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أخبار الهيئة
للمرة الرابعة عىل التوايل

التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان يعيد اعتامد الهيئة املستقلة بتصنيف )أ(  

تم إعادة اعتماد الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان »ديوان المظالم« يف فلســطين 
بتصنيــف )أ( مــن قبــل لجنــة االعتمــاد الفرعيــة يف التحالــف العالمــي للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة، وبذلــك تكــون الهيئــة قــد حافظت 

علــى هــذا التصنيــف للمرة الرابعة علــى التــوايل منــذ العــام 2005. 
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وطنيــة  كمؤسســة  الهيئــة  مكانــة  علــى  القــرار  هــذا  ويؤكــد 
لعمــل  الناظمــة  باريــس  بمبــادئ  وملتزمــة  ومســتقلة  فاعلــة 

اإلنســان.  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات 

وحــول أهميــة اســتمرار الهيئــة يف تصنيــف )أ( قــال الدكتــور 
علــى  الهيئــة  حفــاظ  إن  للهيئــة،  العــام  المديــر  الدويــك  عمــار 
لجميــع  متكامــل  مهنــي  لعمــل  نتيجــة  جــاء  التصنيــف  هــذا 
العامليــن يف الهيئــة ومجلــس مفوضيهــا علــى مــدار الســنوات 
الماضيــة، ويؤكــد علــى اســتقاللية الهيئــة يف العمــل، األمــر الــذي 
ُيعــزز مــن مصداقيــة وموثوقيــة مواقفهــا وتقاريرهــا وتدخالتهــا 
علــى المســتويات المحليــة، اإلقليميــة والدوليــة، ومــا يســمح 
للهيئــة المشــاركة يف التدخــالت مــع منظومــة حقــوق اإلنســان 
علــى المســتوى الــدويل، مثــل لجــان معاهــدات حقــوق اإلنســان 
وطنيــة  هيئــة  وجــود  بــأن  اإلنســان، وأضاف  حقــوق  ومجلــس 
تتمتــع بتصنيــف )أ(، هــو أحــد المؤشــرات علــى التــزام دولــة 
ُيشــكل  مــا   ،2030 المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  فلســطين 
دافعــا إضافيــا لنــا جميعــا لالســتمرار يف النهــج الــذي تســير عليه 
اإلنســان يف فلســطين،  المؤسســة يف حمايــة وتعزيــز حقــوق 
والعمــل الــدؤوب علــى تطويــر وتعزيــز مكانتهــا يف المجتمــع. 

 وكانــت الهيئــة قــد باشــرت يف إجــراءات االعتمــاد منــذ بدايــة 
وتحديثــه  االعتمــاد  ملــف  بمراجعــة  وذلــك   ،2020 العــام 
وبعــد   ،2021 العــام  منتــف  يف  االعتمــاد  للجنــة  وتقديمــه 
كتوبــر  دراســة الملــف أجــرت اللجنــة لقــاًء خاصــاً مــع الهيئــة يف أ

الماضــي، للتأكــد مــن اســتيفائها لجميــع الشــروط والمتطلبــات، 
التــام  المســتقلة  الهيئــة  بامتثــال  النهــايئ  بقرارهــا  والخــروج 

لمتطلبــات التصنيف )أ(.   

مــرة كل خمــس ســنوات  يحــدث  التصنيــف  هــذا  أن   ويذكــر 
العالمــي  التحالــف  يف  الفرعيــة  االعتمــاد  لجنــة  قبــل  مــن 
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ويســتند علــى مــدى 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«2

أخبار الهيئة



الناظمــة  باريــس  لمبــادئ  االمتثــال 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  لعمــل 
اإلنســان وتتضمــن معاييــر االســتقاللية 
حقــوق  وتعزيــز  حمايــة  والشــفافية يف 

اإلنسان. 

وبهــذه المناســبة احتفــت الهيئــة يف كل 

بحضــور  وغــزة  هللا  رام  مدينتــي  مــن 
مســؤولين رســميين، وزراء، مســؤولين، 
وقــادة أجهــزة أمنيــة، واتحــاد المموليــن 
مؤسســات  عــن  ممثليــن  ومموليــن، 

رســمية وأهليــة والنقابــات.

االحتفاء باملناسبة يف 
رام الله وغزة

لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  نظمــت 
اإلنســان »دبــوان المظالــم«، يف مدينــة 
بمناســبة  خاصــة  احتفاليــة  هللا،  رام 
إعادة اعتمادهــا تصنيــف )أ( مــن قبــل 
التحالــف  يف  الفرعيــة  االعتمــاد  لجنــة 
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
المتحــدة  لألمــم  التابعــة  اإلنســان 
بحضــور  التــوايل،  للمرة الرابعة علــى 
ومشــاركة وزير العــدل الدكتــور محمــد 
الــوزراء،  رئيــس  ممثــل  الشــاللدة 
والســفير السويســري لــدى فلســطين 
العــام  والمفــوض  فيفريــكا،  فيكتــور 
العــاروري،  عصــام  األســتاذ  للهيئــة 
ومديرهــا العــام الدكتــور عمــار الدويــك، 
وقــادة  مســؤولين،  علــى وزراء،  عــالوة 
المموليــن  واتحــاد  أمنيــة،  أجهــزة 
عــن  مؤسســات  ممثليــن  ومموليــن، 

والنقابــات. وأهليــة  رســمية 

الــذي  االعتمــاد  أن  الشــاللدة  كــد  وأ
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وإنجــازا  مفخــرة  يمثــل  الهيئــة  حققتــه 
أحــد  يف  يبــرز  أنــه  باعتبــار  لفلســطين 
بجميــع  الفلســطيني  االلتــزام  جوانبــه 
انضمــت  التــي  الدوليــة  المعاهــدات 
بحقــوق  والمتعلقــة  فلســطين،  لهــا 
بــه  يقــوم  مــا  إىل  مشــيراً  اإلنســان، 
انتهــاكات  مــن  اإلســرائيلي  االحتــالل 
وتحديــدا  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
حقــه يف الحيــاة، مبينــا أن علــى األمــم 
التحــرك  الــدويل  والمجتمــع  المتحــدة 

المتعلقــة  األمميــة  القــرارات  لتطبيــق 
بحقــوق الشــعب الفلســطيني، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق بحقــه يف تقريــر المصيــر.

وأدان الشــاللدة قرار ســلطات االحتالل، 
أهليــة  مؤسســات  ســت  بتصنيــف 
كمنظمــات »إرهابيــة«، مؤكــدا ضــرورة 

إلغــاء مثــل هــذه القــرارات.

مــن جانبــه اعتبــر الدكتــور الدويــك أن 
التصنيــف الرفيــع الــذي حصلــت عليــه 

الهيئــة بمثابــة دليــل علــى تميــز مكانــة 
علــى  ليــس  حضورهــا  وقــوة  الهيئــة 
فحســب  والعــريب  المحلــي  المســتوى 
بــل والــدويل، موضحــا أن التصنيــف جاء 
مــن  كبيــر  لعــدد  الهيئــة  اســتيفاء  بعــد 
المعاييــر مثــل االســتقالل، والحصانــة، 
والوصــول ألماكــن االحتجــاز، والتصــدي 
وطرحهــا  اإلنســان،  حقــوق  النتهــاكات 

بشــكل شــمويل، إىل غيــر ذلــك.

يعنــي  »أ«،  تصنيــف  الدويــك،  وقــال 
كامــل  بشــكل  ممتثلــة  المؤسســة  أن 
لمبــادئ باريــس للمؤسســات الوطنيــة 
نفخــر  ونحــن   )...( اإلنســان،  حقــوق 
وطنيــة  مؤسســة  أول  الهيئــة  بــأن 
التصنيــف  هــذا  علــى  حصلــت  عربيــة 
ضمــن  مــن  أن  مبينــاً   ،2005 العــام 
التصنيــف،  علــى  المترتبــة  العوائــد 
جلســات  يف  المشــاركة  إمكانيــة 
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
اآلليــات  مــع  والتفاعــل  المتحــدة، 
والعضويــة  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة 
والتحالفــات  الشــبكات  يف  الكاملــة 
للمؤسســات  واإلقليميــة  العالميــة 
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وإعطــاء  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
الصــادرة  والمواقــف  للتقاريــر  صدقيــة 
المحليــة  الهيئــة، وتعزيــز مكانتهــا  عــن 

والدوليــة. واإلقليميــة 

وأشــار األســتاذ العاروري إىل أن الحفل 
رســائل،  عــدة  لبعــث  مناســبة  يمثــل 
المرحلــة  تنظيــم  ضــرورة  يف  تتمثــل 
الثانيــة مــن االنتخابــات المحليــة، داعيــا 
إىل أن يكــون العــام المقبــل عامــا إلجــراء 
والتشــريعية،  الرئاســية  االنتخابــات 
وعملهــا  الهيئــة  صــوت  أن  وبيــن 
مشــددا  ضدهــا،  وليــس  لفلســطين 
بالمقابــل علــى ضــرورة احتــرام الحريات 
العامــة مثــل حــق التظاهــر، والتجمــع، 

الجمعيــات. وتأســيس  والتنظيــم، 

يف  جاء  القرار  أن  العاروري  وذكر 
طالت  التي  اإلسرائيلية  الهجمة  ظل 
الحقوقية  المؤسسات  من  عددا 
الفلسطينية، واستمرار غياب المجلس 
التشريعي، ما يزيد من األعباء الواقعة 

على كاهل هيئات حقوق اإلنسان.

الســيد  السويســري  الســفير  وأشــاد 
باســم  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  يف  فيفــركا 
التــي  بالمهنيــة  الهيئــة  ممــويل  تجمــع 
تتمتــع بهــا، وحيويــة الــدور الــذي تلعبــه 
حصــول  أن  موضحــاً  المجتمــع،  يف 
الهيئــة علــى التصنيــف للمــرة الرابعــة 

ويعكــس  كبيــرة،  نجــاح  قصــة  يمثــل 
الدوليــة. المعاييــر  بأفضــل  التزامهــا 

الهيئــة حفــل  نظمــت  غــزة  ويف مدينــة 
مــن  ومشــاركة عدد  اســتقبال بحضور 
الرســمية والمجتمــع  الجهــات  ممثلــي 
الحقوقيــة،  والمؤسســات  المــدين 
وطاقمهــا  مفوضيهــا  مجلــس  وأعضــاء 

غــزة. قطــاع  يف 

ويف كلمتــه أوضــح المستشــار ســالمة 
بسيســو نائــب المفــوض العــام للهيئــة 
أن هــذا التصنيــف الــذي حصلــت عليــه 
الهيئــة هــو نتــاج التزامهــا بمجموعــة مــن 
المعاييــر بصفتهــا المؤسســة الوطنيــة 
المواطــن  التــي تعنــى بقضايــا حقــوق 
تكرســه  مــا  بينهــا  مــن  الفلســطيني، 
انضمــام  عمليــة  يف  الشــفافية  مــن 
المفوضيــن، بطريقة ديمقراطية ونزيهة 
بهــدف رفــد الهيئــة بدمــاء جديــدة وشــابة 
قــادرة علــى تأديــة رســالتها، مشــيراً إىل 
بثقــل  يتمتــع  المفوضيــن  مجلــس  أن 
المجتمــع  يف  كبيــرة  وأهميــة  معنــوي 
الهيئــة  عــّزز  الــذي  األمــر  الفلســطيني، 
المحليــة  األوســاط  يف  كبيــر  بشــكٍل 

والدوليــة.

من جانبه أشار المحامي جميل سرحان 
أن  غزة  لقطاع  الهيئة  عام  مدير  نائب 
الستعراض  نادرة  فرصة  اليوم  هذا 

والحوكمة  ومنهج عملها  الهيئة  جهود 
وقفت  الهيئة  أن  على  وتأكيد  داخلها، 
انتهاكات لحقوق  مواقف الرفض ألي 
الحقوق  لتعزيز  الفلسطيني  االنسان 
المواطنين،  كرامة  وحفظ  والحريات 
الفتاً إىل أن تصنيف الهيئة )أ( يعطيها 
يف  المشاركة  من  تمكنها  مكانة 
جلسات مجلس حقوق اإلنسان التابع 
اآلليات  مع  والتفاعل  المتحدة،  لألمم 
والعضوية  اإلنسان،  لحقوق  الدولية 
والتحالفات  الشبكات  يف  الكاملة 
للمؤسسات  واإلقليمية  العالمية 
وإعطاء  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
الصادرة  للتقارير والمواقف  مصداقية 
المحلية  مكانتها  وتعزيز  الهيئة،  عن 

واإلقليمية والدولية.

كمــا تــم تكريــم األســتاذ عصــام يونــس 
المفــوض العــام الســابق للهيئــة النتهــاء 
واليتــه، ويف هــذا اإلطــار تحــدث األســتاذ 
طــالل عــوكل عضــو مجلــس مفوضــي 
هــذا  علــى  الهيئــة  حفــاظ  أن  الهيئــة 
مهنــي  لعمــل  نتيجــة  جــاء  التصنيــف 
فيهــا  العامليــن  لجميــع  متكامــل 
علــى  مفوضيهــا  مجلــس  وأعضــاء 
مــدار الســنوات الماضيــة، وقــد شــرفت 
الهيئــة خــالل الســنوات الثمــان األخيــرة 
بوجــود األســتاذ عصــام يونــس عضــوا يف 
هــذا المجلــس، فنائبــاً للمفــوض العــام، 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«6

أخبار الهيئة



ومــن ثــم مفوضــا عامــا، لــم يــأُل جهــداً يف 
ترســيخ قيــم ومبــادئ العمــل الحقــويق، 
محليــا  ومكانتهــا  الهيئــة  وتعزيــز 
وإقليميــا ودوليــا ،  ورفدهــا بنتــاج جهــد 

حقــويق يزيــد عــن ثالثيــن عامــا.

ويف كلمتــه ثمــن األســتاذ عصــام يونــس 
علــى  بحصولهــا  الرفيــع  اإلنجــاز  هــذا 
أعلــى تصنيــف يمكــن أن تحصــل عليــه 
اإلنســان  لحقــوق  وطنيــة  مؤسســة 
الهيئــة  أن  التصنيــف »أ«، مبينــاً  وهــو 
اســتطاعت بجهــود عامليهــا ومفوضيهــا 
كم خبرة وعمال ومهنية وتؤسس  أن ترا
ويف  وشــفاف  مســتقر  داخلــي  لبنــاء 
كة كاملــة مــع المجتمــع وتعبيراتــه  شــرا
ومؤسســاته  واالجتماعيــة  السياســية 
ينتخــب  حيــث  واألهليــة،  الرســمية 
مجلــس المفوضيــن والمفــوض العــام 
 – الســلطة  تــداول  ويجــري  دوريــا 

أعــوام. أربعــة  كل  المســئولية 

لــه  تتعــرض  مــا  إىل  يونــس  وأشــار 
بوصمهــا  الفلســطينية  المؤسســات 
والمطلــوب  جــدا،  خطيــر  باإلرهــاب 
مــن  الخطيــر  القــرار  هــذا  مقاومــة  إزاء 
مكوناتــه  بمختلــف  الــدويل  المجتمــع 
ليــس فقــط مواقــف ورســائل تضامنيــة 
بــل بالضغــط علــى دولــة االحتالل إللغاء 
والتعامــل  شــروط  ودون  فــورا  القــرار 

يكــن. لــم  كأنــه  معــه 

وقــد ســلم نائــب المفــوض العــام للهيئة 
األســتاذ  بسيســو،  ســالمة  المستشــار 
أعضــاء  بمشــاركة  تكريــم،  درع  يونــس 
مجلــس مفوضــي الهيئــة األســتاذ طــالل 
الكحلــوت،  أمــل  والدكتــورة  عــوكل، 
والدكتــور يحيــى الســراج، ونائــب المديــر 
العام األســتاذ جميل ســرحان، معربين 
عــن شــكرهم وتقديرهــم لجهــوده خــالل 

فتــرة واليتــه مفوضــاً عامــاً للهيئــة.
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الرئيس يتسلم تقرير الهيئة السنوي 26 

الرئيس يتسلم تقرير الهيئة 
السنوي 26 ويلتقي ممثلني 

من املجتمع املدين 
واملؤسسات الحقوقية

 26 الســنوي  التقريــر  عبــاس،  محمــود  فلســطين  دولــة  رئيــس  تســلم 
للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم«، )وضــع حقــوق 
اإلنســان يف فلســطين للعــام 2020(، جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســيادته 
يف مقــر الرئاســة بمدينــة رام هللا، المفــوض العــام للهيئــة األســتاذ عصــام 
تــا ذلــك لقــاء  عــاروري والدكتــور عمــار الدويــك المديــر العــام للهيئــة. 
المــدين والمؤسســات  المجتمــع  مــع ممثليــن مــن مؤسســات  موســع 
تواجــه  التــي  التحديــات  الرئيــس  اســتعرض خالــه ســيادة  الحقوقيــة، 
القضيــة الفلســطينية، والتحــوالت المهمــة التــي تجــري يف الــرأي العــام 
العالمــي باتجــاه التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية وكشــف المشــروع 

اإلســرائيلي. العنصــري  االســتعماري 
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الــدور  أهميــة  علــى  ســيادته  كــد  وأ
المؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي  الرقــايب 
المجتمــع  ومؤسســات  الحقوقيــة 
الــذي  المهــم  الوطنــي  والــدور  المــدين، 
تقــوم بــه علــى صعيــد مســاءلة مجرمــي 
والتشــبيك  اإلســرائيليين  الحــرب 
العالمــي  المــدين  المجتمــع  مــع 
لمناصــرة القضيــة الفلســطينية. وثمــن 
مؤكديــن  اللقــاء،  هــذا  المشــاركون 
حــوار  وجــود  وأهميــة  ضــرورة  علــى 
الرســمي  السياســي  المســتوى  بيــن 
ومكونــات المجتمــع المختلفــة، بمــا يف 
ذلــك المؤسســات الحقوقيــة، باعتبــاره 
أقصــر الطــرق إليصــال الرســائل ونقــل 
يف  لبــس  أي  وإلزالــة  النظــر،  وجهــات 
المواقــف أو القــرارات، مــع ضــرورة أن 
مســتمرا. ونهجــا  جديــا  الحــوار  يكــون 

كــد ممثلــو المؤسســات الحقوقيــة  كمــا أ
واألهليــة علــى أن الخطــر األكبــر الــذي 
االحتــالل  هــو  يواجــه قضيتنــا وشــعبنا 
االســتعمارية  وممارســاته  اإلســرائيلي 
العمــل  ضــرورة  وبالتــايل  والعنصريــة، 
الداخليــة،  التوتــر  حالــة  تخفيــف  علــى 
الســلطة  بيــن  متوازنــة  عالقــة  وبنــاء 
والمجتمــع، مــن أجــل تعزيــز مقومــات 
الطاقــات  المواطنيــن، وتوجيــه  صمــود 
وجرائمــه،  االحتــالل  مواجهــة  باتجــاه 
يف  الطاقــات  واســتنزاف  هــدر  وعــدم 
الطريــق  وقطــع  الداخلــي،  الشــأن 
علــى الجهــات التــي تحــاول اســتخدام 
لرفــع  الفلســطينية  الداخليــة  األخطــاء 
أو  الوطنــي  المشــروع  عــن  الشــرعية 
اســتغالل تلــك األخطــاء للفــت االنظــار 
وضــرب  اإلســرائيلية  الجرائــم  عــن 
القضيــة  مــع  الــدويل  التضامــن  حالــة 

. لفلســطينية ا

موضــوع  المشــاركون  وناقــش 
الحــوار  اســتمرار  وضــرورة  االنتخابــات 
االنتخابــات  تنظيــم  باتجــاه  الوطنــي 
ذلــك  يف  بمــا  مســتوياتها  بكافــة 

وقــت،  بأســرع  العامــة  االنتخابــات 
دون التفريــط بالســيادة الوطنيــة علــى 
القــدس. كمــا اثــاروا عــددا مــن القضايــا 
خاصــة  العامــة،  بالحريــات  المتعلقــة 
الــرأي والتعبيــر وحريــة التجمــع  حريــة 
الســلمي، وضــرورة تفعيــل مــا ورد يف 
الصــادر يف شــباط  الرئاســي  المرســوم 
الماضــي بشــأن تعزيــز الحريــات العامــة 
اىل  التطــرق  تــم  كمــا  فلســطين،  يف 
نــزار بنــات، والقــرارات  قضيــة الناشــط 
وآليــة  القضــاء،  ووضــع  بقوانيــن، 

األمنيــة، وملــف  األجهــزة  المســاءلة يف 
غــزة. إعمــار 

المشــاركون  ســلم  اللقــاء  نهايــة  ويف 
ســيادة الرئيــس مذكــرة تتضمــن عــددا 
بهــدف  والمقترحــات  القضايــا  مــن 
وتصليــب  العامــة،  الحريــات  تعزيــز 
الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة االحتــالل، 
باســتمرار  الرئيــس  ســيادة  أوعــز  وقــد 
الحــوار ومتابعــة مــا ورد يف المذكــرة مــن 

ميــن. مضا

عمــار  عــاروري،  عصــام  الوفــد  وضــم 
ممــدوح  جقمــان،  جــورج  الدويــك، 
محمــود  جباريــن،  شــعوان  العكــر، 
قريــع،  دعــاء  ســنيورة،  رنــدا  االفرنجــي، 
أمجــد الشــوا، محمــد العبوشــي، أريــج 
عــودة، وعبــد القــادر الحســيني. وحضــر 
الدكتــور  الرئاســة  جانــب  مــن  اللقــاء 
الــوزراء،  رئيــس  نائــب  عمــرو  أبــو  زيــاد 
الدكتــور محمــود الهبــاش قاضــي قضــاة 
فلســطين مستشــار الرئيــس للشــؤون 
الدينيــة والعالقــات اإلســالمية، واللــواء 

المخابــرات  جهــاز  رئيــس  فــرج  ماجــد 
مهنــا  علــي  المستشــار  العامــة، 
مستشــار الرئيــس للشــؤون القانونيــة، 
رئيســة  عمــارة  أبــو  انتصــار  والســيدة 
ديــوان الرئاســة، والســيد أحمــد عســاف 
الرســمي،  لإلعــالم  العــام  المشــرف 
أبــو ردينــة وزيــر اإلعــالم  والســيد نبيــل 
والســيد  الرئاســة،  باســم  المتحــدث 
الرئيــس  مستشــار  الخالــدي  مجــدي 

الدبلوماســية. للشــؤون 
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الهيئــة  ويتمتــع األســتاذ عــاروري بعضويــة مجلــس مفوضــي 
منــذ عــدة ســنوات وهــو مديــر مركــز القــدس للمســاعدة القانونية 
وحقــوق األنســان، عضــو مؤســس لشــبكة المنظمــات األهليــة 
الحاليــة، وســاهم  التنســيقية  لجنتهــا  الفلســطينية، وعضــو يف 
الفلســطينية  اإلنســان  تأســيس مجلــس منظمــات حقــوق  يف 
والحملــة  المقدســيين  حقــوق  عــن  للدفــاع  األهلــي  واالئتــالف 
شــهاديت  ويحمــل  العامــة.  الحريــات  عــن  للدفــاع  األهليــة 

االجتمــاع. علــم  يف  وبكالوريــوس  اإلدارة  يف  الماجســتير 

الســنوي  نصــف  اجتماعــه  الهيئــة  مفوضــي  مجلــس  وعقــد 
برئاســة المفــوض العــام األســتاذ عصــام يونــس الــذي انتهــت 
عــن تقديــره  لمجلــس المفوضيــن، معربــاً  فتــرة واليتــه رئيســاً 
المجلــس  ترؤســه  خــالل  يونــس  األســتاذ  بذلهــا  التــي  للجهــود 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة  الشــبكة  ورئاســة 
اإلنســان، يف ســبيل تعزيز حقوق المواطن الفلســطيني وفضح 
ممارســات االحتــالل علــى مختلــف الصعــد الدوليــة واإلقليميــة.

ومواصلــة  القمعيــة  االحتــالل  إجــراءات  المجلــس  وناقــش 

الحصــار علــى قطــاع غــزة وأثــر ذلــك علــى حالــة حقــوق اإلنســان 
يف فلســطين، مؤكــداً علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة 
فلســطين  يف  اإلنســان  حقــوق  وحمايــة  تعزيــز  يف  المســتقلة 
والتصــدي لالنتهــاكات مهمــا كان مصدرهــا، األمــر الــذي يعــزز 

أرضهــم. علــى  المواطنيــن  صمــود 

الدويــك  عمــار  الدكتــور  العــام  المديــر  اســتعرض  جانبــه  مــن 
العــام  مــن  األوىل  الســتة  األشــهر  خــالل  الهيئــة  عمــل  ســير 
الجــاري 2021، وحالــة حقــوق اإلنســان بعــد التطــورات األخيــرة 

الهيئــة. عمــل  تواجــه  التــي  والتحديــات 

وجــرى خــالل االجتمــاع انتخــاب الدكتــور جــورج جقمــان مفوضــاً 
عامــاً للهيئــة خلفــاً لألســتاذ عصــام يونــس، كمــا جــرى انتخــاب 
مكتــب تنفيــذي جديــد بعضويــة كل مــن ســالمة بسيســو، أمجــد 
الشــوا، طــالل عــوكل، د. عاصــم خليــل، عصــام العــاروري، هامــة 
الداخلــي  التدقيــق  لجنــة  انتخــاب  وأيضــاً  بطــو،  ديانــا  زيــدان، 

وديــوان المظالــم الداخلــي.

مفوض عام جديد للهيئة 
ومجلس املفوضني يعقد اجتامعاته الدورية ويناقش انتهاكات 

االحتالل وحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 

مجلــس مفوضــي الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم«، ينتخــب األســتاذ عصــام عــاروري رئيســاً لمجلــس 
المفوضيــن، بعــد أن قــدم المفــوض العــام الســابق الدكتــور جــورج جقمــان اســتقالته ألســباب شــخصية، وكان مجلــس المفوضين 
وخــال اجتماعــه نصــف الســنوي الــذي جــرى منتصــف تمــوز 2021 انتخــب الدكتــور جقمــان خلفــاً لألســتاذ عصــام يونــس الــذي 

أنهــى فتــرة واليتــه.
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الهيئة املستقلة تطالب املجتمع الدويل بالضغط عىل حكومة 
إرسائيل إلنهاء احتاللها لألرايض الفلسطينية

رام هللا/ جنيــف/ طالبــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
اإلنســان »ديــوان المظالــم« المجتمــع الــدويل باتخــاذ 
إجــراءات جــادة وعاجلــة للضغط على حكومة إســرائيل 
إلنهــاء احتاللهــا الطويــل األمــد لألراضــي الفلســطينية 

واتخــاذ إجــراءات عمليــة لتعزيــز تنفيــذ القــرار 2334.

جــاء ذلــك يف كلمــة المفــوض العــام للهيئــة المســتقلة 
جلســة  يف  مشــاركته  خــالل  عــاروري  عصــام  األســتاذ 
مجلــس حقــوق اإلنســان لدورتهــا ال 48 البنــد الســابع 
المعنــون بحالــة حقــوق اإلنســان يف فلســطين وبــايق 
األراضــي العربيــة المحتلــة األخــرى التــي عقــدت بتاريخ 

كتوبــر 2021. 13 أ

االحتــالل  أن  العــام  المفــوض  مداخلــة  يف  وجــاء 
االســتيطانية  سياســاته  يواصــل  اإلســرائيلي 
مجلــس  قــرارات  متجاهــالً  والتوســعية  االســتعمارية 
األمــن الــدويل وعلــى رأســها القــرار 2334 لســنة 2016، 
ومــع ذلــك، لــم تتخــذ إســرائيل أي خطــوات لتطبيــق 
ســنوات،  خمــس  نحــو  قبــل  إقــراره  منــذ  القــرار،  هــذا 
وحــدة  ألــف   33 بنــاء  عــن  باإلعــالن  إســرائيل  ردت 
ســكنية اســتيطانية جديــدة، وبالتــوازي مــع توســعها 
االســتيطاين، هدمت إســرائيل 2400 مبنى فلســطيني 

ج. والمنطقــة  المحتلــة  القــدس  يف 

وعرضــت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل 

باشــليه، تقريــًرا عــن االســتعدادات الفنيــة واللوجســتية 
لعمــل لجنــة تقصــي الحقائــق التــي تــم إقــرار تشــكيلها 
الخاصــة  الجلســة  يف  الماضــي  مايــو  أيــار/  شــهر  يف 
حيــث  فلســطين،  دولــة  إليهــا  دعــت  التــي  للمجلــس 
تــم تعييــن أعضــاء اللجنــة الدوليــة برئاســة المفوضــة 

الســابقة لحقــوق اإلنســان نــايف بيــالي. 

كمــا عرضــت باشــليه تقريــًرا حــول الميــاه يف فلســطين، 

تنــاول االنتهــاكات اإلســرائيلية بهــذا الخصــوص والتــي 
وردت يف تقريــر مطــّول صــدر عــن مكتبهــا. وتبــع ذلــك 
الجغرافيــة  المجموعــات  ألقــت  حيــث  عــام،  نقــاش 
االنتهــاكات  مجمــل  اىل  أشــارت  كلمــات  والسياســية 
وممتلكاتــه  شــعبنا  بحــق  االحتــالل  يمارســها  التــي 

ومقدســاته.

خالل جلسة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان الهيئة تدعو 

لتبني قرار تشكيل لجنة تحقيق بجرائم االحتالل يف قطاع غزة

وكانــت الهيئــة المســتقلة قــد دعــت مــن خــالل مفوضهــا العــام )الســابق( األســتاذ عصــام يونــس يف كلمــة 
لــه أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان خــالل الجلســة الخاصــة التــي عقدهــا لمناقشــة »الوضــع الخطيــر لحقــوق 
اإلنســان يف األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية«، بتاريــخ 22 يونيــو 2021 إىل تبنــي 
األراضــي  اإلســرائيلي يف  االحتــالل  قــوات  ارتكبتهــا  التــي  للجرائــم  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  قــرار  المجلــس 

الفلســطينية المحتلــة والســيما خــالل عدوانهــا الحــريب علــى قطــاع غــزة مؤخــراً.
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وبيــن يونــس أن مــا قامــت بــه قــوات االحتــالل يــرىق لمســتوى جرائــم الحــرب، 
كــون ســيطرة إســرائيل الصارمــة علــى الفلســطينيين يف األرض الفلســطينية 
المحتلة وإســرائيل، بقوتها العســكرية الهائلة والتكنولوجيا، وبدعم من الدول 
الرائــدة، قــد اســتخدمت قوتهــا لمهاجمــة المدنييــن وممتلكاتهــم عمــداً، حيــث 
قصفــت منــازل علــى رؤوس ســاكنيها ودمــرت أبــراج وبنــى تحتيــة وتســبب يف 

مقتــل ٢٥٥ فلســطينيا مــن بينهــم ٦٦ طفــال و٣٩ امــرأة.

العــريق  للتطهيــر  المســتمرة  بمحاوالتهــا  ماضيــة  االحتــالل  دولــة  أن  وبيــن 
للفلســطينيين يف القــدس ثــم عبــر األرض الفلســطينية المحتلــة وإســرائيل، 
باســتخدام القــوة المفرطــة واالعتقــاالت التعســفية الجماعيــة وعنــف الرعــاع 
الــذي تجيــزه الدولــة. حاليــاً، تقــوم الســلطات اإلســرائيلية بالتصعيــد مــرة أخــرى، 
مــن خــالل حملــة اعتقــاالت يف القــدس ومواطنيــن فلســطينيين يف إســرائيل.

وشــدد علــى أن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن يف أنــه وعلــى مــدار 73 عاًمــا، عــاىن 
الشــعب الفلســطيني قوانيــن وسياســات وممارســات ممنهجــة، مؤسســية 
وراســخة، تهــدف إىل فــرض نظــام اســتيطاين اســتعماري للســيطرة والقمــع 
قــد  كلــه  ذلــك  األخضــر.  الخــط  علــى جانبــي  الفلســطينيين  علــى  العنصــري 
وبــأن  ودوليــة،  إقليميــة  منظمــات  عــن  صــادرة  حديثــة  تقاريــر  عليــه  كــدت  أ
نظــام الفصــل العنصــري هــذا ال يشــمل الفلســطينيين يف األرض الفلســطينية 
المحتلة فحســب، بل يشــمل الفلســطينيين أيضا يف إســرائيل، ويف كل أماكن 

تواجدهــم.

يذكــر أن مجلــس حقــوق اإلنســان عقــد هــذه الــدورة االســتثنائية بنــاء علــى طلب 
مجلــس  اإلســالمي يف  التعــاون  منظمــة  منســقة  باكســتان،  قدمتــه  رســمي 
حقــوق اإلنســان ودولــة فلســطين، وحظــي هــذا الطلــب بدعــم أغلبيــة كبيــرة مــن 

الــدول األعضــاء.

خالل الجلسة 47 ملجلس حقوق اإلنسان الهيئة نستنكر إفالت مرتكبي 

االنتهاكات اإلرسائيلية من العقاب

يف  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  كــدت  أ
التــي  اإلنســان  لمجلــس حقــوق  رقــم 47  الجلســة 
عقــدت بتاريــخ 13 يوليــو 2021 يف جنيــف، التــي 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  تناولــت سياســات 
التمييزيــة تجــاه الفلســطينيين يف الضفــة الغربيــة 
كــدت أن األســباب الجذريــة الرئيســة  وقطــاع غــزة، أ
ضــد  وجرائمــه  اإلســرائيلي  االحتــالل  لسياســات 
الفلســطينيين تكمــن يف نظــام الفصــل العنصــري 

الشــعب  علــى  للهيمنــة  إســرائيل  أسســته  الــذي 
الفلســطيني ككل، وأن أي حلــول دوليــة ال تــؤدي 
إىل إنهــاء االحتــالل االســتعماري والفصــل العنصــري 
تنهــي  ولــن  مكتملــة  غيــر  ســتكون  اإلســرائيلي 

فلســطين. يف  القائــم  الصــراع 

وأوضحــت الهيئــة مــن خــالل كلمــة مفوضهــا العــام 
مــن  كالً  أن  يونــس  عصــام  األســتاذ  )الســابق( 
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والعقــاب  للقــوة،  المفــرط  القمــع، واالســتخدام  سياســات 
خصائــص  مــن  تعــد  االســتيطان  وأنشــطة  الجماعــي، 
التــي  االحتــالل،  لســلطة  االســتعماري  االســتيطان  نظــام 
ترتكــب جرائمهــا دون عقــاب، يتجلــى ذلــك يف المخططــات 
اإلســرائيلية للتهجيــر القســري للســكان الفلســطينيين مــن 
غــزة،  علــى  المطــول  والحصــار  الشــرقية،  القــدس  أحيــاء 
والعــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة، واالحتــالل اإلســرائيلي 

الفلســطينية. لألراضــي  المطــول  الشــرعي  غيــر 

واســتنكرت الهيئــة حالــة اإلفــالت مــن العقــاب التــي يتمتــع 
مشــدداً  ومجرموهــا،  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  مرتكبــو  بهــا 
علــى أن تحقيــق العدالــة ومنــع دولــة االحتــالل مــن ارتــكاب 

المســاءلة  ضمــان  خــالل  مــن  يــأيت  الجرائــم  مــن  المزيــد 
ومحاســبة مجرمــي الحــرب اإلســرائيليين علــى جرائمهــم 

الفلســطينيين. ضــد 

وطالبــت الهيئــة المســتقلة مــن خــالل هــذه المشــاركة يف 
الجلســة بتســريع عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
حقــوق  مجلــس  قــرار  بموجــب  تشــكيلها  ســيتم  التــي 
اإلنســان األخيــر S-30/1 للتحقيــق يف جميــع االنتهــاكات 
المنهجيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين التــي ارتكبتهــا ســلطة 
االحتــالل ضــد الفلســطينيين، داعيــًة المجتمــع الــدويل إىل 
مواصلــة بــذل الجهــود الجــادة إلنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي 

المحتلــة. الفلســطينية  لــألرض 
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الهيئة املستقلة تلتقي لجنة تقيص الحقائق الدامئة املشكلة من أ

مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

الهيئة المستقلة تلتقي لجنة تحقيق 
األراضي  يف  الدائمة  المتحدة  األمم 
وإسرائيل  المحتلة  الفلسطينية 
قانون  انتهاكات  ادعاءات  حول 
حقوق اإلنسان الدويل، والتي تحقق 
المتواصلة  االحتالل  انتهاكات  يف 
خاصة  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
شنته  الذي  الحريب  العدوان  خالل 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
مايو  أيار/  شهر  خالل  غزة  قطاع 

الماضي.

من  نسخة  اللجنة  الهيئة  وسلمت 
حول  أعدته  الذي  الخاص  التقرير 
وتداعياته على  اإلسرائيلي  العدوان 
لمواطني  األساسية  الحقوق  حالة 
الحصار  فيها  بما  غزة،  قطاع 
المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.

مدير  الدويك  عمار  الدكتور  وشدد 
ترأسها  التي  للجنة  الهيئة  عام 
األمم  بيلي مفوضة  نايف  السيدة 
اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
المستقلة  الهيئة  أن  على  سابقاً 
لحقوق اإلنسان تعتبر تشكيل هذه 
تحميل  نحو  مهمة  خطوة  اللجنة 
عن  المسؤولية  االحتالل  دولة 
انتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان 
ضد  الدويل  اإلنساين  والقانون 
ترحب  كما  الفلسطيني،  الشعب 
للجنة  المفتوح  بالتكليف  الهيئة 
االنتهاكات  وأسباب  جذور  بدراسة 
قوات  تمارسها  التي  المستمرة 
والتحقيق  اإلسرائيلي،  االحتالل 
العنصري  البعد  ذات  الجرائم  يف 
المرتكبة داخل الخط األخضر، معرباً 
هذه  عمل  يشكل  أن  يف  أمله  عن 
اتجاه  يف  ملموسة  خطوات  اللجنة 
محاسبة المسؤولين عن االنتهاكات 
اإلنساين  الدويل  للقانون  الجسيمة 
اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون 

كمة الجهود الدولية نحو ضغط  ومرا
والفصل  االحتالل  إلنهاء  حقيقي 

العنصري. النظام الحاكم.

معالجة  على ضرورة  الدويك  كد  وأ
سيما  وال  للنزاع،  الجذرية  األسباب 
الفصل  ونظام  االحتالل  إنهاء 
إسرائيل  وحرمان  العنصري، 
من  المحتلة  القدس  فلسطينيي 
المشاركة  يف  حقهم  ممارسة 
االنتخايب،  وحقهم  السياسية 
االنتهاكات  ستستمر  ذلك  وبدون 
تحقيق  لجان  إنشاء  وسيستمر 
يف  انشاؤها  تم  التي  بتلك  شبيهة 
انتهاكات  يف  للتحقيق  الماضي 
والتي  الدويل،  للقانون  إسرائيل 
بارتكاب  مراًرا  إسرائيل  اتهمت 
اإلنسانية،  جرائم حرب وجرائم ضد 
عن  إسرائيل  يردع  لم  ذلك  لكن 
بسبب  جسيمة  انتهاكات  ارتكاب 

عدم تحرك المجتمع الدويل.

جميل  المحامي  قدم  جهته  من 
لقطاع  العام  المدير  نائب  سرحان 
لحقوق  المستقلة  الهيئة  يف  غزة 
تداعيات  حول  مداخلة  االنسان 
على  المستمر  اإلسرائيلي  الحصار 
الفلسطينيين  المواطنين  حقوق 
يف قطاع غزة من مختلف النواحي، 
موقف  إعطاء  اىل  اللجنة  ودعا 

لهذا  القانوين  الوضع  من  واضح 
الحصار، مع تقديم توصيات محددة 
ومعالجة  الحصار  إنهاء  أجل  من 

تداعياته اإلنسانية.

قد  اإلنسان  حقوق  مجلس  وكان 
وعقب  الماضي  أيار   27 يف  عقد 
قطاع  على  االحتاليل  العدوان 
الوضع  حول  خاصة  جلسة  غزة 
األرض  يف  اإلنسان  لحقوق  الخطير 
فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 
القدس الشرقية، قرر تشكيل لجنة 
ومستقلة  مستمرة  دولية  تحقيق 
يف  للتحقيق  السرعة  وجه  على 
والتجاوزات  االنتهاكات  جميع 
لحقوق  الدويل  للقانون  المزعومة 
الفلسطينية  األراضي  يف  اإلنسان 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

وإسرائيل حتى 13 أبريل 2021. 

الهيئة  سلمت  اللقاء  نهاية  ويف 
انتهاكات  حول  مفصالً  تقريراً 
غزة  قطاع  يف  الجسيمة  االحتالل 
األخير،  الحريب  العدوان  خالل 
يف  المتواصلة  االحتالل  وانتهاكات 
المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة 
وما يترتب عليها من معاناة تمس 

مختلف جوانب حياة المواطنين.
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الهيئة تستعرض تقريرها املوازي للعهد الدويل 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والسياسية 

أمام لجنة العهد الدويل
يف إطــار جهودهــا يف اســتخدام اآلليــات الدوليــة لتعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان الهيئــة المســتقلة تســتعرض تقريرهــا المــوازي 

الخــاص بالعهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية أمــام الفريــق العامــل للجنــة العهــد الــدويل الخــاص بالحقوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

وبيــن الدكتــور عمــار الدويــك مديــر عــام 
الهيئــة المســتقلة والــذي قــدم التقديــر 
اإلســرائيلي  االحتــالل  أن  اللجنــة  أمــام 
تمتــع  أمــام  األساســي  العائــق  هــو 
بحقوقهــم  الفلســطينيين  المواطنيــن 
األساســية بمــا فيــه الحقــوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، مشــيراً إىل أنــه 
المحــدودة  الصالحيــات  مــن  وبالرغــم 

للســلطة  المنقوصــة  والســيادة 
عليهــا  يترتــب  انــه  اال  الفلســطينية 
بعــض االلتزامــات وفــق القانــون الــدويل 
بمــا فيهــا التزامــات وفــق العهــد الــدويل 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة  للحقــوق 

مــن  تقريرهــا  الهيئــة  تقديــم  ويــأيت 
قائمــة  وضــع  يف  المســاهمة  أجــل 

اللجنــة  ســتوجهها  التــي  المســائل 
مــن  انطالقــا  وذلــك  فلســطين،  لدولــة 
وطنيــة  كهيئــة  المســتقلة  الهيئــة  دور 
تتمتــع بالعضويــة الكاملــة يف التحالــف 
العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة والــذي 
منــذ  )أ(  علــى تصنيــف  فيــه  حافظــت 

.2005 العــام 
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خديجــة أ األســتاذة  واســتعرضت 

السياســات  دائــرة  مديــر  زهــران 
يشــر  لــم  التــي  القضايــا  أبــرز 
فلســطين،  دولــة  تقريــر  اليهــا 
علــى  الحقوقيــة  والفجــوات 
صعيــد التشــريعات والسياســات 
فيهــا  بمــا  القائمــة،  والممارســات 
إلدمــاج  طريــق  خريطــة  غيــاب 
االتفاقيــات الحقوقيــة الدوليــة يف 
النظــام القانــوين والقضــايئ، وعــدم 
أو قانــوين  نــص دســتوري  وجــود 
القانونيــة  القيمــة  يوضــح  صريــح 
لالتفاقيات الدولية يف فلســطين. 

يف  الحــق  صعيــد  علــى  أمــا 
التقريــر  يف  جــاء  فقــد  العمــل 
»بالرغــم مــن وجــود التشــريعات 
الوطنيــة  واالســتراتيجيات 
يف  الحــق  إلعمــال  واإلجــراءات 
ضعــف  هنــاك  زال  مــا  العمــل، 
كحجــم  المتخــذة  التدابيــر  يف 
الموازنــات المرصــودة إلعمــال هذا 
الحــق وكفايتهــا، وآليــات التشــبيك 
مــع أطــراف العمــل الثالثيــة لزيادة 
اســتيعاب العاطليــن عــن العمــل، 
المســاهمات  سياســة  وتعزيــز 
االجتماعيــة بيــن القطــاع الخــاص 
نســبة  زالــت  فمــا  والحكومــة، 
حيــث  االرتفــاع  يف  آخــذة  البطالــة 
بلغــت يف العــام 2020 مــا نســبته 

.«  26.6%

حــث  إىل  اللجنــة  الهيئــة  ودعــت 
علــى  الفلســطينية  الحكومــة 
الضمــان  قانــون  تطويــر  ضــرورة 
مــع  باالشــتراك  االجتماعــي 
المــدين  المجتمــع  مؤسســات 
والهيئــة، ليشــمل شــرائح أوســع 
مــن الفلســطينيين كالضمــان ضــد 
البطالــة، واألمومــة، وفئــة العمالــة 
األكثــر  والفئــات  المنتظمــة،  غيــر 
وضــرورة  اقتصاديــا،  هشاشــة 

بيــن  المســاواة  مبــدأ  إعمــال 
العــام  القطاعيــن  يف  العامــالت 
والخــاص يف الحقــوق وااللتزامــات 
قطــاع  علــى  بنــاء  التمييــز  وعــدم 

لعمــل. ا

عــن  الهيئــة  تقريــر  وكشــف 
الموازنــات  حجــم  وضــوح  عــدم 
ضمــن  لألطفــال  المخصصــة 
ميزانيــة وزارة التنميــة االجتماعيــة 
مــن  وخلــوه  الدولــة،  تقريــر  يف 
بشــأن  مكتملــة  بيانــات  قاعــدة 
يف  للمســاهمة  الســن،  كبــار 
خطــط  ووضــع  سياســات  رســم 
واســتراتيجيات تســاعد علــى بنــاء 
مؤشــرات ُيقــاس مــن خاللهــا حالــة 
فلســطين،  يف  المســنين  حقــوق 
خــاص  قانــون  وجــود  عــدم  مــع 

الفئــة. بهــذه 

دولــة  تقريــر  يتطــرق  لــم  كمــا 
التــي  اإلشــكاليات  إىل  فلســطين 
غــزة  قطــاع  مواطنــو  منهــا  يعــاين 
غــذاء  يف  حقهــم  علــى  للحصــول 
بإعــادة  يتعلــق  وفيمــا  كاِف. 
لــم  غــزة،  قطــاع  يف  اإلعمــار 
يتطــرق تقريــر دولــة فلســطين إىل 
السياســات المعتمــدة الســتكمال 
جــراء  القطــاع  يف  االعمــار  إعــادة 
العــدوان الحــريب اإلســرائيلي عــام 
إىل  تشــير  فالمعلومــات   ،2021
أن إعــادة أعمــار قطــاع غــزة بعــد 

اإلســرائيلي  الحــريب  العــدوان 
الـــــ  تقــارب  بنســبة  انجــز   2014

فقــط.  70%

فلــم  الصحــي،  الجانــب  عــن  أمــا 
إىل  فلســطين  دولــة  تقريــر  ُيشــر 
لتطويــر  الالزمــة  السياســات 
الزيــادة  ظــل  يف  الصحــي  النظــام 
الســكانية الطبيعيــة والتــي تقارب 
اإلجمــايل  العــدد  مــن   ،2.5%
المســتمرة  والزيــادة  للســكان، 
وفجــوات  الســن،  كبــار  عــدد  يف 
كشــفتها  التــي  الصحيــة  الرعايــة 

كورونــا. جائحــة 

وتقــدم الهيئــة مداخلتهــا المكتوبــة 
مــن  للعديــد  الموازيــة  وتقاريرهــا 
كتقريرهــا  التعاقديــة،  اللجــان 
علــى  القضــاء  التفاقيــة  المــوازي 
كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
التفاقيــة  المــوازي  وتقريرهــا 
اشــكال  كافــة  علــى  القضــاء 
التمييــز العنصــري، وتقريــر الظــل 

الطفــل.  حقــوق  التفاقيــة 

وتسـتمر الهيئـة يف متابعـة تنفيـذ 
الجهـات ذات العالقـة للتوصيـات 
كافـة  عـن  الصـادرة  الختاميـة 
وصـوالً  وذلـك  التعاقديـة  اللجـان 
ألحـكام  الكامـل  التنفيـذ  إىل 
حقـوق  يعـزز  بمـا  االتفاقيـات، 
االنسـان الفلسـطيني ويرتقي بها. 
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الندوات واملؤمترات الدولية
احياء اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم ندوة سياسية 
حول سياسات االحتالل التمييزية

عــن  وممثلــون  رؤســاء  أوصــى 
يف  األعضــاء  الوطنيــة  المؤسســات 
الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان والمنظمــات الشــريكة، 
مؤسســات  عــن  وممثليــن  ونشــطاء 
مــع  تضامــن  وجماعــات  دوليــة 
التأكيــد  الفلســطيني بضــرورة  الشــعب 
الفلســطينية  القضيــة  عالميــة  علــى 
إنســاين،  منظــور  مــن  معهــا  والتعاطــي 
الفلســطيني،  الشــعب  شــرعية  ودعــم 
والدفــع باتجــاه مســاءلة االحتــالل علــى 
جرائمــه العنصريــة المســتمرة، وضــرورة 
المؤسســات  جانــب  إىل  الوقــوف 
جهــود  ودعــم  الفلســطينية،  الحقوقيــة 
بتوثيــق  عملهــا  يف  المســتقلة  الهيئــة 
جرائــم االحتــالل ودعــم حقــوق الشــعب 

االنقســام. وإنهــاء  الفلســطيني 

اإللكترونيــة  النــدوة  يف  ذلــك  جــاء 
العربيــة  الشــبكة  اليــوم،  نظمتهــا  التــي 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 
الهيئــة  مــع  بالتعــاون  اإلنســان، 
»ديــوان  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة 
المظالــم« بعنــوان )سياســات ســلطات 
تجــاه  التمييزيــة  اإلســرائيلي  االحتــالل 
الفلســطينية  األرض  يف  الفلســطينيين 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  المحتلــة(، 
الفلســطيني،  الشــعب  مــع  للتضامــن 
والــذي حددتــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
 29 ويصــادف   ،1977 عــام  المتحــدة 

عــام. كل  مــن  ثــاين  تشــرين 

هدفــت النــدوة إىل تســليط الضــوء علــى 

االنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق اإلنســان 
الفلســطيني مــن قبــل ســلطات االحتالل 
المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  يف 
وتحديــد خطــوات وآليــات مواجهتهــا يف 
وتقويــة  وتفعيــل  لتجســيد  المســتقبل 
تعزيــز  أجــل  ومــن  الــدويل  التضامــن 
الفلســطيني. العــريب  الشــعب  حقــوق 

ترأسـها  التـي  النـدوة  يف  وتحـدث 
الدكتـور عمـار الدويـك مديـر عـام الهيئـة 
المستقلة لحقوق اإلنسان يف فلسطين، 
المديـر  الجّمـايل  سـلطان  األسـتاذ 
التنفيـذي للشـبكة العربيـة للمؤسسـات 
واألسـتاذ  اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
للهيئـة  العـام  المفـوض  عصـام عـاروري 
والسـيد  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
شـيخ نيانـغ، رئيـس لجنـة األمم المتحدة 
المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني 
لحقوقـه غيـر القابلـة للتصـرف، الممثـل 
المتحـدة،  األمـم  لـدى  للسـنغال  الدائـم 
واألستاذ ريتشارد فولك المقرر الخاص 
السـابق لألمـم المتحـدة المعنـي بحالـة 
حقـوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية 
واألسـتاذ   ،1967 العـام  منـذ  المحتلـة 
صالـح حجـازي ممثـالً عـن منظمة العفو 
فرنسـيس  سـحر  واألسـتاذة  الدوليـة، 
مديـرة مؤسسـة الضميـر لرعايـة األسـير 

اإلنسـان. وحقـوق 

القضيــة  عدالــة  علــى  الجمــايل  كــد  وأ
يف  قضيــة  يوجــد  »فــال  الفلســطينية 
العالــم أحــق مــن القضيــة الفلســطينية 
القــرارات  عشــرات  تؤيــده  مــا  وهــذا 

المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
ومجلــس األمــن، إال أنَّ االحتــالل مــا زال 
االســتيطانية  بخطتــه  ومســتمراً  قائمــاً 
مــا  ســلب  تســتهدف  التــي  الســرطانية 
تبقــى مــن فلســطين التاريخيــة، لجعــل 
حــل الدولتيــن أمــراً مســتحيالً وذلــك ألن 
بالتمنــي  تعطــى  أو  تمنــح  ال  الحقــوق 
بــل بالعمــل واإلرادة؛ ونحــن أمــة تملــك 
حقوقهــا،  لحمايــة  واألدوات  األســباب 
لمصلحــة  إال  نرتهــن  ال  أن  علينــا  لذلــك 
قضيتنــا، مــا يتحقــق بدايــة بإنهــاء انقســام 
جهــوده«. وتوحيــد  الفلســطيني  البيــت 

ازدواج  أن  علــى  الجمــايل  وشــدد 
ومــا  العقــاب،  مــن  واإلفــالت  المعاييــر 
ــاً  ســببه مــن ارتفــاع عــدد االنتهــاكات كمَّ
التعــاون  مــن  لنــا  بــد  ال  لذلــك  ونوعــاً، 
والتضامــن لنصــرة الشــعب الفلســطيني 
مــن  وتمكينــه  عنــه  الظلــم  رفــع  حتــى 
تنفيــذ  باتجــاه  والدفــع  مصيــره،  تقريــر 
وفــق  ثالــث  كطــرف  اللتزاماتهــا  الــدول 
القانــون الــدويل بتنفيــذ قــرارات الشــرعية 
الدوليــة. مؤكــداً علــى اســتمرار الشــبكة 
العربيــة بتشــجيع األخــوة يف فلســطين 
أُسُّ  باعتبــاره  الداخلــي  البيــت  لتوحيــد 
كهــا الحقــويق  الحلــول، واســتمرارها بحرا
لحقــوق  الدوليــة  المنظومــة  ضمــن 
المســتقلة  للهيئــة  ومؤازرتهــا  اإلنســان 
لحقوق اإلنســان يف فلســطين وشــركائها 
وجميــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
منظمــات وأفــراد؛ يف الدفــاع عــن حقــوق 
الشــعب العــريب الفلســطيني بمواجهــة 

النصــر.   حتــى  اإلســرائيلي  االحتــالل 
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مــن جانبــه أوضــح عــاروري أن دولة أ

االحتــالل ال تــرى يف الفلســطينيين 
ســوى مجــرد مشــكلة ديمغرافيــة، 
باتــت  المشــكلة  هــذه  ولمواجهــة 
علــى  مبنيــة  االحتــالل  سياســات 
بتجزئــة  العرقيــة،  الهندســة 
وشــرذمته،  الفلســطيني  الشــعب 
بفصــل فلســطينيي ال 1948 عــن 
فلســطينيي المناطــق المحتلة عام 
ليــس  غــزة  قطــاع  فصــل   ،1967
جغرافيا فقط، عن الضفة الغربية، 
وعــزل القــدس عــن كليهمــا، ومــن 
العرقيــة  الســيطرة  فــرض  أجــل 
لشــعبها المختــار، واالســتيالء علــى 
مــن  شــعبنا  بقــاء  مقــدرات  كافــة 
األرض  تحــت  ومــا  وميــاه  أرض 
الهــواء، وبنــاء سياســة إلدامــة  ويف 
ركائــز  أربــع  علــى  تقــوم  االحتــالل 
هــي، تعزيــز االســتيطان الصهيــوين 
وممارســة  الفلســطينية،  لــألرض 
 Forcible سياســة تهجيــر قســري
المواطنيــن  بحــق     Transfer
منظومــة  وبنــاء  الفلســطينيين، 
تحكم وســيطرة جوهرها األبرتهايد، 
وتقويــض مقومــات صمــود وبقــاء 
ودفعــه  الفلســطيني  الشــعب 

للهجــرة.

االحتـالل  دولـة  أن  عـاروري  وبيـن 
مسـاحة  يف  الفلسـطينيين  تحشـر 
التاريخيـة،  فلسـطين  مـن   8%
ومعـزال  جزيـرة   272 اىل  مقسـمة 
واألسـالك  الجـدران  تفصلهـا 
والطبيعيـة  الترابيـة  والعوائـق 
جعلـت  بوابـات  عليهـم  وتغلـق 
كبـر سـجون هـذا  أ معازلنـا تشـكل 
سـجن  حالـة  فـرض  مـع  الكوكـب، 
كثـر مـن مليـوين فلسـطيني  علـى أ
أن  فـارق  مـع  غـزة،  قطـاع  يف 
النـاس  تسـجن  التـي  السـلطة 
احتياجاتهـم  توفيـر  علـى  مجبـرة 
والكهربـاء  والشـراب  الطعـام  مـن 

والـدواء، بيـد أن سـلطات االحتـالل 
المجتمـع  نفقـة  علـى  سـجنا  تديـر 
 85% مـن  كثـر  أ باعتمـاد  الـدويل 
علـى  غـزة  قطـاع  يف  أهلنـا  مـن 
كلـه  وهـذا  اإلنسـانية.  المعونـات 
متزامن رفض إسرائيل ألي حلول 
سياسـية، وال حتـى مفاوضـات مـن 
أي نـوع، فنحـن ال نسـمع غيـر لغـة 
التهديـد والوعيـد والتوسـع والهـدم 
سياسـة  يجسـد  وربمـا  والتشـريد. 
منـدوب  قيـام  القـوة  غطرسـة 
مجلـس  تقريـر  بتمزيـق  اسـرائيل 
األمـم  منبـر  علـى  االنسـان  حقـوق 
المتحـدة يف بـث حـي ومباشـر أمـام 
وحكامهـا. األرض  شـعوب  كافـة 

فلســطين  بعنــوان  مداخلتــه  ويف 
يف المشــهد القانــوين الــدويل، أشــار 
الدوليــة  األســرة  أن  إىل  فولــك 
إســرائيل  ينتقــد  مــن  تهاجــم 
مشــدداً  بالالســامية،  وتتهمهــم 
علــى أن المجتمــع الــدويل واألمــم 
المتحــدة ال يمكنهمــا تغييــر ســلوك 
إســرائيل دون مســاءلتها سياســياً، 
القانــون  ينــص عليــه  مــا  وتطبيــق 
الدويل، الفتاً إىل أن حرب الشــرعية 
وتخســرها  الفلســطينيون  يربحهــا 
نضــال  يكتبــه  والتاريــخ  إســرائيل 
الســلطة  قــوة  وليــس  الشــعوب 

الحاكمــة.

إســرائيل  أن  علــى  فولــك  وشــدد 
متطرفــة  أســاليب  علــى  تعتمــد 
مــا  وهــذا  واالســتغالل  القــوة  مــن 
عنصريــة  كدولــة  صورتهــا  يعــزز 
مــن  كولونياليــة  شــهادة  تحمــل 
الحكومــة البريطانيــة التــي منحتهــا 
إياهــا قبــل نحــو قــرن مــن الزمــان، 
األمــم  قــرارات  تعــارض  تــزال  وال 
أنهــا  وتظهــر  التصالحيــة  المتحــدة 
وســطية  بحلــول  مهتمــة  ليســت 
اإلقليمــي  الدعــم  باســتخدام  بــل 

المتــاح لهــا وقــوة الســالح وفــرض 
االحتــالل.

حــركات  أهميــة  علــى  كــد  أ كمــا 
الشــعب  مــع  التضامــن 
السياســي  والنضــال  الفلســطيني 
تبعــث  باتــت  التــي  المتواصليــن، 
كثــر مــن أي وقــت  علــى التفــاؤل أ
مناســبة  فرصــة  وتهيــئ  مضــى، 
لتطبيــق مضاميــن حقوقيــة مهمــة 
الفلســطينيين  حقــوق  تحفــظ 

. يخيــة ر لتا ا

ســلطات  ممارســات  وحــول 
الفلســطينية  االرض  يف  االحتــالل 
تحــدث   1967 منــذ  المحتلــة 
وجــود  ضــرورة  عــن  حجــازي 
تحــرك رســمي يــرىق إىل مســتوى 
التضحيــات التــي يقدمهــا الشــعب 
يكــون  أن  إىل  داعيــاً  الفلســطيني، 
يــوم التضامــن بدايــة جديــدة فيهــا 
اإلنســان  لحقــوق  األولويــة  إعطــاء 
طــرح  أي  عــن  النظــر  بغــض 
سياســي، وحمايــة المدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان بشــكل جــدي، وان 
يتــم إجــراء تحقيــق فعــال مــن قبــل 
خاصــة  الحقائــق  تقصــي  لجــان 
داخــل إســرائيل علــى مــا تقــوم بــه 
الفلســطينيين،  بحــق  جرائــم  مــن 
تحقيــق  يمكــن  ال  أنــه  مؤكــداً 
الســالم دون تحقــق العدالــة علــى 
والرســمي.  الشــعبي  المســتويين 

فرنسـيس  كـدت  أ جانبهـا،  مـن 
اإلسـرائيلي  العسـكري  األمـر  أن 
االحتـالل  جيـش  يمنـح  الـذي 
مؤسسـات   6 بمالحقـة  تصريحـا 
»منظمـات  واعتبارهـا  فلسـطينية 
احتـرام  عـدم  عـن  يعبـر  إرهابيـة«، 
التعاطـي  يف  الـدويل  القانـون 
وذلـك  الفلسـطينية  القضيـة  مـع 
بسـبب غيـاب المسـاءلة مـن قبـل 
المجتمـع الـدويل منـذ عقـود لدولـة 
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االحتـالل، مـا جعلهـا تتجـرأ علـى تصنيف 
تعمـل  فلسـطينية  وطنيـة  مؤسسـات 
المجتمـع  مـن  جـزء  وهـي  عقـود  منـذ 
يتعـرض  الـذي  الفلسـطيني  المـدين 
االحتـالل،  قـوات  مـن  ومالحقـة  لهجـوم 
واألمـر العسـكري يتيـح لقـوات االحتـالل 
إغـالق هـذه المؤسسـات بصـورة فعليـة 
القانـون  بموجـب  مباشـر،  وبشـكل 

اإلسـرائيلي.

ضــرورة  علــى  فرنســيس  وشــددت 
توافــر ضمانــات التقاضــي العادلــة امــام 
اإلســرائيلية،  العســكرية  المنظومــة 
الحملــة  خــالل  مــن  الضغــط  وممارســة 
الســت  المؤسســات  بدأتهــا  التــي 
الحقوقيــة  المؤسســات  مــع  بالتعــاون 
يف  واالســتمرار  والدوليــة  المحليــة 
الرســمي  المســتوى  علــى  الضغــط 
الــدويل بعــدم التعاطــي مــع قــرار دولــة 
المــواد  علــى  االعتمــاد  وعــدم  االحتــالل 
للمؤسســات  الحمايــة  وتوفيــر  الســرية 
تكثيــف  إىل  مشــيرة  الفلســطينية. 
أشــكال المالحقــة مــن قبــل المؤسســات 

التــي  المتطرفــة  اإلســرائيلية  اليمينيــة 
تركــز علــى عمــل المؤسســات الحقوقيــة 
الفلســطينية التــي تعنــي بدعــم الســكان 
قضايــا  أو  المهمشــة،  المناطــق  يف 
األســرى، أو المعنيــة بمتابعــة ملفــات يف 

الدوليــة. الجنائيــة  المحكمــة 

الحقــوق  عــن  نيانــغ  الســيد  وتحــدث 
للتصــرف،  القابلــة  غيــر  الفلســطينية 
مبينــاً أنــه علــى الرغــم مــن كل الجهــود 
المبذولــة مــن المجتمــع الــدويل، ال تــزال 
القضيــة الفلســطينية دون حــل، وال تــزال 
خــالل  مــن  احتاللهــا  تعمــق  إســرائيل 
القانونيــة،  غيــر  المســتوطنات  توســيع 
وهــدم  والمبــاين  الممتلــكات  ومصــادرة 
البيــوت وتهجيــر العائــالت الفلســطينية 
قســراً، واعتقــال المدنييــن، ممــا يكــرس 
عــدم االســتقرار. وأضــاف أن هــذا الوضــع 
بــدور  يذكــر  مســتمر  بشــكل  المتدهــور 
المجتمــع الــدويل الــذي أصبــح اليــوم اهم 
مــن أي وقــت مضــى، مــا يتطلــب بــذل 
المزيــد مــن الجهــود الجماعيــة لتحقيــق 
أســاس  علــى  وشــامل  عــادل  ســالم 

القانــون الــدويل والقــرارات الصــادرة عــن 
المتحــدة. األمــم 

العمــل  مواصلــة  علــى  نيانــغ  كــد  وأ
لحمايــة وتعزيــز حقوق اإلنســان لألطفال 
والنســاء والرجــال الفلســطينيين، وبــذل 
قصــارى الجهــود للدعــوة إىل حــل عــادل 
لتحقيــق  الفلســطينية،  للقضيــة  ودائــم 
حقــوق الشــعب الفلســطيني بمــا فيهــا 

حــق تقريــر المصيــر وبنــاء الدولــة.

مــن  جملــة  إىل  النــدوة  وخلصــت 
كدت على اســتمرارية  المخرجــات التــي أ
الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان بالحــث والعمــل علــى 
تعزيــز أدوات القانــون الــدويل، والتأكيــد 
اإلســرائيلي  القــرار  إزاء  موقفهــا  علــى 
بوســم مؤسســات فلســطينية باإلرهاب، 
المحكمــة  جهــود  دعــم  باتجــاه  والدفــع 
الجنائيــة الدوليــة، والعمــل علــى توفيــر 
المعلومــات والتوثيقــات للجنــة تقصــي 
الحقائــق الدائمــة المشــكلة مــن مجلــس 
حقــوق اإلنســان بشــأن انتهــاكات وجرائم 

اإلســرائيلي. االحتــالل 
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المســتقلة منظمــة  الهيئــة  شــاركت 
القانــون مــن أجــل فلســطين وكليــة 
الحقــوق واإلدارة العامــة يف جامعــة 
بيرزيت يف تنظيم مؤتمر )فلســطين 
والقانــون الــدويل: الفاعليــة واألفــق(، 
للمنظمــة،  األول  المؤتمــر  وهــو 
يــوم  بعــد  عــن  عقــده  تــم  والــذي 
ثاين/نوفمبــر  تشــرين   29 اإلثنيــن 
2021، يف اليــوم العالمــي للتضامــن 
مع الشــعب الفلســطيني، بعد مرور 
كثــر مــن 45 ســنة علــى اعتمــاد هــذا  أ

اليــوم مــن قبــل الجمعيــة العامــة. 

وشارك يف أعمال المؤتمر نحو 450 
شــخصاً، جلهــم مــن خبــراء القانــون 
الــدويل ومحاميــن دولييــن، وأســاتذة 
يف  متخصصيــن  عريقــة  جامعــات 
شــتى تخصصــات العلــوم اإلنســانية، 
وعــدد كبيــر مــن النشــطاء وقيــادات 
العمــل المــدين مــن أجــل فلســطين 

مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

البــث  بيــن  مــا  المؤتمــر  وجمــع 
ويبينــار،  منصــة  عبــر  االفتراضــي 
أربــع  يف  الوجاهــي  والحضــور 
جامعــة  هــي  فلســطينية  جامعــات 
بيرزيــت، وجامعــة القــدس، وجامعــة 
مــن  اإلســالمية،  والجامعــة  األزهــر 
نقاشــية  جلســات  اســتضافة  خــالل 
ضمــت كبــار الخبــراء يف الموضوعــات 
المقرريــن  ومنهــم  المطروحــة، 
الخــواص لألمــم المتحــدة لألراضــي 
الفلســطينية علــى مــدار الـــ 20 ســنة 
الماضيــة: جــون دوغــارد، وريتشــارد 
جانــب  إىل  لينــك.  ومايــكل  فولــك، 
يف  وعــرب  فلســطينيين  خبــراء 

واإلعــالم.  والسياســة  القانــون 

وناقش المؤتمر وضع فلسطين يف 

والمتغير،  الثابت  المتحدة:  األمم 
الراهن والمستقبل. إضافة إىل تناول 
منظور القانون الدويل للقضايا تحت 
)القدس  التدويل  وفاعلية  االحتالل 
ناقش  كما  نموذجاً(،  واألسرى 
المشهد القانوين الدويل فيما يتعلق 
بين  والتحديات  الفرص  بفلسطين: 
 األكاديميا واإلعالم والمجتمع المدين.

كد  أ الخواص،  المقررين  ويف جلسة 
المقرر  لينك،  مايكل  البروفيسور 
أن  المتحدة  لألمم  الحايل  الخاص 
العامة  وجمعيتها  المتحدة  األمم 
االمريكي،  التدخل  بفعل  شلّها  تم 
األمم  تفعيل  سبل  حول  وتحدث 

المتحدة.

مدير  الدويك  عمار  الدكتور  كد  وأ
االفتتاحية  كلمته  يف  الهيئة  عام 
الشعب  حق  على  المؤتمر  ألعمال 
الفلسطيني يف تقرير مصيره وحقه 

المحتلة  أرضه  على  السيادة  يف 
سنة ١٩٦٧، كونها حقوق غير قابلة 
ُتواجه  المقابل  يف  لكنها  للتشكيك. 
الشرعية  غير  االحتالل  بإجراءات 
كاالستيطان وضم األراضي وجرائم 
قبوالً  تلقى  التي  اإلنسانية،  بحق 
والقانونية  الحقوقية  األوساط  يف 
مسبوق  غير  بشكل  والدولية 
المستمر  العجز  من  حالة  ووجود 
للقانـون الدولـي فـي توفيـر الحمايـة 
تطبيـق  فـي  أو  للفلسطينيين 
االنتهاكات  القرارات الصادرة بوقف 
بالرغم  أنه  االحتالل، موضحاً  وإنهاء 
من وجود قانون دويل إال أنه لـم يؤد 
فوائـد  له  أن  اال  االحتالل  إنهاء  إىل 
الوضع  سيكون  دونها  من  عمليـة 

أسوأ. 

وبّيــن الدويــك أن الهيئــة المســتقلة 
لتعزيــز  تســعى  اإلنســان  لحقــوق 

مؤمتر »فلسطني والقانون الدويل: 
الفاعلية واألفق«
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وتوظيــف  الــدويل،  القانــون  يف  الوعــي 
االحتــالل،  إنهــاء  يف  المختلفــة  آلياتهــا 
وتعمــل مــع شــركائها يف المجتمــع المــدين 
االنتهــاكات  توثيــق  علــى  الفلســطيني 
االليــات  مــع  والتفاعــل  اإلســرائيلية، 
الدوليــة المختلفــة مــن اجــل تعزيــز حقــوق 

فلســطين. يف  االنســان 

دوغارد  البروفيسور جون  قال  من جهته 
الدويل  والقاضي  السابق  الخاص  المقرر 
لألمم  كان  بينما  أنه  افريقي،  الجنوب 
الفصل  نظام  انهاء  دور مهم يف  المتحدة 
دور  أن  إال  افريقيا،  جنوب  يف  العنصري 
»مخيب  فلسطين  يف  المتحدة  األمم 
يتجاوز  جدي  بدور  وطالب  لآلمال«، 
الخطابات. بينما قال البروفيسور ريتشارد 
السلوك  أن  أيضا،  السابق  المقرر  فولك، 
ضعف  عالمة  هو  المتخبط،  االسرائيلي 
ال قوة، وطالب بفرض منع تسليح على 
اآلخرون  المتحدثون  ووافقه  اسرائيل، 

بدوهم.

لنقاش  مهمة  جلسة  المؤتمر  وخصص 
بين  المشترك  والعمل  التشبيك  سبل 

المهتمين  والخبراء  والمحامين  الباحثين 
باعتبار  وذلك  الفلسطينية،  بالقضية 
لملتقى  األول  الموسم  ختام  يف  اىت  أنه 
أحد  فلسطين،  أجل  من  القانونيين 
من  القانون  لمنظمة  الرائدة  المشاريع 
أجل فلسطين، والذي ضم حتى اآلن قرابة 
العالم  دول  مختلف  من  عضو   1000
أعلن  الفقرة،  هذه  ختام  ويف  اآلن.  حتى 
مجلس  عضو  خليفة،  أحمد  البروفيسور 
أمناء المنظمة، عن إطالق الموسم الثاين 
كة الكاملة مع منظمة  من الملتقى بالشرا
والتنمية. للديموقراطية  العربية   النهضة 

آية  الفنانة  كذلك  المؤتمر  استضاف 
والحاضرة  المثلث،  ابنة قرية جت  خلف، 
يف حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير، يف 
الفلوكلور  من  أغاٍن  تتضمن  فنية  فقرة 

الفلسطيني.

كــد  أ الخــواص،  المقرريــن  جلســة  ويف 
البروفيســور مايــكل لينــك، المقــرر الخــاص 
الحــايل لألمــم المتحــدة أن األمــم المتحــدة 
بفعــل  شــلّها  تــم  العامــة  وجمعيتهــا 
التدخــل االمريكــي، وتحــدث حــول ســبل 

المتحــدة. األمــم  تفعيــل 

مجلس  عضو  شكر  المؤتمر،  ختام  ويف 
بالنيابة  خليفة،  أحمد  الدكتور  األمناء 
فلسطين  أجل  من  القانون  منظمة  عن 
والشركاء، جميع الحضور ودعا المهتمين 
دول  جميع  من  الفلسطينية  بالقضية 
وعلماء  وقانونيين  باحثين  من  العالم، 
السياسية  العلوم  يف  ومختصين 
والعالقات الدولية ونشطاء مجتمع مدين 
إىل مزيد من هذه الفعاليات وإىل العمل 
ومشاريع  استراتيجيات  تطوير  على 
كبر يف سبيل تحقيق الحقوق  هادفة ألثر أ

الفلسطينية.

فلسطين،  أجل  من  القانون  ومنظمة 
يف  مسجلة  حكومية  غير  منظمة  هي 
على  تعمل  والسويد،  المتحدة  المملكة 
فلسطين  يف  الدويل  القانون  حالة  تطوير 
الموضوعي  القانوين  المحتوى  وإثراء 
القانونية  القدرات  وبناء  فلسطين  عن 
القانون  وأخصائيين  الدوليين  للمحامين 

المعنيين يف الشأن الفلسطيني.

املشاركة يف ندوة احتفالية مبناسبة اليوم العاملي للتضامن اإلنساين
نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

بالتعاون مع هيئات دولية

االحتفاليــة  النــدوة  المســتقلة يف  الهيئــة  مشــاركة 
للمؤسســات  العربيــة  الشــبكة  نظمتهــا  التــي 
الوطنية لحقوق اإلنســان بمناســبة )اليوم العالمي 
للتضامــن اإلنســاين( بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم 
واللجنــة  اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا »اإلســكوا«، 
العــام  مديرهــا  قدمهــا  ورقــة  خــالل  مــن  جــاءت 
األمــن  صــون  بعنــوان،  الدويــك  عمــار  الدكتــور 
يف  التضامــن  علــى  يســتند  الدولييــن  والســلم 
احتــرام وتعزيــز قــرارات الشــرعية الدوليــة التزامــات 
الطــرف الثالــث وفــق القانــون الــدويل، أشــار فيهــا 
القانــون  القواعــد يف  اىل ان هنــاك مجموعــة مــن 
يقــع  بحيــث  بمــكان  األهميــة  مــن  تعتبــر  الــدويل 
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كانــت  ســواء  احترامهــا  الــدول  جميــع  عاتــق  علــى 
تأثــرت  وســواء  ال  ام  الــدويل  النــزاع  الدولــة طرفــا يف 
بشــكل مباشــر باالنتهــاكات لهــذه القواعــد أم ال، ومــن 
الغيــر  ارض  ضــم  العــدوان،  تحريــم  القواعــد  هــذه 
الجســيمة  المخالفــات  الجماعيــة،  اإلبــادة  بالقــوة، 
لقواعــد القانــون الــدويل االنســان، الفصــل العنصــري، 
والجرائــم ضــد اإلنســانية، العبوديــة واالتجــار بالبشــر، 
الــدويل.  القانــون  يف  االمــرة  القــواع  مــن  وغيرهــا 
المســتقرة  الــدويل  القانــون  انــه وفــق قواعــد  وأشــار 
يف حــال االنتهــاك الجســيم والممنهــج لقاعــدة أمــرة 
الــدول أن  الــدويل، يجــب علــى  القانــون  مــن قواعــد 
تتعــاون مــن أجــل إنهــاء أي انتهــاك جســيم، وأن ال 
تعتــرف أي دولــة بشــرعية وضــع ناشــئ عــن انتهــاك 
جســيم، وأن ال تقــدم أي عــون أو مســاعدة للمحافظــة 
علــى هــذا الوضــع. ويف هــذا الســياق أشــار الدويــك 
اىل اســتنكار مــا يجــري مــن صفقــات تطبيــع مجــاين 
مــع االحتــالل اإلســرائيلي وفتــح األســواق يف بعــض 
الــدويل لمنتجــات المســتوطنات، يف مخالفــة جســيمة 

الــدويل. القانــون  يف  الــواردة  لاللتزامــات 

التنفيــذي  المديــر  الجّمــايل  ســلطان  الســيد  كــد  أ
للشــبكة العربيــة ســعي الشــبكة لتكريــس التضامــن 
بجميــع أشــكاله وعلــى مختلــف المســتويات، مشــدداً 
علــى إيمــان المؤسســات الوطنيــة األعضــاء بالشــبكة 
اإلنســان،  حقــوق  مســيرة  وعالميــة  بوحــدة  العربيــة 
وبمبــدأ عــدم تــرك أحــد بالخلــف، وهــذا مــا تمثــل يف 
خطــط الشــبكة االســتراتيجية وانفتاحهــا وتعاونهــا مــع 
جميــع أصحــاب المصلحــة يف إطــار عملهــا علــى تعزيــز 

وحمايــة حقــوق اإلنســان يف المنطقــة العربيــة.

من جانبه شــدد الســيد فريد حمدان ممثل مفوضية 
علــى  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم 
العربيــة للمؤسســات  الشــبكة  التعــاون مــع  أهميــة 
األزمــة  هــذه  يف  خاصــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
الوبائيــة الخانقــة للتأكيــد علــى قيــم حقــوق اإلنســان 
والحقــوق  الكرامــة  المســاواة  علــى  تســتند  التــي 
للجميــع، مشــيراً إىل أن يــوم التضامــن العالمــي يمثــل 
مناســبة هامــة لتعزيــز الحــوار العالمــي للقضــاء علــى 
الفقــر والجــوع وتمتــع الجميــع بصحــة جيــدة كأحــد 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  محــاور 

واعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة 
العدالــة بيــن الجنســين والســكان والتنميــة الشــاملة 
يف »اإلســكوا« أن مفهــوم التضامــن العالمــي يمثــل 

أن  ينبغــي  التــي  والعالميــة  األساســية  القيــم  أحــد 
تقــوم عليهــا العالقــات بيــن الشــعوب، كــون التضامــن 
التعاضــد  لتكريــس  األهميــة  بالــغ  أمــراً  العالمــي 
بيــن الشــعوب لمكافحــة الفقــر وتقليــص الفجــوات 
التميزيــة، وبينــت أن جائحــة كورونــا خلفــت معضــالت 
إنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة يف مختلــف 
البلــدان العربيــة تقديــرات »االســكوا« تشــير إىل أن 
خســارة  دوالر  مليــار   42 ستســجل  العربيــة  الــدول 
خــالل العــام 2020 وفقــدان ســاعات عمــل مــا يــوازي 

15 مليــون وظيفــة يف الربــع الثالــث منــه.

األســتاذ  قــدم  النــدوة  تضمنتهــا  التــي  المحــاور  ويف 
المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  ممثــل  حمــدان  فريــد 
التضامــن  حــول  ورقــة  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
الــدويل كوســيلة األمــم المتحــدة يف تحقيــق أهدافهــا 

ومقاصدها.  

االقتصاديــة  اللجنــة  ممثــل  خليفــة  كــرم  أ والســيد 
عمــل  ورقــة  »اإلســكوا«  آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  اتجاهــات  حــول، 
والفتــاة  المــرأة  علــى  اإلســرائيلي  لالحتــالل 
الزهــاري  بوزيــد  البروفيســور  وتطــرق  الفلســطينية.  
رئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف الجزائــر 
رئيــس اللجنــة االستشــارية لمجلــس حقــوق اإلنســان 
بجنيــف لمفهــوم التضامــن اإلنســاين وحقــوق اإلنســان 

.19 كوفيــد  جائحــة  مواجهــة  يف 

القانــوين  المستشــار  العلــي  غفــار  الســيد  وقــدم 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة  للشــبكة 
اإلنســان تعريفاً حول المؤتمر الدويل الذي ســتنظمه 
بتاريــخ  الدوحــة  يف  شــركائها  مــع  العربيــة  الشــبكة 
وخطــة  الــدويل  التضامــن  حــول:   ،2021/6/2-1
الهــدف  للعــام 2030-محوريــة  المســتدامة  التنميــة 

القويــة«. والمؤسســات  والعــدل  الســالم   «  16

قــد  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وكانــت 
حــددت يف قرارهــا 60/209 التضامــن باعتبــاره أحــد 
تقــوم  أن  ينبغــي  التــي  والعالميــة  األساســية  القيــم 
الحــادي  القــرن  يف  الشــعوب  بيــن  العالقــات  عليهــا 
والعشــرين، وأعلنــت 20 كانــون األول/ديســمبر مــن 
والتزمــت  اإلنســاين،  للتضامــن  دوليــاً  يومــاً  عــام  كل 
للتنميــة  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  يف  الحكومــات 
االجتماعيــة بالقضــاء علــى الفقــر باعتبــار ذلــك حتميــة 
أخالقيــة واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة للبشــرية.
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املؤمتر الدويل حول 
)تعزيز املساءلة واملحاسبة الجنائية لجرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة..

فلسطني منوذجاً(

مــن  مشــاركا   70 مــن  نخبــة  بحضــور 
عــرب  خبــراء  قضــاة،  سياســيين،  بينهــم 
القانــون  يف  ودولييــن  وفلســطينيين 
كاديمييــن يف العلــوم  الــدويل والجنــايئ، وأ
مــن  رســمية  وشــخصيات  السياســية 
وجامعــة  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة 
الــدول العربيــة، واتحــاد المحاميــن العــرب، 
ومنظمــات غيــر حكوميــة مصريــة وعربيــة، 
وقيــادات لمنظمــات فلســطينية رائــدة يف 
مجــال حقــوق اإلنســان، وإعالمييــن، إضافة 
إىل مشــاركات افتراضيــة عــن بعــد بســبب 
نظــرا  البعــض  مشــاركة  حضــور  تعــذر 
للظــروف العالميــة التــي فرضتهــا جائحــة 
كورونــا، تــم تنظيــم المؤتمــر الــدويل حــول 
الجنائيــة  والمحاســبة  المســاءلة  )تعزيــز 
الجســيمة..  واالنتهــاكات  الحــرب  الجرائــم 
علــى  عقــد  والــذي  نموذجــاً(،  فلســطين 
آذار 2021.  مــارس  يومــي22 و23  مــدار 
المنظمــة  بيــن  كة  بالشــرا المؤتمــر  نظــم 
العربيــة لحقــوق اإلنســان وبالتعــاون مــع 
المســتقلة  الفلســطينية  الهيئــة  مــن  كل 
العربيــة  والشــبكة  اإلنســان  لحقــوق 
اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 

وشهد اليوم الثاين عقد جلستين وجاءت 

تعزيز  »سبل  بعنوان  الثالثة  الجلسة 
المحكمة«  تحقيقات  لدعم  الجهود 
أستاذ  مسعد،  نفين  الدكتورة  برئاسة 
كال  خاللها  وتحدث  السياسية،  العلوم 
القاضي  الطراونة،  محمد  الدكتور  من 
عبر  افتراضيا  باألردن  التمييز  محكمة 
الهيئة  الدويك مدير عام  »زووم«، وعمار 
بفلسطين،  اإلنسان  لحقوق  المستقلة 
وسمير زقوت، مدير مركز الميزان لحقوق 
قفيشة،  ومعتز  فلسطين،   – اإلنسان 
عن  الفلسطينية  المحامين  نقابة  ممثل 

بعد عبر تقنية زووم.

الطــرف  أن  كلمتــه  يف  الطراونــة  كــد  وأ
اإلســرائيلي يتســلح بفــرض األمــر الواقــع 
»نحــن  مضيفــا  دوليــة،  عالقــات  وشــبكة 
ســبق،  مــا  علــى  والبنــاء  اإلنجــاز  نريــد 
داللــه  لــه  بالقاهــرة  »اجتماعنــا  وقــال 
كبيــرة أن مصــر لــن تتخلــي عــن القضيــة 
الفلســطينية فلســطين معتــرف بهــا مــن 
138 دولــة حــول العالــم مضيفــا، المعركــة 
المصريــة  التجربــة  يف  عبــرة  ولنــا  طويلــة 
يف اســترداد طابــا كاملــة، وتابــع »كال مــن 
يف  محوريــا  دورا  عليهمــا  واألردن  مصــر 
الجــار  ألنهــا  األردن  الفلســطينية،  القضيــة 

والشــقيق لفلســطين، ومصــر ألنهــا دائمــا 
هــي قلــب العروبــة النابــض وهــي الدولــة 

العــرب”. لــكل  الحاضنــة 

وطالــب الطراونــة بإنشــاء تحالفــات عربيــة 
وتوحيــد الجهــود العربيــة، وتقديــم الدعــم 
المرافعــات  إعــداد  يف  الفلســطيني  لوفــد 
المحكمــة  تخشــي  إســرائيل  أن  موضحــا 
الجنائيــة بدليــل لديهــا قائمــة أســماء بنحــو 
250 اســما تحذرهــم دائمــا مــن الســفر إىل 
دول أعضــاء بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
مــن  أســمائهم  شــطب  علــى  وتعمــل 
وضــرورة  أهميــة  علــى  مشــدداً  القوائــم، 
التســيس  محــاوالت  عــن  المحكمــة  بعــد 
التــي تتعــرض لهــا قائــال »نحــن معركتنــا 
ونحــن  الحــق،  عــن  دفاعــا  بحتــة  قانونيــة 
ونقاضــي«  نتقاضــاه  أن  اســتعداد  علــى 
مــع التأكيــد علــى أهميــة تفعيــل النشــرات 
الدوليــة واالنتربــول علــى الصعيد العالمي 

والعــريب.

عــام  مديــر  الدويــك  عمــار  الدكتــور  كــد  وأ
 - اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة 
التحــرك  أن  علــى  كلمتــه  يف  فلســطين 
الفلســطيني يف اإلطــار الــدويل ليــس حديثا، 
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اللجنــة  تشــكيل  مراجعــة  وضــرورة 
لمتابعــه  الفلســطينية  الوطنيــة 
لالتفاقيــات  فلســطين  انضمــام 
خصوصــا  دورهــا  وتفعيــل  الدوليــة 
بعــد وفــاة الدكتــور صائــب عريقــات.

وطالـب الدويـك بضـرورة مراجعـات 
التشـريعات الفلسـطينية بمـا يتواءم 
الجنائيـة  المحكمـة  قوانيـن  مـع 
ونأمـل  رومـا،  وميثـاق  الدوليـة، 
أن  والـدويل  العـريب  الصعيـد  علـى 
تتكـون  بلجنـة  المؤتمـر  هـذا  يخـرج 
فيمـا  المجتمعيـن تضـم  مـن  نواتهـا 
متابعـة  لجنـة  تسـمي  آخريـن  بعـد 
المحكمـة الجنائية الدولية، وتسـليط 
علـي  تقـع  اعتـداءات  علـي  الضـوء 
اإلنسـان  حقـوق  المدافعيـن 

المحكمـة. مـع  المتعاونيـن 

بينمـا قـال سـمير زقـوت مديـر مركـز 
الميـزان لحقـوق اإلنسـان بفلسـطين 
يف كلمتـه، يجـب أن نتوحـد ونعمـل 
يسـهل  حتـى  واحـد  عمـل  كفريـق 
علينـا اتخـاذ القـرار، مضيفـا االحتـالل 
آليـات  بإنشـاء  كـى  يتذا أن  يحـاول 
النظـام  مـع  متماشـي  أنـه  ليثبـت 
أن  يجـب  نحـن  وتابـع  العالمـي، 
لنثبـت  اآلليـات  تلـك  مـع  نشـتبك 
مثبـت  اليـوم  أصبـح  مؤكـدا  فشـلها، 
أنـه ال يوجـد نظـام عدالـة يف إسـرائيل. 
وطالـب زقـوت بضـرورة العمـل علـى 
بنـاء تحالـف عـريب حاضـن وأن يكـون 

الدعـم  لتوفيـر  مسـتعد  التحالـف 
المـايل للمحكمـة إذا جففـت المنابـع 
الخبـرات  وتوفيـر  للمحكمـة  الماليـة 
التـي  للضغـوط  التصـدي  ومحاولـة 
تتعـرض لهـا المحكمـة. وحـذر معتـز 
المحاميـن  نقابـة  ممثـل  قفيشـة، 
تقنيـة  عبـر  بعـد  عـن  الفلسـطينية 
زووم، مـن أن التعامـل مـع المحكمة 
صعـب جـدا ويحتـاج إىل وقـت كبيـر 
المذكـرة  إعـداد  أن  موضحـا  وجهـد، 
أشـهر،  ثالثـة  مـن  كثـر  أ سيسـتغرق 
إسـرائيل  بـه  تقـوم  مـا  أن  واعتبـر 
تطهيـر  جريمـة  هـو  غـزة  قطـاع  يف 
عـريق ويجـب العمـل ال اثبـات ذلـك، 
والتأكيـد علـى  أهميـة  مشـددا علـى 
والفنـي  والقانـوين  العلمـي  الجانـب 

واألكاديمـي.

يف ســياق متصــل، عقــدت الجلســة 
تشــكيل  »نحــو  بعنــوان  الرابعــة 
تحالــف دويل لدعــم جهــود المســاءلة 
الدكتــور  برئاســة  والمحاســبة« 
المجلــس  عضــو  ســالم،  صــالح 
القومــي لحقــوق اإلنســان، وتحــدث 
الجمــايل،  ســلطان  مــن:  كل  خاللهــا 
العربيــة  للشــبكة  التنفيــذي  المديــر 
للمؤسســات، والدكتــور حــازم عتلــم، 
مصــر،   – الــدويل  القانــون  أســتاذ 
أســتاذ  ســالمة  أيمــن  والدكتــور 
وقــال  مصــر   – الجنــايئ  القانــون 
الدكتــور أيمــن ســالمة أن فلســطين 
منــذ انتهــاكات العــام 2008 أصبــح 

لهــا مكانــة هامــة يف توثيــق الجرائــم، 
ويجــب اســتغالل السوشــيال ميديــا 
يف هــذا التوثيــق، ويجــب أن ال نغفــل 
جهــود الــدول األعضــاء يف المحكمــة 
وضــرورة التواصــل مــع تلــك الــدول 
ودعــم المحكمــة ومســاعدة المدعــي 
العــام يف إجــراءات التحقيقــات ومــن 
عســيرة  ســتكون  المهمــة  فــإن  ثــم 
عمــل  تســهل  لــن  إســرائيل  ألن 

العــام. المدعــي 

واقتــرح ســلطان الجمــايل، يف كلمتــه 
الشــركاء  مــع  التــداول  بعــد  قائــال 
متابعــه  فريــق  تشــكيل  نقتــرح 
ومركــز  الميــزان  مركــز  مــن  يتكــون 
الحــق والمجلــس القومــي والشــبكة 
الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة 
والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 
الفلســطينية  المســتقلة  والهيئــة 
لوضــع  الفريــق  يجتمــع  أن  علــى 
المهــام وتوزيــع األدوار وخطــة عمــل 
المحكمــة  أمــام  الجهــود  لدعــم 

ئيــة. لجنا ا

مـن  مداخلـة  الجلسـة  وشـهدت 
أن  خاللهـا  كـد  أ يونـس،  عصـام 
المحكمـة ليسـت موضوعـا سياسـيا 
بـل هـي قضيـة عدالـة بامتياز، محذرا 
مـن أن غيـاب المحاسـبة معنـاه ان 
يسـتمر  سـوف  الجرائـم  مسلسـل 

ينتهـي. ولـن 

عــالء  ألقــى  المؤتمــر  ختــام  ويف 
العربيــة  المنظمــة  رئيــس  شــلبي، 
الختامــي  البيــان  اإلنســان،  لحقــوق 
للمؤتمــر والــذي دعــا إىل البنــاء علــى 
المــدين  للمجتمــع  الســابقة  الجهــود 
إعــداد  يف  والفلســطيني  العــريب 
ملفــات قضايــا ضــد مجرمــي الحــرب 
والعمــل  االحتــالل،  ســلطات  مــن 
ارتكبــت  قــد  أخطــاء  أي  تــاليف  علــى 
يف هــذا الصــدد، وبــذل الجهــود لحــث 
الــدول العربيــة والــدول الحليفــة مــن 
أجــل دعــم وتعزيــز حمايــة المحكمــة 
مــن  وقضاتهــا  الدوليــة  الجنائيــة 
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حمــالت التهديــد والترهيــب مــن جانــب 
ســلطة االحتــالل والــدول الحليفــة لهــا. 
وكذلــك حــث المجتمــع الــدويل لمواجهة 
وتحقيقــات  أعمــال  تســيس  محــاوالت 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة واالضعــاف 

اســتقالليتها.

وتضمـن البيـان الختامـي أبـرز مـا اتفـق 
مـن  العديـد  عليـه وشـمل  المشـاركون 
النقـاط المهمـة، كانـت أبرزهـا الترحيـب 
بـدء  للمحكمـة  العامـة  المدعيـة  بقـرار 
التمهيديـة  الغرفـة  وقـرار  التحقيقـات 
كـد ليدعـم  باالختصـاص المـكاين الـذي أ
يف  الدوليـة  العـدل  محكمـة  كدتـه  أ مـا 
رأيهـا االستشـاري 2004 والـذي يمثـل 
حـق  لحمايـة  مهمـاً  إضافيـا  رصيـدا 

الشـعب الفلسـطيني يف كامـل أراضيـه 
 ،1967 حزيـران  يونيـو  يف  المحتلـة 
والتأكيـد علـى أن القضيـة الفلسـطينية 
عدالـة  وقضيـة  حقوقيـة،  قضيـة  هـي 
الشـرعية  قـرارات  لتطبيـق  بامتيـاز 

الدوليـة.

كمــا أوصــي بالتأكيــد علــى أن الصــراع 
العــريب مــع ســلطة االحتــالل ال ينتهــي 
بتســويات أو ترضيــة ماليــة أو معنويــة 
مبــادرات  طرحتــه  مــا  نحــو  علــى 
مشــبوهة، والتأكيد على أن االصطفاف 
هــو  االحتــالل  مواجهــة  يف  الوطنــي 
الســبيل األول يضــع المجتمــع العــريب 
والــدويل أمــام مســئولياته نحــو القضيــة 

. لفلســطينية ا

ونوهــت التوصيــات إىل أهميــة التأكيــد 
علــى أن أي خطــوات فرديــة مــن الــدول 
الشــرعية  قــرارات  تخالــف  الكبــرى 
المســتوى  علــى  لهــا  قيمــة  ال  الدوليــة 
مــدى  عــن  النظــر  بصــرف  الــدويل، 
تأثيرهــا يف غيــر أصحــاب القضيــة، علــى 
غــرار قــرار الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
لدولــة  عاصمــة  بالقــدس  باالعتــراف 
واليــة  أن  علــى  والتأكيــد  االحتــالل، 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مكملــة 
للواليــة القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة، مــع 
اختصاصهــا  الــدول  تمــارس  أن  أهميــة 
المســؤولين  األشــخاص  علــى  الجنــايئ 

الدوليــة. الجرائــم  ارتــكاب  عــن 

الهيئــة المســتقلة تشــارك يف النــدوة التي نظمتها الشــبكة 
العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان بالتعاون 
مبــادئ  حــول   ،  )APT( التعذيــب منــع  جمعيــة  مــع 
زووم،  تطبيــق  عبــر  الفعالــة،  المقابــالت  بشــأن  »منديــز« 
بهــدف تعزيــز دور المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
فيمــا  التعذيــب  المناهضــة  الوطنيــة  الوقائيــة  واآلليــات 
يتــم  الذيــن  األشــخاص  مــع  المقابــالت  بإجــراء  يتعلــق 
اســتجوابهم، والضمانــات والممارســات الواجــب مراعاتهــا 

مــن قبــل جهــات إنفــاذ القانــون، تحقيقــاً للعدالــة.

باربــرا  الســيدة  مــن  كل  االفتتاحيــة  الجلســة  يف  تحــدث 
التعذيــب،  مناهضــة  لجمعيــة  العامــة  األمينــة  بيرنــاث 
التنفيــذي  المديــر  الجمــايل  بــن حســن  واألستاذ ســلطان 
للشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
بشــأن  الجديــدة  المبــادئ  وأهميــة  أهــداف  موضحيــن 
المعلومــات،  وجمــع  للتحقيقــات  الفعالــة  المقابــالت 
يف  ودورهــا  منديــز«،  »مبــادي  باســم  أيضــا  المعروفــة 
توجيــه الــدول بشــأن االبتعــاد عــن أنظمــة العدالــة الجنائيــة 

اإلكــراه  مخاطــر  مــن  للتقليــل  االعترافــات،  علــى  القائمــة 
والتعذيــب وســوء المعاملــة، مؤكديــن أن حقــوق اإلنســان 
لالســتجواب،  المقابــالت  خــالل  مصانــة  تكــون  أن  يجــب 
بعيــداً عــن أي شــكل مــن أشــكال التخويــف ومــا يترتــب 

الُمســتجَوبين. بحــق  آثــار ســلبية  مــن  عليهــا 

العــام  المديــر  الدويــك  عمــار  الدكتــور  قــدم  جانبــه  مــن 
الوطنيــة  المؤسســات  دور  حــول  عمــل  ورقــة  للهيئــة 
لحقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بالمبــادئ وتوعيــة جهــات 
إنفــاذ القانــون بهــا، موضحــاً دور الهيئــة ومــا تقــوم كآليــة 
وطنيــة لمناهضــة التعذيــب يف فلســطين إىل حيــن إنشــائها 
للوقايــة  دليــل  بشــكل مســتقل، ومشــاركتها يف صياغــة 
لقــاءات  تنظيــم  إىل  داعيــاً  الشــرطة،  مــع  التعذيــب  مــن 
تمكينيــة لممثلــي المؤسســات الوطنيــة يف العالــم العــريب 
تحتضنهــا الشــبكة العربيــة بشــأن هــذه المبــادئ، انطالقــاً 
يف  المؤسســات  هــذه  تؤديــه  الــذي  المهــم  الــدور  مــن 

بهــا. والتوعيــة  بالمبــادئ  التعريــف 

املشاركة بندوة إقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

حول مبادئ »منديز« بشأن املقابالت الفعالة
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كمــا تضمنــت النــدوة التعريــف بمبــادئ »منديــز« 
ونشــرها واستكشــاف كيــف يمكــن للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اســتخدامها يف المراقبــة 

والحــوار مــع الســلطات. 

فيمــا  المؤسســات  رؤى تلــك  واســتعرضت 
مــع  التعــاون  وفــرص  ونشــرها  بالمبــادئ  يتعلــق 
أصحاب الواجــب يف ذلــك، وســلطت الضوء علــى 
التحديــات المتوقعــة بخصــوص تبنــي الســلطات 

وتنفيذهــا.  للمبــادئ 

وكــوادر  أعضــاء  مــن  المشــاركون  وأوصــى 
بضــرورة  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات 
خــالل  المبــادئ  هــذه  لتطبيــق  عمــل  آليــة  وجــود 
المقابــالت التــي تتــم مــع األشــخاص الذيــن يتــم 
القيــام  الواجــب  الخطــوات  وتحديــد  اســتجوابهم، 
العدالــة، مشــددين علــى  إىل  للوصــول  بهــا الحقــاً 
حقــوق  الحتــرام  سياســية  إرادة  وجــود  ضــرورة 

الســتة،  للمبــادئ  قانــوين  إطــار  ووجــود  اإلنســان، 
رقابيــة  آليــات  ووجــود  لهــا،  واعيــة  ثقافــة  وتعزيــز 

إلعمالهــا.

إىل  تنســب  الســتة  منديــز«  »مبــادئ  أن  ُيذكــر 
»خــوان منديــز«، المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة 
أو  الالإنســانية  أو  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب 
المهينــة، تــم تصميمهــا لحمايــة الحقــوق األساســية 
لألشــخاص المشــتبه يف ارتكابهــم جرائــم وكذلــك 
البــراءة،  افتــراض  وتفعيــل  والشــهود،  الضحايــا 
مــن  الفعالــة  المقابــالت  إجــراء  مــن  تمكــن  فهــي 
ودقــة،  موثوقيــة  كثــر  أ معلومــات  جمــع  خــالل 
وفــق معاييــر البحــث العلمــي القــوي، والمعاييــر 
علــى  واعتمــاداً  المهنيــة،  واألخالقيــات  القانونيــة، 
حقــوق  احتــرام  أجــل  مــن  والمســاءلة،  الشــفافية 

العدالــة. وتحقيــق  اإلنســان 
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وســلمت اللجنــة المســتقلة المشــكلة 
جلســته  يف  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 
لمتابعــة  المنعقــدة يف 2021/6/21 
مــع  فايــزر  لقاحــات  تبــادل  موضــوع 
النهــايئ  تقريرهــا  اإلســرائيلي،  الجانــب 
لرئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية 
يف  وجــاء   ،2021 تمــوز   6 بتاريــخ 
كتــاب تســليم التقريــر بــأن اللجنــة قــد 

اتمــت عملهــا، واســتمعت إىل جميــع 
مــن لهــم عالقــة بالموضــوع واطلعــت 
العالقــة،  واألوراق ذات  الوثائــق  علــى 
وكونــت قناعتهــا بنــاء علــى مــا توفــر لهــا 

ووثائــق.  معلومــات  مــن 

 وتتكــون اللجنــة تقصــي الحقائــق مــن 
الهيئــة  عــام  مديــر  الدويــك  عمــار  د. 
رئيســا،  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة 

اتحــاد  عــن  ممثــل  نجيــب  نظــام  د. 
االهليــة  كــز  والمرا المستشــفيات 
ممثــل  النجــاب  ســلوى  د.  والخاصــة، 
المــدين  المجتمــع  مؤسســات  عــن 
يف القطــاع الصحــي، د. باســم خــوري 
يف  الدوائيــة  الصناعــات  عــن  ممثــل 
التقريــر،  عــرض  فلســطين.  وقــد 
الــذي يقــع يف 30 صفحــة إضافــة اىل 

لجنة تقيص الحقائق يف موضوع تبادل لقاحات فايزر 
تسلم تقريرها لرئيس الوزراء

ترأســت الهيئــة المســتقلة يف لجنــة تبــادل لقاحــات فايــزر مــع الجانــب اإلســرائيلي التــي شــكلها رئيــس الــوزراء. وكانــت الهيئــة قــد 
طالبــت، وفــور حــدوث مشــكلة اللقاحــات، بتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة لمعرفــة حقيقــة مــا جــرى يف موضــوع اللقاحــات علــى 
أن تتكــون مــن شــخصيات طبيــة وحقوقيــة وقانونيــة لاطــاع علــى عقــود توريــد اللقاحــات، بمــا يضمــن الشــفافية وعــدم والوقــوع 

بأخطــاء ونشــر النتائــج بشــكل علنــي.
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توقيــع  اىل  وصــوال  التبــادل  فكــرة  بــدأت  كيــف  مالحــق،   7
اإلســرائيلية  الصحــة  ومــع  فايــزر  شــركة  مــع  االتفاقيــات 
واســتالم اول شــحنة مــن الجرعــات بتاريــخ 2021/6/18، 
يتعــرض  كمــا   ،2021/6/21 بتاريــخ  ارجاعهــا  ثــم  ومــن 
ويقــدم  الموقعــة،  االتفاقيــات  نصــوص  وتحليــل  لدراســة 
وتنشــر  التبــادل.  موضــوع  حــول  االســتنتاجات  مــن  عــددا 
اللجنــة التقريــر كامــال مــع عــدد مــن المالحــق علــى الربــاط 
التــايل shorturl.at/pBJSU وفيمــا يلــي االســتنتاجات التــي 

اللجنــة: اليهــا  توصلــت 

مســؤولية ســلطة االحتــالل تــرى اللجنــة أنــه كان يفتــرض . 	
القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  إســرائيل  تحميــل  يتــم  أن 
باالحتــالل مســؤولية توفيــر لقــاح مضــاد لفيــروس كورونا 
الغربيــة وقطــاع  الضفــة  الفلســطينيين يف  للمواطنيــن 
القانونيــة  مســؤولياتها  تجاهلــت  اســرائيل  لكــن  غــزة، 
واإلنســانية تجــاه المواطنيــن الفلســطينيين، ومارســت 

االبارتهايــد الصحــي ضدهــم. 

التبــادل . 	 فكــرة  ان  اللجنــة  تــرى  التبــادل  ملــف  إدارة 
 ،2021 أيــار  وبدايــة  نيســان  شــهر  يف  طرحــت  عندمــا 
توريــد  عمليــة  تســريع  اىل  بحاجــة  فلســطين  كانــت 
اللقاحــات نظــرا لعــدم التيقــن مــن إمكانيــة شــركة فايــزر 
مــن توفيــر لقاحــات يف شــهري تمــوز وأب 2021، وقــد 
كان المســتوى السياســي علــى علــم بموضــوع التبــادل، 
لتشــجيع  الخــط  علــى  دوليــة  أطــراف  دخلــت  وكذلــك 
بيــن  الثقــة  بنــاء  إلعــادة  بــادرة  اعتبرتــه  لمــا  الفكــرة 
الفلســطينيين واإلســرائيليين. تركــت جميــع التفاصيــل 
تديرهــا  الصحــة  لــوزارة  والقانونيــة  واإلداريــة  الفنيــة 
بشــكل منفــرد، وهــذا يشــكل خلــال جوهريــا يف إدارة ملــف 
الناحيــة  مــن  والتعقيــد  والحساســية  الحجــم  هــذا  مــن 
الفنيــة والسياســية والقانونيــة وكان يفتــرض يف الجهــات 
الشــؤون  وهيئــة  الــوزراء  مجلــس  خاصــة  السياســية 
المدنيــة اســتمرار متابعــة الموضــوع وعمــل المراجعــات 
مــع  االتفاقيــة  )خاصــة  االتفاقيــات  لمســودات  الالزمــة 
القانونيــة  الناحيــة  الصحــة اإلســرائيلية( وتدقيقهــا مــن 
الجانــب  يحصــل.  ماطــل  لــم  مــا  وهــو  والسياســية، 

اإلســرائيلي يف المفاوضــات ولــم يبــد أي حساســية او 
وتجاهــل  الصحيــة،  الفلســطينيين  الحتياجــات  اهتمــام 
خطــورة الحالــة الوبائيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
موافقتــه  يعــط  لــم   ،2021 وايــار  نيســان  شــهري  يف 
حزيــران  شــهر  منتصــف  يف  إال  التبــادل  علــى  النهائيــة 
عندمــا أصبــح هــو بحاجــة اىل التخلــص مــن اللقاحــات 

االنتهــاء. علــى  تاريــخ صالحيتهــا  التــي شــارف 

الحاجــة للقاحــات وتوقيــع اتفاقيــة التبــادل تــرى اللجنــة، . 	
انــه لــم يكــن هنــاك أي مبــرر او حاجــة، ســواء مــن حيــث 
الحالــة الوبائيــة يف فلســطين او مــن حيــث توفــر عــدد 
كاف مــن الجرعــات يف مخــازن وزارة الصحــة، لتوقيــع 
االتفاقيــة مــع الجانــب اإلســرائيلي بالشــكل المســتعجل 
الــذي تــم بــه أو قبــول جرعــات تنتهــي صالحيتهــا خــالل 
اقــل مــن أســبوعين )شــهر حزيــران(. كمــا تــرى اللجنــة 
اتفاقيــة  خاصــة  التبــادل،  اتفاقيــات  علــى  التوقيــع  ان 
اتســم  اإلســرائيلية،  الصحــة  مــع  الفلســطينية  الصحــة 
باالســتعجال وعــدم االخــذ بعــدد كبيــر مــن المالحظــات 
الصحــة  عــام  مديــر  قدمهــا  التــي  الجوهريــة  الفنيــة 
العامــة وأوصــى بعــدم التوقيــع عليهــا بشــكلها الحــايل. 
االتفاقيــة تضمنــت شــروطاً مجحفــة  ان  اللجنــة  وتــرى 
الجانــب  وتعفــي  متكافئــة  وغيــر  الفلســطينيين  بحــق 
اإلســرائيلي مــن المســؤولية عــن الجرعــات، وال تتضمــن 
وتتضمــن  التوريــد،  جــدول  توضــح  مالحــق  ادراج 
إشــكاليات قانونيــة وسياســية أخــرى أشــار اليهــا التقريــر. 
يف المقابــل، تــم إدخــال تعديــالت علــى مســودة االتفاقيــة 
بنــاء علــى طلــب وزارة الصحــة يف مســألتين: األوىل ان 
يف  اللقــاح  توزيــع  عــن  مســؤولة  الفلســطينية  الصحــة 
»اإلقليــم« أي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة دون أي 
الجانــب  أن  اإلســرائيلي، يف حيــن  الجانــب  مــن  تدخــل 
مــن  غــزة  قطــاع  اســتثناء  علــى  يصــر  كان  اإلســرائيلي 
االتفاقيــة. والثانيــة، أن االتفاقيــة مــع الجانــب اإلســرائيلي 
ال تلــزم الــوزارة بكامــل الكميــة المنصــوص عليهــا، وانمــا 
اعتبــرت العــدد هــو الحــد األقصــى الــذي يمكــن تبادلــه. 

عمليــة . 	 أن  اللجنــة  تــرى  كذلــك  التبــادل  عمليــة  تنفيــذ 
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تســليم اللقــاح مــن الجانــب اإلســرائيلي يــوم 18 حزيــران 
2021، لــم تــراع البروتوكــوالت الفنيــة والدوائيــة المتعــارف 
او  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  لــدى  والمتبعــة  عليهــا، 
أحــكام  جوهــري  بشــكل  خالفــت  وأيضــا  اإلســرائيلية، 
والصحــة  الفلســطينية  الصحــة  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــة 
اإلســرائيلية، واتفاقيــات الصحــة الفلســطينية مــع شــركة 
الجانــب  مــن  وعــدم شــفافية  اســتهتار  فيهــا  فايــزر، وكان 
اإلســرائيلي يف التعامــل مــع موضــوع نقــل اللقاحــات.  كمــا 
تــرى أن عمليــة االســتالم مــن قبــل الصحــة الفلســطينية 
يف  بهــا  المعمــول  الفنيــة  البروتكــوالت  حســب  تكــن  لــم 
تكليــف  تــم  حيــث  الحساســة.  الطبيــة  المــواد  اســتالم 
شــخص باالســتالم وهــو غيــر مختــص وليســت لديــه الخبــرة 
الــالزم، ولــم يتــم طلــب التوثيقــات الضروريــة  او التأهيــل 
غيــاب  وبســبب  الجرعــات.  وأمــان  ســالمة  تضمــن  التــي 
مســجل البيانــات )data logger( لــدى تســليم اللقاحــات، 
أو علــى األقــل وجــود أي توثيــق اخــر بديــل يوضــح تاريــخ 
اخــراج الجرعــات مــن الثالجــات عاليــة التبريــد، وسلســلة 

قبــل  مــن  اســتالمها  لحظــة  مــن  بهــا  مــرت  التــي  التبريــد 
الصحــة اإلســرائيلية مــن شــركة فايــزر إىل أن وصلــت إىل 
الجانــب الفلســطيني، فــإن اللجنــة تــرى أن هــذه الطريقــة 
 Good( الجيــد التوزيــع  تخالــف بشــكل جوهــري معاييــر 
Distribution Practices( والمنصــوص عليهــا يف جميــع 
االتفاقيــات المتعلقــة بلقــاح فايــزر بمــا يف ذلــك اتفاقيــات 
التبــادل. وبالتــايل فــإن اللجنــة ال تســتطيع تأكيــد مأمونيــة 

اســتعمالها.  مــن  وتحــذر  المســتلمة،  الجرعــات 

والطريقــة . 	 بالشــكل  الجرعــات  اســتالم  ان  اللجنــة  تعتبــر 
التــي تمــت بهــا يشــكل مخالفــة وتقصيــر جســيمين مــن 
اللجنــة  الموضــوع.  تؤكــد  متابعــة  عــن  المســؤول  قبــل 
مــن  اســتلمت  التــي  الجرعــات  جميــع  أن  للمواطنيــن 
ارجاعهــا  تــم   2021/6/18 بتاريــخ  اإلســرائيلي  الجانــب 
يف  اســتخدامها  يتــم  ولــم   2021/6/21 بتاريــخ  كاملــة 

الفلســطينية.  األرض 

اإلعالميــة . 	 اإلدارة  ان  اللجنــة  تــرى  كمــا  اإلعالميــة  اإلدارة 
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مــن  العديــد  اعتراهــا  اللقاحــات  نقــل  لموضــوع 
اعــالم  يتــم  لــم  حيــث  والتناقضــات،  اإلشــكاليات 
المواطنيــن الفلســطينيين عــن اتفــاق التبــادل بشــكل 
وقدمــت  مرتبكــة  الرســمية  الــردود  وكانــت  مســبق، 
بيــان  صــدور  بعــد  ومتضاربــة  دقيقــة  غيــر  معلومــات 
رســمي إســرائيلي )تــرى اللجنــة ان البيــان االســرائيلي 
الــذي  االمــر  الفلســطيني(،  الوطنــي  الشــعور  يهيــن 
أثّــر ســلبا علــى ثقــة المواطنيــن ليــس فقــط بموضــوع 
بشــكل  التطعيــم  وعمليــة  باللقاحــات  وانمــا  التبــادل، 

عــام. 

الجانــب المايل: لــم تتضمــن اتفاقيــات التبــادل )ســواء . 	
بيــن الصحــة الفلســطينية وشــركة فايــزر، او بيــن الصحــة 
تعامــالت  ايــة  اإلســرائيلية(  والصحــة  الفلســطينية 
والطــرف  فلســطين  حكومــة  بيــن  مباشــرة  ماليــة 
اإلســرائيلي.  بنــاء علــى مــا ورد يف مذكــرة االتفــاق مــع 
شــركة فايــزر بتاريــخ 2021/7/16 وأيضــا يف االتفــاق 
بيــن وزارة الصحــة الفلســطينية واإلســرائيلية، لــن تكــون 
هنــاك تبعــات ماليــة علــى الخزينــة الفلســطينية نتيجــة 
عدم اســتكمال عملية التبادل لبايق الجرعات.  بالنســبة 
للجرعــات التــي تــم اســتالمها ومــن ثــم ارجاعهــا، تــرى 
اللجنــة انــه بســبب مخالفــة الجانــب اإلســرائيلي لشــروط 
فايــزر  شــركة  قيــام  عــدم  مــن  التأكــد  يجــب  االتفاقيــة 
بتوريــد أيــة جرعــات مــن حصــة فلســطين إىل الصحــة 
االســرائيلية مقابــل الجرعــات التــي تــم اســتالمها ومــن 
ثــم ارجاعهــا )وعددهــا 93,600 جرعــة(. وهــذا بحاجــة اىل 
متابعــة قانونيــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية.  كمــا 
توريــد  يف  فجــوة  هنــاك  يكــون  لــن  أنــه  اللجنــة  تؤكــد 
بتوريــد  باشــرت  فايــزر  شــركة  ان  حيــث  التطعيمــات 
تمــوز  بدايــة شــهر  منــذ  الجرعــات  مــن  الثانيــة  الدفعــة 
الجــاري، وبالتــايل لــن يكــون هنــاك خطــر علــى الصحــة 

اللقاحــات. نقــص  العامــة بســبب 

التوصيــة بعــدم اســتكمال التبادل: وبنــاء علــى جميــع . 	
مــا ذكــر، تؤكــد اللجنــة علــى توصيتهــا التــي رفعتهــا اىل 
رئيــس مجلــس الــوزراء بموجــب كتــاب خطــي بتاريــخ 30 

حزيــران 2021 )ملحــق رقــم 6( بضــرورة عــدم اســتكمال 
عمليــة التبــادل وعــدم اســتالم أيــة لقاحــات إضافيــة مــن 
بالصحــة  تتعلــق  فنيــة  العتبــارات  اإلســرائيلي  الجانــب 
تــم  وقانونيــة  سياســية  اعتبــارات  اىل  إضافــة  العامــة، 

توضيحهــا يف التقريــر.

اتفاقيــة فايــزر االصلية: تــود اللجنــة التأكيــد ان اتفاقيــة . 	
التوريــد األصليــة مــع شــركة »فايــزر« يف 2021/5/4 
وجــرت  الســليمة،  القانونيــة  األصــول  حســب  تمــت 
مراجعتهــا مــن الدائــرة القانونيــة، وصــدر قــرار بشــأنها مــن 
مجلــس الــوزراء، وأن هــذه االتفاقيــة حصلــت علــى ســعر 
مميــز للجرعــات االمــر الــذي وفــر علــى الخزينــة العامــة 

الــدوالرات.  مالييــن 

المســاءلة والمحاســبة واســتخالص العبر: أشــار التقريــر . 		
اىل العديــد مــن المخالفــات والتقصيــر وضعــف المتابعــة 
والتنســيق مــن قبــل مســتويات عــدة سياســية واداريــة، 
مســاءلة  هنــاك  تكــون  ان  بضــرورة  توصــي  وعليــه 
ومحاســبة لجميــع مــن قصــر او أهمــل او لــم يقــم بمــا 
العبــر  يتــم اســتخالص  الوظيفيــة، وان  تتطلبــه مهامــه 
مــن أجــل تــاليف األخطــاء التــي حصلــت والتــي أشــار اليهــا 
التقريــر. تؤكــد اللجنــة أن هــذا التقريــر ليــس بديــال عــن أي 
إداريــة  أو أي تحقيقــات  أو قضائيــة  تحقيقــات جنائيــة 

داخليــة قــد تقــوم بهــا الجهــات الرســمية المختصــة.
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مبشاركة مسؤولني ومختصني الهيئة املستقلة تنظم 
ورشة عمل حول حبس املدين

الهيئــة  أعدتهــا  ورقــة سياســات  علــى  الضــوء  تســليط  بهــدف 
مطالباتهــا  علــى  فيهــا  أـــكدت  المدين، والتــي  حبــس  حــول 
الســابقة بحظــر حبــس المديــن لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام 
تعاقــدي انســجاماً مــع المــادة 11 مــن العهــد الــدويل الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه فلســطين 
يف العــام 2014، نظمــت الهيئــة المســتقلة ورشــة عمــل بعنــوان 
)حبــس المديــن يف فلســطين( بمشــاركة مختصيــن ومســؤولين 
جمعيــة  المحاميــن،  نقابــة  الــوزراء،  مجلــس  عــن  وممثليــن 
العــدل  ووزاريت  القضائيــة  الشــرطة  النقــد،  ســلطة  البنــوك، 
مختصيــن  وصحفييــن  العامــة،  النيابــة  الوطنــي،  واالقتصــاد 

المهتميــن. مــن  وعــدد  االقتصــادي  بالشــأن 

وتضمنــت الورقــة مختصــراً لكيفيــة عمــل نظــام حبــس المديــن 
إثــراء  طريــق  علــى  وذلــك  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  وآثــاره 

النقــاش الحقــويق حــول هــذه القضيــة المهمــة، معتمــدة علــى 
ذات  القضائيــة  واألحــكام  الوطنيــة  للقوانيــن  قانونيــة  قــراءة 
العالقــة، وإجــراء مقابــالت مــع محاميــن وقضــاة للتعــرف علــى 
الزيــارات  علــى  واالعتمــاد  المديــن،  لحبــس  العملــي  الجانــب 

والتأهيــل. اإلصــالح  كــز  لمرا الهيئــة  تنفذهــا  التــي  الميدانيــة 

للهيئــة  العــام  المديــر  الدويــك  عمــار  الدكتــور  الورشــة  افتتــح 
بصفتهــا  أن الهيئــة  مبينــاً  اإلنســان،  لحقــوق  المســتقلة 
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، نعتبــر أن مراجعــة حبــس 
المديــن لجهــة حظــر حبــس المديــن العاجــز عــن الوفــاء بالتزاماتــه 
التعاقديــة، خطــوة مهمــة علــى طريــق تعزيــز منظومــة حقــوق 
اإلنســان فلســطينياً بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة، داعيــاً 
إىل اعتمــاد بدائــل تحفــظ حقــوق الدائنين مــع األخــذ باالعتبــار 

الســائدة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف 

31 مجلة أخبار الهيئة - العدد األول - صيف 2022



أخبار الهيئةأخبار الهيئة
الخــاص  الــدويل  العهــد  أن  وبيــن 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية يف مادتــه 
لمجــرد  اإلنســان  ســجن  يحظــر   )11(
عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي، كــون 
للكرامــة  انتهــاكاً  يمثــل  المديــن  حبــس 
اإلنســانية، فاألصــل هــو أن الذمــة الماليــة 
لإلنســان تضمــن الديــون وليــس الجســد 
مــن يضمنهــا، وأن العمــل بعكــس هــذه 
القاعــدة فيــه امتهــان للكرامــة اإلنســانية.

األستاذة  أدارتها  األوىل، والتي  الجلسة 
مفوضي  مجلس  عضو  كاتبة  لبنى 
أحمد  األستاذ  فيها  تحدث  الهيئة، 
رجوب  محمد  سابق،  قاضي  األشقر، 
االقتصادي،  بالشأن  مهتم  صحفي 
الباحث الحقويق عمار جاموس، األستاذ 
فادي عباس امين سر نقابة المحامين.

ورقــة  جامــوس  األســتاذ  عــرض 
حــول  الهيئــة  أعدتهــا  التــي  السياســات 
مبينــاً  فلســطين،  يف  المديــن  حبــس 
المديــن  لحبــس  التشــريعي  اإلطــار 
ومــدى انســجام الواقــع معــه، وقــال إن 
القانــون ســاري المفعــول ال يجيــز حبــس 
المديــن الــذي يعجــز فعــال عــن الســداد، 
ال  الحــاالت  معظــم  يف  القضــاة  أن  إال 
يأخــذون هــذا بعيــن االعتبــار، لذلــك تجــد 
أن يف الحبس أناساً معسرين. باإلضافة 
ســجن  حظــر  إىل  الداعيــة  األســباب  إىل 
المديــن العاجــز، مقدمــاً التوصيــات التــي 
تســاهم يف تجنب ســجنه. وقدم الرجوب 
مؤشــرات اقتصاديــة عامــة حــول مصــادر 
ال  فلســطين  يف  الســائدة  االســتدانة 
زيــادة  علــى  وأثرهــا  الشــيكات  ســيما 
زيــادة  وبالتــايل  المدينيــن  تعثــر  فــرص 
فرصــة تعرضهــم للســجن، مشــيراً إىل أن 
بالمالييــن. الشــيكات  بــأوراق  التــداول 

تحدث األشــقر حول السياســة القضائية 

المديــن،  حبــس  بصالحيــة  المتعلقــة 
كــون ذهنيــة الســادة القضــاة تتجــه نحــو 
استســهال إصــدار أوامــر الحبــس، مشــيراً 
جيــد،  الفلســطيني  القانــون  أن  إىل 
لكنــه بحاجــة لتعديــالت تتــم مــن خــالل 
المجلــس التشــريعي وليــس مــن خــالل 
اصدار قرارات بقانون. وأشار إىل مسألة 
حقــوق  التفاقيــات  القضــايئ  اإلنفــاذ 
اإلنســان. مــن جهتــه اعتبــر األســتاذ فادي 
المحاميــن أن  نقابــة  أميــن ســر  عبــاس 
إلظهــار  هامــة  فرصــة  الورشــة  موضــوع 
حبــس  موضــوع  مــن  النقابــة  موقــف 
المديــن، معتبــراً أن إجــراءات الحبــس ال 
تتــم اال يف أضيــق األحــوال، وأن عمليــة 
تبــدأ  متعــددة  بإجــراءات  تمــر  الحبــس 
أن  مؤكــداً  التنفيــذي،  الملــف  بفتــح 
المقتــدر  بحــق  يــأيت  المديــن  حبــس  ان 
الــذي يرفــض االلتــزام، ومــن غيــر الدقيــق 
القــول بــأن المديــن هــو عرضــة للحبــس، 
وجــود  دون  الحبــس  أمــر  الغــاء  وأن 
بدائــل ناجعــة يف واقعنــا يعتبــر أمــر يف 

الصعوبــة. غايــة 

الجلســة الثانية والتــي أدارتهــا األســتاذة 
خديجــة زهــران مديــرة دائــرة السياســات 
والتشــريعات الوطنيــة يف الهيئــة، تحــدث 
يف  البحــوث  مديــر  مــرار  رابــح  د.  فيهــا 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة، 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  حــول 
لحبــس المديــن، وتطــرق إىل واحــدة مــن 
فلســطين  يف  المديونيــة  أســباب  أهــم 
وهــي سياســة االقتصــاد الحــر التــي أدت 
واالعتمــاد  االســتهالك  يف  االفــراط  إىل 
علــى القــروض والديــون لســد الحاجــات 
الــذي  األمــر  للمواطنيــن  األساســية 
يعرضهــم لعقوبــة الحبــس حــال تعثرهــم 

ارادتهــم. ألســباب خارجــة عــن 

الدائـرة  مديـر  صوافطـة  مـراد  وتحـدث 

نسـب  عـن  النقـد  سـلطة  يف  القانونيـة 
والتسـهيالت  الشـيكات  يف  التعثـر 
المصرفية، بعد 2009، فقد بدأت سلطة 
المعلومـات  نظـام  وفـق  بالعمـل  النقـد 
انخفضـت  بموجبـه  والـذي  االئتمـاين 
النظـام مرتبـط  التعثـر، كـون هـذا  نسـب 
بالحالـة السياسـية والوضـع العـام، مبينـاً 
أن موضوع الشيكات اعقد من موضوع 
حـر  الشـيك  صاحـب  كـون  التسـهيالت 
بالتصـرف يف دفتـر الشـكات الخـاص مع 

تحريرهـا. علـى  قيـود  وجـود  عـدم 

صــوان  مهنــد  العميــد  واســتعرض 
مديــر إدارة الشــرطة القضائيــة إجــراءات 
القضائيــة  مذكــرات  تنفيــذ  يف  الشــرطة 
ضــد الشــخص المديــن والتكلفــة الماليــة 
لهــذه اإلجــراءات وتكلفــة حبــس المديــن 
حيــث  مــن  عــام  بشــكل  الســجون  يف 
والرعايــة  والمشــرب  المــأكل  تكلفــة 
كــز االحتجــاز، وقــال  الصحيــة داخــل مرا
المتخــذة يف هــذا  الشــرطة  إجــراءات  إن 
والشــرطة  بالســيادة  تتعلــق  الســياق 
تعمــل علــى تنفيــذ المذكــرات القانونيــة 

بحــق حبــس المديــن. 

قانــوين  حمــدان مســاعد  قســم  وبينــت 
اتخــاذ  باإلمــكان  أنــه  العــدل  بــوزارة 
إجــراءات بحــق المديــن المتعثــر عوضــاً 
تقييــد  يف  تتمثــل  حريتــه،  حجــز  عــن 
هــذه  كــون  الوثائــق  بعــض  اســتخراج 
العديــد مــن دول  اإلجــراءات متبعــة يف 
حجــز  موضــوع  أن  إىل  مشــيرة  العالــم، 
المديــن وقانــون التنفيــذ جــرى نقاشــه يف 
لجنــة مواءمــة التشــريعات التــي اعتبرت 
أن القانــون جيــد مقارنــة مــع العيــد مــن 
دول الجــوار، غيــر أن التطبيــق الفعلــي 
بحاجــة إىل ضــرورة التحــري عــن وضــع 
حكــم  إصــدار  قبــل  المتعثــر  المديــن 

المديــن. حبــس 
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بحضور الهيئة رئيس الوزراء يبحث سبل مواجهة قرار 

االحتالل بحق املؤسسات األهلية الست
رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية يســتقبل وفــًدا مــن المؤسســات األهليــة الفلســطينية الســت التــي أصــدرت ســلطات االحتــال 

بحقهــا أمــًرا عســكريًا بماحقتهــا وإغــاق مقارهــا، بحضــور المديــر العــام للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان عمــار دويــك.

وبحــث رئيــس الــوزراء مــع الوفــد ســبل مواجهــة القــرار اإلســرائيلي علــى المســتويين المحلــي والــدويل، وآليــة توحيــد الجهــود لضمــان 
اســتمرار عمــل وتمويــل هــذه المؤسســات.

وقــال اشــتية، إســرائيل تشــن علينــا عــدة حــروب، علــى األرض واإلنســان والمــال والروايــة، واآلن بــدأت بشــن حــرب علــى المؤسســات 
الرســمية وغيــر الرســمية لتدميــر المجتمــع المــدين، خارقــة بذلــك كل المواثيــق والقوانيــن الدوليــة وحقــوق اإلنســان، مضيفــاً، ســنبذل 
كل جهــد مــن أجــل أن تســتمر هــذه المؤسســات بعملهــا، فهــي مركـّـب رئيســي يف المشــهد الوطنــي العــام، ومرخصــة مــن قبــل وزارة 

الداخليــة، والمســاس بهــا مرفــوض وخــط أحمــر.

بــدوره، ثمــن الوفــد موقــف القيــادة والحكومــة وكافــة األطــر الوطنيــة، الرافــض للقــرار اإلســرائيلي، مؤكديــن مواصلــة عملهــم اإلنســاين 
والمجتمعــي، والتنســيق والتعــاون مــع كافــة الجهــات لوقــف هــذا القــرار.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«34



وفد من طاقم الهيئة املستقلة يزور قطاع غزة لالطالع 
عىل حالة حقوق اإلنسان

زار وفــد مــن طاقــم الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم« قطــاع غــزة، يترأســه المفــوض العــام األســتاذ عصــام 
العــاروري، والمديــر العــام الدكتــور عمــار الدويــك، لاطــاع علــى حالــة حقــوق اإلنســان والوقــوف عنــد أبــرز القضايــا والشــكاوى التــي 

تتلقاهــا الهيئــة، وتعزيــز ســبل العمــل والتعــاون المشــترك مــع الجهــات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المــدين.

وتــم يف ســياق الزيــارة تنظيــم عــدة زيــارات واجتماعــات شــارك فيــه نائــب المفــوض العــام المستشــار ســالمة بسيســو، وعضــو مجلــس 
المفوضيــن األســتاذ أمجــد الشــوا، حيــث تــم االجتمــاع بالدكتــور عصــام الدعاليــس رئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف قطــاع 
غــزة، ونقــاش حالــة حقــوق االنســان والقــرارات التــي تتخذهــا اللجنــة ومــدى احترامهــا لحقــوق اإلنســان كعــرض المدنييــن علــى القضــاء 

العســكري، وعقوبــة اإلعــدام، وتــم التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز الشــفافية فيمــا يتعلــق بالنفقــات وااليــرادات يف قطــاع غــزة.

والتقــى الوفــد بالمهنــدس ناجــي ســرحان وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة وتــم اســتعراض مســتجدات ملــف 
إعــادة اإلعمــار ونقــاش الخطــط والبرامــج الرســمية المقــرة لهــذا الملــف، والوقــوف علــى أبــرز المعيقــات التــي تحــول دون البــدء 
بالتنفيــذ، وتــم التأكيــد علــى تفعيــل الخطــط والبرامــج بمــا يتناســب مــع المعاييــر والمحــددات القانونيــة الخاصــة بالحــق يف الســكن 

والمســتوى المعيشــي الالئــق.
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محمــود  باللــواء  الوفــد  اجتمــع  كمــا   
صــالح مديــر عــام الشــرطة يف قطــاع غــزة 
جــرى خاللــه اســتعراض واقــع النظــارات 
وســبل تعزيــز آليــات وإجــراءات التحقيــق 
مــع  اإلنســان،  حقــوق  لمبــادئ  وفقــا 
يف  الهيئــة  اســتمرار  علــى  التأكيــد 
التدريــب وبنــاء قــدرات منتســبي جهــاز 
اإلنســان  حقــوق  مجــاالت  يف  الشــرطة 

العالقــة.  ذات  الدوليــة  والمعاييــر 

وخــالل  العدالــة،  قطــاع  يخــص  وفيمــا 
االجتمــاع بوكيــل وزارة العــدل يف قطــاع 
غــزة الدكتــور محمــد النحــال تــم التأكيــد 
تعزيــز  يف  الــوزارة  ودور  أهميــة  علــى 
ســيادة القانــون، وتهيئــة منــاخ متكامــل 
المنظومــة  واســتقرار  العدالــة  لســير 
علــى  قائــم  مجتمــع  وبنــاء  القضائيــة 
احتــرام حقــوق اإلنســان، كمــا تــم نقــاش 
دور اللجنــة الوطنيــة العليــا للمتابعــة مــع 

الدوليــة. الجنائيــة  المحكمــة 

واجتمــع الوفــد بالمستشــار ضيــاء الديــن 

المدهــون النائــب العــام يف قطــاع غــزة، 
وإجــراءات  إىل سياســات  التطــرق  وتــم 
أماكــن  علــى  الرقابــة  العامــة يف  النيابــة 
الجــزايئ  الصلــح  وقضايــا  االحتجــاز 
يف  ودورهــا  المتخصصــة  والنيابــات 
حقــوق  تعــزز  ســليمة  إجــراءات  ضمــان 

اإلنســان.

التنميــة  وزارة  بوكيــل  االلتقــاء  وتــم 
االجتماعيــة يف قطــاع غــزة الدكتــور غــازي 
التــي  القضايــا  حمــد ونقــاش عــدد مــن 
األســر  مــن  كبيــر  عــدد  بمعانــاة  تتعلــق 
ذلــك  يف  بمــا  غــزة،  قطــاع  يف  الفقيــرة 
الوطنــي  البرنامــج  مســتفيدي  ملفــات 
صــرف  وتأخــر  االجتماعيــة  للحمايــة 

. تهم مســتحقا

وفيمــا يتعلــق بواقــع القطــاع الصحــي يف 
القطــاع، نظــم الوفــد زيــارة لوكيــل وزارة 
الصحــة يف قطــاع غــزة الدكتــور يوســف 
إىل  اإلشــارة  تــم  حيــث  الريــش،  أبــو 
األزمــات التــي تعتــري القطــاع الصحــي 

يف ظــل النقــص الحــاد يف األدويــة ومنــع 
االحتــالل ادخــال المســتلزمات واألجهــزة 
الطبيــة، وتــم التأكيــد علــى أهميــة تطويــر 
باألخطــاء  الخاصــة  المســاءلة  آليــات 

الطبــي. واإلهمــال  الطبيــة 

المنظمــات  شــبكة  مقــر  الوفــد  وزار 
األهليــة يف قطــاع غــزة والتقــى بمنســق 
محيســن  تيســير  المهنــدس  الشــبكة 
وأعضــاء اللجنــة التنســيقية، وتــم نقــاش 
لــه  تعرضــت  التــي  األخيــرة  االنتهــاكات 
المــدين  المجتمــع  مؤسســات  مــن   6
مــن  بإدراجهــا  الحقوقيــة  والمؤسســات 
قبــل االحتــالل ضمــن قائمــة »اإلرهــاب«، 
العمــل  أهميــة  علــى  التأكيــد  وتــم 
بحــق  الداخليــة  االنتهــاكات  لمواجهــة 
عقبــات  أيــة  إزالــة  لضمــان  الجمعيــات، 
التســهيالت إلنجاحهــا  تواجههــا وتقديــم 

وأنشــطتها. أهدافهــا  تحقيــق  يف 

كذلــك زار الوفــد مقــر لجنــة االنتخابــات 
موضــوع  نقــاش  وجــرى  غــزة  قطــاع  يف 
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االنتخابــات المحليــة وتنظيمهــا يف قطــاع غــزة، كمــا تــم االلتقــاء 
بعــدد مــن الفئــات المتضــررة واالطــالع علــى شــكاوى تقدمــوا 
بهــا للهيئــة، ومنهــم لجنــة متابعــة صــرف مســتحقات التنميــة 
وأهــايل  القســري،  المبكــر  التقاعــد  وموظفــي  االجتماعيــة، 
علــى حقوقهــم وجهــود  التأكيــد  وتــم  عــدوان 2014،  شــهداء 

الملفــات. لهــذه  ومتابعاتهــا  الهيئــة 

لشــؤون  المــدين  الدفــاع  مديــر  مســاعد  الوفــد  والتقــى 
المديريــة،  كــوادر  وعــدد  قزعــاط،  خليــل  العميــد  المحافظــات 
وبدورهــم تقدمــوا بالشــكر للتعــاون المســتمر مــع الهيئــة يف 
جانــب التدريــب والــذي كان آخــره دورة تدريبيــة حــول الدفــاع 
المــدين والتزامــات حقــوق اإلنســان، وتــم نقــاش واقــع جهوزيــة 
الحصــار  بفعــل  والمعــدات  األدوات  ونقــص  المــدين  الدفــاع 
وضــرورة تضافــر الجهــود لتعزيــز جهوزيــة الدفــاع المــدين، واعداد 

تقريــر حــول هــذه الجهوزيــة مــن منظور حقوق االنســان، وكذلك 
الحاجــة لتنفيــذ مزيــد مــن الــدورات تدريبــة لكــوادر الجهــاز حــول 

معاييــر حقــوق االنســان.

بصحافييــن  االجتمــاع  علــى  الزيــارة  برنامــج  اشــتمل  كمــا 
وممثليــن عــن وســائل اإلعــالم ودار نقــاش حــول أبــرز القضايــا 
األخيــرة  الفتــرة  خــالل  الســطح  علــى  طفــت  التــي  الحقوقيــة 
وتــم  اختصاصهــا،  واقــع  مــن  معهــا  الهيئــة  تفاعلــت  وكيــف 
التأكيــد خــالل االجتمــاع علــى الــدور المهــم الــذي تؤديــه الكــوادر 
يدعــم  بمــا  وحمايتهــا  اإلنســان  حقــوق  تعزيــز  يف  اإلعالميــة 
دور الهيئــة وينشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وحمايــة الحريــات 
اإلقليمــي  النطــاق  وعلــى  الفلســطيني  المجتمــع  أوســاط  يف 

والــدويل.
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مستهدفاً طلبة كليات اإلعالم يف أربع جامعات فلسطينية

الهيئة تطلق برنامج الصحفي الحقوقي 

ويمتــد البرنامــج علــى مــدار فصليــن دراســيين يتخللــه دورات 
زيــارات لمؤسســات صحفيــة وذات عالقــة.  تدريبيــة، وتنظيــم 
ورش عمــل لقــاءات مفتوحــة، محاضــرات، وإنتــاج مــواد إعالميــة 
حقوقيــة، يتــم االســتفادة مــن مهــارات الطلبــة وامكانيــات كليــات 
لغايــات  ورقميــة  وإذاعيــة  فلميــة  مــواد  إلنتــاج  اإلعــالم  ودوائــر 

التوعيــة.

التــدرب يف  الطلبــة  مــن  لعــدد  المجــال  البرنامــج  هــذا  ويفتــح 
الهيئــة بعــد انتهــاء البرنامــج التدريبــي، وفتــح منصــات الهيئــة 
اإللكترونيــة ومجلــة الفصليــة لنشــر إنتاجــات الطلبــة. علــى أن 
يتــم يف نهايــة البرنامــج تنظيــم مســابقة ألفضــل أعمــال الطلبــة 
)جوائــز  الصحفــي،  العمــل  أشــكال  شــتى  يف  المشــاركين، 
لألعمــال الفائــزة(، ويف النهايــة يحصــل المتــدرب علــى شــهادة 

التدريبــي.  البرنامــج  يف ختــام 

أطلقــت الهيئــة المســتقلة وضمــن تنفيــذ خطــة عمــل وحــدة االتصــال والتواصــل والمتعلقــة بالتعــاون مــع كليــات ودوائــر اإلعــام 
يف أربــع جامعــات فلســطينية )بيرزيــت، النجــاح، األقصــى واإلســامية(، الهادفــة لتدريــب طلبــة )برامــج اإلعــام( وتطويــر مهاراتهــم 
كــز  يف قضايــا حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي وحــق الحصــول علــى المعلومــات، واالســتفادة مــن إمكانيــات الطلبــة والمرا
اإلعاميــة )أســتوديوهات( يف إنتــاج مــواد توعــوي، أطلقــت برنامــج الصحفــي الحقــويق بهــدف تطويــر قــدرات المشــاركين يف البرنامــج 

يف المجــاالت الحقوقيــة والقانونيــة ذات العاقــة يف العمــل الصحفــي وصــوالً إىل )الصحفــي الحقــويق(.
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دورة  الهيئــة  اختتمــت  البرنامــج  هــذا  وضمــن 
تدريبيــة بعنــوان )الحريــات اإلعالميــة والحمايــة 
مجموعــة  اســتهدفت  للصحافييــن(،  القانونيــة 
مــن طلبــة اإلعــالم الرقمــي، والعالقــات العامــة 
تطويــر  بهــدف  النجــاح،  جامعــة  يف  واالتصــال 
الحقوقيــة  المجــاالت  يف  المشــاركات  قــدرات 

الصحفــي. بالعمــل  العالقــة  ذات  والقانونيــة 

تعــاون  برنامــج  ضمــن  التدريــب  هــذا  ويــأيت 
مشــترك طويــل األمــد تنفــذه الهيئــة المســتقلة 
اإلعــالم،  بمركــز  ممثلــة  النجــاح  جامعــة  مــع 
علــى  اإلعــالم  طلبــة  مــن  مجموعــة  يســتهدف 
)الصحفــي  عنــوان  تحــت  كامــل  عــام  مــدار 

الحقــويق(.

وتناول التدريب الذي اســتمر على مدار يومين 
عــدة مواضيــع أهمهــا، تعريــف الطلبــة بمفاهيــم 
حقــوق اإلنســان والمصطلحــات الحقوقيــة ذات 
الصلــة، التعريــف باألطــر القانونيــة والدوليــة ذات 
الصلــة بالحريــات اإلعالميــة والعمــل الصحفــي، 
تعزيــز مهــارات الطلبــة ورفــع كفاءاتهــم الفنيــة 
والعلميــة يف مجــال إدمــاج حقــوق اإلنســان يف 
ونقــل  اإلعالميــة  التغطيــة  خــالل  مــن  عملهــم 
الصحفييــن  حمايــة  بأليــات  التعريــف  األخبــار. 
وتنميــة  والــدويل.  الوطنــي  الصعيديــن  علــى 
قــدرات الطلبــة يف نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 
والتعريــف بهــا. آليــات ومهــارات رصــد الحريــات 
المهنيــة  الســالمة  فلســطين،  يف  اإلعالميــة 

الكراهيــة. الميــدان. وخطــاب  للعامليــن يف 

ســامي  المحامــي  مــن  كل  التدريــب،  وقــدم 
والحقــويق  الشــكاوى،  جباريــن مســؤول وحــدة 
إســالم التميمــي مديــر دائــرة التدريــب والتوعيــة، 
الضغــط  مســؤول  بواطنــة  أنــس  والحقــويق 
والمناصــرة، ومجيــد صوالحــة مســؤول االتصــال 
والمحامــي  المســتقلة،  الهيئــة  يف  والتواصــل 
عــالء نــزال مديــر مكتــب الهيئــة يف شــمال الضفة 
الغربيــة، المتطوعــة يف الهيئــة االســتاذة نرميــن 
الكــوين التــي تناولــت كيفيــة تعامــل اإلعالمييــن 

اإلعاقــة. األشــخاص ذوي  مــع  والصحفييــن 

المســتقلة  الهيئــة  أدرجــت  صوالحــة،  وقــال 
)الصحفــي  تدريبــي  برنامــج  عملهــا  خطــة  يف 
الســنة  اإلعــالم  طلبــة  قــدرات  لرفــع  الحقــويق( 
الرابعــة يف أربــع جامعــات فلســطينية )بيرزيــت، 
تنفــذه  واإلســالمية(، يتم  األقصــى  النجــاح، 
بالتــوازي، ويركــز علــى تطويــر قــدرات ومهــارات 
الطلبــة المنخرطيــن فيــه يف قضايــا حريــة الــرأي 
الحصــول  وحــق  الســلمي  والتجمــع  والتعبيــر 
اإلعالميــة  الحريــات  كــون  المعلومــات،  علــى 
التــي  القضايــا  مــن  الســلمي  التجمــع  وحريــة 
تتابعهــا الهيئــة وتتلقــى الشــكاوى بخصوصهــا، 
المرحلــة  يف  قادريــن  الطلبــة  يكــون  بحيــث 
إنتــاج  مــن  التدريبــي  البرنامــج  مــن  األخيــرة 
مــواد إعالميــة رقميــة، فلميــة وإذاعيــة ومكتوبــة 
اإلنســان  بحقــوق  عالقــة  ذات  موضوعــات  يف 

اإلعالميــة. والحريــات 
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بعد توثيقها واستامعها لشهادات حية 

الهيئة تؤكد تعمد استهداف الصحافيني خالل 
التظاهرات السلمية

المســتقلة  الهيئــة  عــام  مديــر  كــد  أ
التظاهــرات  أن  الدويــك  عمــار  الدكتــور 
رام  مدينــة  يف  خرجــت  التــي  الســلمية 
هللا منــددة بمقتــل الناشــط مــزار بنــات، 
شــهدت اســتهدافا متعمــدا للصحفييــن 
الخصــوص،  وجــه  علــى  والصحافيــات 
لهــم  الحمايــة  توفيــر  بضــرورة  مطالبــاً 

المهنــي. بواجبهــم  قيامهــم  خــالل 

اســتماع  جلســة  عقــب  ذلــك  جــاء 
عقدتهــا الهيئــة، لعــدد مــن الصحافييــن 
خاللهــا  اســتمعت  والصحافيــات 
التــي  االعتــداءات  بشــأن  إلفاداتهــم 
بواجبهــم  قيامهــم  أثنــاء  لهــا  تعرضــوا 
المهنــي يف تغطيــة التظاهــرات الســلمية.

الحيــة  الشــهادات  تلــك  خــالل  ومــن 

تقــوم  التــي  المباشــرة  والتوثيقــات 
وعمــل  الميــداين  والعمــل  الهيئــة  بهــا 
حقــوق  مؤسســات  مــن  شــركائها 
اإلنســان، أوضــح الدويــك أن المســيرات 
صحفييــن  علــى  اعتــداء  تــم  تخللهــا 
وصحافيــات وخطــف كاميــرات أو أجهــزة 
التصويــر،  يف  المســتخدمة  االتصــال 
مشــددا علــى أن عــدم تدخــل مــن األمــن 
ان  مــن  بالرغــم  لهــم  الحمايــة  لتوفيــر 
البعــض طلــب الحمايــة يحــول دون قيــام 

الميــدان.  يف  بدورهــم  الصحفييــن 

الحمايــة  توفيــر  بضــرورة  طالــب  كمــا 
بواجبهــم  قيامهــم  خــالل  للصحفييــن 
ومحاســبة  النســاء،  خاصــة  المهنــي 
علــى  اعتــدى  مــن  كل  ومعاقبــة 

الصحفيــات والصحفييــن خــالل اليوميــن 
الماضييــن، وإعــادة أجهــزة االتصــال التــي 

مصادرتهــا. تمــت 

مــع  اتفــاق  وجــود  عــن  دويــك  وأعلــن 
تشــكيل  علــى  حقوقيــة  مؤسســات 
مكتــب  مــع  والتواصــل  قانــوين  فريــق 
اإلنســان  لحقــوق  الســامي  المفــوض 
موقــف  لبلــورة  المتحــدة  األمــم  يف 
مشــترك مــن هــذه التطــورات لمتابعــة 
التــي  واالعتــداءات  القضايــا  جميــع 
والصحفيــات  الصحفيــون  لهــا  تعــرض 
أثنــاء ممارســتهم عملهــم الصحفــي يف 
تغطيــة التظاهــرات الســلمية التــي جــرت 
يف مدينــة رام هللا احتجاجــاً علــى مقتــل 

بنــات. نــزار  السياســي  الناشــط 
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الهيئة املستقلة تؤكد رضورة التزام الحكومة الفلسطينية 
برصف مخصصات األرس الفقرية
الحكومــة  التــزام  بضــرورة  توصــي  المســتقلة  الهيئــة 
الفلســطينية بصــرف الدفعــات النقديــة المســتحقة لألســر 
األســر  واســتثناء  رجعــي،  وبأثــر  فــوري  بشــكل  الفقيــرة 
الفقيــرة مــن أيــة إجــراءات تقشــفية معلنــة أو غيــر معلنــة، 
الماليــة بصرفهــا بشــكل شــهري، يحافــظ  وانتظــام وزارة 
علــى اســتقرار وأمــان هــذه األســر، والعمــل علــى توفيــر 
البدائــل لدعــم برنامــج التحويــالت النقديــة، وإقــرار قانــون 
ضمــان اجتماعــي، وإخــراج نفقــات تعويضــات »تفريغــات 
2005« مــن بنــد التحويــالت المحملــة علــى وزارة التنميــة 

االجتماعيــة.

جــاءت تلــك التوصيــات خــالل لقــاء مفتــوح نظمتــه الهيئــة 
يف مدينــة غــزة بعنــوان )أزمــة مخصصــات األســر الفقيــرة 
الضــوء  تســليط  بهــدف  االجتماعيــة(  التنميــة  وزارة  يف 
علــى التراجــع الحــاد يف عمليــة صــرف المخصصــات وأثــر 
ذلــك علــى االف االســر الفقيــرة، وتداعياتــه علــى تمتعهــم 

بحقــوق اإلنســان كافــة.

التنميــة  ووزارة  الهيئــة  عــن  ممثلــون  اللقــاء  يف  وشــارك 
األســر  مــن  وعــدد  حقوقيــون  وناشــطون  االجتماعيــة 
الفقيــرة المتضــررة جــراء االمتنــاع عن صرف المخصصات، 
بهــم  لحقــت  التــي  المعانــاة  مــن  أشــكال  عــن  وتحدثــوا 
وبأســرهم بفعــل ذلــك، مطالبيــن بضــرورة العمــل الفــوري 
حقوقهــم  مــن  وتمكينهــم  المعانــاة  هــذه  لوقــف  والجــاد 

القانــون. التــي يكفلهــا 
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عــن  ممثلــون  أوصــى  غــزة/ 
واألهليــة  الرســمية  المؤسســات 
عــن  وممثلــون  والحقوقيــة 
العــدوان  جــراء  المتضرريــن 
قطــاع  علــى  األخيــر  اإلســرائيلي 
تدفــق  ضمــان  بضــرورة  غــزة 
مــواد البنــاء، ورفــض أي شــروط 
اإلعمــار،  إعــادة  عمليــة  ُتقّيــد 
وأن يكــون اإلعمــار ضمــن رؤيــة 
كل  إلعمــار  وتكامليــة  شــمولية 
مــدار  علــى  االحتــالل  دمــره  مــا 
األعــوام الســابقة مــن االعتــداءات 
والجرائــم التــي ارتكبهــا، وتحييــد 

عمليــة إعــادة اإلعمــار بشــقيها اإلنســاين والقانــوين عن التجاذبات 
المجتمعيــة  المســؤولية  منطلــق  مــن  وتفعيلهــا  السياســية، 

الفلســطيني. شــعبنا  تجــاه  والوطنيــة 

المســتقلة لحقــوق  الهيئــة  لقــاء مفتــوح نظمتــه  وذلــك خــالل 
اإلعمــار  إعــادة  »حــول  بعنــوان:  المظالــم«  »ديــوان  اإلنســان 
الحصــار  آثــار  علــى  الضــوء  لتســليط  غــزة«،  قطــاع  وحصــار 
علــى قطــاع غــزة وواقــع ملــف إعــادة اإلعمــار، ومناقشــة أبــرز 
اإلعمــار،  إعــادة  بتنفيــذ  البــدء  دون  تحــول  التــي  التحديــات 
والخــروج بمقترحــات تســاهم يف تحديــد المطالبــات المتعلقــة 
بتفعيــل الخطــط والبرامــج التنفيذيــة، بمــا يتناســب مع المعايير 
المعيشــي  والمســتوى  الســكن  بالحــق يف  الخاصــة  القانونيــة 

الالئــق.

أدار اللقــاء المحامــي أحمــد الغــول مديــر مكتــب الهيئــة يف وســط 
وجنــوب قطــاع غــزة، موضحــاً أن دأب دولــة االحتــالل يف عدوانهــا 
المتكــرر علــى قطــاع غــزة، علــى قصــف آالف المنــازل، وتدميــر 
وهــدم عشــرات األبــراج والعمــارات الســكنية، والبنيــة التحتيــة، 
والمبــاين الحكوميــة ودور العبــادة وغيرهــا، يعتبــر انتهــاكاً للحــق 

يف  كالحــق  بــه  مرتبطــة  أخــرى  لحقــوق  وكذلــك  الســكن،  يف 
تكويــن األســرة، والحــق بالخصوصيــة، وحــق االنســان يف اختيــار 
مــكان إقامتــه وأالَ يتــم إخــالؤه باإلكــراه، والحــق بالصحــة والبيئــة 
الواســع  المفهــوم  ويف  بــل  االجتماعــي،  والضمــان  الســليمة، 
الحــق يف الحيــاة بالنظــر إىل المســكن باعتبــاره مكانــا يوفــر األمــان 
لقاطنيــه، عــالوة علــى أنــه جرائــم حــرب يجــب أن يتــم محاســبة 
دولــة االحتــالل عليهــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وانصــاف 

الضحايــا وجبــر الضــرر.  

ويف كلمته أشار المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة األشغال 
العامــة واإلســكان إىل أن بدايــة إعــادة اإلعمــار ســتكون مطلــع 
والمصريــة،  القطريــة  المنحتيــن  إىل  اســتنادا  القــادم  كتوبــر  أ
موضحــاً أن العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة خلــف 
تدميــر 1400 وحــدة ســكنية بشــكل كلــي، و880 وحــدة ســكنية 
بشــكل بليــغ، و55600 وحــدة ســكنية بشــكل جــزيئ متوســط 
وطفيــف، علمــاً بــأن األضــرار التــي ال تــزال قائمــة جــراء الحــروب 
تجــاوز  بضــرورة  مطالبــاً  دوالر،  مليــون   600 بلغــت  الســابقة 
مجموعــة مــن التحديــات يف مقدمتهــا تجــاوز الطابــع السياســي 
الالزمــة  واألدوات  االليــات  وإدخــال  الدوليــة،  والمشــروطية 

خالل لقاء مفتوح نظمته الهيئة،،

مطالبات برؤية شمولية وتكاملية وواضحة إلعامر 
كل ما دمره االحتالل يف قطاع غزة
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لتمكيــن الشــركات واأليــدي العاملــة يف قطــاع غــزة مــن العمــل.

مــن جانبــه، قــال المهنــدس عبــد الفتــاح الزريعــي وكيــل وزارة 
االقتصــاد الوطنــي الحصــار اإلســرائيلي فــإن الحصــار اإلســرائيلي 
خســائر  خلــف  االقتصــادي،  القطــاع  علــى  صعبــاً  واقعــا  رض 
ســنوية بمتوســط 570 مليــون دوالر، وتقــدر بـــ 17 مليــار دوالر 
خــالل جــل ســنوات الحصــار وتتابــع الحــروب، مــا فــرض تحديــا 
العقوبــات  أيضــاً  بــه  القطــاع االقتصــادي، تســببت  أمــام  كبيــراً 
التــي يفرضهــا االحتــالل والتــي وصلــت إىل تقييــد حركــة األمــوال 
والحــواالت الماليــة، وهــذا جعــل مــن الصعــب تحقيــق ظــروف 
تفيــد   األوليــة  التقييمــات  أن  إىل  مشــيراً  اقتصاديــة،  تنميــة 
 1150 بلغــت  التجــاري  القطــاع  طالــت  كبــر  أ أضــرار  بحــدوث 
منشــأة، يف حيــن تضــررت 322 منشــأة صناعيــة، و700 منشــأة 
خدميــة، مطالبــاً بفتــح كامــل للمعابــر وان تشــمل إعــادة اإلعمــار 

كافــة القطاعــات المتضــررة. 

كــد  أ التحتيــة،  بالبنيــة  لحــق  الــذي  بالتدميــر  يتعلــق  وفيمــا 
الدكتــور يحيــى الســراج، رئيــس بلديــة غــزة أنــه تركــز يف مدينــة 
غــزة وبشــكل عنيــف، والبلديــات كانــت تعمــل تحــت القصــف 
لتوفيــر مــا يمكــن مــن خدمــات أساســية، وبــدأت بحصــر األضــرار 
بشــكل  محــددة  غيــر  زالــت  ال  األضــرار  أن  إال  العــدوان،  خــالل 
دقيــق ألن الخــراب كان يحــدث تحــت األرض بمســافات تصــل 
اىل 10 أمتــار نتيجــة اهتــزاز القذائــف خــالل القصــف، مشــيراً إىل 
أن الحصــر األويل لدمــار البنيــة التحتيــة يقــدر بمــا يزيــد عــن 50 
مليــون دوالر، ويف مدينــة غــزة لوحدهــا 20 مليــون دوالر، داعيــاً 
إىل ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة إلعــادة اإمــار البنيــة التحتيــة، يف 
ظــل مــا يشــاع انهــا قــد تبــدأ مطلــع العــام الحــايل، وهــذا ســيؤثر 
علــى اإلشــكاليات التــي قــد يتســبب بهــا دخــول فصــل الشــتاء، 
األخطــار  لمضاعفــة  يــؤدي  قــد  العمليــة  تأخــر  أن  مــن  محــذراً 

بالفيضانــات. المتمثلــة 

منســق  محيســن،  تيســير  المهنــدس  تطــرق  ناحيتــه  مــن   
شــبكة المنظمــات األهليــة إىل ملــف إعــادة اإلعمــار مــن منظــور 
المجتمــع  ركائــز  تقويــض  ومحــاوالت  سياســي  اقتصــادي 
المطلــوب  تحديــد  خارجيــاً،  أو  داخليــاً  ســواء  الفلســطيني 
لتصويــب االنحــراف لتحقيــق الحــد األدىن مــن االســتقرار واالمــن 
والتنميــة، عمليــة متداخلــة ومشــروطة ومرتبطــة بقضايــا أخــرى 
كــز قــوة، مطالبــاً بضــرورة تصحيــح مســار  ورغبــات ومصالــح ومرا

إعــادة اإلعمــار، وبإعــادة مقومــات صمــود المجتمــع بالتكافــل 
االجتماعــي وتوزيــع األعبــاء والحوكمــة الصالحــة ومــا يتوافــر مــن 

الــدويل. خبــرات ســابقة وعالقــات مــع المجتمــع 

 مــن جانبــه أشــار األســتاذ محمــد المنســي ممثــالً عــن االتحــاد 
العــام للصناعــات ان 7000عامــل انضمــوا اىل صفــوف البطالــة 
بفعــل العــدوان األخيــر، متحدثــا عــن االضــرار غيــر المباشــرة التــي 
خلفهــا والتــي تتجــاوز المليــارات منــذ بدايــة الحــرب اىل يومنــا 
هــذا، مشــيراً إىل أن هنــاك عوائــق كبيــرة تؤخــر اإلعمــار منهــا عــدم 
بالمموليــن  المتعلقــة  الحكوميــة، اإلشــكاليات  الرؤيــة  وضــوح 
فيمــا يخــص التعويضــات حيــث ال يتــم االعتــراف بهــا، مــا يؤثــر 
علــى القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر ويــؤدي إىل تدهــور أوضاعــه. 

المشــاركين،  مــن  واستفســارات  مشــاركات  اللقــاء  وتخلــل 
إعــادة  مــواد  دخــول  االحتــالل  منــع  أن  علــى  خاللهــا  أجمعــوا 
اإلعمــار هــو العائــق الرئيــس الــذي مــن شــأنه تأخيــر بــدء عمليــة 
يف  المتســببة  الجهــة  هــي  االحتــالل  دولــة  أن  كمــا  اإلعمــار، 
األضــرار والخســائر التــي لحقــت بقطــاع غــزة، ويجــب أن تتحمــل 
المســؤولية الكاملــة، عــالوة علــى عــدم وجــود إطــار مرجعــي يتــم 
مــن خاللــه اســتقبال وتفعيــل المنــح الدوليــة واإلقليميــة التــي 

اإلعمــار. بتوفيرهــا إلعــادة  المانحــة  الجهــات  تعهــدت 

المحليــة  البيئــة  إىل  النظــر  بضــرورة  المشــاركون  وطالــب 
عائقــاً  تقــف  تحديــات  مــن  يعتريهــا  ومــا  والدوليــة  واإلقليميــة 
حلــول ســريعة  وتوفيــر  اإلعمــار،  إعــادة  بــدء عمليــة  يف طريــق 
لجميــع المواطنيــن الذيــن فقــدوا منازلهــم تضمــن لهــم اإليــواء 
الكريــم وتوفيــر احتياجاتهــم إىل أن يتــم إعــادة إعمــار منازلهــم، 
الســابقة  الدوليــة  اآلليــة  وإلغــاء  البنــاء  مــواد  تدفــق  وضمــان 
ُتقّيــد  شــروط  أي  ورفــض   ”GRM“ اإلعمــار  بإعــادة  الخاصــة 
عمليــة اإلعمــار، والضغــط علــى االحتــالل اإلســرائيلي للســماح 
بتدفــق المــواد الالزمــة لعمليــة إعــادة اإلعمــار، ورفــع الحصــار 
الظالــم عــن قطــاع غــزة، وفتــح المعابــر بشــكل كامــل، وضمــان 
والســعي  وبشــكل مســتمر،  والبضائــع  لألفــراد  الحركــة  حريــة 
لتشــكيل هيئــة وطنيــة إلعمــار قطــاع غــزة متوافــق عليهــا تضــم 
يف عضويتهــا مختلــف مكونــات المجتمــع الفلســطيني، ممثليــن 
والمنظمــات  المحليــة  والمجالــس  المختصــة  الــوزارات  عــن 
األهليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والكفــاءات وقطــاع المــرأة 

المتضرريــن. عــن  وممثليــن 
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إحياء األيام الحقوقية
)منارصة قضايا الفئات املهمشة(

أحيــت الهيئــة مــن خــال دائــرة التدريــب والتوعيــة والمناصــرة األيــام الحقوقيــة مــن خــال فعاليــات متعــددة 
شــملت أنشــطة، ولقــاءات وبرامــج توعويــة.

احتفالية حقوقية موسيقية مبناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان 

واليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة

كة مــع جمعيــة  )الموســيقى وحقــوق اإلنســان( احتفاليــة حقوقيــة نظمتهــا الهيئــة المســتقلة يف مدينــة غــزة بالشــرا
أطفالنــا للصــم ومعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى، بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان، واليــوم العالمــي 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بهــدف إذكاء الوعــي بحقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وحمايتهــا، وضــرورة تمتــع الجميــع 

بهــا دون تمييــز.
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وتطبيقاً لاللتزام المتعلق بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بحقوقهم كاملًة دون تمييز مع اآلخرين، وخصوصاً األشخاص من 
ذوي االعاقة السمعية الذين يحرمون من تذوق الموسيقى والمشاركة فيها، ارتأت الهيئة أن تمكنهم وخصوصا األطفال من ذوي 
اإلعاقة السمعية، من المشاركة يف هذه االحتفالية الموسيقية الغنائية عبر تقديمهم بلغة االشارة، للسالم الوطني الفلسطيني الذي 
استهل به الحفل، ومن خالل تمكينهم من فهم كلمات العروض الغنائية المقدمة عبر لغة اإلشارة التي توافرت لهم يف االحتفال، 
وتوافر فرصة لتمكينهم من تذوق الموسيقى عبر تفاعلهم مع اآلخرين الذين شكلوا يف االحتفال بيئًة حاضنًة ومشجعًة وباعثًة 

للبهجة لهم، وهذا هو جوهر وفكرة االحتفال، وما سعت الهيئة إىل تحقيقه.

وتخلــل االحتفاليــة فقــرات حقوقيــة حملــت مضاميــن ترســخ المبــادئ األساســية التــي دعــا إليهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 
المدنيــة والسياســية، والحقــوق  الحقــوق  التــي تشــمل  اإلنســان  أجيــال حقــوق  اإلعاقــة، مشــيرين إىل  واتفاقيــة األشــخاص ذوي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي يمكــن التعبيــر عنهــا بأشــكال شــتى منهــا الموســيقى. كمــا تــم إحيــاء اليــوم العالمــي لإلعاقــة، 
مــن خــالل 6 أنشــطة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمشــاركة 323 مواطنــاً، منهــم 190 مــن النســاء، وإحيــاء هــذه المناســبة يشــكل 
نشــاطاً مســتداماً تنفــذه الهيئــة بشــكل ســنوي لتســليط الضــوء علــى واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتــم تنفيــذ هــذه الفعاليــات تزامنــاً 
وإقــرار قانــون التأميــن الصحــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والــذي تــم إقــراره بعــد سلســلة مــن الفعاليــات التضامنيــة، والتــي كان أبرزهــا 

اعتصــام مجموعــة منهــم يف مقــر المجلــس التشــريعي بمدينــة رام هللا.
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إحياء اليوم العاملي ملساندة ضحايا 

التعذيب، 
األنشــطة  مــن  مجموعــة  والتوعيــة  التدريــب  دائــرة  نفــذت 
التــي اســتهدفت المكلفيــن بإنفــاذ القانــون وطلبــة الجامعــات 
التعذيــب  تجريــم  علــى  والتأكيــد  التعذيــب  لمناصــرة ضحايــا 
انســجاما مــع القانــون األساســي واالتفاقيــات الدوليــة، وبلــغ 
عــدد االنشــطة المنفــذة 3 انشــطة بمشــاركة 51 مشــارك منهــم 
31 مــن النســاء. )تــم تأجيــل الحملــة واالنشــطة المقترحــة مــع 
مقتــل  خلفيــة  علــى  الحكومــة  ومؤسســات  االمنيــة  األجهــزة 
علــى  بنــات  نــزار  المرحــوم  السياســي  والناشــط  المعــارض 
دور  حــول  متخصصــة  نــدوة  ونفــذت  اعتقالــه(،  عمليــة  أثنــاء 
الطــب الشــرعي يف الكشــف عــن التعذيــب يف جامعــة الخليــل 

بمشــاركة مئــات مــن طلبــة كليــة القانــون.

إحياء يوم املرأة و16يوم ملناهضة 

العنف الواقع عىل النساء،
المهمشــة  الفئــات  التوعويــة  انشــطتها  يف  الهيئــة  تســتهدف 
مــن النســاء واألطفــال واالشــخاص ذوي االعاقــة  وكبــار الســن، 
فقــد تــم إحيــاء يــوم المــرأة الفلســطينية و16 يــوم لمناهضــة 
العنــف ضــد النســاء مــن خــالل 9 انشــطة شــارك اســتهدفت 
المواضيــع  وتركــزت  النســاء،  مــن  منهــم293  مشــاركاً   315
حــول الحــق يف المشــاركة السياســية للنســاء وحمايــة النســاء 
مــن العنــف، وأثــر جائحــة كورونــا علــى النســاء ودور والطــب 
علــى  القائــم  المجتمعــي  العنــف  عــن  الكشــف  الشــرعي يف 
أســاس النــوع االجتماعــي حيــث عقــدت نــدوة متخصصــة يف 
جامعــة فلســطين االهليــة بمشــاركة عشــرات الطلبــة مــن كليــة 

القانــون.

إحياء يوم الطفل من خالل
14 ورش عمــل حــول حقــوق األطفــال، وبلــغ عــدد المشــاركين 
األطفــال  توعيــة  بهــدف  اإلنــاث،  مــن   530 طفــالً،   1062
بحقوقهــم وخاصــة الحــق بالتعليــم، واللعــب، والصحــة والتنقــل. 
كمــا تــم تنظيــم ورشــة عمــل تفاعليــة ألخصائييــن يعملــون يف 
الحقــل االجتماعــي والنفســي يف مؤسســات ودوائــر حكوميــة 
كة مــع نقابــة  وغيــر حكوميــة، 60 أخصائيــة وأخصــايئ، بالشــرا
األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين فــرع بيــت لحــم، بهــدف 
تعزيــز دور المرشــدين االجتماعييــن العامليــن مــع األطفــال يف 

المــدارس للتصــدي للعنــف الواقــع علــى األطفــال، والتعريــف 
بــأدوار الجهــات ذات العالقــة بحمايــة هــذه الفئــة.

إحياء يوم الصحة،
عمــدت الهيئــة علــى إحيــاء يــوم الصحــة للعــام 2021 تكريمــا 
للقطــاع الصحــي ودورة يف مكافحــة فايــروس كورونــا، وذلــك 
كــز  مرا أربعــة  يف  والعامــالت  العامليــن  تكريــم  خــالل  مــن 
متخصصــة لعــالج كورونــا، تقديــراً لدورهــم اإلنســاين يف عــالج 
بيــت  محافظــات  االنشــطة يف  هــذه  ونفــذت  كورونــا،  مرضــى 
لحــم، والخليــل ورام هللا بمشــاركة 225 منهــم 85 مــن النســاء.

إحياء يوم املسن العاملي،
المســنين  اســتهدفت  ترويحيــة  أنشــطة  تنفيــذ  خــالل  مــن 
محافظــات  مــن  العديــد  يف  المســنين  كــز  مرا يف  والعامليــن 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، للتأكيــد علــى ضــرورة االهتمــام 
بهــذه الفئــة وإقــرار قانــون للحمايــة االجتماعيــة لتوفيــر مقومــات 
لكبــار  والنفســية  الصحيــة  والرعايــة  الكريــم  والعيــش  الحيــاة 

الفلســطيني. المجتمــع  يف  الســن 

وتم أيضاً إحياء عدد
اإلعالميــة  والمــواد  األدوات  خــالل  مــن  الحقوقيــة  األيــام  مــن 
كاليــوم  الحقوقيــة،  األيــام  علــى  الضــوء  لتســليط  والتوعويــة، 
العالمــي للحــق يف الصحــة، اليــوم العالمــي للعدالــة االجتماعيــة، 
العالمــي  اليــوم  اإلعــدام،  عقوبــة  لمناهضــة  العالمــي  اليــوم 
لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، واليــوم العالمــي للقضــاء علــى 

الفقــر. 

منارصة قضايا األرسى يف سجون 

االحتالل،
مــن خــالل تنفيــذ 3 أنشــطة جماهريــة يف ســياق مناصــرة قضايــا 
األســرى الفلســطينيين يف الســجون اإلسرائيلية بمشاركة 225 
شــخص منهــم 78 مــن النســاء، وخاصــة يف القضايــا المتعلقــة 
باالعتقــال اإلداري كمــا نفــذت الدائــرة ضمــن فريــق المناصــرة 
مجموعــة مــن الحمــالت القصيــرة ومنهــا حملــة إطــالق ســراح 
وأبــو  الغدنفــر  األســيرين  ومســاندة  األطــرش  فريــد  الزميــل 
هــواش وغيرهــم مــن األســرى مــن خــالل حمــالت إعالميــة عبــر 

موقــع الهيئــة اإللكتــروين ومنصاتهــا االجتماعيــة. 
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حملة الحق يف االنتخاب،

موعــد  عبــاس  محمــود  الرئيــس  إلعــالن  تاليــاً 
إجــراء االنتخابــات التشــريعية والبلديــة والرئاســية 
التدريــب  دائــرة  نفــذت  الوطنــي،  والمجلــس 
والتوعيــة حملــة توعويــة حــول الحــق يف المشــاركة 
بإنفــاذ  المكلفيــن  اســتهدفت  والتــي  السياســية 
كة مــع مكتــب المفــوض الســامي  القانــون بالشــرا

والوطنــي. السياســية  والتوجيــه 

تــم تنفيــذ العديــد مــن ورش العمــل يف طوبــاس 
ورام هللا وبيــت لحــم والخليــل، وطولكــرم وجنيــن، 
مــع  األنشــطة  مــن  العديــد  الهيئــة  نفــذت  كمــا 
مــع  كة  الشــرا أهمهمــا،  القاعديــة  المؤسســات 
مجموعــة  نفــذت  الفلســطيني  الشــباب  اتحــاد 
الــزووم نظــرا النتشــار جائحــة  مــن األنشــطة عبــر 
والمحاميــن  الشــباب  اســتهدفت  كورونــا 
شــمال  وقــرى   والخليــل  ســلفيت  يف  والنســاء 
مجموعــة  عقــدت  كمــا  ونابلــس،  القــدس  غــرب 
واألحــزاب  الجامعــات  طلبــة  مــع  األنشــطة  مــن 
السياســية والفعاليــات الوطنيــة، وشــكلت الحملــة 
أن  غيــر  نجاحهــا،  لضمــان  لالنتخابــات  تحضيــرا 
االنتخابــات  بتأجيــل  الرئيــس  مــن  صــدر مرســوم 
علــى خلفيــة عــدم موافقــة االحتــالل علــى اجــراء 
االنتخابــات يف القــدس شــكل نكســه حقوقيــة يف 
األراضــي الفلســطينية، وعليــه، تــم إطــالق حملــة 
المحليــة  االنتخابــات  عــن  اإلعــالن  مــع  ترافقــت 
المتعلقــة  األنشــطة  عــدد  بلــغ  األوىل.  بمرحلتهــا 
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األنشطة التوعوية
األنشــطة التوعويــة إحــدى أهــم األدوات التــي تســتخدمها دائــرة التوعيــة والتدريــب والمناصــرة لتعريف المواطنين على حقوقهم 
والمطالبــة بهــا، ويف هــذا الســياق تــم تنفيــذ 160   لقــاًء 88 يف الضفــة الغربيــة و72 يف قطــاع غــزة، وبلــغ عــدد المســتفيدين هــذه 

األنشــطة )5866( مشــاركاً منهــم 2271   مــن النســاء بنســبة مشــاركة بلغــت 38.7%.

يف  نشــاطاً   37 االنتخابــات  بحملــة 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، 957  
النســاء،  مــن   460 منهــم  مشــارك 
حــول  برشــورات  إعــداد  تــم  كمــا 
السياســية  المشــاركة  يف  الحــق 
المرتبطــة  والحريــات  والحقــوق 
وتصميــم  االنتخابيــة  بالعمليــة 
بوســتات حــول الحــق يف المشــاركة 
المســتقلة  الهيئــة  ودور  السياســية 
وحــق  االنتخابــات  علــى  الرقابــة  يف 
المرأة  واالشــخاص ذوي اإلعاقة يف 
المشــاركة السياســية ودور الشــرطة 
يف حمايــة العمليــة االنتخابيــة، كمــا 
مــن  العديــد  يف  ســبوت  بــث  تــم 
الحقــوق  حــول  المحليــة  اإلذاعــات 
وتقديــم  باالنتخابــات  المتعلقــة 
إىل  باإلضافــة  للهيئــة،  الشــكاوي  
وفلــم  تلفزيونيــة  حلقــة  تخصيــص 
انيمشــن حــول الحــق يف المشــاركة 

السياســية. 

مــع ( 	 التوعويــة  الــورش  برنامــج 
مؤسســة حريــات ووزارة الداخليــة، 
تدريــب  يف  الهيئــة  شــاركت 
األمــن  قــوى  مــن  منتســباً   152
الفلســطينية منهــم 24 مــن النســاء 
لقــوى  الســلوك  مدونــة  بعنــوان 
األمــن الفلســطينية والتــي عقــدت 
يف مدينــة رام هللا بمشــاركة قــوى 
مختلــف  مــن  الفلســطيني  األمــن 

األمنيــة.   األجهــزة 

برنامــج الحقــوق الثقافيــة، تم تنفيذ ( 	

مــع  كة  بالشــرا توعويــة  لقــاءات   5
جمعيــة الروزنــا يف مناطــق مختلفــة 
غــزة،  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  مــن 
وبلــغ عــدد المشــاركين 51 مشــاركاً 
تطرقــت  النســاء  مــن   24 منهــم 
للحقــوق الثقافيــة والتــراث وعالقتــه 

بحقــوق اإلنســان.

قــوى ( 	 مــع  الشــكاوى  برنامــج 
األمــن الفلســطينية، نفــذت الهيئــة 
العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون 
الــوزراء  مجلــس  يف  للشــكاوى 

معالجــة  بعنــوان  عمــل  ورش   6
الــواردة  اإلنســان  حقــوق  شــكاوى 
نفــذت  األمنيــة  األجهــزة  علــى 
لحــم  وبيــت  ونابلــس  أريحــا  يف 
مدينــة،  كل  يف  ورشــتين  بمعــدل 
الشــرطة  مســؤويل  مســتهدفة 
المخابــرات،  المختلفــة،  بدوائرهــا 
جميــع  يف  واالســتخبارات  الوقــايئ، 
بلــغ  الغربيــة.  الضفــة  محافظــات 
 7 منهــم   211 المشــاركين  عــدد 

. ء نســا
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بإنفــاذ ( 	 للمكلفيــن  التوعيــة  برنامــج 

القانــون يف قطــاع غــزة، تــم تنفيــذ 19 لقــاًء 
للمكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــن قــوى األمــن 
التعذيــب  مناهضــة  حــول  الشــرطة،  يف 
ومعاييــر  العادلــة  المحاكمــة  وضمانــات 
أثنــاء  الناريــة  واألســلحة  القــوة  اســتخدام 
تطبيــق القانــون، 447 مشــاركاً منهــم 40 

النســاء. مــن 

التوعيــة اإلعالميــة، مــن خــالل برنامــج عــدل ( 	
اإلخباريــة  وطــن  عبــر شــبكة  يبــث  والــذي 
القضايــا  مــن  العديــد  تنــاول  والــذي 
الحقوقيــة يف الســاحة الفلســطينية ومنهــا 
العامــة،  والحريــات  الحقــوق  موضــوع 
الحقــويق  الناشــط  مقتــل  مــع  وخاصــة 
نــزار بنــات، باإلضافــة للعديــد مــن القضايــا 
االقتصــادي  البعــد  ذات  الحقوقيــة 
والعمــل  كالصحــة  والثقــايف،  واالجتماعــي 

واإلعاقــة. والتعليــم 

كمــا تــم نشــر 18 لوحــة إعالميــة ضخمــة يف ( 	
جميــع مداخــل مــدن الضفــة الغربيــة حــول 
آليــات تقديــم الشــكاوى للهيئــة والتعريــف 

  . بها

الربامج التدريبية
تســتهدف التدريبــات التــي تنفذهــا دائــرة التدريــب والتوعيــة بشــكل ســنوي بإنفــاذ القانــون وأصحــاب الواجــب، والنقابــات وطلبــة 
الجامعــات المدنيــة والعســكرية ومؤسســات المجتمــع المــدين، تــم بنــاء برامــج تدريــب مســتدامة مــع الجهــات الشــريكة كالشــرطة، 
كاديميــة الضبــاط، وكليــة الربــاط الشــرطية، والعديــد مــن الجامعــات يف  ومركــز التدريــب يف وزارة الداخليــة، وجامعــة االســتقالل وأ
الضفــة والقطــاع، وتقــدم الدائــرة تدريبــات متخصصــة يف ســالمة اإلجــراءات الجزائيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون وضمانــات 

المحاكمــة العادلــة، ومبــادئ حقــوق اإلنســان وتدريــب المدربيــن يف مجــال حقــوق اإلنســان.

تم تنفيذ 22 دورة تدريبية يف الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة 474 مشارك منهم 134 من اإلناث بنسبة 28.3 %.      

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«54



الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان تسلم رئاسة الشبكة 
للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر

ســلمت الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم« رئاســة الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف قطــر بعــد ترؤســها للشــبكة مــدة عــام ونصــف بعــد انتهــاء فتــرة رئاســتها للشــبكة بتاريــخ 22 

يونيــو 2021.

وجــرى التســليم خــالل اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة الســابعة عشــرة للشــبكة الــذي 
جائحــة  لتفشــي  نظــراً  إلكترونيــاً  ُعقــد 
يونــس  عصــام  األســتاذ  وعبــر  كورونــا، 
رئيــس  )الســابق(  الهيئــة  عــام  مفــوض 
الشــبكة خــالل تســليمه رئاســة الشــبكة 
اللجنــة  رئيــس  المــري  علــي  للدكتــور 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف قطــر، عــن 

اعتزاز الهيئة المســتقلة لرئاســة الشــبكة 
العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
والنصــف  العــام  مــدى  علــى  االنســان، 

الماضــي.

ألقاهــا  التــي  كلمتــه  يف  يونــس  وأعــرب 
الهيئــة المســتقلة  مــن غــزة عــن تقديــر 
للشــبكة العربيــة برئاســاتها المتعاقبــة، 

اهتمامهــم  العامــة  وأمانتهــا  وأعضائهــا 
تمثــل  باعتبارهــا  بفلســطين،  الخــاص 
قضيــة حقوقيــة مــن الدرجــة األوىل فضــال 
عــن كونهــا قضيــة العــرب جميعــا، وقــال 
»أتحــدث اليكــم مــن مــكان تغيــب فيــه 
العدالــة، ونحــن أمــام لحظــة الحقيقــة يف 
فلســطين، يف وقــت ال زال فيــه محاســبة 
مرتكبــي جرائــم الحــرب بعيــدة المنــال، 
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األمــن  مجلــس  فشــل  عندمــا  خاصــة 
بيــان  حتــى  وال  قــرار  إصــدار  يف  الــدويل 
يديــن فيــه العــدوان الحــريب الــذي شــنته 
قــوات االحتــالل علــى قطــاع غــزة علــى 
مــدار 11 يومــاً، األمــر الــذي كان بمثابــة 
هدفــت  مــا  وتحقيــق  للقتــل  رخصــة 
اليــه دولــة االحتــالل مــن تدميــر شــامل 
فجرائــم  الحيــاة،  جوانــب  لمختلــف 
الحــرب المنظمــة التــي ارتكبتهــا قــوات 
تســتوجب  غــزة  قطــاع  يف  االحتــالل 
المحاســبة وتحقيــق العدالــة كونهــا فعــل 

باالحتــرام”. جديــر  إنســاين 

أعضــاء  وقــوف  أهميــة  علــى   وشــدد 
الشــبكة والمؤسســات الحقوقيــة خاصــة 
إىل جانــب الشــعب الفلســطيني خــالل 
قطــاع  علــى  األخيــرة  الطاحنــة  الحــرب 
المشــروعة  لحقوقنــا  ودعمهــم  غــزة 
التــي أقرهــا القانــون الــدويل واالتفاقيــات 
عــن  معربــاً  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة 
وصــوال  الدعــم  هــذه  اســتمرار  أهميــة 
حقوقنــا  وتحقيــق  االحتــالل  إنهــاء  إىل 
المشــروعة وعلــى رأســها حــق الشــعب 

الفلســطيني يف تقريــر مصيــره.  

الهيئــة  المــري  شــكر  جانبــه  مــن 
المســتقلة علــى رئاســتها للشــبكة ومــا 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل  تحقيقــه  تــم 
بفعــل  األوضــاع  صعوبــة  مــن  بالرغــم 
جائحــة كورونــا، ومــا تواجهــه فلســطين 

علــى  مؤكــداً  االحتــالل،  إجــراءات  مــن 
دعمهــا  تقديــم  يف  الشــبكة  اســتمرار 
حتــى  الفلســطينية  وللقضيــة  للهيئــة 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة 

الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا 

الشــبكة  مســيرة  المــري  واســتعرض 
كونهــا  ســنوات  عشــر  مــدار  علــى 
التعــاون  مــن  قاعــدة  علــى  تأسســت 
والتفاهــم مــا بيــن المؤسســات العربيــة 
بشــكل  انعكــس  الــذي  األمــر  األعضــاء، 
التــي  التعــاون  عالقــات  علــى  إيجــايب 
مــع  اقامتهــا  مــن  الشــبكة  تمكنــت 
المؤسســات الحقوقيــة علــى المســتوى 
ألعضــاء  خدمــة  والعالمــي،  العــريب 
جميــع  يف  احتياجاتهــا  لتلبيــة  الشــبكة 

لمجــاالت. ا

وجــرى خــالل االجتمــاع مناقشــة موضوع 
الشــبكة  تنــوي  الــذي  الــدويل  المؤتمــر 
عقــده يومــي 1و2 كانــون األول القــادم 
)التضامــن  عنــوان  تحــت  الدوحــة  يف 
الــدويل وخطــة التنميــة المســتدامة للعام 
»الســالم   16 الهــدف  محوريــة   -2030

القويــة(. والمؤسســات  والعــدل 

ومداخــالت  كلمــات  االجتمــاع  وتخلــل 
مديــر  الفاســي  منيــر  شــدد  فقــد  عــدة، 
جامعــة  يف  اإلنســان  حقــوق  إدارة 
اســتمرار  أهميــة  علــى  العربيــة  الــدول 

تقديــم الدعــم وصــوالً إلحقــاق الحقــوق 
جرائــم  مرتكبــي  وتقديــم  الفلســطينية، 
كــرم  أ األســكوا  للعدالــة. ممثــل  الحــرب 
لقضايــا  اإلقليمــي  المستشــار  خليفــة 
المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة 
تحــدث عــن وضــع المــرأة واالشــكاليات 
الــدويل،  مســتوى  علــى  تواجههــا  التــي 
المــرأة  لــه  تتعــرض  مــا  مســتعرضاً 
بفعــل  انتهــاكات  مــن  الفلســطينية 
الســيد  وأشــاد  االحتــالل.  إجــراءات 
أحمــد عبــد الســالم يف كلمتــه نيابــة عــن 
اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 
أن تتوصــل لجنــة التحقيــق التــي أقرهــا 
جلســته  يف  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
الماضــي،  أيــار   27 بتاريــخ  المنعقــدة 
لتحديــد المســؤولية ومحاســبة مرتكبــي 
غــزة.  قطــاع  يف  الجســيمة  االنتهــاكات 
الهاشــمي  ناجيــة  الســيدة  وشــددت 
األمــم  برنامــج  يف  سياســات  أخصائيــة 
المتحــدة اإلنمــايئ علــى مركزيــة حقــوق 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  اإلنســان 
تجنبــا للتمييــز، مشــيرة للبرامــج الهادفــة 
والعمــل  العربيــة  المؤسســات  لدعــم 
اإلنســان  حقــوق  لتعزيــز  الشــبكة  مــع 
خــالل  جــرى  العريب. كمــا  العالــم  يف 
االجتمــاع مناقشــة العديــد مــن القضايــا 
ذات العالقــة بعمــل الشــبكة وخططتهــا 

عملهــا. وبرامــج 
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مؤتمــر صحــايف حــول العــدوان الحــريب 
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، نظمتــه 
الهيئــة المســتقلة بالتعــاون مــع المركــز 
ومركــز  اإلنســان  لحقــوق  الفلســطيني 
وشــبكة  اإلنســان  لحقــوق  الميــزان 
علــى  للوقــوف  األهليــة،  المنظمــات 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  حجــم 
الحــريب  العــدوان  بفعــل  المتصاعــدة 

االحتــاليل.

المؤتمــر الصحفــي لائتــاف األهلــي 
عليهــا،  والرقابــة  االنتخابــات  لدعــم 
الهيئــة  مقــر  يف  تنظيمــه  تــم  الــذي 
عــن  ممثلــون  فيــه  وتحــدث  الرئيــس 
إجــراء  أهميــة  إىل  داعيــن  االئتــالف، 
كــد  االنتخابــات يف مراحلهــا المختلفــة، أ

أن المرحلــة األوىل مــن االنتخابــات المحليــة جــرت بسالســة ومهنيــة ودون خروقــات تمــس العمليــة االنتخابيــة، وطالــب بــأن تكــون 
وطنــي(. مجلــس  رئاســية،  )تشــريعية،  الفلســطينية  العامــة  االنتخابــات  إلجــراء  مدخــال 

املؤمترات الصحفية

الهيئــة  نظمتــه  صحــايف  مؤتمــر 
المؤسســات  مــع  بالتعــاون 
رفضــاً  واألهليــة،  الحقوقيــة 
التــي  اإلداري  االعتقــال  لسياســة 
االحتــالل  ســلطات  تمارســها 
الفلســطينيين،  بحــق  اإلســرائيلي 
وتأكيــداً علــى جملــة مــن الحقــوق 
التــي يحــب أن يتمتــع بهــا األســرى 
والمعتقلــون يف ســجون االحتــالل، 
وحقهــم المشــروع يف اإلضــراب عــن 

حقوقهــم. النتــزاع  الطعــام 
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مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق للحديث عن نتائج تشريح جثمان نزار بنات.

مؤتمــر صحــايف خــاص بلجنــة تقصــي 
الحقائــق يف موضــوع تبــادل لقاحــات 
لرئيــس  تقريرهــا  تســليم  بعــد  فايــزر 

الــوزراء.

أعلنــت الهيئــة المســتقلة خــالل مؤتمــر 
إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  صحفــي 
لجنــة تبــادل لقاحــات فايــزر مــع الجانــب 
اإلسرائيلي، وهذه اللجنة شكلها رئيس 
وفــور  الهيئــة  طالبــت  أن  بعــد  الــوزراء، 
بتشــكيل  اللقاحــات،  مشــكلة  حــدوث 
لجنــة تحقيــق مســتقلة لمعرفــة حقيقــة 
مــا جــرى يف موضــوع اللقاحــات علــى أن 
تتكــون مــن شــخصيات طبيــة وحقوقيــة 
توريــد  عقــود  علــى  لالطــالع  وقانونيــة 
اللقاحــات، بمــا يضمــن الشــفافية وعــدم 
والوقــوع بأخطــاء ونشــر النتائــج بشــكل 

علنــي.

اللجنــة تقصــي الحقائــق مــن  وتتكــون 
الهيئــة  عــام  مديــر  الدويــك  عمــار  د. 
رئيســا،  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة 
اتحــاد  عــن  ممثــل  نجيــب  نظــام  د. 
االهليــة  كــز  والمرا المستشــفيات 
والخاصة، د. ســلوى النجاب ممثل عن 
مؤسســات المجتمــع المــدين يف القطــاع 
الصحــي، د. باســم خــوري ممثــل عــن 

فلســطين.   الدوائيــة يف  الصناعــات 
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التحقيق الوطني بشأن التأمني الصحي

الهيئة املستقلة تطلق نتائج وتوصيات تحقيقها الوطني 

بشأن التأمني الصحي )نحو تأمني صحي شامل وعادل(
الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم« تطلــق نتائــج وتوصيــات التحقيــق الوطنــي بشــأن التأميــن الصحــي )نحــو 
تأميــن صحــي شــامل وعــادل(، الــذي أعدتــه بالتعــاون مــع شــركائها لجــان العمــل الصحــي، مرصــد السياســات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة، مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء(.

الــذي  الوطنــي  التحقيــق  ويبحــث 
الهيئــات  أدوات  مــن  هامــة  أداة  يمثــل 
والــذي  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة 
العاميــن  مــدار  علــى  عليــه  العمــل  تــم 
المتعلقــة  اإلشــكاليات  يف  الماضييــن 
بواقــع التأميــن الصحــي بجميــع انواعــه 
والتعــاوين(  الخــاص،  )الحكومــي، 
المواطنيــن  تمتــع  مــن  والتـــي تحد 
بالحــق يف الصحــة، ويعالــج االشــكاليات 
)التشــريعية  القائمــة على المســتويات 
وقــد  والممارســات(،  والسياســاتية 
مــن  الجمهــور  ورضــا  توجهــات  تنــاول 
الــذي  الجمهــور  توجهــات  مســح  خــالل 
لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  نفــذه 
ومــن   ،2019 العــام  يف  الفلســطيني 
)19( مجموعــة  نقاشــات  تنفيــذ  خــالل 

الغربيــة  الضفــة  محافظــات  يف  بؤريــة 
غــزة. وقطــاع 

الوطنــي  التحقيــق  نتائــج  إطــالق  وتــم 
خــالل مؤتمــر عقدته الهيئــة، يف مدينتــي 
غــزة ورام هللا بالربــط عبــر تقنيــة الفيديــو 
مــي  الدكتــورة  بحضــور  كونفرنــس، 
عصــام  واألســتاذ  الصحــة،  وزيــرة  كيلــة 
الســابق،  للهيئــة  عــام  مفــوض  يونــس 
العــام  المديــر  الدويــك  عمــار  والدكتــور 
مــن  ســلمان  رنــد  والدكتــورة  للهيئــة، 
منظمــة الصحــة العالميــة، وممثليــن عــن 
المؤسســات الشــريكة، واالغاثــة الطبيــة، 
وخبــراء ومختصيــن يف  األطبــاء،  ونقابــة 

والحقــويق. الصحــي  المجــال 

كــدت الدكتــورة مــي كيلــة  ويف كلمتهــا، أ
وزيــرة الصحــة على السياســة التشــاركية 

لتطويــر  الصحــة  وزارة  لــدى  والحواريــة 
رؤيــة  عبــر  الصحــي،  التأميــن  نظــام 
شــاملة للتأميــن الصحــي الفلســطيني، 
وأوضحــت أن وزارة الصحــة تــويل ملــف 
حيــث  كبيــرة،  أولويــة  الصحــي  التأميــن 
شــاملة  مراجعــة  علــى  الــوزارة  عمــدت 
التأميــن الصحــي، وتــم تشــكيل  لنظــام 
الفلســطينية  الحكومــة  مــن  لجنــة 
اللجنــة  وعملــت  الموضــوع،  لمتابعــة 
حثيثــاً علــى رفــع نتائــج هــذه التوصيــات 
للحكومــة التــي تعطــل تنفيذهــا بسســب 

كورونــا. جائحــة 

مــن جهتــه أوضــح األســتاذ عصــام يونــس 
المفــوض العــام للهيئــة أن هــذا التحقيــق 
األساســية  المكونــات  إطــار  يف  يــأيت 
يف  للتأثيــر  االســتراتيجية  الهيئــة  لخطــة 
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التشــريعات والسياســات والممارســات 
عبــر  الصحــة  يف  الحــق  واقــع  وفحــص 
آليــة التحقيــق الوطنــي، مبينــاً ان االختيار 
وقــع علــى التأميــن الصحــي كموضــوع 
الحصــول  أســاس  يعــد  كونــه  للتحقيــق 
علــى الخدمــات الصحيــة وأحــد ضمانــات 
يف  األصيــل  بحقــه  المواطــن  تمتــع 
الصحــة، بهــدف وضــع نتائــج وتوصيــات 
للوصــول إىل منظومــة للتأميــن الصحــي 
المعاييــر  مــع  ينســجم  بمــا  الشــامل 
والتزامــات  االنســان  لحقــوق  الدوليــة 
علــى  موقــع  كطــرف  فلســطين  دولــة 
االتفاقيــات ذات العالقــة. مؤكــدا ضــرورة 
والممارســات  السياســات  يف  النظــر 
بهــذا  الصــادرة  والقــرارات  المتبعــة 
بإنفــاذ  المكلفيــن  ودور  الخصــوص 

الخدمــات. وتقديــم  القانــون 

مــن جانبــه أشــار الدكتــور عمــار الدويــك 
المديــر العــام للهيئــة  إىل ان إطــالق هــذا 
لعمــل  ثمــرة  يــأيت  الوطنــي  التحقيــق 
كة  بالشــرا ســنتين،  مــدار  علــى  اســتمر 
مــع مؤسســات أهليــة ودوليــة ورســمية 
والفجــوات  اإلشــكاليات  تحديــد  بهــدف 
بكافــة  الصحــي،  بالتأميــن  المتعلقــة 
أنواعــه والتــي تحــد مــن تمتــع المواطنين 
الصحــي  التأميــن  أن  بهــا، وشــدد علــى 
يجــب أن يراعــي كل الفئــات والشــرائح 
وغيرهــم،  اإلعاقــة  وذوي  كالمــرأة 
باالنتخابــات  ترحيبــه  عــن  معربــاص 
إلعــادة العمليــة الديمقراطيــة للمجلــس 
علــى  الضــوء  لتســليط  التشــريعي 
ومســألة  االجتماعيــة  السياســات 
التأميــن الصحــي مــن الناحيــة القانونّيــة.

العامة  الصحة  معهد  مديرة  وحذرت 
أن  من  سلمان،  رند  فلسطين،  يف 
المواطنين  وسدادج  المالية  العواقب 
من جيوبهم للتمتع بالخدمات الصحية 

للفقر  أساسي  بشكٍل  يعرّضهم 
ومستقبل  مستقبلهم  ويهدد  الواضح 
الصحية  التغطية  أن  مؤكدة  أوالدهم، 
المستدامة  التنمية  مقومات  أهم  أحد 
كل  يحصل  وأن  مجتمع  بأي  لالرتقاء 
الصحية  الخدمات  أنواع  كل  على  فرد 
الفتة  مالية،  لضائقة  التعرض  دون 
قدمها  التي  المبادرات  من  العديد  إىل 
المعهد بشأن التأمين الصحي، وبجهود 
معلومايت  نظام  إنشاء  تم  تشاركية 
الجهود  هذه  وتكللت  حديث،  صحي 
األسر،  لكل  الصحي  النظام  بحوسبة 
إضافة إىل أول مرصد للكوادر الصحية، 
من  االستفادة  القرار  لصانعي  ويمكن 
الكوادر  توزيع  لحسن  المرصد  هذا 
الصحية  المؤسسات  داخل  وإدارتها 
الفلسطينية، يف سبيل وتسريع اإلنجاز 

بما يخص الصحة.

وتحدثــت شــذى عــودة مديــر عــام لجــان 
مؤسســات  دور  عــن  الصحــي  العمــل 
تعزيــز  يف  التاريخــي  المــدين  المجتمــع 
صمــود الشــعب الفلســطيني مــن خــالل 
مناحــي  مختلــف  يف  خدماتهــا  تقديــم 

الحيــاة مشــيرًة اىل ان هــذه المؤسســات 
الصحــة  يف  الحــق  مضمــون  تتبنــى 
وعناصــره وهــذا مــا اســتند اليــه التحقيــق 
للمواطــن  حــق  هــي  فالصحــة  الوطنــي، 
لــه. تقــدم  خدمــات  مجموعــة  وليســت 

تــرأس  جلســتين،  المؤتمــر  وتضمــن 
الجلســة األوىل الدكتور فتحي أبو مغلي 
حيث تضمنت نتائــج  الصحــي،  الخبيــر 
نقاشــات وتوجهــات الفئــات االجتماعيــة 
المختلفــة بخصــوص التاميــن الصحــي، 
اإلعاقــة،  ذوي  المســنين،  النســاء، 
الشــباب، العمــال، تحــدث فيهــا األســتاذ 
العمــل  لجــان  مــن  غــزال  الــرزاق  عبــد 
الصحي، واألســتاذ عبد العزيز الصالحي 
االجتماعيــة  السياســات  مرصــد  مــن 
أحمــد  عائشــة  واألســتاذة  واالقتصاديــة 
حســين  حنــان  واألســتاذة  الهيئــة،  مــن 
واإلنمــاء  للبحــوث  بيســان  مركــز  مــن 

الهيئــة. مــن  هنيــة  حــازم  واألســتاذ 

األســتاذ  الثانيــة  الجلســة  تــرأس  فيمــا 
جهــاد حــرب الباحــث الرئيســي يف ائتالف 
السياســي  االنقســام  وتناولــت  أمــان، 
الصحيــة.،  الخدمــة  تقديــم  علــى  وأثــره 
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الصحــي  التاميــن  أنظمــة  وتشــرذم 
القائمة وسياســاته التشــريعية والمالية، 
التعامــل  علــى  الصحــي  النظــام  وقــدرة 
العامة، وتحــدث  واالوبئــة  االزمــات  مــع 
فيهــا األســتاذ يحيــى أبــو الــرب مــن مركــز 
واألســتاذ  واإلنمــاء،  بيســان للبحوث 
السياســات  مرصــد  مــن  جابــر  فــراس 
مــن  وكل  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
معــن  واألســتاذ  الغــول  أحمــد  األســتاذ 

المســتقلة. الهيئــة  مــن  دعيــس 

واســتعرضت األســتاذة خديجــة حســين 
مديــرة دائــرة السياســات والتشــريعات 
الوطنيــة يف الهيئــة أبــرز نتائــج التحقيــق 
تغطيــة  تحقيــق  أن  مبينــة  الوطنــي، 
وأهــداف  رؤيــة  وفــق  شــاملة،  صحيــة 
يتطلــب  الفلســطينية،  التنميــة  خطــط 
توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة، 
بشــكل يتمحــور حــول احتياجــات النــاس 
باختــالف فئاتهــم، وتوفيــر التمويل الالزم 
للخدمــات الصحيــة، بصــورة عادلــة وغيــر 
مرهقــة، يعتمــد علــى مســاهمات الدولــة 
واألفــراد، األمــر الــذي يتطلــب إصالحــات 
بنيويــة يف النظــام الصحــي الفلســطيني، 

نتيجــة عــدم قــدرة النظــام الحــايل علــى 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  كافــة  تلبيــة 
بشــكل متكامــل وشــامل، باإلضافــة إىل 
قصــور يف أنظمــة التمويــل الحاليــة، وإىل 
تشــرذم وتعــدد أنظمــة التأميــن، وارتفــاع 
إنفــاق األســر علــى الصحــة، يف  إجمــايل 
وفــق  تعمــل  عامــة  إدارة  غيــاب  ظــل 
إطــار قانــوين علــى تنظيــم تقديــم خدمــة 

الرعايــة الصحيــة لجميــع الفئــات.

ومــن أبــرز التوصيــات التــي خلــص إليهــا 
التحقيــق الوطنــي:

• لُنظم 	 التشريعية  األطر  تنظيم  إعادة 
إعداد  يتم  بحيث  الصحي،  التأمين 
اىل  يستند  الصحي  للتأمين  قانون 
من  والخدمات،  التغطية  شمولية 
التكلفة  تمويل ميسورة  آليات  خالل 
والحكومة  األفراد  يساهم  وعادلة، 
قادرة  إدارة قوية  وإنشاء  تمويلها،  يف 

على إدارتها.

• إنشاء مؤسسة )هيئة وطنية( لتنظيم 	
وتنفذ  تضع  الصحي،  التأمين  وإدارة 
الكفيلة  واإلجراءات  االستراتيجيات 
الصحية،  الرعاية  خدمة  بتقديم 

صندوق  عبر  تمويلها  آليات  وتنظيم 
وطني يساهم فيه المواطنون والدولة 
كتوارية،  وا مالية  دراسات  على  بناًء 

بحيث ال يضار المواطنون بصحتهم.

• التحقيق 	 هذا  نتائج  من  االستفادة 
والتقارير  والدراسات  الشامل، 
السابقة المتخصصة بالرعاية الصحية، 
االجتماعية  باألوضاع  المتعلقة  وتلك 
الفلسطيني،  للشعب  واالقتصادية 
لبناء تأمين صحي يتجاوب مع واقع 
المختلفة  الفلسطينيين  واحتياجات 
يف ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي، 

واالنقسام الفلسطيني.

• الالزمــة 	 التفاهمــات  إجــراء  ضــرورة 
مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الســتمرار  )األونــروا(  الفلســطينيين 
الصحيــة  الرعايــة  لخدمــة  تقديمهــا 
لالجئيــن الفلســطينيين، وضمــان عــدم 
حــدوث ازدواجيــة يف تقديــم الخدمــة، 
القيــام  ضــرورة  مــع  التمويــل،  أو 
مقدمــي  مــع  الالزمــة  بالتفاهمــات 
خدمــات الرعايــة الصحيــة يف القطــاع 

الوقــت. ذات  يف  الخــاص 
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بيانات ومواقف

تشــكل بيانات الموقف والتصريحات 
الوســائل واألدوات  إحــدى  الصحفيــة 
للتعبيــر  الهيئــة  تســتخدمها  التــي 
عــن موقفهــا الرســمي حيــال القضايــا 
المســتويات،  مختلــف  علــى  الهامــة 
الهيئــة  عبــرت  ذلــك  مــن  وانطالقــاً 
مواقفهــا  عــن   ،2021 العــام  خــالل 
األحــداث  مجمــل  مــن  الرســمية 
كمــا  الحقوقيــة،  بالجوانــب  المتعلقــة 
مشــتركة  بيانــات  الهيئــة  أصــدرت 
المحليــة،  الجهــات  مــن  العديــد  مــع 
الدوليــة واإلقليميــة كالشــبكة العربيــة 
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات 
لدعــم  األهلــي  واالئتــالف  اإلنســان، 
االنتخابــات والرقابــة عليهــا، واالئتــالف 
وحمايتــه. القضــاء  إلصــالح  األهلــي 

الــدويل  للمجتمــع  العاجلــة  النــداءات 
الممنهــج  االحتــاليل  العــدوان  حــول 
علــى قطــاع غــزة والــذي اســتمر أحــد 
عشــر يومــاً مســتهدفاً األعيــان المدنيــة 
الحربيــة،  بالطائــرات  مباشــر  بقصــف 
العاشــر  االثنيــن  يــوم  مســاء  وبــدأ 
يــوم  فجــر  وحتــى  مايــو  أيــار/  مــن 
الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن ذات 
هجمــات  واســتهداف   ،2021 الشــهر 
مختلــف  المكثفــة  االحتــالل  قــوات 

المأهولــة  الســكنية  القطــاع  مناطــق 
بالســكان، وتعمدهــا اســتهداف منــازل 
علــى  وهدمهــا  آمنيــن  فلســطينيين 
رؤوســهم وهــم نيــام دون ســابق إنــذار، 
بكاملهــا.  أُســر  إبــادة  يف  تســبب  مــا 
األعيــان  اســتهداف  تعمــد  عــن  عــدا 
بشــكل  العامــة  والمرافــق  المدنيــة 
قاعــدة  علــى  بهــا  واإلضــرار  منظــم، 
االنتقــام والعقــاب الجماعــي، متســببة 
يف ســقوط عشــرات الشــهداء ومئــات 
باســتخدام  االشــتباه  مــع  الجرحــى، 

دوليــة. محرمــة  وغــازات  أســلحة 

وتناولــت البيانــات موقــف الهيئــة مــن 
المواطنيــن  انتهــاكات االحتــالل بحــق 
مدينــة  والمعتقليــن،  الفلســطينيين، 
علــى  الحصــار  واســتمرار  القــدس، 
اعتبــار  االحتــالل  وقــرار  غــزة،  قطــاع 
فلســطينية  مؤسســات  ســت 
مؤسســات  واقتحــام  »إرهابيــة«، 
بعــض  واعتقــال  محتوياتهــا  وتدميــر 
االحتــالل  وتحميــل  فيهــا،  العامليــن 
المســؤولة عن ســالمة جميع األســرى 
الشــديدة  التوتــر  وحالــة  والمعتقليــن 
داخــل ســجون االحتــالل اإلســرائيلي، 
يف أعقــاب تمكــن ســتة مــن األســرى 
غالبيتهــم  المحكــوم  الفلســطينيين، 

بالســجن المؤبــد مــن تحريــر أنفســهم، 
منــذ أربعــة أيــام مــن ســجن )جلبــوع( 
يف الداخــل المحتــل وانتــزاع حريتهــم 

بأيديهــم.

عــالوة علــى موقــف الهيئــة المتعلــق 
بالــدور الرقــايب علــى عمليــة االنتخابات 
التــي  األوىل  مرحلتهــا  يف  المحليــة 
جــرت يــوم الســبت 11 كانــون األول/
يف  الحــق  وإعمــال   ،2021 ديســمبر 
خــالل  مــن  السياســية  المشــاركة 
الترشح واالنتخاب. وموقفها الرافض 
ألحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن المحاكــم 
يف قطــاع غــزة. والبيانــات والمواقــف 
التدهــور  حالــة  بخصــوص  المتكــررة 
حقــوق  حالــة  يف  الحاصــل  الخطيــر 
واالســتهداف  الفلســطيني،  اإلنســان 
الممنهــج لحــق المواطنيــن يف التعبيــر 
الســلمي.  والتجمــع  الــرأي  عــن 
مقتــل  قضيــة  تداعيــات  ومتابعــة 
الناشــط نــزار بنــات والمطالبة بتحقيق 
العدالــة، ورفــض االعتقــال السياســي، 
الــوزراء  ورئيــس  الرئيــس  ومطالبــة 
الدســتورية  مســؤولياتهم  تحمــل 
والقانونيــة يف احتــرام وحمايــة الحقــوق 

العامــة. والحريــات 
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اإلصدارات
أصــدرت الهيئــة سلســلة مــن التقاريــر والمطبوعــات التــي تشــكل أدوات رئيســة يف عمــل الهيئــة، والتــي تنوعــت مــا بيــن التقريــر 
الســنوي، مجلــة فصليــة حقــوق اإلنســان، التقاريــر الخاصــة، والتقاريــر القانونيــة، وتقاريــر تقصــي الحقائــق، عــاوة علــى المطبوعــات 
والنشــرات التوعويــة، وجميــع اإلصــدارات متوفــرة ورقيــاً يمكــن الحصــول عليهــا مــن مقــر الهيئــة ومختلــف مكاتبهــا المنتشــرة يف 

محافظــات الوطــن، ومتوفــرة أيضــاً إلكترونيــاً عبــر موقــع الهيئــة اإللكتــروين.

التقرير السنوي

تســتمر الهيئــة يف إصــدار تقاريرهــا الســنوية مــن التأســيس، وأصــدرت تقريرهــا الســنوي 26 للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان 
»ديــوان المظالــم«، )وضــع حقــوق اإلنســان يف فلســطين للعــام 2020(، وهــو التقريــر الــدوري الســنوي لحالــة حقــوق اإلنســان، الــذي 
يرصــد ويحلــل واقــع حالــة حقــوق اإلنســان يف دولــة فلســطين خــالل عــام واحــد، ويتــم تســليمه لرئيــس دولــة فلســطين، ومجلــس 
الــوزراء والمجلــس التشــريعي، بهــدف تقديــم صــورة كاملــة عــن مــدى التطــور أو االنتهــاكات علــى مســتوى التشــريعات والسياســات، 

واالنتهــاكات الممارســة مــن قبــل أصحــاب الواجــب، بهــدف تعزيــز مبــدأ المســاءلة والمحاســبة.
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مجلة الفصلية

تتنــاول فصليــة حقــوق اإلنســان موضوعــات 
مختلفــة ذات صلــة بحقــوق اإلنســان، وتمثــل 
الفصليــة نافــذة تطــل مــن خاللهــا الهيئة على 
حلقــة  لتشــكل  الفلســطينيين،  المواطنيــن 
مســتجدات  بآخــر  معهــم  للتواصــل  أخــرى 

وقضايــا حقــوق اإلنســان.

وتم تخصيص عدد الفصلية لصيف 2021، 
-10 غزة  قطاع  على  االحتاليل  للعدوان 

شهدت  التي  الفترة  وهي   ،2021 أيار   21
العدوان االحتاليل على قطاع عزة وتداعياته 
مناحي  مختلف  على  الكارثية  ونتائجه 
الفلسطينيين  للمواطنين  خاصة  الحياة، 
البعد  العدد  على  ويغلب  غزة.  قطاع  يف 
تقارير  تسعة  يتضمن  كونه  التوثيقي 
العدوان،  فترة  الهيئة خالل  أعدتها  توثيقية 
التي  الكارثية  التأثيرات  الهيئة  كبت  ووا
تسبب بها العدوان الحريب اإلسرائيلي على 
الحياة،  نواحي  مختلف  على  غزة،  قطاع 
التوثيقية  التقارير  من  سلسلة  وأصدرت 
العدوان  فترة  خالل  تقارير(  )تسعة 
يف  االنتهاكات  وتفاقم  السلبية  اآلثار  ترصد 
نشر  يف  التقارير  هذه  لتساهم  قطاعات، 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لفضح  الحقائق 
االحتالل  جيش  مارستها  التي  الجسيمة 

خالل عدوانه الحريب على قطاع غزة. 
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تقرير منتجات كوفيد19 

أصــدرت الهيئــة تقريــراً قانونيــاً بعنــوان )إعفــاء منتجي منتجات كوفيد-١٩ 
مــن المســؤولية القانونيــة عــن أضــرار منتجاتهــم( ضمــن سلســلة التقاريــر 
القانونيــة رقــم ٨٧. وجــاء إصــدار هــذا التقريــر علــى ضــوء صــدور القــرار 
المنتجــات  تنظيــم  بشــأن   2021 لســنة   11 رقــم  الفلســطيني  بقانــون 
الطبيــة لمكافحــة فايــروس كوفيــد 19، ويف إطــار مراجعتهــا للتشــريعات 
مــع  انســجامها  ومــدى  الرســمية  الجهــات  عــن  الصــادرة  والممارســات 
المعاييــر الدوليــة لحقــوق االنســان، والتجــارب العالميــة، يف هــذا الصــدد 
عملت الهيئة مــن خــالل هــذا التقريــر علــى مراجعــة هــذا القــرار بقانــون. 
ببعــض  الخاصــة  العالميــة  التجــارب  مــن  عــدد  علــى  االطــالع  وبعــد 
مــن  كوفيــد-19  أدويــة  منتجــي  إعفــاء  مــع مســألة  التعامــل  الــدول يف 
المســؤولية القانونية )أمريــكا، روســيا، االتحــاد األورويب، بريطانيــا، الــدول 
العربيــة، )تونــس، لبنــان، األردن(، عمــا قــد يقــع مــن أضــرار مــن منتجاتهــم 
بحــق مســتخدميها. وكذلــك التجربــة العالميــة العامــة التــي ذهبــت إىل 
تحديــد  إىل  الحاجــة  دون  المتضرريــن  لتعويــض  قانــوين  تنظيــم  وضــع 
العالميــة واشــتراك كل  المســؤول عــن الضــرر برعايــة منظمــة الصحــة 
مــن المجموعــات العاملــة علــى توفيــر لقاحــات كوفيــد-19 )كوفاكــس(، 

والمجموعــة الخاصــة بتوفيــر اللقاحــات علــى العمــوم )غــايف(.

إعفاء منتجي منتجات كوفيد - 19 
من المسؤولية القانونية 

عن أضرار منتجاتهم

نبذة تعريفية:  
الرسمية  الوطنية  املؤسسة  هي  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
املكرسة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف فلسطني، أنشئت مبوجب مرسوم رئاسي 
الرسمية  اجلريدة  يف   1995 لسنة   59 العدد  يف  ونشر   1993 أيلول   30 يف  صدر 
 31 للمادة  الحقا  وأُخضعت   1994 عام  مطلع  يف  عملها  الهيئة  بدأت  الفلسطينية. 
بقانون هيئة مستقلة  »تنشأ  أن  الذي ينص على  الفلسطيني  القانون األساسي  من 
حلقوق اإلنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل 
املرسوم  مع  الفلسطيني.« متاشيا  التشريعي  واملجلس  الوطنية،  السلطة  رئيس  من 
الرئاسي لعام 1995 واملادة 31 من القانون األساسي، وضعت الهيئة نظامها الداخلي 

مبا يضمن استقالليتها وفعالية وظائفها.  

حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  العاملي  التحالف  يف  الكاملة  بالعضوية  الهيئة  وتتمتع 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة والذي حافظت فيه على تصنيف )أ( منذ عام 2005 
التي تنظم عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  التام مببادئ باريس  اللتزامها 
للمؤسسات  العربية  الشبكة  بعضوية  الهيئة  تتمتع  كما  االستقاللية.  مبدأ  وأهمها 
الوطنية حلقوق اإلنسان، والتي ترأست دورتها للعام )2020(، باإلضافة إلى عضويتها 
يف كل من منتدى آسيا واحمليط الهادي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ورابطة 

أمناء املظالم ملنطقة البحر األبيض املتوسط. 

الرؤية 
دولة فلسطينية مستقلة، مبنية على سيادة القانون، تصان فيها احلقوق واحلريات 

العامة، وتتأصل فيها قيم ومبادئ العدالة وحقوق اإلنسان. 

الرسالة 
تعمل الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف فلسطني 
باالستناد إلى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ووثيقة إعالن االستقالل والقانون 
األساسي الفلسطيني وذلك من خالل تلقي ومتابعة الشكاوى، ورصد وتوثيق انتهاكات 
حقوق اإلنسان وتقدمي النصح واملشورة ألصحاب الواجب وبناء قدراتهم ونشر ثقافة 

حقوق اإلنسان وجتسير العالقة ما بني اجلهات الرسمية واملجتمع املدني.  

القيم الهيئة 
تتبنى الهيئة وتطبق مجموعة من القيم اخلاصة بها واملتأصلة يف برامجها وأنشطتها 
وهي املصداقية، النزاهة واملساءلة، احترام اخلصوصية، التسامح واملساواة. وتلتزم 

الهيئة بهذه القيم والتي تضمنتها مدونة السلوك املهني. 
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التقريــر المــوازي المقــدم للجنة المعنية 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق 
حــول  المتحــدة  األمــم  يف  والثقافيــة 
بشــأن  فلســطين  لدولــة  األول  التقريــر 
تنفيــذ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
والثقافيــة.  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
التقريــر  هــذا  الهيئــة  واســتعرضت 
العهــد  للجنــة  العامــل  الفريــق  أمــام 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدويل 
واالجتماعيــة والثقافيــة، يف إطــار جهودها 
لتعزيــز  الدوليــة  اآلليــات  اســتخدام  يف 
حالــة حقــوق اإلنســان الهيئــة المســتقلة 
الخــاص  المــوازي  تقريرهــا  تســتعرض 
االقتصاديــة  للحقــوق  الــدويل  بالعهــد 

والثقافيــة.   واالجتماعيــة 

ورقة سياسات حول تعيين األشخاص 
ذوي اإلعاقــة البصريــة يف وزارة التربيــة 

والتعليــم، والتــي صــدرت يف ســياق دور 
وإعمــال  السياســات  لمراجعــة  الهيئــة 
يف  واهتمامهــا  وحمايتهــا،  الحقــوق 
ذوي  األشــخاص  قضايــا  مــع  التعامــل 

المهمشــة. والفئــات  اإلعاقــة 

ورقــة سياســات حــول دور المؤسســات 
التعليــم  يف  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
الورقــة  هــذه  تتعــرض  الحقــويق، 
تعتمــده  الــذي  الــدويل  القانــوين  لإلطــار 
يف  المختلفــة  الــدول  عليــه  وتعــول 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  إنشــاء 
االختصاصــات  تتنــاول  كمــا  اإلنســان، 
المؤسســات  بهــذه  المنوطــة  العامــة 
بعمليــة  الخاصــة  واالختصاصــات 

لهــا. والحقــويق  القانــوين  التعليــم 

دور  تتناول  تختص  سياسات  ورقة 

يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة 
العملية التشريعية، حددت هذه الورقة 
مراجعة  يف  الوطنية  المؤسسة  دور 
تشريعي  رقيب  باعتبارها  التشريعات، 
من خالل مراجعة التشريعات ومشاريع 
المقترحة،  بقانون  والقرارات  القوانين 
التشريعات  مراجعة  إىل  باإلضافة 
مع  ومواءمتها  السارية  والقوانين 

القوانين والتشريعات الدولية. 

الهيئــة  دور  حــول  سياســات  ورقــة 
تقديــم  يف  اإلنســان  لحقــوق  المســتقلة 
اإلطــار  تناولــت  القانونيــة،  المســاعدة 
الهيئــة  لــدور  الــدويل والوطنــي  القانــوين 
تقديــم  يف  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
تنتهــك  مــن  لــكل  القانونيــة  المســاعدة 
المســاعدة  منهــا  ويطلبــون  حقوقهــم 

القانونيــة. 
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ســكان  أوضــاع  حــول  حقائــق  ورقــة 
التجمعــات البدويــة يف الضفــة الغربيــة، 
تســليط الضــوء علــى واقــع التجمعــات 
البدويــة وتقديــم توصيــات لدعــم وإســناد 
ســكان التجمعــات البدويــة، وتمكينهــم 
الطبيعيــة  وحرياتهــم  حقوقهــم  مــن 
األساســي  القانــون  يف  المكفولــة 

 . لفلســطيني ا

ورقــة حقائــق حــول واقــع الفصــل بيــن 
الســلطات يف النظــام الفلســطيني وأثــره 
علــى حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون، 
إذ تعمقــت هــذه االنتهــاكات وكثــرت بعــد 
بيــن  حــدث  الــذي  السياســي  االنقســام 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف منتصــف 
حــق  انتهــاك  أهمهــا  ومــن   ،٢٠٠٧ عــام 
الســالمة  الحيــاة، وحقــه يف  اإلنســان يف 
تــويل  ويف  العمــل  يف  وحقــه  الجســدية، 
تشــكيل  يف  وحقــه  العامــة،  الوظيفــة 

المهنيــة.  والنقابــات  الجمعيــات 

قانــون  مذكــرة قانونيــة بشــأن تعديــل 
الفســاد  مكافحــة 

الهيئــة المســتقلة تصــدر مذكــرة قانونيــة 
معــدل  بقانــون  قــرار  مشــروع  حــول 
فيــه  بينــت  الفســاد  مكافحــة  لقانــون 
أبــرز المخالفــات التــي جــاء بهــا مشــروع 
القانــون  ســيادة  مبــادئ  بقانــون  القــرار 
ولضمانــات  الســلطات  بيــن  والفصــل 
المحاكمــة العادلــة وإضافــة إىل تقويضــه 
مشــاركة المواطنيــن بمكافحــة الفســاد 
ولحقهــم يف حريــة التعبيــر، جــاء اإلصــدار 
القــرار  مشــروع  أن  الهيئــة  إعــالن  بعــد 
يخالــف  الفســاد  مكافحــة  بخصــوص 
مبــادئ دســتورية وقانونيــة راســخة، بمــا 
الفلســطيني،  الدســتوري  النظــام  فيهــا 
وينتهــك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر. 

بقانــون  القــرار  حــول  قانونيــة  مذكــرة 
القضائيــة  الســلطة  لقانــون  المعــدل 

لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  أصــدرت 
القــرار  حــول  قانونيــة  مذكــرة  اإلنســان 
بقانــون رقــم )40( لســنة 2020 بشــأن 
القضائيــة  الســلطة  قانــون  تعديــل 
فيهــا  بينــت   ،2002 لســنة   )01( رقــم 
المعــدل  بقانــون  القــرار  مخالفــات  أبــرز 
والفصــل  القانــون  ســيادة  لمبــادئ 
القضــاء،  واســتقالل  الســلطات  بيــن 
الذيــن يقــوم عليهــم النظــام الدســتوري 
الفلســطيني وفقــاً لمــا جــاء يف القانــون 
 2003 لســنة  المعــدل  األساســي 
اإللغــاء  خاللهــا  وطالبــت  وتعديالتــه، 
الفــوري للقــرار بقانــون المعــدل لقانــون 
مجلــس  وتشــكيل  القضائيــة،  الســلطة 
قضــاء أعلــى دائــم وفقــاً لقانــون الســلطة 

 .2002 لســنة   )01( القضائيــة 
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التقارير الشهرية 
تواصــل الهيئــة إصــدار التقاريــر الشــهرية حــول االنتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق اإلنســان والحريــات يف فلســطين، وترصــد هــذه 
التقاريــر أبــرز االنتهــاكات الداخليــة وهــو يشــكل مرجعيــة للجهــات الرســمية ومؤسســات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة كونــه 

يقــدم صــورة عــن حالــة حقــوق المواطــن الفلســطيني بشــكل شــهري.

تقارير العدوان

لحقوق  المستقلة  الهيئة  كبت  وا  
التأثيرات  المظالم«  »ديوان  اإلنسان 
العدوان  بها  تسبب  التي  الكارثية 
غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  الحريب 
فقد  الحياة،  نواحي  مختلف  على 
لحقوق  المستقلة  الهيئة  أصدرت 
اإلنسان »ديوان المظالم« سلسلة من 
التقارير التوثيقية )ثمانية تقارير( خالل 
غزة،  قطاع  على  الحريب  لعدوان  فترة 
االنتهاكات  وتفاقم  السلبية  اآلثار  ترصد 
التقارير  هذه  وجميع  قطاعات،  يف 
الموقع  عبر  متوفرة  وهي  نشرها  تم 
اإللكتروين للهيئة، أدناه نبذة عن تقارير 

الرصد خالل العدوان على قطاع غزة.

الحــريب . 1 االحتــالل  قــوات  انتهــاكات 
الحريــات  بحــق  اإلســرائيلي 

غــزة  قطــاع  يف  اإلعالميــة 

انتهــاكات  لتفاقــم  التقريــر  هــذا  يوثــق 
اإلطــار  متضمنــاً  اإلعالميــة  الحريــات 
الصحفييــن  لحمايــة  الــدويل  القانــوين 
وتفاصيــل  المســلحة،  النزاعــات  أثنــاء 
االنتهــاكات الحاصلــة خــالل فتــرة التقريــر، 
وتوصيــات لحمايــة الصحفييــن والعمــل 
اإلعالمــي عــالوة علــى جــداول متضمنــة 

ومعطيــات.  أرقامــاً 

االحتــالل . 2 ســلطات  عــدوان 
انتهــاكات  يفاقــم  اإلســرائيلي 
غــزة  قطــاع  يف  الصحيــة  الحقــوق 

انتهــاكات  لتفاقــم  التقريــر  هــذا  يوثــق 
الغــزي  للمواطــن  الصحيــة  الحقــوق 
خــالل فتــرة العــدوان، متضمنــاً الحقــوق 
واقــع  الــدويل،  القانــون  يف  الصحيــة 
الحقــوق الصحيــة يف ضــوء العدوان على 

وتوصيــات.  اســتنتاجات  غــزة،  قطــاع 

علــى . 3 اإلســرائيلي  العــدوان  أثــر 
والخدمــات  المواطنيــن  حقــوق 

غــزة  قطــاع  يف  الحيويــة 

انتهاكات  تفاقم  التقرير  هذا  يوثق 
على  بالحصول  حقهم  يف  المواطنين 
إىل  التقرير  ينقسم  الحيوية،  الخدمات 
أربعة محاور، تعرض حقائق موجزة عن 
يتناول  الذكر.  سابقة  األربعة  الجوانب 
حقوق  انتهاكات  أبرز  األول  المحور 
اإلنسان يف نقاط خمس: الحق يف الحياة 
وسالمة الجسد، الحق يف الصحة، الحق 
والحق  التعليم،  يف  والحق  السكن،  يف 
يف  والحق  الصحفي،  العمل  حرية  يف 
فيتناول  الثاين  المحور  أما  العبادة. 
البنى  على  اإلسرائيلي  العدوان  تأثير 
يف  )الحق  غزة  قطاع  يف  االقتصادية 

التنمية(. 
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ورقــة عمــل حــول اآلثــار المباشــرة . 4
الحــريب  للعــدوان  المباشــرة  وغيــر 
اإلســرائيلي علــى األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف قطــاع غــزة. 

االنتهــاكات  تفاقــم  التقريــر  هــذا  يوثــق 
التــي تعــرض ويتعــرض لهــا األشــخاص 
ذوو اإلعاقــة وبخاصــة يف ظــل االســتخدام 
قــوات  تمارســه  الــذي  للقــوة  المفــرط 
انعــدام  ظــل  ويف  الحــريب،  االحتــالل 
الممــرات اإلنســانية التــي مــن شــأنها أن 
والمحليــة  الدوليــة  المنظمــات  تمكــن 
يف  للســكان  الخدمــات  تقديــم  مــن 

الحربيــة.  العمليــات  مناطــق 

تقريــر خــاص العــدوان اإلســرائيلي . 5
علــى قطــاع غــزة يفاقــم أزمــة الميــاه 

والصــرف الصحــي 

يف  الحــق  علــى  الضــوء  التقريــر  يســلط 
الميــاه يف القانــون الــدويل بمــا يف ذلــك 
المعاييــر المطلوبــة إلعمــال هــذا الحــق 
الوصــول،  وإمكانيــة  والنوعيــة  كالتوافــر 
والصــرف  الميــاه  يف  الحــق  وواقــع 
القطــاع  هــذا  لــه  تعــرض  ومــا  الصحــي 
االحتــاليل. العــدوان  خــالل  تدميــر  مــن 

خالل . 6 السكنية  األبراج  تدمير 

على  اإلسرائيلي  الحريب  العدوان 
يوم  مساء  بدأ  الذي  غزة  قطاع 
واستمر  الجاري  أيار   10 اإلثنين 
ستة  تدمير  إىل  وأدى  يوماً،   11
أبراج سكنة وتضم مقاراً لعدد من 

وسائل اإلعالم العربية والدولية 

العــدوان 7.  خــالل  العائــالت  إبــادة   
غــزة  علــى 

العائــالت  إبــادة  أن  التقريــر  هــذا  بيــن 
قبــل  مــن  ومتعمــد  مــدروس  نمــط 
اإلســرائيلي  الحــريب  االحتــالل  ســلطات 
أحــد  مــدار  علــى  جيشــها  قصــف  التــي 
عشــر يومــاً متواصلــة عشــرات المنــازل 
مباشــر  بشــكل  الســكنية  والوحــدات 
ومتعمــد، ودمرهــا فــوق رؤوس قاطنيهــا، 
بأكملهــا  عائــالت  إبــادة  إىل  أدى  مــا 

المــدين. الســجل  مــن  ومحوهــا 

علــى . 8 اإلســرائيلي  العــدوان  أثــر 
فيــروس  مكافحــة  يف  غــزة  قطــاع 

كورونــا

خلّفها  التي  اآلثار  التقرير  يستعرض 
فيروس  مكافحة  جهود  على  العدوان 
كورونا، من خالل عرض أبرز االعتداءات 
الحريب  االحتالل  قوات  اقترفتها  التي 

من  فيها،  واستهدفت  اإلسرائيلي 
التحتية  البنية  استهدفته  ما  ضمن 
ذلك  يف  بما  الصحية،  للمؤسسات 
هذا  من  اإلصابة  فحص  وأجهزة  كز  مرا
الفيروس، وأماكن إيواء المصابين منه، 
للقاحات  وتلقيهم  عالجهم  وأماكن 
تستعرض التدابير  له،  المضادة 
المتخذة لمكافحة فيروس كورونا قبل 
العدوان، واألضرار التي أحدثها العدوان 

فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

اســتهداف األطفــال الفلســطينيين . 9
علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  خــالل 

طــاع غــزة 

خــاص  بشــكل  التقريــر  هــذا  يوثــق 
واألمــان  الحيــاة  يف  الحــق  النتهــاكات 
الشــخصي، والحمايــة العامــة والخاصــة 
قواعــد  بموجــب  لألطفــال  الممنوحــة 
مــن  وجملــة  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون 
األطفــال  لهــا  تعــرض  التــي  االنتهــاكات 
ويف مقدمتهــا انتهــاك حقهــم يف الحيــاة 
علــى  عــالوة  الجســدية،  والســالمة 
المــدارس،  إىل  عائالتهــم  مــع  نزوحهــم 
واألضــرار التــي لحقــت بهــم علــى صعيــد 
وقــدم  والنفســية.  الجســدية  الصحــة 

الخصــوص.  بهــذه  توصيــات 
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كتيبات
يف إطــار دورهــا يف حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، أصــدرت الهيئــة عــدداً مــن الُكتيبــات 
التوعويــة، حــول الرقابــة علــى إعمــال الحــق يف المشــاركة السياســية وتعزيــز البيئــة 
االنتخابيــة، والحقــوق والحريــات األساســية المرتبطــة باالنتخابــات، وآليــات الحمايــة 
والرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة، والجرائــم االنتخابيــة وانتهــاكات الحقــوق والحريات 

العامــة، واالنتهــاكات التــي ترافــق العمليــة االنتخابيــة، وآليــة متابعــة الشــكاوى.

كتيب بعنوان الحقوق والحريات األساسية المرتبطة باالنتخابات

يتضمن بيان أهمية الحق يف المشــاركة 
والحــق  العامــة،  الشــؤون  إدارة  يف 
وارتباطهمــا  والترشــح  التصويــت  يف 
والتــي  األخــرى  الحقــوق  مــن  بالعديــد 
انتخابــات  إجــراء  يمكــن  ال  غيابهــا  يف 
حــرة ونزيهــة، وتشــمل حقــوق اإلنســان 
وهــي:  االنتخــايب،  الســياق  يف  الرئيســة 
إىل  والوصــول  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
المعلومــات، وحريــة التجمــع الســلمي، 
واألحــزاب،  الجمعيــات  تكويــن  وحريــة 
التمييــز  وعــدم  المســاواة  يف  والحــق 
األمــان  يف  والحــق  الفــرص(،  )تكافــؤ 
الخــوف  مــن  والتحــرر  الشــخصي 
الحركــة  حريــة  يف  والحــق  والترهيــب، 
وإمكانيــة الوصــول، والحــق يف االنتصاف 

العدالــة. إىل  والوصــول 

كتيــب بعنــوان آليــات الحمايــة والرقابة 
علــى العمليــة االنتخابية

يتنــاول عمليــة الرقابــة علــى االنتخابــات 
خــالل مراحلهــا كافــة، وأهميــة ممارســة 
الوطنيــة  اآلليــات  عبــر  الرقــايب  الــدور 
والرقابــة  االنتخابــات  يف  الحــق  لحمايــة 
القوانيــن  جملــة  إىل  مســتندة  عليهــا 
وفــق  اإلداريــة  والتدابيــر  والتشــريعات 
وعلــى  والشــفافية  النزاهــة  ضمانــات 
قاعــدة المســاواة وعــدم التمييــز وإتاحــة 
عبــر  السياســية  للمشــاركة  المجــال 
تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة ودوريــة، 
ويشــير الكتيــب إىل هــذه اآلليــات وهــي: 

االنتخابــات  لجنــة  القضــايئ،  الســلطة 
لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  المركزيــة، 

المــدين.  المجتمــع  رقابــة  اإلنســان، 

االنتخابيــة  الجرائــم  بعنــوان  كتيــب 
وانتهــاكات الحقــوق والحريــات العامــة

المختلفــة  واألنمــاط  األشــكال  يوضــح 
االنتخابيــة،  والجرائــم  االنتهــاكات  مــن 
ســواء تلــك الواقعــة مــا قبل يوم االقتراع 
تحظرهــا  والتــي  بعــده،  ومــا  وأثنائــه 
المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنية 
العامــة  بالحقــوق والحريــات  المســاس 
والمرجعــي  المؤســس  اإلطــار  كونهــا 
وإدارة  السياســية  المشــاركة  يف  للحــق 
الشــأن العــام مــن خــالل انتخابــات حــرة 
انتهــاك  ويســتعرض  ودوريــة،  ونزيهــة 
انتهــاك  الســلمي،  التجمــع  يف  الحــق 
الحق يف تشــكيل الجمعيات واالنضمام 
الــرأي  حريــة  يف  الحــق  انتهــاك  إليهــا، 
والتعبيــر، االحتجــاز التعسفـــي، انتهاكات 
المســاواة،  وعــدم  التمييــز  علــى  قائمــة 
االنتهــاكات المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة. 
وكذلــك يشــير الكتيــب إىل المخالفــات 
قانــون  خــالل  مــن  االنتخابيــة  والجرائــم 
شــراء  أو  الرشــوة  وهــي:  االنتخابــات، 
األصــوات، ادعــاء األميــة، ترهيــب الناخب 
المتعمدة والمــس  الفوضــى  وإخافتــه، 
بســالمة اإلجــراءات االنتخابيــة وســريتها، 

التزويــر.

الحقوق والحريات 
األساسية المرتبطة 

باالنتخابات 

آليات حامية 
العملية االنتخابية 
والرقابة عليها 
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أنشطة الهيئة عىل الصعيد اإلعالمي 

العمليــة  ترافــق  التــي  االنتهــاكات  بعنــوان  كتيــب 
الشــكاوى متابعــة  وآليــة  االنتخابيــة 

العمليــة  مراحــل  ترافــق  التــي  االنتهــاكات  يتنــاول 
لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  تتلقاهــا  التــي  االنتخابيــة 
اإلنســان وتعمــل علــى معالجــة الشــكاوى والتظلمــات 
تطــال  قــد  والتــي  االنتخابيــة،  بالعمليــة  تتعلــق  التــي 
الحــق يف المشــاركة يف الحيــاة السياســية، والحــق يف 
والحــق  السياســية،  األحــزاب  عمــل  وحريــة  تشــكيل 
الوظيفــة  تقلــد  والحــق يف  والتنقــل،  الحركــة  يف حريــة 
ويشــمل  الخاصــة،  الحيــاة  حريــة  يف  والحــق  العامــة، 
االنتهــاكات التاليــة، وحريــة الصحافــة واإلعــالم، والحــق 
يف حريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق يف التجمــع الســلمي، 
النســاء،  وحقــوق  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وحقــوق 
الدينيــة  األقليــات  وحقــوق  الســن،  كبــار  وحقــوق 
قــدم  علــى  االنتخابــات  يف  المشــاركة  يف  والعرقيــة 
المســاواة مــع اآلخريــن. كمــا يتنــاول الجرائــم االنتخابيــة 
التــي تختــص بهــا الجهــات ذات العالقــة، ســواًء لجنــة 
)القضــاء  القضائيــة  الجهــات  أو  المركزيــة،  االنتخابــات 

العامــة(. النيابــة  الطبيعــي، 

خــالل  مــن  المســتقلة  الهيئــة  تعمــل 
وحــدة االتصــال والتواصــل علــى تعزيــز 
دور الهيئــة والتعريــف بهــا وبمــا تقدمــه 
ثقافــة  عــالوة علــى نشــر  مــن خدمــات، 
خــالل  مــن  وذلــك  اإلنســان  حقــوق 
التغطيــات  أبرزهــا:  مــن  عــدة  أدوات 
ودوائــر  مكاتــب  ألنشــطة  اإلعالميــة 
لقــاءات  مــن  اختالفهــا  علــى  الهيئــة 
وأيــام  تدريبيــة  ودورات  وورشــات 
باإلضافــة  متنوعــة،  وفعاليــات  حقوقيــة 
إىل تفعيــل اإلعــالم االجتماعــي الخاصــة 
وانســتغرام  فيســبوك  عبــر  بالهيئــة 
خــالل  مــن  وكذلــك  ويوتيــوب،  وتويتــر 
موقــع إلكتــروين متطــور عملــت الهيئــة 

مــع  يتــواءم  بمــا  تدشــينه  علــى  مؤخــراً 
الجمهــور  مــع  التواصــل  متطلبــات 
وأنشــطتها،  الهيئــة  بخدمــات  وتعريفــه 
الحقوقيــة  المعلومــات  تدفــق  وتعزيــز 
خــالل  مــن  الفلســطيني  المجتمــع  يف 
التواصــل البنــاء بالتعــاون مــع كافة دوائر 
الهيئــة مــن أجــل تحقيــق انتشــار أوســع، 
كبــة وســائل التواصــل الجديــدة بمــا  وموا
وتعزيــز  اإلنســان  حقــوق  قضايــا  يخــدم 

العامــة. الحريــات 

الصعيــد  علــى  العمــل  وينســجم 
اإلعالمــي يف الهيئــة مــع الــدور المنــاط بها 
بموجــب مبــادئ باريــس الناظمــة ألدوار 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  ومهــام 

اإلنســان، يف االســتخدام األمثــل لوســائط 
اإلعــالم علــى المســتوى الوطنــي، بهــدف 
تعزيــز إطــار المعرفــة بحقــوق اإلنســان، 
بهــا  المطالبــة  بســبل  للتمكيــن  تمهيــداً 
والدفــاع عنهــا، وتســعى الهيئــة لتحقيــق 
األعمــال  مــن  جملــة  خــالل  مــن  ذلــك 
تتنــوع  والتــي  أنتجتهــا  التــي  اإلعالميــة 
إعالميــة  مــواد  ونشــر  تصميــم  بيــن  مــا 
بتصاميــم  متعــددة  إخراجيــة  بأشــكال 
والفيديــو  كاالنفوجرافيــك  مختلفــة، 
األيــام  يعكــس  بمحتــوى  بأنواعــه، 
التــي  التوعويــة  والحمــالت  الحقوقيــة 
بالحقــوق  والتعريــف  الهيئــة،  تنفذهــا 

والقوانيــن.
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اإلنتاج اإلعامي

إنتاج فيديوهات مترجمة للغة اإلشارة 

تعمــل الهيئــة علــى تحويــل سلســلة مــن أبــرز اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين لمــواد مســموعة ومرئيــة، 
وأبــرز القوانيــن المحليــة، لتوســيع انتشــارها وتعزيــز ســبل المعرفــة بهــا يف أوســاط جميــع الفئــات مــع التركيــز علــى ذوي اإلعاقــة 
الســمعية والبصريــة، تأكيــداً علــى مــا دعــا إليــه اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن أن النــاس جميعــاً بمــن فيهــم األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، متســاوون بالكرامــة والحقــوق وقــد وهبــوا عقــالً وضميــراً ووجدانــاً، ويعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح اإلخــاء. 

تم إنتاج فيديو يستعرض اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة بالصوت والترجمة للغة اإلشارة.        

)سكرين شوط للفيديوهات بدل الرابط(

وفيديــو يتنــاول قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتماعــات. وفيديــو يســتعرض أبــرز مــا جــاء يف بــاب الحريــات يف القانــون 
األساســي الفلســطيني المعــدل 2003، وكذلــك أهــم مــا تضمنتــه مدونــة اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة لمنتســبي قــوى األمــن.

فيديوهات توعوية 

تنتــج وحــدة االتصــال والتواصــل فيديوهــات متنوعــة للتعريــف بطبيعــة عمــل الهيئــة وخدماتهــا، وعلــى وجــه الخصــوص إبــراز وتعريــف 
الجمهــور بأنشــطة وحمــالت التوعيــة التــي تنفذهــا لصالــح مختلــف دوائــر الهيئــة ومكاتبهــا، وذلــك ضمــن سياســتها يف العمــل علــى 
كبــة التطــورات المســتمرة علــى تلــك المنصــات، لضمــان أوســع انتشــار ومعرفــة عــن  تفعيــل واســتثمار منصــات اإلعــالم الجديــد، وموا

الهيئــة يف أوســاط المتابعيــن مــن مختلــف شــرائح المجتمــع، ســواء مواطنيــن أو أصحــاب واجــب ومكلفيــن بإنفــاذ القانــون. 

وجميعهــا تــم نشــرها والترويــج لهــا مــن خــالل الموقــع االلكتــروين ومنصــات اإلعــالم االجتماعــي للهيئــة، عــالوة علــى االســتعانة بتقنيــة 
البــث المباشــر ألبــرز الفعاليــات التــي تمــت خــالل العــام. يمكــن الرجــوع إليهــا مــن خــالل زيــارة الموقــع االلكتــروين للهيئــة وقناتهــا علــى 

يوتيوب.
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أخبار الهيئةأخبار الهيئة
حمات التدوين والتغريد 

بأشــكال  الكتــروين  محتــوى  لنشــر  مكثفــة  جهــود  هــي 
متنوعــة، خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، بغــرض التركيــز علــى 
قضيــة معينــة ولفــت االنتبــاه لهــا والضغــط باتجــاه دعمهــا 
إنتــاج محتــوى يتوافــق  وتأييدهــا، حيــث تركــز الهيئــة علــى 
مــع معاييــر النشــر علــى منصــات اإلعــالم االجتماعــي، وعلــى 
لفــت  ســياق  يف  وتويتــر(،  )فيســبوك،  الخصــوص  وجــه 
االنتبــاه والتأكيــد علــى قضايــا حقوقيــة، تخاطــب المســؤولين 
لتدعــم حقــوق المواطنيــن وتعــزز حمايــة حقــوق اإلنســان يف 
مجتمعنــا الفلســطيني، والمواطنيــن لزيــادة وعيتهــم ونشــر 
ثقافــة حقــوق اإلنســان، وكيفيــة مطالبتهــم بحقوقهــم حــال 
الهيئــة  نفــذت  العــام 2021  انتهــاك. وخــالل  تعرضهــم ألي 

عــدداً مــن حمــالت التدويــن والتغريــد، مــن أبرزهــا:

حملة #حقك_تنتخب2021

يف إطــار حملــة الهيئــة للتوعيــة باالنتخابــات وأهمية المشــاركة 
السياســية وآليــات حمايــة البيئــة االنتخابيــة والرقابــة عليهــا، 
وتعزيــز دور الهيئــة كآليــة وطنيــة الســتقبال الشــكاوى ذات 
نفــذت  المشــاركة السياســية،  الحــق يف  بانتهــاكات  العالقــة 
اســتمرت  #حقك_تنتخــب2021  وتدويــن  تغريــد  حملــة 
لمــدة أســبوع، وتــم خاللــه إنتــاج ونشــر مــواد إعالميــة متنوعــة.

حملة #الحرية_لفريد

الناشــط  عــن  باإلفــراج  للمطالبــة  الهيئــة  أطلقتهــا  حملــة 
قــوات  قبــل  مــن  اعتقالــه  بعــد  األطــرش  فريــد  الحقــويق 

الحقــويق. نشــاطه  خلفيــة  علــى  اإلســرائيلي  االحتــالل 
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حملة #ال_للفقر

نفــذت الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان حملــة تغريــد وتدويــن، إســناداً لألســر الفقيــرة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة وتأكيــداً علــى 
حقهــم يف المخصصــات الواجــب التــزام الــوزارة والجهــات ذات الصلــة بهــا، للوفــاء بالتزاماتهــا وتمكيــن هــذه الفئــة مــن حقوقهــا، وقــد تــم 
كــدت علــى ضــرورة توفيــر حمايــة اجتماعيــة  تنفيــذ الحملــة باســتخدام وســم )هاشــتاغ( #ال_للفقــر وتضمنــت مــواد حقوقيــة وتوعويــة أ
مــن خــالل مختلــف برامــج وزارة التنميــة االجتماعيــة المســتندة إىل النهــج المبنــي علــى الحقــوق بمــا يضمــن الشــفافية والعدالــة، 
وذلــك يف ســياق عمــل الهيئــة المســتقلة يف متابعــة الشــكاوى التــي تعكــس أوضــاع األســر الفقيــرة، وصــوالً لمجتمــع فلســطيني يوفــر 

الحمايــة االجتماعيــة والخدمــات األساســية لألســر الفقيــرة؛ لتمكينهــا مــن التمتــع بحيــاة كريمــة.
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إنتاج إذاعي وتلفزيوين

يف سياق استعانة الهيئة بوسائل اإلعالم 
وتعميم  لنشر  كأدوات  اختالفها،  على 
خالل  أنتجت  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
وومضات  إذاعية  حلقات   2021 العام 
األوسع  المحلية  اإلذاعات  عبر  إذاعية، 
انتخابية« عبر  انتشاراً، »برنامج حقوق 
وكذلك  غزة،  مدينة  من  زمن  إذاعة 
والومضات  السبوتات  من  العديد  بث 
حقويق  محتوى  تتضمن  التي  اإلذاعية 
حلقات  إنتاج  إىل  إضافة  توعوي، 
يبث  الذي  عدل  برنامج  من  تلفزيونية 
عبر تلفزيون وطن ويناقش قضايا تعزز 

سياد القانون والحريات العامة.

اإلعالنيــة  اللوحــات  مــن  عــدداً  ونشــرت 
علــى مداخــل المــدن الرئيســة يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول الحــث علــى 
إلجــراء  والدعــوة  السياســية  المشــاركة 
وللتعريــف  فلســطين،  يف  االنتخابــات 
للهيئــة،  بشــكاوى  التقــدم  بآليــات 
اإللكتــروين،  موقعهــا  خــالل  مــن  خاصــة 

أخــرى. توعويــة  وموضوعــات 

البث المباشر عبر فيسبوك

الهيئــة حســابها علــى منصــة  تســتخدم 
المباشــر  البــث  وخاصيــة  فيســبوك، 
عبــره لعــرض أبــرز أنشــطتها وفعالياتهــا 
وبــث  وإنتــاج  الصحفيــة،  ومؤتمراتهــا 

برامــج متخصصــة يف القضايــا الحقوقيــة 
التــي تعالجهــا. ومــن أهــم الموضوعــات 

تــم بثهــا مباشــرة: التــي 

انتخابــات  نحــو  بعنــوان،  مفتــوح  لقــاء 
تنظمــه  االنســان«  حقــوق  علــى  قائمــة 
اإلنســان،  لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة 
علــى  حقوقيــة  أســئلة  طــرح  تضمــن 
ممثلــي الكتــل االنتخابيــة يف قطــاع غــزة، 
نظمتــه الهيئــة يف إطــار القيــام بدورهــا يف 
حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، والرقابــة 
المشــاركة  يف  الحــق  إعمــال  علــى 
االنتخابيــة،  البيئــة  وتعزيــز  السياســية 
والتفاكــر  للتوعيــة  بمثابــة منصــة  وجــاء 
التوجهــات  المعلومات وبنــاء  وتبــادل 
علــى  قائمــة  انتخابيــة  برامــج  إلعــداد 
حقوق اإلنســان واحترام ســيادة القانون.

هيئــة  مــع  بالتعــاون  خــاص،  لقــاء 
شــؤون األســرى يف قطــاع غــزة، بحضــور 
ممثليــن عــن المؤسســات المختصــة يف 
شــؤون األســري وعــدد مــن الحقوقييــن 
والمتضامنيــن وأســرى محرريــن وأهــايل 
األســرى  أبنــاء  مــن  وعــدد  أســرى، 
الطفــل  يــوم  عشــية  والمعتقليــن، 
بضــرورة  اللقــاء  أوصــى  الفلســطيني، 
حمايــة حقــوق األطفــال، وتعزيــز الوعــي 
األطفــال  حمايــة  بآليــات  المجتمعــي 
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  يوفرهــا  التــي 

الدوليــة. القوانيــن  وكافــة 

لقــاء مفتــوح بعنــوان، )انتهــاكات قــوات 
للصحافييــن  اإلســرائيلي  االحتــالل 
خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة آليــات 
غــزة،  مدينــة  يف  العدالــة(  وإجــراءات 
انتهــاكات  أبــرز  اســتعراض  بهــدف 
الحقــوق والحريــات التــي طالــت العمــل 
علــى  الضــوء  وتســليط  الصحــايف، 
وقائــع تلــك االنتهــاكات، بهــدف الخــروج 
اآلليــات  تفعيــل  يف  تســاهم  بتوصيــات 
واإلجــراءات المتعلقــة باإلبــالغ، وتقديــم 
القانونيــة بشــأن  الشــكاوى والتدخــالت 
جرائــم  مقتــريف  ومحاســبة  االنتهــاكات، 
دولــة  يف  المســؤولين  مــن  الحــرب 

االحتــالل.

لقــاء مفتــوح، حــول أوضــاع المعتقليــن 
ســجون  يف  الفلســطينيين  اإلدارييــن 
الضــوء  لتســليط  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
ممارســات  وفضــح  أوضاعهــم،  علــى 
االحتــالل وانتهاكاتــه لحقــوق المعتقليــن 

الدوليــة. القوانيــن  يف  المكفولــة 

لقــاء خـــاص، حـــول واقــع إعــادة إعمــار 
الضــوء  تســليط  بهــدف  غــزة،  قطــاع 
علــى واقــع ملــف إعــادة اإلعمــار ونقــاش 
الخطــط والبرامــج الرســمية المقــرة لهــذا 
الملــف، والوقــوف علــى أبــرز المعيقــات 
التي تحول دون البدء بالتنفيذ، للخروج 
بمقترحات ومقاربات تســاهم يف تحديد 
التوجهــات والمطالبــات المتعلقــة بدفــع 
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وتفعيــل الخطــط والبرامــج التنفيذيــة، بمــا يتناســب 
مــع المعاييــر والمحــددات القانونيــة الخاصــة بالحــق 

يف الســكن والمســتوى المعيشــي الالئــق.

لقــاء مفتــوح، حــول أزمــة جــوازات الســفر يف قطــاع 
غــزة، لتســليط الضــوء علــى هــذه األزمــة وأثــر عــدم 
علــى  المواطنيــن،  مــن  للعديــد  الجــوازات  منــح 
تمتعهــم بالحــق يف حريــة التنقــل والســفر، وتداعياتــه 

اإلنســان. األخــرى علــى حقــوق 

األســر  مخصصــات  أزمــة  بعنــوان  مفتــوح،  لقــاء 
الفقيــرة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة بهــدف تســليط 
صــرف  عمليــة  يف  الحــاد  التراجــع  علــى  الضــوء 
المخصصــات وأثــر ذلــك علــى االف االســر الفقيــرة، 
كافــة. اإلنســان  بحقــوق  تمتعهــم  علــى  وتداعياتــه 

إنتــاج حلقــات عبــر البــث المباشــر حــول االنتهــاكات 
اإلســرائيلية لحقــوق اإلنســان، ومــن أبــرز موضوعاتهــا: 

• الصحافييــن 	 بحــق  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
والتعبيــر الــرأي  وحريــة 

• وأثــره 	 غــزة  قطــاع  علــى  اإلســرائيلي  الحصــار 
كورونــا... جائحــة  ظــل  يف  اإلنســان  حقــوق  علــى 

• الشــهداء 	 جثاميــن  إســرائيل  احتجــاز 
القانــون  لقواعــد  ومخالفتــه  الفلســطينيين 

يل و لــد ا

• انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلســرائيلي لحقــوق 	
الفلســطينيات المعتقــالت 

• انتهــاكات 	 ظــل  يف  الفلســطينية  االنتخابــات 
اإلســرائيلي االحتــالل  ومعيقــات 

• األســر 	 مخصصــات  حــول  مباشــرة  وحلقــة 
الفقيــرة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة يف قطــاع 

غــزة
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املوقع اإللكرتوين:

خــال العــام 1202 تــم تدشــين نســخة جديــدة مــن الموقــع اإللكتــروين للهيئــة المســتقلة، تتضمــن أخبــار وأنشــطة وفعاليــات الهيئــة، 
ويحتــوي أرشــيفاً كبيــراً وقيمــاً مــن المــواد الحقوقيــة والتوعويــة ومــا تصــدره مــن تقاريــر وإصــدارات متنوعــة، عــاوة علــى مكتبــة 
الميديــا التــي تتضمــن صــوراً متنوعــة ومجموعــة مــن الفيديوهــات التوعويــة، وإمكانيــة التقــدم بشــكاوى عبــر نمــوذج محــدد لهــذا 
الغــرض بشــكل ميســر، مــع إتاحــة إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة أيضــاً لقســم التقــدم بالشــكوى مــن خــال 

برمجــة خاصــة تتيــح لهــم هــذه الخدمــة.

وتمتــاز النســخة الجديــدة بســهولة التنقــل بيــن أقســامها، وإمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية وتمكينهــم مــن 
االطــاع علــى عــدد مــن االتفاقيــات والمــواد الحقوقيــة المترجمــة للغــة اإلشــارة، وتســعى الهيئــة لتطويــر هــذه الخدمــة كــي تغطــي 

كبــر عــدد مــن هــذه المــواد الحقوقيــة وتعــزز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الوصــول إليهــا. أ
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نبذة تعريفية
الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان المظالــم« هــي المؤسســة الوطنيــة الرســمية 
يف  الكاملــة  بالعضویــة  وتتمتــع  الفلســطينيين.  المواطنيــن  حقــوق  لدعــم  الُمكرســة 
التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان )GANHRI(. كمــا أنهــا عضــو 
يف منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ورابطـــة أمنـــاء 

ــر األبيــض المتوســط.  ــة البحـ ــالم لمنطقـ المظـ

وقــد أُنشــئت الهيئــة بموجــب مرســوم رئاســي َصــدر يف 30 أيلــول/ 1993 ونُشــر يف العــدد 
59 لســنة 1995 يف الجريــدة الرســمية الفلســطينية. وبــدأت الهيئــة عملهــا يف مطلــع عــام 
1994، وأُخضعــت، الحقــاً، تحــت المــادة 31 مــن القانــون األساســي الفلســطيني الــذي 
ينــص علــى أن »تنشــأ لجنــة مســتقلة لحقــوق اإلنســان بموجــب القانــون الــذي ُيحــدد 
تشــكيلها ومهامهــا واختصاصاتهــا القضائيــة«. وُتقــدم الهيئــة تقاريرهــا إىل رئيــس الســلطة 
لعــام  الرئاســي  المرســوم  مــع  الفلســطيني«. وتماشــياً  التشــريعي  والمجلــس  الوطنيــة 
1995، وضعــت الهيئــة نظامهــا الداخلــي الــذي يضمــن اســتقالليتها ووظائفهــا الفّعالــة. 

الرؤية
يــات  الحر فيــه  وُتحتــرم  والمســاواة  العدالــة  قيــم  فيــه  تتأصــل  حــر،  مجتمــع فلســطيني 

الثقــايف. مــن نســيجه  جــزًء  لتصبــح  االنســان  العامــة وحقــوق 

الرسالة
تســعى الهيئــة كمؤسســة فلســطينية وطنيــة دســتورية ُتعنــى بحقــوق اإلنســان إىل حمايــة 
والتشــريعات  الفلســطيني،  األساســي  القانــون  إىل  اســتناداً  اإلنســان  حقــوق  يــز  وتعز
إىل  باالرتــكاز  وذلــك  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  والمعاييــر  االســتقالل،  وإعــالن  الوطنيــة، 
المنهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان، وتقــوم الهيئــة برصــد احتــرام حقــوق اإلنســان  وتوثيــق 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان  بهــدف خلــق مجتمــع ديمقراطــي ومتســامح.

القيم األساسية
تتبنــى الهيئــة وتطبــق مجموعــة مــن القيــم الخاصــة بهــا والمتأصلــة يف برامجهــا وأنشــطتها، 
أاّل وهــي المصداقيــة والنزاهــة والمســاءلة والســرية والتســامح والمســاواة. وتلتــزم الهيئــة 

بقيمهــا هــذه والتــي ترجمتهــا هــذه إىل مدونــة للســلوك المهنــي.

المسؤوليات والمهام
وفقــاً للمرســوم الرئاســي الصــادر عــام 1995، فــإّن مســؤوليات ومهــام الهيئــة تحــددت 
التشــريعات  قبــل  مــن  اإلنســان  حقــوق  صــون  متطلبــات  تحقيــق  وضمــان  »بمتابعــة 
والــوكاالت  الدوائــر  مختلــف  مهــام  وكذلــك  واللوائــح،  القوانيــن  فيهــا  بمــا  الفلســطينية 
يــر الفلســطينية«. ويمتــد نطــاق  والمؤسســات التابعــة لدولــة فلســطين ومنظمــة والتحر
عمــل الهيئــة ليشــمل تغطيــة إســاءة اســتخدام حقــوق اإلنســان، وشــكاوى المواطنيــن 
بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات التنفيذيــة، ونشــر الوعــي القانوين، 
وتراقــب الهيئــة أيضــاً التشــريعات الوطنيــة والسياســات العامــة، وتعمــل علــى مواءمتهــا 

مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. 
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تتابــع الهيئــة الشــكاوى التــي تتلقاهــا مــن املواطنــن، وفيهــا انتهــاكات حلقوقهــم، ســواء 
كانــت الشــكاوى تتعلــق باألجهــزة األمنيــة كاإلعتقــال، والتوقيــف دون اتبــاع اإلجــراءات 
القانونيــة، أو شــكاوى تتعلــق بالــوزارات واملؤسســات املدنيــة العامــة، مثــل الفصــل التعســفي 
مــن الوظيفــة العامــة، والتقصيــر أو التأخيــر غيــر املبــرر يف تقــدمي اخلدمــات، أو عــدم 

ــة. ــف العام ــن للوظائ ــة يف التعي ــاع الرجــراءات القانوني اتب

عزيزتــي املواطنــة عزيــزي املواطــن: إذا حرمــت مــن خدمــة تستحقها/تســتحقينها، أو إذا 
ــرددي  ــا تتردد/تت ــن الســلطات الرســمية، ف ــل أي م ــن قب ــاك م ــك لانته تعرضــت حقوق

بزيارتنــا أو اإلتصــال بنــا علــى أحــد العناويــن املبينــة أدنــاه:

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
4 شارع األم تيريزا، رام اهلل، فلسطن

P							 الرمز البريدي
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
وحدة 302، 16 شارع البلدية، رام اهلل، فلسطن، 

P							
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

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

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
اخلليل 

رأس اجلورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

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

بيت حلم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

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

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة احلسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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