املؤمتر الوطين حول
«الفوائد اليت جتنهيا دولة فلسطني والتحديات
اليت ترتتب علهيا من التوقيع عىل الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة وتنفيذها»
تقرير موجز وتوصيات
ترشين األول/أكتوبر 2015

نبذة حول مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل
القوات املسلحة ()DCAF
ميثل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
مؤسسة دولية تكرس نفهسا ملساعدة الدول  -األنمظة
الدميوقراطية الراخسة والناشئة  -عىل تعزيز حمك القطاع
األمين مضن إطار دميوقرايط حيرتم مبدأ سيادة القانون.
ويقدم املركز الدمع واالستشارات عىل املستوى الوطين
ويرىع تنفيذ الرباجم اليت توفر املساعدة العملية يف هذا
املجال للدول اليت تسىع إىل الهنوض بتعزيز حمك القطاع
األمين فهيا .ويعمل املركز بصورة مبارشة مع احلكومات
الوطنية واحمللية ،والربملانات ،ومنمظات املجمتع املدين،
واملؤسسات الدولية وقوات الدفاع واألمن.
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات
املسلحة ( )DCAFيف فلسطني
يزاول مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
معله يف األرض الفلسطينية احملتلة منذ العام  .2005ويسىع
املركز ،بصفته مؤسسة حمايدة ومستقلة ،إىل تقدمي املساعدة
للفلسطينيني بغية االرتقاء بآليات احلمك الرشيد يف القطاع
األمين .مكا يعمل املركز عىل بناء قدرات األطراف امللكفة
بتقدمي خدمات األمن والعدالة ،واليت تتسم بفعاليهتا وكفاءهتا
وشفافيهتا ،وختضع لرقابة السلطات التنفيذية والترشيعية
وإرشافها ولملساءلة الوافية أمام املجمتع املدين الفلسطيين
وقادته املنتخبني.
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الرتمجة
ياسني السيد
صورة الغالف © :مجيع حقوق الطبع والنرش حمفوظة،
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة2015 ،
رمق االيداع الدويل :
© مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة،
 ،2015مجيع حقوق الطبع والنرش حمفوظة

املقدمة

اعمتدت امجلعية العامة لألمم املتحدة الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف العام ،2002
ودخل هذا الربوتوكول حزي النفاذ والرسيان يف العام .2006

وينفرد هذا الربوتوكول االختياري من بني مجيع االتفاقيات
والربوتوكوالت الدولية ويمتزي عهنا لكونه ال يأيت بأي قاعدة
ً
وعوضا عن ذلك ،يعزز هذا الربوتوكول قدرات األنمظة
جديدة.
الوطنية يف تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب ،اليت انضمت
إلهيا دولة فلسطني يف يوم  2نيسان/أبريل  .2014وينص
الربوتوكول عىل اعمتاد نظام يتيح ألجهزة الرقابة الدولية
والوطنية املستقلة زيارة مجيع األماكن اليت حُيرم فهيا
األخشاص من حريهتم .ويف يوم  18ترشين األول/أكتوبر،
بلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب  80دولة (مهنا لبنان واملغرب وتونس من
العامل العريب) ،باإلضافة إىل  18دولة أخرى وقعت عىل هذا
الربوتوكول.
وقد عرب كبار املسؤولني الفلسطينيني ،خالل العام ،2015
عن تطلعاهتم بأن يروا دولة فلسطني توقع عىل الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .ويف هذا السياق ،وجه
ديوان الرائسة الدعوة إىل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية
عىل القوات املسلحة لتنظمي مؤمتر وطين حتت رعاية خفامة
رئيس دولة فلسطني حول «الفوائد اليت جتنهيا دولة فلسطني
والتحديات اليت ترتتب علهيا من التوقيع عىل الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينة وتنفيذها».
يستعرض هذا التقرير املوجز النتاجئ الرئيسية اليت خلص
إلهيا هذا املؤمتر الوطين والتوصيات اليت خرج هبا.

اخللفية

ما يزال مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات
املسلحة يعمل ،منذ العام  ،2005بصورة وثيقة الصلة مع
القوات األمنية ومؤسسات السلطة التنفيذية واملجمتع املدين
يف فلسطني عىل تعزيز آليات املساءلة وااللزتام مبعايري حقوق
اإلنسان الدولية .ويف هشر متوز/يوليو  ،2015عقد املركز
سلسلة من ورشات العمل واملنتديات اليت طرح هذا املوضوع
فهيا عىل بساط البحث .وعرض املركز النتاجئ اليت خلصت
إلهيا النقاشات اليت دارت يف هذه الورشات واملنتديات عىل
سيادة الرئيس محمود عباس ومستشاره القانوين السيد
حسن العوري.
وقد حرص املركز يف تنظمي هذه النقاشات وورشات العمل
عىل مضان مشاركة القطاع األمين جبميع أراكنه وفروعه،
ومبا يمشل ممثلني عن ديوان الرائسة ،ومكتب املفتش العام
يف مكتب الرئيس ،ووزارة الداخلية ،ووزارة العدل ،ووزارة
الشؤون اخلارجية ،وجملس القضاء األعىل واألجهزة األمنية
(الرشطة املدنية ،واألمن الوقايئ ،وهيئة القضاء العسكري
وجهاز املخابرات العامة) ،إىل جانب ممثلني عن منمظات
املجمتع املدين.
وقد أكد املشاركون يف النقاشات اليت نمظها املركز عىل
فكرة توقيع دولة فلسطني عىل الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب ،حيث حيدد هذا الربوتوكول اخلطوات
الواحضة والعملية اليت ينبيغ االسرتشاد هبا يف تنفيذ
اتفاقية مناهضة التعذيب ،اليت باتت فلسطني دولة موقعة
علهيا .مكا أشار املمثلون الذين شاركوا يف جلسات النقاش
إىل أن التوقيع عىل الربوتوكول االختياري:
• يضيف املصداقية عىل الزتام فلسطني مببادئ احلمك
الرشيد وحقوق اإلنسان ،مبا يمشل االلزتام الذي أبدته
لألمم املتحدة خبصوص مناهضة التعذيب.
• يأخذ بيد فلسطني يف تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من خالل حتديد الوسائل
الواحضة اليت تكفل هلا إنفاذها.
• يهسم يف جرس الفجوة القامئة بني املجمتع املدين
والقوات األمنية من خالل إنشاء آليات الرقابة املستقلة
(’آلية وقائية وطنية‘).
• يعزز ماكنة فلسطني يف منظومة املعاهدات الدولية.
• يرتيق بمسعة فلسطني وصيهتا.
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املؤمتر الوطين

بنا ًء عىل النتاجئ اليت خلصت إلهيا ورشات العمل ،طلب ديوان
الرائسة إىل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات
املسلحة تنظمي مؤمتر وطين حتت رعاية خفامة رئيس دولة
فلسطني حول «الفوائد اليت جتنهيا دولة فلسطني والتحديات
اليت ترتتب علهيا من التوقيع عىل الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفيذها».
واكنت األهداف اليت سىع املؤمتر إىل حتقيقها تمكن يف
مناقشة احملاور التالية والوقوف عندها وفهمها:
• الفوائد احملمتلة اليت جتنهيا دولة فلسطني من التوقيع
عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة.
• االلزتامات اليت يرتهبا الربوتوكول عىل الدول املوقعة
هيلع.
• املعايري الدولية اليت ينبيغ تطبيقها من أجل وضع
الربوتوكول موضع التنفيذ.
• الطرق اليت اعمتدهتا الدول األخرى يف تنفيذ
الربوتوكول.
• الطريقة اليت تستطيع فلسطني اعمتادها يف تنفيذ
الربوتوكول ،واألمور اليت قد حتتاج إلهيا ليك تمتكن
من تطبيقه.
وقد ُعقد هذا املؤمتر الوطين يف يوم  18ترشين األول/أكتوبر
 2015يف مدينة رام اللـه.
وشارك يف املؤمتر ممثلون عن ديوان الرائسة ،وجملس
الوزراء ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الشؤون اخلارجية ،ووزارة
العدل ،وإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ،وهيئة القضاء
العسكري ،وقوات األمن الوطين ،والرشطة املدنية ،وجهاز
االستخبارات العسكرية ،وجهاز املخابرات العامة ،ومنمظات
املجمتع املدين واملؤسسات الدولية ،مبا فهيا مكتب املفوض
السايم لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
واكن املتحدثون الرئيسيون يف املؤمتر:
• معايل السيد حسن العوري ،املستشار القانوين
للرئيس محمود عباس ،بالنيابة عنه
• السيد أمحد حنون ،رئيس النيابة ،رام اللـه
• د .جان-بيري ريستيليين (،)Jean-Pierre Restellini
رئيس اللجنة الوطنية السويرسية ملنع التعذيب
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• السيدة اكثرين بوليه ( ،)Catherine Pauletاللجنة

الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،فرنسا

• السيد خمتار طرييف ،الرئيس السابق للرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق اإلنسان ،وعضو اللجنة التنفيذية
لملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب
• السيد معار دويك ،اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان
• السيد شعوان جبارين ،املدير العام ملؤسسة احلق
• السيدة رندة كركر ،رئيس وحدة الشؤون القانونية،
مكتب للرئيس

النتاجئ الرئيسية اليت خلص إلهيا املؤمتر
 -1عرب مجيع املشاركني يف املؤمتر عن تطلعاهتم بأن يروا
دولة فلسطني توقع عىل الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املجمتع املدين مثل مؤسسة احلق  -مع األجهزة األمنية
وتزور أماكن االحتجاز .ومع ذلك ،مل تمُ نح أي منمظة من
هذه املنمظات احلق حىت اآلن يف زيارة أماكن االحتجاز
دون اإلعالن عهنا.

 -2حتظر الترشيعات الفلسطينية التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ومع
ذلك ،ال تنص هذه الترشيعات عىل حظر مجيع أصناف
التعذيب ،وال تمشل مجيع املعايري اليت تقررها ’قواعد
مانديال‘ أو اتفاقية مناهضة التعذيب( .انظر اإلطار 1
أدناه).

 -9من شأن اعمتاد آلية وقائية وطنية أن يساعد يف سد
اهلوة القامئة بني املجمتع املدين واألجهزة األمنية .ومتلك
اآللية الوقائية الوطنية ،بصفهتا آلية مستقلة ،القدرة عىل
الوصول إىل أماكن االحتجاز دون قيود .ويف الوقت
نفسه ،تستطيع هذه اآللية تقدمي االستشارات لألجهزة
األمنية حول التغيريات اليت ينبيغ هلا اعمتادها من أجل
الوفاء باملعايري الدولية.

 -3ميثل التعذيب واملعاملة الالإنسانية مشلكة عاملية .ويه
ال تقترص عىل دول بعيهنا ،بل تقع كذلك يف أغىن الدول
وأكرثها تقد ًما.
 -4تثبت دولة فلسطني ،بتوقيعها عىل الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذه ،أهنا تتحمل املسؤولية
عن حالة حقوق اإلنسان يف املواضع اليت تقع حتت
سيطرة السلطات التابعة هلا.
 -5يف الوقت الذي أقر فيه املشاركون من منمظات املجمتع
املدين واألجهزة األمنية بأهنم تلقوا شاكوى حول سوء
املعاملة والتعذيب ،تباينت إفادات هؤالء املشاركني حول
عدد تلك الشاكوى.
 -6غال ًبا ما تقع املعاملة الالإنسانية بسبب انتشار الظروف
الرديئة (االفتقار إىل املوارد) أو بسبب االفتقار إىل
املهارات واملعارف (القدرات الفنية املناسبة أو املعرفة
باملعايري املالمئة).
 -7ينبيغ لفلسطني أن تثبت أهنا تستطيع تنفيذ االتفاقيات
الدولية اليت وقعت علهيا .ومن شأن التوقيع عىل
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أن
يساعد فلسطني عىل تنفيذ االتفاقية .وبذلك ،ينظر إىل
التوقيع عىل هذا الربوتوكول باعتباره خطوة يف االجتاه
الصحيح.

 -10تبني األمثلة الواردة من فرنسا وتونس أن الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،وال سميا
املبادرات اليت تريم إىل إنشاء آلية وقائية وطنية ،تهسم
يف االرتقاء بأداء القوات األمنية.
 -11مكا تتكفل آليات الرقابة املستقلة ،من قبيل اآللية الوقائية
الوطنية ،حبامية األجهزة األمنية من توجيه االهتامات
الكيدية إلهيا .وفضلاً عن ذلك ،تساعد هذه اآللية يف
إطالع األجهزة األمنية وقادهتا عىل حاالت سوء املعاملة
اليت مل يكونوا عىل عمل هبا وتهسم بالتايل يف تقليص
املخاطر النامجة عهنا أو القضاء علهيا ،مما يفيض إىل
تعزيز نزاههتم وترسيخها.
 -12ال ختضع مؤسسات العالج النفيس يف فلسطني للرقابة
يف هذه اآلونة .وحيث أن مؤسسات العالج النفيس
والبيوت اليت تؤوي األطفال ومراكز اهلجرة تعترب مبثابة
أماكن قد حيرم فهيا األخشاص من حريهتم ،تستطيع
اآللية الوقائية الوطنية زيارة هذه املؤسسات يف حال
وقعت دولة فلسطني عىل الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب.

 -8يتوفر جانب كبري من اهليلكيات املؤسسية املطلوبة
للنجاح يف وضع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب موضع التنفيذ ،حيث توجد الوحدات املختصة
بتليق الشاكوى والتحقيق فهيا يف لك وزارة وجهاز
أمين .وفضلاً عن ذلك ،تعمل عدة منمظات فلسطينية
 -من قبيل اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان أو منمظات
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اإلطار ( :)1الترشيعات بشأن منع التعذيب يف فلسطني
حتظر الترشيعات الفلسطينية التعذيب واملعاملة الالإنسانية .والنصان الرئيسيان اللذان ينصان عىل منع التعذيب مها:
 )1القانون األسايس املعدل لسنة 2003
ينص هذا القانون ،الذي يعترب مبثابة دستور دولة فلسطني ،عىل حظر التعذيب:
املادة ()13
 -1ال جيوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل املهتمون وسائر احملرومني من حرياهتم معاملة الئقة.
 -2يقع باطلاً لك قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحاكم الفقرة األوىل من هذه املادة.
 )2قانون رمق ( )6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل (“الجسون”)
يتناول هذا القانون ،الذي حيمك نظام االحتجاز ،الطريقة اليت ينبيغ معاملة الجسناء ،أو االمتناع عن معاملهتم ،هبا عىل وجه
أكرب من التفصيل.
املادة ()37
 -2مينع تعذيب الزنيل أو استعامل الشدة معه ،ما عدا ما هو منصوص هيلع يف املادتني  20و  21من القانون.
 -3مينع خماطبة الزنيل ببذاءة أو بألقاب حمقرة.
ويتطرق الفصل العارش ،الذي يتناول حقوق الزنالء ،إىل بيان الطريقة اليت جيب مراعاهتا يف معاملهتم عىل وجه التفصيل .فعىل
سبيل املثال ،ينص هذا الفصل عىل وجوب المساح للزنيل بأن يغسل وجهه وأطرافه مرتني يف اليوم صباحًا ومسا ًء ،وتوزيع
ً
فراشا يتألف من فرشة إسفنج ومخس بطانيات صوف.
وجبات الطعام يف األوقات املقررة وعىل إعطاء الزنيل
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التوصيات
أوىص املؤمتر :دولة فلسطني:
• إيداع صك االنضامم إىل الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لدى األمني
العام لألمم املتحدة.
• إجراء مراجعة مدروسة لملوارد املتاحة لدهيا قبل
التوقيع عىل الربوتوكول.
فسوف تواجه فلسطني مجلة من التحديات عقب
انضاممها هلذا الربوتوكول ،وعلهيا أن تكون مستعدة
للتغلب علهيا وجتاوزها .وقد يكون من املفيد ،يف
هذا املقام ،تشكيل مجموعة معل فلسطينية ،تتألف
من األجهزة احلكومية املعنية ورشاكهئا من منمظات
املجمتع املدين ،للتأكد من توفر الدمع الواسع من
املجمتع لاللزتامات املتصلة بتنفيذ الربوتوكول.

املجمتع الدويل:
• مساندة دولة فلسطني يف االنضامم إىل الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذه من خالل
 تطوير القدرات الفنية لدى مجيع األطراف اليتتشارك يف تنفيذ الربوتوكول.
 توفري الدمع الفين ،مبا يمشله من أجهزة الطبالرشيع ،لألجهزة األمنية من أجل متكيهنا من
الكشف عن حاالت التعذيب ومنعها.
 هتيئة األجهزة األمنية ورفع مستوى وعهيا ،حبيثتصبح رشيكاً يف تنفيذ الربوتوكول.
 االرتقاء بفهم األجهزة األمنية لملعايري الدوليةاملتصلة مبعاملة احملتجزين.

• إنشاء اآللية الوقائية الوطنية
ينبيغ لدولة فلسطني أن تسن قانونًا مينح اآللية الوقائية
الوطنية االستقالل الذي يلزمها والصالحيات واملوارد اليت ال
تستغين عهنا لتأدية معلها (انظر اإلطار  2أدناه).

األجهزة االمنية الفلسطينية:
• املشاركة الفاعلة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب من خالل
 التعاون مع اآللية الوقائية الوطنية ومنمظات املجمتعاملدين يف حتسني ظروف االحتجاز ومحاية حقوق
احملتجزين.
 المساح لآللية الوقائية الوطنية بالوصول إىل مجيعأماكن االحتجاز دون قيود ،والمساح هلا بإجراء
الزيارات إىل هذه األماكن دون اإلعالن عهنا.

وما يزال مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة وديوان الرائسة عىل أمت االستعداد ملساندة املسايع اليت تريم
إىل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ ،وتقدمي املساعدة الرضورية إلنفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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اإلطار ( :)2اآللية الوقائية الوطنية
يقع النص الذي يشرتط عىل الدول املوقعة عىل الربوتوكول إنشاء ’آلية وقائية وطنية‘ يف صلب الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .و ُيفرتض يف هذه اآللية أن تكون هيئة
حكومية مستقلة متلك القدرة عىل الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز وجسالهتا دون قيود ،وأن يكون هلا احلق يف إجراء
الزيارات دون اإلعالن عهنا.
وليس هناك من قواعد تبني الشلك الذي تأيت هذه اآللية هيلع .وعىل وجه العموم ،توجد ثالثة أنواع رئيسية لآللية الوقائية
الوطنية:
 )1مؤسسات متخصصة جديدة :خيتار الكثري من الدول ،كفرنسا ،إنشاء مؤسسة جديدة تتوىل الدور الذي تؤديه اآللية
الوقائية الوطنية عىل وجه اخلصوص.
 )2مؤسسات حقوق اإلنسان القامئة يف األصل :ختتار غالبية الدول رصف الدور الذي تضطلع اآللية الوقائية الوطنية
به إىل إحدى مؤسسات حقوق اإلنسان املوجودة فهيا.
 )3حتويل عدة مؤسسات إىل آلية وقائية وطنية :ختتار بعض الدول حتويل الدور الذي تؤديه اآللية الوقائية الوطنية إىل
مؤسسات خمتلفة ،تتوىل تنسيقه بيهنا فميا بعد .وميكن اللجوء إىل هذا اخليار ليك تمتكن املؤسسات املختلفة من تغطية
خمتلف املناطق اجلغرافية أو خمتلف أنواع أماكن االحتجاز .وعىل سبيل املثال ،تعمل  18آلية وقائية وطنية يف اململكة
املتحدة.
الرشوط الواجب استيفاؤها يف اآللية الوقائية الوطنية
• أن يمت إنشاؤها وحتديدها مبوجب القانون
• أن تمتتع باالستقالل يف معلها
• أن تمتتع باالستقالل املايل ،وأن يتوفر هلا ما يكفهيا من املوارد
• أن متلك القدرات واملعارف املهنية الرضورية اليت متكهنا من أداء املهمة املولكة إلهيا
• أن متنح الصالحيات اليت متكهنا من زيارة أي ماكن من أماكن االحتجاز أو زيارهتا مجيعها بعد اإلعالن عن زياراهتا
أو دون اإلعالن عهنا
• االطالع عىل مجيع املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز واألخشاص احملتجزين
ويف فلسطني ،يرى الكثريون أن اجلهة البدهيية اليت حتتضن اآللية الوقائية الوطنية يه اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان .وقد
تأسست هذه اهليئة مبوجب أحاكم املادة ( )31من القانون األسايس املعدل لسنة  ،2003وأنشئت بصورة رمسية مبوجب
مرسوم رائيس صدر عن املرحوم الرئيس يارس عرفات.
وتتوىل اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان زيارة أماكن االحتجاز (مع أهنا ال متلك القدرة عىل إجراء زياراهتا دون اإلعالن عهنا)،
مكا تتلىق الشاكوى من املواطنني وتنظر فهيا .وحتظى اهليئة بالتقدير والثناء عىل جودة معلها والتقارير اليت تصدر عهنا.
ومع ذلك ،يساور القلق البعض حيال هيلكية متويل اهليئة ،حيث ميكن أن تؤثر هذه اهليلكية عىل استقالليهتا ،وحىت عىل قبوهلا
بصفهتا اآللية الوقائية الوطنية لدى اللجنة الفرعية لألمم املتحدة ملنع التعذيب .وتتلىق اهليئة جان ًبا من متويلها من جهات ماحنة
دولية ،وال حتصل عىل مجيع ما يلزمها من املال من املوازنة العامة .ومع أن هذا هو حال مجيع املؤسسات الفلسطينية تقري ًبا
(مبا فهيا احلكومة نفهسا) ،فقد يستلزم األمر تعديل هيلكية متويل اهليئة ليك تتواءم مع املعايري اليت تشرتطها اللجنة الفرعية
لألمم املتحدة ملنع التعذيب.
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مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFهو منمظة دولية ختتص مبساعدة الدول والدميقراطيات املتقدمة
والدميقراطيات الناشئة يف تعزيز أسس احلمك الرشيد يف القطاع األمين ،وذلك مضن إطار دميقرايط حيرتم سيادة القانون.
ويقدم املركز استشارات تتالءم وظروف الدولة اليت يعمل هبا ،باإلضافة إىل توفري براجم الدمع العملية للدول اليت تسىع لتعزيز
احلمك الرشيد يف قطاعها األمين .مكا يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFمبارشة مع احلكومات
الوطنية واحمللية ،والربملانات ،واملجمتع املدين ،واملنمظات الدولية وقوات األمن والدفاع.
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P.O. Box 1360
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Switzerland
www.dcaf.ch
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