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االفـتـتـاحية
يجب علينا جميعاً أفراداً وجامعات وحكومات التسليم بأن منظومة حقوق اإلنسان كٌل متكامل غري قابلة 

للتجزئة كونها متداخلة ومرتابطة وعىل ذات املستوى من األهمية بالنسبة إىل الكرامة اإلنسانية. ومن هذا 

املنطلق تقع عىل الدول والحكومات مســؤولية الحفاظ عىل حقوق اإلنســان وصيانتها من أي انتهاك بل 

ومحاسبة منتهيك حقوق اإلنسان، الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

وتتحمل إرسائيل بصفتها دولة االحتالل مســؤولية حرمان الفلســطينيني من التمتع بحقوقهم االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية كون القوة املســيطرة أو املحتلة تتحمل مســؤولية انتهاك هذه الحقوق. أما الدولة 

فعليهــا واجب االلتزام باالحرتام وواجــب االلتزام بالحامية وواجب االلتزام بــاألداء نحو منظومة حقوق 

اإلنسان كون عدم الوفاء بهذه االلتزامات بشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان.

لقــد تم تخصيص هــذا العدد )51( من الفصلية للحقــوق االقتصادية واالجتامعيــة والثقافية كون هذه 

الحقوق ال تقل أهمية عن الحقوق املدنية والسياســية. لقد تضمنت الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة للسنوات 

الخمــس القادمــة )2014 - 2018(  االلتزام الكامل بتبني ودمج النهج القائم عىل حقوق اإلنســان الذي 

يــويل أهمية كبرية  للحق يف التنمية، والتوزيع العادل واملتســاوي للمــوارد، انطالقاً من مبادئ هذا النهج 

املرتكزة أصالً عىل االلتزام القانوين، واملشاركة، واملساءلة، ومتكني املجموعات املهمشة والضعيفة، والقضاء 

عىل التمييز املامرس ضدها. 

وستعمل الهيئة عىل  متكني األفراد واملجموعات للمطالبة بحقوقهم من أصحاب الواجبات الذين يقع عىل 

عاتقهــم تقديم الخدمات األساســية للمواطنني وضامن حقوقهم من خالل األنشــطة التوعوية، والتعليم، 

والتدريــب، وتوفري مصــادر املعرفة املتعلقــة بالقضايا السياســية، واملدنية، واالجتامعيــة، واالقتصادية، 

والحقوق الثقافية.باإلضافة إىل توعية أصحاب الواجبات بشأن مسؤولياتهم تجاه حقوق املواطنني.

ويتضمــن هذا العدد تعريفــاً مببادئ ماســرتيخت التوجيهية املتعلقــة بانتهاكات الحقــوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية باإلضافة إىل الحق يف الســكن وعالقته بالحقوق األساســية وواجبات الدول إلعامل 

هذا الحق، وكذلك مفهوم الحق يف الصحة، وتأثري إغالق األنفاق ومعرب رفح عىل األوضاع اإلنسانية ألهلنا 

يف قطــاع غزة، والحقــوق االقتصادية واالجتامعيــة والثقافية ورضورة متتع املواطنني بهــا، وإعامل الحق 

بالتنمية يف فلسطني نحو تنمية مبنية عىل حقوق اإلنسان، عالوة عىل ورقة موقف بعنوان السكن يف قطاع 

غزة أزمة يفاقمها الحصار، ودور املؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان يف التعليم الحقوقي، وأخرياً رسالة 

مفتوحة مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وأخــرياً ينبغي عىل جميع الجهــات الفاعلة مبا يف ذلك املنظامت غري الحكوميــة والحكومات واملنظامت 

الدوليــة توثيق ورصد انتهاكات الحقــوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. كام يجب أن تقدم املنظامت 

الدولية املعنية ما يلزم من دعم لتنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة بحامية هذه الحقوق واملساهمة الفاعلة 

للتصدي النتهاكها. 

 

املحرر



مبادئ ما�صرتيخت 
التوجيهية املتعلقة 

بانتهاكات احلقوق 
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

اإعداد اإ�صالم التميمي * 

عمل  ور�صة  يف  الدويل  القانون  يف  خرباء  جمموعة  قبل  من  اعتمدت 
واملق�صود  والثقافية  حول م�صمون احلقوق االقت�صادية واالجتماعية 
بانتهاكها وامل�صوؤولية عن ذلك و�صبل االنت�صاف، عقدت يف )ما�صرتيخت 

يف  هولندا( خالل الفرتة من 22 اإىل 26 كانون الثاين/يناير 1997.
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مقدمة

اجتمع يف ذكرى مرور عرش سنوات عىل اعتامد مبادىء ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية )يشار إليها فيام بعد مببادئ ليمبورغ( ما يزيد عىل ثالثني خبرياً يف ماسرتيخت 

الدولية للحقوقيني )جنيف، سويرسا(،  اللجنة  الثاين/يناير 1997 بدعوة من  الفرتة من 22 إىل 26 كانون  خالل 

ومعهد مورغان الحرضي لحقوق اإلنسان التابع لجامعة سينسينايت )أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية( ومركز 

حقوق اإلنسان بكلية القانون بجامعة ماسرتيخت )نيوزيلندا(. وهدف االجتامع إىل التقدم استناداً عىل مبادئ 

ليمبورغ يف توضيح طبيعة ومضمون الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملقصود بانتهاكها وسبل التعامل 

مع تلك االنتهاكات وتعويض الضحايا.

الدويل  القانون  تعكس  يعتربونها  والتي  أدناه،  املبادئ  باإلجامع عىل  االجتامع  املشاركون يف  الخرباء  ووافق 

منذ 1986. وقد صممت هذه املبادئ  الستخدامها من قبل املهتمني واملعنيني فيام يخص الوقوف عىل انتهاكات 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وتقديم التعويض للضحايا، وخاصة من قبل العاملني يف األجهزة املعنية 

باملراقبة وهيئات االنصاف عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل.

أوالً – املقصود بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

ساء  عام 1986،  ليمبورغ يف  مبادئ  اعتامد  منذ   -1

 1,6 يفوق  ملا  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع 

حني  يف  بالخطر،  تنذر  مبعدالت  شخص  مليار 

تحسن مبعدالت مذهلة بالنسبة إىل أكرث من ربع 

األغنياء  الفجوة بني  العامل. كام تضاعفت  سكان 

والفقراء يف العقود الثالثة املاضية، إذ يحصل أكرث 

العامل فقراً عىل %1,4 من الدخل  خمس سكان 

األفراد عىل  أغنى %5 من  بينام يحصل  العاملي 

التباين  هذا  آثار  إن  العاملي.  الدخل  من   85%

سيام  ال   – األفراد  معيشة  مستوى  صعيد  عىل 

بالحقوق  التمتع  من  وتجعل  وخيمة   – الفقراء 

بالنسبة  االقتصادية واالجتامعية والثقافية وهامً 

إىل جزء كبري من البرشية.

2- يوجد منذ نهايــة الحرب الباردة، اتجاه يف جميع 

مناطــق العامل نحو تقليــص دور الدولة والركون 

إىل الســوق لحل مشاكل رفاهية اإلنسان، وغالباً 

مــا كان ذلك رداً عىل ظروف أنشــأتها األســواق 

واملؤسســات املاليــة الدولية والوطنية، وســعياً 

الجتــذاب اســتثامرات مــن الــرشكات متعددة 

الجنســيات التي تفوق ثروتها وقوتها ثروة وقوة 

العديــد من الــدول. ومل يعد من املُســلّم به أن 

إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

يتوقــف كثرياً عىل ما تقوم به الدولة، وذلك عىل 

الرغم من أن الدولة تظل مبوجب القانون الدويل 

مســؤولة يف نهاية املطاف عن ضامن إعامل تلك 

الحقوق. ويف حني أن التحدي الذي ميثله التصدي 

االقتصاديــة واالجتامعية  الحقــوق  النتهــاكات 

والثقافيــة أصبــح أكــرث تعقيــداً بســبب هذه 

االتجاهات، فإن من املُلّح أكرث من أي وقت مىض 

أخذ هــذه الحقوق مأخذ الجد ومــن ثم تناول 

مســؤولية الحكومات التي ال تفي بالتزاماتها يف 

هذا املجال.

3- كانــت هناك أيضاً تطــورات قانونية كبرية عززت 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية منذ عام 1986، 

مبــا يف ذلــك تنامي اجتهــادات اللجنــة املعنية 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية 

واعتامد صكوك مثل: امليثاق االجتامعي األورويب 

املُنّقح يف عام 1996، والربوتوكول اإلضايف امللحق 

بامليثاق األورويب الذي ينص عىل نظام للشكاوى 
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الجامعية، وبروتوكول سان ســلفادور امللحق باالتفاقية 

األمريكية لحقوق وواجبات اإلنســان يف مجال الحقوق 

االقتصاديــة واالجتامعية والثقافية لعــام 1988. وكانت 

الحكومات قد قطعت عىل نفسها التزامات صارمة بتناول 

الحقوق االقتصاديــة واالجتامعية والثقافية بفعالية أكرب 

يف إطــار مؤمترات القمة العاملية لألمم املتحدة الســبعة 

)1992–1996(. وعالوة عىل ذلك توجد إمكانات لتعزيز 

املســاءلة عىل انتهاك الحقــوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية توفرها الربوتوكوالت االختيارية املقرتح إلحاقها 

بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة. وقد حدثت تطورات كبرية داخل حركات املجتمع 

املــدين واملنظامت غري الحكوميــة اإلقليمية والدولية يف 

مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

غري  اإلنسان  حقوق  جميع  أن  يف  اليوم  أحد  ينازع  ال   -4

قابلة للتجزئة ومتداخلة ومرتابطة ومتساوية يف األهمية 

الدول  فإن  وبالتايل،  اإلنسانية.  الكرامة  إىل  بالنسبة 

مسؤولة عن انتهاك الحقوق املدنية والسياسية بقدر ما 

هي مسؤولة عن انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.

5- كام هو الحال بالنسبة إىل الحقوق املدنية والسياسية، فإن 

إخالل دولة طرف عن الوفاء بالتزام تعاهدي يف مجال 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يعترب مبوجب 

الصلة. وتأسيساً  للمعاهدة ذات  انتهاكاً  الدويل  القانون 

عىل مبادئ ليمبورغ، فإن االعتبارات الواردة أدناه تتعلق 

يف املقام األول بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية )مشار إليه فيام بعد بـ “العهد”(. 

ومع ذلك فهي وثيقة الصلة بنفس القدر بتفسري وتطبيق 

معايري أخرى من معايري القانون الدويل واملحيل يف ميدان 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

ثانياً – املقصود بانتهاك الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

االلتزام باالحرتام والحامية واألداء

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تفرض   -6

كالحقوق املدنية والسياسية، ثالث فئات من االلتزامات 

بالحامية،  وااللتزام  باالحرتام،  االلتزام  الدول:  عىل 

وااللتزام باألداء. ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه 

االلتزامات الثالثة انتهاكاً لهذه الحقوق. ويعني االلتزام 

بالحقوق  التمتع  عرقلة  عن  الدولة  متتنع  أن  باالحرتام 

انتهاك  يتم  حيث  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية 

الحق يف السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية. 

انتهاك هذه  الدولة  أن متنع  بالحامية  االلتزام  ويتطلب 

الحقوق من جانب أطراف ثالثة. وقد يرقى عدم ضامن 

العمل  مبعايري  الخاص  القطاع  يف  العمل  صاحب  تقيد 

األساسية إىل انتهاك للحق يف العمل أو الحق يف ظروف 

عمل عادلة ومواتية.  ويتطلب االلتزام باألداء أن تتخذ 

واملالية،  واإلدارية،  الترشيعية،   – الالزمة  التدابري  الدول 

الحقوق  هذه  إعامل  أجل  من   – وغريها  والقضائية، 

الرعاية  الدول  توفري  عدم  فإن  ثم،  ومن  كامالً.  إعامالً 

الصحية األولية األساسية للمعوزين ميكن أن يكون مبثابة 

انتهاك للحق يف الصحة.

االلتزام بالسلوك وااللتزام بتحقيق نتائج

االلتزام باالحرتام والحامية واألداء بعض عنارص  7- يتضمن 

االلتزام  ويقتيض  نتائج.  وبتحقيق  بالسلوك  االلتزام 

بالسلوك اتخاذ إجراءات محسوبة بشكل معقول لتحقيق 

التمتع بحق معني. فعىل سبيل املثال فيام يخص الحق يف 

الصحة، قد يشمل االلتزام بالسلوك اعتامد وتنفيذ خطة 

االلتزام  يستدعي  فيام  األمهات.  وفيات  لخفض  عمل 

للوفاء  محددة  أهداف  بلوغ  الدول  من  نتائج  بتحقيق 

فيام  أيضا  املثال  سبيل  وعىل  مفصل.  موضوعي  مبعيار 

نتائج  بتحقيق  االلتزام  يتطلب  الصحة،  يف  الحق  يخص 

خفض معدل وفيات األمهات إىل املستويات املتفق عليها 

لعام 1994،  والتنمية  للسكان  الدويل  القاهرة  يف مؤمتر 

ومؤمتر بيجني العاملي الرابع املعني باملرأة لعام 1995.

هامش التقدير

تنفيذ  وسائل  اختيار  يف  تقدير  بهامش  الدول  تتمتع   -8

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  التزاماتها 

والثقافية، كام هي الحال بالنسبة إىل الحقوق السياسية. 

القانونية  املعايري  الدول وتطبيق  فقد ساهمت مامرسة 

الهيئات املرشفة  عىل حاالت وأوضاع ملموسة من قبل 

وكذلك  التعاهدية  بالتزامات  الدول  وفاء  مدى  عىل 

عاملية  دنيا  معايري  وضع  يف  املحلية  املحاكم  طرف  من 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لنطاق  مشرتك  وفهم 

معظم  إعامل  كان  وملا  وحدودها.  وطبيعتها  والثقافية 
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الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إعامال تاماً ال 

أيضاً عىل  بالفعل  ينطبق  ما  بالتدريج، وهو  إال  يتحقق 

معظم الحقوق املدنية والسياسية، فإن ذلك ال يغري من 

طبيعة االلتزام القانوين للدول الذي يقتيض اتخاذ بعض 

وقت  أقرب  يف  أخرى  إجراءات  واتخاذ  فوراً  اإلجراءات 

ممكن. ومن ثم فعىل الدولة إثبات أنها تحرز تقدماً قابالً 

إعامالً  املعنية  للحقوق  الكامل  اإلعامل  صوب  للقياس 

بـ  املتعلقة  األحكام  إىل  تلجأ  أن  للدولة  يجوز  وال  تاماً. 

»اإلعامل التدريجي« املنصوص عليه يف املادة 2 من العهد 

كذريعة لعدم االمتثال. كام ال يحق لها تربير اإلستثناءات 

أو القيود املفروضة عىل الحقوق املعرتف بها يف العهد 

بسبب اختالف الخلفيات االجتامعية والدينية والثقافية.

االلتزامات األساسية الدنيا

9- يقع انتهاك العهد عندما ال تفي الدولة مبا وصفته اللجنة 

املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بالحد 

األدىن من االلتزام األسايس إذ »ترى اللجنة أنه يقع عىل 

عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدىن من االلتزام 

باملستويات  تقدير،  أقل  عىل  الوفاء،  بضامن  األسايس 

ثم، وعىل  الحقوق. ومن  من  لكل حق  الدنيا  األساسية 

سبيل املثال، فإن الدولة الطرف التي يُحرم فيها أي عدد 

من  أو  األساسية،  الغذائية  املواد  من  األفراد  من  هام 

الرعاية الصحية األولية األساسية، أو من املأوى واملسكن 

األساسيني، أو من أشكال التعليم األساسية، تعترب، بداهة، 

العهد.« وينطبق  بالتزاماتها مبقتىض  الوفاء  متخلفة عن 

هذا الحد األدىن من االلتزامات األساسية بغض النظر عن 

توافر املوارد لدى البلد املعني أو أي عوامل وصعوبات 

أخرى.

توفر املوارد

تلك  ملعظم  بالنسبة  الوفاء  ميكن  عديدة،  حاالت  يف   -10

لذلك  يكون  أن  ودون  نسبية  بسهولة  االلتزامات 

حاالت  يف  أنه  بيد  املوارد.  حيث  من  كبرية  تداعيات 

توفر  عىل  للحقوق  التام  اإلعامل  يتوقف  قد  أخرى، 

توضح  وكام  ذلك،  ومع  كافية.  ومادية  مالية  موارد 

ما  وهو  ليمبورغ  مبادئ  من   28 إىل   25 من  املبادئ 

بالحقوق  املعنية  للجنة  املتطورة  االجتهادات  أكدته 

ال  املوارد  شح  فإن  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 

يتعلق  فيام  الدنيا  االلتزامات  بعض  من  الدول  يعفي 

بإعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

سياسات الدول

والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  انتهاك  يتم   -11

الفعل،  عن  باالمتناع  أو  بالفعل  الدولة،  تتبنى  عندما 

االلتزامات  عمداً  تتجاهل  أو  تخل  مامرسة  أو  سياسة 

املنصوص عليها يف العهد، أو ال تفي مبعيار السلوك أو 

تحقيق النتائج املطلوبة، وفضالً عن ذلك فإن أي متييز 

عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 

القومي  األصل  أو  السيايس  غري  أو  السيايس  الرأي  أو 

أو االجتامعي أو امللكية أو الوالدة أو غري ذلك والذي 

يكون أثره أو الغرض منه إبطال أو إعاقة املساواة يف 

أو  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  التمتع 

مامرستها - يعد انتهاكاً للعهد.

التمييز عىل أساس نوع الجنس ]ذكر/أنثى[

12- يفرس التمييز ضد املرأة، فيام يتعلق بالحقوق املعرتف 

مبوجب  املرأة  مساواة  معيار  ضوء  يف  العهد،  يف  بها 

املرأة.  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية 

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  يتطلب  ما  وهو 

ضد املرأة مبا يف ذلك التمييز عىل أساس نوع الجنس 

من  وغريه  والثقايف  االجتامعي  الحرمان  عىل  املرتتب 

أشكال الحرمان الهيكيل.

العجز عن االمتثال

13- من الهام عند تحديد ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن 

أو  االقتصادية  الحقوق  من  ألي  انتهاكاً  ميثل  ما  فعل 

االجتامعية أو الثقافية، أن يتم التمييز بني عجز الدولة 

عن االمتثال بالتزاماتها التعاهدية وامتناعها عن ذلك. 

تنفيذ  عىل  قادرة  غري  أنها  تدعي  التي  الدولة  وعىل 

الدليل  تقيم  أن  إرادتها  التزاماتها ألسباب خارجة عن 

مؤسسة  إغالق  يعترب  املثال،  سبيل  فعىل  ذلك.  عىل 

إرادة  عن  خارجاً  ظرفاً  زلزال  بسبب  مؤقتاً  تعليمية 

الدولة، يف حني أن إلغاء نظام للضامن االجتامعي دون 

رغبة  لعدم  مثاالً  اعتباره  ميكن  بديل  برنامج  إتاحة 

الدولة يف الوفاء بالتزاماتها.

االنتهاكات من خالل إتيان فعل

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  انتهاكات  تقع  قد   -14

والثقافية من خالل الفعل املبارش للدول أو غريها من 

الكيانات التي ال تنظمها الدول بدرجة كافية. وتشمل 

األمثلة عىل هذه االنتهاكات ما ييل:

العدد 51
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هاماً  يعد  بقانون  رسميا  العمل  وقف  أو  إلغاء  )أ( 

أو  االقتصادية  الحقوق  بأي من  التمتع  الستمرار 

االجتامعية أو الثقافية املكفولة حاليا.

)ب( حرمان أفراد معينني أو جامعات معينة عمداً من 

حق ذو صلة، من خالل متييز منصوص عليه يف 

القانون أو مفروض يف إطاره.

مع  تتعارض  ثالثة  أطراف  اعتمدتها  تدابري  دعم  )ج( 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بشكل 

فعىل.

)د( اعتامد ترشيعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع 

االلتزامات القانونية القامئة سابقاً واملتصلة بتلك 

الحقوق، إال إذا كان غرضها وأثرها تعزيز املساواة 

االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  وتحسني إعامل 

والثقافية ألشد الفئات ضعفاً.

من  تقلص  متعمدة  تراجعية  تدابري  أية  اعتامد  )هـ( 

نطاق ضامن حق ذو صلة.

)و( إعاقة اإلعامل التدريجي أو وقفه بشكل مدروس 

إذا  إال  العهد،  مبوجب  محمي  حق  يخص  فيام 

يسمح  التي  الحدود  يف  تترصف  الدولة  كانت 

بها العهد أو إن فعلت ذلك بسبب نقص املوارد 

املتاحة أو ألسباب قاهرة.

عندما  محددة  عامة  نفقات  تحويل  أو  تقليص  )ز( 

التمتع  التحويل إىل عدم  التقليص أو  يؤدي هذا 

كافية  بتدابري  مقرتناً  يكون  وال  الحقوق  بتلك 

لتأمني الحق يف الحد األدىن من مقومات املعيشة 

لكل فرد.

االنتهاكات من خالل اإلغفال

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تُنتهك  قد   -15

الالزمة  التدابري  اتخاذ  عن  الدول  تقصري  خالل  من 

الناجمة عن االلتزامات القانونية أو عدم قيامها بذلك. 

ومن أمثلة ذلك ما ييل:

الذي  النحو  عىل  مناسبة  خطوات  اتخاذ  عدم  )أ( 

يقتضيه العهد.

تتعارض  التي  الترشيعات  إلغاء  أو  إصالح  عدم  )ب( 

بوضوح مع التزام منصوص عليه يف العهد.

)ج( عدم إنفاذ الترشيعات أو وضع السياسات املعدة 

لتنفيذ أحكام العهد موضع التنفيذ.

)د( عدم تنظيم أنشطة األفراد أو الجامعات ملنعهم من 

انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

املتاحة  املوارد  من  األقىص  الحد  استعامل  عدم  )هـ( 

إلعامل العهد إعامالً كامالً.

)و( عدم رصد إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

معايري  وتطبيق  وضع  ذلك  يف  مبا  والثقافية 

ومؤرشات تقييم االمتثال.

)ز( عدم العمل برسعة عىل إزالة العوائق التي يجب 

عليها إزالتها إلتاحة اإلعامل الفوري لحق يكفله 

العهد.

)ح( التأخري يف إعامل حق ينص العهد عىل توفريه فوراً.

األدىن  للحد  دويل  ملعيار  الدولة  استيفاء  عدم  )ط( 

لإلنجاز، مقبول عموما، يف وسعها استيفاؤه.

القانونية  التزاماتها  الدولة يف الحسبان  )ي( عدم أخذ 

الدولية يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة 

أو رشكات  دولية  منظامت  أو  دول  مع  األطراف 

متعددة األطراف.

ثالثاً – املسؤولية عن االنتهاكات

مسؤولية الدولة

16- تعزى االنتهاكات املشار إليها يف الفرع ثانيا إىل الدولة 

التي تقع تلك االنتهاكات يف إطار واليتها. وعىل الدولة 

تلك  لتدارك  آليات  تضع  أن  ذلك،  بناء عىل  املسؤولة، 

واملقاضاة  والتحقيق  الرصد  ذلك  يف  مبا  االنتهاكات، 

وتعويض الضحايا.

السيطرة أو االحتالل األجنبيان

من  الحرمان  عزو  ميكن  األجنبي  االحتالل  ظروف  يف   -17

سلوك  إىل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

املعني.  اإلقليم  يف  فعيل  بشكل  تتحكم  التي  الدولة 

وهو ما ينطبق عىل األوضاع يف ظل االستعامر واألشكال 

فالقوة  العسكري،  واالحتالل  السيطرة  من  األخرى 

املسيطرة أو املحتلة تتحمل مسؤولية انتهاك الحقوق 

الحاالت  بعض  ويف  والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  |  فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني

8



الحقوق  بانتهاك  نحو مشرتك  تقوم دول تترصف عىل 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

األفعال الصادرة عن الجهات غري التابعة للدولة

ضامن  عن  الدولة  مسؤولية  بالحامية  االلتزام  يشمل   -18

أال تقوم الكيانات الخاصة، أو األفراد، أو الرشكات عرب 

الوطنية، الخاضعني لواليتها، بحرمان األفراد من حقوقهم 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية. والدولة مسؤولة عن 

أي انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

ينجم عن عدم اتخاذها لإلجراءات الالزمة لضبط سلوك 

تلك الجهات غري التابعة لها.

األفعال الصادرة عن املنظامت الدولية

الحقوق االقتصادية  الدول بحامية  التزامات  أيضا  19- متتد 

املنظامت  يف  مشاركتها  إىل  والثقافية  واالجتامعية 

عىل  الهام  ومن  جامعية.  بصورة  تعمل  التي  الدولية 

نحو خاص أن تستخدم الدول نفوذها لضامن أال تكون 

االنتهاكات ناجمة عن برامج وسياسات املنظامت التي 

هي أعضاء فيها. وال بد من أجل القضاء عىل انتهاكات 

تقوم  أن  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

الدولية،  املالية  املؤسسات  فيها  مبا  الدولية،  املنظامت 

عليها  يرتتب  ال  بحيث  ومامرساتها  سياساتها  بتصحيح 

الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

وينبغي عىل الدول األعضاء يف تلك املنظامت، فرادى 

أو من خالل مجالس اإلدارة، وعىل األمانة واملنظامت 

غري الحكومية أيضا، أن تشجع وتدفع ملزيد من األخذ 

باالتجاه الراهن يف العديد من هذه املنظامت املتمثل يف 

إعادة النظر يف سياساتها وبرامجها ألخذ قضايا الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الحسبان، وال سيام 

تفتقر  بلدان  يف  والربامج  السياسات  تلك  تنفذ  عندما 

الدولية  املؤسسات  الالزمة ملقاومة ضغوط  املوارد  إىل 

االقتصادية  الحقوق  يف  يؤثر  الذي  القرار  صنع  عىل 

واالجتامعية والثقافية.

رابعاً – ضحايا االنتهاكات

األفراد والجامعات

20- كام هو الحال بالنســبة للحقوق املدنية والسياسية قد 

يقــع كل من األفراد والجامعات ضحايا انتهاك الحقوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. وتتــرضر بعض 

الجامعات أكرث مــن غريها يف هذا الصدد، مثل الفئات 

ذات الدخــل املنخفــض والنســاء والشــعوب األصلية 

والقبلية والشعوب املحتلة وملتميس اللجوء والالجئني 

واملرشديــن داخليــاً واألقليــات واملســنون واألطفال 

واملزارعني بال أرض واملعاقني واألشخاص بدون مأوى.

العقوبات الجنائية

21- ينبغي أال يتعرض ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية 

فقط  هذا  وضعهم  بسبب  والثقافية  واالجتامعية 

تجرم  التي  القوانني  خالل  من  مثالً  جنائية،  لعقوبات 

األشخاص الذين ال مأوى لهم. كام ينبغي عدم معاقبة 

واالجتامعية  االقتصادية  بحقوقه  ملطالبته  شخص  أي 

والثقافية.

خامساً – سبل االنتصاف وغريها من الردود 

عىل االنتهاكات

اللجوء إىل سبل االنتصاف

انتهاك  ضحية  أو جامعة  لكل شخص  تتاح  أن  ينبغي   -22

الثقافية  أي من الحقوق االقتصادية أو االجتامعية أو 

إمكانية الوصول إىل سبل انتصاف قضايئ فعال أو غريه 

الوطني  املستويني  عىل  املناسبة  االنتصاف  سبل  من 

والدويل.

تعويض كاف

23- لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية الحق يف جرب الرضر عىل نحو كاٍف. وقد يتخذ 

شكل جرب الرضر رد الحقوق أو التعويض أو رد االعتبار 

والرتضية أو تقديم ضامنات بعدم تكرار االنتهاكات.

عدم املعاقبة الرسمية عىل االنتهاكات

24- يجب عىل الجهات القضائية الوطنية وغريها من الهيئات 

ذات الصلة أن تتأكد من أنه ال يرتتب عىل أحكامها، أيا 

كانت، مخالفة رسمية عىل انتهاك اللتزام دويل للدولة 

عىل  الوطنية  القضائية  الهيئات  عىل  وينبغي  املعنية. 

حقوق  قانون  يف  الصلة  ذات  األحكام  تعترب  أن  األقل 

اإلنسان الدويل واإلقليمي أداة للتفسري عند اتخاذ أي 

قرارات تتعلق بانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية. 
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املؤسسات الوطنية

حقوق  ورصد  بتعزيز  املعنية  الهيئات  عىل  ينبغي   -25

واملؤسسات  املظامل  أمناء  مؤسسات  مثل  اإلنسان، 

واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان، أن تتصدى النتهاكات 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بنفس القدر 

الحقوق  النتهاكات  به  تتصدى  الذي  الرصامة  من 

املدنية والسياسية.

تطبيق الصكوك الدولية محلياً

تعرتف  التي  الدولية  الصكوك  تطبيق  أو  إلدراج  ميكن   -26

نحو  عىل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

نطاق  القانوين املحيل، أن يعزز كثرياً  النظام  مبارش يف 

عىل  التشجيع  وينبغي  التصحيحية،  التدابري  وفعالية 

ذلك يف جميع األحوال.

اإلفالت من العقاب

27- ينبغي عىل الدول أن تتخذ تدابري فعالة ملنع اإلفالت من 

العقاب عن أي انتهاك للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية، وضامن أال يتمتع أي شخص قد يكون مسؤوالً 

عن انتهاك تلك الحقوق بالحصانة من املسؤولية فيام 

يتعلق بتلك األفعال.

دور املهن القانونية

28- كام أوصت اللجنة الدولية للحقوقيني يف إعالن وخطة 

عمل بنغالو الصادرين يف عام 1995. حتى ميكن توفري 

سبل انتصاف قضائية فعالة وغريها من سبل االنتصاف 

ملن تنتهك حقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

ونقابات  واملحكمني  والقضاة  املحامني  عىل  ينبغي 

املحامني واألوساط القانونية عموماً أن يعريوا اهتامماً 

أكرب بكثري النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية عند مامرستهم مهنهم.

املقررون الخاصون

باألمم  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  عىل  ينبغي   -29

املتحدة أن تعني مقررين خاصني مبواضيع محددة ذات 

صلة وذلك للعمل عىل تعزيز اآلليات الدولية املعنية 

مبنع انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

واإلنذار املبكر بوقوعها ورصدها وتعويض ضحاياها.

معايري جديدة

30- من أجل العمل عىل زيادة توضيح محتويات التزامات 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  باحرتام  الدول 

والثقافية وحاميتها وأدائها، ينبغي عىل الدول والهيئات 

الدولية املعنية أن تواصل بنشاط اعتامد معايري جديدة 

بشأن حقوق اقتصادية واجتامعية وثقافية محددة، ال 

سيام الحق يف العمل والغذاء والسكن والصحة.

الربوتوكوالت اإلضافية

الذي  االختياري  الربوتوكول  مرشوع  اعتامد  ينبغي   -31

يقرتح إلحاقه بالعهد بخصوص تقديم شكاوى من قبل 

حقوقهم  بانتهاك  يتعلق  فيام  املجموعات  أو  األفراد 

املعرتف بها يف العهد والتصديق عليه دون إبطاء. كام 

ينبغي ضامن أن الربوتوكول االختياري املقرتح إلحاقه 

املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  باتفاقية 

االقتصادية  الحقوق  النتهاكات  مامثالً  اهتامماً  يويل 

إيالء  ينبغي  ذلك،  وبخالف  والثقافية.  واالجتامعية 

للشكاوى يف  اختيارية  آلية  للعمل عىل وضع  االعتبار 

إطار اتفاقية حقوق الطفل.

التوثيق والرصد

32- ينبغي عىل جميع الجهات الفاعلة مبا يف ذلك املنظامت 

غري الحكومية والحكومات الوطنية واملنظامت الدولية 

االقتصادية  الحقوق  انتهاكات  ورصد  بتوثيق  القيام 

املنظامت  قيام  عن  غنى  وال  والثقافية.  واالجتامعية 

لتنفيذ  دعم  من  يلزم  ما  بتقديم  املعنية  الدولية 

الصكوك الدولية يف هذا املجال. وتشمل والية مفوضة 

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان تعزيز الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ومن األسايس اتخاذ 

إجراءات فعالة عىل سبيل االستعجال وتخصيص موارد 

الهدف. كام ينبغي  برشية ومالية كافية لتحقيق هذا 

عىل الوكاالت املتخصصة وغريها من املنظامت الدولية 

تركز  أن  واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت  يف  العاملة 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عىل  مالئم  بشكل 

املساهمة يف  والثقافية بوصفها حقوقا، وينبغي عليها 

الجهود املبذولة للتصدي النتهاكات تلك الحقوق، إذا 

مل تكن قد قامت بذلك بعد.
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احلق فـي ال�صكن
وعالقته باحلقوق االأ�صا�صية 

وواجبات الدول الإعمال هذا احلق
رمال حريبات*

العدد 51

*  باحثة ميدانية 
   الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان



الإحدى  وانتهاك  االإن�صان  كرامة  على  وتعدي  انتهاك  هو  املالئم  ال�صكن  يف  احلق  انتهاك  اإن 
والطعام  وال�صحة  التعليم  لل�صكن،  اإ�صافة  تت�صمن  والتي  له  ال�صرورية  االأ�صا�صية  احلاجات 
وامللب�ص. انتهاك احلق يف ال�صكن  انتهاك حلاجات اأ�صا�صية غري مادية كاحلماية واالأمان وال�صعور 
باالنتماء لعائلة، قبيلة، جماعة اأو اأمة، واحرتام الذات واحلرية يف ال�صماح بالتنمية الكاملة 

ملواهب وقدرات االإن�صان وحتقيق ذاته.  
إن الحاجات اإلنسانية األساسية هي كل مرتابط، وال ميكن أن 

يتم الحديث عن سكن مالئم إذا مل يتم األخذ بعني االعتبار 

إشباع تلك الحاجات األساسية، والتي تتمثل يف حدها األدىن 

والنوم  األكل  وتشمل  الجسمية  الحاجات  وظائف  عىل: 

واالستحامم وقضاء الحاجة والعديد من النشاطات األساسية 

كالطبخ والغسل واليك والتنظيف،...الخ. والحاجات النفسية 

االجتامعي  والتواصل  والخصوصية  كالجنس  واالجتامعية 

وتبادل الحديث والقراءة ومامرسة الشعائر الدينية والرعاية 

واالتصاالت  اإلبداعية  والهوايات  الطفل  ورعاية  الشخصية 

الجاملية  املتعة  أسباب  ومجمل  والتسلية  والرتفيه  واللهو 

ممثلة يف مكان اإلقامة والبيئة املحيطة.  وحاجات التحكم أو 

التنظيم البيئي كاستخدام التدفئة والتربيد والحامية من شدة 

حرارة الشمس أو شدة الرياح واألمطار والغبار والتعديات 

من  والطاقة  والقوارض...الخ،  كالحرشات  األخرى  الخارجية 

أجل اإلنارة والتربيد والتدفئة وما يتعلق بالتهوية.

من  وواسعة  متنوعة  مجموعة  هناك  أن  من  الرغم  وعىل 

الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق يف السكن 

أن  إال  السكن  يف  بالحق  الخاصة  الدولية  واملعايري  املالئم، 

املادة 11 )1( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية متثل الحكم األشمل ورمبا األهم من 

الدول  »تقر  عىل  املادة  هذه  وتنص  الصلة.   ذات  األحكام 

األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف مستوى معييش 

كاف له وألرسته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء 

املعيشية.  لظروفه  متواصل  تحسني  يف  وبحقه  واملأوى، 

معرتفة يف  الحق،  النفاذ هذا  الالزمة  التدابري  الدول  وتتخذ 

عىل  القائم  الدويل  للتعاون  األساسية  باألهمية  الصدد  هذا 

االرتضاء الحر«.

بشأن  كندا  يف  فانكوفر  مؤمتر  عقد   1976 العام  ويف 

املتحدة وحرضه  األمم  دعمته  والذي  البرشية  املستوطنات 

ممثلو 132 دولة، وقد صدر عن هذا املؤمتر )إعالن فانكوفر 

للمستوطنات البرشية(، والذي يعترب من أكرث الوثائق تفصيالً 

وعىل  بالسكن.   الخاصة  القانونية  اإلشكاليات  يخص  فيام 

الرغم من أن هذا اإلعالن ليس ملزماً من الناحية القانونية، 

االستناد  الصعب  من  يجعل  مام  تعاقدياً  اتفاقاً  ليس  كونه 

لهذا  قوياً  داعامً  انه يشكل أساساً  إليه يف جدال قانوين، إال 

الحق. فقد أكدت الفقرة 8 من الجزء الثالث منه عىل “أن 

يفرض  لإلنسان  أسايس  حق  املناسبة  والخدمات  السكن 

عىل الحكومات واجب ضامن بلوغ جميع الناس له، بادئة 

برامج  طريق  عن  أقلهم حظاً  إىل  مبارشة  مساعدة  بتقديم 

موجهة تعتمد عىل الجهد الذايت واملجتمعي.  وينبغي عىل 

تحول  التي  العقبات  جميع  تذليل  إىل  السعي  الحكومات 

دون بلوغ هذه األهداف«.

»تحسني  أن  عىل  فانكوفر  إعالن  من   1 رقم  املبدأ  وينص 

خاصة  سياسة  ألية  األهم  الهدف  هي  البرش  حياة  نوعية 

عليها  يجب  السياسات  هذه  إن  البرشية.   باملستوطنات 

أن تسهل التحسني املتواصل والرسيع يف نوعية الحياة لكل 

املأوى،  الطعام،  يف  األساسية  املتطلبات  بتلبية  بدءا  الناس، 

املاء النقي...الخ«.

أن  عىل  فانكوفر  إعالن  يؤكد  )ا-3(  الثاين  الفصل  ويف 

املتعلقة  سياساتها  يف  تنعكس  الدول  أيديولوجيات 

باملستوطنات البرشية، وألن هذه السياسات أدوات قوية من 

أدوات التغيري ينبغي إال تستخدم النتزاع البيوت أو األرايض 

من أصحابها أو لتكريس اإلمتيازات واالستغالل. ويجب أن 

إعالن  مع  منسجمة  البرشية  املستوطنات  سياسات  تكون 

املبادىء )فانكوفر( ومع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«.

للمستوطنات  الثاين  املؤمتر  ُعقد   1996 العام  من  يونيو  يف 

اسطنبول  إعالن  تبنى  حيث  برتكيا  اسطنبول  يف  البرشية 

الخاص باملستوطنات البرشية والذي جاء فيه  »نعيد التأكيد 

عىل التزامنا باإلحقاق املتواصل للحق يف السكن، كام جرى 

نسعى  سوف  لذلك  تحقيقاً  الدولية.  املواثيق  يف  إقراره 

للمشاركة النشطة من قبل جمهورنا، الرشكاء الخاصني أو غري 

القانونية  الحامية  لضامن  املستويات  كل  الحكوميني، وعىل 

لشاغيل املساكن من التمييز وتوفري الفرص املتساوية للجميع 

للوصول إىل السكن املالئم واملتاح لألفراد وعائالتهم«.

اسطنبول  إعالن  من  باألجندة  الخاص  الثاين  امللحق  ويف 
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يفرد املؤمترون جزًء كبرياً منه للحق يف السكن: “إن املأوى 

يعني  بل  اإلنسان.  رأس  فوق  أكرث من سقف  يعني  املالئم 

أيضاً الخصوصية املالمئة، إمكانية الوصول إليه، الحيز املالئم، 

واملتانة  الصالبة  لسكانيه،  القانونية  الحامية  املالئم،  األمن 

التحتية  البنية  والتهوية،  التدفئة  املالمئة،  اإلضاءة  البنيوية، 

األساسية املالمئة، مثل التزود باملياه، خدمات الرصف الصحي 

املرتبطة  والعوامل  مالمئة  بيئة  الفضالت،  من  والتخلص 

بالصحة، منطقة مالمئة وميكن من خاللها الوصول خصوصاً 

أن  النقاط يجب  تلك  إن كل  املختلفة.   والخدمات  للعمل 

تتوفر وبتكلفة متاحة. إن املالءمة يجب أن تتقرر للسكان 

من ذوي العالقة”.

 لقد أرىس إعالن فانكوفر ومن بعده إعالن اسطنبول تأكيداً 

مسؤولية  وحدد  أساسياً،  احتياجاً  يشكل  السكن  أن  عىل 

جميع  متتع  برضورة  له  سابق  ال  وبوضوح  ذلك  يف  الدولة 

العمل بسياسات من شأنها  السكن وعدم  بالحق يف  الناس 

اإلخالل أو اإلجحاف بهذا الحق.

الحق  تجاه  الدول  عىل  املرتتبة  األساسية  الواجبات  أما 

عىل  يفرض  آخر،  إنساين  حق  كأي  فهو  املالئم  السكن  يف 

الدول ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات هي: واجب 

االحرتام، واجب الحامية، وواجب اإلعامل )التنفيذ(.   ففي 

عن  اإلحجام  الحكومات  من  االحرتام  واجب  يتطلب  حني 

بالحق يف  التمتع  مبارش يف  أو غري  مبارش  بشكل  التشويش 

متنع  أن  الحكومات  من  الحامية  واجب  يتطلب  السكن، 

أطراف ثالثة، كالرشكات مثالً، من التشويش بأي شكل كان 

عىل التمتع بالحق يف السكن.  أما واجب التنفيذ، فيتطلب 

من الحكومات أن تتبنى اإلجراءات الرضورية أو الالزمة من 

أجل التنفيذ الكامل للحق يف السكن.  

السكن  يف  الحق  إزاء  الدولة  التزامات  فهم  يُساء  ما  وكثرياً 

املالئم، فليس املقصود بهذه االلتزامات رضورة قيام الدول 

مجاناً  املساكن  توفري  أو  املواطنني  لجميع  املسكن  ببناء 

لألفراد، أو حتى تلبية هذا الحق بنفس األسلوب يف كل مكان 

ويف جميع األوقات.  ولكن التزامات الدولة مبقتىض الحق يف 

السكن تتمثل يف: العمل بجميع الوسائل املناسبة عىل ضامن 

واتخاذ  فرد،  لكل  معقول  وبثمن  املقبول  املسكن  إتاحة 

سلسلة من التدابري بحيث تعكس سياستها وترشيعاتها كافة 

السكنية  واألحياء  املنازل  وحامية  السكن،  يف  الحق  عنارص 

ورفع مستواها ال القيام بتدمريها أو إحداث الرضر بها.

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  به  قامت  ما  ويعترب 

الدويل  العهد  أحكام  تنفيذ  مبراقبة  واملكلفة  والثقافية 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بإصدارها التعليق 

العام رقم 4 الخاص بالحق يف السكن املالئم مبوجب املادة 

11)1( من العهد الدويل عىل غاية كبرية من األهمية.  فقد 

قامت اللجنة بجهد كبري يف وضع املعايري القانونية الدولية 

للحق يف السكن املالئم، حيث حددت سبعة عنارص أساسية 

القانون  يوفرها  التي  األساسية  الضامنات  مبجموعها  تشكل 

الدويل لتمتع األفراد بالحق يف السكن املالئم.  وأهمية ذلك 

تنبع من أن هذه املعايري تشكل تعريفاً بالحقوق من جهة 

ووضعها يف إطار عميل ميكن تحقيقه واملطالبة به من جهة 

يف  لالستمرار  القانوين  الضامن  هي:  العنارص  وهذه  اخرى، 

شغل املسكن، الخدمات واملواد واملرافق والهياكل األساسية، 

إتاحة  للسكن،  الصالحية  التكاليف،  تحمل  عىل  القدرة 

إمكانية الحصول عىل السكن، املوقع املالئم، السكن املالئم 

من الناحية الثقافية.
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مفهوم 
احلق فـي ال�صحة

املحامي معن ادعي�ص* 

يف العام 2008، اأو�صحت الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان يف درا�صة لها عن واقع 
احلق يف ال�صحة يف اأرا�صي ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، مفهوم احلق يف ال�صحة 
العهد  املتحدة من خالل وثيقة  اإليه ثالث جهات، وهي االأمم  اأ�صارت  ما  بح�صب 
14 املف�صر  الدويل للحقوق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية والتعليق رقم 
للحق يف ال�صحة الوارد يف املادة 12 من العهد املذكور، ومنظمة ال�صحة العاملية، 
وكذلك مفهوم احلق يف ال�صحة على امل�صتوى الوطني والذي ميكن فهمه من جملة 
2004، وفيما  لعام  الفل�صطيني  العامة  ال�صحة  التي ت�صمنها قانون  املو�صوعات 

يلي الكيفية التي عّرفت بها كل من هذه اجلهات مفهوم احلق بال�صحة: 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  |  فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني

* باحث قانوين
   الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان



1. مفهوم الحق يف الصحة يف العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية

الحق يف متتع اإلنسان بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو حق ضمنته معظم املواثيق والصكوك الدولية،1 

غري أن العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية كان األكرث تركيزيا وتفصيال لهذا الحق سواء يف 

نصوصه الرصيحة أو يف تفسريات لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق اإلقتصادية والثقافية واإلجتامعية.2 فقد 

الصحة، حيث  بالحق يف  يتعلق  بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية كل ما  الخاص  الدويل  العهد  شمل 

نصت املادة 12 منه عىل انه: »1. تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوي من 

الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه. 2. تشمل التدابري التي يتعني عيل الدول األطراف يف هذا العهد اتخاذها 

لتأمني املامرسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابري الالزمة من أجل: أ. خفض معدل املواليد وموت الرضع وتأمني منو 

الطفل منواً صحياً؛ ب. تحسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ ج. الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة 

واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ د. تهيئة ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية 

للجميع يف حالة املرض«. كام أوضحت املادة 12 املذكورة التدابري التي يجب عىل الدول اتخاذها لتأمني مامرسة 

هذا الحق، حيث يقع عىل الدولة مسؤولية ضامن متتع املواطنني بالحق يف مستوى مناسب من الصحة، وضامن 

أن ال يحرم أي من مواطنيها من التمتع بالحق يف الصحة نتيجة لترصفات الدولة نفسها، وكفالة الحق يف الصحة 

لكافة مواطنيها بغض النظر عن العرق، اللون، الدين، الجنس، اللغة، االنتامء السيايس، األصل القومي وغريه. 

اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  أقرّت  املذكورة،  املادة 12  ومن أجل تفصيل أحكام 

فيه  الذي حددت  العام رقم 14  التعليق  للعام 2000  والعرشين  الثانية  الدورة  املتحدة يف  األمم  املنبثقة عن 

املقصود بالحق يف الصحة بشكل تفصييل، حيث حدد هذا التعليق مجموعة العنارص األساسيةلتفسري الحق يف 

الصحة عىل النحو التايل:3 

بالصحة  املعنية  املرافق  من  الكايف  القدر  توفري  الدولة  عىل  أن  التوافر  عنرص  ويعني  التوافر:  األول-  العنرص 

والرعاية الصحية والخدمات والربامج الصحية، عىل أن تتضمن هذه الربامج املقومات األساسيةللصحة مثل مياه 

الرشب النظيفة واملرافق واملستشفيات، والعيادات الطبية، والعاملني الطبيني واملهنيني املدربني الذين يحصلون 

عىل مرتبات تنافسية محلياً، واألدوية األساسيةحسب املعايري الدولية.

العنرص الثاين- إمكانية الوصول  )الوصول الجغرايف واملايل(: أن يتمتع جميع األفراد، بدون متييز، بحق التمتع 

إليها شاملة  بخدمات املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة يف الدول، عىل أن يتضمن إمكانية الوصول 

لكافة فئات املجتمع، خاصة الفئات الضعيفة واملهمشة بحكم القانون والواقع. وينبغي أن تكون املرافق والسلع 

والخدمات الصحية يف متناول جميع السكان، خاصة الذين يسكنون املناطق الريفية والفئات الضعيفة أو املهمشة، 

مثل األقليات اإلثنية والشعوب األصلية، والنساء، واألطفال، واملراهقني، وكبار السن، واملعوقني واألشخاص املصابني 

بفريوس اإليدز. 

وكذلك يندرج ضمن مفهوم إمكانية الوصول القدرة عىل تحمل النفقات الطبية املرتتبة عىل املعالجة الطبية. إذ 

يتوجب متكني الجميع من تحمل النفقات الصحية وقيمة خدمات الرعاية الصحية، دون حرمان الفئات املحرومة 

1  نصت املادة 15 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن »لكل شخص الحق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة له وألرسته، ويشمل املأكل وامللبس 

واملسكن والرعاية الطبية والخدمات اإلجتامعية الرضورية«.

2  التعليق رقم 14 الصادر يف الدورة الثانية والعرشين للجنة املعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية يف العام 2000.

3  املرجع السابق.
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اجتامعياً من دفع تكلفة باهظة لها. وتقتيض العدالة عدم 

تحميل األرس الفقرية عبء مرصوفات صحية ال تتناسب مع 
إمكانياتها املادية.4

املرافق  كافة  أن تكون  إذ يجب  املقبولية:  الثالث-  العنرص 

األخالقية  املعايري  مع  متفقة  الطبية  والخدمات  والسلع 

والقيم الثقافية، واحرتام ثقافة األفراد، واألقليات، والشعوب، 

الرسية  واحرتام  الجنسني  ملتطلبات  ومراعية  واملجتمعات، 

لألفراد.

العنرص الرابع- الجودة: أن تكون املرافق الصحية ذات جودة 

عالية وكفاءة مهنية مميزة وذلك من خالل أطباء ومهنيني 

مهرة، وعقاقري ومعدات للمستشفيات فاعلة.

إلتزامات الدولة بشأن إعامل الحق يف الصحة.

إلتزامها  إطار  يف  الدولة  عىل  األربعة  العنارص  تلك  تفرض 

بتوفري الحق يف الصحة نوعني من اإللتزامات: إلتزامات عامة، 

وإلتزامات أساسية.

- اإللتزامات العامة

يفرض العهد عىل الدول ثالثة مستويات من اإللتزامات نحو 

بالحامية،  وإلتزام  باالحرتام،  إلتزام  الصحة:  يف  الحق  إعامل 

وإلتزام باألداء. فالدولة ابتداء ملزمة باحرتام الحق يف الصحة 

من خالل عدة طرق، منها إتاحة فرص متكافئة لكافة األفراد 

للحصول عىل الخدمات الصحية الوقائية والعالجية واملسكنة؛ 

واالمتناع عن اتخاذ املامرسات التمييزية؛ واإللتزام باالمتناع 

واألدوية  العالجية  واملامرسات  الوقائية،  الرعاية  عرقلة  عن 

كام  املأمونة،  غري  األدوية  تسويق  عن  واالمتناع  التقليدية، 

واملياه  للهواء  القانوين  التلويث غري  االمتناع عن  لها  ينبغي 

والرتبة.

أما اإللتزام بالحامية، فيشمل واجب الدولة يف وضع ترشيعات 

واتخاذ تدابري تكفل املساواة يف فرص الحصول عىل الرعاية 

والخدمات الصحية، وضامن أال تشكل خوصصة قطاع الصحة 

تهديدا لتوافر املرافق والسلع والخدمات الصحية وتوافرها 

ونوعيتها، ومراقبة تسويق األدوية واملعدات الطبية، وضامن 

العاملني يف املجال الصحي وتوافر معايري  التأكد من كفاءة 

مالمئة من التعليم واملهارة واألخالق. 

يف  الصحة  يف  بالحق  اإلقرار  باألداء  اإللتزام  يتطلب  كام 

النظم السياسية والقانونية الوطنية للدولة عن طريق تبني 

4  وهذا يفرض عىل الدولة استحداث أنظمة التأمني الصحي الالزمة لتمكني كافة املواطنني 

من العالج.

ترشيعات حديثة، واعتامد سياسة صحية وخطة وطنية إلعامل 

الحق يف الصحة. إضافة إىل كفالة تقديم الرعاية الصحية، مبا 

فيها برامج التحصني ضد األمراض املعدية والخطرية، وكفالة 

املساواة يف التمتع باملقومات األساسيةللصحة، مثل األغذية 

السليمة واملياه الصالحة للرشب، والسكن املالئم والظروف 

توفري  الصحية  الرعاية  مؤسسات  وعىل  املناسبة.  املعيشية 

خدمات الصحة اإلنجابية، مبا فيها خدمات األمومة والطفولة 

خاصة يف املناطق الريفية، وتأمني التدريب املالئم للعاملني 

يف القطاع الصحي.

- اإللتزامات األساسية

تشتمل اإللتزامات األساسيةعىل ما ييل:5

)أ( تأمني حق الوصول إىل املرافق والسلع والخدمات الصحية 

عىل أساس غري متييزي، خصوصا للفئات الضعيفة واملهمشة.

)ب( كفالة الوصول إىل الحد األدىن األسايس من األغذية الذي 

تأمني  بغية  التغذية،  حيث  من  والسالمة،  الكفاية  يضمن 

التحرر من الجوع لكل الناس.

)ج( كفالة الوصول إىل املأوى األسايس، والسكن واإلصحاح، 

وإمدادات كافية من املياه النظيفة الصالحة للرشب.

)د( توفري العقاقري األساسيةالتي يتم تحديدها من وقت إىل 

آخر من قبل منظمة الصحة العاملية.

)هـ( تأمني التوزيع العادل لجميع املرافق والسلع والخدمات 

الصحية.

)و ( اعتامد وتنفيذ إسرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني للصحة 

تصميم  وينبغي  أوبئة،  وجود  عىل  أدلة  ظهرت  إذا  العامة 

واستعراضهام بشكل دوري، يف  العمل،  اإلسرتاتيجية وخطة 

إهتامما  تويل  أن  وينبغي  والشفافية،  املشاركة  من  سياق 

خاصا لجميع الفئات الضعيفة أو املهمشة.

كام تم التأكيد عىل إلتزامات ذات أولوية مشابهة ومنها:

)أ( كفالة الرعاية الصحية اإلنجابية، والرعاية الصحية لألمومة 

)يف أثناء الحمل وبعد الوالدة( والطفولة.

التي  الرئيسية  املعدية  األمراض  ضد  التحصني  توفري  )ب( 

تحدث يف املجتمع.

واملتوطنة  الوبائية  األمراض  من  للوقاية  تدابري  اتخاذ  )ج( 

ومعالجتها ومكافحتها.

5  التعليق العام رقم 14، الحق يف الرعاية الصحية، اللجنة الخاصة بالحقوق اإلقتصادية 

واإلجتامعية والثقافية، وثيقة األمم املتحدة رقم C/E.12/2000/4  ، الفقرات 43 

و 44.
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)د( توفري التعليم والوصول إىل املعلومات املتعلقة باملشاكل 

الوقاية  طرق  ذلك  يف  مبا  املجتمع،  يف  الرئيسية  الصحية 

واملكافحة.

)ه ( توفري التدريب املالئم للموظفني الصحيني، مبا يف ذلك 

التثقيف يف مجال الصحة وحقوق اإلنسان.

2-مفهوم الحق يف الصحة حسب منظمة الصحة العاملية

يعد تعريف منظمة الصحة العاملية للصحة6 هو التعريف 

األكرث شمولية وحداثة، حيث اعترب الصحة مبفهومها الشامل 

تعدى  وإمنا  الجسامنية،  األمراض  من  الخلو  عىل  يقترص  ال 

ذلك ليشمل مفهوم الحق يف الصحة مختلف جوانب حياة 

الفرد دون عزله عن بيئته اإلجتامعية والثقافية واإلقتصادية 

فالصحة  واإلجتامعية.  النفسية  صحته  يف  وتأثريها  والبيئية 

كام ورد يف دستور املنظمة »هي اكتامل السالمة بدنيا وعقليا 

واجتامعيا، ال مجرد انعدام املرض«. وهذا التعريف املوسع 

للصحة يفيد أن مفهوم الحق يف الصحة ال ينحرص يف مسألة 

تلقي العالجات الطبية، وإمنا يتعدى املفهوم التقليدي الذي 

شمولية  أكرث  بشكل  ويرتبط  فقط،  باملرض  الصحة  يربط 

ومام  والعقلية،  اإلجتامعية  واألبعاد  األفراد  رفاهية  ليمس 

يشمله هذا الحق الحق يف التغذية واملياه والسكن وجودة 

البيئة، ورشوط العمل املناسبة وغريها.

الصحة  تقترص  العاملية مل  الصحة  تعريف منظمة  وبحسب 

انتفاء املرض أو العجز فقط، وإمنا نظر إليها عىل أنها  عىل 

سالمه  مبعنى  املعافاة«  »اكتامل  أو  اللياقة«  »اكتامل  حالة 

ويتفق  والروحي.  والعقيل  واالجتامعي  الفيزيقي  الوجود 

الجميع عىل رضورة توسيع هذا املفهوم ليصبح أبعد مدى 

بهذا  للتحرك  البيولوجي،  الطبي  املرض  مفهوم  حدود  من 

لسالمة  التنموية  التكاملية  الكلية  النظرة  اتجاه  يف  املفهوم 

عىل  تقترص  فهي  الطبية  الرعاية  أما  اإلنساين.  الوجود 

الصحية(  التدخالت  )وليست  البيولوجية  الطبية  التدخالت 

التي يؤمل أن تحسن صحة اإلنسان. وتغلب النظرة التقليدية 

للصحة، وهي التدخالت الطبية البيولوجية وغالبا ما تكون 

ذات طابع عالجي، بشكل يقلص املجال الصحي املتسع إىل 

نطاق ضيق.

3- مفهوم الحق يف الصحة يف القوانني الفلسطينية.

الصحة  يف  للحق  الفلسطيني  األسايس  القانون  يتطرق  مل 

اإللتزام  عىل  منه   10 املادة  يف  نص  وإمنا  مبارش،  بشكل 

.ar/int.who.www//:http :6  راجع املوقع االلكرتوين ملنظمة الصحة العاملية

وواجبة  ملزمة  وأنها  األساسية  وحرياته  اإلنسان  بحقوق 

االحرتام، وأوجب عىل السلطة الوطنية أن تعمل، دون إبطاء، 

عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي 

تحمي حقوق اإلنسان بعامة، ومبا فيها املواثيق التي تؤكد 

التمتع بأعىل مستوى من الصحة. إضافة إىل  عىل الحق يف 

ذلك، عالج القانون األسايس عددا من الحقوق األخرى ذات 

العالقة كالحق يف العمل ورعاية األمومة والطفولة والتجارب 

العلمية. وعىل الرغم من عدم تطرق قانون الصحة العامة 

الحق  مفهوم  لتعريف   2004 للعام   20 رقم  الفلسطيني 

من  تحدد  للقانون  وفقا  الصحة  مفهوم  أن  إال  الصحة،  يف 

خالل جملة املوضوعات التي عالجها القانون، وجملة املهام 

األمومة  الصحة، وال سيام موضوعات رعاية  بوزارة  املنوطة 

والحجر  واألوبئة،  املعدية  األمراض  ومكافحة  والطفولة، 

املهنية،  والصحة  البيئة،  وصحة  الصحية،  واملكاره  الصحي، 

والثقافة الصحية، والعقاقري الطبية، واملهن الطبية املساعدة، 

وسالمة األغذية واملستشفيات والعيادات، واملراكز الصحية. 

هذا باإلضافة إىل العوامل اإلقتصادية وتلك املتعلقة باالحتالل 

السلطة  وقدرات  واقع  يف  كبري  بشكل  املؤثرة  اإلرسائييل 

الوطنية الفلسطينية لتحديد مفهوم الحق يف الصحة. 

ذكرها  التي  املوضوعات  من  كثري  تزال  ال  املقابل،  يف  لكن 

لها  تنفيذية  لوائح  الصحة مغيبة، بسبب عدم وضع  قانون 

حتى اآلن، ومل يتضمن القانون قضايا هامة كاألحكام املتعلقة 

بالتأمني الصحي والقضايا املتعلقة بالصحة النفسية ورعاية 

بعض الفئات مثل املسنني وذوي االحتياجات الخاصة، إضافة 

اإلهتامم  دون  للمرأة  اإلنجايب  بالدور  فقط  اإلهتامم  إىل 
مبراحل حياتها األخرى.7

7  للمزيد راجع: معن ادعيس وآخرون، واقع الحق يف الصحة يف ارايض السلطة الوطنية 

الفلسطينية، )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق االنسان(، 2008.
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خالل لقاء جمعني وجمموعة من ال�صحافيني بداية دي�صمرب 2013 مع مدير عام وكالة غوث 
وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني “اونروا” روبرت ترينر  قال: “اإن “اونروا” ت�صعر بقلق �صديد 
واأنهم ال يرون اأي اإ�صارات اإيجابية خالل االأ�صهر القادمة لتح�صن االأو�صاع التي تزداد تدهورًا 
واأن اإ�صرائيل ال زالت ولالأ�صبوع الرابع على التوايل متنع دخول مواد البناء اإىل الـ “اونروا”، 
20 م�صروعًا تنفذها  ما يعيق العديد من امل�صاريع االن�صائية التي تنفذها يف قطاع غزة، واأن 

البناء”. مواد  ادخال  عدم  ب�صبب  “اونروا” توقفت 

تاأثري اإغالق االأنفاق 
ومعرب رفح على االأو�صاع 

االإن�صانية الأهلنا فـي 
قطاع غزة

م�صطفى ابراهيم* 
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يف قطاع غزة تدهورت األوضاع اإلنسانية بشكل دراماتييك 

الجيش املرصي  إثر حملة  ورسيع بعد إغالق مرص لإلنفاق 

يوليو  متوز/  شهر  يف  نهائياً  عليها  والقضاء  بتدمريها  البدء 

بشكل  األنفاق  هذه  عىل  اعتمدوا  غزة  قطاع  أبناء   ،2013

كبري للتغلب عىل الحصار الذي فرضته إرسائيل يف منتصف 

العام 2007، وتدهورت األوضاع اإلنسانية واالقتصادية، كام 

قطاع  يف  الفلسطينيني  حياة  مناحي  جميع  عىل  أيضاً  أثر 

غزة، وأظهر الحصار الظامل مدى تأثري ذلك عىل االحتياجات 

اإلنسانية.

ومع استمرار الحصار الخانق والظامل ازدادت أعداد البطالة 

بشكل كبري، وارتفعت نسب الفقر بشكل أكرب، وحسب وكالة 

غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني “أونروا” فإن نحو %80 

من سكان القطاع من الالجئني يتلقون مساعدات، وأن 57 % 

من الالجئني يعانون من انعدام األمن الغذايئ. وتقدم أونروا 

مساعدات غذائية لحوايل ثلثي الالجئني الفلسطينيني أي ما 

غذائية  مساعدات  عىل  يحصلون  نسمة  ألف   830 يعادل 

مؤسسات  تقدمها  التي  املساعدات  إىل  باإلضافة  بانتظام، 

دولية تعمل يف قطاع غزة لرشائح أخرى من غري الالجئني. 

الغزيون اعتمدوا بشكل كيّل عىل األنفاق وحفروها وتوسعوا 

يف حفرها كبديل عن املعابر املغلقة، وأجرب قطاعاً واسعاً من 

األسود يف ظروف  العمل  إىل  العمل  عن  والعاطلني  الفقراء 

قاسية تشبه السخرة، وبأجور زهيدة، فمعظم الضحايا الذين 

قتلوا يف االنفاق هم من الفقراء والعاطلني عن العمل، وهم 

ممن دفعهم الفقر والفاقة للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة 

العيش.

الناس والحكومة يف غزة أرسفت يف االعتامد كلياً عىل األنفاق 

إثر  غزة  قطاع  عن  جزئياً  حصارها  إرسائيل  رفع  بعد  حتى 

 9 قتل  والذي  الحصار  لفك  الرتكية  مرمرة  سفينة  جرمية 

البحرية  من املتضامنني األتراك عىل متنها عىل ايدي قوات 

اإلرسائيلية يف شهر أيار 2012.

واستطاع الفلسطينيون إدخال جميع احتياجاتهم عرب األنفاق 

رخيص  والوقود  البناء  ومواد  الغذائية  واملواد  السلع  من 

يف  الوحيدة  الطاقة  محطة  لتزويد  استغالله  وتم  الثمن، 

قطاع غزة لتوليد الكهرباء، وشكلت األنفاق خالل السنوات 

املاضية رشياناً للحياة وساهمت يف دخول البضائع واألفراد، 

يف  وأسهمت  رائجة،  تجارة  األنفاق  عرب  التجارة  وأصبحت 

انتعاش اقتصاد غزة الهش أصالً.

الدول  عىل  الضغط  يف  الفلسطينية  السلطة  فشل  وبسبب 

الحصار عن قطاع  لرفع  املتواطئ  الدويل  واملجتمع  العربية 

غزة، وتكيف الغزيني مع الوضع القائم من دون أي رد فعل 

شعبي ضاغط مستمر عىل سلطات االحتالل واملجتمع الدويل 

واالعتامد  املعاش،  السيئ  للواقع  استسلموا  الحصار،  لرفع 

بشكل كيل عىل األنفاق.

إىل أن جاءت لحظة الحقيقة فالوضع الشاذ يجب أن يتوقف 

األنفاق  عىل  االعتامد  خطورة  من  السابقة  والتحذيرات 

وعليه  تطول،  لن  اإلرسائييل  الحصار  أعباء  عىل  للتغلب 

الدويل  االحتالل واملجتمع  الضغط عىل دولة  يتم  أن  يجب 

واالشتباك اليومي معها كفاحياً وسياسياً ودبلوماسياً.

الناس  حياة  عىل  األنفاق  إغالق  تأثري  من  اليوم  نراه  وما 

من  كبرية  غالبية  واعتامد  والفقر،  البطالة  ظل  يف  البائسة 

الناس عىل السلع املهربة من األنفاق رخيصة الثمن، مقارنة 

بالسلع املستوردة من إرسائيل مرتفعة الثمن والتي ال يقوى 

عىل رشائها غالبية الناس.

وعىل أثر تدمري األنفاق فقد ارتفعت نسب ومعدالت الفقر 

وفقد عرشات   %40 نحو  والبطالة   %40 نحو  إىل  ووصلت 

اآلالف من العامل الذين يعتمدون عىل األنفاق ومواد البناء 

التي يتم ادخالها عربها، وقدر وزير االقتصاد يف حكومة غزة 

عالء الرفايت الخسائر االقتصادية يف القطاع غزة بـ 460 مليون 

دوالر حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمرب 2013.

فالحصار املفروض منذ العام 2007 يتجدد بأشكاله املختلفة، 

واملستقبل القريب ال يبرش ببارقة أمل لفكه، وهو املشكلة 

إغالق  من  القطاع،  يف  الفلسطينيني  تواجه  التي  الرئيسية 

معرب رفح مع مرص املستمر ويعمل بطاقة تشغيلية محدودة 

املرىض  من  اإلنسانية  وللحاالت  وبطيء  متقطع  وبشكل 

استمرار  مقابل  يف  الرضورية،  الحاجات  وأصحاب  والطالب 

إغالق املعابر التي تربط القطاع بإرسائيل.

الوقود والكهرباء  فالحصار وإغالق األنفاق يفاقم من أزمة 

الخانقة التي يعيشها الفلسطينيون يف قطاع غزة، وتأثري ذلك 

الصحي وآبار  عىل املستشفيات واملرىض، ومحطات الرصف 

املياه التي تعتمد يف تشغيلها عىل الكهرباء.
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احلقوق 
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

و�صرورة متتع املواطن بها
بالل املالح* 

العمل  املتعلقة مبكان  والثقافية هي تلك احلقوق  احلقوق االقت�صادية واالجتماعية 
وال�صمان االجتماعي واحلياة االأ�صرية واحل�صول على ال�صكن والغذاء واملياه والرعاية 
ال�صحية والتعليم وحقوق العمال وتوفري احلماية لالأ�صرة وتقدمي امل�صاعدة لها، ومن 
املعنوية  امل�صالح  وحماية  العلمي  التقدم  يف  امل�صاركة  يف  احلق  الثقافية  احلقوق  اأبرز 

واملادية للموؤلفني يف جماالت االإنتاج العلمي واالأدبي والثقايف.
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الصكوك الدولية التي تناولت الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

واالتفاقية  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  هي  والثقافية 

الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، والعهد 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل 

املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية 

العامل  لحامية  الدولية  واالتفاقية  الطفل،  حقوق  واتفاقية 

ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  أرسهم،  وأفراد  املهاجرين 

اإلعاقة.

تكمن أهمية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف 

كون اإلخفاق يف حاميتها من املمكن أن يشكل آثاراً خطرية، 

املمكن  من  ما  منطقة  من  للسكان  القرسي  اإلخالء  فمثالً 

الترشد وفقدان أسباب  آثار سلبية يسفر عنها  له  أن تكون 

والتشتيت،  االجتامعية  والعالقات  الشبكات  وتدمري  العيش 

وعدم إعامل الحق يف التعليم قد يؤدي اىل مزيد من األمية، 

عدد  ارتفاع  اىل  يؤدي  الصحة  يف  الحق  إعامل  يف  والتقصري 

الوفيات ..الخ.

االقتصادية  بالحقوق  اعرتفت  التي  الدول  من  الكثري  هناك 

اإلعالن  قبل  قوانينها  يف  وضمنتها  والثقافية  واالجتامعية 

كوستاريكا  مثل   ،1948 العام  يف  اإلنسان  لحقوق  العاملي 

التاسع  القرن  التعليم يف اربعينيات  التي اعرتفت بالحق يف 

عرش، وكذلك دستور املكسيك يف العام 1917 والذي كفل يف 

نصوصه الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  أن  يعتقدون  كثريون   

والثقافية هي حقوق جامعية وهذا االعتقاد نابع من كون 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بحاجة إىل جهد 

عىل  ولكن  الحقوق،  عىل  ترتكز  سياسات  ووضع  جامعي 

الفرد  يكتسبها  فردية  حقوق  هي  الحقوق  هذه  العكس 

طفل  يحرم  أن  املمكن  من  أنه  حيث  والدته،  لحظة  منذ 

من التعليم بسبب عدم القدرة عىل دفع الرسوم املدرسية، 

بأداء  تقوم  الرجل وهي  أقل من  أجراً  املرأة  تتقاىض  أن  أو 

عدم  بسبب  التعليم  من  يُحرم  الذي  والطفل  املهام،  نفس 

دفع الرسوم املدرسية بحاجة إىل  نظام لضامن توفري التعليم 

األسايس لجميع األطفال، من خالل هذا املثال تربز الفردية يف 

الحقوق والجامعية يف الجهد والسياسات.

االقتصادية  الحقوق  بني  ويفصل  يفرق  من  هنالك  أن  ومع 

واالجتامعية والثقافية والحقوق املدنية والسياسية ألن كل 

فئة من هذه الحقوق جاءت ضمن عهد خاص بها، إال أن 

تفرقة مصطنعة وجاءت ألسباب  الفئتني كانت  التفرقة بني 

الرويس والغرب  الباردة بني الرشق  بالحرب  تتعلق  تاريخية 

عىل  الرشق  يف  السوق  اقتصاديات  ركزت  حيث  األمرييك، 

اقتصاديات  ركزت  بينام  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

ولعل  والسياسية،  املدنية  الحقوق  عىل  الغرب  يف  السوق 

والحقوق  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بيت  التفريق 

ذلك  عىل  والدليل  اعتباطي  تفريق  هو  والسياسية  املدنية 

أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مل يفرق بينهام، وكذلك 

االتفاقيات الدولية التي جاءت بعد إعالن العهدين الدوليني 

الخاصني بالحقوق االقتصادية واالجتامعية  والحقوق املدنية 

والسياسية، والتي تضمنت هذه الحقوق دون تفرقة، وجاءت 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بني  جامعة  كيل  بشكل 

والثقافية واملدنية والسياسية.

إن حامية واحرتام الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

من مهام الدولة بالدرجة األوىل، فهي تقوم بحاميتها وتقوم 

بالوفاء بالحقوق وذلك من خالل اتخاذ تدابري إلعامل كل حق 

منها، هذا ما يجب أن يقع عىل عاتق الدولة من التزامات 

هو  إمنا  للحقوق  التدريجي  واإلعامل  الحقوق.  هذه  تجاه 

اتخاذ تدابري مالمئة يف حدود أقىص ما تسمح به موارد الدولة 

وهذا ال يعني أن ال يتم اعامل هذه الحقوق إال اذا توافر 

لدى الدولة موارد اقتصادية فافتقار الدولة للموارد ال يربر 

أن تربهن  املحدود والدولة يجب  التأجيل غري  أو  التقاعس 

أنها تبذل كل جهد بغية تحسني التمتع بالحقوق.

ومن أهم االلتزامات التي يجب إعاملها بشكل فوري، القضاء 

واالنضامم  النقابات  تشكيل  يف  الحق  التمييز، وضامن  عىل 

االستغالل  من  األطفال  وحامية  اإلرضاب  يف  والحق  اليها 

املجاين  األسايس  التعليم  يف  والحق  واالجتامعي،  االقتصادي 

واإللزامي للجميع، وعىل الدول أن تتخذ خطوات من أجل 

يف  الرتاجع  لعدم  تدابري  تتخذ  وأن  الحقوق،  هذه  اإلعامل 

عملية إعاملها. 

وتقع عىل عاتق أجهزة الدولة األخرى مثل السلطة الترشيعية 

حامية  مسؤولية  القضائية  والسلطة  التنفيذية  والسلطة 

وتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، باإلضافة 

املجتمع  ومؤسسات  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئات  اىل 

والنقابات  العاملية،  والنقابات  الخاص،  والقطاع  املدين، 

واملنظامت  املانحة،  والوكاالت  اإلعالم،  ووسائل  املهنية، 

الدولية. 

ومن أبز االنتهاكات التي ميكن رصدها يف الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية هي اإلخالء القرسي للناس من منازلهم، 
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بالنفايات، عدم ضامن حد أدىن لألجور، عدم  املياه  تلويث 

منع التضور من الجوع، الحرمان من الوصول إىل املعلومات 

وفصل  واإلنجابية،  الجنسية  بالصحة  املتصلة  والخدمات 

األطفال ذوي اإلعاقة فصالً منهجياً عن نظام املدارس وعدم 

ضامن منح إجازة أمومة لألمهات العامالت. 

يف حاالت الطواريء والكوارث والنزاعات املسلحة ال يوجد 

التقيد  عدم  للدول  يسمح  اإلنسان  حقوق  يف  رصيح  نص 

واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  يتصل  فيام  بالتزاماتها 

فاملطلوب ايالء اهتامم أكرب لحامية الحقوق وخاصة للفئات 

املهمشة. 

للتقايض  قابلة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق 

لكونها  بشأنها  التقايض  إمكانية  عدم  يف  التشكيك  ويعود 

مصاغة صياغة غامضة، ال تسمح للقضاة تربير اصدار الحكم، 

األجر  ماهو  الالئق؟،  السكن  ما هو  ذلك  األمثلة عىل  ومن 

العادل؟.

االقتصادية  للحقوق  التدريجي  اإلعامل  رصد  وميكن 

واالجتامعية والثقافية من خالل تحديد االتجاهات كقياس 

معدالت معرفة القراءة والكتابة ومستوى التحصيل التعليمي 

يف فرتة زمنية معينة وحسب نوع الجنس، وأيضاً من خالل 

التي  للدولة  العامة  والسياسات  القانونية  النصوص  تحليل 

تعنى بإعامل أي حق من الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية، وكذلك من خالل تحليل امليزانيات العامة للدولة.

هناك عدد من آليات الرصد من أهمها هيئات املعاهدات 

املتعلقة  للتقارير  املنهجي  االستعراض  مهامها  تكون  والتي 

بتنفيذ الدولة للمعاهدات، وكذلك البيان التفصييل ملحتوى 

الحقوق وااللتزامات يف إطار املعاهدات عن طريق تعليقاتها 

العامة أو توصياتها، كذلك عن طرق فحص الشكاوي املقدمة 

إجراء  خالل  من  وكذلك  األفراد،  من  ومجموعة  أفراد  من 

تحقيقات يف ظل أوضاع معينة تتوافر خاللها معلومات عن 

حدوث انتهاكات خطرية أو منهجية، ومن خالل اإلجراءات 

اإلنسان  حقوق  مجلس  خاللها  من  يعني  والتي  الخاصة 

خرباء خاصني ومستقلني لتناول أوضاع دولة معينة أو قضايا 

الخاصون  املقررون  يقوم  وكذلك  معينة،  دولة  يف  محددة 

الشكاوي، وزيارات  واستقبال  اإلنسان  أوضاع حقوق  برصد 

للدولة نفسها من أجل االطالع عىل أوضاع حقوق اإلنسان.

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  كذلك  ترتبط 

لكل  الحقوق  تقدم  وقد  وثيقاً،  ارتباطاً  االجتامعي  بالنوع 

وكلام  مختلفة،  بطريقة  الدولة  نفس  يف  واملرأة  الرجل  من 

بالحقوق  التمتع  انخفض  كبرياً  املرأة  ضد  التمييز  كان 

من  كثري  يتصور  وكذلك  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 

الناس أن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية تتطلب 

والكهرباء،  واملياة،  الصحة،  الرعاية  تقديم  الحكومات  من 

والتعليم، والغذاء بشكل مجاين وهذا غري صحيح، ولكن يقع 

عىل عاتق الدولة مسؤولية ضامن أن تتوفر هذه الخدمات 

وغري  املبارشة  التكاليف  أن  يعني  وذلك  ميسورة،  بأسعار 

املبارشة لإلسكان واملياه والرصف الصحي والصحة والتعليم 

ينبغي أال متنع أي شخص من الحصول عىل هذه الخدمات 

كام ينبغي أال تضعف قدرته عىل التمتع بالحقوق االخرى.

املراجع:

• واالجتامعية 	 االقتصادية  الحقوق  بشأن  طرحها  يتكرر  أسئلة 
املتحدة  االمم  مفوضية   ،33 رقم  الوقائع  صحيفة  والثقافية، 
http://www.ohchr.org/ االنسان.  لحقوق  السامية 

 .Documents/Publications/FS33_ar.pdf

• للمؤسات 	 والثقافية-دليل  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
لحقوق  املتحدة  االمم  مفوضية  االنسان،  لحقوق  الوطنية 
املتحدة،  االمم  العدد12،  املهني  التدريب  سلسلة  االنسان، 
http://www.ohchr.org/  ،2005 وجنيف  نيويورك 

 .Documents/Publications/training12ar.pdf
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املحامي �صالح عبد العاطي* 

اإعمال احلق
بالتنمية فـي فل�صطني 

نحو تنمية مبنية على حقوق االإن�صان

العدد 51

* من�سق التوعية والتدريب فـي برنامج قطاع غزة
   الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان



املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  كفله  الذي  االإن�صان  حقوق  من  حق  التنمية  يف  احلق 
14/821 املوؤرخ يف 4 دي�صمرب 1986 عرب اإعالن احلق يف التنمية يف املادة االأوىل التي تن�ص 
على »اأن احلق يف التنمية حق من حقوق االإن�صان غري القابلة للت�صرف ومبوجبه يحق لكل اإن�صان 
وجلميع ال�صعوب امل�صاركة واالإ�صهام يف حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�صيا�صية 
والتمتع بهذه التنمية التي ميكن فيها اإعمال جميع حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية اإعمااًل 

تامًا«.
فالتنمية تعني عملية توسع للخيارات املتاحة أمام اإلنسان 

الناس  تنمية  أنها  أي  ذاتها،  التنمية  عملية  جوهر  باعتباره 

بالناس وللناس، كون اإلنسان هو محرك الحياة يف مجتمعه 

التنمية  فهدف  ومجددها.  ومطورها  وقائدها  ومنظمها 

االهتامم باإلنسان يف مجتمع ما مبا يضمن حقوقه االقتصادية 

والسياسية واملدنية واالجتامعية، بغض النظر عن اتجاهاته 

الفكرية والعلمية والثقافية.

إعامل الحق بالتنمية يف املجتمع الفلسطيني 

الراهنة، بني  الحالة  الفلسطيني يف  باملجتمع  الغالبية  تربط 

مهمة استكامل التحرر الوطني والتحول الدميقراطي يف إطار 

بإنهاء  يتعلق  فيام  وخاصة  واملنظمة،  الفلسطينية  السلطة 

االنتخابات  خالل  من  القرار  صنع  يف  واملشاركة  االنقسام 

الدورية، فالبناء الدميقراطي يعزز من فرص تحقيق أهداف 

مستقلة،  دولة  وقيام  االحتالل  دحر  يف  الوطني  التحرير 

آخذين بعني االعتبار أن إنهاء االنقسام  وإعادة بناء النظام 

إال  يتحقق  ال  دميقراطية  أسس  عىل  الفلسطيني  السيايس 

بالكفاح والنضال املتواصل. 

الناس  مشاركة  وبدون  دميقراطية  بدون  تنمية  توجد  وال 

أن  يجب  التنمية  بأن  املتحدة  األمم  وثائق  أكدت  حيث 

التنمية  أن  ذلك  اإلنسان،  حقوق  احرتام  عىل  مبنية  تكون 

الناس، ومن غري  لقدرات  الطوعي  الحشد  تتطلب  الحقيقة 

إال يف مناخ دميقراطي يحارب ظواهر  املمكن تحقيق ذلك 

ويعزز  املرشوع،  وغري  الرسيع  والرثاء  واالحتكارات  الفساد 

من العدالة االجتامعية واإلنصاف ومكافحة الفقر والبطالة، 

ويعطي الكفاءات املبدعة حقوقها كاملة. إىل ذلك فإن املناخ 

بطريقة  املتاحة  القليلة  املوارد  إدارة  الدميقراطي ميكن من 

اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية  فالتنمية  ونافعة،  رشيدة 

مفاعيل ينبغي لها السري معاً بصورة متناغمة، وهذا هو نهج 

الدمج املحكم  التي تسعى إىل  البرشية االنعتاقية  »التنمية 

وتنظر  البرشية  والتنمية  التحرر  متطلبات  بني  واملتوازن 

إليهام كوحدة متكاملة تعتمد عنارصها عىل بعضها البعض، 

طابع  ذات  مستمرة  عمليات  هي  والتحرر  التنمية  أن  كام 

دينامييك يتطلب التفكري الخالق والحركة املستمرة واملرتافقة 

املحكم  للدمج  نهجها  ويتلخص  واالتجاه،  التوازن  وحفظ 

اإلنسانية  لطاقات  وتفعيل  والتنمية  املقاومة  متطلبات  بني 

ومضاعفة  والتعليم  والرتبية  املجتمعية  املشاركة  خالل  من 

املقبلة يف  األجيال  للمحافظة عىل حقوق  والسعي  الجهود 

يف  جاء  كام  القانون«.  سيادة  وتكريس  املرأة  دور  تفعيل 

تقرير التنمية البرشية الصادر عن جامعة بريزيت 2004.

جديدة  إنتاج  عالقات  نسج  إىل  تحتاج  املستقلة  فالتنمية   

مبنية عىل مبدأ االعتامد عىل الذات، تنمية تهدف إىل رفع 

معدل إنتاجية العمل، إذ إن هذا الرشط  هو »نقطة البداية« 

ارتفاع  االقتصاد هو معدل  األشمل واألكمل ألداء  فاملقياس 

اإلنتاجية  أن هذه  أخرى، عىل  إىل  العمل من سنة  إنتاجية 

التنمية،  عملية  يف  رئيس  كمبدأ  الدافعية  مبفهوم  ترتبط 

أو  الحاكم  تغيري  باإلمكان  أن  يعرف  الذي  الحر  فاملواطنني 

بأن  الحزبية، يعرف  الدميقراطية والحياة  الرئيس من خالل 

مثار جهوده تعود عليه وعىل أوالده، وأن أحداً لن يستطيع 

سلبه حقوقه.

لإلنسان  البرشية  التنمية  إعامل  عىل  طغي  فقد  وتاريخياً   

الشعب  لتحرير  تسعى  التي  السياسية  القضايا  الفلسطيني 

الوطني،  ترابه  عىل  املستقلة  دولته  وإقامة  الفلسطيني 

املعيشية  األحوال  عىل  تُجمع  الدولية  املنظامت  فتقارير 

وطأة  تحت  الفلسطيني  الشعب  يعيشها  التي  املتدنية 

بأغالل  مكبلة  فلسطني  يف  املستدامة  فالتنمية  االحتالل، 

التنمية  لعجلة  الرئيس  املعيق  باعتباره  والحصار  االحتالل 

يف فلسطيني، وقيود أخرى يفرضها االنقسام تتمثل يف فقر 
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اإلدارة  سوء  يف  متمثلة  نواقص  عن  تنجم  والتي  الفرص، 

وغياب سيادة القانون ووحدة املؤسسات واستمرار انتهاكات 

حقوق اإلنسان السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية 

سوق  بني  الحادث  الخلل  التعليم،  جودة  ونقص  والثقافة، 

العمل ومستوى التنمية من جهة وخريجي النظام التعليمي 

هيكل  واختالل  العاملة  إنتاجية  وضعف  أخرى،  جهة  من 

وتدهور  والفقر  البطالة  وتفيش  واألجور  العمل  عالقات 

الذي  واملايل  السيايس  الحصار  بسبب  االقتصادية  األوضاع 

تعيشه مناطق السلطة الفلسطينية ما يعني ضعف العائد 

االقتصادي واالجتامعي، والذي بدوره يؤثر عيل معظم فئات 

واألطفال  الشباب  من  املهمشة  الفئات  وخاصة   املجتمع 

والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

وقد أكدت تقارير الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان وتقارير 

التنمية املتعاقبة والتي أرشف عيل إصدارها برنامج دراسات 

بأن  وأضافت  السابقة  املعيقات  بريزيت  بجامعة  التنمية 

شعبنا  لحقوق  الجسيمة  وانتهاكاته  االحتالل  استمرار 

وحالة  الداخيل  السيايس  التوافق  وغياب  الفلسطيني، 

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  واستمرار  السيايس  االنقسام 

والقوى  املدين  املجتمع  منظامت  دور  وضعف  الداخلية، 

التنموية والدميقراطية يف املجتمع الفلسطيني، تعد أسباب 

أضافية للحد من فرص التنمية.  

التنمية  يف  الحق  وجود  ينكر  البعض  أن  من  وبالرغم   

وخاصة يف ظل وجود االحتالل ونظراً الزدياد من هم تحت 

والفقرية  الغنية  الطبقة  بني  الهوة  واتساع  فقراً،  الفقر  خط 

الحق  أعامل  أن  إال  الفقر،  ويالت  من  معاناتهم  واستمرار 

وهذه  اإلنسان،  لحقوق  أساسية  ضامنة  يعني  التنمية   يف 
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هي األهمية القصوى للحق يف التنمية الذي بدونه لن ينعم 

يف  صموده  لضامن  املطلوبة  االجتامعية  بالحامية  املواطن 

مواجهة االحتالل، األمر الذي ما يستدعي وجود ترشيعات 

قانونية محددة ذات قوة إلزامية تتضمن النص عىل تفعيل 

بااللتزامات  االمتثال  عىل  الرقابة  بها  يناط  هيئات  وإنشاء 

التي يرتبها الحق يف التنمية والبت يف املنازعات التي نشأت 

الحرية  واالنقسام، ونقص  الوطني  التوافق  غياب  من جراء 

والدميقراطية والشفافية واإلدارة الرشيدة للموارد.

 استنتاجات وتوصيات

املجتمع  مشكالت  معالجة  تتطلب  سبق،  ما  إىل  استناداً 

الفلسطيني وجود رؤية وإسرتاتجية سياسية وطنية ومنظور 

تنموي شامل متفق عليه يوجه أداء كافة مؤسسات املجتمع، 

يضمن االستثامر الفعال مصادر املجتمع كافة، ويتيح املجال 

إسرتاتيجية  ضمن  الفلسطيني  املجتمع  طاقات  لتفعيل 

وإنهاء  الفلسطيني  البيت  ترتيب  تضمن  تكاملية،  عمل 

الفلسطيني  السيايس  النظام  بناء  وإعادة  االنقسام  حالة 

عىل أسس دميقراطية، وتعزيز سيادة القانون والدميقراطية 

أوضاع  وإصالح  والسياسية،  االجتامعية  للعالقات  كناظم 

مختلف  أداء  وتطوير  الجامعات  وتحديداً  والتعليم  الرتبية 

املؤسسات الفلسطينية.

وبالرغم من انحسار مؤرشات انجاز رؤية وطنية شاملة  يف 

ظل الحالة الراهنة وتعقيداتها الوطنية واإلقليمية والدولية  

بات من الرضورة العمل عىل  تبني إسرتاتجية تنموية بديلة 

تقوم عىل الربط الوثيق مبتطلبات النضال الوطني التحرري 

بحيث يتم الرتكيز فيها عىل توفري مقومات الصمود للمجتمع 

يف معركة االستقالل الوطني، عىل أن تكون هذه اإلسرتاتجية 

القوى  جميع  قبل  من  فاعلة  ملشاركة  محصلة  البديلة 

اإلسرتاتجية  ربط  االجتامعية مع رضورة  والفئات  السياسية 

الفرص  تكافؤ  ومبدأ  والدميقراطية،  اإلنسان  حقوق  باحرتام 

الكاريث،  االنقسام  تداعيات  الخدمات  وتجنيب  والعدالة، 

تقليص  عرب  االقتصادي  األداء  تحسني  عىل  العمل  وكذلك 

السلطة  مؤسسات  يف  البذخ  مظاهر  عىل  والقضاء  اإلنفاق 

وعرب التخطيط بشكل أفضل الستخدام املواد املتاحة وإنهاء 

االقتصادية  الحقوق  انتهاك  وإنهاء  االحتكارات  مظاهر 

للمواطن.

 ويف هذا السياق نقرتح  أن يُصار إيل تنفيذ حزمة من األنشطة 

واإلجراءات عىل املدى القصري واملتوسط لتقليص رقعة الفقر 

والسياسات  األولويات  تحديد  املشاركة يف  والبطالة وغياب 

والتحديات  املشكالت  مع  للتعامل  الالزمة  واإلسرتاتيجيات 

كافة وفق اإلسرتاتجية املنشودة والتي باتت تتطلب: 

أوالً :  تعزيز قدرة االقتصاد الوطني عىل تحقيق معدل منو 

اقتصادي من خالل خطط وطنية وبرامج تساهم يف تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني.

عىل  وتركيزها  الحكومية  املوارد  تخصيص  إعادة  ثانياً:   

استهداف الفقر والبطالة بشكــل مبارش وفعال.

صندوق  وإيجاد  االجتامعي  للضامن  قانون  إقرار  ثالثاً:   

املجتمع  يف  ملحة  حاجة  أصبح  باعتباره  اجتامعي  تضامن 

الفلسطيني الذي ترتفع فيه كل يوم نسب الفقر والبطالة.

االستثامرات  من  املزيد  وجذب  تحفيز  يف  االستمرار  رابعاً: 

وألموال  لها  األمثل  التوظيف  وضامن  والخارجيـة  املحلية 

املساعدات للمساهمة يف إيجاد فرص العمل.

التعليم  نظام  مخرجات  بني  املواءمة  تحسني  خامساً: 

األكادميي واملهني ومتطلبات سوق العمل املحيل واإلقليمي 

التنمية بني مختلف  توزيع مكتسبات  التفاوت يف  وتقليص 

القطاعات. وتصميم أنظمة وآليات لتساهم يف تعزيز ثقافة 

التكافل االجتامعي، وتغيري أمنـاط السلــوك االجتامعي، مثل: 

االتكال عىل الحكومة وثقافة تلقي  املساعدة، والعزوف عن 

الشهادات  تحصيل  عىل  التهافت  واملهني،  اليـدوي  العمل 

األكادميية )بغض النظر عن مستوى التعليم أو فـرص العمل 

لدعم  وطني  صندوق  إنشاء  عىل  أيضاً  والعمل  املتوفرة(، 

الطلبة والشباب ورفده بالكوادر املتفرغـة واملوارد الكافيـــة 

إليصال خدماته إىل جميع املستحقني للدعم وبكفاءة عالية، 

املتعارف  الدوليـة  األسس  وفق  الصندوق  يعمل  بحيث 

عليهــا. 

سادســاً: إعادة هيكلة التدريب املهني والتقني ورفع كفاءة 

عمــل املؤسســـات املهنيــة بهدف رفــع مســتوى ونوعية 

التدريب وتنويع أشكال التدريب، وضامن مشاركة القطاعني 

األهيل والخاص يف تحديد نوعية التدريب املطلوب يف سوق 

العمل، والرتكيــز عىل إعادة تأهيل وتشــغيل فئات الفقراء 
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والشباب من خالل توفري برامج تدريب وتأهيل لدمجهم يف 

ســوق العمل وحضانات عاملية وإعفاء جمريك عىل مشاريع 

الشباب ملدد زمنية تصل إيل عرش سنوات. 

سابعاً: دعوة الجهات الرسمية واألهلية املهتمة لتأسيس بنك 

معلومات وطني يسهم يف توفري املعلومات وحرية تداولها. 

ومؤسسات  املهمشة  الفئات  ودور  مشاركة  تطوير  ثامناً: 

فاعل  كعنرص  املشاركة  من  ميكنها  بحيث  املدين  املجتمع 

االجتامعي  والفقر  والتخلف  البطالة  لظواهر  التصدي  يف 

السبل  أهم  من  هي  املؤسساتية  التنمية  ألن  واالقتصادي، 

تنمية  إيجاد  يتم  لن  بدونها  والتي  التحديات،  ملواجهة 

حقيقية.

تعمل  قيادة  إيل  وغريها،  التوصيات  هذه  تحتاج  وختاماً 

ظل  يف  الترصف  حسن  يعي  ومجتمع  تنموية  خطط  وفق 

األوضاع الدولية واإلقليمية الراهنة، مبا يجعلنا نستفيد من 

يف  تحدث  التي  التغريات  ومن  وتجاربها  البرشية  انجازات 

لتنمية  إسرتاتجية  تبني  خالل  من  والعامل،  العربية  املنطقة 

شاملة تعزز من صمود الناس ومشاركتهم يف النضال الوطني 

من  الحذر  ويجب  الدميقراطي،  البناء  عمليات  التحرري يف 

مخاطر غياب إسرتاتجية فلسطينية للتنمية األمر الذي يعمق 

من درجة االستالب والتهميش واإلقصاء لكل رشائح املجتمع 

وخاصة الفئات املهمشة.

 وبرغم أهمية كافة التحليالت واالقرتاحات السابقة وغريها 

قدرة  تعظيم  إىل  تطبيقها  يؤدي  والتي  الخرباء  يثريه  ممن 

املدخل  أن  إال  مشكالته،  تجاوز  عىل  الفلسطيني  املجتمع 

الحقيقي للتمكني والتنمية يف املناطق الفلسطينية يكمن يف 

متكني الشعب الفلسطيني من تقرير مصريه، وإنشاء دولته 

جميع  تظافر  يتطلب  وهذا  القدس،  وعاصمتها  املستقلة، 

الجهود الوطنية والعربية والدولية عىل قاعدة احرتام الحق 

وتطبيق  اإلنساين  الدويل  القانون  وقواعد  املصري  تقرير  يف 

يكفل  بشكل  بفلسطني  املتعلقة  الدولية  الرشعية  قرارات 

قيام الفلسطينيني، وبالتعاون مع املجتمع الدويل قيام دولة 

والعدل  والدميقراطية  التنمية  يف  منوذجاً  تشكل  فلسطينية 

والسالم.

فهل نستطيع تحقيق ذلك ؟ تعتمد إجابة هذا السؤال عىل وعي الحركة الوطنية والنخبة السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

وفعالية دور منظامت املجتمع املدين ووعي املواطنني والفئات املهمشة بحقوقهم وقدرتهم عىل بناء حركة اجتامعية مطلبيه 

ودميقراطية تساهم يف تبني إسرتاتجية وطنية تنموية بديلة وتحقيق واقع تنموي أفضل واألمر ليس مستحيل ولكن الحقوق 

تُنتزع وال توهب. 
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ال�صكن
فـي قطاع غزة اأزمــة

يفاقمها احل�صار
مركز امليزان حلقوق االإن�صان

28
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ن�صر موؤخرًا مركز امليزان حلقوق االإن�صان ورقة حقائق بعنوان )ال�صكن يف قطاع غزة 
امل�صتمرة  الفجوة  واقع  عن  عامة  �صورة  الورقة   هذه  وتقدم  احل�صار(  يفاقمها  اأزمة 
بها،  املرتبطة  اخلدمات  و�صعف  منها  املعرو�ص  وقلة  امل�صاكن  على  الطلب  زيادة  بيت 
عامة،  �صكانية  موؤ�صرات  الورقة  وتتناول  االمكانات.  و�صعف  احل�صار  ا�صتمرار  ظل  يف 
واأو�صاع امل�صاكن من حيث التوافر واملالءمة، وذلك بهدف الوقوف عند التحديات التي 
تعّوق توفري الوحدات ال�صكنية، ومتتع �صكان القطاع باحلق يف ال�صكن املالئم، واخلروج 
بتو�صيات من �صاأنها اأن ت�صاهم بو�صع حلول متكن اجلهات املعنية ويف مقدمتها املعنيني 

بقطاع االإ�صكان من التغلب على تلك التحديات. 
والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  احلقوق  مع  وان�صجامها  الورقة  هذه  والأهمية 

خا�صة احلق يف ال�صكن املالئم ارتاأينا ن�صرها يف  )الف�صلية(.

السكان مؤرشات عامة1

يقدر عدد سكان قطاع غزة بحوايل )1.7( مليون نسمة، منهم )864( ألف ذكر و)873( ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها . 1

)103.2( ذكر لكل )100( أنثى.

وصلت الكثافة السكانية يف قطاع غزة التي ال تتجاوز مساحته )365( كم2، إىل )4.661( فرد/ كم2.. 2

يعترب املجتمع الغزي مجتمعاً فتياً، حيث يُشكل صغار السن دون الخامسة ما نسبته )%16.5(، ونسبة األفراد يف الفئة . 3

العمرية من )14-0( سنة )%43.3(، بينام نسبة األفراد الذين تبلغ أعامرهم )65 سنة فأكرث( )2.4%(.

بلغ معدل الخصوبة الكلية يف قطاع غزة )5.2( مولود.. 4

بلغ معدل النمو السنوي للسكان يف قطاع غزة )3.44%(.. 5

املساكن اكتظاظ وضعف يف الخدمات 

تقدر عدد الوحدات السكنية يف قطاع غزة بحوايل )261( ألف وحدة سكنية.2. 1

بلغت نسبة األرس الغزية التي تعود ملكية املسكن فيها ألحد أفراد األرسة )%83(، يف حني أنه تعيش )%7( من األرس . 2

يف مساكن مستأجرة، بينام تعيش )%10( من األرس دون مقابل، مقابل عمل، وأخرى. 

متوسط كثافة السكن يف قطاع غزة تبلغ )%1.6( فرد للغرفة، بينام يعيش ما نسبته )%9.6( من سكان القطاع يف . 3

مساكن ذات كثافة مرتفعة بواقع )3( أفراد أو أكرث يف الغرفة الواحدة.

تسكن )%59.5( من األرس يف قطاع غزة يف مساكن عىل شكل شقة، يف حني تسكن )%37.1( من أرس يف مساكن عىل . 4

شكل دار، بينام تسكن )%2.3( من األرس يف مساكن عىل شكل فيال، أما باقية األرس ونسبتها )%1.1( تسكن عىل شكل 

1  الجهاز املركز لإلحصاء الفلسطيني،2013. أحوال السكان املقيمني يف فلسطني، 2013. رام الله- فلسطني.

قدر عدد الوحدات السكنية القامئة يف قطاع غزة عام 2007 بـ )245.623( وحدة سكنية، كام ورد يف إحصائيات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 2007. وبناء عىل   2
البيانات الواردة من اإلدارة العامة لألمن الجمريك عن كميات مواد البناء التي دخلت إىل قطاع غزة منذ 2007؛ فيمكن تقدير أنه تم إنشاء حوايل )15( ألف وحدة سكنية منها 

حوايل)5( آالف وحدة سكنية )إعادة إعامر( وقرابة )11( ألف وحدة سكنية نفذت بواسطة القطاع الخاص يف الفرتة من2011 - مايو2013، وعليه فإن  عدد الوحدات السكنية  

الحايل  يف قطاع غزة يقدر بحوايل  )261( ألف وحدة سكنية. وزارة األشغال العامة واإلسكان، معلومات بناء عىل طلب الباحث، 10/9/2013.
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غرفة مستقلة، خيمة، براكية، وأخرى.

تتصل )%90.2( من األرس الغزية بشبكة املياه العامة، و)%99.9( بشبكة الكهرباء العامة، و)%75(  بشبكة الرصف . 5

الصحي.3اإلشارة لتلك االحصائيات رغم أهميته إال أنه بحاجة لتوضيح عدد من الحقائق التالية:

يصل تلوث مياه الرشب يف قطاع غزة إىل ما نسبته)%95(، مع نقص حاد يف املياه يف ظل السحب الجائر من . أ

الخزان الجويف وهو املصدر الوحيد للمياه. كام أن انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر عطل وال يزل من توفري خدمات 

املياه.

يعاين سكان قطاع غزة من انقطاع متكرر للتيار الكهربايئ، يصل من )12-8( ساعة يومياً.. ب

للرصف . ج كوسائل  املفتوحة  والقنوات  االمتصاصية  الحفر  عىل  غزة،  قطاع  يف  املسكان  من   )25%( نسبة  تعتمد 

الصحي، مبا يحمله من مخاطر حقيقية عىل صحة اإلنسان والبيئة.

املساكن عجز واحتياج متزايد

الزيادة  بـ )75.334( وحدة سكنية، وباالعتامد عىل معدل  السكنية حتى منتصف 2011  الوحدات  العجز يف  يقدر 

تكون كام يف  السنوية  الزيادة  فان  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  تقديرات  املتناقص حسب  الطبيعية )6%( 
الجدول التايل:4

 االحتياجات السنوية من الوحداتالسنة
السكنية

االحتياجات الرتاكمية من الوحدات 
السكنية

75.33475.334منتصف2011

201214.91390.247

201315.779106.026

201416.643122.669

201517.541140.210

201618.470158.680

201719.425178.105

201820.500198.605

201921.400220.005

202022.500242.505

يوضح الجدول أعاله عدداً من الحقائق أهمها ما ييل:

تقدر االحتياجات من الوحدات السكنية  بـ )1100-800( وحدة سكنية سنوياً.. 1

تصل االحتياجات الحالية من الوحدات السكنية إىل حوايل )91.026( وحدة سكنية.5. 2

3  الجهاز املركز لإلحصاء الفلسطيني، مرجع سابق.

4  دراسة قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان بإعدادها بالتعاون مع ملجلس الرنويجي )NRC(، املرجع السابق.
5  يبلغ احتياج قطاع غزة الحايل يف العام )2013( حوايل  )106.026( وحدة سكنية، و بتقدير أنه تم إنشاء حوايل )15( ألف وحدة سكنية مبا فيها مشاريع 

إعادة اإلعامر والقطاع الخاص  يف الفرتة من 2011 - مايو2011، خالل االنفراجة العمرانية التي شهدها قطاع غزة بعد دخول كميات من مواد البناء عرب 

األنفاق واملعابر، فهذا يعني أن القطاع ال يزل بحاجة إلنشاء حوايل ) 91.026( وحدة سكنية  لتغطية العجز السكني الحايل. املرجع السابق.
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يتوقع أن تبلغ االحتياجات من الوحدات السكنية . 3
عام 2020 حوايل)227.505( وحدة سكنية.6

مشاريع اإلسكان احتياجات متزايدة وانجازات محدودة7

العامة واإلسكان وبالتنسيق . 1 قامت وزارة األشغال 

وبرنامج   )UNRWA(الدولية الغوث  وكالة  مع 

 )1892( ببناء   ،)UNDP( اإلمنايئ  املتحدة  األمم 

العام  قبل  املهدمة  املنازل  ذوي  لتعويض  وحدة 

.2008

2 . )2600( واإلسكان  العامة  األشغال  الوزارة  أنشأت 

وحدة سكنية لتعويض مترضري العدوان اإلرسائييل 

املتمثل بعملية الرصاص املصبوب، وأنشأت )212( 

وحدة سكنية لتعويض مترضري العدوان اإلرسائييل 

املتمثل بعملية عامود السحاب.

ببناء ما يقارب )11( . 3 قام املواطنون واملستثمرون 

ألف وحدة سكنية.

يوجد )17.950( وحدة سكنية قيد النفيذ، وهناك . 4

)13( مرشوعاً سكنياً قيد التخطيط واالعتامد.

العامة . 5 األشغال  وزارة  طريق  عن  بناؤه  تم  ما 

 )UNRWA(الدولية الغوث  ووكالة  واإلسكان 

يشكل   ،)UNDP(اإلمنايئ املتحدة  األمم  وبرنامج 

)%30( من إجاميل ما بُني من وحدات سكنية يف 

قطاع غزة.

مجموع ما تم بنائه من وحدات سكنية يف قطاع . 6

غزة ال يغطي سوى )%14( من حاجة سكان قطاع 

غزة.

مشاريع اإلسكان وتحديات التنفيذ8

له . 1 غزة   قطاع  عىل  املفروض  اإلرسائييل  الحصار 

6  يتوقع أن يصل احتياج قطاع غزة من الوحدات السكنية يف العام 2020 
حوايل )242.505( وحدة سكنية  وبطرح ما تم إنشاؤه يف الفرتة من 2011 

– منتصف 2013 وهوما يقارب حوايل)15( ألف وحدة سكنية،  يصبح 

االحتياج من الوحدات السكنية حوايل )227.505(وحدة سكنية. املرجع 

السابق.

7  وزارة األشغال العامة واإلسكان، مرجع سابق. ووكالة الغوث الدولية، 

معلومات بناء عىل طلب الباحث، 4/9/2013.

8  املرجع السابق.

مشاريع  تنفيذ  عىل  الخطرية  السلبية  تداعيات 

البناء  مواد  يف  الشديد  مع ضعف  سيام  اإلسكان، 

الواردة عرب معرب كرم أبو سامل، وبعد قيام الجانب 

املرصي باإلغالق املتكرر ملعرب رفح وهدم األنفاق 

والتي كانت تستخدم إلدخالها.

عىل . 2 اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  موافقة  طلب 

الدولية  التي تنفذها املؤسسات  مشاريع اإلسكان 

التنفيذ لفرتات  ومنها وكالة الغوث الدولية، يأخر 

طويلة يف املتوسط تصل إىل )6( شهور، ويف بعض 

األحيان تتعدى السنة. 

املستمرة، . 3 اإلرسائييل  االحتالل  قوات  اعتداءات 

ملساكن  تدمري  بالغالب  عنها  ينتج  والتي 

الفلسطينيني ومرافقها وبناها التحتية.

غياب املصادر التمويلية الكافية.. 4

ندرة األرايض السكنية وارتفاع أسعارها، ما يضاعف . 5

من تحديات بناء مزيداً من الوحدات السكنية.

البطالة . 6 ظاهريت  وتفيش  االقتصادية  األوضاع  سوء 

املواطنني  بناء  عىل  القدرة  دون  يحول  والفقر 

وحدات سكنية جديدة.

تشري ورقة الحقائق هذه، إىل وجود أزمة متفاقمة يف السكن 

يف قطاع غزة وضعف يف الخدمات املرتبطة به، يف ظل زيادة 

يف  كبري  نقص  مقابل  السكان،  تعداد  يف  ومرتفعة  مطردة 

عدد الوحدات السكنية، وعدم تلبية مشاريع اإلسكان للحد 

األدىن من احتياجات السكان، األمر الذي يرجع بشكل أسايس 

للحصار وضعف االمكانات. وقد تسبب هذا الواقع بارتفاع 

نسبة األفراد الذين يعيشون يف املسكن الواحد، كام أن واقع 

صحي  رصف  ومياه  مياه  من  بالسكن  املرتبطة  الخدمات 

وجود  يعني  ما  اإلشكاليات،  من  العديد  تعزوها  وكهرباء، 

فجوة كبرية بني واقع السكن يف قطاع غزة والحق يف السكن 

املالئم وفقا للمعاير الدولية ذات العالقة.

عىل ضوء ما أوردته هذه الورقة من حقائق تشري إىل غياب 

الحق يف السكن املالئم يف قطاع غزة، وانطالقاً من دور مركز 

ويف  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  يف  اإلنسان  لحقوق  امليزان 

الذي  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  مقدمتها 

وبهدف  ركائزها،  أهم  أحد  املالئم  السكن  يف  الحق  يشكل 
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املساهمة يف متكني سكان القطاع من التمتع بحقهم يف السكن املالئم، فإنه يتقدم بالتوصيات التالية:

أن يويف املجتمع الدويل بواجباته القانونية واألخالقية وفقاً لقواعد القانون الدويل وذلك بالقيام مبا ييل:. 1

متكني الفلسطينيني من التمتع بحقهم يف السكن املالئم، من خالل متكينهم يف أراضيهم وتحكمهم يف مواردهم وحرية . أ

حركتهم.

الضغط عىل قوات االحتالل بوقف سياسة العقاب الجامعي ورفع يد عدوانها عن الشعب الفلسطيني، وذلك بضامن . ب

فوراً،  القطاع  املفروض عىل  الحصار  ورفع  غزة،  قطاع  السكنية يف  املدنيني  السكان  أوضاع  للمسئوليات عن  تحملها 

والسامح للجهات املعنية بقطاع اإلسكان بإدخال ما يلزمها من احتياجات.

توفري الحامية للسكان املدنيني يف األرض املحتلة وملمتلكاتهم مام يتعرضون له من عدوان من قبل قوات االحتالل، . ج

الكبري يف  النقص  السكن ومفاقمة  الحق يف  االنسان والسيام  تدهور حالة حقوق  استمرار  يزل يف  والذي ساهم ومل 

الوحدات السكنية يف قطاع غزة.

قيام الدول املانحة مبساهمة أكرث فاعلية يف مشاريع اإلسكان يف قطاع غزة وفقاً الحتياجات املجتمع.. 2

وقطاع خاص . 3 وغري حكومية  مؤسسات حكومية  من  كافة  اإلسكان  قطاع  العاملة يف  املحلية  الجهات  تكاثف جهود 

والتنسيق الفاعل فيام بينها، مبا يساهم بشكل أكرث فاعلية يف توفري الدعم والتسهيالت املناسبة التي تساهم يف تخفيف 

أزمة السكن يف قطاع غزة.

رسعة إنهاء االنقسام الذي كان له أثرا سلبيا عىل تجنيد الدعم وإدارة مشاريع اإلسكان بالشكل املناسب.. 4
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دور املوؤ�ص�صــات الوطنيــة حلقــوق االإن�صان

فـــي التعليم احلقوقي
املحامي معن ادعي�ص* 

العدد 51

* باحث قانوين
   الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان



فـي الفرتة ما بني 3-1 ت�سرين اأول 2013، تقدمت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان )املوؤ�س�سة 
الوطنية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان( فـي املوؤمتر الذي عقدته جامعة اخلليل حتت 
خربات   - القانوين  للتعليم  العاملية  املناهج  حول:  دويل  علمي  “موؤمتر  عنوان 
فـي  االإن�صان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ص�صات  بورقة عمل حول »دور  اأجل فل�صطني«  من 

التعليم احلقوقي«.

عالجت الورقة موضوعها يف محورين اساسيني، تطرق أولهام 

دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف التعليم الحقوقي 

عىل املستوى الدويل، يف حني تناول املحور الثاين دور املؤسسة 

الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنسان يف التعليم الحقوقي.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  أن  اىل  الورقة  وأشارت 

تعترب هيئات رسمية لها والية قانونية دستورية او ترشيعية 

لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان. وهي جزء من أجهزة الدولة، 

الترشيعية  الثالثة  سلطاتها  من  الي  تخضع  ان  دون  لكن 

كونها  من  االنتقاص  دون  وبالطبع،  والتنفيذية.  والقضائية 

مسؤولة امام الهيئة الترشيعية يف الدولة أو انها مُتّول بشكل 

جزيئ او كيل من موزنتها العامة.

تعزيز  اإلنسان عىل  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تعمل  كام 

وحامية حقوق اإلنسان يف الدولة، وتساهم بشكل فاعل يف 

نرش وتعليم هذه الحقوق، انطالقا من قناعتها برضورة العلم 

بهذه الحقوق كمقدمة رضورية للمطالبة بها. 

التعليم  عملية  يف  عدة  وسائل  املؤسسات  هذه  وتستخدم 

والتعريف بهذه الحقوق وكيفية اقتضاءها بحرية ومساواة 

ودون متييز بني إنسان واخيه اإلنسان يف الحصول عىل هذه 

الحقوق.

وأشارت الورقة التي تقدمت بها يف املؤمتر اىل العالقة الوثيقة 

عن  عبارة  هو  القانون  ان  باعتبار  والحقوق،  القانون  بني 

الوعاء الذي يحتوي الحقوق، ويبني اليات اقتضاءها، ومقدار 

يختلف  إذ  الدولة.  يف  إنسان  كل  بها  يتمتع  التي  الحقوق 

مقدار الحقوق التي متنحها ترشيعات دولة ما لإلنسان عن 

مقدار الحقوق التي متنحها دولة اخرى، ويتدخل يف تحديد 

للدولة  االقتصادية  كاالمكانيات  كثرية،  ظروف  املقدار  هذا 

ومستوى تفهمها وقناعتها بحقوق اإلنسان املقرّة يف املواثيق 

الدولية لحقوق اإلنسان. 

فالقانون الدويل لحقوق اإلنسان تضمن جملة من الحقوق 

هذه  أن  سوى  وجد،  اينام  بعامة  اإلنسان  بها  يتمتع  التي 

الدول  كافة  يف  االهتامم  أو  األثر  ذات  لها  ليس  الحقوق 

بنفس الدرجة. وقد تركز دولة ما عىل حقوق معينة تهملها 

دولة اخرى، فمثال قد تهتم فلسطني بالحق يف الصحة، وال 

تهتم بحقوق العامل املهاجرين، يف حني يكون هناك اهتامم 

اكرب بحقوق العامل املهاجرين يف دول أخرى كدول الخليج 

والسياسية  املدنية  بالحقوق  اخرى  دول  تهتم  وقد  العريب. 

عىل حساب الحقوق االقتصادية واالجتامعية .  

وبالطبع، دون االنتقاص من الناحية النظرية من كون ان كل 

حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتامعية هي كل 

متكامل ال ميكن تجزئتها.

املفعول  النافذة  الترشيعات  اهتامم  اىل  الورقة  أشارت  كام 

التي  اإلنسان  حقوق  من  بجملة  الفلسطينية  االرايض  يف 

نصت عليها املواثيق الدولية، حيث تضمن القانون االسايس 

امام  املساواة  يف  كحقه  الحقوق  من  جملة  الفلسطيني 

يف  وحقه  الجسدية،  سالمته  يف  وحقه  والقضاء،  القانون 

محاكمة عادلة، وحقه يف حرمة مسكنه، وحقوقه يف السكن 

والتعليم والعمل والتنظيم النقايب وتشكيل الجمعيات، وحقه 

الحقوق  من  عدد  اىل  باالضافة  هذا  واالنتخاب،  الرتشح  يف 

الوقت،  نفس  ويف  االخرى.  والعامة  الشخصية  والحريات 

النصوص  آالف  عىل  الفلسطينية  القوانني  اوعية  احتوت 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  |  فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني

34



املبينة لكيفية اقتضاء تلك الحقوق، كالترشيعات القضائية، 

الجزائية(،  واالجراءات  )العقوبات  الجنائية  والترشيعات 

الرأي  وحرية  االعالمية  والترشيعات  الصحية،  والترشيعات 

والتعبري، وغريها الكثري.

وقد عملت املؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنسان1 

بحقوق  الوعي  ونرش  التدريب  عملية  يف  نشط  بشكل 

التعليم  عملية  يف  املبذولة  الجهود  أن  غري  بعامة،  اإلنسان 

القانوين والحقوقي ال تزال دون املستوى املطلوب، وبحاجة 

اىل اجراءات ترشيعية وعملية من اجل دفعها قدما.

الذي  االستنتاج االسايس  أن  اىل  الورقة  نهايتها، خلصت  ويف 

ميكن الخلوص اليه هو أن هناك مسافة كبرية بني املهامت 

حقل  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باملؤسسات  املنوطة 

التعليم وال سيام التعليم الحقوقي والقانوين بحسب املباديء 

املتعلقة بهذه املؤسسات الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان 

التابعة لالمم املتحدة  يف العام 1992، واملهامت املامرسة من 

الفلسطينية لحقوق اإلنسان بالفعل  قبل املؤسسة الوطنية 

الورقة  اذ يالحظ من خالل ما جاء يف هذا  املجال.  يف هذا 

غلبة الدور التعليمي والتثقيفي غري الرسمي كربامج التوعية 

والتدريب، عىل النشاطات املنفذة من قبل املؤسسة الوطنية 

الرسمي  التعليمي  الدور  عىل  اإلنسان  لحقوق  الفلسطينية 

يف  املشاركة  سيام  وال  املؤسسة  هذه  به  تقوم  ان  املفرتض 

جهة،  من  والحقوقية  القانونية  التعليمية  السياسات  رسم 

واملشاركة يف تنفيذ هذا السياسات من جهة اخرى.

الفلسطينية  الوطنية  املؤسسة  مشاركة  تفعيل  أجل  ومن 

لحقوق اإلنسان يف عملية التعليم القانوين والحقوقي الرسمي 

قرار  يف  اإلنسان  لحقوق  الفلسطينية  الوطنية  املؤسسة  عىل  اطلق    1

تشكيلها العام 1993 تسمية )الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق 

عىل   2006 العام  وحتى  الحني  ذلك  منذ  املؤسسة  واعتادت  اإلنسان(، 

ثم  املواطن(،  لحقوق  املستقلة  الفلسطينية  )الهيئة  تسمية  استخدام 

استخدمت تسمية )الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان( يف العام 2007، ثم 

)الهيئة املستقلة لحقوق  ما لبثت ان تحولت عنه واستخدمت تسمية 

هذه  ويف  االن.  واىل   2008 العام  منذ  املظامل(  ديوان  اإلنسان-  لحقوق 

الورقة استخدمنا تسمية )املؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنسان( 

للداللة عىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان- ديوان املظامل/ التي تعمل 

الوطنية  املؤسسات  كافة  ان  االول،  لسببني:  وذلك  حاليا،  فلسطني  يف 

وهذه  لها،  دويل  قانوين  كسند  باريس  مباديء  تعتمد  اإلنسان  لحقوق 

والسبب  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  تسمية  تستخدم  املباديء 

الثاين، وهو ان هناك نقاشات أولية تدور اليوم، سواء داخل املؤسسة او 

خارجها الطالق تسمية )املؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنسان( 

عىل هذه الهيئة.

الفلسطينية  التعليمية  واملؤسسات  والجامعات  املدارس  يف 

بعامة، أوصت الورقة مبا ييل:

الوطنية ( 1 املؤسسة  أعامل  ينظم  الذي  القانون  وضع 

الفلسطينية لحقوق اإلنسان، ويضع املأسسة القانونية 

للدور الذي يتوجب ان تلعبه يف عملية التعليم الحقوقي 

املختلفة،  املجتمع  ومؤسسات  واملدارس  الجامعات  يف 

يف  املؤسسة  بإرشاك  الرسمية  املؤسسات  يلزم  وكذلك 

عملية رسم السياسات التعليمية ويف  عملية تنفيذ هذه 

السياسات.

دولة ( 2 التزام  من  وانطالقا  اعاله،  القانون  اقرار  اىل حني 

ستعمل  بأنها   2002 لعام  االسايس  قانونها  يف  فلسطني 

واملواثيق  االعالنات  اىل  االنضامم  عىل  ابطاء  دون 

االقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان وحرياتها 

الرسمية  املؤسسات  عىل  الرضوري  من  فإن  االساسية، 

املختلفة االلتزام بإرشاك املؤسسة الوطنية الفلسطينية 

لحقوق اإلنسان يف عملية رسم السياسات التعليمية يف 

املجاالت الحقوقية والقانونية املختلفة، وايضا يف عملية 

تنفيذ هذه السياسات.

العالقة ( 3 مبأسسة  الفلسطينية  الجامعات  قيام  رضورة 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الفلسطينية  املؤسسة  مع 

وارشاكها يف رسم السياسات التعليمية املتعلقة بحقوق 

تنفيذ  عملية  يف  كذلك  وارشاكها  املختلفة،  اإلنسان 

هذه السياسات. ويف نفس الوقت، إيفاد طلبة كلياتها 

التدرب  اجل  من  املؤسسة  اىل  املختلفة  الحقوقية 

املعونة  اجل طلب  ومن  اإلنسان  والتعلم عىل حقوق 

القانوين او الحقوقي يف مراحل  منها يف عملية البحث 

الدراسة الجامعية املختلفة. 

لحقوق ( 4 الوطنية  الفلسطينية  املؤسسة  قيام  رضورة 

اإلنسان بوضع نظام تدريبي، يقوم عىل اساس تناوبها 

عىل استضافة عدد من املتدربني، ملدة شهر مثال، بهدف 

تعريفهم بحقوق اإلنسان املختلفة، وباالليات الوطنية 

والدولية املستخدمة يف حامية هذه الحقوق وتعزيزها.

بالنقابات ( 5 املتعلقة  الترشيعات  مراجعة  رضورة 

الحقوقية املختلفة، وذلك بهدف اعتامد فرتة التدريب 

لحقوق  الوطنية  املؤسسة  يف  الطالب  يقضيها  التي 

عليه  املفروضة  االلزامي  التدريب  مدة  اإلنسان ضمن 

مبوجب القانون.
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ر�صالة مفتوحة 
العاملــي  اليــوم  مبنا�صبــة 
لالأ�صخا�ص ذوي االإعاقة 

اإ�صالم التميمي * 

* من�سق وحدة التدريب والتوعية اجلماهريية
   الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان
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يف  دي�صمرب  من  الثالث  يف  العامل   يحتفل 
لالأ�صخا�ص  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  عام  كل 
االأمم  اأقرته  الذي  اليوم  االإعاقة وهو  ذوي 
هذه  الحياء  كيوم   1992 العام  يف  املتحدة 
والتوعية  ق�صاياهم  اإثارة  عرب  املنا�صبة 
وجاءت  منا�صرتها،  اإىل  والدعوة  بحقوقهم 
وجود  ا�صتمرار  ظل  يف  املنا�صبة  هذه 
والت�صريعية  البيئية  احلواجز  من  الكثري 
وال�صيا�صاتية التي حتول دون اإمكانية و�صول 
حقوقهم  اإىل  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص 
منا�صبة  وهي  باالآخرين  اأ�صوة  بها  ومتتعهم 
ن�صلط فيها ال�صوء على واقع االأ�صخا�ص ذوي 
االإعاقة يف فل�صطني يف ظل ما يعاي�صونه من 
اإق�صاء وتهمي�ص وحتديات �صيا�صية وثقافية 
من  حتد  والتي  واقت�صادية  واجتماعية 
اإمكانية م�صاركة هذه الفئة يف احلياة العامة 
متتعهم  على  ذلك  واأثر  الو�صول   وفر�ص 
الدولية  املعايري  عليها  ن�صت  التي  بحقوقهم 

والت�صريعات الوطنية حلقوق االإن�صان.

 وهي مناسبة لتذكري املسؤولني وصناع القرار  بواقع حقوق 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتحديداً  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

لالنتهاك  األكرث عرضة   الفئات  بني  والتي هي من  الذهنية 

العام  هذا  يف  الهيئة  تؤكد  اإلعاقات.  باقي  بني  من  والعزل 

عىل أن هناك حاجة حقيقية لصانعي السياسات من أصحاب 

الواجب أن يكونوا أكرث معرفة وإطالًعا بواقع األشخاص ذوي 

اإلعاقة الذهنية. وهذا بالتايل يقودنا إىل رضورة إيجاد قاعدة 

للباحثني  يتسنى  يك  متاحة  إحصائية  ومعلومات  بيانات 

واملهتمني والعاملني يف هذا املجال إعداد الدراسات والبحوث 

وإعداد الخطط واملبادرات التي تهدف إىل النهوض بواقعهم.  

فهّن  اإلعاقة  ذوات  النساء  أمام  أكرث  التحديات  وتتفاقم 

من  كونهن  مزدوجاً  متييزاً  يواجهون  نساء  لكونهم  باإلضافة 

ذوات اإلعاقة. 

لقد شهد العام )2012( بعض التطورات االيجابية عىل صعيد 

النهوض بواقع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مستوى السياسات 

األعىل  املجلس  تشكيل  إعادة  بينها  من  الوطنية  والتدابري 

لالعاقة وإطالق الخطة الوطنية اإلسرتاتيجية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. 

وعىل صعيد املامرسات االحتاللية اإلرسائيلية فان اإلجراءات 

التعسفية بحق الشعب الفلسطيني كانت لها آثاراً واضحة 

ومبارشة عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من بينها الحواجز 

العسكرية  وجدار الضم والتوسع العازل مام يؤثر عىل متتع 

بالسكن  والحق  بالتنقل  الحق  يف  اإلعاقة   ذوي  األشخاص 

املالئم، عالوة عىل استمرار اعتقال إرسائيل لعرشات األرسى 

من األشخاص ذوي اإلعاقة املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية 

املحرومني من العالج والرعاية الطبية الالئقة.  

الالئق  العمل  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  أن  إىل  يشار 

والقرارات  السياسات  صعيد  عىل  املحرز  التقدم  كل  ورغم 

يراوح  زال  ما  الواقع  أرض  عىل  التطبيق  أن  إال  الحكومية 

اإلمكانيات  بتوافر  تتعلق  وأعذار  مربرات  نتيجة  مكانه 

إنفاذ وإعامل حقوق األشخاص ذوي  أن  العلم  واملوارد مع 

األشخاص  تجاه  املجتمعية  النظرة  بتغري  أكرث  يرتبط  اإلعاقة 

النهج املبني عىل الحقوق بدل  ذوي اإلعاقة واالرتكاز عىل 

الحاجة والعمل  التقليدية والتي كانت تكرس مبدأ  األمناط 

الخريي واإلغايث. 

من  مجموعة  عىل  التأكيد  الهيئة  تعيد  املناسبة  هذا  ويف 

النقاط موجهة إىل صناع القرار وأصحاب الواجب. 

املتعلقة . 1 الوطنية  الترشيعات  مراجعة  رضورة 

والعمل  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  الخاصة  بالترشيعات 

عىل مواءمتها مع املعايري الدولية. 

رضورة التنسيق والتشبيك مع باقي املؤسسات العاملة . 2

يف هذا الحقل عىل قاعدة الرشاكة وتبادل املعلومات. 

الدولية . 3 االتفاقية  عىل  واملصادقة  التوقيع  عىل  العمل 

الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 

التعاطي مع قضايا األشخاص . 4 الحقوقي يف  النهج  تبني 

ذوي اإلعاقة. 

الرتكيز عىل الفئات املستضعفة األكرث عرضة للتهميش . 5

الذهنية،  اإلعاقة  ذوي  )األشخاص  والعزل  واإلقصاء 

اإلعاقة،  إعانات  تقديم  يف  اإلعاقة(  ذوات  النساء 

الحكومية  املوازنات  اإلعاقة يف  بند  أدراج  إىل  باإلضافة 

وخطط التنمية الوطنية. 

عىل . 6 والخاص  الحكومي  القطاعني  يف  املشغلني  إلزام 

تطبيق النص املتعلق بتشغيل نسبة الـ %5 عىل األقل، 

وتوفري كل ما يلزم لهم من مواءمات وأدوات تساعدهم 

للقيام مبهامهم الوظيفية.
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نبذة تعريفية
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفلسطيني، وهي تتمتع 

.)ICC( بالعضوية الكاملة يف اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات  يارس  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم  بقرار/  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الهيئة  أُنشئت 

30/9/1993. وقد نرش املرسوم الحقاً يف الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( تحت رقم 

)59( لعام 1995. مبوجب املرسوم، تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة عىل النحو التايل: »متابعة وضامن توافر متطلبات 

واألجهزة  الدوائر  مختلف  عمل  ويف  الفلسطينية،  واألنظمة  والترشيعات  القوانني  مختلف  يف  اإلنسان  حقوق  صيانة 

واملؤسسات يف دولة فلسطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية.« وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األسايس مبا يضمن 

الدكتورة حنان  األول  العام  مفوضها  وكان  العام 1994،  بداية  منذ  نشاطاتها  الهيئة  مارست  وقد  وفعاليتها.  استقاللها 

عرشاوي صاحبة الفكرة واملحرك األول لتأسيسها.

ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها املواطنون بشأن 

االنتهاكات املتمثلة بحقوق اإلنسان، والتي تقع عىل املواطن الفلسطيني من قبل السلطة التنفيذية، ونرش الوعي القانوين 

والحقوقي، والرقابة عىل الترشيعات والسياسات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

الرؤيـــــا 
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة واملساواة والحرية وحقوق اإلنسان.

تؤمن الهيئة بأن املجتمع الذي يصون حقوق اإلنسان ويحرتم حرياته هو مجتمع حر، يسمح ملواطنيه بالعيش بكرامة 

وعدالة متأصلة، يكونون فيه أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، ويتمتعون بتكافؤ الفرص والحريات كافة.

الرسالــة 
تسعى الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية إىل حامية وتعزيز حقوق اإلنسان استناداً للقانون األسايس الفلسطيني واملعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان، وباالرتكاز إىل النهج املبني عىل الحقوق.

تعمل الهيئة، بحسب رسالتها، وبصفتها الهيئة الوطنية الفلسطينية، عىل حامیة وتعزيز حقوق اإلنسان لكل فرد. وينبع 

هذا االلتزام واإلطار الفكري الذي يوضح املرجعية الرئيسية لعملها ورسالتها من القانون األسايس الفلسطيني، الذي يؤكد 

تعهده بحقوق اإلنسان.

القيم الناظمة
الكرامة اإلنسانية  •  املساواة  •  عدم التمييز  •  العدل

املشاركة  •  االستقاللية  •  املصداقية  •  الحيادية  •  الشفافية  •  املساءلة
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديـوان المظالم”

The Independent Commission for Human Rightsالفصلية
األمنية  باألجهزة  تتعلق  الشكاوى  كانت  سواء  لحقوقهم،  انتهاكات  وفيها  املواطنني،  من  تتلقاها  التي  الشكاوى  الهيئة  تتابع 

الفصل  مثل  العامة،  املدنية  واملؤسسات  بالوزارات  تتعلق  شكاوى  أو  القانونية،  اإلجراءات  اتباع  دون  والتوقيف  كاإلعتقال، 

التعسفي من الوظيفة العامة، والتقصري أو التأخري غري املربر يف تقديم الخدمات، أو عدم اتباع الرجراءات القانونية يف التعيني 

للوظائف العامة.

عزيزيت املواطنة عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها/تستحقينها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من 

قبل أي من السلطات الرسمية، فال ترتدد/ترتددي بزيارتنا أو اإلتصال بنا عىل أحد العناوين املبينة أدناه:

 طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3

تلفاكس: 2687535 9 972+

 بيت لحم
عامرة نزال – ط 2 – فوق البنك العريب

هاتف: 2750549 2 972+  فاكس: 2746885 2 972+ 

 مكتب الوسط وجنوب غزة 
 خانيونس

شارع  جالل عامرة الفرا - ط 4

هاتف: 2060443 8 972+    فاكس: 2062103 8 972+

عناوين مكاتب الهيئة 
املقر الرئيس : رام الله   حي بور سعيد، مقابل املجلس الترشيعي وخلف مركز الثالسيميا "أبو قراط".

هاتف: 2986958 / 2987536 2 972+   فاكس: 2987211 2 972+

www.ichr.ps :الصفحة االلكرتونية         ichr@ichr.ps :ص.ب 2264         الربيد االلكرتوين

 المكاتب الفرعية 
مكتب الوسط : 

رام الله التحتا   مقابل السفارة األملانية- عامرة راحة ط3 

هاتف: 2989838 2 972+  فاكس: 2989839 2 972+

مكتبا الشمال
 نابلس

شارع سفيان – عامرة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668 9 972+    فاكس: 2366408 9 972+

 مكتبا الجنوب
 الخليل

رأس الجورة – بجانب دائرة السري - عامرة حريزات طابق 1

هاتف: 2295443 2 972+   فاكس: 2211120 2 972+

 مكتب غزة والشمال
 الرمال

مقابل  املجلس الترشيعي – خلف بنك القدس

هاتف:2824438 8 972+   فاكس: 2845019 8 972+
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www.facebook.com/ICHRP
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