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 للنشر الفوري 

 الفلسطينية األهلية و ا�حقوقية  ورقة موقف صادرة عن املؤسسات

 لية الوطنية ملناهضة التعذيب�شأن إقرار اآل

انضمام  إ�شاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ    تا�عت املؤسسات ا�حقوقية واألهلية الفلسطينية

ع�� مدار أر�ع  ، وأجرت  2017لل��وتو�ول االختياري امل�حق باتفاقية مناهضة التعذيب �� العام  دولة فلسط�ن  

 سنوات  
ً
بموجب    حوارا فلسط�ن  دولة  ع��  امل��تبة  االل��امات  إنفاذ  �شأن  الرس�ي  ا�ح�ومي  الفر�ق  مع 

لل��وت�ول  بإ�شاء    ؛االنضمام  األوراق آواملتمثلة  من  العديد  تقديم  وجرى  التعذيب،  من  للوقاية  وطنية  لية 

  ؛ ية الصادرة بمقتضاهوال�ي توصلت بنتيج��ا إ�� مشروع يتواءم مع ال��وتو�ول واملبادئ التوج��  ،واملق��حات

ليات الوطنية للوقاية من التعذيب بما يكفل حيادها واستقاللي��ا عن السلطة التنفيذية،  �شأن إ�شاء اآل

 ال�خ��ي ألعضا��ا، وضمان توف�� املوارد املالية لها.االستقالل و  ؛املؤسسا�ياملا�� و استقاللها كذلك 

لية الوطنية للوقاية من التعذيب، �شاء اآلإن الل��امها �شأن  و�الرغم من التأخ�� الكب�� �� تنفيذ دولة فلسط�

بقانون رقم (فوجئت املؤسسات األ  القرار  الوطنية  �شأن    2022) لسنة  25هلية وا�حقوقية بصدور  الهيئة 

 ملناهضة  
ً
ب�ن املؤسسات   لتعذيب، والذي جاء مخالفا التوافق �شأ��ا خالل ا�حوار  ال�ي جرى  املبادئ  ألهم 

ا� التعذيب،  والفر�ق  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  مشروع  بإعداد  امل�لف  ال��امات ح�ومي  خالف  كذلك 

�عزز بما  ليات الوطنية،  �شاء اآلإن  أفلسط�ن بموجب ال��وتو�ول واملبادئ التوج��ية الصادرة بمقتضاه �ش

، مما يفقدها قدر��ا من استمرار السلطة التنفيذية بذات الن�ج �� االستحواذ والسيطرة ع�� الهيئات الوطنية

باستقاللية وحيادية.  ��ا  املناطة  املهام  أداء  اآلو   ع��  عدم قدرة  املذ�ور  لية  يعكس  بقانون  القرار  ع��  وفق 

 اجتياز اختبار االستقاللية وا�حيادية منذ انطالق��ا بما يجعلها  
ً
 جسما

ً
     رسميا

ً
 ع�� حساب ألم ش�ليا

ً
اضافيا

 ومعاناة �حايا التعذيب وسوء املعاملة،  

عت��  ا�� العديد من نصوصھ مبادئ استقاللية اآللية، حيث هدم القرار بقانون املذ�ور �عت�� املؤسسات أن 

نطبق عل��ا �افة القوان�ن والتشريعات ذات تمؤسسة دولة وهيئة ح�ومية  ملناهضة التعذيب  اآللية الوطنية  

ة باملؤسسات الرسمية، كذلك اعت�� رئيس الهيئة ونائبھ والعامل�ن �� الهيئة موظف�ن رسمي�ن ينطبق الصل

يجعل   بما  العام  الشراء  لقانون  واالستدراج  الشراء  معامالت  خضوع  كذلك  املدنية،  ا�خدمة  قانون  عل��م 

الرئيس بناء ع�� تنسيب مجلس  قبل  من  طر�قة �عي�ن أعضاء اآللية  إ��    باإلضافة�املة،  اآللية هيئة ح�ومية  

وال�ي تتطلب اتخاذ  ،  مخالفة الل��امات فلسط�ن بموجب االنضمام لل��تو�ول االختياري بالوزراء �� �ل مرة.  



اق��ى معاي�� الشفافية واالستقاللية واعتماد ذات الن�ج عند اختيار األعضاء وفق ما يجري عليھ اختيار  

، إضافة للعديد من ا�خالفات ال�ي تفقد اآللية االستقاللية  ء مفو��ي الهيئات الوطنية �حقوق اإل�سانأعضا

 وا�حيادية واملوضوعية ع�� الصعد �افة. 

التوقيت هذا   �� بقانون  القرار  صدور  املؤسسات  مناهضة    ،�عت��  �جنة  مناقشة  موعد  من  شهر�ن  وقبل 

بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب   ا�� لدولة فلسط�ن �شأن ال��اما��التعذيب �� األمم املتحدة للتقر�ر األو 

مام ال�جنة �عد مرور خمس سنوات ع��  أانما هو محاولة لتحس�ن صورة فلسط�ن    ،وال��وتو�ول امل�حق ��ا

ال��امها بإ�شاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، إال أن صدور هذا القرار بقانون ��ذا الش�ل ا�خالف  

معاي�� الدولية وال��امات دولة فلسط�ن سي�ون لھ ا�ع�اس سل�ي ع�� صورة فلسط�ن أمام �جنة مناهضة  لل

 التعذيب �� األمم املتحدة وغ��ها من �جان املعاهدات والهيئات الدولية. 

  
ً
خالفا بقانون  القرارات  اصدار  لن�ج  استمرار  هو  املذ�ور  بقانون  القرار  صدور  أن  ع��  املؤسسات  تؤكد 

القرارات  ملتط  غ��  بآليات أخرى  يمكن  الوطنية  االلية  إ�شاء  أن  املعدل، وتؤكد ع��  القانون األسا��ي  لبات 

املؤسسات   ب�ن  ما  ا�حوار  �خرجات   
ً
خالفا املذ�ور  بقانون  القرار  صدور  أن  إ��  املؤسسات  و�ش��  بقانون، 

شك�� تتخذه ا�ح�ومة لتجميل   بما يجعل من ا�حوار هو اجراء   ،كررت �� أك�� من مناسبةوالفر�ق ا�ح�ومي ت

 ع�� الوقت واملوارد وعدم مراجعة مشارك��ا �� ا�حوارات املشا��ة    مما يتطلب من املؤسسات    ،الصورة
ً
حفاظا

 استخدام املؤسسات لتجميل املشهد الرس�ي.

بإلغائھ وتطالب  بقانون  القرار  لهذا  رفضها  ع��  املؤسسات  جرى    ؛تؤكد  ال�ي  ا�حوار  مخرجات  إ��  والعودة 

 وال�خصيات  ا�حقوقية  لية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتدعو املؤسساتالتوافق حولھ �شأن �شكيل اآل

   القانونية واالجتماعية
ُ
ها تقار�ر   ضمُن إ�� عدم املشاركة �� عضو�ة اآللية وفق الصيغة املذ�ورة، وأ��ا سوف ت

حظات التفصيلية ع�� القرار بقانون ال�ي تن��ك ال��امات دولة فلسط�ن بموجب  ل�جنة مناهضة التعذيب املال 

 انضمامها التفاقية مناهضة التعذيب وال��وتو�ول ا�حلق ��ا.
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