساب .
 -98إلضافة اىل إشراب ا يسة املستقلة خالل عملية إعداد التقارير املقدمة للهيسات الدولية،
ماان خااالل تقاادميها للمعلومااات واالستشااارات الالةمااة إلماااة تلاااب التقااارير ،مبااا يساااهم براامان
شفافيتها وفوليتهاا والتعااون يف عقاد مشااورات وطلياة ضامن إطاار عملياة إعاداد التقاارير املتعلقاة
وامللصااوص عليهااا تفاقيااات حقااو اإلنسااان بش ا ل دوري ،إلضااافة اىل التشاااور املسااتمر مااذ
ا يسة املستقلة كقو اإلنسان حول اإلئالحات التشاريعية والقانونياة والسياسااتية ومواءمتهاا ماذ
التزامات دولة فلساب مبوجب اإلتفاقيات الدولية ،ووضذ ةليات للتعااون فيماا بيالهم حاول سا ل
تاب يق االلتزامات اللاشسة عن اإلنرمام لتلاب اإلتفاقيات واإلستفادة ملهاا لرامان حقاو شاع لا
الفلسابيين وحرايته ،خائة فيما يتعلق مبساءلة السلابة القائمة الحتالل وإنصاف الرحااي.
 -99قاماات وةارة ا ارجيااة واملغ با و لتعاااون مااذ م تااب املفااوض السااامي كقااو االنسااان
ووةارة ال بي ااة والتعل اايم الع ااايل وا يس ااة املس ااتقلة كق ااو االنس ااان الحتف اااء لي ااوم الع اااملي كق ااو
اإلنسااان يف العاشاار ماان كااانون اول لعااام  2015ماان خااالل إعااداد ملصااق (بوسا ) ةتااوي علااى
ماواد اإلعااالن العاااملي كقااو االنسااان بلغااة م سااابة تسااتهدف طااالب املاادارس ،مت توةيعهااا علااى
كافااة ماادارس الراافة الغربيااة وقابااا م ازة .هااذا إلضااافة اىل القيااام ب ازايرة ئ ا احية واملشاااركة يف
اإل اعااة الص ا احية يف مدرسااة فلسااابيلية معرضااة بش ا ل يااومي النتهاكااات اإلحااتالل اإلس ارائيلي
واملشاركة يف برامت توعية حول حالة حقو االنسان يف فلساب .
 -100إلض ااافة إىل إع ااداد كتي ااب ةت ااوي عل ااى اإلتفاقي ااات األساس ااية كقا او االنس ااان ال اايت
انرمت اليها دولة فلساب عام  2014وتوةيعه تدف إعالم ال افاة مبرامون اإلتفاقياات ورفاذ
وعيهم مبحتواها.
 -3وزار العدل
 -101ختااتص وةارة العاادل ختااا التاادابري الالةمااة كمايااة اك ارايت األساسااية للم اواطل وفق ااا
للقااانون األساسااي الفلسااابيين وضاامان تاب يااق االتفاقيااات واملعاهاادات اإلقليميااة والدوليااة املتعلقااة
ق ااو اإلنس ااان وحرايت ااه األساس ااية واق ا اي السياس ااات وا اب ااط وال ا امت واإلج اراءات ال فيل ااة
بتعزيز حقو اإلنسان ومحايتها وتلفيذها لتلسيق مذ اجلهات املختصة.
 -102متل املادة ( )10من قانون مراكز اإلئالي والتأهيل لوةارة العدل ئالحية تفقد مراكاز
اإلئالي والتأهيل ،و لاب من خالل القيام بزايرات ميدانية واللظر يف الشا اوى ا ائاة للازالء
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إض ا ااافة إىل متابع ا ااة التلس ا اايق م ا ااذ اجله ا ااات الرمسي ا ااة ات العالق ا ااة إلع ا ااداد ا اب ا ااط والدراس ا ااات
والتشريعات ات العالقة.
 -103كمااا خي ااتص الاب ااب الش اارعي الت ااابذ ل ااوةارة الع اادل شج اراء الفحوئ ااات الالةم ااة املتعلق ااة
ل شااف ع اان التع ااذيب عل ااى ن اازالء مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال ومراك ااز التوقي ااف وفق ااا ألح ااام
القانون.
 -104ماان إماااةات وةارة العاادل توقيااذ مااذكرة تفاااهم مااا با وةارة العاادل ومركااز عااالىل و هياال
ضااحااي التعااذيب لرفااذ قاادرات العااامل يف سااال حقااو اإلنسااان والقااانوني يف توثيااق ادعاااءات
التع ااذيب يف فلس اااب والخ اارى م ااذ املديري ااة العام ااة للش اارطة ،و ل اااب ت اادف التع اااون املشا ا ب يف
تسااهيل تاب يااق األح ااام ال اواردة يف قااانون مراكااز اإلئااالي والتأهياال ودراسااة لس ا ل تابااوير العماال
وفقا للمعايري الدولية بشأن اللزالء.
 -105توقيذ مذكرة تفااهم ماا با وةارة العادل والتعااون اإلياباايل لادعم وحادة حقاو اإلنساان
ض اامن ب اار مت ت اادرييب خ اااص لرقاب ااة عل ااى مراك ااز االئ ااالي والتأهي اال النس ااجام م ااذ املواثي ااق
الدولية.
 -4النيابة العامة
 -106تعم اال وح اادة حق ااو االنس ااان يف اللياب ااة العام ااة عل ااى دم اات وترس اايخ م ااادىء ومع ااايري
القااانون الاادويل ووفقااا ملااا نااص عليااه القااانون االساسااي ومااا ورد يف ا ابااة االس ا اتيجية الوطليااة
لقابا العدالاة مان العاام  2018وحاىت  ،2022ويف اطاار الرؤياة الشااملة لدولاة فلسااب خائاة
بعد االنرمام اىل العديد مان املعاهادات وال وتوكاوالت وامللظماات الدولياة .كماا والعادت الادائرة
دليال الجراءات عملها ودليل اخار حاول اختصااص الادوائر واالقساام والفارو التابعاة اا ،و لااب
مان خاالل ورك عمال اساتهدفت اعرااء ومااوظفي اللياباة .كماا وتاوفر الوحادة التادري ات الالةمااة
لتغابيااة احتياجااات اعراااء الليابااة العامااة املتعلقااة بعملهاام ات العالقااة التفاقيااات الدوليااة الاايت
انراامت اليهااا دولااة فلساااب  ،وخائااة فيمااا يتعلااق بعدالااة االحااداث وعدالااة اللااو االجتماااعي
وضمان احملاكمات العادلة.
 -107تاب ا ااوير واع ا ااداد اللم ا ااا ىل واملع ا ااايري املتعلق ا ااة لرقاب ا ااة عل ا ااى الس ا ااجون ومراك ا ااز التوقي ا ااف
مبا يلسجم مذ معايري حقو االنسان وفقا ملعايري ماندال ،وضمان متابعة تفعيل التفتيس الادوري
علااى السااجون ومراكااز التوقيااف واعااداد التقااارير الالةمااة ورئااد ايااه انتهاكااات ملعاجلتهااا حسااب
االئول والقانون ،و لاب من خالل الليا ت املوةعة على احملافظات.
 -108التحقي ااق يف الش ا ا اوى مب ااا فيه ااا الش ا ا اوى ال ا اواردة ع ا ا نظامه ااا االل ا ا وين مب ااا فيه ااا
الش اوى املتعلقة لتعذيب وسوء املعاملة.
 -5وزار الصحة
 -109وفقااا الح ااام قااانون الصااحة العامااة ،تقاادم وةارة الصااحة خاادمات الصااحة اللفسااية ماان
خالل  14عيادة ئحة نفسية ستمعية متخصصة موجودة يف مديرايت الصحة يف الرفة الغربية
تتر اامن مركا ازا متخصص ااا لص ااحة اللفس ااية لألطف ااال والي ااافع  ،كم ااا وتق اادم خ اادمات الص ااحة
العقلي ااة واللفس ااية يف مستش اافى األما اراض العقلي ااة يف بي اات ك اام ،كم ااا تق اادم ا اادمات الص ااحية
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لألشااخاص الااذين يااتم االفاراىل عاالهم ماان مراكااز اإلئااالي والتأهياال الفلسااابيلية وعلااد اكاجااة يااتم
استدعاء الط اء متخصصا لل شاف والتشاخيص والعاالىل عان اكااالت داخال مراكاز اإلئاالي
والتأهيل و لاب لتلسيق مذ املديرية العامة ملراكز اإلئالي والتأهيل ،حيت تقدم هاذه ا ادمات
سا وهي مشمولة ضمن نظام التأم الصحي اك ومي.
 -110كمااا تقاادم العيااادات اك وميااة خاادمات الصااحة اللفسااية لألشااخاص الااذين اللفارىل عاالهم
من السجون واملعتقالت التابعة لسلابات االحتالل اإلسرائيلي.
 -6وزار التنمية اال تماعية
 -111تقود وةارة التلمية االجتماعية تلظيم قابا اكماية االجتماعية وادارته وتابوير السياسات
املتعلقااة بااه عا التلساايق والشاراكة الفعالااة مااذ كافااة اجلهااات األخاارى ات العالقااة ،والقيااام مبهااام
الرقاباة واإلشاراف وتاوفري ا ادمات جلمياذ الفساات امللراوية يف قاباا اكماياة االجتماعياة يف دولاة
فلساب .
 -112خصصاات الااوةارة قساام خاااص ضاامن هي اال الااوةارة ماان مرشاادين خمتص ا يعااىن برعايااة
ومتابعة الوضا اللزالء واللزيالت يف مراكز االئالي والتأهيل ويقدم ا دمات التالية:
•

خاادمات رعايااة اجتماعيااة وارشاااد نفسااي لللزياال ،يلفااذها مرشااد رعايااة السااجلاء
اثلاااء ةايرتااه ملركااز االئااالي والتأهياال ،حياات يقااوم املرشااد املخااتص ج اراء ةايرة
واحاادة اس ا وعية علااى االقاال ،يقاادم خال ااا خاادمات االرشاااد اللفسااي الفااردي
واجلماااعي لللاازالء ،ومساااعد م علااى التوائاال مااذ العااامل ا ااارجي والقاادرة علااى
التغلب على املشاكل اللفسية اليت قد يعانون ملها.

•

تلفيذ جلسات ونشاطات ترفيهية لللزالء يف امللاس ات االجتماعية والوطلية.

•

توفري املساعدة اللقدية لعدد من اللزالء الذين يعانون اوضا اقتصادية ئع ة.

•

تقاد التوئاايات خبصااوص الساماي لازايرات ال يتيااة لللازالء الااذين تظهاار علاايهم
السلوكيات اإلجيابية.

•

تدعيم اتصال اللزالء سرهم .واالتصال مذ االسر لزايرة ابلائهم اللزالء.

•

ترتيب ةايرات االطفال المها م اللزيالت يف مراكز االئالي والتأهيل.

 -113يااتم تلفيااذ النشااابة تتعلااق بتعزيااز ساايادة القااانون ضاامن باار مت العدالااة واألماان للشااعب
الفلسا ااابيين (سواسا ااية) با اادعم ما اان  ،UNWOMANحيا اات يا ااتم اسا ااتهداف الل ا ازيالت يف مراكا ااز
االئاالي والااتأهيل يف مراكاز ارةااا ،رام ني وجلا مان خاالل تااوفري كافاة االحتياجاات االساسااية
للل ازيالت واطفااا ن ماان ام اراض شخصااية وم اواد اللظافااة العامااة واي مسااتلزمات ضاارورية الخاارى،
إلضافة اىل توفري موائالت الهاليهن من الدرجة االوىل.
 -114مت س ااي دائ اارة خمتص ااة ماي ااة األطف ااال ال ااذين يتعرض ااون للعل ااف واإلس اااءة واالئ ااال
وكذلاب األطفال الذين يرت ون خمالفات قانونية ،يت ون طاقمها من مرشدين خمتص  ،تاتلخص
مهامهم مبتابعاة األطفاال الاذين يف خاالف ماذ القاانون وفقاا لقارار بقاانون بشاأن محاياة األحاداث
لعااام  ،2016كااذلاب مت إعااداد إس ا اتيجية كمايااة األحااداث لألع اوام  2020-2017مبشاااركة
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كافااة الشااركاء يف قابااا عدالااة األحااداث ،وترااملت احتياجااات املراكااز ،مبااا فيهااا تابااوير املعااايري
ا ائة حمل مة يف دار األمل مبا يتلاسب مذ املعايري الدولية .اإلضافة اىل مدونة سلوب للعامل
بقابااا الابفولااة واألحااداث لتلساايق مااا ب ا مراكااز رعايااة األحااداث ومؤسسااات اجملتمااذ احمللااي
لتقد خدمات التأهيل املهين لألحداث.
 -115كااذلاب تقااوم وةارة التلميااة بتااوفري مراكااز خمتصااة مايااة األطفااال الااذين يتعرضااون للعلااف
واإلسااءة واإلئاال ،مان خاالل تاوفري الرعايااة واكماياة الالةماة لألطفاال يف هاذه املراكاز وخاادمات
الدعم اللفسي ،وتوفري مراكز خمتصة برعاية ومحاية األطفال الذي يرت ون جل وخمالفات قانونية
كمركااز دار األماال يف رام ني .ويف هااذا الصاادد ،العاادت الااوةارة دلاايال حااول تعليمااات دور الرعايااة
ا ائااة مبراكااز األحااداث ،يوض ا كاماال تفائاايل التعاماال مااذ الابفاال اكاادث ماان كظااة دخولااه
للمؤسسة إىل ح خروجه ملها.
 -116مت س ااي وح اادة خمتص ااة ماي ااة ومت ا ا اللس اااء املهمش ااات وحتدي اادا اللس اااء الل ا اوايت
يتعرضاان للعلااف ،وتااوفري اكمايااة االيوائيااة لللساااء اللاوايت يتعرضاان للعلااف واإلساااءة واللاوايت يوجااد
ديااد علااى حيااا ن ،حياات يوجااد يف الراافة الغربيااة  3مراكااز خمصصااة لااذلاب الحااد هااذه املراكااز
(مركاز اور) يت ااذ لاوةارة التلمياة االجتماعيااة ويعمال حتاات إشارافها ،يف مديلاة بياات كام .وتشاارف
الوةارة اليرا على مراكز محاية اللساء اليت تت ذ ملؤسسات مري ح ومية وهي ثالثة مراكز اثلان يف
الرفة الغربية وواحد يف قابا مزة.
 -117اادف تلاااب املراكااز اىل تااوفري اكمايااة لللساااء واألطفااال ضااحااي العلااف ومت ا األساارة
الفلسابيلية واجملتمذ عامة .وخيرذ نظام العمل يف مراكز اكماياة اىل كال مان نظاام مراكاز اكماياة
لعااام  2011ونظااام التحوياال الااوطين لعااام  .2013ويف ه اذا الصاادد لش ا ل فريااق وطااين لراامان
تاب يق هذا اللظام مان ق ال مجياذ الشاركاء ومت إعاداد دليال لتحدياد األدوار واكفاال علاى ت املياة
العماال تقااوم علااى م اااديء حقااو االنسااان .ويااتم العماال حاليااا علااى سااي ش ا ات كمايااة
اللساااء ضااحااي العلااف لتعاااون مااذ الشااركاء وخصوئااا وةارة امل ارالة ومركااز امل ارالة لزرشاااد القااانوين
واالجتماعي ،من خالل توفري الرعاية الصحية اجملانياة لراحااي العلاف واإلسااءة عا التلسايق ماذ
وةارة الصحة.
 -118كااذلاب تقااوم الااوةارة الشاراف واملتابعااة لعماال املراكااز املختصااة بتقااد خاادمات ( اريااة
وايوائية) لألشخاص وي اإلعاقة ومتابعة وضذ اللزالء.
 -119وتدف تلسيق اجلهود اك ومية ومري اك ومية الرامية إىل حتقيق حياة كرمية لألشاخاص
وي اإلعاقة ،مت إئدار مرسوم راسي عام  2012تعديال على املرساوم الراساي الاذي ئادر يف
اليلااول ماان العااام  ،2010وا اااص جملل ا األعلااى لألشااخاص وي اإلعاقااة ،حياات ضاام هااذا
اجمللا بلاااء علااى املرسااوم عرااوية  16مؤسسااة تشاامل يف تركي تهااا املؤسسااات اك وميااة واألهليااة
وملظم ااات األش ااخاص وي اإلعاق ااة والقاب ااا ا اااص ،جبان ااب ا يس ااة املس ااتقلة كق ااو اإلنس ااان
كعرااو مراق ااب .خيااتص يف متابع ااة تلفيااذ وتاب ي ااق الق ااانون واملعاهاادات الدولي ااة الاايت التزم اات ت ااا
السلابة الفلسابيلية املتعلق ألشخاص وي اإلعاقة.
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 -120إلضافة اىل انه تقوم الوةارة بتوفري كادر متخصص يف كال افظاات الاوطن( :مرشادي
الاادمت واالعاقااة) ،ت ااون مهمتااه تااوفري اكمايااة والاادعم والتاادخل للحمايااة الالةمااة يف حااال وجااود
اعتداءات على االشخاص وي اإلعاقة.
بياانت حبل مراكز الرعاية اإليبائية يف الضفة الغربية
اسم املركز

علوان املركز

الهداف املركز

الفسة املستهدفة

املعدل السلوي

مجعي ا ا ا ا ااة امللج ا ا ا ا ااأ القدس/العيزري ااة رعاي ا ااة و هي ا اال األش ا ااخاص وي اإلعاق ا ااة العقليا ا ااة االشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخاص وي االعاقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 70-65
الش ا ا ا ا ااديدة (اكركي ا ا ا ا ااة ،العقلي ا ا ا ا ااة
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااريي  -ظهر بروكة واكركية الشديدة
الذهلي ااة ،اجلس اادية) م اان عم اار 4
األرثو كس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
سلوات فما فو
العر
املس اال م اان عم اار  60س االة فم ااا 35
القا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادس /توفري العلاية والرعاية االيوائية ال املة للمسل
ملجأ الق ي ة
فو
الق ي ة/الشا ا ا ااار
الرئيسي
بيا ا ا ا ا ا اات سا ا ا ا ا ا اايدة القا ا ا ا ا ا ا اادس/رالس تااوفري الرعايااة واكمايااة للمساال الفلسااابيلي ( كااور
وا ث) لق اادس وتق ااد الرعاي ااة االيوائي ااة والغذائي ااة
ك سة
االالم
واللفسية م
م ا ة بي اات الرمح ااة الق ا ا اادس ج ا ا اال رعاية املسل بتوفري خدمات االيواء وخدمات ط ياة
االس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالمي امل ا ا ا ا طري ا ا ا ااق ومذائيااة وتااوفري حياااة كرميااة للمساال وخائااة الااذين
بيت كم القد لي م مصدر رعاية
للمسل

املس اال الفلس ااابيلي يف الق اادس 43
وضواحيها (بدون رعاياة او عائلاة
من عمر  60عاما واكثر
مس ا ا ا ا اال ( ك ا ا ا ا ااور وا ث) م ا ا ا ا اان 15
فلسا ا اااب ما ا اان عما ا اار  60عاما ا ااا
فاكثر

دي ا ا ا اار ال ا ا ا ااروس  -القا ا ا ا اادس/الابور الرعاي ااة االيوائي ااة للمس اال وح اااالت خائ ااة اج ااة املس ا ا اال واال ث فق ا ا ااط وهل ا ا اااب 40
نا اازالء عما اارهم اقا اال ما اان السا اات
مقاب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لرعاية
املس وب
عاما كو م اجة لرعاية
مستش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اافى
املقائ ااد ش ااار
رابعة العدوية
مؤسس ا ا ا ااة جي ا ا ا اال العيزرية/الش ااار تقااد الرعايااة وتااوفري خدمااة التعلاايم واالياواء والعااالىل االطفا ا ااال االيتا ا ااام وي القرا ا ااااي 45
الرئيسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي  -وال س اااء والغ ااذاء لألطف ااال االيت ااام والبل اااء القر ااااي االجتماعيااة ماان عماار  5ساالوات
االمل
حىت 12
قا ا ا اارب مديريا ا ا ااة االجتماعية
ئحة القدس
الق ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادس/البو توفري الرعاية ال املة لألطفال االيتام والبلاء اكااالت األطف ااال م اان س اان  12اىل س اان  60يتيم
املعهد العر
االجتماعية الصع ة من تعليم ومذاء ورعاية ومحاية 18
دي
 18فقري

مجعي ا ا ااة ائ ا ا اادقاء
دار االيت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااام
االسالمية
دار االيت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااام
االس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالمية
الصلاعية
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الابفا ا ا ا ااالت اليتيما ا ا ا ااات وبعا ا ا ا ااض 45
اكاااالت االجتماعيااة الصااع ة ماان
سن  5سلوات فما فو

العيزري ا ا ا ا ا ا ااة/راس رعاية الابفالت اليتيمات رعاية ايوائية وتاوفري امللا
ال س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتان  -واملس ن والغذاء والتعليم االكادميي واملهين
خل ا ااف ح ا اااووة
املاء
العيزريااة الشااار توفري الرعاية اإليوائية والتعلايم املهاين لألطفاال االيتاام االطف ا ا ا ا ااال االيتا ا ا ا ا ااام واكا ا ا ا ا اااالت  ،50والاباقا ا ا ا ا ااة
االس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتيعابية
االجتماعية من سن 18-6
الرئيسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي  -واكاالت االجتماعية
200
قا ا ا اارب مديريا ا ا ااة
ئحة القدس
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اسم املركز

علوان املركز

مؤسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة دار القا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادس -
شا ا ا ا ا ا ااار ابا ا ا ا ا ا ااو
الابفل العر
ع يدة عاامر بان
اجلراي
مجعي ا ا ا ااة اإلحت ا ا ا اااد ال رية/شا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
امل ا اادارس/مقابل
اللسائي/ال رية
بلدية ال رية.
مجعي ا ا ا ااة اإلحت ا ا ا اااد رام ني ق ا ا ا ا ا ا ا اارب
اللسائي/رام ني مستش ا ا ا ا اافى رام
ني اك ومي.
مجعي ا ا ااة الئ ا ا اادقاء ال رية/حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
اجللان/شا ا ا ا ا ا ااار
ال فيف
اللور/مقابا ا ا ا ا ا ا ا اال
وةارة األوقاف

الهداف املركز

الفسة املستهدفة

املعدل السلوي

ت ااوفري العلاي ااة والرعاي ااة االيوائي ااة للابف ااالت اليتيم ااات الابف ا ااالت اليتيم ا ااات احملتاج ا ااات
م اان بل ااات القر ااااي االجتماعي ااة الفق اارية م اان بل ااات وطال ا ااات املدرسا ااة ما اان عما اار 3
اشهر  18 -سلة
الشعب الفلسابيين.
تااوفري خاادمات التعلاايم االكااادميي وكااذلاب االهتمااام
للشاطات الالملهجية
املسا اال واكا اااالت ا ائا ااة الا اايت 20
ال يوجد من يرعاها
توفري الرعاية وااليواء للمسلات
م ا ا ااذ ت ا ا ااوفري العلاي ا ا ااة الص ا ا ااحية وا ا ا اادمات الالةم ا ا ااة
للمسلات
املسلات ()22
املسل كور وا ث
رعاية املسل كور وا ث
املسل ()18

وي اإلعاق ااة ال ص ا ارية م اان الفس ااة
رعاية األطفال امل فوف وضعاف ال صر.
عام.
18
5
ية
ر
العم
نا ا ا اازالء يتلقا ا ا ااون
تقد ا دمات التعليمية والوسائل املساندة.
رعايا ا ا ااة ايوائيا ا ا ااة
توفري فرص التعليم.
()38
نشر الوعي حول اإلعاقة ال صرية.
نا ا ا اازالء يتلقا ا ا ااون
دمت امل فوف يف اجملتمذ.
خاادمات اريااة
فقط ()33
فيال بيت الرفاه رام ني وال ا ا اارية /تق ا ااد الرعايا ا ااة االجتماعيا ا ااة وض ا اامان حيا ا اااة كرميا ا ااة املساال واكاااالت ا ائااة ضاامن ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 25
الفسا ااة العمريا ااة ما ااا ب ا ا  94-34نزيل
للمسل واكاالت االجتماعية ا ائة.
ساب مرح ا
عام.
توفري مستلزمات العيس.
تقد ا دمات الصحية والتأم الصحي
مرك ا ا ا ا ا ا ااز محاي ا ا ا ا ا ا ااة رام ني/بيتونيا ا ا ا ااا محايا ااة ورعايا ااة األطف ا اال ضا ااحااي العلا ااف والتف ا اااب األطفا ا ااال ما ا اان سا ا اان  6سا ا االوات م ا ا ا ا ا ا ا اان  25اىل
 30سلواي
لغاية  18عام
 ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادة االسريالابفولة
القدمية
مرك ا ااز دار األم ا اال رام ني/شا ا ا ا ا ااار تااوفري الرعايااة واكمايااة والتأهياال واالياواء لألطفااال يف األطفااال ماان ساان  12عااام لغايااة حا ا ا ا ا ا اوايل 200
للمالحظ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ايف ا ااا  -مقاب ا اال خالف مذ القانون من سن  12عام لغاية  18عام  18عا ا ا ا ااام الا ا ا ا ااذين ي ونا ا ا ا ااون يف خ ا ا ا ااالل الع ا ا ا ااام
خااالف مااذ القااانون (موقااوف او الواحد
والرعايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة مستش ا اافى الب ا ااو
على مة التحقيق)
راي للتأهيل.
االجتماعية
مجعيا ا ا ا ا ا ااة بيا ا ا ا ا ا اات ق ا ا اارب الزيتون ا ا ااة تاوفري الرعاياة واالياواء والعااالىل والتاهيال ل اار الساان املسلات من عمر  60فما فو
الس ا ا ا ا ا ا ا ااياحية  -ومرضى الزهامير
القا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادي
نق ااوالوس ا ريي ااة ش ااار اجل ااداول
 بيت جاالللمسل

 30نزيلة

اجلمعية األنابونية ح ا ااي الس ا ااقا  -تاوفري الرعاياة واالياواء والعااالىل والتاهيال ل اار الساان املسا اال كا ااور وا ث ما اان عما اار ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 30
نزيل ونزيلة
 60فما فو
شا ااار اجلمعيا ااة ومرضى الزهامير
ا ريية
األنابوني ا ا ا ا ا ا ا ااة -
بي ا ا ا اات ك ا ا ا اام -
خميم العزة
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اسم املركز

علوان املركز

مرك ااز محاي ااة امل اراة بيا اات سا اااحور/
بي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات
ور
بص ا ا ا ا ا ا ا ااة/جبانب
اسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان
املهلدس

مؤسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة دار بياات جاال/نزلااة
ال بية والتعليم
رعاية الفتيات

املعدل السلوي

الهداف املركز

الفسة املستهدفة

تااوفري اكمايااة واألمااان والتأهياال والتم ا لللساااءضحااي العلف ،وتوفري اكماياة اليراا الطفاال اللسااء
املعلفات
دع اام وتقوي ااة العالق ااات األس ا ارية واجملتمعي ااة امل لي ااةعلى م دال اكوار وق ول األخر.
ت ا ا ااوفري خ ا ا اادمات االي ا ا اواء واإلرش ا ا اااد اإلجتم ا ا اااعيوالقانوين والتأهيل ،إلضاافة اىل تقاد بارامت وقائياة
وستمعية خمتلفة.
ت ااوفري اكماي ااة والرعاي ااة وااليا اواء والتأهي اال لألطف ااال
اال ث اللا ا ا اوايت يتعرض ا ا اان ل اف ا ا ااة الشا ا ا ا ال العل ا ا ااف
واالساااءة واالسااتغالل واالئااال وسااوء املعاملااة والاايت
ماان شااأ ا الن اادد سااالمتهن الو ئااحتهن اجلساادية
واللفس ااية ،والعم اال عل ااى اع اااده دسه اان الس ااره او
ضمن اطار حامي م.
 رعاية األشخاص وي االعاقة الذهلية املرك ة. تلمي ااة وتاب ااوير العم اال يف س ااال االعاق ااة الذهلي ااة. خلق بيسة الملة لالشخاص وي االعاقة. تاادريب وتثقيااف لألهااايل يف القاارى اجملاااورة ملديلااةبيات كاام ل يفيااة التعاماال مااذ الطفااا م وي االعاقااة.
 يوج ااد يف املؤسس ااة اير ااا مرك ااز اااري للتا اادريباملهين والتعليم واللشاطات املختلفة واملختصة.

اللس اااء املتزوج ااات م اان س اان  18ح ا ا ا ا ا اوايل ()60
عام ااا فما ااا ف ااو ضا ااحااي العلا ااف ام ا ا ا ا ا ارالة و()20
االس ا ا ااري واجملتمع ا ا ااي ،والفتي ا ا ااات طفل مرافق .
املتزوجات القل من  18عاما.
* اطفا ا ا ا ا ااال اللسا ا ا ا ا اااء املعلفا ا ا ا ا ااات
املا ا ا ا ا ا ارافق المه ا ا ا ا ا ااا م (اال ث،
والذكور حىت سن  12سلوات).
الفتيا ا ا ا ا ااات ضا ا ا ا ا ااحااي العل ا ا ا ا ا ااف ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 20واإلس اااءة واالس ااتغالل م اان عم اار نزيلة
 13عام لغاية  18عام

مؤسسة مييمة

بي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات
جاال/ش ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
الصا ا اادر شا ا ااار
117

اجلمعي ا ااة األهلي ا ااة
للمعاق بصراي

بي ا اات ج ا اااال  -حتس ا ا نوعيا ااة اكيا اااة ومت ا ا امل فا ااوف وضا ااعيفي األطف ااال امل ف ااوف م اان عم اار  7ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 18
طفل وطفلة
ش ا ااار العم ا اااير ال صاار الفلسااابيلي عاان طريااق رفااذ مسااتواهم الثقااايف سلوات ولغاية  18سلة
 قا ا ا اارب قريا ا ا ااة والعلمي واالجتماعي واالقتصادي.الزيتونة
بي ا ا ا ا ا اات ك ا ا ا ا ا اام /ت ا ااوفري خا ا اادمات ايوائيا ا ااة ورعاي ا ااة تعليميا ا ااة وئا ا ااحية األطف ا ا ااال والشا ا ا ا اب امل ف ا ا ااوف  30نزيل ونزيلة
و وي اإلعاقا ااة العقليا ااة املتوسا ااابة
ش ا ااار القا ا اادس للم فوف و وي االحتياجات ا ائة
ما اان كا ااال اجللس ا ا ما اان عما اار 7
 ا ليل  ,بسلوات ولغاية  20سلة
الزق ا ا ااا ق ا ا اارب
بلاب االردن

مجعيا ا ا ا ا ا ااة بيا ا ا ا ا ا اات
الرج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااء
للم ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوف
و وي
االحتياج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات
ا ائه

األطفا ا ااال وي اإلعاقا ا ااة العقليا ا ااة ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 30
واجلس اادية الش ااديدة م اان عم اار  3طفا ا ا اال وطفلا ا ا ااة
ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان وي
ولغاية  20سلة
اإلعاقة

ق ا ا ا اارى األطف ا ا ا ااال بي ا ا ا ا ا اات ك ا ا ا ا ا اام /رعاية وايواء و هيل األطفال فاقادي الرعاياة االسارية األطف ا ا ااال والش ا ا ا ا اب م ا ا اان كا ا ا ااال
اجللسا ا ا ا م ا ا اان فاق ا ا اادي الرعاي ا ا ااة
وااليتام
ال ركفة
SOS
االس ا ارية م ا ان عما اار  1لغايا ااة 20
عام
األطف ااال وي اإلعاق ااة م اان س االة  32طف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال
بي ا اات ك ا اام/اول رعاية االطفال وي االعاقة اجلسدية والعقلية.
الابفا ا ا ا اال يسا ا ا ا ااو
وطفلة
ولغاية  15سلة من كال اجللس
طري ا ااق احملافظ ا ااة
بيت كم
ق ا ا اارب مدرس ا ا ااة
تراسلابة
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مجعي ا ا ا ااة االحت ا ا ا اااد ط ا ا ا ا اول رم/اكي
اللسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائي الغر /خلا ا ا ا ا ااف
مستشى الزكاة
العر /طول رم
مجعيا ااة دار اليتا اايم ط ا ا ا ا اول رم/اكي
الغر /ق ا ا ا ا ا ا ا ا اارب
العر
ملتزة ال لدية

الهداف املركز

الفسة املستهدفة

اإليواء والرعاياة الصاحية واإلجتماعياة لألطفاال وي األطفال من وي اإلعاقة العقلياة م ا ا ا اان 15-10
املتوسا ااابة ،وامللغولي ا ااة ما اان ك ا ااور طفل
اإلعاقة.
وإ ث ماان ساان  6ساالوات لغايااة
 18عام
احتر ااان االطفا ااال االيت ااام وتقا ااد امل ااأوى والابعا ااام األطف ا ا ا ا ا ااال األيت ا ا ا ا ا ااام وض ا ا ا ا ا ااحااي ح اوايل  60ماان
األطف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال
التف اب األسري كورا وإ اث
والرعاية الصحية واالجتماعية والتعليم
الذكور واال ث
من سن  6سلوات لغاية 18
توفري اإليواء والرعاياة الصاحية واالجتماعياة للمسال املس ا ا ا ا ا اال و وي االحتياج ا ا ا ا ا ااات ح اوايل  26ماان
املسل
ا ائة كورا وإ اث
و وي االحتياجات ا ائة من كال اجللس .

مجعيا ا ا ا ا ا ااة بيا ا ا ا ا ا اات ط ا ا ا ا ا ا ا اول رم/دير
األج ا ااداد لرعايا ا ااة الغص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون -
وسط ال لد
املسل
مرك ا ا ا ا ا ا ااز محاي ا ا ا ا ا ا ااة طول رم/مجعيا ا ااة تاوفري اإلياواء والرعاياة الصااحية واالجتماعياة واكمايااة األطفااال األيتااام وسهااويل اللسااب
واملعلفا ا م اان عم اار ي ااوم اىل 12
ا الل األمحر لألطفال األيتام وسهويل اللسب واملعلف ،
الابفولة
لل ااذكور وم اان عم اار يا ااوم اىل 14
سلة لال ث
بل /رفي ا ا ااداي تااوفري الرعايااة الالةمااة واالي اواء ل ااار الساان ماان كااال ك ا ااار السا اان ما اان  60سا االة فما ااا
بيت املسل
فو
اجللس
 شار 15الابف ا ا ا ا ااالت اليتيم ا ا ا ا ااات م ا ا ا ا اان 6
مؤسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة دار بل /مقا ا ا ا ا ا ا ا ا اار توفري الرعاية االيوائية للابفالت اليتيمات
سلوات اىل  10سلوات
مجعيا ا ااة االحتا ا اااد
اليتيمات
اللسائي
املسل من عمر 60
مؤسسة دار احمل ة بل /رفي ا ا ا ا ااداي توفري الرعاية الالةمة وااليواء للمسل
 شار املريتوالوام
املسل واألطفال وي اإلعاقة
ارسالية االم ترييزا بل /ش ا ا ا ا ا ااار رعاية وايواء املسل واألطفال وي اإلعاقة
اللجاي القد
اللساااء املتزوجااات  18عامااا فمااا
بل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا - /محاية ورعاية اللساء ضحااي العلف
ال يت ا من
املع ا ا ا ا ا ا ا ا اااج - -وت ااوفري خ اادمات ئ ااحية وقانوني ااة ونفس ااية وتربوي ااة فا ا ااو ضا ا ااحااي العلا ا ااف االسا ا ااري
واجملتمع ااي ،والفتي ااات املتزوج ااات
مقاب ا اال جامع ا ااة و هيلية ن.
القدس املفتوحة -تقويااة ودعاام العالقااة ب ا امللتفعااة والس اار ا ،ومتت ا القل من  18عاما.
العالقااات األسارية امل ليااة علااى اساااس احا ام حقااو االطف ا ا ا ا ا ااال املا ا ا ا ا ا ارافق لللس ا ا ا ا ا اااء
املعلف ا ااات (اال ث بغ ا ااض اللظ ا اار
االفراد فيه.
العم ا اال عل ا ااى اع ا ااادة ان ا اادماىل امللتفع ا ااة يف اجملتم ا ااذ ع اان العم اار ،وال ااذكور ح ااىت س اان 12سلوات).
بصورة ترمن ا اكماية والعيس مان وكرامة.
مرك ا ا ا ااز الابا ا ا ا اوار
كماية اللساء
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املعدل السلوي

ارةا/ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار *مركز متخصص يعمل تقد ا دماة االولياة لللسااء
عم ا ا ااان /لقرب ض ا ا ااحااي العل ا ا ااف م ا ا اان خ ا ا ااالل تش ا ا ااخيص وتقي ا ا اايم
م ا ا ا ا ا اان مجعي ا ا ا ا ا ااة وضعهن.
املش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارو * محايا ااة اللسا اااء ما اان كافا ااة اش ا ا ال العلا ااف بتا ااوفري
االنشائي
ا دمات القانونية واالجتماعية ن.
* توفري االيواء للمارالة املعلفاة يف املركاز لفا ة مؤقتاة ال
تزيد عن شهر اال يف بعض اكاالت اإلستثلائية.

ح اوايل  30ماان
الذكور واال ث
 20مس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
ومسلة
 25طفلة
 30مسلة
 15نزيل ونزيلة
ح ا ا ا ا ا اوايل ()74
ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارالة و()8
اطفال مرافق .

* اللس ا اااء املتزوج ا ااات  18عام ا ااا ح ا ا ا ا ا اوايل ()25
فما فاو ضاحااي العلاف االساري امرالة وطفل.
واجملتمع ااي ،والفتي ااات املتزوج ااات
القل من  18عاما.
* اطفا ا ا ا ا ااال اللسا ا ا ا ا اااء املعلفا ا ا ا ا ااات
امل ارافق (اال ث ،والااذكور ح ااىت
سن  10سلوات).
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اسم املركز

علوان املركز

مرك ا ا ا ا ا ا ا ااز بي ا ا ا ا ا ا ا اات ارةا/ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
األج ا ااداد لرعايا ا ااة قص ا ا ا اار هش ا ا ا ااام
لقا ا ا ا اارب ما ا ا ا اان
املسل
افظة ارةا

مجعيااة ال ا بلاااء ارةااا/خميم عق ااة
جا ا ا  -ش ا ااار
الشهداء
القدس
بي ا ا ا ا ا اات ا لي ا ا ا ا ا اال ا ليل/دوير ن
ا ريي لاليتام
بي ا ا ا ا ا اات ا لي ا ا ا ا ا اال
ا ريي لليتيمات
مجعيا ا ااة ال فيا ا ااف
ا ريية
مجعي ااة االحس ااان
ا ريية
املدرسة االميلية
بيت املسل
مجعي ا ا ا ا ا ااة رعاي ا ا ا ا ا ااة
و هيل ال فيف
مركز الغد للتوحد
مجعيا ا ا ا ا ااة االما ا ا ا ا اال
ا ريية للصم

ا ليل/شا ا ا ا ا ا ااار
السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالم -
مربعة س ته
ا ليل/جبان ا ا ا ااب
مصلذ روايل
ا لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال/بسر
احملجر
ا ليل/شا ا ا ا ا ا ااار
ع سارة
جل /ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
ال سات
جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا /
السويابات
جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا /
اجلابرايت
قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ااة/حي
كفا ا اار سا ا ااا -
شار السالم

الفسة املستهدفة

الهداف املركز

ت ااوفري الرعاي ااة الالةم ااة وااليا اواء للمس اال م اان ك ااال املس اال م اان  60ع ااام فم ااا ف ااومن كال اجللس
اجللس
ت ا ااوفري ا ا اادمات الص ا ااحية (اجلس ا اادية واللفس ا ااية)واألدوات املساندة واإلرشاد للمسل
توفري خدمات الرعاية امللزلية لعادد مان ك اار السانن يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية ئع ة
تقد خدمات ارية للمسلتا ااوفري الرعايا ااة االيوائيا ااة واكمايا ااة والتأهيا اال اللفسا ااي األطفااال والش ا اب ماان ساان 11
واالك ا ااادميي وامله ا ااين لفس ا ااة األطف ا ااال والشا ا ا اب م ا اان سلة لغاية 17
املتسرب من البلاء احملتاج والقرااي االجتماعية
ت ااوفري الرعاي ااة االيوائي ااة وامللا ا والابع ااام وا اادمات األطفاال االيتااام الاذكور ماان عماار
ال بوي ا ااة واالرش ا ااادية والص ا ااحية وال وةي ا ااة لألطف ا ااال  6اىل  18عام
االيتام الذكور
ت ااوفري الرعاي ااة االيوائي ااة وامللا ا والابع ااام وا اادمات الابف ا ا ا ا ااالت اليتيم ا ا ا ا ااات م ا ا ا ا اان 6
سلوات لغاية  18عام
ال بوية واالرشادية والصحية وال وةية لليتيمات

املعدل السلوي
 75يتلق ا ا ا ا ا ا ا ا ااون
رعايا ا ا ااة ايوائيا ا ا ااة
إلض ا ا ا ا ا ااافة اىل
اع ا ا ااداد الخ ا ا اارى
تتلقااى خاادمات
ارية
حوايل 50
حا ا ا ا ا ا اوايل 150
طفل
حا ا ا ا ا ا اوايل 180
طفلة

األطف ااال ال فيفا ا م اان عم اار  6ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 60
توفري الرعاية والتاهيل لألطفال ال فيف
طفل وطفلة
سلوات لغاية 14
ت ا ااوفري الرعاي ا ااة ال امل ا ااة وااليا ا اواء لألش ا ااخاص وي وي اإلعاق ا ااة العقلي ا ااة م ا اان س ا اان حوايل 140
 16عام لغاية  60عام
اإلعاقة العقلية
تا ا ااوفري الرعايا ا ااة الالةما ا ااة واالي ا ا اواء لألطفا ا ااال االيتا ا ااام االيتام والفقاراء مان عمار  6لغاياة حوايل 30
 14سلة
والفقراء
املسل فو  60عام
رعاية وايواء املسل
رعاية وايواء و هيل وتعليم األطفال ال فيف
رعاية األطفال املصاب

األطفال ال فيف

لتوحد

رعاية و هيل تعليم وايواء األطفاال الصام ودسهام يف التعل اايم لألطف ااال ( ك ااور وا ث)  65نزيل ونزيلة
الص اام م اان  5س االوات لغاي ااة 18
اجملتمذ
عام

مجعي ااة املراباب ااات قلقيلية/شا ا ا ا ا ااار رعاي ااة وتعل اايم و هي اال وايا اواء وي اإلعاق ااة م اان فس ااة ا اادمات االيوائيااة تااوفر لألطفااال ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 25
نزيل
الصم
مش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارو الصم وال م
ا ريية
ال هار ء مقاباال
اإل ث ماان عماار  5ساالوات فمااا
ال ا ا اادفا امل ا ا اادين
فو
سابقا
والذكور من  5سلوات لغاياة 14
عام

GE.19-14460

45

CAT/C/PSE/1

اسم املركز

علوان املركز

دار االمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان
لرعايا ا ا ا ا ااة واي ا ا ا ا ا اواء
االيتام

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ااة/حي رعايااة واي اواء وتعلاايم و هياال األطفااال االيتااام والبلاااء األطف ا ااال م ا اان عم ا اار  3س ا االوات ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوايل 35
لغايا ااة  13عا ااام للس ا ا ة للا ااذكور نزيل ونزيلة
كفا ا اار سا ا ااا  -القرااي االجتماعية
واال ث من  3سلوات فما فو
مقابا اال الروضا ااة
اإلسالمية
سلفيت/وسا ا ااط رعايااة واي اواء ومحايااة و هياال األطفااال وي اإلعاقااة األطف ا ا ا ا ااال م ا ا ا ا اان وي اإلعاق ا ا ا ا ااة  35-30طفاال
وطفلة سلواي
الذهلية
الذهلية
ال لد
الذكور من  12-5سلة
واال ث من  15-5سلة
 11مس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االة
مسلات من عمر  60فما فو
سلفيت/ش ا ا ااار توفري الرعاية الالةمة واكماية وااليواء للمسل
تقري ا
املدارس

مرك ا ا ا ا ا ا ااز الا ا ا ا ا ا ا اادار
ال يراء

مركا ا ا ا ا ا ااز الوف ا ا ا ا ا ا اااء
للمسل

الهداف املركز

املعدل السلوي

الفسة املستهدفة

إحصائيات عدد زايرات املرشدين واألاصائيمب اإل تماعيمب)2014(/
املركز
بيح حلم
نمب

اجلهة
وةارة التلمية االجتماعية
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
املرك ا ا ا ااز الا ا ا ا اادميقراطي ك ا ا ا اال اللزاعا ا ا ا ااات (3
ةايرات)
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال

-

انبسس

-

رام هللا

-

ارحيا

-

اخلسيل

-

طبلكرم

عدد الزايرات

-

-

42
30

نبع الزاير
-

-

52

-

-

31

-

-

39

-

-

7

-

-

31

-

دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي وقانوين لالحداث
دعم وتفري نفسي و اضرات
دعم نفسي وقانوين لالحداث
تدخل اجتماعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
جلسات تفري فردي ومجاعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي

إحصائيات عدد زايرات املرشدين واألاصائيمب اإل تماعيمب)2015(/
املركز

اجلهة

بيت كم

-

جل

-

46

عدد الزايرات
وةارة التلمية االجتماعية
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال

نو الزايرة

-

42

دعم نفسي واجتماعي

-

30

دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي وقانوين لالحداث
GE.19-14460
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املركز
بل

اجلهة
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
املركز الدميقراطي كل اللزاعات

-

رام ني

وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال

-

ارةا

-

ا ليل

-

طول رم

عدد الزايرات

-

-

نو الزايرة

52

دعم وتفري نفسي و اضرات
دعم نفسي وقانوين لالحداث
تدخل اجتماعي

-

-

3

-

-

31

-

دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
جلسات تفري فردي ومجاعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي

-

39

-

-

7

-

-

31

-

إحصائيات عدد زايرات املرشدين واألاصائيمب اإل تماعيمب)2016(/
املركز

اجلهة

بيت كم

-

جل

-

بل

-

رام ني

-

ارةا

-

ا ليل

-

طول رم

-

GE.19-14460

عدد الزايرات
وةارة التلمية االجتماعية
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
املركز الدميقراطي كل اللزاعات
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
اكركة العاملية للدفا عن االطفال
وةارة التلمية االجتماعية
مركز عالىل و هيل ضحااي التعذيب
وةارة التلمية االجتماعية
اكركة العاملية للدفا عن االطفال

نو الزايرة

-

42

-

-

30

-

-

52

-

-

3
31

-

-

39

-

-

7

-

-

31

-

دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي وقانوين لالحداث
دعم وتفري نفسي و اضرات
دعم نفسي وقانوين لالحداث
تدخل اجتماعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
انشابة متلوعة ومقابالت
دعم نفسي واجتماعي
جلسات تفري فردي ومجاعي
دعم نفسي واجتماعي
دعم نفسي
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املاد ()11
القباعد والتعسيمات واألياليب املتعسقة ابيتجبا األشخاص
 -121ت االص التش اريعات الس ااارية عل ااى سموع ااة م اان الر ااما ت القانوني ااة املتعلق ااة ألس اااليب
واالج اراءات ا ائ ااة الس ااتجواب والتوقي ااف ومعامل ااة املوق ااوف  ،ال اايت تس اااهم يف مل ااذ التع ااذيب
واملعاملة الالإنسانية ال سيما ما جاء يف املادة ( )20()11من القانون األساسي.
 -122يعرف قانون اإلجراءات اجلزائية اإلستجواب جناه "ملاقشاة املاتهم بصاورة تفصايلية بشاأن
األفعال امللسوبة اليه ومواجهته الستفسارات واألسسلة والش هات عن التهمة ومابال تاه إلجاباة
عليه ااا" ،حي اات ةص اار الق ااانون ئ ااالحية اإلس ااتجواب يف اجلل اااايت واجل اال عل ااى اللياب ااة العام ااة
وحاادها .فعلااد حرااور املااتهم اىل التحقيااق جيااب علااى وكياال الليابااة التأكااد والتث اات ماان بيا تااه
الشخصية من امسه وهويته ومن ت استجوابه وسؤاله حول التهماة امللساوبة الياه ،وتث يات القوالاه يف
ر اار االس ااتجواب ،و ل اااب مجيع ااه بع ااد ان ت ااتم معايل ااة جس اامه وتث ي اات مجي ااذ م ااا يالح اال م اان
إئا ت ظاهرة وس ب حدوثها إلضافة اىل اجراء الفحوئات الاب ية واللفسية الررورية للمتهم
بلاءا على طل ه او طلب اميه او طلب وكيل الليابة.
 -123الوىل القااانون اتااه العراااء الليابااة العامااة مهمااة اإلشاراف علااى مااأموري الرا ط القرااائي
وخرااوعهم لرقااابتهم ،إلضااافة اىل ال حاات والتقصااي عاان اجلارائم املرت ااة يف دوائاار اختصائااهم.
وةق لللائب العام الن يابلب من اجلهاات املختصاة إختاا إجاراءات دي ياة اق كال مان يقاذ ملاه
خمالفة لواج اته الو تقصري يف عمله ،وال ميلذ لاب من مساءلته جزائياا .الماا فيماا يتعلاق لراابابة
القرااائية العس ا رية فتخرااذ لراسااة اللائااب العااام العس ا ري الااذي خيرااذ لرقابتااه مجيااذ العراااء
الليابة العس رية ،وله ئالحية مراق ة سري العدالة واإلشراف على مراكز اإلئاالي والتأهيال ودور
التوقيف عمال جح ام املواد ( )17 ،16من قانون الئول احملاكمات العس ري لسلة .1979
الرقابة احلكبمية
 -124ماال قااانون رقاام ( )6لساالة 1998م بشااأن مراكااز اإلئااالي والتأهياال يف املااادة (،)10
ئالحية الرقابة على مراكز اإلئالي والتأهيل وتفقدها لوةير الداخلية ووةير العدل واللائب العام
وقراااة احمل مااة العليااا ،تاادف التحقااق ماان تااوفر الظااروف الصااحية واملعيشااية يف الماااكن التوقيااف
ومراكااز اإلئااالي والتأهياال وامللصااوص عليهااا يف الق اوان واملواثيااق الدوليااة ،والتأكااد ماان ئاايانة
حقاو اللاازالء واملوقااوف مثال حقهاام رااو لزشاراف الصااحي والعلايااة الصاحية الدائمااة تاام،
وحقهاام يف تفقااد الاب يااب ألماااكن نااومهم بش ا ل دوري وم ااان حجاازهم ونقلهاام إىل العيااادات
الصاحية واملستشاافيات علااد الراارورة .كماا مياال القااانون لااوةير الداخلياة اكااق و لتلساايق مااذ وةياار
التلمي ااة االجتماعي ااة ،تعيا ا ع اادد م اان املفتشا ا واألخص ااائي االجتم اااعي م اان وي ال ف اااءة
لدراسة حالة اللزيل اللفسية واإلجتماعية.
__________

( )20نص املادة ( )11الفقرة ( :)1اكرية الشخصية حق ط يعاي وهاي م فولاة ال متا  .الفقارة ( :)2ال جياوة القا ض
علااى الحااد الو تفتيشااه الو ح سااه الو تقييااد حريتااه جي قيااد الو ملعااه ماان التلقاال إال جماار قرااائي وفقااا ألح ااام
القااانون ،وةاادد القااانون ماادة اكا االحتياااطي ،وال جيااوة اكجااز الو اكا يف مااري األماااكن ا اضااعة للقاوان
الصادرة بتلظيم السجون.
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 -125كمااا تعت ا املااادة ( )354ماان قااانون الئااول احملاكمااات اجلزائيااة الثااوري لساالة 1979
العراااء الليابااة العامااة شااركاء يف جرميااة حجااز اكارايت وجتااري مالحقااتهم إ ا الئلاوا عملهاام بتفقااد
مراكااز اإلئااالي ،وللتشااديد علااى املسااؤولية الفرديااة ألعراااء الليابااة علااى ضاامان ئاايانة اكقااو
واكا ارايت وإلا ازامهم بتفق ااد الم اااكن االحتج اااة .وه ااو م ااا اك اادت علي ااه امل ااادة ( )126م اان ق ااانون
اإلجراءات اجلزائية ،واملادة ( )70من قانون السلابة القرائية رقم ( )1لسلة .2002
 -126الئاادرت الساالابة التلفيذي ااة سموعااة ماان التعليم ااات املسااتدمية الاايت حت ااثهم علااى ض اارورة
االلتزام والتقيد لقوان والتعليماات الصاادرة الايت ت فال حاق املوقاوف واللازالء يف اكصاول علاى
حياة الئقة مصانة تا حقوقهم ،من ضملها حقهم بعدم التعرض للتعذيب او املعاملة الالإنسانية
واكاطة ل رامة ،وملها:
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•

التعليمااات الاايت الئاادرها رئااي دولااة فلساااب بتاااريخ  2009/9/13واملوجهااة
ل افااة اجلهااات الاايت حتتجااز األش ااخاص ،والاايت الكاادت علااى ضاارورة وق ااف اي
ش ا ا ل ما اان الش ا ا ال التعا ااذيب وكافا ااة املمارس ااات الا اايت تلتها اااب حقا ااو وكراما ااة
اإلنسان .وقد جرى تعميمها على قادة األجهزة األملية.

•

ق ارار وةي اار الداخليااة رق اام ( )149لساالة  2009بش ااأن مراعاااة املؤسس ااة األملي ااة
للقواعد واملعايري املثلى ا ائة مبعاملة املوقوف  ،والذي نص يف املاادة ( )1علاى
الن ااه عل ااى كاف ااة ملتس اايب األم اان االلتا ازام ألح ااام القانوني ااة الا اواردة يف القا اوان
فيما يتعلاق لقا ض والتوقياف والتفتايس واحا ام حقاو اإلنساان وحرايتاه العاماة
وكارامتهم اإلنسااانية .ونااص كاذلاب يف املااادة ( )2علااى اناه يعاماال مجيااذ املوقااوف
لدى األجهزة األملية املختصة يف كافة األوقات معاملة إنساانية و حا ام ل راماة
الشاخص اإلنسااانية األئاايلة ،ويااتم إحتجااةهم يف األماااكن املعاادة للتوقيااف والاايت
جيااب ان تتااوفر فيهااا مجيااذ املتابل ااات الصااحية .ومبوجااب املااادة ( )3ملااه يتوجااب
على كافة ملتسيب قوى األمن املختصة االلتزام المتلاا عان الساماي او املوافقاة
على الي عقاب جسدي او نفسي اق املوقاوف واالمتلاا كاذلاب عان املشااركة
يف الي ش ل من الش ال التعذيب ق املوقوف .

•

ق ا ارار رق اام ( )172الص ااادر ع اان وةي اار الداخلي ااة بت اااريخ  2009/9/17بش ااأن
املوق ااوف األمليا ا يف س ااجن جلي ااد الواق ااذ يف مديل ااة بلا ا  ،وال ااذي ج اااء في ااه
ولررورات العمل وحتقيق املصلحة العاماة ضارورة إئاالي نظاام التحقياق وعادم
إسااتخدام الي شا ل ماان اشا ال التعااذيب او كاال مااا ماان شااأنه املساااس ب رامااة
االنس ااان ،وض اارورة إئ ااالي نظ ااام التوقي ااف وحتسا ا ظ اارف احتج اااة املوق ااوف
مبا يشمل الابعام وا دمات الاب ية وااليواء واللزهة.

•

ق ا ارار رق اام ( )192الص ااادر ع اان وةي اار الداخلي ااة بت اااريخ  2009/12/1بش ااأن
املخالفااات االنر ا اطية مللتساايب قااوى األماان الفلسااابيين والااذي جعاال ماان إيقااا
األ ى خا ارين وتع ااذي هم الو إس اااءة مع اااملتهم مب ااا يتل اااع م ااذ الق اايم االنس ااانية
والتش اريعات اللاظمااة خمالفااة ماان الدرجااة األوىل قااد تصاال عقوبتهااا اإلداريااة اىل
االستغلاء عن ا دمة.
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•

وك ااذلاب تعم اايم م اادير ع ااام الش اارطة الفلس ااابيلية رق اام ( )6لس االة  2010بت اااريخ
( )2010/4/19مبلاذ اللجاوء للعلااف والتعاذيب وكافاة ضااروب املعاملاة القاسااية
او املهيلة اثلاء التعامل مذ املواطل .

•

التعليماات ال تابياة الصاادرة عان رؤساااء األجهازة األملياة واملوجهاة ملاوظفي إنفااا
الق ااانون ،وال اايت حت ااثهم عل ااى ض اارورة التقي ااد إلجا اراءات القانوني ااة عل ااد القا ا ض
والتوقيف واالستجواب والتفتيس ومسا األقوال وعلد اإلحالاة إىل اللياباة العاماة،
إلض ااافة اىل ح ااثهم عل ااى ض اارورة اخت ااا كاف ااة اإلجا اراءات الالةم ااة ملل ااذ تع اارض
املوقوف للتعذيب الو سوء املعاملة.

•

تعليمات اللائب العاام العسا ري ألعرااء اللياباة العسا رية برارورة ةايرة وتفقاد
مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال ومراك ااز التوقي ااف م اارة عل ااى األق اال ك اال ش ااهر ،ورف ااذ
التقارير بشأ ا ،ورفذ كشف شهري جمساء املوقوف  ،إلضافة اىل تعليماته مبلاذ
توقيف الو إجراء الي حجز خارىل مراكز اإلئالي والتأهيل.

•

عمادت إدارة كاال جهااة ماان األجهاازة األملياة إىل إقارار واعتمااد ماادو ت ساالوب
ترا ط ساالوب الفاراده وملتسا يه مبااا يراامن حساان معاملااة املوقااوف واملشاات ه تاام،
تاالص علااى ضاارورة التقيااد جح ااام القااانون وم اااد حقااو االنسااان علااد القيااام
جي اج اراء ق ااانوين وعل ااد التعام اال م ااذ املوق ااوف خائ ااة عل ااد القا ا ض والتوقي ااف
والتفتيس إلضافة اىل ضرورة اكد من اللجوء إلستخدام القوة.

•

تراملت هي لاة كاال جهااة مان الجهاازة انفاا القاانون دائاارة خائاة لتلقاي واللظاار
لش اوى اليت ترد إليها ،والايت مان ضاملها الشا اوى املتعلقاة شرت ااب العماال
تعذيب الو سوء معاملة .إلضافة اىل دائرة التفتيس والرقابة ،حيت عملت دولة
فلساااب علااى تعزياار دور دوائاار الرقابااة وةليا ااا ا ائااة بتاب يااق قواعااد التوقيااف
واكجااز التحفظااي ومعاملااة األشااخاص املوقااوف بغيااة ملااذ حاادوث الو إرت اااب
الي حالة من حاالت التعذيب او املعاملة الالإنسانية.

•

اسااتحداث وحاادات حقااو اإلنسااان يف الااوةارات والاادوائر اك وميااة مثاال دائاارة
الش اوى يف وةارة الداخلية ووةارة العدل واليت من ضمن مهامها تلقي شا اوى
امل ا اواطل يف املواض ا اايذ ات الص ا االة ق ا ااو اإلنس ا ااان بش ا ا ل ع ا ااام وشا ا ا اوى
التعذيب بش ل الخص ومعاجلتها.

الرقابااة علااى مراكااز االحتجاااة ماان خااالل الازايرات امللتظمااة والفجائيااة الاايت تقااوم تااا وةارة العاادل
الفلسااابيلية ماان خ ااالل مفتشاايها ،وإرسااال مالحظا ااا إىل كاال ماان وةي اار الداخليااة وماادير مرك ااز
اإلئالي املعين ومدير الشرطة بش ل مستمر.
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تفقد مراكز اإلصالح والت هيل من قبل املايطات احلكبمية
املايطة

ع ة ة ة ةةدد ال ة ة ة ةةزايرات ملراك ة ة ة ةةز عة ة ةةدد الة ة ةةزايرات ملراكة ة ةةز عة ةةدد الة ةةزايرات ملراكة ةةز
اإلعتق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال التابع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة اإلعتق ة ة ة ة ة ة ة ةةال التابع ة ة ة ة ة ة ة ةةة اإلعتقةةال التابعةةة لألمةةن
االيتخبارات العطكرية البقائي
لسمخابرات

الطنة

مكتة ة ةةب النائة ة ةةب العة ة ةةام2014 /
رؤياء النيابة العامة
2015
2016
2017
2018

24
24
24
24
24

ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية

ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية
ةايرات دورية شهرية

تفقد مراكز اإلصالح والت هيل من قبل املايطات احلكبمية/الشرطة
املايطة

الطنة

عدد الزايرات

وزار العدل

2015
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

1
2
14
16
15
19
14
11
25
36

جمسس القضاء األعس

مكتب النائب العام/رؤياء النيابة العامة

الرقابة األهسية
 -127لملحت ا يسة املستقلة كقو اإلنسان ،وإستلادا اىل القاانون االساساي الفلساابيين املاادة
( )31والقرار الراسي رقام ( )59لعاام  ،1994ئاالحية متابعاة وضامان تاوافر متابل اات ئايانة
حقو اإلنسان يف خمتلف القوان والتشريعات واألنظمة الفلسابيلية ،ويف عمل خمتلف واألجهزة
واملؤسس ااات يف دول ااة فلس اااب  .إلض ااافة اىل التعام اال م ااذ قر ااااي وش ا اوى انتهاك ااات حق ااو
اإلنسااان الاايت قااد تقااذ علااى امل اواطن ماان ق اال الساالابة التلفيذيااة واجاراء الازايرات الدوريااة التفقديااة
ملراكز التوقيف واإلئالي والتأهيل لرمان التحقق من عدم وجود خمالفات قانونية فيها.
 -128اللبرماات مااذكرة تفاااهم ب ا وةارة الداخليااة وا يسااة املسااتقلة لغاارض تسااهيل مهمااة مفتشااي
ا يسااة الثلاااء ةاير اام مراكااز اإلئااالي والتأهياال ومراكااز التوقيااف ،ولراامان ارسااتهم ئااالحيتهم
الرقابية بش ل دوري علماا جن ا يساة تادون مالحظا اا واستفساارا ا وتقادمها ملادير املركاز ولاوةير
الداخلية.
 -129والبلرم اات ك ااذلاب العدي ااد م اان م ااذكرات التف اااهم ب ا وةارة الداخلي ااة ومؤسس ااات اجملتم ااذ
املاادين الفلسااابيين الاايت تساام لتلاااب املؤسسااات بازايرة وتفقااد الماااكن التوقيااف ومراكااز اإلئااالي
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والتأهياال واالطااال علااى ظااروف اللاازالء والتحاادث واإلسااتما إلاايهم ،وماان با هااذه املؤسسااات
مركاز عااالىل و هياال ضااحااي التعاذيب .كمااا وتوجااد تفائااات شافهية مااذ رؤساااء األجهاازة األمليااة
ومؤسس ااة اك ااق ،ومريه ااا م اان املؤسس ااات األخ اارى إلجا اراء الا ازايرات التفقدي ااة والفجائي ااة ملراك ااز
التوقيف التابعة ا.
 -130كااذلاب وماان ضاامن م ااادرات دولااة فلساااب يف نابااا التعاااون مااذ امللظمااات الدوليااة
العاملااة يف سااال حقااو اإلنسااان جتاادر اإلشااارة إىل االتفااا امل ا م ب ا وةارة الداخليااة واللجلااة
الدولي ااة للص االيب األمح اار واالتف ااا املا ا م با ا وةارة الداخلي ااة وم ت ااب املف ااوض الس ااامي كق ااو
اإلنس ااان يف فلس اااب  ،وال اايت مي االحهم ئ ااالحية ةايرة مجي ااذ مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال والم اااكن
التوقي ااف واإلط ااال عل ااى ظ ااروف التوقي ااف واإلس ااتما للموق ااوف دون حر ااور ث اال ع اان مرك ااز
اإلئالي ،وتقد مالحظاته ومق حاته للسلابات املختصة.
الرقابة الدولية
 -131وقعاات دولااة فلساااب بتاااريخ  28ديساام  2017علااى ال وتوكااول االختياااري التفاقيااة
ملاهرااة التعااذيب ومااريه ماان ضااروب املعاملااة القاسااية الو الالإنسااانية ،و لاااب تع اريا عاان اإلرادة
والسياسة اجلادة والقوية مللذ التعذيب واحملاسا ة علياه .وتعتا هاذه واحادة مان الهام ا اباوات الايت
قام ا اات ت ا ااا دول ا ااة فلس ا اااب مل ا ااذ انر ا اامامها التفاقي ا ااات األم ا اام املتح ا اادة كق ا ااو اإلنس ا ااان م ا اان
العام  .2014وت ذ هذه ا ابوة تع ري اك ومة الفلسابيلية عان التزامهاا شنشااء ةلياة وقائياة وطلياة
مسااتقلة مللااذ التعااذيب ( )NPMوفااق متابل ااات ال وتوكااول االختياااري ،وت ااون مهمتهااا األساسااية
ةايرة مجيذ مراكز االحتجاة تدف ملذ التعذيب والتأكد مان ساالمة الظاروف املعيشاية والصاحية
يف مجياذ المااكن حجاز اكرياة إلضاافة اىل التلسايق ماذ جللاة األمام املتحادة الفرعياة مللاذ التعااذيب
( )SPTوالاايت شم ا ااا ايرااا القيااام ب ازايرات إىل مراكااز اإلئااالي والتأهياال الفلسااابيلية ،ويف هااذا
الص اادد تعم اال دول ااة فلس اااب حالي ااا عل ااى انش اااء االلي ااة الوقائي ااة الوطلي ااة املس ااتقلة ملل ااذ التع ااذيب
لتعاون مذ الشركاء الوطلي والدولي مبا يف لاب مؤسسات اجملتمذ املدين الفلسابيلية.
 -132بتاااريخ  2019/3/7العللاات اللجلااة الفرعيااة مللااذ التعااذيب رسااالة نيتهااا القيااام بازايرة اىل
دولة فلساب وفق املواد /1/11ب i/و 2/13من ال وتوكول االختياري ،كماا وطل ات مان دولاة
فلساب تزويدها مبجموعة معلوماات وبياا ت متعلقاة مبراكاز حجاز اكرياة ،كاان مان املزماذ القياام
ل ازايرة يف الف ا ة مااا ب ا  ،2019/4/12-5وعيلاات دولااة فلساااب نقابااة اتصااال مااذ اللجلااة
لتساايري ترتي ااات الازايرة كمااا وقاادمت ال يااا ت واملعلومااات املابلوبااة ،إال انااه بتاااريخ 2019/4/5
البل ا م تااب املفااوض السااامي يف األرض الفلسااابيلية احملتلااة وةارة ا ارجيااة واملغ ب ا الفلسااابيلية
جن إسرائيل ،السلابة القائمة الحتالل ،رفرت مل العرااء اللجلاة شاريات دخاول ،ماا حاال
دون قيااامهم لازايرة ،مااا حاارم دولااة فلساااب ماان حقهااا يف اكصااول علااى التوئاايات الاايت كاناات
س ااتقدمها اللجل ااة الفرعي ااة ملل ااذ التع ااذيب وال اايت كان اات لتحم اال الئي ااة عظيم ااة يف تاب ااوير مراك ااز
االحتجااة واإلئااالي والتأهياال الفلسااابيلية ،وعليااه وانابالقااا ماان اإلرادة السياسااية لدولااة فلساااب
ا ادفاة إىل ملاهراة التعاذيب لتعاااون ماذ الشاركاء احملليا ماان مؤسساات اجملتماذ املادين وخائااة
املؤسسااات اكقوقيااة وكااذلاب الشااركاء الاادولي وعلااى رالسااهم اللجلااة الفرعيااة مللااذ التعااذيب فااإن
دولة فلساب جتدد دعو ا للجلة الفرعية مللذ التعذيب للقيام بزايرة اىل دولة فلساب .
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تفقد وزايرات مراكز اإلصالح والت هيل من قبل اهليئة املطتقسة حلقب االنطان
ع ة ةةدد ال ة ةةزايرات ملراك ة ةةز اإلعتق ة ةةال التابع ة ةةة ع ةةدد ال ةةزايرات ملراك ةةز اإلعتق ةةال التابع ةةة
لسشرطة
لسمخابرات

الطنة
2014

156

93

2015

156

96

2016

156

118

2017

156

114

تفقد وزايرات مراكز اإلصالح والت هيل من قبل مايطات ا تمع املدين انسية/املخابرات
املايطة

الطنة

عدد الزايرات

مركز حرايت

2014

132

2015

144

2016

132

2017

156

2014

114

2015

78

2016

114

2017

126

مؤسسة اكق

تفقد وزايرات مراكز اإلصالح والت هيل من قبل املايطات الدولية/املخابرات
املايطة

الطنة

عدد الزايرات

اللجلة الدولية للصليب األمحر

2014
2015
2016
2017
2018

156
156
156
156
156

تفقد وزايرات مراكز اإلصالح والت هيل من قبل املايطات الدولية/الشرطة
املايطة

الطنة

عدد الزايرات

اللجلة الدولية للصليب األمحر

2014

44

2015

65

2016

35

2017

47
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املايطة

الطنة

عدد الزايرات

م تب املفوض السامي كقو االنسان

2014

0

2015

1

2016

0

2017

2

تنظيم اماكن االحتجاز والتبقيف
 -133فيما يتعلق بتلظيم الماكن اإلحتجاة والتوقيف ،يلص القانون االساسي على انه ال جياوة
اكجااز الو اك ا يف مااري األماااكن ا اضااعة للق اوان ا ائااة بتلظاايم السااجون ،والااذي باادوره،
قانون مراكز اإلئاالي والتأهيال يالص يف املاواد ( )3-1علاى الناه تلشاأ مراكاز االئاالي والتأهيال
وحتدد الماكلها بقرار من وةير الداخلياة وتت اذ الاوةارة ،يات تتاوىل املديرياة العاماة ملراكاز اإلئاالي
والتأهياال إدار ااا واإلش اراف عليهااا .وةظ اار ق ااانون االج اراءات اجلزائي ااة يف امل ااادة ( )125توقي ااف
الو ح الي إنسان إال يف مراكاز اإلئاالي والتأهيال والمااكن التوقياف املخصصاة لاذلاب مبوجاب
الح ام القانون.
 -134ك ااذلاب م اال القا ارار بق اانون ا اااص ألم اان الوق ااائي يف املا اواد ( )9 ،1ل ااوةير الداخلي ااة
ئااالحية إنشاااء مراكااز توقيااف اثبتااة خائااة إلدارة العامااة جلهاااة األماان الوقااائي ،ت ااون مسااتقلة
عن مراكاز االئاالي والتأهيال ،علاى الن يعلام وةيار العادل واللائاب العاام التهاا وجي تغياري يابارال
بشأ ا ،وتلص املواد كذلاب على اعت ار هذه املراكز مبثابة مراكز قانونية للتوقيفات الايت جتاري مان
الفاراد جهاااة األماان الوقااائي .ويف هااذا الصاادد ال يوجااد يف دولااة فلساااب مراكااز توقيااف وسااجون
مااري معلاان علهااا الو خمفيااة عاان العيااان ،إال ان إسارائيل ،الساالابة القائمااة الحااتالل ،قااد النشااأت
سجو مري قانونية يف األرض الفلسابيلية ،ال خترذ ألي معايري حقوقية ،كما وميارس فيهاا كافاة
الشا ال االنتهاكاات اق مان تعاتقلهم قاوات االحاتالل مان البلااء الشاعب الفلساابيين ،إضااافة إىل
املسااتوطلات مااري الشاارعية الاايت تراام يف العديااد ملهااا مراكااز اعتقااال ميااارس تااا التعااذيب وسااوء
املعاملة دون حسيب الو رقيب.
شرو األشخاص املكسفمب يف تنفيذ القانبن والعامسمب يف مراكز اإلصالح والت هيل
 -135يش ا ا القااانون األساسااي يف املااادة ( )86الن يااتم تعي ا املااوظف العمااومي يف الدولااة
مدني الو عس ري وشروا إستخدامهم وفقاا ملاا ةادده القاانون .وتلاب اق الح اام قاانون ا دماة
يف قااوى األماان بش ا ل الساسااي كااون األشااخاص الااذين يتولااون اإلحتجاااة ومحايااة احملتج ازين هاام
موظف الملي يتم تعيلهم يف ا دمة العس رية ،ماا مل تترامن التشاريعات الح اماا خائاة الخارى
ت االظم عم اال فس ااة خائ ااة م االهم .وة اادد ق ااانون ا دم ااة يف ق ااوى األم اان الفلس ااابيلية ش ااروا تعي ا
العس ري وهي اال ي ون قاد ح ام علياه مان ماة او سلا دياب لعمال خمال لشارف ولاو
كان قد رد اليه اعت ااره الو فلاه عفاو عاام ،والن ي اون ماود السارية وحسان السامعة والئقاا ط ياا
لشغل الوظيفة.
 -136ويلص القانون األساسي يف املواد ( )108 ،107على الن اللائاب العاام يعا بقارار مان
الرئي بتلسيب من اجملل األعلى للقراء وةدد القاانون شاروا تعييالهم ،ويالص قاانون السالابة
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القرائية يف املواد ( )63 ،61 ،16على النه يشا ا فايمن يعا كلائاب عاام الو عراو يف اللياباة
العامة الال ي ون قد ح م عليه من ماة الو سلا ديايب لعمال خمال لشارف ولاو كاان قاد رد
إليه إعت اره الو فله عفو عام ،والن ي ون مود السرية وحسان السامعة ،والن يلهاي عراويته علاد
تعييله جي حزب الو تلظيم سياسي ،والن يتقن اللغة العربية.
واقع حال مراكز االصالح والت هيل يف الضفة الغربية
 -137تلقسم مراكز اإلحتجاة يف الرفة الغربية من حيت مدة التوقيف ومن حيات الت عياة إىل
ثالث ااة القس ااام اوال :مراك ااز احتج اااة دائم ااة وه ااي ال اايت ي ااود ت ااا األش ااخاص وفق ااا لق ااانون مراك ااز
اإلئااالي والتأهياال ،وتت ااذ لاازدارة العامااة ملراكااز اإلئااالي والتأهياال ،وخترااذ ماان حياات الظااروف
واألوضا املعيشية وخالفه ألح ام ونصوص مواد قانون مراكاز اإلئاالي والتأهيال .اثنياا :مراكاز
اإلحتجاااة املؤقتااة (نظااارات الشاارطة) ،وهااي الاايت ي ااون التوقيااف فيهااا ملاادة ال تتجاااوة الا ا ()24
ساعة ،وخترذ إلشراف مديرية الشرطة املوجود تا لااب املركاز ،وخيراذ توقياف األشاخاص فيهاا
ألح ااام قااانون اإلجاراءات اجلزائيااة الفلسااابيين .اثلثااا :مراكااز اإلحتجاااة التابعااة لألجهاازة األمليااة،
وهي الماكن اإلحتجاة اليت تت ذ األجهزة األملية يف الرفة الغربية وهي األمن الوقاائي ،املخاابرات
العامة واإلستخ ارات العس رية.
 -138للس ا ة ملراكااز االحتجاااة والتوقيااف التابعااة جلهاااة األماان الوقااائي ،ف ل ا عااددها ()13
مركزا ،حيت يوجد مركز رئيسي لالحتجااة والتوقياف يف كال افظاة مان افظاات الرافة الغربياة
تت ااذ للجهاااة ،يااتم فيهااا احتجاااة وتوقيااف املتهم ا والتحقيااق معهاام ،ويااتم اإلش اراف علااى هااذه
املراكا ااز مرك ا ازاي م ا اان ق ا اال اإلدارة العام ا ااة للجها اااة يف رام ني .ال ختر ا ااذ ه ا ااذه املراك ا ااز لزش ا اراف
القرائي ،يف ح خترذ لزايرات ا يسة املستقلة كقو االنسان واللجلة الدولية للصاليب األمحار
اليت تتم بش ل دوري.
 -139المااا املراكااز التابعااة جلهاااة املخااابرات العامااة فقااد بل ا عااددها ( )11مرك ازا ،حياات يوجااد
مرك ااز رئيس ااي لالحتج اااة والتوقي ااف يف ك اال افظ ااة م اان افظ ااات الر اافة الغربي ااة تت ااذ للجه اااة،
سااتثلاء الرةااا الاايت تااا مركااز لالحتجاااة وللتوقيااف والتحقيااق املركاازي إىل جانااب مركااز احتجاااة
وتوقياف الرةاا ،حياات ياتم توقياف املتهما يف تلااب املراكااز والتحقياق معهام ،ويااتم اإلشاراف علااى
هذه املراكز مركزاي من ق ل اإلدارة العامة للجهاة يف رام ني.
 -140الما خبصوص إجراءات التوقيف والتحقيق لدى جهاة االستخ ارات العس رية ،فإنه ياتم
توقيف املوقوف وفقا ملذكرة ئادرة عن املدعي العام العس ري ،ويتم متديد توقيف املتهم وفاق
القانون الثوري لسلة  1979وهم من العسا ري وياتم عرضاهم علاى القرااء العسا ري .اماا مان
حياة التلظاايم القاانوين فإنااه ال يوجاد قااانون واضا يشاري إىل توقيااف واحتجااة العسا ري لاادى
جهاااة االسااتخ ارات العس ا رية ،وإمنااا هلاااب تعليمااات ئااادرة عاان رئااي دولااة فلساااب بتاااريخ
 ،2011/7/10ومت تعميمهااا علااى مجيااذ األجهاازة األمليااة ،تفيااد تلاااب التعليمااات بتحوياال مجيااذ
العس ا ري املتهم ا بااتهم عس ا رية الو جلائيااة إىل جهاااة االسااتخ ارات العس ا رية إلضااافة اىل
التعليمات الصاادرة عان وةيار الداخلياة واألمان الاوطين بتااريخ  ،2007/8/19والايت تفياد شحالاة
العسا ري خبصااوص املخالفاات إىل جهاااة االسااتخ ارات العسا رية ،وقااد مت تعميمهاا علااى قااادة
األجهزة األملية .اما من اللاحية اإلدارية فإنه يت ذ إداراي إلشراف وةارة الداخلية.
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أرتاء مراكز التبقيف/األمن البقائي
الرقم

احملافظة

1
2
3
4
5
6

رام ني
ا ليل
بيت كم
الرةا
جل
طول رم

7

قلقيلية

8
9
10

سلفيت
طو س
بل

11

الظاهرية

مركز التوقيف
-

مركز التوقيف املقر العام
مركز التوقيف مديرية ا ليل
مركز التوقيف مديرية بيت كم
مركز توقيف ارةا
مركز التوقيف مديرية جل
مركز التوقيف مديرية طول رم
مركز التوقيف مديرية قلقيلية
مركز التوقيف مديرية سلفيت
مركز التوقيف مديرية طو س
مركز التوقيف مديرية بل
مركز توقيف الشمال (اجلليد)
مركز توقيف اجللوب

أرتاء مراكز التبقيف/الشرطة
الرقم

احملافظة

1
2

القدس
بيت كم

3

رام ني

4

جل

المساء مراكز التوقيف
-

56

نظارة مديرية شرطة الرواحي
مركز إئالي و هيل بيت كم
نظارة مديرية شرطة احملافظة
نظارة امل احت اجللائية
نظارة مركز شرطة بيت فجار
نظارة مركز شرطة بيت ساحور
نظارة مركز شرطة الع يدية
نظارة مركز شرطة بيت جاال
نظارة األحداث يف املديرية
مركز إئالي و هيل رام ني
نظارة مديرية شرطة احملافظة
دار األمل لرعاية األحداث/وةارة التلمية اإلجتماعية
مركز إئالي و هيل جل  ،إلضافة لسجن اللساء
نظارة مديرية شرطة افظة جل
نظارة مركز شرطة عرابة
نظارة مركز شرطة جلقموس
نظارة مركز شرطة اليامون
نظارة مركز شرطة ميثلون
نظارة مركز شرطة الز بدة
نظارة مركز شرطة ج ذ
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الرقم

احملافظة

المساء مراكز التوقيف

5

ا ليل

6

بل

مركز إئالي و هيل الظاهرية
نظارة مركز شرطة حلحول
نظارة مركز شرطة سعري
نظارة مركز شرطة بين نعيم
نظارة مركز شرطة يابا والسمو
نظارة مركز شرطة دورا
نظارة مركز شرطة الظاهرية
نظارة مركز شرطة نو
نظارة مركز شرطة إ
نظارة األحداث
نظارة امل احت
نظارة اللساء
مركز إئالي و هيل بل
نظارة مركز املديلة
نظارة امل احت
نظارة مركز شرطة عقر
نظارة مركز شرطة تل
نظارة مركز شرطة عصرية الشمالية لألحداث
نظارة مركز شرطة طول رم
نظارة األحداث
نظارة م افحة املخدرات
نظارة شرطة مركز بيت ليد
مركز ائالي و هيل طول رم
نظارة مديرية شرطة احملافظة
نظارة االحداث
نظارة اللساء
نظاارة مركااز شاارطة كفاار ةي اااد ونظااارة شاارطة كفاار ثلاات (مااري
مستعملت لعدم وجود مراكز خدمات ط ية)
نظارة شرطة احملافظة
نظارة األحداث
نظارة مركز شرطة طمون
مركز إئالي و هيل الرةا وقسم ملفصل لللساء
نظارات توقيف مديرية الشرطة وحتتاوي علاى نظاارة الحاداث
ملفصلة
مركا ااز توقيا ااف يف م ا ااىن مركا ااز شا اارطة املديلا ااة ويرا اام نظا ااارة
الحداث

7

طول رم

8

قلقيلية

9

طو س

10

الرةا واألموار

11

سلفيت
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أرتاء مراكز التبقيف/املخابرات
الرقم

احملافظات

1

ا ليل

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بيت كم
رام ني والقدس
بل (سجن اجلليد)
طو س
سلفيت
طول رم
قلقيلية
جل
الرةا
الرةا

المساء مراكز التوقيف
مركز توقيف خمابرات

-

مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف خمابرات
مركز توقيف املخابرات املركزي

-

أرتاء مراكز التبقيف/اإليتخبارات العطكرية
الرقم

احملافظات

1

المساء مراكز التوقيف

بل

-

الرةا
رام ني
جل
طول رم
قلقيلية
طو س
سلفيت
بيت كم
ا ليل

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

مركز اإلئالي والتأهيل العس ري
مركز توقيف استخ ارات بل
مركز اإلئالي والتأهيل العس ري
مركز توقيف استخ ارات رام ني/ام الشرايط
مركز توقيف استخ ارات جل
مركز توقيف استخ ارات طول رم
مركز توقيف استخ ارات قلقيلية
مركز توقيف استخ ارات طو س
مركز توقيف استخ ارات سلفيت
مركز توقيف استخ ارات بيت كم
مركز توقيف استخ ارات ا ليل

إحصائيات بعدد األشخاص انتجزين يف مراكز اإلصالح والت هيل ()2017-2014
2014

املركز

كر

بيت كم
جل
بل
رام ني
ارةا

1011
2526
3035
2453
1111

58

2015

النثى

كر

50
75
0
67
22

1034
2226
1905
1465
1136

2016

النثى

كر

43
71
0
73
27

1001
1590
1744
1278
869

2017

النثى

كر

49
60
0
84
38

683
1210
1174
1058
628

النثى
38
98
0
72
40
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2014

املركز

كر

ا ليل
طول رم
اجملمو
اجملمو ال لي

972
1265
12373
12587

2015

النثى

كر

0
0
214

574
1052
9392
9606

2016

النثى

كر

0
0
214

578
864
7924
8155

2017

النثى

كر

0
0
231

481
499
5733
5981

النثى
0
0
248

إحصائيات بعدد األشخاص انكبممب يف مراكز اإلصالح والت هيل ()2017-2014
2015

2014

2017

2016

املركز

كر

النثى

كر

النثى

كر

النثى

كر

النثى

بيت كم
جل
بل
رام ني
ارةا
ا ليل
طول رم
اجملمو
اجملمو ال لي

457
1096
1517
1087
507
449
503
5616
5683

23
23
0
14
7
0
0
67

531
1016
835
573
569
261
452
4237
4309

16
22
0
21
13
0
0
72

466
763
805
568
419
251
382
3654
3747

12
29
0
32
20
0
0
93

297
664
512
482
286
179
209
2629
2731

22
41
0
22
17
0
0
102

إحصائيات بعدد األشخاص انتجزين وانكبممب جراكز اإلصالح والت هيل العطكري
العام

عدد احملتجزين

عدد احمل وم

2014
2015
2016
2017
2018

190
267
322
327
49

498
496
575
605
112

واقع حال مراكز االصالح والت هيل يف ق اع غز
 -141قاماات وةارة الداخليااة بغاازة شنشاااء عاادد ماان مراكااز االحتجاااة يف احملافظااات املختلفااة يف
قابا مزة و لاب لتخفيف االكتظال على املركز الرئي  ،وجاءت تلاب املراكز كالتايل:

GE.19-14460

•

مركز إئالي و هيل امللابقة اجللوبية :يف افظة خانيون  ،يود فيه اللزالء من
س ان احملافظات اجللوبية يف قابا مزة ( افظيت رف وخانيون ).

•

مركاز إئاالي و هيال احملافظاة الوساابى :يف افظاة الوساابى ،وياود فياه اللاازالء
من س ان افظة الوسابى.
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•

مركااز إئااالي و هياال فااال ماازة :ويقااذ يف بلاادة بياات الهيااا ،يف افظااة فااال
مزة ،ويود فيه اللازالء مان سا ان افظاة فاال مازة (ج الياا  -بيات حاانون -
بيت الهيا).

 -142يتم استق ال اللزالء يف مجيذ مراكز اإلئالي والتأهيال يف افظاات مازة بلااء علاى الوامار
ئ ااادرة بداي ااة ع اان اللياب ااة العام ااة ،الو احمل م ااة املختص ااة بع ااد ت ااوقيفهم حس ااب األئ ااول ،الو ي ااتم
استق ا م بلاء على ح ام قراائي ئاادر عان ماة خمتصاة ،ويشارف علاى إدارة كال مركاز عادد
ماان العااامل والعااامالت ماان ض ا اا والف اراد الشاارطة ،يت عااون إىل املديريااة العامااة ملراكااز اإلئااالي
والتأهيل يف قابا مزة.
انتهاك ةةات االح ةةتالل اإلية ةرائيسي ض ةةد مايط ةةات ومنتط ةةيب ق ةةاع االم ةةن وانف ةةاذ الق ةةانبن
الفسط ينية
 -143تش ا ل االنتهاكااات اإلس ارائيلي ضااد مؤسسااات وملتساايب قابااا األماان وانفااا القااانون
الفلسابيلية عائقا امام فرض سيادة القانون يف دولة فلساب  ،إ يسعى االحتالل اإلسرائيلي ملذ
احتالله األرض الفلسابيلية اىل عرقلة قابا العدالة واالمن الفلسابيين من خاالل سان التشاريعات
العلص ارية الاايت تتعاادى علااى ساايادة دول اة فلساااب  ،إضااافة إىل االنتهاكااات امل اشاارة الاايت متارسااها
عل ااى ارض الواق ااذ البرةه ااا اس ااتهداف مؤسس ااات قاب ااا االم اان والعدال ااة وانف ااا الق ااانون واعتق ااال
واحتجاة الفرادها.
االنتهاكات االيرائيسية مق مايطات دولة لسط مب ومنتطبيها لسعام ()2014
إعتقال عس ري
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املعتقل

14

قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت
5

19

بل
15

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا بي ا ا ا ا ا ا ا اات
رام
واألموار كم
والقدس
24

8

13

ا ليل

اجملمو

23

121

مدائة ملاةل العس ري
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املدائات

45

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت
8

53

بل
91

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا بي ا ا ا ا ا ا ا اات
رام
واألموار كم
والقدس
46

11

26

ا ليل

اجملمو

79

359

اإلحت اب مبراكز قوى األمن الفلسابيلية
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد
االحت اكات

11

60

قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت
3

43

بل
23

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا بي ا ا ا ا ا ا ا اات
رام
واألموار كم
والقدس
33

12

15

ا ليل

اجملمو

51

191
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بية ةةاانت حة ةةبل االنتهاكة ةةات االي ة ةرائيسية مة ةةق مايطة ةةات دولة ةةة لسط ة ة مب ومنتطة ةةبيها لسعة ةةام
()2015
إعتقال عس ري
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املعتقل

8

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت
8

10

بل
21

رام
والقدس
28

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
10

بيت كم

ا ليل

اجملمو

11

16

112

مدائة ملاةل العس ري
احملافظة

جلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املدائات

27

قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت
20

63

بل
76

الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
رام ني والقدس
واألموار
29

6

بيت كم

ا ليل

اجملمو

22

52

295

اإلحت اب مبراكز قوى األمن الفلسابيلية
جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

احملافظة

عدد االحت اكات 14

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

18

45

4

رام
والقدس
28

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
29

بيت كم

ا ليل

اجملمو

11

31

180

بية ةةاانت حة ةةبل االنتهاكة ةةات االي ة ةرائيسية مة ةةق مايطة ةةات دولة ةةة لسط ة ة مب ومنتطة ةةبيها لسعة ةةام
()2016
إعتقال عس ري
احملافظة

جلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املعتقل

11

قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

7

21

12

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
رام
واألموار
والقدس
34

6

بيت كم

ا ليل

اجملمو

7

14

112

مدائة ملاةل العس ري
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املدائات

21

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

49

65

38

رام
والقدس
26

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
8

بيت كم

ا ليل

اجملمو

26

49

282

اإلحت اب مبراكز قوى األمن الفلسابيلية
احملافظة

جلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد
االحت اكات

17
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قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

26

30

30

ني الرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
رام
واألموار
والقدس
27

10

بيت كم

ا ليل

اجملمو

8

22

177
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بية ةةاانت حة ةةبل االنتهاكة ةةات االي ة ةرائيسية مة ةةق مايطة ةةات دولة ةةة لسط ة ة مب ومنتطة ةةبيها لسعة ةةام
()2017
إعتقال عس ري
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املعتقل

9

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

9

25

10

رام
والقدس
27

ني الرةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
7

بيت كم

ا ليل

اجملمو

11

11

109

مدائة ملاةل العس ري
احملافظة

جلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

عدد املدائات

27

قلقيليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

29

26

7

رام
والقدس
25

ني الرةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
14

بيت كم

ا ليل

اجملمو

25

43

196

اإلحت اب مبراكز قوى األمن الفلسابيلية
احملافظة

جل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
وطو س

ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد
االحت اكات

5

قلقيلي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
طول رم
وسلفيت

بل

13

21

13

رام
والقدس
30

ني الرةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
واألموار
5

بيت كم

ا ليل

اجملمو

19

28

134

املاد ()12
ا راءات التحقيق
 -144تراامن التشاريعات الفلسااابيلية السااارية ،إجاراء التحقيااق الفااوري واللزيااه جي جرميااة ومااذ
الي مااتهم جبرميااة ماان ج ارائم التعااذيب وفقااا لاالص املااادة ( )12ماان القااانون األساسااي الفلسااابيين
واليت نصت علاى ضارورة تقاد املتهما اىل احملاكماة دون خاري .وعلاى ئاعيد التحقياق اجللاائي
لللياب ااة العام ااة دون مريه ااا إختص اااص حتري اااب ال اادعوى اجلزائي ااة مبوج ااب امل ااادة ( )1م اان ق ااانون
االجراءات اجلزائية الذي مال ئاالحية إقاماة الادعوى وم اشار ا لللائاب العاام بلفساه الو بواساابة
الحد العراء الليابة العامة .والوجب على اللياباة العاماة م اشارة التحقياق الساريذ وإمااةه والتصارف
يف الاادعوى ،فااور علمهااا بوقااو اجلرميااة وفقااا لاالص املااادة ( .)56كااذلاب ملحاات نصااوص قااانون
العقو ت الثوري يف املواد ( )21-18اللائب العام العسا ري ووكالئاه ئاالحية م اشارة التحقياق
وإستقصاااء اجل ارائم الاايت يرت هااا العس ا ري حااال علمهاام بوقوعهااا وإختااا االج اراءات القانوني ااة
الالةمة.
 -145المااا علااى ئااعيد التحقيااق التااأدييب ،فقااد متاات اإلشااارة مس ا قا لألح ااام املتعلقااة بفاات
التحقيق اإلداري يف قانون ا دمة يف قوى األمن وقانون ا دمة املدنية واالح ام اليت ت ا اجلهاة
اليت مار شجاراء التحقياق وكيفياة تشا يل جلاان التحقياق والعقاو ت التأدي ياة والنواعهاا ،والتوقياف
عاان العماال الثلاااء التحقيااق مااذ املوظااف .وس ا ق اإلشااارة اليرااا لزج اراءات السااارية املفعااول مبااا يف
لاب إم انية إجراء الفحوص الاب ية الفورية واإلستفادة من خ ات الابب الشرعي.
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 -146يعت ا ماان ق ياال وسااائل اإلنتصاااف يف حااال التعاارض للتعااذيب او سااوء املعاملااة ،التقاادم
بش ا وى بش ا ل م اش ار لألجهاازة األملي ااة الو اجله ااات الرقابيااة التش اريعية واك ومي ااة ومؤسس ااات
اجملتمااذ املاادين ات االختصاااص .إلضااافة اىل تقااد ش ا وى عاان طريااق ا يسااة املسااتقلة كقااو
اإلنسان ،حيت تتعامل ا يساة جبدياة ك ارية ماذ اي ادعااء يصالها خبصاوص التعارض لساوء املعاملاة
الو التعذيب اثلاء إحتجااةه او توقيفاه ،وتعمال علاى التحقاق مان ئاحة اإلدعااء مان خاالل طلاب
تقااارير ط يااة واملعايلااة الشخصااية للمشاات ي ،واإلسااتما اىل شااهود ،ويف حااال تااوفر لاادى ا يسااة
قلاعة جبدية الش وى علدها تقوم مبراسلة وخماط ة رئي اجلهااة املعاين .حيات تلقات ا يساة ردودا
م توبة مان األجهازة األملياة علاى العدياد مان الشا اوى ،فقاد طارال حتسان يف مساتوى الاردود الايت
تتلقاها ا يسة من األجهزة األملية ،خائة الردود الواردة من جهاة الشرطة يف الرفة الغربية.

املاد ()13
أليات رلع الشكاو ومعاجلتها
 -147تر اامن دول ااة فلس اااب اك ااق ألي ش ااخص تع اارض للتع ااذيب وس ااوء معامل ااة الو معامل ااة
الإنسااانية علااى الراضاايها يف التقاادم بشا وى إىل الساالابات واجلهااات املختصااة ،وت فاال حقااه جن
يلظر يف ش واه جبدية وسرعة ونزاهة .و لرجو إىل اإلجراءات املتاحاة وط يعاة الشا اوى املقدماة
تذا الصدد ،وإىل ا ياكل التلظيمية للدوائر امل لفة شنفا القانون ،مد الن هاذه الادوائر يف تاباور
مستمر بفرل حرص الدولة على مراعاة اكقو و دياة الواج اات املفروضاة علاى الدولاة مبوجاب
اإلتفاقية.
 -148نصاات التش اريعات الفلسااابيلية علااى ماال بعااض اجلهااات ئااالحية ةايرة وتفقااد مراكااز
االئااالي والتأهياال الفلسااابيلية كمااا متاات االشااارة اليااه مس ا قا .كااذلاب الوج اات املااادة ( )12ملااه
علااى ماادير عااام مراكااز اإلئااالي والتأهياال القيااام بازايرات تفقديااة وتفتيشااية دوريااة جلميااذ املراكااز،
و اام اليرااا ئااالحية ق ااول الش ا اوى ماان اللاازالء وإبااداء املالحظااات وفقااا ألح ااام املااادة ()18
ملااه ،والاايت باادورها ملحاات اكااق لللزياال بتقااد اليااة ش ا وى الو طلااب يسااجل يف سااجل خاااص
بذلاب ويرسل إىل اجلهة املختصة وي ل الرد فور وئوله.
التظسم القضائي
 -149جتادر اإلشاارة إىل الن سا ل اإلنصااف القراائي متااارس مان خاالل الليابااة العاماة واحملاااكم
ثلة لسلابة القرائية ،اليت كفل القانون األساسي استقال ا وحيادهاا يف عملهاا إ تالص املاادة
( )6م اان الق ااانون األساس ااي عل ااى" :م ا ادال س اايادة الق ااانون الس اااس اك اام يف فلس اااب  ،وختر ااذ
للقاانون مجيااذ الساالابات واألجهاازة وا يسااات واملؤسسااات واألشااخاص" ،وتاالص املااادة ( )9علااى:
"الفلس ااابيليون الم ااام الق ااانون والقر اااء سا اواء ال متيي ااز بي االهم بسا ا ب الع اار الو اجل اال الو الل ااون
الو الاادين الو ال ارالي السياسااي الو اإلعاقااة" ،بيلمااا تاالص املااادة ( )30ملااه علااى" :التقاضااي حااق
م فااول وئااون لللاااس كافااة ،ول اال فلسااابيين حااق االلتجاااء إىل قاضاايه الاب يعااي ،وياالظم القااانون
إجراءات التقاضي مبا يرمن سرعة الفصل يف القرااي".
 -150من حق اي شخص تعارض ألي اعتاداء مان تعاذيب او ساوء معاملاة او معاملاة الإنساانية
يف التقدم بش وى للجهات القرائية املختصة (الليابة العامة) عمال بلص املواد ( )7-1مان قاانون
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اإلج اراءات اجلزائيااة ،واملااادة ( )22ملااه والاايت باادورها ملحاات اكااق ملااأموري الر ا ط القرااائي ق ااول
ال المااات والش ا اوى الاايت تاارد إلاايهم بشااأن اجل ارائم وعرضااها علااى الليابااة العامااة دون خااري ،و اام
ئالحية إجراء ال شف واملعايلاة واكصاول علاى املعلوماات واإليرااحات الالةماة لتساهيل التحقياق
واالسااتعانة ا اء املختص ا  .والوج اات املااادة ( )23كااذلاب علااى مااأموري الر ا ط القرااائي الماار
إحالااة احملاضاار واملر ا وطات املتعلقااة ملخالفااة إىل احمل مااة املختصااة ومتابعتهااا المامهااا ،ومااىت انتهااى
التحقياق يف الشا وى علااى الليابااة العامااة التصاارف فيهااا وفااق مااا خلصاات إليااه العمااال التحقيااق ،إمااا
جن الفعل مري معاقب عليه ،الو اكفل ويف هذه اكاالت علياه الن ي ادي رالياه مباذكرة لللائاب العاام،
وإ ا ت ا لوكياال الليابااة الن الفعاال يش ا ل خمالفااة ةياال الاادعوى إىل قاض اي الصاال وإ ا كااان الفعاال
جلحة ةيل الدعوى إىل احمل مة املختصة ،الما إ ا كان الفعل يش ل جلاية فإنه يقرر توجياه اإل اام
إىل املتهم وةيل امللف إىل اللائب العام الو الحد مساعديه.
 -151تلص املادة ( )127من قانون اإلجراءات اجلزائية على" :ل ل موقوف الو نزيال اكاق يف
ان يتقدم بش وى كتابية الو شفهية للليابة العامة عان طرياق مادير مركاز اإلئاالي والتأهيال الاذي
جيب عليه ق و ا وابالمها للليابة العامة بعد إث ا ا يف سجل خاص معد لذلاب يف املركاز" ،وتتاي
املااادة ( )153ماان ات القااانون للمشاات ي حااق الااتظلم ماان الق ارار الصااادر فاال الاادعوى ماان
خ ااالل طل ااب يقدم ااه إىل اللائ ااب الع ااام ،ال ااذي علي ااه الن يفص اال يف ش ااأنه خ ااالل ف ا ة ش ااهر م اان
تقدميه ،وجيوة للمشت ي استسلاف قرار اللائب العام المام احمل مة املختصاة بلظار الادعوى وي اون
قرارها ائي ،ويف كل األحاوال فإناه لللائاب العاام إلغااء قارار حفال الادعوى يف حاال ظهاور الدلاة
جديدة الو علد معرفة الفاعل.
 -152بيل اات املا اواد ( )51-40م اان ق ااانون الئ ااول احملاكم ااات اجلزائي ااة الث ااوري لس االة 1979
اإلجراءات واج ة االت ا يف تقد الش اوى والتحقيق فيها وإحالتها ،يت ميل اكق ل ال مان
جيد نفسه مترررا من جراء جلاية الو جلحاة بتقاد شا وى إىل املادعي العاام الاذي علياه م اشارة
التحقي ااق فيه ااا ،ف ااإ ا ت ا ل ااه الن الشا ا وى م ااري واض ااحة األس ا اب الو الن الفاع اال سه ااول الو الن
األورا امل ا ةة ال تؤياادها بصااورة كافيااة عليااه الن ي اشاار التحقيااق سااعيا ملعرفااة الفاعاال .ويف املااادة
( )103ب القانون قرارات الليابة بعد إنتهاء إجراءات التحقيق يف الش وى ،سواء ملذ احملاكمة
الو ضاارورة إجاراء حتقيقااات الخاارى ،الو الن الفعاال يشا ل خمالفااة انرا اطية ةياال املااتهم إىل قائااده،
الو إ ا توئاال اىل الن الفعاال يش ا ل جلايااة الو جلحااة يقاارر علاادها ا ااام املشاات ى عليااه وإحالتااه
للمح مااة املختصااة ،وت ااون قارارات اللائااب العااام تااذا ا صااوص قابلااة للابعاان المااام رئااي هيسااة
القراء العس ري خالل مخ الايم.
التظسم اإلداري
 -153عمل اات دول ااة فلس اااب عل ااى تعزي ااز دور وح اادات الشا ا اوى يف ال ااوةارات واملؤسس ااات
وال ا ا ا اادوائر اك ومي ا ا ا ااة ،و ل ا ا ا اااب مبوج ا ا ا ااب قا ا ا ا ارار ئ ا ا ا ااادر ع ا ا ا اان سلا ا ا ا ا ال ا ا ا ااوةراء حت ا ا ا اات ال ا ا ا اارقم
(/09/03/05م.و/ال ) .لسا االة  ،2005القاضا ااي بتفعيا اال دور وحا اادات الش ا ا اوى العاما ااة يف
ال ااوةارات لتلق ااي ش ا اوى امل اواطل وامل ااوظف  ،ويف اتري ااخ  2016/9/22ئ اادر ق ارار رق اام ()8
للظااام الش ا اوي ياات متااارس وحاادات الش ا اوي العما ااا وفقااا للظااام ح ااومي مركاازي وموحااد
ومعتمد للش اوي ،يلظم ةلية العمل يف وحدات الشا اوى يف الاوةارات الايت تت اذ م اشارة لازدارة
العامة للش اوى يف سل الوةراء ،حيت مت اعتمااد نظاام ودليال إجاراءات موحاد اذه الوحادات
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يف خمتلااف الااوةارات ي ا اج اراءات تقااد الش ا اوى وكيفيااة التعاماال معهااا واالج اراءات الواجااب
اختا ها ااا ودراسا ااتها ومتابعتها ااا ،والق ا ارارات الصا ااادرة بشا ااأ ا بق و ا ااا الو رفرا ااها ،ويف حا ااال ردت
الش وى مل املشت ي حق اللجوء إىل القراء للفصل يف ش واه.
 -154مت استحداث وحدات حقو اإلنسان يف نظام العدالاة اجللائياة يف دولاة فلسااب (وةارة
الداخليااة ،العاادل ،الليابااة العامااة ،سل ا القراااء االعلااى ،سل ا الااوةراء) ااا انع ا اجيااا علااد
التعام اال م ااذ ش ا اوى امل اواطل ال اواردة ح ااول التج اااوةات ال اايت ق ااد تق ااذ م اان ق اال م ااوظفي إنف ااا
القانون ،فإنه يف ظل وجود مثل هاذه الوحادات يصا مبقادور املاواطل الن يتقادموا جي شا وى
حول الي جرمية تعذيب الو سوء معاملة من الي موظف.
التظسم األهسي
 -155ترابلذ ا يسة املستقلة كقو االنسان يف فلساب بدور هاام وفعاال يف تلقاي ال الماات
من املواطل واملتعلقة دعاءات انتهاكات حقو اإلنسان ،مبا فيها تلااب الايت تترامن ادعااءات
بوقااو حاااالت تعااذيب الو سااوء معاملااة ،ويف هااذا الصاادد تقااوم ا يسااة املسااتقلة مبتابعااة الش ا اوى
واالدعاءات الواردة اليها مذ اجلهات املختصاة ،كاذلاب متاارس ا يساة املساتقلة دورا يف ةايرة وتفقاد
مراكز حجز اكرية يف دولة فلساب كما مت اإلشارة اليه مس قا.
السجنة البطنية املطتقسة لستحقيق
 -156لش ا لت اللجلااة الوطليااة املسااتلقة للتحقيااق بلاااء علااى ق ارا ٍر راس ا ٍي ،الئاادره رئااي دولااة
فلساااب  ،مااود ع اااس بتاااريخ  1متوة/يوليااو  2015و لاااب ملتابعااة تقرياار جللااة التحقيااق الدوليااة
املتعلق ااة لع اادوان األخ ااري عل ااى قاب ااا م اازة ع ااام  ،2014و ل اااب بل اااء عل ااى ق ارار رق اام ()S-21/1
الصااادر عاان سلا حقااو اإلنسااان بتاااريخ  23متوة/يوليااو  2014والااذي ياالص علااى" :إرسااال
جلل ااة حتقي ااق دولي ااة مس ااتقلة للتحقي ااق بشا ا ل مس ااتعجل يف انتهاك ااات الق ااانون ال اادويل اإلنس اااين
والقااانوين الاادويل كقااو اإلنسااان اللاشااسة عاان العمليااات العس ا رية لدولااة إس ارائيل يف فلساااب
احملتل ااة ،مب ااا فيه ااا الق اادس الش اارقية ،وعل ااى وج ااه ا ص ااوص يف قاب ااا م اازة" .عق ااب ئ اادور الق ارار
الراسااي الفلسااابيين ،قااام سل ا الااوةراء الفلسااابيين شئاادار ق ارار رقاام ( 17/65/05م.و/ر.ي)
كياادا علااى تش ا يل اللجلااة الوطليااة املسااتقلة للتحقيااق ماان الجاال مراجعااة ودراسااة تقرياار اللجلااة
الدولية للتحقيق.
 -157حتا اادد ا ا اادف بتش ا ا يل جللا ااة دوليا ااة يف العما اال علا ااى حصا اار وحتديا ااد وقا ااائذ وظا ااروف
اإلنتهاكااات واجل ارائم املرت ااة ،وحتديااد املسااؤول عاان ارت اااب األفعااال اجملرمااة ،لتقااد توئاايات
بشااأن تاادابري املساااءلة وس ا ل جتلااب وإ اااء اإلفااالت ماان العقاااب ،وضاامان تقااد املسااؤول عاان
األفعال اجملرمة للمساءلة .طال ت اللجلة الدولياة السالابات اإلسارائيلية القائماة الحاتالل شجاراء
حتقيقااات ومراجعااة شاااملة وشاافافة وموضااوعية و ات مصااداقية للسياسااات الاايت حت اام العمليااات
العس رية ،وإنفا القانون برمان االمتثال للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقو اإلنسان ،فيما
مل تتعامل السلابة القائمة الحتالل مذ اللجلة الدولية فرال عن عدم الساماي اا لادخول إىل
دولة فلساب .
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 -158يف ات الوقاات دعاات اللجلااة ح ومااة دولااة فلساااب وساالابات األماار الواقااذ يف قابااا
مزة إىل القيام لتحقيقات الفعلية يف انتهاكات القانون الادويل اإلنسااين والقاانون الادويل كقاو
اإلنساان ،وإىل حتقياق املسااءلة الفعلياة ملارت يب االنتهاكااات ،كماا دعات إىل ضامان محاياة حقااو
اإلنسان وحتقيق اإلنصاف للرحااي ،وايرا إىل اختا التدابري مللذ عملياات اإلعادام خاارىل ناباا
القانون ،والقراء على التعاذيب واملعاملاة القاساية والالإنساانية واملهيلاة ،والتعااون ماذ التحقيقاات
الوطلية اليت دف إىل تقد مسؤول عن انتهاكات القانون الدويل إىل العدالة.
 -159خالل عمل اللجلة مذ األجهزة الفلسابيلية ،مبا فيها طلب املعلوماات والخاذ الشاهادات
واالفااادات ،الحظاات اللجلااة تابااور عماال بعااض املؤسسااات الفلسااابيلية الرمسيااة والتزامهااا قااو
اإلنس ااان ،خصوئ ااا جه اااة الش اارطة الفلس ااابيين ،و ل اااب م اان خ ااالل تاب ااور اإلدارات التابع ااة ل ااه
ومراعاتااه قواعااد وإج اراءات القااانون احملليااة والدوليااة وتلفيااذ تعليمااات القيااادة الفلسااابيلية شح ا ام
هااذه اكقااو  .إلضااافة إىل التلساايق القااائم مااذ األجهاازة األمليااة األخاارى ماان الجاال اكفااال علااى
األماان العااام ،كمااا الدى انراامام دولااة فلساااب إىل اإلتفاقيااات الدوليااة إىل ترساايخ وتعزياار مفاااهيم
حقو اإلنسان يف دولة فلساب .
 -160ويف هذا السيا قامات اللجلاة الوطلياة املساتقلة بتقاد تقريرهاا الاذي الشاار اىل ارت ااب
إس ارائيل ،الساالابة القائمااة الحااتالل ،ج ارائم حاارب وج ارائم ضااد اإلنسااانية ماان ضااملها ج ارائم
تعذيب وسياسة العقو ت اجلماعية بصورة لهجة وواسعة اللابا ضد الفلسابيلي .
اإلحتجاز التعطفي شكل من اشكال املعامسة الالإنطانية
 -161تعتا القاوان العقابيااة املاب قاة يف دولااة فلساااب ان حرماان الي شااخص ماان حريتااه دون
وجااه حااق وبوجااه مااري مشاارو جرميااة يعاقااب عليهااا فاعلهااا ك ا ماادة ال تزيااد علااى ساالة او
بغراماة وفقااا للمااادة ( )346مان قااانون العقااو ت لساالة  1960السااري يف الراافة الغربيااة واملااادة
( )262من قانون العقو ت لسلة  1936الساري يف قاباا مازة ،وتشادد العقوباة يف حاال رافاق
اإلحتجاة االدعاء لزور جنه يشغل وظيفة رمسية او انه ةمال ماذكرة قانونياة لقا ض علياه او يف
حال وقعت هذه األفعال على موظف اثلاء وظيفته او بس ب ما اجراه م وظيفته.
اإلعتقةةال اإلداري التعط ةةفي لسفسط ة ينيمب يف ي ةةجبن االحةةتالل اإلية ةرائيسي ،أحةةد اش ةةكال
املعامسة الالإنطانية واحلاطة ابلكرامة
 -162تس ااتمر ق ا اوات االح ااتالل اإلسا ارائيلي شئ اادار الوام اار االعتق ااال اإلداري التعس اافي ااق
الفلسابيلي  ،بدون مة الو اكمة ،و العتماد على ما يابلق علياه "امللاف الساري" والدلاة سارية
ال مي اان للمعتقاال الو اميااه االطااال عليهااا ،وجياادد الماار االعتقااال اإلداري م ارات مااري اادودة،
وهااو عق اااب وإج اراء سياس ااي يع ا ع اان سياسااة ح ومي ااة رمسي ااة لس االابة االح ااتالل س ااتخدامها
االعتقال اإلداري كعقاب مجاعي ضد الفلسابيلي .
 -163تشري املعابيات اىل الن قاوات اإلحاتالل اإلسارائيلي كانات قاد اعتقلات ملاذ عاام 1967
اكثر من ( )50,000فلسابيين مبوجب الوامر اإلعتقال اإلداري دون مة ودون اكماة .ماا ةال
اكثر من ( )482معتقل فلسابيين معتقال بصاورة إدارياة تعسافية يف ساجون االحاتالل اإلسارائيلي
حىت عام .2018
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 -164الم ااا الفلس ااابيليون سا ا ان مديل ااة الق اادس احملتل ااة والفلس ااابيليون ال ااذين بقا اوا يف اراض ااي
ال  ،48فيااتم إعتقااا م تعساافيا عمااال جح ااام قااانون ئااالحيات الاباوار لعااام  1979وهااو جاازء
م اان التشا اريذ اإلسا ارائيلي .ي اات يف ااوض الق ااانون وةي اار "ال اادفا " شعتق ااال الش ااخص اداراي لفا ا ة
ال تزيد عن نصف سلة إضافية يف كل مرة بدون تقييد لعدد التمديدات.
 -165وياب ااق قااانون سااجن املقاااتل مااري القااانون علااد إعتقااال فلسااابيلي ماان سا ان قابااا
ماازة دون اكمااة ،يعاارف وةاادد القااانون اتااه املقاتاال مااري القااانوين جنااه كاال إنسااان يشااارب يف
العمليااات ضااد "إس ارائيل" ،الساالابة القائمااة الحااتالل ،ولااو بصااورة مااري م اشاارة ،وكااذلاب كاال
انسان يلتسب اىل قوة مقاتلة ضد "إسرائيل" ،السلابة القائمة الحتالل.
 -166ةتج ااز معظمه اام ،ال ااذكور يف معس ا رات "ع ااوفر ،اللق ااب وس اادو" ،وحتتج ااز األسا اريات
الفلس ااابيليات املع ااتقالت إداراي تعس اافيا يف س ااجن "هش ااارون" .ي ااتم إحر ااار املعتق اال إداراي الم ااام
القاضي خالل ( )8الايم من يوم إئدار المر اإلعتقال اإلداري ،بيلما مبوجاب القاانون اإلسارائيلي
خ ااالل ( )48س اااعة ،وه ااذه امل اادة ختر ااذ لص ااالحية س االابة االح ااتالل وم ااا يابل ااق علي ااه "القائ ااد
العس ري" املشار لاه إجاراء التعاديالت كلماا اقترات اكاجاة ،يف نيساان  2002حيات ماددت
الف ة ملدة ( )18يوما ،فقد كان إ ا ئدر األمر ملدة ( )6شهور وجب مراجعتاه قانونياا مان ق ال
قاااض عس ا ري م ارت خااالل هااذه الف ا ة ،وهلاااب حااق السااتسلاف علااى كاال ق ارار يصاادر ماان
القاضااي ،اال انااه ملااذ نيسااان  2002قااد الباباال هااذا اإلجاراء وتااتم املراجعااة فقااط ماارة واحاادة مااذ
اكق الستسلاف.
 -167يعتمد ثل سالابة االحاتالل الاذي يابلاق علياه "القائاد العسا ري اإلسارائيلي" يف مال ياة
حاالت اإلعتقال اإلداري على مواد سرية ،وهي ألساس مواد ال يلات ضد املعتقال والايت تادعي
الساالابات اإلس ارائيلية عاادم ج اواة كشاافها حفاظااا علااى سااالمة مصااادر هااذه املعلومااات الو ألن
كشا اافها قا ااد يفر ا ا السا االوب اكصا ااول علا ااى ها ااذه امل ا اواد .وكانا اات قا ااد القا اارت "احمل ما ااة العليا ااا
اإلسرائيلية" يف حاالت عدة جواة إم انية عدم كشف هذه ال يلاات وعادم إلازام السالابة شحا ام
حق املشت ه به كصول على إجراءات اكمة عادلاة ،اا يعتا انتهاكاا كاق املعتقال اإلداري يف
معرفة س ب اعتقاله ،وانتهاب كقه يف عدم التعرض للق ض علياه او اعتقالاه تعسافيا يات تلادرىل
جلسات مراجعة اإلعتقال اإلداري حتت مصلف اجللسات مري العللياة الي املغلقاة الايت ال يسام
للجمهااور الو ألف اراد ماان العائلااة حرااورها ،ياات ميثاال فيهااا فقااط احملااامي ،واملعتقاال ،والقاضااي،
ومادعي اإلحااتالل العسا ري ،و ثلااو خمااابرات االحاتالل يف بعااض األحيااان ،وهاو يشا ل حرمااا
للمعتقل من حقه يف اكصول على اكمة عللية.

املاد ()14
االنصاف والتعبيض
 -168ت ف اال األح ااام العام ااة للتش اريعات الفلس ااابيلية ح ااق إنص اااف م اان يتع اارض لعم اال م اان
العم ااال التع ااذيب الو املعامل ااة الالإنس ااانية الو اكاط ااة ل رام ااة ،والعابت ااه اك ااق ملابال ااة بتع ااويض
ملاسااب ،ويف حااال الدى التعااذيب لوفاتااه ي ااون لفااه وماان تااؤول إلاايهم حقوقااه اكااق ملابال ااة
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لتعويض اليرا .وعلى رالس التشريعات الفلسابيلية اليت الكدت علاى هاذا اكاق املاادة ( )32مان
القانون األساسي الفلسابيين(.)21
 -169كااذلاب جييااز قااانون االجاراءات اجلزائيااة للمتراارر ماان الي جرميااة الو تعاادي وقااذ عليااه الن
يتقادم دعاااء كاق املاادين للحصاول علااى التعاويض العااادل عان الراارر الاذي كااق باه جاراء هااذا
االعتداء كما ورد يف املواد ( )7-3حيت الوجب علاى اللياباة العاماة حتريااب الادعوى اجلزائياة إ ا
القااام املتراارر نفسااه ماادعيا كااق املاادين وفقااا للقواعااد املعيلااة يف القااانون .والجاااة يف الاادعاوى الاايت
علااق القااانون م اشاار ا علااى ش ا وى الو ادعاااء كااق املاادين ماان اجملااين عليااه التلاااةل علهااا حااىت
يصدر يف الدعوى ح م ائي ،ويف حال تعادد اجملاين علايهم ي فاي تقاد الشا وى مان الحادهم
وإ ا تعدد املتهمون وكانت الش وى مقدمة ضد الحدهم ،تعت مقدمة ضد ال اق .
 -170تاالظم املااواد ماان ( )204-194ماان قااانون االجاراءات اجلزائيااة موضااو األئااول واج ااة
اإلت ااا يف دعااوى اكااق املاادين الاايت تقااام ماان ق اال املتراارر ماان اجلرميااة للحصااول علااى التعااويض،
حيت القرت املادة ( )1/194حق املتررر يف التعويض(.)22
 -171كفل اات التش ا اريعات ح ااق املوق ااوف ال ااذين تث اات ب ا اراء م لتع ااويض ،وه ااذه م اان اله اام
اإلضااافات الاايت جاااء تااا قااانون اإلجاراءات اجلزائيااة الفلسااابيين ،وهااي إقاراره ملاان تث اات براءتااه بعااد
إعادة اكمته قه ملابال ة لتعويض من الدولة ،فلصت املادة ( )387مله(.)23
 -172ترااملت املااادة ( )94ماان قااانون ا دمااة يف قااوى األماان الفلسااابيلية اإلشااارة إىل حتماال
الرااابط املخااالف للتعليمااات املسااؤولية املدنيااة عاان خمالفتااه ،وهااذه املخالفااة قااد ت ااون إرت اااب
جلرميااة ماان جارائم التعااذيب الو املعاملااة الالإنسااانية الو اكاطااة ل اار امااة( )24بيلمااا عاجلاات املااادة
( )173من ات القانون املخالفات اليت يرت ها ض اا ئف والفراد األجهزة األملية.
__________

()21

()22
()23

()24
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تلص املادة ( )32من القانون االساسي املعدل على انه “أن كل اعتداء عسة أي مةن احلةرايت الشخصةية أو
حرم ةةة احلي ةةا اخلاص ةةة ل نط ةةان وغهه ةةا م ةةن احلق ةةب واحل ةةرايت العام ةةة ال ةةيت يكفسه ةةا الق ةةانبن األياي ةةي أو
القةةانبن ،رميةةة ال تطةةق الةةدعب اجلنائيةةة وال املدنيةةة الناشةةئة عنهةةا ابلتقةةادم ،وتضةةمن الطةةس ة البطنيةةة
تعبيضا عادال ملن وقع عسيه الضرر"ل
نااص املااادة الفقاارة  1ماان املااادة  194ماان قااانون االج اراءات اجلزائيااة علااى انااه" :ل اال ماان تراارر ماان اجلرميااة الن
يتقاادم بابلااب إىل وكياال الليابااة الو إىل احمل مااة الاايت تلظاار الاادعوى يتخااذ فيااه ئاراحة ئاافة االدعاااء كااق املاادين
للتعويض عن الررر الذي كق به من اجلرمية".
تاالص املااادة ( )387ماان قااانون االج اراءات اجلزائيااة علااى انااه1" :ل حيةةق ملةةن حكةةم برباءتةةه بعةةد قبةةبل إعةةاد
اناكمة أن ي الب الدولة بتعبيضه عن الضرر الناشئ له من احلكةم الطةابق2 .ل يقةدم طسةب التعةبيض مةن
الزوج واألصبل والفروع إذا كةان انكةبم لةه ميتةا3 .ل جيةبز لسدولةة أن تر ةع ابلتعةبيض عسة املةدعي ابحلةق
املدين أو املبسغ أو شاهد الزور الذي كان يببا يف صدور احلكم ابلعقببة"ل
تاالص املااادة ( )94ماان قااانون ا دمااة يف قااوى االماان الفلسااابيلية علااى انااه" .1" :كاال ضااابط خيااالف الواج ااات
امللصوص عليهاا يف هاذا القاانون الو يف القارارات الصاادرة مان الاوةير املخاتص ،الو خيارىل علاى مقترايات الواجاب
يف العمال وظيفته ،الو يسلاب سلوكا ،الو يظهر مبظهر مان شاأنه اإلخاالل ب راماة الوظيفاة يعاقاب دي ياا ،و لااب
م ااذ ع اادم اإلخ ااالل شقام ااة ال اادعوى املدني ااة الو اجللائي ااة عل ااد االقتر اااء ،وال يعف ااى الر ااابط م اان العقوب ااة اس ااتلاد
ألماار .2 .ال يعفااي الرااابط ماان العقوبااة اسااتلادا ألماار قائااده الو مسااسوله إال إ ا الث اات الن ارت ابااه املخالفااة كااان
تلفيذا ألمر ئادر إليه من هذا القائد الو املسسول لرمم من تل يهه إىل املخالفة ،ويف هاذه اكالاة ت اون املساسولية
على مصدر األمر وحده .3 .ال يسأل الرابط مدنيا إال عن خابسه الشخصي".
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 -173وجتاادر اإلشااارة إىل نصااوص والح ااام قااانون املخالفااات املدنيااة رقاام ( )36لساالة 1944
الساااري يف فلساااب والااذي العابااى اكااق ل اال ماان كااق بااه ال ى الو ضاارر بس ا ب خمالفااة مدنيااة
الرت ت يف فلساب الن ةصل على التعويض من مرت ب املخالفة ،وقد عرف بدوره الررر جناه
"املوت الو ا ساارة الو التلاف الاذي يلحاق مباال ،الو سالب الراحاة ،الو اإلضارار لرفااه اجلساماين،
الو السمعة الو ما يش ه لاب من الررر الو ا سارة" .وعرف التقصري على الناه" :الي فعال قاام باه
شخص ،الو تقصري شخص عان القياام جي فعال ،الو تقصاري شاخص يف اساتعمال اكاق الو اختاا
اكيابة على الوجه املقترى:
وك ا ا ااان فع ا ا ااال الو تقصا ا ا اريا ،إ ا تسا ا ا ا ب عل ا ا ااه ض ا ا اارر ،يؤل ا ا ااف خمالف ا ا ااة مدني ا ا ااة
(ال)
من املخالفات املشار إليها يف املادة  50الو املادة  55م ررة (ال) ،الو الية خمالفة مدنية الخرى نص
عليها هذا القانون
(ب) الو كااان فعااال الو تقص اريا الشااري إليااه يف ال لااد (ال) الو (ب) ماان الفقاارة ( )1ماان
املادة ا مس  ،وكان الس ب ،الو الحد األس اب ،اليت الدت إىل اإلضرار به نفسه".
 -174وقد فل هذا القانون اليرا األضرار اليت قد تلحق ألشخاص نتيجاة إئاال ،واعتا الن
اإلئااال يتاألف ماان .1 :إتيااان فعاال ال أيتيااه شااخص معتاادل اإلدراب و بصاارية يف الظااروف الاايت
وقذ فيها الفعل ،الو التخلف عن إتيان فعل ال يتخلف شخص كهذا عن إتياناه يف الظاروف الايت
وق ااذ فيه ااا التقص ااري  .2الو التخل ااف ع اان اس ااتعمال اك ااذ الو اخت ااا اكياب ااة يف ارس ااة مهل ااة،
الو حرفااة ،الو ئاالعة ااا يسااتعمله الو يتخااذه شااخص معتاادل اإلدراب و بصاارية ماان وي ال فايااة
يف تلاب املهلة ،الو اكرفة ،الو الصلعة يف مثل تلاب الظروف".
 -175وعرف اإلخالل لواجب القانوين جنه" :يتألف اإلخالل بواجب قانوين من تقصري الي
ش ااخص يف القي ااام بواج ااب مف ااروض علي ااه مبقتر ااى الي تش اريذ ،خ ااالف ه ااذا الق ااانون ،إ ا ك ااان
القصد من لاب التشريذ ،بعد تفسري معلااه تفساريا ئاحيحا ،ملفعاة الو وقاياة الي شاخص ةخار،
ونشأ عان التقصاري الن كاق باذلاب الشاخص ا خار ضارر مان اللاو الو الصالف املقصاود يف لااب
التشريذ".
 -176ولقد الجااةت سلاة األح اام العدلياة الساارية يف فلسااب (مبثاباة القاانون املادين) املابال اة
لتعويض عن الررر الذي يلحق لشخص بغري حق ،مبوجب املادة (.)25()925
 -177خااالل عااام  2015رفعاات اول دعااوى قرااائية يف احملاااكم الفلسااابيلية يف الراافة الغربيااة
لتعويض مواطن يدعي تعرضه للتعذيب ومل يصدر قرار يف الدعوى حىت اتريخ اعداد التقرير.
االنضمام اىل ميثا روما األيايي وانكمة اجلنائية الدولية
 -178بتا اااريخ  1كا ااانون الثاين/يلا اااير  2015قاما اات دولا ااة فلسا اااب شيا اادا إعا ااالن مبوجا ااب
املااادة  12الفقاارة  3ماان ميثااا رومااا امللشاائ للمح مااة اجللائيااة الدوليااة والااذي مبوج ااه ملحاات
احمل ما ااة اختصائا ااا قرا ااائيا يف اللظا اار جث ا ا ٍر رجع ا ا ٍي جل ا ارائم الا اايت ارت تها ااا سا االابات االحا ااتالل
__________

( )25تلص املادة ( )925من سلة االح ام العدلية السارية يف فلساب على النه" :يشو التعةدي يف كةبن التطةبب
مب بةةا لسضةةمان عسة مةةا ذكةةر ضنفةةا يعةةين ضةةمان املتطةةبب يف الضةةرر مشةةرو بعمسةةه لعةةال مفضةةيا إىل ذلةةق
الضرر بغه حق"ل ل ي تعدي يصدر من قبل أي شخص يسحق ضررا ابلغه يب ب التعبيض عسيه".
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اإلسا ا ارائيلية مل ا ااذ  13حزيران/يوني ا ااو  .2014تل ا ااي ل ا اااب قي ا ااام دول ا ااة فلس ا اااب شي ا اادا ئ ا اااب
االنر ا اامام إىل ميث ا ااا روم ا ااا األساس ا ااي للمح م ا ااة اجللائي ا ااة الدولي ا ااة وائا ا ا ف ا ااذا بت ا اااريخ 1
البريل/نيسان .2015
 -179بتاريخ  16كانون الثاين/يلاير  2015قامت املدعية العامة للمح مة بفت دراسة الولية
يف اكالااة يف دولااة فلساااب ماان الجاال دراسااة ماادى اناب ااا معااايري التحقيااق امللصااوص عليهااا يف
امليثا على اكالة يف دولة فلساب .
 -180يف هااذا إطااار يعتا هااذا االنراامام كياادا علااى انسااجام رم ااة دولااة فلساااب مااذ توجااه
اجملتمااذ الاادويل ااو اعت ااار التعااذيب يف بعااض الظااروف واكاااالت هااي جرميااة ترتقااي اىل وئااف
جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية مؤكدين على جسامة وخابورة جرمية التعذيب وضرورة مساءلة
مرت يها.
إنتهاكات إيرائيل ،الطس ة القائمة ابالحتالل ،التفاقية مناهضة التعذيب يف ييا العةدوان
اإليرائيسي عس ق اع غز انتل عام 2014
 -181كانت نتائت العدوان اإلسرائيلي على قابا مازة احملتال عاام  2014مادمرة علاى خمتلاف
األئعدة سواء كانت االقتصادية الو االجتماعية الو السياسية املادياة الو ال شارية ،ارت ات خال اا
إسرائيل ،السلابة القائمة الحتالل ،جرائم حرب مبا فيها قتل املدني وتادمري املمتل اات املدنياة
واستخدام السلحة ظورة مبا فيها الفسفور األبيض ،ا تس ب رو وتشوهات واعاقات دائمة
ملسااات املاادني الفلسااابيلي يف قابااا ماازة دون متييااز ،كمااا وخلااق لاااب العاادوان ومااا كقااه ماان
عقااو ت مجاعيااة ضااد حقااو اإلنسااان الفلسااابيين يف قابااا ماازة حياااة معيشااية قاسااية مليسااة ألمل
واملعا ااا ة ،وجع ا اال م ا اان الع ا اايس يف قاب ا ااا م ا اازة حت ا اات اكص ا ااار اإلس ا ارائيلي م ا ااري الق ا ااانوين الق ا ااائم
ع ااام  2007شا ا ال م اان اشا ا ال التع ااذيب اجلس اادي واللفس ااي ،وم اان اب اارة تل اااب االنتهاك ااات
اإلسرائيلية اليت تش ل بصورة م اشرة او مري م اشرة انتهاكا التفاقية ملاهرة التعذيب ،ما يلي:
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•

استش ااهاد ( )1410فلس ااابيين ،م االهم ( )355طف ااال و( )240ام ا ارالة ()134
شرطيا مدين و( )1032من املدني و( )18نتيجة عمليات امتيال ،وبل عادد
املصاب ( ،)5380ملهم ( )1872طفال و( )800امرالة.

•

دماارت اكاارب ( )11122ملاازال ،ملهااا ( )2627دمااارا كليااا و( )8495دمااارا
جزئيااا مااا الدى إىل تش اريد س ا ا ا وتشااتتهم ب ا ملاااةل األقاار ء الو األئاادقاء،
الو اللجوء إىل املدارس ،الو إنشاء خيام على النقاض امللاةل.

•

تدمري ( )581مؤسسة عامة ،ملها ( )149دمرت تدمريا كليا و( )432جزئيا،
( )31مقا ارا مللظم ااات م ااري ح ومي ااة ،و( )53مؤسس ااة اتبع ااة لألم اام املتح اادة،
و( )60مؤسس ا ا اة ئا ا ااحية ،مبا ا ااا يف لا ا اااب ( )15مستشا ا اافى طا ا ا ااا القصا ا ااف،
وتدمري  29سيارة إسعاف.
ء.

•

تدمري  % 50من ش ات املياه ،و % 55من ش ات ال هر

•

توقف اات ( )3900ملش ااأة ئ االاعية ع اان العم اال ،وفق ااد الكث اار م اان ( )40الل ااف
شا ااخص وظ ا ااائفهم يف القاب ا ااا الزراع ا ااي ،و( )90الل ا ااف ش ا ااخص لوظ ا ااائفهم يف
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قاباع ا ااات خمتلف ا ااة ،ا ااا رف ا ا اذ نس ا ا ا ة الفق ا اار يف قاب ا ااا م ا اازة إىل  ،%79ووفق ا ااا
إلحص اااءات األم اام املتح اادة ف ااإن %88م اان سم اال سا ا ان قاب ااا م اازة ،ق اادموا
طل ات للحصول على مساعدات مذائية.
•

اق ااتال ( )396599ش ااجرة مثم اارة و( )51699ش ااجرة م ااري مثم اارة ،والتلف اات
( )999.785دومنا من ا رراوات.

•

ت ا اادمري ( )695ملش ا ااأة جتاري ا ااة ،مله ا ااا ( )165مؤسس ا ااة دم ا اارت ت ا اادمريا كلي ا ااا
و( )528جزئيا.

•

تدمري ( )650مرك ة ،ملها ( )334مرك ة دمرت تدمريا كليا و()316

جزئيا.

إنتهاكة ةةات إي ة ةرائيل ،الطة ةةس ة القائمة ةةة ابالحة ةةتالل ،التفاقية ةةة مناهضة ةةة التعة ةةذيب يف ية ةةيا
االحتجا ات يف األرض الفسط ينية انتسة
 -182ماذ اياة شااهر ة ار عاام  ،2018بادال الفلساابيليون يف قابااا مازة االحتجاااىل لقارب ماان
السياىل اكدودي سلميا ضد اكصار املفروض علاى القاباا ملاذ سال  ،وقاد الكاد تقريار جللاة األمام
املتح اادة للتحقي ااق يف االحتجاج ااات يف األرض الفلس ااابيلية احملتل ااة عل ااى ارت اااب ق اوات االح ااتالل
اإلسرائيلي القتل العمد والتس ب العمد للمعا ة الشاديدة وهاي احادى ئاور التعاذيب الايت حظر اا
اتفاقياة ملاهراة التعاذيب ،إىل جانااب قتال املادني ماري املشااارك بشا ل م اشار يف االحتجاجااات
ومريهااا ماان املمارسااات مااري اإلنسااانية الاايت مي اان ت يفهااا علااى ال ااا ج ارائم ضااد اإلنسااانية وج ارائم
حاارب ،كو ااا الدت إىل استشااهاد  189م اادين وتس ا ت شئ ااابة  6103فلسااابيين برئ اااص ح ااي
وإئ ااابة  23313ةخا ارين ح ااىت اي ااة ع ااام  ،2018مب ااا يف ل اااب االس ااتهداف عم اادا وع اان قص ااد
الفسات احملمية من األطفال و وي اإلعاقة والصحفي وال وادر الاب ية.

املاد ()15
عدم االيتناد اىل االقبال املنتزعة حتح التعذيب
 -183ت فل التشريعات الفلسابيلية حظر إستخدام القاوال مت الخاذها لقاوة الو اإلكاراه كعلصار
إث ااات يف اجل ارائم ،حياات ياالص القااانون األساسااي الفلسااابيين يف املااادة ( )13ملااه علااى بابااالن
اإلع اف اللاتت عان تعاذيب الو إكاراه الاذي الكدتاه املاادة ( )214مان قاانون اإلجاراءات اجلزائياة
ا تلص على انه "يش ا لصحة االع اف ما يلي .1 :الن يصدر طواعية واختيارا ،ودون ضاغط
الو إكراه مادي الو معلوي الو وعد ،الو وعياد .2 .الن يتفاق االعا اف ماذ ظاروف الواقعاة .3 .الن
ي ون االع اف ئرةا قاطعا رت اب اجلرمية .و لتايل ي تب عليه بابالن الح ام اإلداناة امل ت اة
علااى هااذه اإلع افااات وعمااال جح ااام املااادة ( )477ماان قااانون اإلجاراءات اجلزائيااة والاايت تاالص
على بابالن اإلجراءات الالحقة لزجراء ال اطل إ ا كان م ليا عليه.
ادانةةة حمةةاكم االحةةتالل اإليةرائيسي لسفسطة ينيمب ايةةتنادا عسة االقةةبال واالعوالةةات املنتزعةةة
حتح التعذيب
 -184يس ااعى قق ااو االح ااتالل اإلسا ارائيلي يف اس ااتجواب املعتقلا ا الفلس ااابيلي اىل تع ااذي هم
ومعاملتهم معاملة الإنسانية تدف إضعافهم وضغابهم نفسيا ،و لاب مبلذ ةايرة احملامي الاذي قاد
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تابااول حااىت  60يومااا ،وحرمااان املعتقلا ماان اإلتصااال ألهاال وإبالمهاام عاان اإلعتقااال الو اللقاال
ماان مركااز حتقيااق خاار وإدخااا م إىل ماارف العصااافري( )26وتعريرااهم للترااليل ،والتهديااد لقتاال،
وحرما م من اللوم ،ا جي املعتقلون الفلسابيليون حتت الرغط اللفسي على التوقياذ علاى إفاادة
للغاة الع ياة ال يفهمو اا لارمم مان حقهام كصاول علاى ترمجاة لتلااب اإلفاادة وابالمهام لااتهم
امللسااوبة إلاايهم ،حياات يااتم اسااتخدامها الحقااا المااام القاضااي العس ا ري علااد اااكمتهم تاادف
اإلدانة.

املاد ()16
العال املعامسة او العقببة القايية او الالإنطانية املهينة
 :)1(16حظر العال املعامسة او العقببة القايية او الالإنطانية املهينة
 -185يعتا ماان ق ياال األفعااال واملمارسااات الالإنسااانية واكاطااة ل رامااة الاايت قااد يتعاارض اليهااا
اللزياال الو املوقااوف الثلاااء وجااوده يف مركااز التوقيااف او مركااز االئااالي والتأهياال ،الراارب الو اجلااري
الو اإليذاء جي فعل مؤثر من وسائل العلف واإلعتداء ،واليت يف حال مام علهاا مارض الو تعابيال
عاان العماال ماادة تزيااد عل ااى عش ارين يومااا يعاقااب مرت هااا ك ا ماان ثالثااة الشااهر اىل ث ااالث
سلوات ويف حال كاان التعابيال ملادة مل تازد علاى العشارين يوماا يعاقاب كا مادة ال تزياد علاى
السلة عمال جح ام املواد ( )334-333من قانون العقو ت األردين ،ويف حال الدى الفعل اىل
قاباذ او استسصااال عراو الو با الحاد األطاراف الو تعابيلهااا او تعابيال إحاادى اكاواس عاان العماال
او تس ا ب يف تش ااويه جس اايم او اي عاه ااة الخ اارى عوقااب الفاع اال ألش ااغال الش اااقة املؤقت ااة م اادة
ال تزيد على عشر سلوات عمال جح ام املادة (.)335
 -186الما قانون العقاو ت االنتادا لسالة  1936فقاد عارف األ ى ال ليا يف املاادة ( )5جناه
"اال ى ال ااذي ي لا ا درج ااة إال درج ااة األ ى ا اب اار الو يلح ااق لص ااحة الو الراح ااة ال دني ااة ض ااررا
شااديدا الو مسااتدميا او اال ى الااذي ماان شااأنه ان يراار لصااحة او الراحااة او يااؤدي اىل تشااويه
الحد المشية اجلسم الو إحدى اكاواس بصاورة دائماة او إكاا الي ال ى دائام الو بليا جي ملهماا.
“ويعارف كااذلاب األ ى جنااه الي ال ى باادين الو ماارض الو تشااويس مسااتدميا كااان الم مؤقتااا .والعتا
القااانون اتااه الن كاال ماان الوقااذ ال ى بليغااا بشااخص الخاار بوجااه مااري مشاارو النااه إرت ااب جلايااة
معاقب عليها ك مادة سا ذ سالوات عماال جح اام املاادة ( ،)238وكاذلاب كال مان اعتادى
عل ااى ش ااخص الخ اار واك ااق ب ااه لفع اال ال ى جس اامانيا يعتا ا الن ااه إرت ااب جلح ااة عم ااال الح ااام
املادة (.)250
__________

( )26العصاله :هاو املصاابل الاذي الطلقاه املعتقلاون الفلساابيليون علاى العماالء يف ساجون االحاتالل .ويرجاذ سا ب
التسامية إىل طريقااة تسااليم هاؤالء العمااالء النفسااهم إلدارة الساجون حياات ال اام يلتظارون قاادوم إدارة السااجن ماان
الجل العدد ،الو تفتيس املعتقل  ،فيستغلون املوقاف ويهرباون إىل إدارة املعتقال وهاي تشا ه فارار الاباائر مان عشاه.
طري ،الو عصفور.
ويقال علدما يسلم شخص نفسه إلدارة املعتقل فالن "
وتسااتغل املخااابرات اإلسارائيلية العصااافري يف تقااد معلومااات عاان املعتقلا ماان خااالل ةجهاام يف ة ةياان
والقسااام املعتقلا ليقااوم هااؤالء العمااالء نتازا االعا اف ماان املعتقاال باباار عدياادة ،ملهااا علااى سا يل املثااال ال
اكصر( :االستفزاة ،االستدراىل ،الرغط ،التهديد ،اكيل وا دا ).
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 -187قااد يتعاارض اللزياال واملوقااوف اىل الشا ال عاادة ماان اإلساااءات ،والاايت ماان ضااملها العلااف
اللفظي واملتمثل لاذم والتحقاري ،يات تعتا القاوان العقابياة الساارية هاذه األفعاال مان األفعاال
اليت تستوجب العقاب عليها ،فيعاقب قانون العقو ت االردين يف املادة ( )358ملاه علاى جرمياة
الذم ك من شهرين اىل سلة وعلى جرمية التحقري سواء قاوال الو فعاال الو شطالاة اللساان علياه
الو مبعاملة مليظة ك مدة ال تزيد علاى شاهر .الماا قاانون العقاو ت االنتادا فيالص يف املاادة
( )203-202ملااه علااى جرميااة الااذم وعاقااب عليهااا يف اك ا ملاادة ساالة واحاادة ،كااذلاب حتظاار
املااادة ( )37ماان قااانون مراكااز االئااالي والتأهياال لساالة  1998خماط ااة اللزياال ب ااذاءة او جلقاااب
قرة.
 -188ي االص ق ااانون العق ااو ت االردين يف امل ااادة ( )343عل ااى الن ك اال ش ااخص تس ا ب مب ااوت
شخص الخر نتيجة إئال او قلة اح اة او بس ب عدم مراعاة القوان واألنظماة يعاقاب كا
من ستة الشهر اىل ثالث سلوات ،و ملقابل عاق ت املاادة ( )218مان قاانون العقاو ت االنتادا
كل شخص تس ب يف موت شخص الخر بغري قصد ك مدة سلت .
 -189يعت التهديد من ق يال املمارساات الالإنساانية واكاطاة ل راماة اإلنساانية الايت قاد يتعارض
ااا اللزياال او املوقااوف الثل اااء تواجااده يف مراكااز اإلئااالي والتأهي اال والاايت اعت ااا ق اوان العق ااو ت
السارية من اجلرائم املعاقب عليها ،وقد يتمثل التهديد شنزال الررر مري احملاق باه لقاول او شحادى
الوسائل اليت كرها القانون واليت من شأ ا التأثري يف نف اجملين عليه ثريا شديدا.
امتناع االحتالل اإليرائيسي عن تطسيم ثاممب الشهداء الفسطة ينيمب تعطةفا كعقببةة ياعيةة
قايية
 -190العللاات ح ومااة االحااتالل اإلس ارائيلي يف ا ار/مااارس  ،2016عاان قرارهااا مبلااذ تسااليم
وإعادة جثام الشهداء الفلسابيلي اىل ويهم وساط مابال اات اسارائيلية بتحويال هاذه اجلثاام
اىل مق ااابر االرق ااام( .)27حي اات جت ااري س االابات االح ااتالل مس اااومات م ااذ ع ااائالت الر ااحااي او
اميهم ومذ ثلي دولة فلساب  ،وترذ شروطا مري قانونية ومري مق ولة لتسليم اجلثام  ،وملهاا
اش ا اا عاادم اج اراء تش اري عااديل للجثااام  ،وملااذ حااىت معايلااة اجلثمااان يف املستشاافى ماان ق اال
فريق طيب ومن ثلي الليابة العامة.
 -191يعت ا ق ارار االحااتالل المتلااا عاان تسااليم اجلثااام جرميااة دوليااة يعاقااب عليهااا القااانون
الدويل ،حيت ان قرار االحتجاة يتلاع بش ل واض مذ نص املاادة ( )130مان اتفاقياة جلياف
الرابع ااة وامل ااادة ( )34م اان ال وتوك ااول اإلضا اايف االويل امللح ااق تفاقي ااات جلي ااف األربع ااة ،وال اايت
تفرض التزاما قانونيا على السلابات اكاجزة يقري برارورة القياام بادفن املعتقلا املتاوف او مان
يسقابون يف اعمال القتال شح ام وات اا إجاراءات تتلاساب وثقاافتهم الديلياة ،ومبجارد ان تسام
الظروف ،عليها واجب لتقد بيا ت ومعلومات وافية علهم ،ومحاية مدافلهم وئايانتها وتساهيل
وئول اسر املاوتى اىل املادافن واختاا ال تي اات العملياة بشاأن لااب ،وتساهيل عاودة رفاات املاوتى
والمتعتهم الشخصية اىل ويهم.
__________

( )27مقااابر االرقااام هااو ع ااارة عاان اساام رماازي جملموعااة ك اارية ماان املقااابر السارية الاايت النشااأ ا إسارائيل ،الساالابة القائمااة
الحتالل ،من الجل دفن جثت الرحااي واألسرى تا ووجدت مقابر األرقام ملذ ةمان بعياد ،وحالياا ةتجاز تاا
العداد ك رية من جثام الرحااي الفلسابيلي إىل جانب جثام املتوف من األسرى يف السجون اإلسرائيلية.
GE.19-14460

73

CAT/C/PSE/1

 -192وتل اادرىل السياس ااة اإلسا ارائيلية اململهج ااة الحتج اااة جث ااام الش ااهداء ،يف إط ااار سياس ااة
العقااب اجلماااعي الاذي متارسااه سالابات ااق الشاعب الفلسااابيين ،والخابار مااا فياه انااه ميلاذ اجاراء
تشاري عااديل للجثااام  ،وبااذلاب يااتم إخفاااء جاازء ماان األدلااة وال اه ا علااى جارائم القتاال خااارىل
نابا القانون.
 -193مااا ةال االحااتالل اإلسارائيلي يوائاال إهاادار كرامااة الشااهداء حتجاااة جثاااميلهم بابريقااة
مااري إنسااانية ولفا ات ةمليااة طويلااة ،وقااد بيلاات اليرااا الظااروف مااري اإلنسااانية الاايت احتجاازت فيهااا
وخائة وضذ جثاميلهم ،علدما سلمت لوةارة الصحة الفلسابيلية ،حيت ا ا كانت سمادة علاى
درجة حرارة  60 -درجة مسوية سال ة ،ويف كل جسد شهيد الكثر من  10رئائات.
 -194مااا تازال ساالابات االحااتالل اإلسارائيلي حتتجااز جثااام الكثاار ماان  20شااهيدا فلسااابيليا
استشهدوا خالل عام  2018لوحدها ا يرفذ مان عادد اجلثاام احملتجازة ال لاي اىل  294ملاذ
بدايااة االح ااتالل اإلس ارائيلي لااألرض الفلس ااابيلية .حي اات ت اارفض تسااليمهم ل ااذويهم ل اادفلهم وف ااق
التعا اااليم الديليا ااة وبابريقا ااة إنسا ااانية الئقا ااة ،وها ااذا يعت ا ا ش ا ا ل ما اان اش ا ا ال التعا ااذيب واملعاملا ااة
الالإنسانية واكاطة ل رامة للشهيد ولذويه واحد اش ال العقو ت اجلماعية.
يياية االحتالل االيرائيسي هبدم منازل املدنيمب الفسط ينيمب كعقببة ياعية قايية
 -195تل ااتهت إسا ارائيل ،الس االابة القائم ااة الح ااتالل مل ااذ ع ااام  ،1967سياس ااة ه اادم مل اااةل
الفلسابيلي يف الرفة الغربياة مباا يشامل القادس الشارقية ،كوسايلة لفارض العقااب اجلمااعي علاى
الس ا ان الفلسااابيلي  .و لاااب تاادف اكااا الراارر جقااارب الفلسااابيلي املتهم ا لراالو يف
تلفي ا ااذ العملي ا ااات االستش ا ااهادية ض ا ااد قا ا اوات االح ا ااتالل اإلسا ا ارائيلي ،و/او ع ا ااائالت االس ا اارى
الفلسابيلي  ،و لاب تدف رد الفلسابيلي عن تلفيذ العمليات االستشهادية.
 -196ملااذ عااام  2009ضاااعفت ح ومااة االحااتالل االسارائيلي جلوءهااا لسياسااة هاادم امللاااةل
وامللشااأت كوساايلة ماان وسااائل العقاااب اجلماااعي ضااد العااائالت الفلسااابيلية املتهم ا كجاازء ماان
سياسة التهجري القسري للسا ان والتوساذ يف احاتالل األرض الفلساابيلية .يف هاذا الصادد وحاىت
ا ار  2019هدمت  5884م لا وملشأة فلسابيلية ا الدى اىل ترحيل  9210فلسابيليا والتأثري
على حياة  71672فلسابيين.
يياية العزل االنفرادي لألير الفسط ينيمب يف يجبن االحتالل اإليرائيسي
 -197ميثاال العاازل الحااد القسااى الن اوا العقاااب الااذي متارسااه إدارة سااجون االحااتالل اإلس ارائيلية
ااق املعتقلا الفلسااابيلي حياات يااتم احتجاااة املعتقاال لفا ات طويلااة ،بشا ل ملفاارد ،يف ةنزانااة
تفتقر اىل ادت شروا ومتابل ات العيس شنسانية وكرامة ،يت عاادة ت اون الزنزاناة معتماة ضايقة
قذرة ومتسخة ،تل عت من جدرا ا الرطوباة والعفوناة علاى الادوام ،وفيهاا محاام الرضاي قاد  ،ختارىل
م اان فتحت ااه اجل اار ان والقا اوارض م ااا يس ا ا ب مر اااعفات ئ ااحية ونفس ااية خاب اارية عل ااى املعتق اال
الفلسابيين.
 -198تت سياساة العازل االنفارادي لألسارى جاا ملظماا تقاره ماا يسامى لسالابة التشاريعية
يف إس ا ارائيل السا االابة القائما ااة الحا ااتالل ،وتاب قا ااه سا االابتها التلفيذيا ااة ،وترا ااذ لا ااه اإلج ا اراءات
والقاوان ا ائااة بااه .ولقااد مورساات سياسااة العاازل ااق األساارى الفلسااابيلي علااى امتااداد مساارية
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االعتق ااال يف الس ااجون اإلسا ارائيلية ،ولابامل ااا لةىل لعش ارات م اان املعتقل ا الفلس ااابيلي يف ة ةي اان
العاازل ولفا ات ةمليااة طويلااة ،ومباارور الوقاات اةدادت هااذه السياسااة .اادف سياسااة العاازل لفا ات
طويلة إىل إ الل املعتقل الفلسابيين ،وتصفيته جسداي ونفسيا.
 -199وقااد ئااادقت اس ارائيل ،الساالابة القائمااة الحااتالل ،يف اتريااخ  20متوة/يوليااو 2015
علااى قااانون "التغذيااة القسارية" الااذي يساام باادوره شطعااام وتغذيااة األساارى املرارب عاان الابعااام
قس ارا ،حياات مياال القااانون احمل مااة ئااالحية السااماي طعااام األسااري املراارب عاان الابعااام قس ارا
تاادف كساار إرادتااه ،و لتااايل ي ااون هااذا التش اريذ مبثابااة مظلااة لالحااتالل ملمارسااة التع اذيب ااق
األسرى املررب عن الابعام ع إنتهاب حقهم وحريتهم على جسدهم تادف حرماا م مان الخار
وسيلة احتجاىل سلمي مشروعة ت قات ام ،كماا ويفسا هاذا القاانون اجملاال لسالابات االحاتالل
اإلسرائيلي بعدم إحرار املعتقل المام القاضي ملدة ( )96ساعة بعد اإلعتقال دون لقائه مبحاميه
او الحاد الفاراد عائلتااه ،ويساام كاذلاب للمحاااكم بتمديااد اإلعتقااال بادون حرااور املعتقاال ،ويعفااي
ق اوات الم اان االح ااتالل م اان ض اارورة توثي ااق التحقيق ااات م ااذ املعتقل ا لص ااوت والص ااورة ااا مي اال
االحتالل فرئة التحقيق شستخدام التعذيب واملعاملة الالإنسانية والقاسية كوسايلة ضاغط البتازاة
املعتقل بتقدميهم إع افات طلة وةائفة.
 :)2(16تدابه دولة لسط مب لسحد من العال املعامسة الالإنطانية واحلاطة ابلكرامة
 -200متت االشارة مس قا يف هذا التقرير الثلاء التعليق علاى املاواد ( )13 ،12 ،11 ،10مان
اإلتفاقيااة الن دولااة فلساااب كاناات قااد التزماات يف تش اريعا ا السااارية بتجاار وحظاار اليااة الفعااال
تلابوي على املعاملة والعقوبة القاسية والالإنساانية الو املهيلاة ،وقاد ث ات لااب مان خاالل اإلشاارة
إىل م ا اواد ق ااانون العق ااو ت األردين لس االة  ،1960وق ااانون العق ااو ت االنت اادا لس االة ،1936
وقانون العقو ت العس ري لسالة  .1979كاذلاب اختاذت دولاة فلسااب العدياد مان اإلجاراءات
والتدابري مللذ األفعال اجملرمة املذكورة يف هذه املادة ،من خالل اعتمااد مادو ت السالوب للعاامل
يف إنفا القانون ،وملها:
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•

قانون الشرطة املدنية وتعديالته

•

قانون هيسة القراء لقوى األمن

•

مسودة قانون هيسة االمداد والتجهيز (القراءة الثالثة يف سل الوةراء)

•

مدونة سلوب القراة

•

مدونة سلوب العراء الليابة العامة

•

مدونة سلوب والخالقيات ملتسيب الشرطة

•

مدونة قواعد السلوب مللتسيب الدفا املدين

•

مدونة قواعد السلوب مللتسيب جهاة األمن الوقائي

•

مدون ا ااة الس ا االوب ال ا ااوظيفي والخالقي ا ااات العم ا اال للع ا ااامل يف املخ ا ااابرات العام ا اة
(حتديت)

•

مدونة سلوب املوف العمومي العامل يف ا دمة املدنية
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•

كتيب املخالفات االنر اطية مللتسيب قوة األمن الفلسابيين

•

مدونة قواعد استخدام القوة والسالي اللاري من ق ل ملتسيب قوات األمن

•

مدونة األخالقيات وقواعد السلوب العامة للملتسيب قوى األمن

•

دليل االجراءات للخدمات الصحية

•

دليل االجراءات التشغيلية املوحد لوجدات الش اوى يف املؤسسة األملية.

 :)3(16فروف العيش يف ةالر الشرطة ومراكز االصالح والةت هيل
 -201تعاااا القاوان السااارية التاادابري الاايت ماان شااأ ا الن جتلااب الظااروف مااري الالئقااة يف عاايس
االفراد واللزالء احملتجزين يف خمافر الشرطة ومراكز اإلئالي والتأهيل وفق التايل:
اخلدمات املتبلر لسنزالء يف مراكز اإلصالح والت هيل يف الضفة الغربية
 -202اخلدمات الصحية :عمال جح ام املواد ( )29-27 ،15-13من قانون تلظيم مراكز
اإلئااالي والتأهياال ،تقااوم إدارة مراكااز اإلئااالي بتااوفري ا اادمات الصااحية لللاازالء لتلساايق مااذ
ا دمات الاب ية العس رية ،إلضافة اىل توفري الخصائي نفسي واجتماعي لتلسيق ماذ وةارة
التلمي ااة االجتماعي ااة ومؤسس ااات اجملتم ااذ امل اادين ،و ل اااب ت اادف دراس ااة حال ااة الل اازالء واللا ازيالت
االجتماعية واللفسية وتقد الادعم االجتمااعي واللفساي ام .ويتعا كاذلاب علاى الاب ياب تفقاد
الماااكن نااوم اللاازالء واكجااز اإلنف ارادي والتث اات ماان حالااة اللاازالء الصااحية ومعاجلااة املرضااى ماالهم
ونقل من تتابلب حالتاه املرضاية إىل العياادة الو إىل املستشافى املخاتص وعازل املشات ه يف إئاابتهم
جمراض معدية الو و ئية ك الشفاء وتابهري األل سة والفراك واألطعمة.
 -203اةةدمات الت هيةةل :تقااوم مراكااز اإلئااالي والتأهياال الفلسااابيلية لتعاااون مااذ مؤسسااات
اجملتمااذ امل اادين بتااوفري ب ارامت تعليميااة وحرفي ااة و هيليااة للل اازالء تاادف ئ ااقل شخصاايتهم وإع ااادة
هيلهم اجتماعيا ،مثل ئلاعة الفسيفساء وجتهيز ورك خياطة وتصليذ احذية.
 -204اخلةةدمات وال ةربامر الرايضةةية :تااوفر إدارات مراكااز اإلئااالي والتأهياال ب ارامت ومعاادات
رايضية لللزالء واللزيالت تدف ال فيه واحملافظة على الصحة.
 -205برانمر الدعم القانبين :تقوم إدارة مراكز اإلئالي والتأهيال ،وبادعم مان م تاب األمام
املتحدة املعاين ملارالة ،وضامن مشارو تعزياز سايادة القاانون يف األرض الفلساابيلية احملتلاة" ،األمان
والعدال ااة للش ااعب الفلس ااابيين" ،بت ااوفري ع اادد م اان األنش ااابة ال اايت ترم ااي إىل محاي ااة حق ااو اللس اااء
اللا ازيالت يف مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال ،وم اان الب اارة تل اااب األنش ااابة :ال اادعم اللفس ااي لللا ازيالت،
ادرة للاادخل ،والاادعم القااانوين للل ازيالت ماان خااالل توكياال ااام للل ازيالت
والااورك التأهيليااة املا "
اللوايت لي ن ٍام للدفا علهن الماام القرااء ،وتقاد استشاارات ان كاو ن معسارات مااداي،
والخريا توفري احتياجات شخصية لللزيالت.
 -206ا ة ةةدمات ال ع ة ةةام :ت ا ااوفر مراك ا ااز اإلئ ا ااالي وال ا ااتأهيل وج ا ااات طع ا ااام بش ا ا ل يراع ا ااي
احتياجات اللزالء من اللاحية الصحية من حيت التلو الغاذائي املابلاوب وحتراري بار مت ماذائي
خاص لللزيالت اثلاء ف ة اكمل.

76

GE.19-14460

CAT/C/PSE/1

 -207وكااذلاب ي فاال القااانون اتااه يف املااادة ( )37اكااق لللزياال جن يسااتحم مارت علااى األقاال
يف األس و ئايفا ومارة واحادة علاى األقال يف األسا و شاتاء والن يغسال وجهاه والطرافاه مارت يف
اليوم ئ احا ومساء ،والن يغسل مالبسه مرة واحادة علاى األقال يف األسا و  ،إلضاافة اىل قاص
شعره مرة واحدة يف الشهر ،وحالقة قله مرت على األقل يف األس و  .كما يقذ على إدارة املركز
مسؤولية تزويد حجرة اللزيل بوسائل اإل رة ووسائل التدفسة الايم ال د ،وتوة وج ات الابعام على
اللزالء يف امل ان املعد له يف حجرته يف األوقات املقررة.
حتدايت اخلدمات الصحية يف مراكز االصالح والت هيل
 -208رمم التابور اكائل يف املوضو الابيب يف مراكز اإلئالي والتأهيل ،إال الن بعض مراكز
اإلئالي ما ةالت تعاين من بعض اللقص الحتياجات التابويرية ،حيت يفتقر بعرها لعيادات
ط ية الو لوجاود الط ااء و رضا بشا ل دائام ،وكاذلاب عادم وجاود ط ياب السالان وط ياب نفساي،
يف مال ية مراكز اإلئالي والتأهيال ،األمار الاذي يراابر إدارة تلااب املراكاز للقال اكااالت املرضاية
للمستشفيات اك ومية الو ا دمات الاب ية العس ري.
 -209تعرض اات مال ي ااة مراك ااز اإلئ ااالي والتأهي اال يف دول ااة فلس اااب للت اادمري م اان ق اال قا اوات
اإلحااتالل اإلسارائيلية بعااد اناادال انتفاضااة األقصااى عااام  ،2000والثاار لاااب بشا ل ك ااري علااى
الدائهاا وحادت مان قاادر ا علاى حتقياق الغارض األساسااي مان وجودهاا .األمار الااذي الدى إلدارة
العاماة ملراكاز اإلئاالي والتأهيال إىل ال حات عان بادائل ملعاجلاة هاذه املشا لة ،فلجاأت إىل تاارميم
بعض املراكز مثل مركز إئالي و هيل جل و بل والظاهرية.
إحصائيات الزايرات واخلدمات ال بية (حطب عدد النزالء انبلمب لسعالج) لعام 2014
املركز رام ني

م

بل

اجلهة املعاجلة
1

عي ا ا ا ااادة ط ا ا ا ااب ع ا ا ا ااام (يف 2144
املركز)

5976

1178

3757

3834

2220 2200

2

السلان (يف املركز)

3

ا دمات الاب ية العس رية 165

4

مستشفى ح ومي

131

162

5

مستشفى بيت كم

7

11

46

6

وةارة الصحة

169

89

29

70

7

عيادات خارجية

107

294

0

87

62

8

حتويالت العالىل ا ارجي 6

22

35

9

14

1

15

33

3

9

31

0

3656

7764

1855

4743

4966

2644 2954

9

ط يب خاص يف املركز

اجملمو
GE.19-14460

912

بي ا ا ا ا ا ا ا ا اات ارةا
كم

جل

ا ليل

طول رم

اجملمو
21309

1172

403

705

882

428

269

4771

5

60

0

1

219

13

463

101

104

98

76

109

781

2

3

30

1

100

41

0

7

405

0

0

550

5

92

20

111
28582
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إحصائيات الزايرات واخلدمات ال بية (حطب عدد النزالء انبلمب لسعالج) لعام 2015
املركز رام ني

م

بل

بيت كم ارةا

جل

ا ليل

طول رم

اجملمو

اجلهة املعاجلة
1

عيا ا ا ااادة طا ا ا ااب عا ا ا ااام (يف 2140
املركز)
997

668

1106

4200

2619 2212 2759

2

السلان (يف املركز)

3

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادمات الاب يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 196
العس رية

4

مستشفى ح ومي

202

175

5

مستشفى بيت كم

6

19

60

6

وةارة الصحة

214

171

24

101

7

عيادات خارجية

90

325

4

202

35

8

حتويالت العالىل ا ارجي 13

27

6

7

7

11

9

21

31

0

30

48

0

3879

2805

1684

5480

3147 2875 3627

ط يب خاص يف املركز

اجملمو

15704

1365

312

809

656

479

362

4980

24

47

10

0

48

15

340

125

121

66

104

120

913

0

8

21

3

117

48

0

10

568

0

0

656

6

77

12

142
23497

إحصائيات الزايرات واخلدمات ال بية (حطب عدد النزالء انبلمب لسعالج) لعام 2016
املركز رام ني

م

بل

بيت كم ارةا

جل

ا ليل

طول رم

اجملمو

اجلهة املعاجلة
1

عيا ا ا ااادة طا ا ا ااب عا ا ا ااام (يف 2788
املركز)

2

السلان (يف املركز)

3

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادمات الاب يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 194
العس رية

4

مستشفى ح ومي

235

240

5

مستشفى بيت كم

9

3

36

6

وةارة الصحة

25

84

14

102

7

عيادات خارجية

144

257

0

142

40

8

حتويالت العالىل ا ارجي 16

5

3

16

2

78

205

6799

5641 1130

2634

2079 3239

24310

1128

294

771

9402

429

253

4022

18

43

0

0

43

7

305

118

157

45

288

83

1166

0

2

12

0

62

46

0

15

286

0

0

583

2

5

49
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املركز رام ني

م

بل

بيت كم ارةا

جل

ا ليل

طول رم

اجملمو

اجلهة املعاجلة
9

ط يب خاص يف املركز

اجملمو

14

23

32

8

3639

8566

6843 1646

11

34

6

3745

2453 4019

128
30911

إحصائيات الزايرات واخلدمات ال بية (حطب عدد النزالء انبلمب لسعالج) لعام 2017
املركز رام ني

م

بل

بيت كم ارةا

جل

ا ليل

طول رم

اجملمو

اجلهة املعاجلة
1

عيا ا ا ااادة طا ا ا ااب عا ا ا ااام (يف 3076
املركز)

7291

2

السلان (يف املركز)

1271

3

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادمات الاب يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 142
العس رية

5056 1280

5240

1686 3095

26724

1473

302

685

941

507

303

5482

34

21

0

0

219

0

416

4

مستشفى ح ومي

105

234

161

158

85

192

71

1006

5

مستشفى بيت كم

2

11

80

2

2

12

1

110

6

وةارة الصحة

27

67

7

15

161

0

4

281

7

عيادات خارجية

236

312

0

130

144

0

0

822

8

حتويالت العالىل ا ارجي 15

27

9

6

8

14

2

81

9

25

44

4

17

26

1

11

128

4899

9493

6069 1864

6607

2078 4040

ط يب خاص يف املركز

اجملمو

35050

االوضاع املعيشية والصحية لألير يف يجبن االحتالل اإليرائيسي
 -210اسااتمرت ق اوات مصاالحة السااجون اإلس ارائيلية يف مصااادرة اكقااو األساسااية لألساارى
واملعتقل ا الفلسااابيلي  ،فماةالاات حتاارم املسااات ماالهم ماان حقهاام يف تلقااي ةايرات عائليااة ،وعاازل
العشارات يف ة ةياان العاازل اإلنفارادي جااة خمااالفتهم لاوائ السااجن الو بذريعااة األسا اب األمليااة.
كما توائل قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية حرمان املعتقل مان ارساة حقهام يف التعلايم يف
مس ااعى مس ااتمر للتلص اال لتزاما ااا مبوج ااب اتف ااا /14ااير 2012/ال ااذي قر ااى عل ااى تسا اري
األسرى من القسام العزل ،وحتس الظروف املعيشاية لألسارى كافاة ،والساماي لألسارى واملعتقلا
بتلقا ااي ةايرات ملتظما ااة ما اان ويها اام ،وتعها اادات شا اافوية للحا ااد ما اان سياسا ااة اإلعتقا ااال اإلداري
التعسفي.
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 -211ملاذ عاام  1967وحاىت اترياخ  7شا اا/ف اير  ،2019إستشاهد  218الساري فلساابيين
يف سااجون االحااتالل اإلسارائيلي 75 ،نتيجااة القتاال العمااد 7 ،نتيجااة إطااال اللااار علاايهم بصااورة
م اشرة داخل السجون 63 ،نتيجة اإلئال الابيب املتعمد والاذي تلتهجاه إسارائيل بصاورة لهجاة
وواسعة اللابا كلو من التعذيب وسوء املعاملة ضد األسرى الفلسابيلي  ،واستشاهد  73اساري
فلسابيين حتت التعذيب امل اشر.
األير املرض
 -212ي لا عاادد األسارى املرضااى داخال سااجون االحاتالل الكثاار مان ( )1800السااري الي حاوايل
ربذ امجايل االسرى ،بيلهم ( )26السري مريرا لسرطان ،قرابة ( )80معتقال يعانون من اعاقات
متلوعة (جسدية ونفسية وحسية) ومريهم يعانون من المراض مزملة وخابرية ،ويعيس هؤالء ظروفا
مأس اااوية نتيجا ااة اإلئا ااال املتعما ااد والتعا ااذيب القاس ااي والتل يا اال ملرضا ااى وعا اادم تا ااوفري األدوات
املساعدة م واالستهتار آبالمهام واوجااعهم وعادم االكا اث مبعاا م واحتياجاا م اا ياؤدي اىل
تفاااقم اإلئااابة واسااتفحا ا ااا يش ا ل خاب ارا إلئااابة شعاقااات مسااتدمية ج اراء تلاااب الظااروف.
حياات ا اام ةتاااجون للرعايااة الصااحية الدائمااة وال يتلقااون العااالىل وال حااىت الدت وسااائل الرعايااة
الصاحية ،حيات ان االسارى مصاابون جخابار األماراض املستعصاية ويعيشاون فيماا يسامى "عيااادة
سجن الرملة" اليت تفتقر ألدت االحتياجات الاب ية بش ل دائم.
 -213إلض ااافة اىل ال ث ااري م اان األس اارى ال ااذين مت إعتق ااا م وه اام جرح ااى ومص اااب برئ اااص
اإلحا ااتالل ضا اامن محا ااالت اإلعتقا ااال الواسا ااعة وامل ثفا ااة الا اايت تلفا ااذها سا االابات اإلحا ااتالل الو مت
إختابافهم من سيارات اإلسعاف ومان املستشافيات ،لااب عاالوة علاى ماا يواجهوناه مان سياساة
اإلئال الابيب املتعمد.

اامتة
 -214إن دولااة فلساااب هااي دولااة ااة للسااالم ،مؤملااة مب اااد العدالااة والدميوقراطيااة وحقااو
اإلنسان ،وملتزمة مبيثا األمام املتحادة و التفاقياات الدولياة الايت انرامت اليهاا ،وساعيا إلرساا
مفاااهيم حقااو اإلنسااان يف دولااة فلساااب  ،فقااد كاناات اتفاقيااة ملاهرااة التعااذيب الوىل اتفاقيااات
حقو اإلنسان اليت انرمت اليها عام  ،2014اىل جانب العهد الدويل ا اص كقو املدنية
والسياس ااية والعه ااد ال اادويل ا اااص كق ااو االقتص ااادية واالجتماعي ااة والثقافي ااة واتفاقي ااة حق ااو
الابفل واتفاقية القراء على مجيذ الش ال التمييز ضد املرالة واالتفاقياة الدولياة للقرااء علاى مجياذ
الش ال التمييز العلصري واتفاقية حقو األشخاص وي اإلعاقة.
 -215اقرت دولة فلسااب الجلادة السياساات الوطلياة لالعاوام ( )2022-2017وقاد دسات
فيهااا التزاما ااا املل ثقااة ع اان اتفاقي ااات حقااو اإلنس ااان ال اايت انراامت اليه ااا ،م ااا يؤكااد ع اازم دول ااة
فلساااب علااى الوفاااء جتااى ئااورة بواج ا ااا جتاااه مواطليهااا و م ا ح اراي م األساسااية ،وضاامان
حقا ااو اإلنسا ااان والعدال ا ااة واملسا اااواة ا اام ،وت ا ااوفري الفا اارص ومحايا ااة الفس ا ااات املهمشا ااة .كم ا ااا الن
اإلج اراءات اإلئ ااالحية ال اايت اخت ااذ ا الجه اازة دول ااة فلس اااب مل ااذ االنر اامام اىل اتفاقي ااة ملاهر ااة
التع ااذيب والا اوارد كره ااا يف التقري اار س ا اواء التشا اريعية مب ااا فيه ااا الق ا اوان املس ااتحدثة والتع ااديالت
القانونية ،الو التلفيذية مبا فيها التعليماات واالوامار واألنظماة املختلفاة كانات ترمجاة لتلااب األجلادة
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السياسية الوطلية وجتسيدا لرؤاي دولة فلساب املتمثلة جئية اح ام حقاو اإلنساان ،وائهاا تلااب
اكقو اليت نصت عليها اتفاقية ملاهرة التعذيب.
 -216انرمت دولة فلساب إىل ال وتوكول االختياري التفاقية ملاهراة التعاذيب بتااريخ 29
ديساام  2017و لاااب كياادا علااى مراايها قاادما يف املسااار الصااحي ااو ملاهرااة التعااذيب،
كمااا الن عملهااا الاادؤوب واملسااتمر لتعاااون مااذ الشااركاء الااوطلي ماان مؤسسااات اجملتمااذ املاادين
اكقوقية وا يسة املستقلة كقو اإلنساان والشاركاء الادولي مباا فايهم اللجلاة الفرعياة مللاذ التعاذيب
و خري دليل على التقدم املستمر لدولة فلساب يف الوفاء لتزاما ا املل ثقة عن اتفاقياة ملاهراة
التعذيب.
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