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االفتتاحية
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يصدر هذا العدد من الفصلية في ظل ظروف دولية ايجابية تتمثل 
في تبني مجلس  حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تقرير جلنة 
تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة، أو ما يعرف بتقرير "غولد 
االحتالل  سلطات  ارتكبتها  التي  احلرب  بجرائم  واملتعلق  ستون" 
عدوانها  خالل  غزة  قطاع  في  املدنيني  السكان  ضد  اإلسرائيلي 

الغاشم على القطاع  نهاية العام املنصرم وبداية العام احلالي. 
بتبني  اإلنسان  القرار عن مجلس حقوق  بأن صدور  الهيئة  وترى 
حلث  ودولية  وطنية  جهود  من  يبذل  وما  ستون،  غولد  توصيات 
وعلى  املتحدة  األمم  وأجهزة  أجسام  وكافة  العمومية  اجلمعية 
واتخاذ  ستون،  غولد  تقرير  توصيات  بتبني  األمن  مجلس  رأسها 
اإلجراءات والتدابير للتحقيق في هذه اجلرائم، ومالحقة ومساءلة 
مقترفيها، ما هي إال خطوات مهمة في االجتاه الصحيح، ال بد من 
ضمان املساءلة واحملاسبة ملقترفي جرائم احلرب، وعدم إفالتهم من 
العقاب، وهي ثقافة كانت والزالت سائدة منذ االحتالل اإلسرائيلي 
لقطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية منذ ما يزيد 

عن اثنني وأربعني عامًا.  

أما على املستوى الداخلي ومع استمرار حالة االنقسام بني شطري 
الوطن وتعمقها يومًا بعد يوم منذ حزيران 2007، فقد حذرت الهيئة 
التي  والشكاوى  توثيقاتها  إلى  وباإلستناد  مناسبة،  من  أكثر  في 
تتلقاها من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، بأن كل من السلطة 
في  القائمة  والسلطة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الوطنية 
قطاع غزة، من نتائج استمرار األجهزة األمنية في كل من الضفة  
والقطاع ايالء االعتبارات "األمنية" األولوية على منظومة حقوق 
اإلنسان الفلسطيني برمتها واحلريات العامة وعلى احترام مبدأ 

سيادة القانون. 

األمنية  واألجهزة  الغربية  الضفة  في  األمنية  األجهزة  وتولي 
التابعة للحكومة املقالة في قطاع غزة الصدارة لالعتبارات األمنية، 
عمليات  في  القانونية  اإلجراءات  سالمة  محل  حتل  وجتعلها 
القبض، التوقيف، التفتيش واالحتجاز، ومن خالل تقدمي املدنيني 
الذي  األمر  العمومية،  الوظيفة  من  والفصل  العسكري،  للقضاء 
يدلل، وبكثير من األسف، على التوجه نحو بناء نظام "أمني" في 
الفلسطيني  التي بذلها املجتمع  الضفة وغزة، ليهدم كل اجلهود 

لتقوية وتعزيز منظومة حقوق اإلنسان واحلريات العامة.

السياسي  املستوى  عودة  مؤخرًا  نلحظ  بدأنا  أننا  من  وبالرغم   
تعليماته  توجيه  عبر  األمور  زمام  مسك  إلى  الغربية  الضفة  في 
العودة  هذه  أن  إال  مخالفيه،  ومعاقبة  القانون،  احترام  بضرورة 
يدلل عليها على  ما  وليس هناك  ومترددة وشكلية،  بدت خجولة 
بظاهرة  املتعلقة  الشكاوى  تتلقى  زالت  ال  فالهيئة  الواقع،  أرض 
االحتجاز التعسفي، وسوء معاملة املوقوفني وتعرضهم للتعذيب، 
وعدم سالمة اإلجراءات القانونية عند احلجز والتوقيف، وعرض 
املدنيني على القضاء العسكري الذي سلب القضاء املدني، صاحب 
االختصاص األصيل صالحياته، كما استند القضاء العسكري إلى 

القانون الثوري لعام 1979. 

"السالمة  قضية  ملناقشة  الفصلية  من  العدد  هذا  ويخصص 
على  والصدارة  األولية  األمنية  القضايا  وايالء  األمنية" 
احلقوق  منظومة  على  ذلك  وانعكاس  اإلنسان،  حقوق  قضايا 

واحلريات.  

فال ميكن أن تستقيم مطالبتنا، شعبًا وسلطة وحكومة ومؤسسات 
مجتمع مدني، املجتمع الدولي محاكمة من ارتكبوا جرائم بحق 
أبناء شعبنا من قادة االحتالل سياسيني وعسكريني، مع غياب 
مبدأ محاسبة ومساءلة منتهكي حقوق اإلنسان الفلسطينيني، 
خاصة عند ارتكابهم جلرائم ومخالفات جسيمة، كالقتل خارج 
على  واالعتداء  اجلرائم  هذه  كون  والتعذيب،  القانون  نطاق 
احلريات الشخصية أو انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، واستنادًا 
ال  "جرمية  الفلسطيني،  األساسي  القانون  من   )32( املادة  إلى 
تسقط الدعوى اجلنائية عنها وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم"، 
أو  "األمنية"  الضرورات  مسوغات  حتت  تبريرها  أبدًا  ميكن  وال 
في  الفلسطيني  املجتمع  يعيشها  التي  "االستثنائية"  احلالة 
كهيئة  منا  يتطلب  الذي  األمر  وتعمقه،  االنقسام  حالة  ظل 
آليات  وطنية فلسطينية االستمرار مبطالباتنا بضرورة تطوير 
به  معمواًل  نهجًا  القضية  هذه  تصبح  لكي  واملساءلة  احملاسبة 
لدى األجهزة األمنية الفلسطينية، من خالل إسقاط العقوبات 
التأديبية والعقابية على كل من يخترق القانون وينتهك حقوق 
لدى  القانون  وسيادة  واألمان  باألمن  الشعور  لنعزز  اإلنسان، 

املواطن الفلسطيني.

رندا سنيورة
املديرة التنفيذية
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الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

»ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  عبرت  الله،  رام  جنيف/   
عن  اإلنسان،  الفلسطينية حلقوق  الوطنية  الهيئة  بصفتها  املظالم« 
التابع لألمم املتحدة تقرير  ارتياحها لتبني مجلس  حقوق اإلنسان 
 6 11 صوتًا امتنعوا و  25 صوتًا مقابل  ريتشارد غولد ستون بغالبية 

ضد التقرير.
وكانت املديرة التنفيذية للهيئة األستاذة رندا سنيورة قد قدمت شهادة 
الهيئة الشفوية، بصفتها الهيئة الوطنية الفلسطينية  حلقوق اإلنسان  
يوم  عقدها  التي  االستثنائية  جلسته  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام 

اجلمعة 16 تشرين األول اجلاري  لبحث تقرير ريتشارد غولد ستون.
التقرير  تبني  وضرورة  أهمية  على  الشفوية  شهادتها  في  الهيئة  وأكدت 
على  ومستمرة  واقعة  زالت  ال  االنتهاكات  كون  توصياته  تنفيذ  ومتابعة 
اإلنسان الفلسطيني بفعل االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، 
خاصة في قطاع غزة، كما أن احلصار احملكم واإلغالق ال زاال مستمرين 

على قطاع غزة، األمر الذي يشكل جرمية وعقابًا جماعيًا.
التي  االحتاللية  اإلجراءات  إلى  الهيئة  شهادة  في  سنيورة  وتطرقت 
تتعرض لها مدينة القدس خاصة احلرم القدسي الشريف، معبرة عن 
رفض املجتمع الدولي لهذه اإلجراءات التي تتنافى وحقوق اإلنسان، 
داعية دول االحتاد األوروبي األعضاء في املجلس إلى االنحياز لقضايا 
األوروبي  الدعم  أن  إلى  منوهة  ودعمها،  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق 

املادي وحده ال ينصف القضايا احلقوقية الفلسطينية.
إسرائيل  بإلزام  الدولي  املجتمع  الشفوية  الهيئة  شهادة  طالبت  كما 
العدوان  من  املدنيني  السكان  وحماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  احترام 
اإلسرائيلي املتواصل على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
كما تطالب الهيئة في شهادتها مجلس حقوق اإلنسان رسميًا بتقدمي 
تقرير جلنة غولد ستون إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.

وقد عبرت الهيئة بعيد تبني تقرير غولد ستون عن ضرورة أن تتبع هذه 
اخلطورة بخطوات أخرى تتمثل في رفع التقرير إلى اجلمعية العامة لألمم 
القانونية نحو تفعيل  الدولي التخاذ اإلجراءات  املتحدة ومجلس األمن 

ومحاسبة ومالحقة مقترفي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

شهادة الهيئة الشفوية األولى
وكانت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان قد تقدمت بشهادتها الشفوية 
نحو  قبل  عقدت  التي  اإلنسان  حقوق  مجلس  جلسة  أمام  األولى 
حول  مكتوبًا  تقريرًا  قدمت  فيما  الثانية،  اجللسة  من  أسبوعني 
تقصي  للجنة  املاضي  الشهر  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  العديد  عقدها  على  احلقائق، عالوة 
أعضاء اللجنة في كل من الضفة الغربية وقطاغزة، وعمان وجنيف، 
وقد تشكلت جلنة غولد ستوب بقرار صدر عن مجلس حقوق اإلنسان 
بتاريخ 12/1/2009، للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي نتجت 

جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

وقد رحبت الهيئة بالتقرير والتوصيات التي تضمنها كونه صادر عن 
جهة دولية هدفت للبحث في طبيعة وحجم وكيفية االنتهاكات التي 
الدولي  والقانون  اإلنسان  الدولي حلقوق  القانون  وقعت على صعيد 
اإلنساني من جهة، ومن جهة أخرى كونه صادر عن جلنة مكونة من 

خبراء لهم مكانتهم الدولية في مجال حقوق اإلنسان.
وكانت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان “ديوان املظالم” قد قدمت شهادتها 
حول  املاضي  سبتمبر  أيلول  من  والعشرين  التاسع  يوم  األولى  الشفوية 
الفترة  في  غزة  قطاع  على  االحتالل  قوات  نفذته  الذي  األخير  العدوان 
18/1/2009-27/12/2008، أمام مجلس حقوق اإلنسان  الواقعة ما بني 
عن  الصادر  التقرير  على خلفية  وذلك  في جنيف،  املتحدة  لألمم  التابع 
بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن احلرب في قطاع غزة، برئاسة 
رئيس احملكمة الدستورية السابق في جنوب إفريقيا ريتشارد غولد ستون.

ركزت  التي  رندا سنيورة  التنفيذية األستاذة  املديرة  الهيئة  وقدمت شهادة 
في شهادتها على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات جلنة غولد ستون وما جاء 
في تقريرها، والدعوة كذلك إلى رفع التقرير إلى اجلمعية العامة لألمم 
تفعيل  نحو  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  الدولي  األمن  ومجلس  املتحدة 

ومحاسبة ومالحقة مقترفي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
كما طالبت شهادة الهيئة الشفوية املجتمع الدولي بإلزام إسرائيل احترام 
اإلسرائيلي  العدوان  من  املدنيني  السكان  وحماية  الرابعة  اتفاقية جنيف 
تطالب  كما  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  شعبنا  أبناء  على  املتواصل 
جلنة  تقرير  بتقدمي  رسميًا  اإلنسان  حقوق  مجلس  شهادتها  في  الهيئة 

غولد ستون إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
ارتكاب جرائم حرب  أكد على  التقرير كذلك من كونه  وتنبع أهمية هذا   
من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي، معتبرًا أن هناك دالئل على ما يشير 
ومخالفات جسيمة التفاقيات جنيف،  اإلنسانية،  ارتكاب جرائم ضد  إلى 
الكافية الرتكاب جرائم ضد  ووقوع جرائم حرب، مؤكدًا على توافر األدلة 

القاضي ريتشارد غولدستون
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اإلنسانية، وجاء في التقرير »هناك أدلة قوية على أن القوات اإلسرائيلية 
في قطاع غزة ارتكبت مخالفات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة، مبا في 
ذلك القتل العمد، والتعذيب أو املعاملة الال إنسانية، وتعمد إحداث آالم 
شديدة أو اإلضرار اخلطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والتدمير الواسع 
للممتلكات، واستخدام الدروع البشرية أيضًا يشكل جرمية حرب مبوجب 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية«.
التقرير،  في  جاءت  التي  القوة  نقاط  أهم  أحد  أن  الهيئة  اعتبرت  كما 
ضد  اجلرائم   بارتكاب  للمتهمني  اجلادة  املساءلة  بضرورة  مطالبته 
أزمة  تسبب  قد  طويلة  لفترات  العقاب  من  اإلفالت  حالة  »إن  اإلنسانية 
ا  عدالة في األراضي الفلسطينية احملتلة، وهذا أمر أضحى الردُّ عليه َحِرّيً
بالفعل، إن نظام دولة إسرائيل فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة القضائية 
النتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، وال سّيما مالحقة 
ذو  نظام  هو  اإلنسانية،  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  فيهم  املشتبه 

عيوب هيكلية رئيسية جتعل منه نظامًا ال يتفق مع املعايير الدولية«.
وقد شدد التقرير كذلك على مطالبة اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوضع 
جراء  تكبدوها  التي  اخلسائر  عن  الفلسطينيني  املواطنني  لتعويض  آلية 
التعويض، كما طالب  إسرائيل مسؤولية  العدوان على قطاع غزة وحتمل 
التقرير برفع احلصار غير القانوني املفروض على قطاع غزة، »إن حصار 
مبوجب  احتالل  كدولة  اللتزاماتها  انتهاكا  يشكل  غزة  لقطاع  إسرائيل 
اإلسرائيلية  للقوات  املتعمدة  اإلجراءات  وتشير  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 
شعب  على  جماعي  عقاب  لفرض  نية  إلى  للحكومة  املعلنة  والسياسات 
قطاع غزة، كما أخّلت إسرائيل بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية 
مرور جميع رساالت األدوية واملهمات الطبية وأدوات املستشفيات، واألغذية 
واملالبس التي كانت هناك حاجة ماسة إليها لتلبية االحتياجات اإلنسانية 

العاجلة للسكان املدنيني«.
وقد جاء في نتائج تقرير جلنة غولد ستون أن اجلنة وجدت وفي الفترة 
التي أفضت إلى الهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة، أن إسرائيل 
منهجية  سياسة  ونفذت  اجلماعي  العقاب  حد  يبلغ  حصارًا  فرضت  قد 

وتصعيديه لعزل  قطاع غزة. 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  وطالب   
بتحمل مسؤولياتها في متابعة نتائج التقرير وتنفيذ توصياته، وذلك من 
التي  القرارات  اتخاذ  املتحدة  األمم  وهيئات  الدولي  املجتمع  حث  خالل 
تلزم دولة االحتالل   لوقف جرائم احلرب اإلسرائيلية ومالحقة ومساءلة 
مرتكبيها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لضمان عدم إفالتهم من العقاب، 

والعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملتلة.

أهم التوصيات التي جاءت في تقرير غولدستون *

1764 توصلت البعثة إلى التوصيات التالية املتعلقة مبا يلي:  
احملاسبة عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساني الدولي   

التعويضات   
االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان   

احلصار وإعادة اإلعمار   
استخدام األسلحة واإلجراءات العسكرية  

حماية منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان   
متابعة توصيات البعثة   

1765 التوصيات املقدمة ملجلس حقوق اإلنسان: 
البعثة بأن يقوم مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  توصي   
واتخاذ  التقرير  هذا  في  الواردة  التوصيات  على  باملوافقة 
قبل  من  به  املوصى  النحو  على  لتنفيذها  املناسبة  اإلجراءات 

تراها  والتي  غيرها  الوسائل  من  العديد  خالل  ومن  البعثة 
مناسبة واالستمرار في مراجعة تنفيذها في الدورات املقبلة. 

اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  جلسامة  نظرًا   
اإلنسانية  ضد  واجلرائم  احملتملة  احلرب  وجرائم  الدولي 
التي مت اإلبالغ عنها، توصي البعثة بأن يقوم مجلس حقوق 
لألمم  العام  األمني  من  الطلب  املتحدة  األمم  في  اإلنسان 
هذا  عن  املتحدة  األمم  في  األمن  مجلس  بإخبار  املتحدة 
التقرير ولفت نظر األعضاء إليه مبوجب املادة رقم )99( من 
في  النظر  األمن  يتسنى ملجلس  املتحدة حتى  ميثاق األمم 
سبل العمل وفقا للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن البعثة 

واملذكورة الحقا في التقرير
توصي البعثة أيضا بأن يقوم مجلس حقوق اإلنسان في األمم    
املتحدة بتقدمي هذا التقرير رسميا إلى املدعي العام للمحكمة 

اجلنائية الدولية. 
كذلك توصي البعثة بأن يقوم مجلس حقوق اإلنسان برفع   
دراسته  منها  والطلب  العامة  اجلمعية  إلى  التقرير  هذا 

والنظر فيه. 
توصي البعثة بأن يقوم مجلس حقوق اإلنسان بلفت نظر وكاالت   
مبعاهدات  العالقة  وذات  لها  التابعة  والهيئات  املتحدة   األمم 
البعثة  من  املقدمة  التوصيات  إلى  اإلنسان  حقوق  واتفاقيات 
من أجل متكني هذه الهيئات من املراجعة الدورية للتقدم احملرز 
هيئة  كل  وإجراءات  لتخصص  وفقا  التوصيات  هذه  تنفيذ  في 
والتزاماتها  إسرائيل  انصياع  حول  الدورية  التقارير  خالل  من 
في مجال حقوق اإلنسان، كما يوصى بوصفها جزءا من عملية 

املراجعة الدورية الشاملة. 

1766  التوصيات املقدمة إلى مجلس األمن في األمم املتحدة:  
توصي البعثة مبا يلي:   

اإلسرائيلية،  احلكومة  من  بالطلب  األمن  مجلس  يقوم  أن   
مبوجب املادة رقم )40( من ميثاق األمم املتحدة بـ: 

أشهر،  ثالثة  فترة  غضون  في  املناسبة،  اخلطوات  جميع  اتخاذ   
للبدء في إجراء التحقيقات املناسبة التي ميكن أن تكون مستقلة 
اخلطيرة  االنتهاكات  في  الدولية،  املعايير  مع  يتفق  مبا  لكن 
للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان التي 
أبلغت عنها البعثة وغيرها من االدعاءات اجلدية التي بلغت إلى 

علم مجلس األمن. 
أخرى،  أشهر  ثالثة  فترة  غضون  في  األمن،  مجلس  إبالغ   
باإلجراءات التي مت اتخاذها من قبل حكومة إسرائيل، أو تلك 
االنتهاكات  هذه  مثل  من  للتحقق  التنفيذ،  قيد  زالت  ال  التي 

اخلطيرة  والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومقاضاتهم. 
الوقت  في  األمن  مجلس  يقوم  بأن  البعثة  توصي  وكذلك   
نفسه بتشكيل جلنة مستقلة من اخلبراء في مجال القانون 
اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان وذلك لرصد واإلبالغ 
عن أية إجراءات قانونية محلية أو غيرها من اإلجراءات التي 
السالفة  بالتحقيقات  واملتعلقة  إسرائيل  حكومة  بها  تقوم 
اخلبراء  من  املكونة  اللجان  هذه  مثل  على  ويتوجب  الذكر. 
رفع تقاريرها إلى مجلس األمن مع نهاية فترة الستة أشهر 
وتتضمن تقييمها لإلجراءات الداخلية ذات العالقة التي بدأت 
حكومة إسرائيل بتنفيذها، مبا في ذلك مدى التقدم احلاصل 
في تطبيقها وفعالية هذه اإلجراءات وصدق نواياها، بحيث 
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يتمكن مجلس األمن من تقييم فيما إذا مت بالفعل تطبيق 
بتحقيق  املتعلقة  اتخاذ اخلطوات  إجراءات مالئمة لضمان 
العدالة للضحايا ومساءلة املسئولني عن ارتكاب االنتهاكات، 
أو في كونها قيد التنفيذ على الصعيد احمللي. وينبغي على 
مجلس األمن الطلب من البعثة رفع تقريرها إلى املجلس في 
فترات زمنية محددة أو حسب الضرورة كما وينبغي أن حتظى 
هذه البعثة بدعم مناسب من مكتب املفوض السامي حلقوق 

اإلنسان لدى األمم املتحدة. 
توصي البعثة بأن يقوم مجلس األمن عند استالم تقرير البعثة   
التحقيق بالنظر في احلالة، وفي ظل غياب التحقيقات املستقلة 
التي يتم إجراؤها بحسن نية واملتالئمة مع املعايير الدولية التي 
أو  إسرائيل   دولة  في  املختصة  السلطات  قبل  من  اتخاذها  مت 
أشهر  الستة  فترة  في غضون  وذلك  التنفيذ  قيد  زالت  ال  التي 
الواردة  املادة رقم )40(  اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار مبوجب 
في الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإحالة الوضع في 
غزة إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للفقرة 
)ب( من املادة رقم )13( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

الدولية. 
وعالوة على ذلك توصي البعثة  مبا يلي   

أن يقوم مجلس األمن بالطلب من جلنة مستقلة من اخلبراء   
واإلبالغ  الرصد  مهمة  بتولي   )3( الفقرة  في  إليها  املشار 
اتخذتها  التي  غيرها  أو  قانونية  محلية  إجراءات  أية  عن 
السلطات املختصة في قطاع غزة في ما يتعلق بالتحقيقات 
السالفة الذكر. وعلى البعثة رفع تقريرها إلى مجلس األمن 
في نهاية فترة الستة أشهر بشأن تقييمها لإلجراءات احمللية 
ذات الصلة التي بدأتها السلطات املعنية في قطاع غزة، مبا 
هذه  وفعالية  تطبيقها  في  احلاصل  التقدم  مدى  ذلك  في 
اإلجراءات وصدق نواياها، بحيث ميكن ملجلس األمن تقييم 
حتقيق  لضمان  املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  مت  كان  إذا  فيما 
ال  التي  أو  االنتهاكات،  مرتكبي  ومساءلة  للضحايا  العدالة 
زالت قيد التنفيذ على الصعيد احمللي. وينبغي على مجلس 
األمن الطلب من البعثة رفع تقريرها إلى املجلس في فترات 

زمنية محددة أو حسب الضرورة. 
كذلك، توصي البعثة بأن يقوم مجلس األمن عند استالم تقرير   
البعثة التحقيق بالنظر في احلالة، وفي ظل غياب التحقيقات 
املعايير  مع  واملتالئمة  نية  بحسن  إجراؤها  يتم  التي  املستقلة 
الدولية التي مت اتخاذها من قبل السلطات املختصة في قطاع 
غزة أو التي ال زالت قيد التنفيذ وذلك في غضون فترة الستة 
 )40( رقم  املادة  مبوجب  القرار  إصدار  تاريخ  من  اعتبارا  أشهر 
وإحالة  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  في  الواردة 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  إلى  غزة  في  الوضع 
األساسي  النظام  من   )13( رقم  املادة  من  )ب(  للفقرة  وفقا 

للمحكمة اجلنائية الدولية
جانب حكومة  من  التعاون  انعدام  حال  في  بأنه  البعثة  توصي   
إسرائيل أو السلطات في غزة مع عمل البعثة أن يقوم مجلس 

األمن بالتعامل مع ذلك بوصفه إعاقة لعمل البعثة.
توصيات إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية   

اإلعالن  من   )12( رقم  املادة  من  الثالثة  الفقرة  إلى  باإلشارة   
العام  املدعي  مكتب  إلى  والوارد  فلسطني  حكومة  عن  الصادر 
املدعي  إسراع  ضرورة  البعثة  ترى  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 

العام في إصدار القرارات القانونية في اقرب وقت ممكن وذلك 
في  والعدالة  السالم  وإحقاق  الضحايا  حقوق  صون  بهدف 

املنطقة. 

 1768 توصيات إلى اجلمعية العامة: 
مجلس  من  بالطلب  العامة  اجلمعية  تقوم  بأن  البعثة  توصي   
بضمان  املتعلقة  املتخذة  التدابير  عن  إليها  تقرير  رفع  األمن 
اإلنساني  للقانون  اخلطيرة  االنتهاكات  عن  واحملاسبة  املساءلة 
هذا  في  الواردة  بالوقائع  املتعلقة  اإلنسان  وحقوق  الدولي 
التقرير أو أية وقائع أخرى ذات صلة بسياق العمليات العسكرية 
وميكن  البعثة.  توصيات  تنفيذ  ذلك  في  مبا  غزة،  قطاع  في 
للجمعية العامة العمل على تقييم هذه املسألة حتى اقتناعها 
بأن اإلجراءات املناسبة قد مت اتخاذها على الصعيدين احمللي 
أو الدولي من أجل ضمان حتقيق العدالة للضحايا ومحاسبة 
ضرورة  في  النظر  العامة  للجمعية  وميكن  اجلرائم.  مرتكبي 
أجل  من  إطار صالحياتها  في  الواقعة  إضافية  إجراءات  اتخاذ 
حتقيق مصلحة العدالة، مبا في ذلك مبوجب القرار رقم 377 

5(( بعنوان »متحدون من أجل السالم«. 
ضمان  صندوق  بإنشاء  العامة  اجلمعية  بقيام  البعثة  توصي   
املناسبة للفلسطينيني الذين  الستخدامه في دفع التعويضات 
غير  لألعمال  نتيجة  واألضرار  واخلسائر  املعاناة  بهم  حلقت 
العسكرية  العمليات  خالل  إسرائيل  لدولة  املنسوبة  املشروعة 
كانون  إلى   2008 األول  كانون  من  املمتدة  الفترة  في  احلاصلة 
بها، كما وتوصي  املتصلة  أو األنشطة  أو األعمال   2009 الثاني 
صندوق  في  املطلوبة  املبالغ  بدفع  إسرائيل  حكومة  تقوم  بأن 
مشابه. كذلك توصي البعثة بأن تقوم اجلمعية العامة بالطلب 
النصيحة  بتقدمي  اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  من مكتب 
املناسبة  والوسائل  املناسبة  الطرق  حول  املتخصصة  واملشورة 

إلنشاء صندوق الضمان. 
حكومة  من  بالطلب  العامة  اجلمعية  تقوم  بأن  البعثة  توصي   
اتفاقية  على  املتعاقدة  السامية  سويسرا عقد مؤمتر لألطراف 
في  االتفاقية  إنفاذ  تدابير  حول   1949 لعام  الرابعة  جنيف 
وفقا  االتفاقية  احترام  وضمان  احملتلة  الفلسطينية  األراضي 

للمادة رقم )1(.
تشجيع  على  العامة  اجلمعية  تعمل  بأن  البعثة  وتوصي  كما   
نقاش عاجل حول الشرعية املستقبلية الستخدام بعض الذخائر 
املشار إليها في هذا التقرير، وعلى األخص القذائف املسمارية 
والفسفور األبيض واملعادن الثقيلة مثل التنغسنت. وعند إجراء 
بخبرات  االستعانة  العامة  اجلمعية  على  النقاش  هذا  مثل 
أطراف أخرى، ومن بينها البعثة الدولية للصليب األحمر. كما 
وتوصي البعثة بأن تتعهد حكومة إسرائيل بوقف استخدام مثل 
هذه األسلحة على ضوء املعاناة البشرية واألضرار الناجمة عنها 

في قطاع غزة. 
التوصيات املقدمة  إلى إسرائيل   

توصي البعثة بتوقف إسرائيل الفوري عن إغالق احلدود وفرض   
والسماح  غزة  قطاع  مع  احلدودية  املعابر  عبر  املرور  على  قيود 
السكان  احتياجات  لتلبية  والكافية  الضرورية  البضائع  مبرور 
واستئناف  األساسية  واخلدمات  املساكن  بناء  إعادة  أجل  ومن 

النشاط االقتصادي احلقيقي في قطاع غزة. 
على  املفروضة  القيود  بإنهاء  إسرائيل  تقوم  بأن  البعثة  توصي   
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ويجب  محاكمتهم.  تأجيل  ومواصلة  إليهم،  املوجهة  االتهامات 
النتائج، يتم اتخاذ  أن تكون نتائج التحقيق علنية، وبناء على 

اخلطوات واإلجراءات العقابية املناسبة.  
إجراءات  أية  اتخاذ  عن  متتنع  أن  إسرائيل  حكومة  على   
إسرائيلية،  أو  فلسطينية  مؤسسات  أو  أفراد  ضد  انتقامية 
ممن تعاونوا مع جلنة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة 
حول الصراع في غزة، وبالتحديد أولئك الذين ظهروا على 
البعثة في  التي نظمتها  العامة  املأل خالل جلسة االستماع 
االنتقادات  توجيه  خاللها  مت  والتي  وجنيف،  غزة  من  كل 

لدولة إسرائيل على ما ارتكبت. 
اخلاصة  لتعهداتها  إسرائيل  مراجعة  بضرورة  البعثة  توصي   
وتؤكد  فيها،  والعاملني  املتحدة  األمم  مباني  حصانة  باحترام 
بأنها ستعمل كل ما يلزم لتفادي حدوث أي اختراقات وانتهاكات 
حلرمة هذه املواقع والعاملني فيها في املستقبل )املرجع: اتفاقية 
دولة  تقوم  بأن  توصي  كما  املتحدة(.  األمم  امتيازات وحصانات 
الفور  على  املتحدة  لألمم  كاملة  تعويضات  بتقدمي  إسرائيل 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تقوم  أن  على  تأخير،  وبدون 

مبتابعة هذه املسألة.  

إحدى جلسات مجلس حقوق اإلنسان

1770  التوصيات املقدمة إلى اجلماعات الفلسطينية املسلحة:
توصي البعثة بأن على اجلماعات الفلسطينية املسلحة أن حتترم   
وعلى الفور، القوانني الدولية اإلنسانية، وحتديدًا، عليها التوقف 
املدنية  واملنشآت  اإلسرائيليني  للمدنيني  الهجمات  توجيه  عن 
تعريض  دون  للحيلولة  االحتياطات  كافة  واتخاذ  اإلسرائيلية، 

املدنيني الفلسطينيني لألذى خالل العمليات العدائية.
التي  الفلسطينية  اجلماعات  قيام  بضرورة  البعثة  توصي  كما   
سراحه  بإطالق  شاليط  جلعاد  اإلسرائيلي  اجلندي  حتتجز 
عليهم  سراحه،  إطالق  تأخير  حال  وفي  إنساني.  منطلق  من 
االعتراف بوجوده كأسير حرب، ومعاملته وفقا لذلك، والسماح 

للصليب األحمر الدولي بزيارته.  

1771 التوصيات املقدمة إلى اجلهات املسئولة في السلطة الفلسطينية:
تعليمات  بإصدار  الفلسطينية  السلطة  بقيام  البعثة  توصي   
بها إللزامها مبعايير حقوق  األمن اخلاصة  قوات  إلى  واضحة 
الفلسطيني  األساسي  القانون  في  تبنيها  مت  التي  اإلنسان 
واسعة  بتحقيقات  السلطة  قيام  والتأكد من  الدولية،  واملواثيق 

والسماح  غزة  قطاع  في  الصيد  ألغراض  البحر  إلى  الوصول 
النحو  على  بحريا  ميال   20 ضمن  الصيد  أنشطة  باستئناف 
املنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو. كما وتوصي البعثة بسماح 
إسرائيل باستئناف النشاط الزراعي في قطاع غزة، مبا في ذلك 

ضمن املناطق القريبة من احلدود مع إسرائيل. 
واللوائح  اإلجراءات  مراجعة  في  الشروع  إسرائيل  على  ينبغي   
قواعد  مثل  واألمنيني  العسكريني  األفراد  لعمل  الناظمة 
وتعليمات  املطبقة،  التشغيلية  واملعايير  وإجراءات  االشتباك، 
العسكرية واألمنية وتوصي  النار وغيرها من اإلرشادات  إطالق 
البعثة بأن تقوم إسرائيل باالستفادة من اخلبرة الفنية للجنة 
حلقوق  السامي  املفوض  مكتب  األحمر  للصليب  الدولية 
الصلة،  ذات  الهيئات  من  وغيرها  املتحدة  األمم  لدى  اإلنسان 
واالستفادة أيضا من اخلبراء اإلسرائيليني ومنظمات املجتمع 
املدني ذات اخلبرة واالختصاص، من أجل ضمان االنصياع إلى 
القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي. وعلى 
واملتكامل  الفعال  الدمج  ذلك  يكفل  أن  ينبغي  وجه اخلصوص 
جميع  في  التمييز  وعدم  واحليطة،  والتميز،  التناسب،  ملبادئ 
إلى  تقدميها  يجري  شفوية  تعليمات  أية  أو  التوجيهات  هذه 
انتهاك  تكرار  لتفادي  وذلك  األمن،  وقوات  واجلنود  الضباط 
القانون الدولي من حيث سقوط عدد من القتلى بني املدنيني 

الفلسطينيني وجتنب التدمير واحترام كرامة اإلنسان. 
احلركة  بحرية  إسرائيل  سماح  بضرورة  البعثة  توصي   
للفلسطينيني ضمن املناطق الفلسطينية احملتلة- أي في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، واملناطق الواصلة بني الضفة الغربية 
احملتلة  الفلسطينية  املناطق  بني  الواصلة  وتلك  غزة،  وقطاع 
والعالم اخلارجي- بالتوافق مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان 
واجلهة  إسرائيل  من  كل  بها  تعهدت  التي  الدولية  وااللتزامات 
قيام  بضرورة  البعثة  توصي  كما  الفلسطيني.  للشعب  املمثلة 
إسرائيل برفع قيود التنقل املفروضة حاليا على الفلسطينيني 

استنادا إلى حقوقهم اإلنسانية أو نشاطهم السياسي. 
الفلسطينيني  سراح  بإطالق  إسرائيل  تقوم  بأن  البعثة  توصي   
يكون  أن  وينبغي  باالحتالل،  تتعلق  ألسباب  لديها  املعتقلني 
أولوياتها. كما توصي  اإلفراج عن األطفال املعتقلني على رأس 
ضد  العنصرية  ممارساتها  عن  إسرائيل  توقف  بضرورة  البعثة 
املعتقلني الفلسطينيني، والسماح لذوي املعتقلني من قطاع غزة 

بزيارة أبناءهم من جديد. 
ينبغي على إسرائيل التوقف عن التدخل في التطورات السياسية   
الداخلية في املناطق الفلسطينية احملتلة، األمر الذي يتطلب 
أعضاء  لديها من  املعتقلني  اإلفراج عن جميع  األول  املقام  في 
املجلس التشريعي الفلسطيني، والسماح لكافة أعضاء املجلس 
بالتنقل بحرية بني الضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكن البرملان 

من مباشرة مهامه وأعماله. 
من  حتاول  التي  األعمال  عن  التوقف  إسرائيل  حكومة  على   
املجتمع  قبل  من  إليها  املوجهة  االنتقادات  إسكات  خاللها 
خالل  وممارساتها  سياساتها  حول  الشعب  من  وأفراد  املدني 
عملياتها العسكرية في قطاع غزة. كما توصي البعثة بأن تقوم 
كانت  إذا  ما  لتقييم  مستقلة  حتقيق  جلنة  بتشكيل  إسرائيل 
القرارات القضائية التي أصدرتها إسرائيل بحق الفلسطينيني 
في  بالعمليات  اخلاصة  آرائهم  عن  عبروا  الذين  واإلسرائيليني 
ال، من جهة طبيعة  أم  بحقهم  قرارات مجحفة  غزة هي  قطاع 
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ومستقلة للتعامل مع أية ادعاءات تتعلق باحتمال قيام عناصر 
األمن التابعة لها بانتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان، كما ينبغي 
إحالة هؤالء العناصر، إذا ما ثبتت االتهامات القائلة بتورطهم 
للفصل  العسكري  القضاء  إلى  املدنيني،  بحق  انتهاكات  في 

فيها. 
توصي البعثة بأن تقوم كال من السلطة الفلسطينية والسلطات   
دون  لديهم  السياسيني  املعتقلني  كافة  سراح  بإطالق  غزة  في 
انتماءاتهم  بسبب  جدد  أفراد  اعتقال  عن  واالمتناع  تأخير، 
اإلنسان  حقوق  لقانون  انتهاكات  بأية  القيام  وعن  السياسية، 

الدولي. 
توصي البعثة كل من السلطة الفلسطينية والسلطات في غزة   
مبواصلة السماح للمنظمات الفلسطينية غير احلكومية بالعمل 
باستقاللية وحرية، مبا في ذلك منظمات حقوق اإلنسان والهيئة 

املستقلة حلقوق اإلنسان. 

1772 التوصيات املقدمة إلى املجتمع الدولي:
لعام  جنيف  اتفاقية  في  األعضاء  الدول  جميع  البعثة  توصي   
الوطنية،  في اجلرائم ضمن محاكمها  بالتحقيق  البدء   1949
كافية  أدلة  هناك  يكون  عندما  العاملي  القضاء  إلى  وباالستناد 
1949. وبعد  من البعثة تتعلق بانتهاكات التفاقية جنيف لعام 
للجرم  الفاعلة  العناصر  اعتقال  ينبغي  والتثبت،  التحقيق 
بها  املعترف  القضائية  املعايير  مبوجب  للمحاكمة  وتقدميها 

دوليا.  
ينبغي على اجلهات الدولية املانحة أن توفر الدعم املالي والتقني   
الصحية  واخلدمات  النفسي  الدعم  توفر  التي  للمؤسسات 

النفسية للشعب الفلسطيني. 
وضمن رؤيتها ألهمية عملهم، توصي البعثة كافة الدول املانحة   
الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  منظمات  عمل  دعم  مبواصلة 
واإلسرائيلية التي تقوم برصد وتوثيق االنتهاكات، ونشر وتعميم 
اإلنسان  حقوق  على  الواقعة  باالنتهاكات  اخلاصة  التقارير 
بتقدمي  بعضها  قيام  إلى  إضافة  الدولية،  اإلنسانية  والقوانني 
النصح واإلرشاد للسلطات املعنية لدفعها نحو العمل مبا يتوافق 

مع القانون الدولي. 
إسرائيل  بني  السالم  عملية  في  املشاركة  الدول  البعثة  وتوصي   
وممثلي الشعب الفلسطيني، وخاصة اللجنة الرباعية، بضرورة 
الدولي  والقانون  القانون،  لسيادة  األطراف  احترام  من  التأكد 
املبادرات  في  مركزية  املسائل  هذه  واعتبار  اإلنسان،  وحقوق 

السلمية املدعومة دوليًا.  
في ضوء االتهامات والتقارير التي تتحدث عن الدمار البيئي   
طويل األمد الذي جنم عن استخدام أسلحة معينة أو نتيجة 
بإطالق  البعثة  توصي  وراءها،  محددة  أسلحة  خلفته  ما 
 – املتحدة  األمم  وإشراف  رعاية  حتت  بيئية  رقابة  برنامج 
يشمل  أن  للبرنامج  وينبغي  لذلك،  ضرورة  هناك  كان  طاملا 
إسرائيل.  جنوب  في  بالصراع  املتأثرة  واملناطق  غزة  قطاع 
وعلى برنامج الرقابة البيئية أن يعمل وفقا لتوصيات هيئة 
مستقلة، ويستند إلى تقارير وحتليالت وعينات مقدمة من 
هذه  مثل  تتضمن  أن  ويجب  متخصصة.  مستقلة  هيئات 
التوصيات – على األقل في البداية-  آلية للقياس من شأنها 
إسرائيل في  اإلجابة على مخاوف سكان قطاع غزة وجنوب 
نفس الوقت، كما ينبغي أن تكون قادرة - في احلد األدنى - 

من حتديد وجود املعادن الثقيلة من كافة األنواع، كالفسفور 
التنغسنت وذّرات وجزيئات  األبيض، وشظايا ومخلفات مادة 

كيماوية أخرى قد تؤكد التحقيقات وجودها.

والسلطات  الدولي  املجتمع  إلى  املقدمة  التوصيات   1773
الفلسطينية املسؤولة :

توجيه وصرف  للتأكد من  آليات مناسبة  بإيجاد  البعثة  توصي   
أموال املساعدات الدولية إلعادة إعمار غزة بطريقة مهنية وفي 
مساراتها الصحيحة، وأن توظف هذه املساعدات بسرعة ملا فيه 

مصلحة ألهالي القطاع. 
بأن  البعثة  توصي  العسكرية،  العمليات  خلفته  ما  ضوء  وفي    
تقوم السلطات الفلسطينية املختصة واملانحني الدوليني بإيالء 
أهمية خاصة الحتياجات األفراد من ذوي اإلعاقات. كما توصي 
مبتابعة  املختصة  والفلسطينية  الدولية  الهيئات  بقيام  البعثة 
أعضاءهم  من  بعضًا  فقدوا  الذين  لألفراد  الصحية  التطورات 
طبيعة  تتضح  لم  حيث  القصف،  جراء  من  أصيبوا  الذين  أو 
اآلثار  ملراقبة  املجال  املتابعة، ستتيح  هذه  مثل  اإلصابات.  هذه 
الصحية بعيدة املدى الناجمة عن إصاباتهم. كما ينبغي توفير 
للرعاية  متابعة  توفير  من  للتأكد  والتقنية  املالية  املساعدات 

الصحية للمرضى الفلسطينيني. 

والسلطات  الدولي،  املجتمع  إلى  املقدمة  التوصيات   1774
الفلسطينية واإلسرائيلية:

الشعب  وممثلي  إسرائيل  من  كال  تقوم  بأن  البعثة  توصي    
أن  السالم،  عملية  في  املشاركة  الدولية  واألطراف  الفلسطيني 
يشركوا املجتمعات املدنية اإلسرائيلية والفلسطينية في صياغة 
اتفاقيات سالم مستدامة قائمة على احترام القوانني الدولية. 
مجلس  قرار  ألحكام  وفقا  النساء  مشاركة  من  التأكد  ينبغي 

األمن رقم 1325. 
النساء، وحتديد  أهمية خاصة ألحوال  بإيالء  البعثة  وتوصي    
اخلطوات التي تضمن وصولهن إلى مصادر التعويضات والدعم 

القانوني واالستقرار االقتصادي.

1775 التوصيات املقدمة إلى األمني العام لألمم املتحدة:
توصي البعثة بأن يطور األمني العام لألمم املتحدة سياسة لدمج   
حقوق اإلنسان في مبادرات السالم التي تساهم في وضعها األمم 
فيها.  الرباعية  اللجنة  تشارك  التي  تلك  وبالتحديد  املتحدة، 
كما تطلب البعثة من املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يوفر 

اخلبرات الالزمة لتنفيذ هذه التوصية.

1776 إلى مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان: 
توصي البعثة بأن يقوم مكتب املفوض السامي لدى األمم املتحدة   
مبراقبة أوضاع األفراد الذين تعاونوا مع جلنة تقصي احلقائق 
التابعة لألمم املتحدة خالل عملها اخلاص بحالة الصراع في 
دورية  مبعلومات  اإلنسان  حقوق  مجلس  بتزويد  والقيام  غزة، 
العامة  التقارير  في  تضمينها  خالل  من  األفراد  هؤالء  حول 

وبطرق أخرى كما تراه مناسبًا.
توصي البعثة مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بأن يولي   
املناطق  حول  الدوري  تقريره  في  البعثة  بتوصيات  اهتماما 
الفلسطينية احملتلة والذي يرفعه إلى مجلس حقوق اإلنسان. 
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مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية تصدر بيانًا بعنوان 
 )تأخير العدالة هو إنكار لها: قرار القيادة الفلسطينية والضغط 

الدولي يشكالن اهانة للضحايا( 

ممثلو مؤسسات حقوق اإلنسان يتلون البيان

حتت هذا العنوان أصدرت مجموعة من مؤسسات حقوق اإلنسان 
الفلسطينية بيانها يوم الثالث من تشرين أول أكتوبر، عبرت فيه عن 
موقفها الرافض للضغوطات الدولية الكبيرة التي حدت بالسلطة 
الوطنية الفلسطينية إرجاء مسودة مشروع قرار في مجلس حقوق 
ستون. غولد  تقرير  في  الواردة  التوصيات  جميع  يتبنى   اإلنسان 

وفيما يلي نص البيان.
والضغط  الفلسطينية  القيادة  قرار  لها:  إنكار  هو  العدالة  تأخير 

الدولي يشكالن اهانة للضحايا
حتت ضغوطات دولية كبيرة، أرجأت القيادة الفلسطينية يوم أمس 
مشروع  مسودة   ،2009 أكتوبر  األول/  تشرين   2 املوافق  اجلمعة، 
قرار في مجلس حقوق اإلنسان يتبنى كافة التوصيات الواردة في 
تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق )تقرير غولدستون(.  
إنصاف  في  الفلسطيني  الشعب  حق  ينكر  التأجيل  هذا  إن 
للسياسة  تغليبًا  ويشكل  القانون،  أمام  واملساواة  فعال،  قضائي 
حقوقهم.  عن  وتنازاًل  للضحايا  واهانة  اإلنسان   حقوق  على 

 

لتقصي  املتحدة  األمم  بعثة  تقرير  في  املوثقة  اجلرائم  تشكل 
خلص  حيث  خطورة،  الدولي  للقانون  االنتهاكات  أكثر  احلقائق 
القاضي غولد ستون إلى أن هنالك أدلة تشير إلى أن جرائم ضد 
انتهاكات  وتتواصل  غزة.   قطاع  في  ارتكبت  تكون  قد  اإلنسانية 
اإلسرائيلي  احلصار  خالل  من  هذا  يومنا  إلى  الدولي  القانون 
وأكدت  أخرى.   أمور  جانب  إلى  غزة،  قطاع  على  املفروض  اجلائر 
النتائج التي خلصت إليها البعثة نتائج التحقيقات التي أجرتها 

منظمات مستقلة فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
 إن الظلم الذي يقع على الفلسطينيني اآلن هو ظلم لكل إنسان في 
هذا العالم، حيث ال يخضع القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدولي للتمييز، وال يعتمدان على القومية أو الديانة أو 
 االنتماء السياسي، بل إنهما ينطبقان على كافة البشر في أرجاء العالم. 
لم  وإذا  الضحايا،  حماية  هو  القانون  سيادة  من  والغرض 
أثبت  وقد  إنفاذه.   املمكن  غير  من  فإن  القانون  احترام  يتم 
الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  واالحتالل  العاملي  التاريخ 
ستتواصل،  للقانون  االنتهاكات  فإن  بقيت،  طاملا  احلصانة  بأن 
الوخيمة.  عواقبها  من  املدنيني  معاناة  معها   وتتواصل 
إنكار لها، فكافة الضحايا لهم حق مشروع  العدالة هو  إن تأجيل 

في إنصاف قضائي فعال وفي حماية متساوية أمام القانون.  وهذه 
احلقوق عاملية وال تخضع لالعتبارات السياسية.  وعلى مدار تسعة 
حتقيق  أي  إجراء  يتم  لم  املصبوب،  الرصاص  عملية  منذ  أشهر 
قضائي فعال في هذا النزاع،حيث تسود احلصانة.  في أوضاع من 
هذا القبيل، يطالب القانون الدولي باللجوء إلى اآلليات القضائية 

الدولية، ويجب التمسك بحقوق الضحايا ومحاسبة املسئولني. 
تنحيتهما  ميكن  القانون  وسيادة  املساءلة  بأن  االعتقاد  إن   
علمنا  فقد  أمر مضلل،  هو  نحو حتقيق سالم  املساعي  في  جانبًا 
يقوم  أن  فقط  ميكن  الدائم  السالم  بأن  األخرى  تلو  مرة  التاريخ 
على أسس حقوق اإلنسان، والعدالة، وسيادة القانون.  وعلى مدار 
الدولي  بالقانون  التضحية  متت  فلسطني،  في  طويلة  سنوات 
عملية  لصالح  تنحيتهما  ومتت  السياسة،  باسم  القانون  وسيادة 
تعزز  حيث  فشل،  قد  أنه  إال  املبدأ،  هذا  جتربة  متت  وقد  السالم. 
وأنكر  القانونية،  غير  املستوطنات  توسيع  واستمر  االحتالل، 
العواقب  من  األبرياء  املدنيون  ويعاني  املصير،  تقرير  في  احلق 
العدالة،  حتقيق  نحو  للسعي  الوقت  حان  لقد  الوخيمة.  
وسيادة  والكرامة،  اإلنسان،  حقوق  أساس  على  مبني  وسالم 
العدالة.« القاضي غولدستون، »ال سالم بدون   القانون.  وكما قال 
إن التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بقرار 
اإلجماع  توفر  بعدم  االدعاء  إن  مالئمة.   غير  التصويت  تأجيل 
لصالح القرار ال ميكن قبوله بأي حال من األحوال، إذ أن اإلجماع 
حيث  اإلنسان،  حقوق  مجلس  عن  القرار  لصدور  متطلبًا  ليس 
أن  ومنذ  األغلبية.   مبدأ  وفق  املتحدة  األمم  مؤسسات  تعمل 
احتلت إسرائيل األرض الفلسطينية في العام 1967 فإن القرارات 
تصدر  لم  املتحدة  األمم  أجسام  مختلف  عن  الصادرة  الصلة  ذات 
إرادة  لتمثل  املتحدة  األمم  أنشئت  لقد  ندر.   فيما  إال  باإلجماع 
اعتراض  أو  توافق  عدم  هناك  يكون  أن  احملتم  ومن  العالم  شعوب 
 من قبل هذا الطرف أو ذاك، وألجل ذلك تؤخذ القرارات باألغلبية.
القيادة  قرار  بشدة  ندين  اإلنسان  حلقوق  كمنظمات  إننا 
كافة  بتبني  اقتراح  على  التصويت  بتأجيل  الفلسطينية 
مارسته  الذي  والضغط  احلقائق،  تقصي  بعثة  توصيات 
مع  يتناقض  الضغط  فهذا  الدولي،  املجتمع  أطراف  بعض 
الفلسطيني.  للشعب  اهانة  ويشكل  للدول،  الدولية   االلتزامات 
سنضاعف  بأننا  نعلن  والعدالة  باحلقوق  معنية  كمنظمات  إننا 
جهودنا سعيًا نحو حتقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

والقانون الدولي في األراضي الفلسطينية احملتلة دون تأخير.
مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان 

مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 
مؤسسة احلق

مركز امليزان حلقوق اإلنسان 
منظمة الدفاع عن األطفال – فرع فلسطني

عدالة – املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان 
املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان 

مركز رام الله حلقوق اإلنسان 
مركز املرأة للمساعدة واالستشارات القانونية

املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان
اجتاه – احتاد املنظمات األهلية العربية في الداخل

اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون

� ترجمة الهيئة
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القانون  في  السياسي«،  »السجني  أو  السياسي«  »املعتقل  استخدم مصطلح  لقد   1
السجناء  لرعاية  مؤسسة  بإنشاء  واخلاص   ،2006 العام  في  الصادر  العراقي 
السياسيني إبان حكم الرئيس العراقي صدام حسني، حيث عرف القانون العراقي 
املذكور »السجني السياسي بأنه »كل من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام 
أو  معارضيه  مع  تعاطفه  أو  السياسي  االنتماء  أو  املعتقد  أو  الرأي  في  البائد 

مساعدته له«.
باالحتجاز  املعني  العامل  بالفريق  اخلاصة   26 رقم  الوقائع  صحيفة  أنظر   2

التعسفي، ص. 11

»ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  حرص  من  انطالقا 
مع  وانسجامًا  العامة،  واحلريات  احلقوق  حماية  على  املظالم« 
بإعداد  املتعلق  الوطنية  املصاحلة  الهيئة من قبل جلنة  اعتماد 
السلطة  أراضي  في  السياسي«  االعتقال  مفهوم«  حول  ورقة 
هذه  تقدم  قانوني  حقوقي  منطلق  ومن  الهيئة  فإن  الوطنية، 
والدولية،  الوطنية  املرجعيات  على  فيها  استندت  والتي  الورقة، 
األطراف  جلميع  ميثل  والذي  األساسي  القانون  رأسها  وعلى 
أساسًا ومرجعًا ملنظومة احلقوق واحلريات، وضامنًا لها من أي 
الورقة  هذه  خالل  ومن  تقدم  الهيئة  فان  وعليه  عليها،  اعتداء 
رؤيتها للمفهوم والضمانات واجبة االحترام عند تناول احلق في 

احلرية الشخصية، وما رافقها من إشكاليات.
وفي هذا املقام نورد أهم احملاور التي تناولتها هذه الورقة التي شكلت 

بدورها مرجعًا للجنة املصاحلة حول مفهوم االعتقال الساسي.

تعريف احلرمان التعسفي من احلرية
وفقًا للفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي

على  الوطنية  التشريعات  وال  الدولية  الصكوك  تتفق  لم 
استخدام موحد عند احلديث عن عمليات احلرمان من احلرية، 
فتارة تستخدم مصطلح »القبض« أو »التوقيف« أو »االحتجاز« 
أو »احلبس« أو »االعتقال« حيث لم يرد في التشريعات احمللية 
هذا  يرد  كان  وإمنا  السياسي«1،  »االعتقال  تعبير  الدولية  أو 
واملقرون  والضمير،  الرأي  عن سجناء  للتعبير  مجازًا  التعبير 
بالتعرض لالعتقال نظرًا ملمارسة احلق في التعبير أو إحدى 

حرياته األساسية. 
ونظرًا الختالف التعريفات وتعدد املصطلحات، فقد اعتمدت 
الهيئة مصطلح »احلرمان التعسفي من احلرية« استنادًا إلى 
أجمع  الذي  التعسفي  باالحتجاز  املعني  املتحدة  األمم  فريق 
الهدف  كون    ،)1997/50( رقم  قراره  في  املصطلح  هذا  على 
املعنية  اللجنة  بتحقيقه، ومن وجهة نظر  الفريق  كلف  الذي 
باالعتقال التعسفي، يتصل بحماية األفراد من جميع أشكال 
تشمل  الفريق  والية  وألن  احلرية،  من  التعسفي  احلرمان 
)مدة  بعدها،  أو  أثناءها  أو  احملاكمة  قبل  سواء  احلرمان  هذا 
احلبس املفروضة بعد اإلدانة( وكذلك احلرمان من احلرية في 

غياب كل شكل من إشكال احملاكمة )االحتجاز اإلداري(، وأدرج 
الفريق في عداد أشكال االحتجاز أيضا اإلقامة اجلبرية وإعادة 
التهذيب عن طريق العمل عند اقترانهما بتقييد شديد حلرية 

التنقل.2
ترى الهيئة أن الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي قد أدرج 
ثالث حاالت يرى أنها ينطبق عليها تعبير احلرمان التعسفي من 
احلرية، وهو ما ميكن أن ميثل دليل عمل لنا في معاجلة ملف 
احلرمان من احلرية على خلفية االنتماء السياسي في أراضي 
السلطة الوطنية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي 

تأتي على النحو التالي:
إذا كان واضحًا أن من املستحيل التذرع بأي أساس قانوني   - 1
قيد  الشخص  يبقى  )كأن  احلرية  من  احلرمان  لتبرير 
االحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة احملكوم عليه بها أو على 

الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه(.
2 - إذا كان احلرمان من احلرية ناجمًا عن ممارسة احلقوق 
الشأن(  بهذا  )املتعلقة  املواد  تضمنتها  التي  احلريات  أو 
بهذا  واملواد)املتعلقة  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  من 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من  الشـأن( 

والسياسية.
3 - إذا كان عدم االحترام التام أو اجلزئي للقواعد الدولية 
في  عليه  املنصوص  عادلة،  محاكمة  في  باحلق  املتصلة 
الدولية  الصكوك  وفي  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعالن 
اخلطورة  من  املعنية،  الدول  قبلتها  التي  الصلة  ذات 
بحيث يضفي على احلرمان من احلرية طابعًا تعسفيًا 

)الفئة الثالثة(.
وعليه فان قيام أي من أطراف االنقسام بحرمان أي من املواطنني 
فان  السابقة،  الثالثة  للمعايير  وفقًا  احلرية  من  الفلسطينيني 
يترتب عليه  ما  كل  يقع  تعسفيًا من احلرية،  يعتبر حرمانًا  ذلك 
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باطاًل يستوجب معه إطالق سراح أولئك احملرومني من حرياتهم 
الفلسطيني وقانون  القانون األساسي  أن  فورًا ودون تأخير، ال بل 
العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960 الساري املفعول في الضفة 
 1936 لسنة   )74( رقم  الفلسطيني  العقوبات  وقانون  الغربية، 
من  التعسفي  احلرمان  جرما  قد  غزة  قطاع  في  املفعول  الساري 
تسقط  ال  جرمية  ذلك  األساسي  القانون  اعتبر  حيث  احلرية، 
بالتقادم، كما وكفل  فيها للمتضرر  املدنية  الدعوى اجلزائية وال 

تعويضًا عاداًل من قبل السلطة الوطنية.

الضمانات القانونية الواردة في القانون األساسي والتشريعات 
الوطنية ملنع احلرمان التعسفي من احلرية.

املعدل  الفلسطيني  األساسي  )القانون  الدستوري  السند   -  1
الدستوري  السند  الورقة  هذه  تناولت  لقد   ،)2003 لسنة 
بالتفصيل، موضحة جميع املواد املتعلقة بهذا املوضوع في 

القانون األساسي الفلسطيني.
2 - السند التشريعي وقد تضمن هذا البند: 

أوال:  قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960 الساري املفعول 
في الضفة الغربية. 

ثانيًا: قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001. 

وقد خلصت الهيئة في ورقتها ومن خالل الشكاوى الواردة إليها 
والتوثيقات املتوفرة لديها ما يلي:

نهجًا  وأصبح  استفحل  احلرية  من  التعسفي  احلرمان  إن   -  1
استخدام  مت  فقد   ،14/6/2007 منذ  االنقسام  طرفي  لدى 
له سند  كتعبير سياسي ليس  السياسي  االعتقال  مصطلح 
واملرتبطة  املعاشة  احلالة  لوصف  وذلك  أو حقوقي،  قانوني 

بحالة االنقسام السياسي.
2 - إن جميع اإلجراءات التي رافقت عمليات احلرمان التعسفي 
أمنية،  العتبارات  االنقسام  أطراف  عزتها  وإن  احلرية  من 
إال انه من مجمل ما هو متوفر للهيئة من إفادات وشكاوى 
ومتابعات، تؤكد وجود اعتبارات سياسية تقف وراء عمليات 
احلرمان التعسفي من احلرية، وأهمها تغييب لدور النيابة 

املدنية والتي تعتبر جهة االختصاص الرسمية في حتريك 
دعاوى احلق العام.

3 - تبني للهيئة ومن خالل زياراتها امليدانية ملراكز االحتجاز 
وغزة،  الضفة  في  االنقسام  لطرفي  التابعة  والتوقيف 
انعدام سالمة اإلجراءات القانونية عند عمليات القبض 
املدنيني  عرض  خالل  من  وذلك  والتمديد،  والتوقيف 
على القضاء العسكري بصورة ال تتفق وأحكام القانون 
اجلزائية  اإلجراءات  وقانون  الفلسطيني،  األساسي 

الفلسطيني.
أحكام  تنفيذ  وعدم  العادلة،  احملاكمة  ضمانات  غياب   -  4  
احملاكم من حيث عرضهم على قاضيهم الطبيعي ومتكينهم 
احتجاز  أماكن  في  واحتجازهم  محامي،  وتوكيل  زيارة  من 
وعدم  االحتجاز،  أثناء  إنسانية  أوضاع  وتوفير  قانونية، 
االتصال  في  واحلق  والتعذيب،  املعاملة  لسوء  تعريضهم 

بالعالم اخلارجي.
التشريعات  “ووفقًا  أعدتها  التي  املوقف  ورقة  الهيئة  واختتمت 
الوطنية واملعايير الدولية، ترى أن جميع احملتجزين لدى طرفي 
إليها  اإلشارة  متت  التي  الثالثة  املعايير  عليهم  تنطبق  االنقسام 
سابقًا، والتي مت حتديدها من قبل فريق الهيئة العامل باالحتجاز 
التعسفي، وكذلك يجئ استمرارًا الحتجاز املواطنني الفلسطينيني 
وقانون  األساسي  القانون  ألحكام  مخالفًا  االنقسام،  طرفي  لدى 

اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني”.
وقد أوصت الهيئة “بضرورة اإلفراج الفوري عن جميع احملرومني 
فهنا  والدولية،  الوطنية  للمعايير  خالفا  تعسفيًا  حرياتهم  من 
املسألة ال ترتبط بسجناء رأي، أو بتعريف حول من هو املعتقل 
السياسي من،  وإمنا ميثل استمرار احتجازهم بهذه الصور وبهذه 
كفلها  التي  واحلريات  احلقوق  منظومة  على  اعتداًء  الذرائع 

القانون األساسي وجرم من يعتدي عليها”.
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واقع  على  وإعمالها  السابقة  املواد  لنصوص  الهيئة  مراجعة  وعند 
ما  أنها تخالف  االنقسام، جند  يتعلق مبمارسات طرفي  فيما  احلال 
ذهب إليه القانون األساسي الفلسطيني فيما يتعلق مبعاجلة احلرية 

الشخصية وصونها من أي اعتداء.
األغلب ممن مت حرمانهم من حريتهم تعسفيًا منذ  أن  للهيئة  تبني 
والتي  القانونية،  اإلجراءات  تتبع معهم  لم  تاريخه،  ولغاية  االنقسام 
أتى على ذكرها في املادة )11(، فعمليات القبض والتوقيف والتمديد 
القضاء  قبل  من  أغلبها  وجاءت  مختصة،  قضائية  جهة  من  تتم  لم 
العسكري، وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية في أكثر من 
2009 على عدم اختصاص القضاء  و   2008 العامني  قرار لها خالل 
العسكري في عمليات القبض والتوقيف والتمديد للمدنيني، وأكدت 

أن ذلك يخالف نص املادة 101/2 من القانون األساسي.
مع العلم أن ما توفر للهيئة من معلومات وفقًا للشكاوى التي وردتها من 
احملرومني تعسفيًا من حريتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتم 
إعالمهم بسبب التوقيف والتهم املنسوبة إليهم، ولم يتمكنوا من االلتقاء 
املختصة، مع  القضائية  العرض على اجلهات  مبحاميهم، وحرموا من 
أفعال لم تكن مجرمة  التحقيق معهم على  العديد منهم مت  أن  العلم 
قبل االنقسام، بل أن التحقيق معهم تركز في حاالت معينة حول طبيعة 
التحقيق  مت  فيما  غزة  قطاع  في  األمنية  األجهزة  مع  السابق  عملهم 
مع العديد من أنصار وأعضاء حركة حماس بخصوص حيازتهم لسالح 
انتقل إليهم من قبل أشقائهم أو أقربائهم، أستشهد العديد منهم على 
أن  حيث   )15( املادة  لنص  مخالفًا  ذلك  ويأتي  االحتالل،  قوات  أيدي 

حيازة السالح لم تكن محظورة إبان االنتفاضة الثانية.

السند التشريعي
1960 الساري املفعول  أوال: قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 
في الضفة الغربية، فقد نصت املادة )178( من قانون العقوبات على أن 
» كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير احلاالت التي ينص عليها 

زادت  الوطن،  وحدة  ومتزيق  الداخلي  واالقتتال  السياسي  االنقسام  إثر   
وبشكل كبير اخلروقات املؤثرة على منظومة حقوق اإلنسان، وكانت أكثر 
االنتماء  خلفية  على  التعسفي  االعتقال  قضية  انتهاكًا  اخلروقات  هذه 
السياسي، سواًء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومازالت هذه االعتقاالت 
مستمرة رغم كل احملاوالت التي، وبكل أسف باءت بالفشل، وأخفقت في 
ألغلب  ووفقًا  الوطن  جناحي  في  التعسفية  فاالعتقاالت  منها،  احلد 
التحليالت والتقديرات تعتبر األساس في استمرار االنقسام الفلسطيني.
وعقب االنقسام بدأت السلطة الوطنية في الضفة الغربية في تغليب املصالح 
واالعتبارات األمنية على املصالح القانونية، وحلت السالمة األمنية محل 
سالمة اإلجراءات القانونية، والتبرير القائم لديها دائما هو عدم تكرار ما 
حصل في قطاع غزة، وباملقابل السلطة القائمة في قطاع غزة تقوم بإجراءات 
شبيهة، ولكن األساليب واألدوات مختلفة، وتبريرها لذلك هو منع التخريب 

وإعادة األمن إلى قطاع غزة والقضاء على الفلتان األمني.
لذلك نرى بأن املفتاح احلقيقي لنجاح أي حوار فلسطيني هو إنهاء 
ملف االعتقال التعسفي )احلرمان من احلرية ( على خلفية االنتماء 
السياسي، وعندما ُتثار مسألة وجود معتقلني سياسيني من عدمه في 
الضفة الغربية و قطاع غزة، جند اإلجابة لدى الطرفني جاهزة ، وهي 

أن االعتقاالت تتم ألسباب أمنية وليس العتبارات سياسية .

الضمانات القانونية الواردة في القانون األساسي
والتشريعات الوطنية ملنع احلرمان التعسفي من احلرية

السند الدستوري )القانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنة 2003(
احلرية  صون  ضمانات  إلى   )32 و   11،12،14،15،17( املواد  تطرقت 
الشخصية وحمايتها من أي اعتداء، وحيث أن طرفي االنقسام يقران 
بأن القانون األساسي الفلسطيني ميثل أساسًا ومرجعًا، فال بد لهما 
من األخذ بقواعده اآلمرة والتي تنص في املادة )11( على أن »أ.احلرية 
الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة وال متس، ب.ال يجوز القبض على 
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل 
احلبس  مدة  القانون  ويحدد  القانون  ألحكام  وفقا  قضائي  بأمر  إال 
اخلاضعة  األماكن  غير  في  احلبس  أو  احلجز  يجوز  وال  االحتياطي 
للقوانني الصادرة بتنظيم السجون«، فيما تنص املادة )12( من القانون 
األساسي على »يبلغ كل من يقبض عليه أو يتم إيقافه، ويجب إعالمه 
بلغه يفهمها باالتهام املوجه إليه وأن ميكن من االتصال بحام وأن يقدم 
بريء  »املتهم  أن  على   )14( املادة  أكدت  فيما  تأخير«،  دون  للمحاكمة 
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع 
عنه  يدافع  محام  له  يكون  أن  يجب  جناية  في  متهم  وكل  نفسه  عن 
العقوبات  »العقوبة شخصية ومتنع  أن  املادة )15( على  » فيما شددت 
اجلماعية وال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوني وال توقع عقوبة إال 

بحكم قضائي وال عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون«.

االعتقـــــال التعســفي
 علـــى خلفيـــة االنتمــــاء السيــــاسي

 يزن صوافطة
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القانون يعاقب باحلبس من ثالثة شهور إلى سنة«.
 ،2001 لسنة   )3( رقم  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  ثانيا: 
تختص   « على  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )1( املادة  نصت  فقد 
النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها والتقام 
من غيرها إال في األحوال املبينة في القانون وال يجوز وقف الدعوى 
أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إال في 
احلاالت الواردة في القانون« فيما أكدت املادة )2( من ذات القانون على 
االختصاص األصيل للنيابة العامة في حتريك الدعوى العامة حيث 
جاء النص على إطالقه حيث نصت على »يباشر النائب العام الدعوى 

اجلزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة«.
 إن احلرمان التعسفي من احلرية استفحل وأصبح نهجًا لدى طرفي 
»االعتقال  مصطلح  استخدام  مت  فقد   ،14/6/2007 منذ  االنقسام 
وذلك  حقوقي،  أو  قانوني  سند  له  ليس  سياسي  كتعبير  السياسي« 

لوصف احلالة املعاشة واملرتبطة بحالة االنقسام السياسي.
إن جميع اإلجراءات التي رافقت عمليات احلرمان التعسفي من   
احلرية، وإن عزاها طرفا االنقسام العتبارات أمنية، إال أنه من 
مجمل ما هو متوفر للهيئة من إفادات وشكاوى ومتابعات، تؤكد 
التعسفي  احلرمان  عمليات  وراء  تقف  سياسية  اعتبارات  وجود 
من احلرية، وأهمها تغييب لدور النيابة املدنية والتي تعتبر جهة 

االختصاص الرسمية في حتريك دعاوى احلق العام.
االحتجاز  ملراكز  امليدانية  زياراتها  خالل  ومن  للهيئة  تبني   
انعدام  وغزة،  الضفة  في  االنقسام  لطرفي  التابعة  والتوقيف 
والتوقيف  القبض  عمليات  عند  القانونية  اإلجراءات  سالمة 
القضاء  على  املدنيني  عرض  خالل  من  وذلك  والتمديد، 
العسكري بصورة ال تتفق وأحكام القانون األساسي الفلسطيني، 

وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني. 
غياب ضمانات احملاكمة العادلة، وعدم تنفيذ أحكام احملاكم من   
من  ومتكينهم  الطبيعي  قاضيهم  على  أصحابها  عرض  حيث 
قانونية،  احتجاز  أماكن  في  واحتجازهم  وتوكيل محامي،  زيارة 
لسوء  تعريضهم  وعدم  االحتجاز،  أثناء  إنسانية  أوضاع  وتوفير 

املعاملة والتعذيب، واحلق في االتصال بالعالم اخلارجي. 
وعليه فإن الهيئة، ووفقًا التشريعات الوطنية واملعايير الدولية، ترى 
أن جميع احملتجزين لدى طرفي االنقسام تنطبق عليهم احلاالت 
الثالث التي تندرج حتت احلرمان التعسفي من احلرية، والتي مت 
حتديدها من قبل الفريق العامل على االحتجاز التعسفي، والتي تتمثل 
بالتذرع باألسس القانونية لتبرير احلرمان من احلرية، واحلرمان 
من احلرية بسبب ممارسة احلقوق السياسية واملدنية الواردة في 
 الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وغياب ضمانات احملاكمة العادلة. 
الفوري عن  الهيئة بضرورة اإلفراج  وعلى ضوء ذلك، فقد أوصت 
املعايير  تخالف  كونها  تعسفًا،  حرياتهم  من  احملرومني  جميع 
مراعاة  دون  احتجازهم  استمرار  ميثل  كما  والدولية،  الوطنية 
العادلة،  احملاكمة  ضمانات  وغياب  القانونية  اإلجراءات  لسالمة 
القانون  كفلها  التي  واحلريات  احلقوق  منظومة  على  اعتداًء 

األساسي وجرم من يعتدي عليها.
ال بل إن القانون األساسي الفلسطيني وقانون العقوبات األردني رقم 
16 لسنة 1960 الساري املفعول في الضفة الغربية وقانون العقوبات 
قد  غزة  قطاع  في  املفعول  الساري   1936 لسنة   74 رقم  الفلسطيني 
األساسي  القانون  اعتبر  التعسفي من احلرية، حيث  جرما احلرمان 
ذلك جرمية ال تسقط الدعوى اجلزائية وال املدنية بالتقادم كما وكفل 
فيها للمتضرر تعويضًا عاداًل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما البد اإلشارة إلى أن القانون أوجب على املوظفني العموميني 
أو أي مكلف بخدمة عامة بإلزامية التبليغ عن أي جرمية تقع، وملا 
كان احلرمان من احلرية بصورة تعسفية يعتبر وفقًا ألحكام القانون 
النيابة  إبالغ  العموميني  املوظفني  على  وجب  جرمية  األساسي 
نصت  فقد  احلرية،  من  التعسفي  احلرمان  جرمية  بوقوع  العامة 
املادة )25( على » يجب على كل من علم من املوظفني العموميني 
أو املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع 
قد  القانون  يكن  لم  ما  املختصة  السلطات  عنها  يبلغ  أن  جرمية 
علق حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب 
أو إذن«،  كما وعاد قانون اإلجراءات اجلزائية وأكد في املادة )29( 
على أنه » اليجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة 
املختصة بذلك قانونا كما يجب معاملته مبا يحفظ لراحته وال 
يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا«، وأكدت املادة )105( من القانون على 
للتوقيف  العامة  والنيابة  القضائية  الضابطة  أمام  املتاحة  املدد 
من  ساعة   24 خالل  االستجواب  يتم  أن  »يجب  على  نصت  حيث 

تاريخ إرسال املتهم إلى وكيل النيابة«.
بعد  املتهم  توقيف  النيابة  لوكيل  »يجوز  على   )108( املادة  ونصت 
احملكمة  قبل  من  التوقيف  متديد  ويراعى  ساعة   24 ملدة  استجوابه 
طبقا للقانون أما جهات االختصاص في مذكرات احلضور واإلحضار 

فهي النيابة وذلك حسب املادة )106( من القانون«.
القاضي  من  تصدر  أن  فيجب  التمديد  بعمليات  يتعلق   فيما  أما 
إجراءات  اقتصدت  »إذا   )119( املادة  ورد في  املختص وذلك حسب ما 
التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة 
ال  ملدة  التوقيف  الصلح متديد  قاضي  من  يطلب  أن  النيابة  فلوكيل 

تتجاوز 15 يوما«.
إليها  الواردة  الشكاوى  خالل  ومن  ذلك  كل  من  الهيئة  تستخلص 

والتوثيقات املتوفرة لديها مايلي:
لدى  نهجًا  وأصبح  استفحل  احلرية  من  التعسفي  احلرمان  إن   .1

أطراف االنقسام منذ 14/6/2007.
إن جميع اإلجراءات التي رافقت عمليات احلرمان التعسفي من   . 2
احلرية وإن عزتها أطراف االنقسام العتبارات أمنية، إال أنه من 
مجمل ما هو متوفر للهيئة من إفادات وشكاوي ومتابعات تؤكد 
التعسفي  احلرمان  عمليات  وراء  تقف  سياسية  اعتبارات  وجود 
من احلرية وأهمها، تغييب لدور النيابة املدنية والتي تعتبر جهة 

االختصاص الرسمية في حتريك دعاوي احلق العام .
تبني للهيئة ومن خالل زياراتها امليدانية ملراكز االحتجاز والتوقيف   .3
التابعة ألطراف االنقسام في الضفة الغربية وغزة انعدام سالمة 
والتمديد،  والتوقيف  القبض  القانونية عند عمليات  اإلجراءات 
من خالل عرض املدنيني على القضاء العسكري بصورة التتفق 
وأحكام القانون األساسي الفلسطيني وقانون اإلجراءات اجلزائية 

الفلسطيني.
غياب ضمانات احملاكمة العادلة، وعدم تنفيذ أحكام احملاكم من   .4
حيث عرضهم على قاضيهم الطبيعي ومتكينهم من زيارة وتوكيل 
أوضاع  وتوفير  قانونية،  احتجاز  أماكن  في  واحتجازهم  محامي 
إنسانية أثناء االحتجاز وعدم تعريضه لسوء املعاملة والتعذيب، 

واحلق في االتصال في العالم اخلارجي.
الفوري عن جميع احملرومني من  اإلفراج  الهيئة بضرورة  توصي  لذا 
حرياتهم تعسفيًا خالفًا للمعايير الدولية والوطنية، ألن االستمرار في 
احتجازهم بهذه الصور والذرائع يشكل اعتداًء على منظومة احلقوق 

واحلريات التي كفلها القانون األساسي وجرم من يعتدي عليها.
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عن  مدافعًا  تكون  أن  أصعب  ما  هذا،  زماننا  في  حقوقيًا  تكون  أن  أصعب  ما 
حتقيق  في  متضي  وهي  املظالم«  »ديوان  طريق  ما  وأيضًا،  اإلنسان،  حقوق 
القضية،  ظهر  قصمت  التي  احملتقنة  السياسية   األجواء  هذه  في  رسالتها 
الفلسطيني  السياسي  النظام  انقسم  فقد  الداخلية،  الوطن  جبهة  ومزقت 
تعزيز  في  االحتالل  مخطط  فيها  وحتقق  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  بني 
االنفصال اجلغرافي، فأصبحت الهيئة في واقع ما بعد أحداث حزيران 2007 
الدامية، تعمل في واقع انشطرت فيه احلكومة إلى حكومتني، وانقسم القضاء 
إلى اثنني، وأضحى املجلس التشريعي جسدًا مشلواًل، ال ميارس أيًا من مهامه، 
الشهرية،  الهيئة  تقارير  وراجعوا  االنقسام،  ميسه  لم  واحدًا  أمرًا  إال  اللهم 

لتعرفوا أنها انتهاكات حقوق اإلنسان!
إن الهيئة تعمل في ظروف قاسية وغير آمنه، نتيجة حالة التحول أو )التغول(  
األمنية  االعتبارات  وتغليب  الفلسطينية،  األراضي  تسود  التي  األمني 
والسياسية على اعتبارات حقوق اإلنسان، وأصبحت الهيئة وهي تقوم بعملها 
السلطة  أداء   وعلى  الضفة،  في  الفلسطينية  السلطة  أداء  على  الرقابة  في 
فتارة  أيضًا،  وخطيرة  ومتعبة  كبيره  حتديات  تواجه  غزة  قطاع  في  القائمة 
الهيئة  مواقف  استقطاب  االنقسام،  بحالة  العالقة  ذات  األطراف  حاولت 
الطرفني  قبل  من  الهيئة  عمل  لتسخير  مستمرة  محاوالت  عبر  لصاحلها، 
مواقف  من  الهيئة  عن  يصدر  ما  وتوظيف  وحزبية،  سياسية  أهداف  خلدمة 
وبيانات وتقارير من أجل تعزيز مواقف كل طرف، وكيل االتهام لآلخر، وأوضح 
التابعة حلركتي فتح وحماس، فما  مثال على ذلك ما تنشره وسائل اإلعالم 
انفك املواطنون يتابعون على الشريط األحمر املتحرك على شاشتي تلفزيوني 
فلسطني واألقصى  جمال »مقتطعة« من تقارير الهيئة، ليستخدمها كل طرف 
ليشير إلى جرائم »ميليشيات« أو »عصابات« الطرف اآلخر، في انتهاك واضح 
الصول العمل املهني، ومعايير االقتباس وللضوابط والقيم األخالقية، فتجد 
تلفزيون فلسطني يستند إلى تقرير الهيئة فيما يتعلق بقيام احلكومة املقالة 
مبنع كوادر  فتح من حق التنقل والسفر، بينما يبث تلفزيون األقصى ما ذكره 
تقرير الهيئة من قيام وزيرة التربية والتعليم العالي في رام الله بفصل عشرات 

املعلمني الذين مت تعيينهم في عهد حكومة حماس العاشرة.
بينما يتغاضي كل طرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي متارسها األجهزة األمنية 

التابعة للطرفني والتي كان من أفدحها االعتقال السياسي وممارسة التعذيب.
والكيل  االستقاللية  وعدم  بالتحيز  تتهم  فتارة  الهيئة،   تواجهه  آخر  أمر 
مبكيالني، وتارة باالتهام بالعمل ألجندات سياسية خارجية، وأخيرًا وجهت لها 

اتهامات مبعاداة احلكومة املقالة ومت تهديدها باملقاطعة!!
وللتدليل على ما نقول، فعندما نشرت حركة فتح  بيانًا لها في جريدتي األيام 
واحلياة بتاريخ 2007-10-20 اشتمل على تهديدات واضحة للهيئة، وتشكيكًا 
انذر«،  اعذر من  وقد   « تهديد مألوفة  بعبارة  البيان  وانتهى  ومكانتها،  بدورها 
الهيئة  العام، وذلك بعد قيام  الهاتف وجهت ملفوضها  عدا عن تهديدات عبر 
بإصدار تقرير تقصي حقائق يتعلق بوفاة املواطن محمد الرداد، الطالب في 
فتح  حركة  بيان  آثار  وقد  حماس،  حركة   إلى  ينتمي  والذي  النجاح  جامعة 
احلقوقية،  واملؤسسات  السياسة  األحزاب  واستياء  غضب  موجة  الهيئة  بحق 

ومؤسسات املجتمع املدني.
الهيئة ومع برنامجها في قطاع   ذات اجلهات نفسها تضامنت مع 
غزة،  قطاع  في  املقالة  للحكومة  تتبع  قامت مؤسسات  عندما  غزة، 

التحديات التي تواجه عمل 
الهيئة عندما تتغلب االعتبارات 
األمنية على قضايا حقوق اإلنسان

بشن  تتبع حلركة حماس  غزة  في قطاع  إعالمية مختلفة  ومواقع 
اتهمت وزارة  2009-8-11، فقد  الهيئة  بتاريخ  موجة حتريض ضد 
الداخلية في غزة في بيان أصدرته، اتهمت الهيئة بأنها غير مستقلة، 
ومنحازة، وتكيل مبكيالني، وتعادي »احلكومة الشرعية« ، وأنها تعمل 
أشارت  فيما  قانونية،  وليست  وسياسية  وأمنية  معايير حزبية  وفق 
عقب  وذلك  الهيئة،  »مقاطعة«  تدرس  أنها  بيانها  في  اإلعالم  وزارة 
لدى  احملتجزين  أوضاع  خاللها  ناقشت  عمل  ورشة  الهيئة  عقد 
املجلس  من  شخصيات  الهيئة  إليها  دعت  الداخلي،   األمن  جهاز 
التشريعي ووزارة الداخلية  وجهاز األمن الداخلي  للتحدث وإبداء 
وجهات النظر، لكن هذه الشخصيات لم تستجب للمشاركة، وطالبت 
الهيئة خالل الورشة بتمكينها من زيارة أماكن التوقيف واالحتجاز 
التابعة للجهاز، داعيًة إلى التحقيق في إفادات الضحايا حول إساءة 
ودعت  سرية،  مراكز  في  احتجازهم  خالل  وتعذيبهم   معاملتهم 

الهيئة إلى جترمي التعذيب ومقترفيه وإلى إنصاف ضحاياه.
 إن واقع عمل الهيئة في هكذا ظروف يفرضها استمرار حالة االنقسام 
هو  القانونية،  األولويات  على  األمنية  احلسابات  وهيمنة  السياسي، 
الهيئة وفريق  واقع صعب ومليء بالتحدي، ولكن هل يثني كل ذلك 
؟ ال  الهيئة  رسالة  لتحقيق  واملضي قدمًا  االستمرار  فيها عن  العمل 
أظن اإلجابة بنعم ألن هنالك التزام أخالقي وإنساني ووطني يشكل 
رافعًة لدميومة واستمرار عملها، إن الهيئة ال تسعي إلى نيل رضا إي من 
احلكومتني التابعتني لطرفي االنقسام، وال تخشى غضب أي منهما، 
وتذكرهما  أدائهما،  على  اختصاصها-  وفق   - رقيبًا  ستبقي  ولكنها 
باملرجعيات القانونية واجبة االحترام، تقدم املشورة القانونية، وتوثق 
انتهاكات حقوق اإلنسان، تتابع الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، 
وتنشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان وتنتصر حلقوق الضحايا، وهنا 
من الواجب على احلكومة في الضفة، وتلك القائمة في غزة، أن تعيا 
دور الهيئة كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أنشئت مبوجب القانون، 

ومتارس دورها بقوة القانون أيضًا. 
مستقلة،  اإلنسان  حلقوق  وطنية  هيئة  وستبقى  تزال  وال  كانت  فالهيئة 

ولكنها منحازة إلى قضية واحدة:  قضية حقوق اإلنسان.
ملواقفها،  االستقطاب  »آفة«  بني  صعبة  ظروف  في  تعمل  وهي  الهيئة  إن 
و«خطيئة« تهديدها، مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تبقى مستمرة 

بالعمل لتحقيق رسالتها في حماية حقوق اإلنسان في املجتمع:
ال تتهم ولكنها تدعو للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي   

مقترفيها للقضاء.
ال تستعدي أحدًا ولكنها تطالب باملساءلة واحملاسبة.  

شكاوى  الستقبال  أبوابها  تفتح  ولكن  األخطاء  عن  تفتش  ال   
املواطنني ومعاجلتها قانونيًا.

وترصد،  توثق  اإلنسان،  حلقوق  وطني  مرصد  ولكنها  تتصيد  ال   
ومهما  القانون،  سيادة  وغايتها  القانون،  وسقفها  القانون،  دليلها 
طغت االعتبارات األمنية السياسية احمليطة بظروف عملها، ستبقى 

الهيئة مستمرة في عملها إلعادة االعتبار والهيبة للقانون.

 بهجت احللو
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املوازنة العامة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية أمنية بامتياز

ياسر عالونه

احلاجات  من  األمن  بأن  ندرك 
لإلنسان  ميكن  ال  التي  األساسية 
االستغناء عنها في أي زمان ومكان، 
املواطن  اإلدراك حاجة  وندرك متام 
واحلفاظ  دومًا  باألمن  الشعور  إلى 
العيش  لنا  ميكن  فال  حياته،  على 
وال  حياتنا،  على  وبقلق  أمن،  دومنا 
وننجز  ونبدع  نفكر  أن  لنا  ميكن 
ونحن خائفون، ورمبا نختلف كثيرًا 
أليهما األفضلية األمن أم التعليم أم 
الصحة أم اخلبز، رمبا يجيب البعض 
أن التعليم هو األساس ومنه املنطلق 
ورمبا  والواجبات،  احلقوق  ملعرفة 

يقول آخر إن الصحة هي األساس، ورمبا يجيب ثالث بأن اخلبر هو األساس، 
ألنني لو لم أكن جائعًا ملا سرقت وأودعت السجن، رمبا اإلجابة أننا بحاجة 
إلى األمن ولكن ليس املبالغة فيه، وجعله بالقدر الكافي لتلبية احتياجاتنا، 
فنحن بحاجة إلى األمن الذي يحافظ على كرامة اإلنسان ويصون حقوقه 
األساسية  واخلدمات  والصحة  التعليم  حساب  على  ليس  ولكن  وواجباته، 
للمواطن الفلسطيني، الكل قلق ويتمنى العيش آمنًا، ولكن الكل ال يحبذ أن 

تطغى االعتبارات األمنية على حساب رغيف اخلبر الذي نتناوله. 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  العامة  املوازنة  من  املخصصة  النسبة  تعد   
وعلى  به،  االهتمام  حجم  على  مؤشرًا  املختلفة  القطاعات  من  قطاع  لكل 
األولوية التي يحتلها في مجال حتقيق وتلبية احتياجات املواطنني في تلك 
الوطنية  للسلطة  العامة  املوازنة  مراجعة  خالل  من  تبني  وقد  القطاعات، 
خالل العامني املنصرمني أن االعتبارات األمنية تطغى على جوانب املوازنة 
العامة للسلطة الفلسطينية، حيث استحوذت وزارة الداخلية على النصيب 
األكبر من موازنة السلطة خالل العامني املنصرمني وأخذت أكبر املخصصات 

املالية على حساب القطاعات املختلفة.
املنصرمني  العامني  خالل  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أقر  وقد   
املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل غياب انعقاد املجلس 
الضفة  بني  احلاصل  السياسي  لالنقسام  نتيجة  الفلسطيني  التشريعي 
على  الثاني  للعام  التشريعي  املجلس  انعقاد  وتعذر  غزة  وقطاع  الغربية 
للسلطة  العامة  املوازنة  في  األمن  لقطاع  املخصصة  النسبة  إن  التوالي، 
الوطنية الفلسطينية خالل العام )2008( بلغ )2.860795(1 شيكل ويشكل 
ما نسبته )%32.677( من مجمل املوازنة العامة لذلك العام، وظل قطاع 
األمن يحتل املرتبة األولى في املوازنة العامة حيث بلغ خالل العام )2009( 
من   )%26.938( نسبته  ما  وتشكل  شيكل،   2  )3114186( مجموعه   ما 

مجمل املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية خالل العام. 
كما قدرت السلطة الوطنية الفلسطينية في خطة اإلصالح والتنمية املقدمة 
للمانحني في )17( كانون األول )2007( في باريس التكلفة الكلية الالزمة 

وإعادة هيكلة قطاع  لبرنامج إصالح 
الثالث  السنوات  مدى  على  األمن 
القادمة بحوالي )228( مليون دوالر 
»حيث من املقرر أن يتضمن القطاع 
الشرطة،  وهي  أجهزة  ثالثة  األمني 
العامة،  واملخابرات  الوطني،  واألمن 
قدر  استثمار  أن  تناولت اخلطة  كما 
مهم من األموال في البنية التحتية 
في  مقرات  ثمانية  وبناء  األمنية، 
على  حتتوي  احملافظات  مختلف 
ومراكز  وثكنات،  توقيف،  مراكز 
للتدريب، باإلضافة إلى مركز رئيسي 
الكثير  واستثمار  السجناء،  لتأهيل 
من األموال في مجال التجهيز وأنظمة االتصاالت واملركبات والتدريب لرفع 
إصالح  برنامج  وسيوفر  األمنية،  األجهزة  تقدمها  التي  اخلدمات  مستوى 
وإعادة هيكلة قطاع األمن مساعدات فنية وتدريبًا من أجل تطوير قدرة وزارة 

الداخلية على إدارة األجهزة األمنية واإلشراف عليها«.
طغت  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  األمنية  االعتبارات  إن 
من  نسبة  أكبر  تخصيص  حيث  من  للسلطة  العامة  املوازنة  على 
املوازنة العامة لقطاع األمن، حيث كان ذلك على حساب قطاعات 
أخرى، فبداًل من رفع نسبة ومخصصات البنية التحية في املوازنة 
تلك  األمني على حساب  االهتمام  بقى  الوطنية  للسلطة  العامة 
القطاعات، فعلى سبيل املثال شكل نصيب وزارة العدل من املوازنة 
ووزارة   ،)0.675%( األعلى  القضاء  ومجلس   ،)%0.601( العامة 
 ،)%10.565( وزارة الصحة   ،)%19.433( العالي  والتعليم  التربية 
شؤون  ودائرة   ،)%1.209( الزراعة  وزارة   ،)%0.857( العمل  ووزارة 

املفاوضات )%0.023(.
املخصصات  زيادة  العمل على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  املطلوب من  إن 
املالية من املوازنة العامة للقطاعات االجتماعية  واالقتصادية والبنية التحتية، 

والتقليل من نصيب  القطاع األمني الذي يطغى على القطاعات األخرى.
تطبيق  مجال  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تخوفات  ندرك  أخيرًا، 
األمن وسيادة القانون وخاصة بعد أحداث غزة، ولكن هذا ليس مبررًا لذهاب 
املوازنة لقطاع األمن، ألن هناك حاجات أساسية ال ميكن  أكبر مخصصات 
طرقًا  أو  ماء  أو  كهرباء  دون  القرى  من  الكثير  زالت  فال  عنها،  االستغناء 
معبدة، وال زالت العديد من شوارعنا بحاجة إلى الصيانة والتعبيد، عالوة 
لدعم  إليها  للوصول  طرق  شق  إلى  باملصادرة  املهددة  األراضي  حاجة  على 
الضم  جدار  لصالح  املصادرة  خطر  من  حلمايتها  الستصالحها  أصحابها 
العالج  لتلقي  بحاجة  املرضى  من  العديد  زال  وال  واملستوطنات،  والتوسع 
األطفال  وجود جيل من  لهم، عالوة على  الالزمة  الصحية  العناية  وتوفير 
لصفوف  ينضمون  جامعات  وطالب  املجاني،  والتعليم  املدارس  إلى  بحاجة 
البطالة بحاجة إلى عمل، والعديد من الباحثني الذين ينتظرون تخصيص 

مبالغ مالية لغايات البحث العلمي.  النسبة باآلف الشيكل.  1
النسبة باآلف الشيكل.  2
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يؤدي الفهم للسياسة التشريعة الفلسطينية إلى فهم موقف السلطة 
الوطنية من منظومة احلقوق واحلريات، حيث يعتبر القانون الوطني 
من  موقفها  حتدد  التى  الوطنية   السلطة  عن  تعبيرًا  الفلسطيني 
خالل نصها صراحًة على األحكام الضامنة للحقوق في أعلى مرجع 

قانوني، وهو القانون االساسي أو مشروع الدستور الفلسطيني.
 وتشغل قضية النصوص االساسية الدستورية املرجعية العليا حلماية 
احلقوق واحلريات االساسية للمواطن الفلسطيني باعتبارها االطار 
املركزي الناظم لعالقة املواطن )فردًا أو جماعة( في مواجهة السلطات 
العامة، وهي من زاوية اخرى هي الضمانة لنشوء وتطور مجتمع مدني 

قادر على مواجهة التعسف واالستبداد بالوسائل السلمية واملدنية.
فى  واحلريات  باحلقوق  اخلاصة  الدستورية  النصوص  وتكتسب 
أول  انه  منها:  عديدة  العتبارات  خاصة  أهمية  الفلسطينية  األراضي 
اتى  بأنفسهم  الفلسطينيون  يضعه  التاريخ  عبر  فلسطيني  دستور 
بعد مرحلة طويلة من االحتالل واستبداده، وبعد  انعدام التوازن بني 
احلاكم الذي هو تاريخيًا محتل واحملكوم املغلوب على أمره، فقد نظم 
القانون األساسي املعدل 2003 البنود الضامنة للحقوق واحلريات فى 
الباب الثاني منه، وأكدت في املادة العاشرة من القانون االساسي املعدل 
للعام 2003 على أن »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة 
االحترام. وأن تعمل السلطة الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام الى 

اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية و الدولية التي حتمي حقوق اإلنسان«.
أن  على  منه   11 املادة  في  الفلسطيني  االساسي  القانون  أكد  وقد 
يجوز  وال  متس.  ال  مكفولة  وهي  طبيعي  حق  الشخصية  احلرية   «
او  قيد  بأي  تقييد حريته  أو  أو حبسه  تفتيشه  أو  أحد  على  القبض 
منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقًا ألحكام القانون، ويحدد القانون 
مدة احلبس االحتياطي، وال يجوز احلجز أو احلبس في غير األماكن 

اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون«.
القانون  أكد  فقد  املوقوف  أو  عليه  املقبوض  بحق  يتعلق  فيما  أما 
األساسي الفلسطيني في املادة 12 منه على أنه »يبلغ كل من يقبض 
عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعالمه سريعًا 
بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه، وأن ميكن من االتصال مبحام، وأن 

يقدم للمحاكمة دون تأخير«. 
وفي حظر اإلكراه أو التعذيب فقد أكد القانون األساسي الفلسطيني 

في املادة 13 منه على أنه«:
ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر   .1

احملرومني من حرياتهم معاملة الئقة.

الضمانات األساسية للحقوق واحلريات في 
القانون األساسي الفلسطيني املعدل 2003

 ودور السلطة في توفيرها
غاندي ربعي

2.  وأنه يقع باطاًل كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة 
األولى من هذه املادة«.

في حق املتهم في محاكمة عادلة أكد القانون االساسي الفلسطيني 
املتهم برئ حتى تثبت  إدانته في محاكمة  أن«  14 منه على  املادة  في 
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية 

يجب أن يكون له محام يدافع عنه«.
وفي ماهية العقوبات أكد القانون االساسي الفلسطيني في املادة 15 
منه على أن« العقوبة شخصية، ومتنع العقوبات اجلماعية، وال جرمية 
وال  قضائي،  بحكم  إال  عقوبة  توقع  وال  قانوني،  بنص  إال  عقوبة  وال 

عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون.
وفي حرمة املساكن أكد القانون االساسي الفلسطيني في املادة 17 منه 
على أن«للمساكن حرمة، فال جتوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إال 
بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكام القانون. يقع باطاًل كل ما يترتب 
في  احلق  ذلك  جراء  من  تضرر  وملن  املادة،  هذه  أحكام  مخالفة  على 

تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية«.
وفي حرية الرأي أكد القانون االساسي الفلسطيني في املادة 19 منه 
على أنه« ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق في التعبير عن 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن 

مع مراعاة أحكام القانون.
وفي احلق التعليم أكد القانون االساسي الفلسطيني في املادة 24 منه 

على أن«
التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية املرحلة األساسية   .1

على األقل ومجاني في املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة. 
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله   .2

ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. 
العليا ومراكز  القانون استقاللية اجلامعات واملعاهد  يكفل   .3
واإلبداع  العلمي  البحث  حرية  ويضمن  العلمي،  البحث 
على  الوطنية  السلطة  وتعمل  والفني،  والثقافي  األدبي 

تشجيعها وإعانتها. 
التي  باملناهج  اخلاصة  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  تلتزم   .4

تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إلشرافها«.
وفي حق املشاركة في احلياة السياسية أكد القانون االساسي الفلسطيني 
في املادة 26 منه على أن«للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية 

أفرادًا وجماعات ولهم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية: 
تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون.   .1
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واألندية  والروابط  واالحتادات  واجلمعيات  النقابات  تشكيل   .2
واملؤسسات الشعبية وفقًا للقانون.

منهم  ممثلني  الختيار  االنتخابات  في  والترشيح  التصويت   . 3
يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون.

تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.  . 4
وعقد  الشرطة،  أفراد  دون حضور  اخلاصة  االجتماعات  عقد   .5

االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات في حدود القانون«.
احلق في التقاضي أكد القانون االساسي الفلسطيني في املادة 30 

منه على أن« 
فلسطيني  ولكل  كافة،  للناس  ومكفول  التقاضي حق مصون   .1
حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات 

التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل في القضايا.
يحظر النص في القوانني على حتصني أي قرار أو عمل إداري   .2

من رقابة القضاء. 
الوطنية  السلطة  من  تعويض  القضائي  اخلطأ  على  يترتب   .3

يحدد القانون شروطه وكيفياته«.
احلياة  وحرمة  الشخصية  احلريات  على  االعتداء  باب حظر  في  أما 
منه   32 املادة  في  الفلسطيني  األساسي  القانون  أكد  فقد  اخلاصة 
على أن«كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة 
اخلاصة لإلنسان وغيرها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها 
القانون األساسي أو القانون، جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال 
املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل 

ملن وقع عليه الضرر.
أنها  إال  واحلريات  احلقوق  وتصون  تكفل  النصوص  تلك  أن  ورغم   
حماية ظاهرية وغير حقيقية ويتم انتهاكها في األراضي الفلسطينية 

بشكل قانونى من خالل آليات عديدة أهمها:

حزمة القوانني املوروثة غير املنسجمة مع حقوق اإلنسان
االسرائيلي  للحتالل  السابقة  القوانني  في  العمل  سريان  أدى  لقد   
القدمية  القوانني  ترسانة  خلف  السلطة   تقف  ان  الى   1967 للعام 
وغير املنسجمة مع حقوق االنسان، حيث حملت في معظمها طابعا 
استبداديًا اتاحت انتهاك ما نص عليه القانون االساسي من احلقوق 
واحلريات، على سبيل املثال قانون العقوبات االردني لسنة 60، املطبق 
املطبق   1937 لسنة  االنتدابي  العقوبات  وقانون  الفربية  الضفة  في 
اجلزائية  واالجراءات  العقوبات  قانون  الى  باالضافة  غزة،  قطاع  في 
الصالحية  اعطى  الذي  االردني  اجلرائم  منع  قانون  كذلك  الثوري، 

للحاكم االداري بتوقيف املواطنني بدون تهمة أو عرض على قضاء.  
- االنتهاك بالتجاهل

باإلضافة إلى حزمة القوانني املقيدة الحكام القانون االساسي فأننا 
النصوص  تلك  بتجاهل   تقوم  الفلسطينية  السلطة  أن   أيضا  جند 
الضامنة مستغله فى ذلك انعدام الرقابة عليها، بسبب تعطل املجلس 
قدرة  في  وضعف  رافقها،  وما  السائد  االنقسام  وحالة  التشريعي، 

املجتمع املدني على املطالبة . 
وعليه يبقى املطلب األساسى فى هذا اخلصوص هو تنقيح احلزمة 
القانونية  من كل املواد التى متثل قيدًا على ممارسة املواطنني حلقوقهم 
الكاملة وخاصة احلق فى املواطنة واحلق فى توفير ضمانات احملاكمة 
العادلة واحلق فى حرية الرأي والتعبير وحرية االعتقاد، واحلق في 

العمل وتقلد الوظائف العامة وذلك عن طريق:
واحلريات  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  املواثيق  كافة  تبنى   
السياسية واملدنية واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

باعتبارها معايير عاملية.
الغاء كافة املواد القانونية والتشريعات التى تساهم فى التمييز   
املواطنني  بني  اجلنسي  أو  االجتماعي  أو  العرقى  أو  الدينى 

حتقيقًا ملبدأ املساواة و املواطنة الكاملة.
الفصل بني سلطتي التحقيق واالتهام التي هي بيد النيابة العامة   
وفق قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني للعام 2001 مبا يؤدي 

الى ضمانات اكثر للمواطنني املعرضني للحرمان من احلرية.
والتعبير  الرأي  حرية  يشمل  مبا  خاصة  قانونية  ضمانات  توفير   
أو شرط، وتشمل هذه  واملعتقد بال قيد  والدين  والوجدان  والفكر 
اإلعراب  وحرية  عقيدته،  أو  لديانته  الفرد  تغيير  حرية  احلقوق، 
عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر. وحرية اعتناق اآلراء دون 
بأية وسيلة  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  واستقاء  تدخل،  أي 
كانت. وضمان حق كل مواطن في استخدام وسائل اإلعالم والثقافة 
املختلفة في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة 
املواطنني. كل  مع  املساواة  قدم  على  الفني  والتعبير  واحلديث 

وضمان احلرية الكاملة للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي. 
املعاملة  ظروف  من  وغيره  التعذيب  يجرم  حديث  قانون  تبني   
القاسية، واضعا عقوبة مناسبة ورادعة ملن يقوم بها أو يحرض 

عليها، أو يعلى بها ويسكت عليها.
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  النصوص  تفعيل   
وخاصة احلق فى العمل والصحة والتعليم وما يستتبع ذلك من 
كفالة وضمان السلطة لهذه احلقوق وضمان متتع املواطنني بها 
بشكل جيد، وهذا يستلزم بالضرورة إلغاء  شرط السالمة األمنية 
اإلضراب  في  احلق  ضمان  عن  فضاًل  العامة.  الوظائف  لتقلد 

وحترير ممارسته من أى قيود. 
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الوفيات داخل مراكز االحتجاز
موسى أبو دهيم

املوت أمر حتمي، والوفاة داخل مراكز االحتجاز حتدث، ووضع 
أمٌر  االحتجاز  مراكز  أو خارج  داخل  اإلنسان سواء  حد حلياة 
من  ليس  أنه  غير  األحيان،  بعض  في  بشاعته،  على  مألوف، 
الطبيعي أن تتكرر حاالت الوفاة في نفس أماكن االحتجاز وفي 
ذات الظروف ولدى نفس اجلهة، األمر الذي يثير الشك ويضع 

عالمات استفهام حول تلك احلاالت.

فخالل عام 2009 رصدت الهيئة وتابعت وفاة ثالثة مواطنني 
أثناء احتجازهم لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة 
وفاة  حلاالت  قليل  غير  عددًا  رصدت  ذلك  قبل  ومن  الغربية، 

مشابهة وقعت لدى تلك األجهزة.

خالل  وقت  التي  الثالث  الوفاة  حاالت  تتبع  خالل  ومن 
قبل  من  وقعت  احلاالت  تلك  أن  نلحظ  اجلاري،  العام 
مواطنني مت اعتقالهم من قبل األجهزة األمنية وليس من 
كان  املذكورة  احلاالت  أن  تبني  كذلك  املدنية،  الشرطة  قبل 
املواطن قد اعتقل اعتقااًل تعسفيًا أو ما يعرف “باالعتقال 
السياسي” على خلفية انتمائه حلركة حماس، ومت عرضه 
لفترات  توقيفه  بتمديد  قام  الذي  العسكري  القضاء  على 
طويلة، وأن احلاالت املذكورة وقعت في مراكز احتجاز غير 
لالحتجاز،  األدنى  احلد  فيها  يتوافر  وال  بقانون  منظمة 
وفي ظروف قاسية وصعبة تعرض خاللها املواطن للتعذيب 
وقوع  أن  كما  الكرامة،  من  واحلط  واإلهانة  املعاملة  وسوء 
تلك احلاالت جرى لغياب الرقابة واملتابعة من قبل القائمني 

على تلك املراكز.

 في ظل الظروف واملعطيات املذكورة وقعت تلك احلاالت، بغض 
النظر عن النتائج التي توصلت إليها اجلهات الرسمية النيابة أو 
الطب الشرعي، فالنتيجة واحدة وهي الوفاة قضاًء وقدرًا  كانت 
بد من  ال  وعليه  آثر وضع حد حلياته،  املواطن احملتجز  أن  أم 
أخذ العبر من أجل عدم تكرار وقوع تلك احلاالت في املستقبل 

من خالل:

تنفيذ االعتقال من خالل قيام  السليمة لدى  إتباع اإلجراءات   
االختصاص  صاحبة  املدنية  الشرطة  وهي  املختصة  اجلهات 
والتوقف من عرض  املدنية  للنيابة  بعملية االعتقال، واإلحالة 

املدنني على القضاء العسكري.

نظمها  والتي  لذلك  املخصصة  األماكن  في  األشخاص  توقيف   
القانون، وهي مراكز اإلصالح والتأهيل التي تتوفر فيها ظروف 
واملتابعة  الرقابة  وسائل  أيضًا  فيها  تتوافر  معقولة،  احتجاز 

املستمرة.

تفعيل دور النيابة املدنية في عملية التفتيش الدوري على   
األشخاص  توقيف  قانونية  من  للتأكد  االحتجاز  مراكز 
واإلفراج عنهم في حال وجود مخالفات قانونية في عملية 

التوقيف.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق األشخاص القائمني على تلك   
املسؤولية  طائلة  حتت  الوفاة  حاالت  فيها  وقعت  التي  األماكن 

والتقصير في أداء املهام.
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 سامي جبارين  

أو غير الرسمية العاملة   املواطن الذي لم تنصفه اجلهات الرسمية 
في وطنه فلسطني، األصل أن يلجأ إلى القضاء الفلسطيني إلنصافه، 
الدرجة  محاكم  فتلك  أنواع،  وله  درجات  على  فلسطني  في  والقضاء 
األولى بني جزاء وحقوق، وأخرى درجة ثانية لالستئناف وهي كذلك 
جزاء وحقوق، وأخيرًا قضاء قانون يتمثل في احملكمة العليا بصفتها 
أو عدم  البحث في دستورية  النقض، ومحكمة دستورية عليا غايتها 
دستورية أي قانون أو نظام، ومحكمة للقضاء اإلداري تسمى مبحكمة 
العدل العليا تختص بالطعون اإلدارية واالنتخابات والبحث في صحة 

إجراءات التوقيف واالعتقال. 
بني  للفصل  القطعية  صفة  لها  قرارات  إليها  املشار  احملاكم  ُتصدر 
املتخاصمني، ومن الواجب على احملكوم ضده أن ينفذ تلك القرارات 
مهما كانت نتيجتها، وإال كان قد خالف األحكام املضمونة بالقانون 

األساسي، وحّق عليه العقاب والتعويض.      
وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة عدد من الشكاوى من مواطنني يدعون 
عدم تنفيذ اجلهات احملكوم عليهم لقرارات احملاكم، وقد تنوعت تلك 
واملخابرات  الوقائي  األمن  جهاز  لدى  ملوقوفني  قرارات  بني  القرارات 
العامة، حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا باإلفراج عنهم 
لعدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيفهم جاء بناًء على قرار من 
القضاء العسكري، وبعد متابعات الهيئة لتلك الشكاوى مع اجلهات 
املعنية وهي جهاز األمن الوقائي ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مت 
تنفيذ تلك القرارات رغم مضي عدد من الشهور على صدور عدد من 

تلك القرارات.
العليا  العدل  محكمة  عن  الصادرة  القرارات  من  عدد  هناك  كذلك 
بخصوص قضايا إدارية ومالية خاصة باملوظفني العموميني، عاملني 
أو متقاعدين، ورغم وضوح تلك القرارات إال أن العديد منها لم يتم 
تنفيذه حتى حلظة صدور هذا العدد، رغم تعدد التصريحات الصادرة 

عن احلكومة باحترام أحكام احملاكم.
بأوامر  اخلاصة  القرارات  فهي  احملاكم،  أحكام  من  الثالث  النوع  أما 
اإلفراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية، ففي هذا الصدد تلقت 
األمن  جهاز  أن  يدعون  مواطنني  من  شكاوى  عشر  من  أكثر  الهيئة 
املأمور  عن  يفرج  ولم  بالكفالة،  اإلفراج  ألوامر  يستجيب  لم  الوقائي 
باإلفراج عنهم، وعند متابعة الهيئة لهذا املوضوع فوجئنا، برد جهاز 
األمن الوقائي الذي يفيد بأنهم، أي املأمور باإلفراج عنهم، موقوفني 
بتهم أمنية لدى جهة قضائية أخرى مختصة، وهنا ال ندري هل ميّكن 
الواحد  أو اجلرم  الواحد  الفعل  الشخص على  القانون من محاكمة 

مرتني؟ سؤال بحاجة إلى إجابة.        
إّن القوانني املعمول بها في األراضي الفلسطينية، جتّرم االمتناع 
عن تنفيذ القرارات القضائية، فاملادة )106( من القانون األساسي 
التنفيذ  واجبة  القضائية  »األحكام  أنه:  على  تنص  الفلسطيني 
واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جرمية 
يعاقب عليها باحلبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفًا 

تنفيذ قرارات احملاكم من واقع شكاوى الهيئة

عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، واحملكوم له احلق  في رفع الدعوى 
مباشرة إلى احملكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا 

كاماًل له«.
لعام   )74( رقم  الفلسطيني  العقوبات  قانون  من   143 املادة  وكذلك 
1936 املعمول به في قطاع غزة تنص على أّن: “كّل من خالف قرارًا أو 
أمرًا أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب األصول من إحدى احملاكم 
أو من موظف أو شخص يقوم مبهام وظيفية عمومية ومفوض بذلك 
تفويضًا قانونيًا، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة سنتني 
إال إذا كانت هناك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة 

بشأن تلك املخالفة”. 
فاألحكام القضائية، مبوجب النصوص املشار إليها، واجبة التنفيذ، 
واالمتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، على أي نحو، جرمية 
يعاَقب عليها باحلبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفًا 
عامًا، أو مكلفًا بخدمة عامة. وللمحكوم له احلق في رفع الدعوى 
مباشرة إلى احملكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا 

كاماًل له. 
زالت إشكالية عدم احترام وتنفيذ أحكام احملاكم واألوامر  عمليا، ما 
 2009 عام  استمرارها خالل  من  الذي جعل  األمر  قائمة،  القضائية 
به،  املواطن  وثقة  واستقالله  القضاء  سمو  أمام  فعلي  عائق  مبثابة 
والعدالة، ومن  القانون  القضاء وسيادة  إساءة لسلطة  وبالتالي شّكل 
فقط  وليس  كافة  احملاكم  قرارات  بتنفيذ  اإليعاز  احلكومة  واجب 
املتعلقة بعدم صحة إجراءات التوقيف لدى األجهزة األمنية، فأحكام 
احملكمة  ودرجة  نوعها  كان  نهما  والتنفيذ  االحترام  واجبة  احملاكم 

الصادرة عنها.  
إن أخطر ما يحيط بتنفيذ أحكام احملاكم هو أن ميتنع عن تنفيذها 
من هم مكلفون بذلك، أو صدور قرارات من جهات مسؤولة، من شأنها 

تقويض أمر قضائي أو حكم صادر عن محكمة مختصة.

إحدى جلسات احملاكم
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وال  تعرضت  التي  احلقوق  من  العمومية  الوظائف  تقلد  في  احلق 
على  األمنية  االعتبارات  تقدمي  كان  فقد  لالنتهاك،  تتعرض  زالت 
االعتبارات القانونية السبب األكبر في وقع العديد من االنتهاكات في 

هذا املجال.
سبقه  الذي  والعام  اجلاري  العام  خالل  االنتهاكات  تلك  متثلت  وقد 
من خالل: الفصل من الوظيفة العمومية، أو قطع الرواتب بحجة ما 
إلى  إضافة  األمنية«،  »بالسالمة  أو  بالشرعية«  »االلتزام  بعدم  يسمى 
عدم االلتزام بسالمة اإلجراءات في عدد من عمليات التعيني والترقية، 
وعدم حصول عدد من املوظفني على مستحقاتهم املالية وفق أحكام 

قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لعام 1998 وتعديالته.
من  الفلسطيني  املواطن  حرمان  إلى  وتؤدي  أدت  اإلجراءات  هذه  كل 
التمتع بحقوقه اإلنسانية وفق التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية 

حلقوق اإلنسان، وذلك لغياب األمن واالستقرار الوظيفي له.
لشكاوى  تلقيها   2009 اجلاري  العام  خالل  الهيئة  واصلت  فقد 
وحول  العمومية،  الوظائف  تقلد  في  باملشاركة  احلق  املواطنني حول 
حقوق شاغريها، فقد تلقت الهيئة خالل الفترة املمتدة ما بداية العام 
اجلاري ونهاية شهر آب حوالي )400( شكوى في هذا املجال، احتوت 
كل شكوى على انتهاك واحد على األقل في مجال انتهاك السلطات 
الرسمية حلقوق املواطن في تقلد الوظائف العامة وحقوق شاغريها. 
ووفقًا إلحصائيات الهيئة في مجال انتهاك احلقوق الوظيفية، فقد 

السالمة األمنية واحلق في  تقلد الوظيفة العمومية

وعدم  التوظيف  في  النزيه  التنافس  ملوضوع  االنتهاكات  عدد  كان 
التمييز )28( انتهاكًا، أما في مجال احلقوق املالية واإلدارية للموظف 
فقد سجلت الهيئة من واقع الشكاوى )582( انتهاكًا حلقوق املوظف 
وحقه  املختلفة،  املالية  احلقوق  التقاعد  على  اإلحالة  الترقية،  في 
وفي مجال  املالية،  وغيرها من احلقوق  احتساب سنوات خدمته  في 
الهيئة في تلك الفترة على )227(  الفصل التعسفي احتوت شكاوى 

انتهاكًا في مجال الفصل التعسفي من الوظيفة العمومية.    
أما خالل العام املاضي 2008 فقد تلقت الهيئة مئات الشكاوى املتعلقة 
أثرًا  الذي كان له  العمومية، األمر  الوظيفة  بانتهاك احلق في تولي 
كبيرًا على شريحة واسعة من املواطنني الذين تأثروا من هذا االنتهاك، 
دخلهم  وأنها مّست مبصادر  مباشرة، خاصة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
مبستوى  املواطن  حق  على  نفسه  عكس  الذي  األمر  أسرهم،  ودخل 

معيشي الئق.
هذا  في  وترها  وردتها  التي  للشكاوى  الهيئة  ملتابعات  ونتيجة   
املجال، فقد تلقت الهيئة عشرات الردود من ديوان املوظفني العام 
ووزارة املالية، حول شكاوى عدد من املواطنني، للعام 2008، تعلقت 
بالفصل من اخلدمة املدنية أو عدم التعيني فيها أو وقف الراتب، 
والتي أشارت فيها هاتني اجلهتني إلى أن هذه القرارات مت اتخاذها 
جاءت  الردود  هذه  وأن  األمنية،  اجلهات  من  توصية  على  بناًء 
اخلاص  الوزراء  مجلس  قرار  تطبيق  في  االستمرار  على  لتؤكد 
السماح  قبل  األمنية  اجلهات  من  املوافقة  على  بضرورة احلصول 
إلى  أدى  ما  بوظيفته،  االلتحاق  من  الوظيفة  على  متنافس  ألي 
تعارض واضح مع نص املادة )24( من قانون اخلدمة املدنية والتي 
لم تأِت من قريب أو بعيد على ضرورة احلصول على ما بات يعرف 

بـ »السالمة األمنية« لاللتحاق بالوظيفة العمومية.
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شهدت األراضي الفلسطينية تراجعًا ملحوظًا فيما يتعلق مبمارسة املواطن 
من  حٌق  بدوره  يعتبر  والذي  والتعبير،  الرأي  حرية  في  حلقه  الفلسطيني 
النظام  في  الداخلي  االنقسام  نتيجة  وذلك  األساسية،  اإلنسان  حقوق 
األساسي  القانون  في  جاء  ما  من  الرغم  وعلى  الفلسطيني،  السياسي 
الفلسطيني، بأنه »ال مساس بحرية الرأي وأن لكل إنسان احلق في التعبير 
الفن  أو  التعبير  وسائل  ذلك من  أو غير  الكتابة  أو  بالقول  ونشره  رأيه  عن 
في  سواء  لالنتهاك،  تعرض  احلق  هذا  أن  إال  القانون«  أحكام  مراعاة  مع 
الضفة الغربية أوفي قطاع غزة من قبل األجهزة األمنية، وذلك من خالل 
االعتقاالت التعسفية التي تتم نتيجة ممارسة املواطنني لهذا احلق، ناهيك 
والتقييد  والتضييق  اعتقال للصحفيني  اإلعالمية،  انتهاكات احلريات  عن 

على حرية الصحافة بشكل عام.
 وفي هذا الصدد نشير إلى االنتهاكات الواردة على القانون األساسي فيما 
شهدت  وقد  إليها،  واالنضمام  السياسية  األحزاب  تشكيل  بحرية  يتعلق 
الضفة وغزة ولغاية اآلن اعتقاالت تعسفية وغير قانونية، فيما بات يعرف 
مبصطلح االعتقال السياسي على خلفية االنتماء السياسي لفتح في قطاع 
غزة وحلماس في الضفة الغربية، مما شكل عنوانًا سيئًا للمرحلة، وكان أحد 

أهم معالم االنقسام وتداعياته اخلطيرة على أبناء شعبنا وقضيتنا.   
لقد كان لتعطيل عمل املجلس التشريعي األثر الكبير على تراجع احلياة 
الدميقراطية للشعب الفلسطيني نتيجة االنقسام السياسي الذي حصل 
املجلس  أن أعضاء  الرغم من  لغاية اآلن، وعلى  واملستمر   2007 في عام 
التشريعي احلالي مت انتخابهم من قبل الشعب ولم تنتهي مدة واليتهم، إال 
أن املقصود هنا عدم متكن املجلس التشريعي من أداء دوره املنوط به حسب 
القانون وهو إصدار التشريعات والقوانني والرقابة على عمل احلكومة مما 
أدى إلى تعطيل إحدى السلطات الثالث املهمة في الدولة، والتي يقوم على 
املعدل،  األساسي  القانون  الفلسطيني مبوجب  السياسي  النظام  أساسها 
واجلدير ذكره في هذا اإلطار أن املجلس التشريعي الثاني احلالي ومنذ 
انتخابه لم يصادق على أي قانون، وبالتالي أصبحت العملية التشريعية 
استخدام  خاللها  من  مت  التي  االجتهادات  أمام  املجال  وفتح  معطلة 
الرئيس لصالحياته الواردة في املادة )43( من القانون األساس والتي من 
خاللها اصدر بعض القوانني التي رأى بأنها ضرورية، وأيضًا دفع بأعضاء 
إلى إصدار  التشريعي في قطاع غزة  والتغيير في املجلس  كتلة اإلصالح 

بعض التشريعات، والذي بدوره ساهم في تعزيز حالة االنقسام   . 
مبرارة  نتحدث  ونحن  ولألسف  )احلكومة(  التنفيذية  للسلطة  بالنسبة  أما 
كبيرة عن هذه القضية فإننا أصبحنا وبحكم الواقع أمام حكومتني، واحدة في 
الضفة الغربية واألخرى في قطاع غزة، األولى شكلها الرئيس وأعطاها الثقة 
ولكنها لم حتصل على ثقة املجلس التشريعي حسب القانون، واعتبرت نفسها 
حكومة تسيير أعمال والثانية حصلت على ثقة الرئيس واملجلس التشريعي 
ولكن أقالها الرئيس بعد أحداث غزة، واعتبرت نفسها حكومة مقالة وحكومة 
في  تعمالن  احلكومتني  كال  أن   اإلطار  هذا  في  املهم  ولكن  أعمال،  تصريف 
غياب الرقابة البرملانية حسب القانون األساسي الذي أعطى هذه الصالحية 
الوزراء بصفتهم ممثلني  واستجواب  التشريعي في مناقشة  املجلس  ألعضاء 

عن الشعب، فاحلكومتني تعمالن في ظل غياب الرقابة البرملانية.
 وانطالقًا من حق املواطن في املشاركة في احلياة العامة واحلياة السياسية 
بان   املعدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  عليها  أكد  التي  السلطة  وتداول 
»للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية أفرادا وجماعات و حقهم 

في التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم 
باالقتراع العام وفقا للقانون« وبناًء على ذلك نظم القانون اخلاص إلجراء 

االنتخابات احمللية آلية تنفيذها من خالل نصوص واضحة املعالم.
وعلى الرغم من إصدار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في كانون أول في 
عام 1996 قانون رقم )5( لسنة 1996 بشأن قانون انتخاب مجالس الهيئات 
احمللية ونشر القانون وأصبح نافذًا في شهر كانون ثاني لعام 1997 إال أنه 
مرت ثماني سنوات قبل أن جتري السلطة الوطنية أي انتخابات محلية على 
الرغم من اإلعالنات غير الرسمية الكثيرة في هذا الصدد، ومطالبة مؤسسات 

املجتمع املدني واألحزاب السياسية بضرورة إجراء هذه االنتخابات .
وبتاريخ 10/5/2004 بدأ عهد جديد يؤسس حلياة دميقراطية، والى مشاركة 
املواطنني في احلياة العامة، وذلك مبوجب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني 
إال  القرار  هذا  ورغم صدور  احمللية،  الهيئات  انتخابات  إجراء  في  الشروع 
لم  أنها  عليها  يؤخذ  التي  مراحل،  أربع  على  االنتخابات  إجراء  انه حدد 
جتري في آن واحد وغياب األسس واملعايير التي مت على أساسها حتديد 
الهيئات احمللية املشمولة بتلك املراحل وبرر وزير احلكم احمللي آنذاك ذلك 
بعدم وجود خبرة فلسطينية في مجال االنتخابات وان إجراء االنتخابات 

الهيئات احمللية كافة دفعة واحدة كان من شأنه أن يؤدي إلى فشلها.
انتخابات على مراحل لم تكتمل :

بتاريخ  األولى  مرحلتها  خالل  من  االنتخابات  هذه  بداية  انطلقت  لقد 
23/12/2004 وضمت )26( هيئة محلية في الضفة الغربية و )10( هيئات 
محلية في محافظة قطاع غزة، وجرت هذه االنتخابات بتاريخ 27/1/2005 
وفقًا للتعديل الذي جرى على القانون رقم )5( لسنة 1996 من قبل رئيس 

السلطة الوطنية ونشر بتاريخ 2004/ 5/12 وأصبح نافذًا من تاريخ نشره.
والتي   5/5/2005 بتاريخ  احمللية  لالنتخابات  الثانية  املرحلة  جرت  كما 
شملت )84( هيئة محلية )76( في الضفة الغربية )8( في قطاع غزة، بعد 
أن مت تأجيلها في موقعني لتاريخ 19/5/2005، وجرت هذه االنتخابات على 

نفس املرجعية القانونية التي متت على أساسها املرحلة األولى.
متت  التي  املراحل  وحتى  األخرى،  املراحل  جتِر  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
انتهت فترة واليتها، ولم جتري انتخابات فيها، وأعلن وزير احلكم احمللي عن 
التمديد للمجالس احمللية بشكل  2009 ومت  عدم إجرائها حتى آخر سنة 

مخالف للقانون .
والسؤال املطروح اآلن، هل ستعتمد سياسة التعيينات بداًل من االنتخابات 
أم أن عمل االنتخابات، في ظل االنقسام السياسي ووجود حكومتني أصبح 

مستحياًل حتى يلتئم اجلرح وينتهي االنقسام. 
العامة  احلياة  في  املشاركة  في  إعمال احلق  على  العمل  إطار  وفي  وأخيرًا 
من  وحقيقية  فاعلة  إجراءات  اتخاذ  الضروري  من  فإنه  السلطة،  وتداول 
أجل ضرورة إنهاء حالة االنقسام التي أصبحت تهدد احلياة الدميقراطية 
برمتها، وأدت إلى تراجع خطير في منظومة حقوق اإلنسان، وإلى تراجع 
كبير في احلياة الدميقراطية التي ناضل شعبنا من اجل حتقيقها جنبا إلى 
جنب مع نضاله ضد االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي فإن املطلب الرئيسي 
االنقسام وضرورة  وإنهاء حالة  الوطنية في مواجهة االحتالل  الوحدة  هو 
انعقاد املجلس التشريعي وممارسة مهامه، وإعادة فتح اجلمعيات التي مت 
إغالقها وكف يد األجهزة األمنية من التدخل في شؤونها، وضرورة العمل 
فيها  لم جتري  التي  املهنية  النقابات  وفي  احمللية  االنتخابات  إجراء  على 

االنتخابات من أجل العودة إلى احلياة الدميقراطية وسيادة القانون. 

 فريد األطرش 

تراجع احلياة الدميقراطية في األراضي الفلسطينية وأثر االنقسام السياسي عليها
)انتخابات حتى إشعار آخر(
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املتهم  إيداع  مبوجبه  يتم  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  التوقيف  إن 
ألن  خطير  إجراء  وهو  التوقيف،  أمر  في  حتدد  معينة  فترة  السجن 
وهو احلق في  الفلسطيني  األساسي  القانون  كفله  فيه مساس بحق 
احلرية، وال يتم اللجوء إليه إال وفقًا ملقتضيات نصت عليها القوانني 
اإلجراءات  قانون  من   »119« املادة  نص  في  جاء  كما  والتشريعات، 
اجلزائية الفلسطيني النافذ »إذا اقتضت إجراءات التوقيف استمرار 
بعد  إال  يتم  ال  التوقيف  فان  عام  وكأصل  عليه...«،  املقبوض  توقيف 
املوجه  التهم  أو  بالتهمة  تفصيلي  بشكل  ومناقشته  املتهم  استجواب 
باالستعانة  يرغب  قد  املتهم  فان  ذلك،  على  واستثناًء  ولكن  إليه، 
مبحام، لذلك فان وكيل النيابة يوقف املتهم ويستأخر استجوابه ملدة 
أربعة وعشرين ساعة حلني توكيل محامي وهذا يعتبر من قبيل تنازل 

املتهم الضمني عن حقه في االستجواب قبل التوقيف.
وقد أكد قانون مراكز اإلصالح والتأهيل النافذ رقم )6( لسنة 1998 
أماكن  في  حريتهم  من  احملرومني  األشخاص  وضع  ينبغي  انه  على 
معترف بها رسميًا بأنها أماكن حبس، لذلك واستنادًا لنص املادة »120« 
الذي  املتهم  فان  النافذ  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من 
يصدر بحقه قرار توقيف، أي بعد مضي مدة أربعة وعشرين ساعة من 
وفقًا  االحتياطي  )احلبس  القضائي  الضبط  سلطات  لدى  احتجازه 
لنص املادة »11/2« من القانون األساسي الفلسطيني(، فانه يجب أن 

يتم توقيفه في مركز إصالح وتأهيل أو نظارة تعرف مبكان للحبس.
وبالنتيجة فإن أي مكان آخر غير ذلك يتم فيه توقيف املتهم يعتبر 
إجراًء مخالفًا للقانون ويحكم ببطالنه، إال أنه وبعد أحداث االنقسام 
2006 بات التوقيف يتم بصورة  في قطاع غزة والتي وقعت في العام 
توقيف  يتم  حيث  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  للقانون  مخالفة 
املتهم داخل مقار األجهزة األمنية ملدة تتجاوز األربعة وعشرون ساعة 
متديد  و/أو  توقيفه  في  املختصة  القضائية  اجلهة  على  عرضه  دون 
توقيفه، ويكون املبرر من وراء ذلك األمن والنظام العام، ويكون ذلك 
األمني،  الضرر  وقوع  ملنع  تتخذ  التي  الوقائية  اإلجراءات  جملة  من 
يتم  تشريعي  سند  وجود  وعدم  التشريعي  الفراغ  يعوزه  ذلك  ولكن 
من خالله  أعلن  والذي  الرئاسي  املرسوم  أن صدور  بيد  إليه،  الركون 
حالة الطوارئ داخل أراضي السلطة الفلسطينية، جعل ألجهزة األمن 
اإلجراءات  قانون  بأحكام  العمل  عدم  في  قانوني  سند  الفلسطينية 
اجلزائية الفلسطيني النافذ والناظمة إلجراءات توقيف املتهمني أمام 
وفق حالة  املرسوم جاء مؤقتًا  ولكن هذا  املختص،  النظامي  القضاء 
معينة وقد انقضى بانتهاء هذه احلالة وذلك بصدور مرسوم رئاسي 
القانوني  السند  فان  وبالتالي  الطوارئ،  حالة  انتهاء  فيه  أعلن  آخر 
اإلجراءات  قانون  فقط  بات  الصحيحة  التوقيف  إجراءات  اتخاذ  في 
يتعلق  فيما  نصوصه  تعتبر  والذي  النافذ،  الفلسطيني  اجلزائية 

»قراءة قانونية«
 في إجراءات التوقيف داخل مقار

 أجهزة األمن الفلسطينية

إجراء  وأن  العام وال يجوز مخالفتها  النظام  التوقيف من  بإجراءات 
التوقيف الباطل يؤدي إلى بطالن جميع اإلجراءات التي بنيت عليه.

 وجدير بالذكر بان النيابة العامة أحالت العديد من املتهمني السياسيني 
 )16( رقم  العقوبات  قانون  الدولة، ووجدت في  بأمن  بتهمة اإلخالل 
لسنة 1960 السند التشريعي لتوجيه االتهام لهؤالء املتهمني، حيث 
تنظيم  تشكيل  وتهمة  محظور  تنظيم  إلى  االنتماء  تهم  لهم  وجهت 
العقوبات  قانون  ضمن  الواردة  التهم  من  العديد  إلى  إضافة  مسلح، 
املذكور ومنها نصوص املواد )15و151(، وفي مرحلة الحقة لذلك ثار 

تنازع االختصاص بني النيابة املدنية والنيابة العسكرية.
وأضحى القضاء العسكري هو اجلهة التي تصدر أمر التوقيف بحق 
املتهمني السياسيني والذين يتم توقيفهم داخل مقار األجهزة األمنية 
من  العديد  أبدى  وقد  مدنيون،  مواطنون  أنهم  علمًا  الفلسطينية 
املواطن  أن  الواضح لذلك، حيث  انتقادهم  القانون  الفقهاء ورجال 
الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  لقانون  وفقًا  توقيفه  يتم  املدني 
االختصاص  صاحب  بوصفه  املدني  القضاء  أمام  وميثل  النافذ 

األصيل.   

  محمد كمنجي
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الهادي  واحمليط  آسيا  ملنطقة  الوطنية  الهيئات  ملتقى  وفد  أعرب 
)APF(، عن تقديره وإعجابه بصمود أبناء شعبنا في وجه ممارسات 
واملواثيق  الشرائع  كفلتها  التي  حقوقه  نيل  على  وإصراره  االحتالل، 
على  واطالعهم  لفلسطني  زيارتهم  بعد  الوفد  أعضاء  وأكد  الدولية، 
التي يتعرضون  انتهاكات حقوق اإلنسان  أبناء شعبنا، وحجم  معاناة 
لها، على ضرورة اتخاذ جميع اجلهود الدولية املمكنة لتمكني الشعب 

الفلسطيني من العيش بأمن وسالم في ظل دولته املستقلة.
وقالت األستاذة رندا سنيورة املدير التنفيذية للهيئة املستقلة حلقوق 
تلبية  والتي جاءت  الوفد  زيارة   املظالم«، لقد هدفت  »ديوان  اإلنسان 
لدعوة الهيئة لالطالع على عمل الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في 
الفلسطيني  الشعب  تواجه  التي  الصعبة  الظروف  فلسطني، في ظل 
بشكل عام، بسبب االحتالل اإلسرائيلي، واالنقسام الداخلي وأثر ذلك 
على انخفاض سقف احلريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

على حٍد سواء. 

اختتم جولته لفلسطني
وفد ملتقى آسيا واحمليط الهادي للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان

يطلع على حجم انتهاك حقوق اإلنسان بفعل سياسة االحتالل وممارساته

احملطة األولى
ملتقى  مدير  فتزباترك  كيرين  السيد  برئاسة  الزائر  الوفد  وكان   
الهيئات الوطنية ملنطقة آسيا واحمليط الهادي قد استهل زيارته بلقاء 
في مقر الهيئة، حيث استقبله د. ممدوح العكر املفوض العام للهيئة، 
مجلس  وأعضاء  سنيورة،  رندا  األستاذة  التنفيذية  املديرة  بحضور 
املفوضني د. حنان عشراوي، د. كميل منصور و د. أحمد حرب، وعدد 

من أفراد طاقم الهيئة.
املستقلة  الهيئة  لدعوة  تلبية  لفلسطني  الوفد  هذا  زيارة  وجاءت 
حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم« والتي كانت قد وجهتها وعلى هامش 
مؤمتر الهيئات الوطنية ملنطقة آسيا واحمليط الهادي والذي عقد في 
الوفد تسعة أشخاص ميثلون  األردنية عمان مؤخرًا، وضم  العاصمة 
الهادي  واحمليط  آسيا  ملنطقة  اإلنسان  حلقوق  وطنية  هيئات  خمس 
وهي )نيوزيالندا، نيبال، الفلبني، أستراليا واألردن إضافة إلى ممثِلني 

عن سكرتاريا الهيئات الوطنية(.

مجيد صواحلة

املديرة التنفيذية األستاذة رندا سنيورة تتوسط أعضاء الوفد
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بني  ما  الواقعة  الفترة  في  جاءت  التي  الزيارة  برنامج  وتضمن 
الهيئة  التعرف على طبيعة عمل  إلى  والهادفة   )2009 آب   8 - 11(
لها  ظروف  ومع  الوطنية،  السلطة  ظل  في  الفلسطينية  الوطنية 
محطات  عدة  اإلسرائيلي،تضمن  االحتالل  باستمرار  خصوصيتها 
أبرز  ومن  الغربية،  الضفة  ومحافظات  مدن  مختلف  في  ولقاءات 
رئيس  لقاء  لفلسطني،  زيارته  خالل  الوفد  عقدها  التي  اللقاءات 
مجلس الوزراء د. سالم فياض، ورئيس املجلس التشريعي د. عزيز 
الدويك وممثلني عن مختلف الكتل البرملانية، كما اشتمل برنامج 
الوفد على عدد من اللقاءات والزيارات امليدانية ملختلف احملافظات 
القدس، اخلليل، بيت حلم، قلقيلية، طولكرم ونابلس لالطالع على 
اإلجراءات االحتاللية على أرض الواقع، مبا فيها مصادرة األراضي 
لصالح التوسع االستيطاني وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري، 
وضع  كما  القدس،  مدينة  لتهويد  املستمرة  احملاوالت  على  عالوة 

الوفد إكلياًل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

الوفد عالوة  أعضاء  التقى  للزيارة،  األولى  احملطة  الهيئة،  مقر  وفي 
قدم شرحًا حول  الذي  الهيئة  طاقم  املفوضني،  أعضاء مجلس  على 
العكر  د.  اللقاء  بدأ  وقد  الهيئة،  ودائر  برامج  مختلف  عمل  طبيعة 
مرحبًا بالوفد الزائر ومؤكدًا أن أهمية هذه الزيارة كونها تشكل فرصة 
الفلسطيني  الشعب  يعيشها  التي  الظروف  على  الوفد  يطلع  لكي 
اإلسرائيلي،  االحتالل  ممارسات  جراء  الفلسطينية  واملؤسسات 
بسبب  احمليطة  الظروف  كل  رغم  الهيئة  حققتها  التي  والنجاحات 

املمارسات اإلسرائيلية.
والتشبيك  التضامن  باب  تفتح  الزيارة  أن  على  العكر  د.  وشدد   
ومساعدة املؤسسة في بناء القدرات لديها، وكذلك حمايتها وحماية 
أفرادها، مستعرضًا جتربة أحد أفراد مؤسسات حقوق اإلنسان في 
نيبال والذي مت اعتقاله هناك، واإلجراءات التي اتبعها املنتدى في 
الدفاع واإلفراج عنه من األسر، فملتقى الهيئات الوطنية ملنطقة 
آسيا واحمليط الهادي هو جزء من اللجنة الدولية للهيئات الوطنية 

حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
من جهتها قالت األستاذة سنيورة إنه وفي ظل غياب السيادة الفلسطينية 
الكاملة على األراضي الفلسطينية، كانت الهيئة عضوًا مشاركًا في ملتقى 
الهيئات الوطنية ملنطقة آسيا واحمليط الهادي )APF(، ولكن قبل فترة 
قليلة مت اعتمادها عضوًا كامل العضوية في هذا امللتقى العاملي الهام، 
مشيرة إلى أن هذه الزيارة هامة جدًا كونها تشكل فرصة للوفد الضيف 
للتعرف على أداء الهيئة خاصة وأنها تراقب سلوك السلطة في طريقة 
تعاملها مع قضايا حقوق اإلنسان ومدى التزامها بتطبيق القانون، وفي 

ذات الوقت تراقب وترصد اخلروقات اإلسرائيلية.
من جانبها اعتبرت د. حنان عشرواي عضو مجلس املفوضني في الهيئة 
حياة  على  للتعرف  الزيارة  لهذه  وكبيرة  مضاعفة  أهداف  هناك  أن 

املفوض العام وأعضاء مجلس املفوضني وعدد من املوظفني يستقبلون الوفد في مقر الهيئة
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الفلسطينيني، وممارسة مؤسساته في صون احلريات العامة وحقوق 
اإلنسان، مشيرة إلى ضرورة أن يتوجه الوفد لزيارة قطاع غزة.

الوضع  على  أثر  الداخلي  السياسي  النزاع  أن  إلى  عشراوي  ولفتت 
قبل  من  استباقية  إجراءات  اخذ  على  ودفع  الفلسطيني،  احلقوقي 
األطراف املتنازعة، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة اخلروقات واالعتداء على 

حقوق اإلنسان.
وقد أعرب املجتمعون عن قلقهم على مستقبل حقوق اإلنسان جراء تزايد 

وتيرة اخلروقات التي تشهدها األراضي الفلسطينية على هذا الصعيد.
في  الغربية  الضفة  برنامج  مدير  من  الوفد  استمع  أخرى  جهة  من 
دائرة  أبو دهيم، واحملامي صالح موسى مدير  الهيئة احملامي موسى 
مكتب  مدير  الشيخ  وليد  واحملامي  الوطنية،  والسياسات  التشريعات 
والدوائر  البرامج  عمل  طبيعة  حول  شرح  إلى  الهيئة  في  الوسط 
املختلفة للهيئة، والصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ برامجها 
املغلقة  التلفزيونية  الدائرة  عبر  الوفد  ربط  مت  كما  ومشاريعها، 
ببرنامج قطاع غزة، حيث استمع الوفد من احملامي جميل سرحان إلى 

شرح حول خصوصية عمل الهيئة في قطاع غزة.
املستقلة  الهيئة  ومن خالل  فلسطني  أن عضوية  إلى  اإلشارة  وجتدر 
اخلاصة  التنسيقية  اللجنة  في  املظالم«،  »ديوان  اإلنسان  حلقوق 
تقاريرها  تقدمي  لها  تتيح  املتحدة،  لألمم  التابعة  الوطنية  بالهيئات 
مباشرة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، أسوة بأي هيئة 
وطنية أخرى متثل دولة كاملة السيادة، وأن تقارير الهيئة، خاصة وأن 
التقرير السنوي بات يشكل مرجعية للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان، 
عالوة على تقدمي التقارير والشهادات الشفوية حول انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
ورفع الشكاوى في هذا املجال عبر استخدام اآلليات الدولية اخلاصة 
باألمم املتحدة حلقوق اإلنسان. يذكر أن ملتقى آسيا واحمليط الهادي 
للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان هو ائتالف يضم )17( هيئة وطنية 
الهيئة  تشكل  حيث  العالم،  من  املنطقة  هذه  في  اإلنسان  حلقوق 
كامل  عضو  فلسطني،   – املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة 

العضوية في هذا امللتقى.
نظرًا الستقاللية  املنتدى مؤخرًا،  هذا  في  الهيئة عضويتها  وأحرزت 
عملها  ومصداقيتها، واملهنية والشفافية التي تتمتع بهما على مدار 
خمسة عشر عامًا، منذ التأسيس في العام 1993، كونها أنشئت بقرار- 
الله،  رحمه  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  عن  صادر  رئاسي  مرسوم- 
بتاريخ 30/9/1993، وقد نشر املرسوم الحقًا في الوقائع الفلسطينية 
 )59( رقم  حتت  الفلسطينية(  الوطنية  للسلطة  الرسمية  )اجلريدة 
الهامة، وهي  العضوية  للحصول على هذه  الهيئة  قادت   .1995 لعام 
فلسطني  رصيد  إلى  أضافت  والتي  دولية،  مصداقية  شهادة  متثل 

الشيء الكثير على املستوى الدولي.

احملطة الثانية لقاء رئيس مجلس الوزراء
أشاد بدور الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

د. فياض خالل استقباله وفد منتدى آسيا واحمليط الهادي للهيئات 
الوطنية حلقوق اإلنسان

حقوق  مبادئ  احترام  يكرس  مبا  دولتنا  مؤسسات  بناء  على  نعمل 
اإلنسان

بها  تقوم  التي  باجلهود  الوزراء  مجلس  رئيس  فياض  سالم  د.  أشاد 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم«، مثمنًا استقالليتها، 
التي  واملالحظات  التقارير  كافة  ومتابعتها  احلكومة  احترام  ومؤكدًا 

تصدر عن الهيئة، وأخذها على محمل اجلد من أجل وضع حد ألي 
الوطنية،  السلطة  مؤسسات  أداء  تطوير  في  يساهم  ومبا  جتاوزات، 
حقوق  تكفل  التي  واملبادئ  املعايير  واحترامها  بالقانون،  وتقيدها 

اإلنسان الفلسطيني وكرامته.

وَذّكر فياض بأن الرئيس الراحل أبو عمار كان قد وقع في بدايات عهد 
السلطة الوطنية على مرسوم يقضي بإنشاء الهيئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  كافة  وقف  ضرورة  على  شدد  كما  اإلنسان، 
أن أساس ما يتعرض  الفلسطيني، واعتبر  املواطن  التي يتعرض لها 
وإجراءاته  اإلسرائيلي  يتمثل في االحتالل  انتهاكات،  املواطن من  له 
التعسفية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني 

واتفاقية جنيف الرابعة. 
جاءت تصريحات د.فياض خالل استقباله في مكتبه وفد منتدى آسيا 
واحمليط الهادي للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان الذي زار فلسطني 
مؤخرًا لالطالع على واقع حقوق اإلنسان، واالنتهاكات التي يتعرض 

لها املواطنون جراء سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي.
العكر  د. ممدوح  الهيئة  تلبية لدعوة  زار فلسطني  الذي  الوفد  ورافق 
املفوض العام للهيئة، واألستاذة رندا سنيورة املديرة التنفيذية وعضو 

مجلس املفوضني د. أحمد حرب وعدد من موظفي الهيئة.
وااللتزام  والصراحة  بالوضوح  الوفد  أعضاء  أشاد  ناحيتهم  من 
تكفل  التي  املتطلبات  إزاء  الوزراء  رئيس  أبداه  الذي  الكامل 
فلسطني في  بواقعه  واالرتقاء  اإلنسان  حقوق  مببادئ   التقيد 
وجدد د. العكر تقدير الهيئة للتعاون الذي تبديه احلكومة مع عمل 
قرارات  تنفيذ  على  الوزراء  رئيس  بإصرار  وأشاد  وتقاريرها،  الهيئة 
ستواصل  الهيئة  أن  على  وشدد  لذلك،  الشخصية  ومتابعته  احملاكم 
القيام بواجبها في حماية حقوق املواطنني، والتأكد من التزام السلطة 
الوطنية مبعايير ومبادئ حقوق اإلنسان في فلسطني، كما أثار العكر 
مع رئيس الوزراء العديد من القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان، والتي 
شكلت بدورها هاجسًا لدى الهيئة تسعى جاهدة حللها وفق القانون 

الفلسطيني ومبادئ حقوق اإلنسان.

لقاء د. عزيز الدويك رئيس املجلس التشريعي
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استعرض د. عزيز دويك رئيس املجلس التشريعي أشكال االنتهاكات 
االحتالل،  قوات  أيدي  على  الفلسطيني  املواطن  لها  يتعرض  التي 
مبينًا أن سلطات االحتالل ال تراعي أيًا من املواثيق الدولية املتعلقة 
في  املعتقلني  النواب  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرًا  اإلنسان،  بحقوق 

السجون اإلسرائيلية.
جاءت أقوال د. دويك خالل استقباله وفد منتدى آسيا واحمليط الهادي 
للهيئات الوطنية، حيث ورافق الوفد الذي زار فلسطني تلبية لدعوة 
الهيئة د. ممدوح العكر املفوض العام للهيئة، واألستاذة رندا سنيورة 
د. أحمد حرب وعدد من  املفوضني  التنفيذية وعضو مجلس  املديرة 

موظفي الهيئة.
من جهة أخرى زار أعضاء الوفد الضيف برفقة املديرة التنفيذية وعدد 
من  عدد  مع  واجتمعوا  التشريعي،  املجلس  مقر  الهيئة  موظفي  من 
فلسطني  كتلة  رئيس  البرغوثي  مصطفى  د.  البرملانية،  الكتل  رؤساء 
أبو علي مصطفى وقيس  الشهيد  رئيسة كتلة  املستقلة، خالدة جرار 
زيارة  بطبيعة  وعرفت سنيورة  الدميقراطية،  كتلة  رئيس  الكرمي  عبد 
الوفد واألهمية التي متثلها، مبينة طبيعة العالقة الهامة التي تربط 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان باملجلس التشريعي الفلسطيني الذي 
ميثل مرجعة للهيئة، وكونه بالطبع مصدر التشريع، والهيئة بدورها 

تتابع وتراجع وتعد الدراسات حول التشريعات الصادرة عن املجلس.
طبيعة  حول  شرحًا  الثالثة  البرملانية  الكل  رؤساء  قدم  جهتهم  من 
األوضاع التي يعانيها أبناء شعبنا على مختلف املستويات االقتصادية، 
االجتماعية، الصحية والسياسية، موضحني أن أخطر ما في سياسة 
لصالح  الفلسطينية  األرض  ومصادرة  تهويد  في  يتمثل  االحتالل 
تقطيع  على  عالوة  العنصري،  والتوسع  الضم  وجدار  االستيطان 
وجتزئة وفصل القرى واملدن الفلسطينية عن بعضها بفعل احلواجز 

االحتاللية.
كما تناول رؤساء الكتل البرملانية الثالث عدم جدية حكومة االحتالل 
إنهاء االحتالل وفق قرارات  في إجراء مفاوضات حقيقية من شأنها 
الفلسطيني  اجلانبني  بني  ما  املوقعة  واالتفاقات  املتحدة  األمم 

واإلسرائيلي. 

االحتفال بافتتاح مكتب الهيئة في طولكرم

حلقوق  الوطنية  للهيئات  الهادي  واحمليط  آسيا  منتدى  وفد  شارك 
املوظفني،  من  وعدد  سنيورة  رندا  األستاذة  للهيئة  التنفيذية  املديرة 
فعاليات افتتاح مكتب الهيئة في مدينة طولكرم وذلك خالل اجلولة 

امليدانية التي نظمتها الهيئة ألعضاء الوفد في محافظة طولكرم.
وقبل االفتتاح بدأت الفعاليات التي أقيمت في قاعة مدرسة العدوية 

تلتها  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  للبنات،  الثانوية 
كلمة ترحيبية من الزميل سمير أبو شمس، مبينًا أهمية افتتاح مكتب 
الهيئة في مدينة طولكرم، وذلك لألثر االيجابي املتوقع أن يلعبه في 
محافظة طولكرم في تعزيز حقوق اإلنسان وتلقي شكاوى املواطنني، 

والعمل على نشر الوعي القانوني في مجال حقوق اإلنسان.
املؤسسات  ممثلي  من  العديد  ومشاركة  حضور  االفتتاح  حفل  وشهد 

الرسمية والشعبية، وممثلي القوى الوطنية واإلسالمية.
ووجهت سنيورة شكرها للحضور، مثمنة مشاركتهم، ومشاركة أعضاء 
الوفد الضيف في هذا احلدث الهام للهيئة، والذي من شأنه أن يعزز 

التصاق الهيئة بقضايا املواطن احلقوقية والقانونية وهمومه.
إلى قرية جيوس مبحافظة قلقيلية واطلع على  الوفد  وبعد ذلك توجه 
أراضيها  من  واسعة  مساحات  مصادرة  جراء  القرية  أهالي  معاناة  واقع 
لصالح جدار الضم والتوسع العنصري، وفي هذا الصدد استمع أعضاء 
الوفد من املواطنني واملزارعني ورئيس البلدية إلى شرح مفصل حول حجم 
أوقات  وفي  خاصة  بوابات  استخدم  على  إجبارهم  جراء  األهالي  معاناة 
محددة للدخول إلى ما تبقى من أراضيهم التي عزلها اجلدار، موضحني 
أن اجلدار العازل أتى على أراضي القرية اخلصبة واملناطق التي تتواجد 

فيها آبار املياه، األمر الذي حرم أهالي القرية مصدر دخلهم الوحيد.
ورئيس  الوفد  أعضاء  تكرمي  مت  جيوس  في  امليدانية  اجلولة  وبعد 
البلدية، وتوزيع الهدايا التذكارية املعبرة وذات معنى وهي متثل شعار 
الهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان ألعضاء الوفد املشاركني، عالوة على 
شعار ملتقى آسيا واحمليط الهادي للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

من قبل املديرة التنفيذية وممثل مكتب الشمال.
وبعد انتهاء اجلولة في محافظتي قلقيلية وطولكرم توجه الوفد نحو 
يعيش  عدلي  احلاج  البلدية  رئيس  مع  اجتمع  حيث  نابلس،  مدينة 
وعدد من أعضاء مجلس البلدية، بحضور املديرة التنفيذية واملفوض 
في  الوفد  ألعضاء  ميدانية  جولة  نظمت  قد  البلدية  وكانت  العام، 

البلدة القدمية من مدينة نابلس.
تعرف أعضاء الوفد على حاضر وتاريخ املدينة من خالل األبنية األثرية 

القيمة، التي ال زالت شاهدة على عصور الرمان، واملماليك والعثمانيني.

احملطة الثالثة زيارة محافظتي اخلليل وبيت حلم

وتوجه الوفد في ثالث يوم من زيارته ملدينة بيت حلم، زار مخيم عايدة 
واطلع على أوضاع املواطنني هناك واستمع منهم إلى شرح حول معاناة 
للعديد  تفقده  على  عالوة  االحتالل،  إجراءات  جراء  املخيم،  أهالي 
وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  الطبية  كالعيادة  املخيم،  مؤسسات  من 

الالجئني والنادي الثقافي االجتماعي للمخيم.   
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ميدانية  بجولة  قام  اخلليل،  ملدينة  الوفد  توجه  اليوم  ذات  وفي 
الدولي  التواجد  بعثة  عن  ممثلني  مبرافقة  القدمية،  البلدة  في 
الواقع  أرض  على  الوفد  أعضاء  اطلع  حيث  املدينة،  في  املؤقت 
املدينة،  أبناء  التعسفية بحق  على طبيعة اإلجراءات االحتاللية 
اإلبراهيمي  احلرم  في  خاصة  العبادة  حرية  بتقييد  واملتمثلة 
اإللكترونية  البوابات  عبر  املواطنني  على  والتضييق  الشريف، 
وحرمان  املدينة  شوارع  من  العديد  إغالق  التفتيش،  وأعمال 
سكانها من أبسط مقومات احلياة لصالح حفنة من املستوطنني 
الذين أجبروا عددًا من السكان وحتت تهديد السالح وبدعم قوات 

االحتالل وحكومته على مغادرة منازلهم.
وقد أعرب أعضاء وفد منتدى آسيا و احمليط الهادي للهيئات الوطنية 
وجه  في  ووقوفهم  شعبنا  أبناء  بصمود  إعجابه  عن  اإلنسان  حلقوق 
املستوطنني، كونهم متمسكون بحقهم  إجراءات االحتالل وممارسات 
رفض  في  واملتمثل  الدولية،  واألعراف  املواثيق  كفله  الذي  الطبيعي 

ومقاومة عمليات القهر والتهجير.  
كما اجتمع الوفد برئيس بلدية اخلليل خالد العسيلي، وذلك بهدف 
الفلسطينية  األراضي  والظروف احلاصلة في  اإلطالع على األوضاع 
ميارسها  التي  االنتقامية  واألعمال  االحتالل  استمرار  بسبب 

املستوطنون بحق أبناء شعبنا.
التي  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  وبالهيئة  بالوفد  العسيلي  ورحب 
نظمت الزيارة لفلسطني وملدينة اخلليل على وجه اخلصوص، إلبراز 
اجلانب اإلنساني ملعاناة أبناء شعبنا خاصة سكان البلدة القدمية في 
األراضي  في  باألوضاع  واهتمامها  الهيئة  دور  مثمنًا  اخلليل،  مدينة 
األعراف  و  القرارات  كفلتها  التي  احلقوق  عن  ودفاعها  الفلسطينية 
الدولية، كما تطرق العسيلي إلى األوضاع االقتصادية ردًا على استفسار 
تقدم به أحد أعضاء الوفد، حيث بني أن مدينة اخلليل تشتهر بصناعة 
الزجاج والفخار واحلجر والرخام واجللود واألحذية ومنتجات العنب 
أن  كما  الفلسطيني  القومي  الدخل  في  كبير  بإجمالي  تسهم  والتي 
مدينة اخلليل تشكل كثافة سكانية عالية ومساحة كبيرة مقارنة مع 

احملافظات الفلسطينية األخرى.
من جانبها أكدت رندا سنيوره املديرة التنفيذية للهيئة، والتي رافقت 
الوفد في جولته مع طاقم مكتب اجلنوب وعددًا موظفي الهيئة، أن 
القانون الدولي اإلنساني واملواثيق الدولية كافة، كفلت ألبناء شعبنا 
اإلسرائيلي لألراضي  تعتبر االحتالل  أنها  كما  تقرير مصيرهم،  حق 
الفلسطينية احتالاًل غير شرعي، ويجب أن يكون هناك حترك دولي 
االتفاقات  وتطبيق  الدولية،  باملواثيق  االلتزام  على  إسرائيل  إلرغام 

املوقعة ما بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي.

احملطة الرابعة

ملدينة  الوفد  لزيارة  واألخير  الرابع  اليوم  الهيئة  وخصصت 
التهويد  ومحاوالت  أبنائها  معاناة  حجم  على  لالطالع  القدس، 
ألعضاء  الهيئة  نظمت  فقد  املدينة،  لها  تتعرض  التي  املستمرة 
الوفد جولتني ميدانيتني األولى داخل أسوار البلدة القدمية من 
مدينة القدس، استمع خاللها الوفد إلى شرح حول حجم التهويد 
الذي تتعرض له البلدة القدمية، وخطورة احلفريات أسفل احلرم 

القدسي الشريف.
أما اجلولة الثانية فشملت االطالع على معاناة سكان املدينة جراء 
محيطها  عن  املدينة  عزل  الذي  العنصري  والتوسع  الضم  جدار 
وعن مدن الضفة الغربية، عالوة على حجم احلملة االستيطانية 

التي تسابق الزمن لتغيير معالم املدينة.
نوعها  من  األولى  زيارته  أنهى  الدولي  الوفد  يكون  وبهذا 
لفلسطني دون أن يتمكن من زيارة قطاع غزة، غير أن الهيئة 
وعلى مدار أيام الزيارة وضعت أعضاء الوفد في صورة األوضاع 
في قطاع  أبناء شعبنا  يرزح حتتها  التي  اإلنسانية اخلطيرة 
احملكم  احلصار  في  املتمثلة  االحتالل  ممارسات  جراء  غزة، 
اخلارجني  العالم  نحو  غزة  قطاع  ملعبر  املتواصل  واإلغالق 
معبر رفح، كما مت وضع أعضاء الوفد بصورة االنتهاكات التي 
يتعرض لها املواطن الفلسطيني حتت سلطة األمر الواقع في 

قطاع غزة.
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أول احلريات واحلقوق  يعد احلق في احلرية واألمان الشخصي من 
الصلة  لصيقة  الشخصية  فاحلرية  أيضا،  واإلنسانية  بل  الدستورية 
األساسية  احلقوق  أهم  من  وأمانه  حريته  في  الفرد  فحق  باإلنسان، 
التي الغنى عنها لإلنسان، مما يستلزم حمايته من التعرض للحبس 
أو احلجز أو االعتقال أو منعه من التنقل، إال للضرورة امللحة التي ال 
غلو فيها مع إتباع اإلجراءات املقررة في القانون وبأذن من السلطات 
هذا  لصيانة  الكافية  الضمانات  القانون  يكفل  وأن  قانونًا،  املختصة 
احلق وأن يضع العقوبات الصارمة على انتهاكه. كما ويعتبر االحتجاز 
التعسفي أحد الظواهر اخلطيرة التى تشكل التهديد الرئيسي للحق 
فى احلرية واألمان الشخصي. كما يعد االحتجاز التعسفى من أكثر 
يطال  مركب  انتهاك  فهو  وتعقيدًا.  شيوعًا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
عددا كبيرا من احلقوق األساسية احملمية دوليا. حيث يجد ضحايا 
باإلضافة  االنفرادي  للحبس  عرضة  أنفسهم  التعسفي   االحتجاز 
إلى أشكال عديدة من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو 
الالنسانية أو املهينة عدا عن احلرمان من االتصال بالعالم اخلارجي 
املدنية   أو حتى بااللتقاء باحملامي  واحلرمان من كثير من احلقوق 
العاملي  اإلعالن  مثل  الدولية  واملواثيق  اإلعالنات  عليها  نصت  التي 
حلقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية و القواعد 
الدولية  الصكوك  من  وغيرها  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
وكفلت  حق  التي ضمنت  الوطنية  التشريعات  أو حتى  اإلقليمية  أو 
اإلنسان في احلرية وفي األمان على شخصه وحقه في محاكمة عادلة.  
ويزيد من جسامته كون األضرار املترتبة عنه تتعدى األشخاص املنتهكة 

حقوقهم بشكل مباشر، لتطال عائالتهم ، بل واملجتمع برمته.
املجال  في  وحتديدا  العدالة  غياب  هو  املقال  هذا  لكتابة  دفع  ومما 
الفلسطيني  اجلنائية  العدالة  نظام  في  التعبير  صح  إن  االجرائي 
في  احلق  وأهمها  احملتجزين  حلقوق  وكثيرة  منهجية  وانتهاكات 

اللجوء إلى القضاء.  

الدولي  القانون  في  التعسفي  لالحتجاز  التعرض  ضد  احلماية 
حلقوق االنسان 

1. االعالن العاملي حلقوق االنسان 
حرصت  ومواد  بنصوص  االنسان  حلقوق  العاملي  االعالن  جاء  لقد 
الدول  ودعت  واحلريات  احلقوق  فلسفة  واطالق  على  احلرص  كل 
واحلكومات إلى توفير كل الظروف الحترام هذه احلقوق ومن ضمنها 
احلقوق املدنية والسياسية فقد نص اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان 
فى مادته التاسعة على أنه : "اليجوز اعتقال أى أحد أوحجزه أو نفيه 
قدم  على  إنسان،  "لكل  على:  العاشرة  مادته  فى  نص  كما  تعسفا". 

املساواة التامة مع اآلخرين، احلق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 
ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية 
تهمة جزائية توجه إليه". كما ونصت املادة 11  من االعالن على ان" كل 
شخص متهم بجرمية يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا مبحاكمة 

علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
التي  اإلنسان  حقوق  بحماية  الصلة  ذات  املعاهدات  رأس  على  يأتي 
تتناولها هذه املقالة العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، والذي 
الوضعية  وبسبب  لكنها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  به  التزمت 
في  احلق  العهد  مواد  وتكفل  عليه.  التوقيع  تستطيع  ال  القانونية 
على  النص  ذلك  في  مبا  الشخصي،  واألمان  الشخصية  احلرية 
العهد  يلزم  حيث  التعسفي  االحتجاز  من  للحماية  واضحة  شروط 
بأن تنص قوانينها بوضوح على األسس واإلجراءات  الدول األطراف 
شخص  أي  إعالم  يتم  أن  يوجب  كما  احلرية.  بتقييد  تسمح  التي 
يلقى القبض عليه بأسباب ضبطه والقبض عليه وقت تنفيذ عملية 
القبض. كما يكفل العهد لكل محتجز احلق في الطعن على احتجازه 
القبض  أو  االحتجاز  عن  التعويض  في  احلق  وكذلك  احملكمة،  أمام 
الذي أصدرته جلنة  الرسمي  التفسير  قانوني. وفي  عليه بشكل غير 
األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان لهذا احلق أكدت اللجنة – وهي 
العهد ومراقبة تطبيقه - على وجوب  املنوط بها قانونًا تفسير مواد 
إلى ما يطلق عليه  اللجوء  املذكورة في حاالت  املعايير  تطبيق نفس 

"االحتجاز الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام".
كما يكفل العهد الدولي حماية احلق في اخلصوصية عبر حماية احلق 
خصوصية  في  القانوني  غير  أو  التعسفي  التدخل  من  احلماية  في 
الفرد، أو أسرته، أو منزله، أو مراسالته، وعبر النص على وجوب النص 

في القانون على احترام وحماية هذه احلقوق.
ومن املعروف ان االحتجاز كعقوبة ليس انتهاكا فى حد ذاته طاملا ظل 
ضمن حدود معينة وفق معايير العدالة اجلنائية، ولكنه يتحول إلى 
أم  إداريا  االحتجاز  كان هذا  إذا ما جتاوز هذه احلدود، سواء  انتهاك 

قضائيا. وثمة اسباب الحتجاز األفراد تعسفيا وهى:
إما ألنهم مارسوا فقط واحدا من حقوقهم األساسية املضمونة   .1
مبوجب املعاهدات الدولية واملنصوص عليها فى اإلعالن العاملى 
حلقوق اإلنسان مثل احلق فى حرية الرأى والتعبير واحلق فى 

تكوين اجلمعيات وحق الفرد فى مغادرة بلده والدخول إليه.
أو ألنهم لم يتمكنوا من االستفادة من الضمانات األساسية للحق   .2
قضائية  هيئة  تصدر  أن  غير  من  فسجنوا  عادلة  محاكمة  فى 

  إسالم التميمي

احلماية الدولية والوطنية لضحايا 
االحتجاز التعسفي  
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حتاكمهم،  أو  تهمة  لهم  توجه  أو  عليهم  بالقبض  أمرا  مستقلة 
بأن  علما  مبحام؛  االستعانة  إمكانية  لهم  توفر  أن  غير  من  أو 
أو  أشهر  لعدة  االنفرادى  للحبس  أحيانا  يخضعون  احملتجزين 

عدة سنوات إن لم يكن ألجل غير مسمى.
أو ألنهم يظلون قيد االحتجاز حتى بعد تنفيذ اإلجراء املتخذ   .3

ضدهم أو العقوبة املفروضة عليهم.
أو، أخيرا، بسبب ازدياد ممارسة االحتجاز اإلدارى املثيرة للجدل،   .4

خاصة احتجاز ملتمسى اللجوء. 
الشرعة  كفلتها  التى  الضمانات  مع  األربعة  األسباب  هذه  تتعارض 
الدولية للحق فى احلرية واألمان الشخصى. ألن االحتجاز التعسفى 

فى تعريفه يعنى "احلرمان من احلرية" بدون سند قانونى. 
التاسعة،  مادته  فى  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدولى  العهد  ويقدم 

تفصياًل محكما للحق فى احلرية واألمان الشخصى، حيث ينص على:
لكل فرد حق فى احلرية واألمان على شخصه. وال يجوز توقيف   .1
إال  حريته  من  أحد  حرمان  واليجوز  تعسفا.  اعتقاله  أو  أحد 

ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لالجراء املقرر فيه.
يتوجب إبالغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى   .2

وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة   .3
أو أحد املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون 

من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. 
وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة   
االفراج عنهم على  تعليق  اجلائز  ولكن من  العامة،  القاعدة  هو 
مراحل  من  مرحلة  أية  فى  احملاكمة  حضورهم  لكفالة  ضمانات 

االجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.
لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع   .4
قانونية  فى  إبطاء  دون  احملكمة  هذه  تفصل  لكى  محكمة  إلى 

إعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانونى. 
قانونى حق فى  اعتقال غير  أو  توقيف  كان ضحية  لكل شخص   .5

احلصول على تعويض. 
قانونى،  غير  إجراء  بوصفه  التعسفى،  االحتجاز  يرتبط  ما  وغالبا 
احلق  انتهاك  مثل  خطورة  األشد  االنتهاكات  من  أخرى  مبجموعة 
القاسية  والتعذيب وغير من ضروب  القسرى،  فى احلياة، واالختفاء 
واحلاطة بالكرامة، وانتهاك احلق فى احملاكمة العادلة واملنصفة، هذا 

إلى جانب كافة احلقوق املكفولة للسجناء واحملتجزين.

اإلجراءات الدولية اخلاصة حلماية حقوق احملتجزين 
لقد ضمنت منظومة حقوق اإلنسان الدولية وعبر آليات االمم املتحدة 
حريتهم  تسلب  الذين  االشخاص  معاناة  استمرار  عدم  احلماية  في 
ويحتجزون بشكل تعسفي فقد عاجلت جلنة حقوق اإلنسان " مجلس 
لالحتجاز  املقلق  االنتشار  املتحدة  باألمم   " حديثًا  اإلنسان  حقوق 
التعسفي منذ عام 1985. وفي عام 1990 طلبت من اللجنة الفرعية 
ملنع التمييز وحماية األقليات إجراء دراسة شاملة للموضوع وتقدمي 

توصيات للحد من هذه املمارسات.
وفي الوقت ذاته، جتّلى االهتمام بالضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها 
جميع األشخاص احملرومني من حريتهم في اعتماد اجلمعية العامة 
جميع  حماية  إعالن   1988 األول  ديسمبر/كانون  في  املتحدة  لألمم 

األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من االحتجاز أو السجن.
من  املقدم  الذكر  سالف  التقرير  بتوصيات  وعماًل   ،1991 عام  وفي 
املعني  العامل  الفريق  اإلنسان  أنشأت جلنة حقوق  الفرعية،  اللجنة 

ياالحتجاز التعسفي )قرار رقم 42/1991(.
وأسندت جلنة حقوق اإلنسان إلى الفريق العامل الوالية التالية:-

التحقيق في حاالت االحتجاز املفروض تعسفًا أو بطريقة أخرى  ) أ( 
املعايير الدولية ذات الصلة املنصوص عليها في  ال تتماشى من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو في الصكوك القانونية الدولية 
احملاكم  تكون  أال  على  املعنية،  الدول  قبلتها  التي  الصلة  ذات 
احمللية قد اتخذت أي قرار نهائي في هذه احلاالت طبقا للقانون 

الوطني.
احلكومية  واملنظمات  احلكومات  من  املعلومات  وتلّقي  التماس  ) ب( 
الدولية وغير احلكومية، وتلقي معلومات من األفراد املعنيني أو 

أسرهم أو ممثليهم.
"مجلس  السنوية  دورتها  في  اللجنة  إلى  شامل  تقرير  تقدمي  ) ج( 

حقوق اإلنسان حاليًا".

تقصي احلاالت الفردية
املعنيني  األشخاص  بالغات  يتلقى  عندما  العامل  الفريق  يتدخل 
مباشرة أو أسرهم أو ممثليهم أو منظمات غير حكومية حلماية حقوق 
بشأن حاالت  الدولية  واملنظمات احلكومية  ومن احلكومات  اإلنسان، 

ادعاءات احتجاز تعسفي.
وطبقًا لطرق عمل الفريق العامل، يعتبر احلرمان من احلرية تعسفيًا 

في احلاالت التي تندرج في الفئات الثالث التالية:
إذا كان واضحًا أن من املستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير  ) أ(  
بعد  االحتجاز  قيد  الشخص  يبقى  )كأن  احلرية  من  احلرمان 
من صدور  الرغم  على  أو  بها  عليه  احملكوم  العقوبة  مدة  انتهاء 

قانون عفو ينطبق عليه( )الفئة األولى(؛
أو  احلقوق  ممارسة  عن  ناجما  احلرية  من  احلرمان  كان  إذا  ) ب( 
احلريات التي تضمنها املواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 
و26 و27 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

)الفئة الثانية(.
الدولية املتصلة  أو اجلزئي للقواعد  التام  إذا كان عدم االحترام  ) ج( 
العاملي  اإلعالن  في  عليه  املنصوص  عادلة،  محاكمة  في  باحلق 
قبلتها  التي  الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  وفي  اإلنسان  حلقوق 
من  احلرمان  على  يضفي  بحيث  اخلطورة  من  املعنية،  الدول 

احلرية طابعًا تعسفيًا )الفئة الثالثة(.

احلماية ضد التعرض لالحتجاز التعسفي في التشريعات الوطنية 
مبادئ  إعمال  فلسطني  في  السارية  الوطنية  التشريعات  لقد ضمنت 
ومعايير حقوق اإلنسان خاصة تلك املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة، 

خاصة تلك املتعلقة مبن يقبض عليه او يتم توقيفه أو احتجازه.
وتشير النصوص التالية الواردة في القوانني الفلسطينية املعمول فيها 
التي  إلى بعض الضمانات  الفلسطينية  الوطنية  في مناطق السلطة 

تكفلها منظومة العدالة اجلنائية على املستوى التشريعي: 

القانون األساسي الفلسطيني
إن القانون األساسي الفلسطيني والذي ُيعد مبثابة الدستور املؤقت، 
"الفلسطينيون   9 للمادة  فوفقًا  األساسية،  احلقوق  معظم  يكفل 
متساوون أمام القانون والقضاء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس 
أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة "، كما تنص املادة 10 
على أن "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام". 
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االعتقال  مسألتي  مع  األساسي  القانون  من   11 املادة  وتتعامل 
واالحتجاز وتعتبر أنه من غير القانوني أن يتم " القبض على أحد 
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل 
إال بأمر قضائي وفقا ألحكام القانون"، باإلضافة إلى ذلك تنص 
يجوز  وال  االحتياطي،  احلبس  مدة  القانون  يحدد  أن  على  املادة 
الصادرة  للقوانني  اخلاضعة  األماكن  غير  في  احلبس  أو  احلجز 

بتنظيم السجون. 
إن  اعتقال  بعملية  تقوم  التي  السلطات  على  فإن   12 املادة  ووفق 
قبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه،  تبلغ كل من ًيُ
ويجب إعالم احملتجز سريعا بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه، وأن 
يكون له احلق باالتصال مبحام، كما يجب ان يقدم للمحاكمة "دون 

تأخير". 
وحتظر املادة 13 التعذيب، حيث تنص على أن كل األشخاص الذين 
يتم حجز حريتهم يجب أن "يتلقوا معاملة الئقة"ن باإلضافة إلى 
ذلك فإن كل قول أو اعتراف يتم احلصول عليه باإلكراه أو التعذيب 

"يعتبر باطاًل والغيًا" 
يعامل  بأن  فتكفل  األساسي  القانون  من   14 املادة  أما 
في  إدانتهم  تثبت  حتى  أبرياء  أنهم  قاعدة  على  احملتجزون 
عن  املناسب  الدفاع  حق  لهم  تكفل  كما  قانونية،  محاكمة 
أنفسهم، وأن كل متهم في جناية له احلق في احلصول على 

استشارة قانونية. 
وتعالج املادة 17 مسألة حرمة انتهاك املساكن اخلاصة، وتنص على 
إال  تفتيشها  أو  دخولها  أو  مراقبتها  يجوز  املساكن اخلاصة ال  أن 

بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكام القانون. 
الشخصية  احلريات  على  االعتداء  حظر   32 املادة   وتضمن 
وحرمة احلياة اخلاصة حيث تنص على أن كل اعتداء على أي 
من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغيرها 
من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون األساسي أو 
القانون، جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة 
عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع 

عليه الضرر.
تنص  حيث  القضائي،  اجلهاز  استقاللية  و89   88 املادتني  وتكفل 
في  التدخل  سلطة  ألية  يجوز  "وال  وأنه  القضاة  إستقاللية  على 

القضاء أو في شؤون العدالة". 
حيث  الشرطة  وجهاز  األمنية  األجهزة  موضوع   75 املادة  وتعالج 
الشعب  وخدمة  الوطن  عن  "الدفاع  هي  وظيفتها  أن  على  تنص 
وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب 
أن  األمنية  األجهزة  على  فإن  األساسي  للقانون  ووفقًا  العامة"، 
كامل  احترام  في  القانون  رسمها  التي  احلدود  "في  واجبها  تؤدي 

للحقوق واحلريات". 

قانون االجراءات اجلزائية
التي حتكم  اآللية  الفلسطيني  قانون اإلجراءات اجلزائية  ويحكم 
عمل األجهزة األمنية في تنفيذ عمليات االعتقال وكيفية معاملة 
الشخص املعتقل، حيث تنص املادة 29 منه على انه "ال يجوز القبض 
على أي شخص أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك وفق 
أحكام القانون" كما أن الشخص احملتجز أو املوقوف يجب أن "تتم 

معاملته مبا يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا". 
الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   68 املادة  تنص  كما 

على أن السلطات ميكنها فقط احتجاز وحبس األفراد "في مراكز 
إصالح وتأهيل وأماكن احتجاز محددة بالقانون".

ووفقًا لقانون اإلجراءات اجلزائية فإن أي شخص يتم احتجازه 
 24 خالل  ٍعام  مدعي  قبل  من  قضيته  مراجعة  في  احلق  له 
ساعة )وذلك وفقا للمادة 34(، وميكن للمدعي العام أن ميدد 
72 ساعة فإن  48 ساعة أخرى، ولكن بعد  فترة االحتجاز ملدة 
القضية يجب أن تنظر فيها من قبل أحد القضاة )وفق املادة 
51(، والذي ميكن بدوره أن ميدد فترة االحتجاز ملدة 15 يومًا 
فترة  متديد  حق  القاضي  وميلك  و63(،   62 املادتني  )حسب 
بحد  أي  يومًا   15 منهما  كل  مدة  إضافيتني  مرتني  االحتجاز 
أقصى 45 يومًا، وخالل هذا الوقت يجب أن يحظى احملتجزين 
قانونية  استشارة  على  معوقات  وبدون  الفوري  احلصول  بحق 

)وفق املادة 46(. 
لدى  نهجًا  وأصبح  استفحل  احلرية  من  التعسفي  احلرمان  إن 
طرفي االنقسام منذ تاريخ 14/6/2007، فقد مت استخدام مصطلح 
أو  قانوني  سند  له  ليس  سياسي  كتعبير  السياسي"  "االعتقال 
االنقسام  بحالة  واملرتبطة  املعاشة  احلالة  لوصف  وذلك  حقوقي، 
السياسي، وعليه فإن جميع اإلجراءات التي رافقت عمليات احلرمان 
التعسفي من احلرية، وإن عزتها أطراف االنقسام العتبارات أمنية، 
إال أنه من مجمل ما هو متوفر للهيئة املستقلة حلقوق االنسان 
"ديوان املظالم" من إفادات وشكاوى ومتابعات، تؤكد وجود اعتبارات 
سياسية تقف وراء عمليات احلرمان التعسفي من احلرية، وأهمها 
تغييب لدور النيابة املدنية والتي تعتبر جهة االختصاص الرسمية 

في حتريك دعاوى احلق العام.
االحتجاز  ملراكز  امليدانية  زياراتها  خالل  ومن  للهيئة  تبني  لقد 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  االنقسام  لطرفي  التابعة  والتوقيف 
القبض  عمليات  عند  القانونية  اإلجراءات  سالمة  انعدام  غزة، 
والتوقيف والتمديد، وذلك من خالل عرض املدنيني على القضاء 
العسكري بصورة ال تتفق وأحكام القانون األساسي الفلسطيني، 
ضمانات  الفلسطيني. غياب  اجلزائية  اإلجراءات  وقانون 
العادلة، وعدم تنفيذ أحكام احملاكم من حيث عرضهم  احملاكمة 
محامي،  وتوكيل  زيارة  من  ومتكينهم  الطبيعي  قاضيهم  على 
إنسانية  أوضاع  وتوفير  قانونية،  احتجاز  أماكن  في  واحتجازهم 
أثناء االحتجاز، وعدم تعريضهم لسوء املعاملة والتعذيب، واحلق 

في االتصال بالعالم اخلارجي. 
وعليه فقد رأت الهيئة، ووفقًا التشريعات الوطنية واملعايير الدولية، 
احلاالت  عليهم  تنطبق  االنقسام  طرفي  لدى  احملتجزين  جميع 
الثالث التي تندرج حتت احلرمان التعسفي من احلرية، والتي مت 
حتديدها من قبل الفريق العامل على االحتجاز التعسفي، والتي 
احلرية،  من  احلرمان  لتبرير  القانونية  باألسس  بالتذرع  تتمثل 
واملدنية  السياسية  احلقوق  بسبب ممارسة  احلرية  واحلرمان من 
ضمانات  وغياب  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  الشرعة  في  الواردة 

احملاكمة العادلة.
باإلفراج  ضرورة  هناك  فإن  الذكر  سالفة  ولالعتبارات  ولذلك 
الفوري عن جميع احملرومني من حرياتهم تعسفًا، كونها تخالف 
دون  احتجازهم  استمرار  ميثل  كما  والدولية،  الوطنية  املعايير 
احملاكمة  ضمانات  وغياب  القانونية  اإلجراءات  لسالمة  مراعاة 
كفلها  التي  واحلريات  احلقوق  منظومة  على  اعتداًء  العادلة، 

القانون األساسي وجرم من يعتدي عليها.
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املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  أصدرت 
املواطنني  شكاوى  حول  سنويًا  تقريرًا  اجلاري  العام  بداية  في 
2008، وقد مت  وأوضاع مراكز االحتجاز والتوقيف خالل العام 
إلعطاء  وذلك  السنوي،  التقرير  عن  منفصل  بشكل  إصداره 
القدر  احلقائق  وتقصي  االحتجاز  مراكز  ومراقبة  الشكاوى 
الكافي من التحليل، إضافة إلى إبراز اإلجراءات والتدابير التي 
قامت بها الهيئة في مجال متابعاتها للشكاوى، وإظهار وحتليل 
التدابير التي اتخذتها اجلهات الرسمية في التعامل مع الهيئة 

في مجال الشكاوى وزيارة السجون وتقصي احلقائق.      
يحتوي هذا التقرير بابني: الباب األول يتعلق بتلقي الشكاوى 
ومتابعتها وموضوع تقصي احلقائق، أما الباب الثاني فيتناول 
دور الهيئة في مراقبة أوضاع مراكز االحتجاز املختلفة في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ففي باب شكاوى املواطنني تلقت الهيئة )2312( شكوى خالل 
العام 2008، في الوقت الذي بلغ عددها )2007( شكاوى خالل 
يشكل  ما  وهو  شكاوى،   )305( مقدارها  بزيادة  أي   ،2007 عام 

نسبة ارتفاع بلغت )%15( عن عام 2007.
األمنية  األجهزة  على  الواردة  الشكاوى  أعداد  تصاعدت  وقد   
بصورة ملحوظة في مجال االعتقاالت التعسفية أو ما يسمى 
»االعتقال على خلفية سياسية«، كما تصاعدت أعداد الشكاوى 
على شخصه، من حيث  األمان  في  اإلنسان  انتهاك حق  حول 
أثناء  القاسية  املعاملة  أو  املعاملة  وإساءة  للتعذيب  التعرض 
الشكاوى  أعداد  تصاعد  إلى  إضافة  واالحتجاز،  التحقيق 
بالعمل  واحلق  الوظيفية،  احلقوق  على  باالعتداء  املتعلقة 
الرعاية  فيها  مبا  الصحية،  واحلقوق  االجتماعي،  والضمان 

الصحية للمحتجزين.
التي  الشكاوى  أنواع  فصلني  خالل  ومن  الباب  هذا  عالج  وقد 
تابعتها الهيئة، ومنهجية املتابعة ومراحلها، كما يتضمن حتليال 
الشكاوى  متابعة  نتائج  تبني  إحصائية،  وبيانات  موضوعيا 

املتعلقة بانتهاكات حقوق املواطن خالل هذا العام.
إفادة  في  ورد  ما  املكاتبات  فتعكس  املتابعات  صعيد  على  أما   
املواطن من مطالبات وفقًا للقانون األساسي والقوانني احمللية 
وّجهت  اإلطار  هذا  وفي  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  واملواثيق 
العالقة  ذات  للجهات  خطية  رسالة   )1142( يقارب  ما  الهيئة 
بالشكاوى، سواء رسائل أصلية أم تذكيرية، باملقارنة مع )800( 
خالل عام 2007، أي بزيادة مقدارها )342( رسالة أي ما نسبته 
)%42.7(عن العام السابق، وقد تلقت الهيئة ردوًدا خطية على 

ا في عام 2008. مقارنة بـ  تلك املخاطبات، بلغ عددها )416( رّدً
)313( ردًا خالل عام 2007، أي بزيادة مقدارها )103( ردود، أي 

ما نسبته ) )%32.9 عن العام السابق. 
بها  املتعلقة  املكاتبات  فإن  اجلماعية،  الشكاوى  مجال  في  أما 
إما أن تكون للجهة املنتهكة أو للجهة املشرفة عليها، وما مييز 
املخاطبات اجلماعية، اعتمادها الكامل على التحليل القانوني 
)مذكرة قانونية(، وعادة ما تكون موجهة إلى مجلس الوزراء أو 
لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد مت خالل عام 2008 
حول  مذكرة  بينها،  من  اجلماعية  املخاطبات  من  عدد  إرسال 
وقف رواتب املوظفني العموميني بدعوى عدم االلتزام بقرارات 
العديد  فصل  حول  ومذكرة  الشرعية«،  »احلكومة  تسمى  ما 
موافقة اجلهات  لعدم  والتعليم  التربية  وزارة  املعلمني من  من 

األمنية وغيرها من ومراسالت قانونية.
من  كوسيلة  االستماع  جلسات  إلى  كذلك  التقرير  أشار  وقد 
وسائل املتابعة، وأخيرًا املتابعة من خالل اللجوء إلى القضاء، 
ملف  خمسني  بحوالي   2008 العام  خالل  الهيئة  جلأت  حيث 
ملوظفي قطاع التربية الذين مت فصلهم من وزارة التربية، كما 
العام  خالل  الشكاوى  عليها  وردت  التي  اجلهات  التقرير  بني 

2008 سواء كانت مدنية أو أمنية.   
الذي  والتي من ضمنها تقصي احلقائق  املتابعات  وفي مجال 
مارسته الهيئة من خالل التقارير املعدة في هذا املجال، حول 
كما  اإلنسان.  حلقوق  جسيمة  انتهاكات  حتوي  محددة  قضايا 
من  اتخاذها  مت  التي  والتدابير  اإلجراءات  على  التركيز  مت 
قبل اجلهات الرسمية في مجال معاجلة الشكاوى. حيث متت 
اإلشارة إلى تقريرين لتقصي احلقائق، األول حول وفاة املواطن 
مجد البرغوثي لدى املخابرات العامة في رام الله، ووفاة املواطن 
عز الشافعي لدى جهاز الشرطة في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك 
في  الصحفية  واملواقف  البيانات  من  العديد  الهيئة  إصدار 
الفلسطينية مست حقًا من حقوق  األراضي  في  أحداث جرت 

اإلنسان الفلسطيني.
الشكاوى،  وضع  ملعاجلة  خاصًا  قسمًا  التقرير  أفرد  وباملقابل، 
في قطاع غزة، حيث بحث في االنتهاكات التي برزت من واقع 
تركزت  االنتهاكات  فعدد  هناك،  الهيئة  لدى  املقدمة  الشكاوى 
الداخلي،  األمن  سجون  في  املعاملة  وسوء  التعذيب  حول 
واقع  من  االنتهاكات  تركزت  كما  القانوني،  غير  والتوقيف 

الشكاوى ضد وزارة الداخلية في القطاع.
كما أشار التقرير إلى أبرز املعيقات التي واجهت الهيئة خالل 

قراءة في تقرير شكاوى املواطنني وأوضاع 
مراكز االحتجاز والتوقيف للعام 2008
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شكل  ما  وهو  الشكاوى،  متابعة  على  سلبًا  وأثرت   ،2008 عام 
إعادة  أو  املتابعة  توقف  أو  الشكاوى  بعض  معاجلة  في  تأخيرًا 

املتابعة من جديد، وفيما يلي أبرز تلك العوائق:
وجود  من  عنها  جنم  وما  السياسي  االنقسام  حالة  استمرار 
حكومتني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتردد املواطنني 
في تقدمي الشكاوى للهيئة في قطاع غزة، لعدم ثقتهم بإمكانية 
لعدم  األخرى  الناحية  ومن  ناحية،  من  مرٍض  حلل  التوصل 

اعترافهم بقانونية أو شرعية احلكومة القائمة هناك.
تام  انفصال  ظل  في  الهيئة  معهما  تتعامل  جهتني  وجود   
تعلق  إذا ما  الشكاوى، خاصة  إلى صعوبة متابعة  أدى  بينهما، 
جهة  مع  املتابعة  تتطلب  غزة  قطاع  في  ملواطن  بشكوى  األمر 

موجودة في الضفة الغربية.
غياب بعض األجهزة األمنية عن الساحة الفلسطينية في قطاع 
واملخابرات  الوقائي  كاألمن  حماس،  حركة  سيطرة  بعد  غزة، 
العامة واالستخبارات العسكرية وغيرها، وهو ما أدى إلى توقف 
وجدت  وباملقابل  األجهزة،  تلك  على  الواردة  الشكاوى  متابعة 
أجهزة أمنية غير منظمة مبوجب القانون، عالوة على أن الردود 
التي تلقتها الهيئة في أغلبها تتصف بالنمطية، وخاصة تلك 

الواردة من اجلهات األمنية.
توصيات الباب األول الباب األول املتعلقة بالشكاوى ومتابعتها:
ضرورة أن تأخذ السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة القائمة 
في قطاع غزة على محمل اجلد الشكاوى التي تتابعها الهيئة، 
أو  تأخير  ودون  الفلسطينية  احملاكم  قرارات  تنفيذ  مع ضرورة 

تباطؤ، التزامًا بأحكام القانون األساسي الفلسطيني.
الضفة  في  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  تلتزم  أن  ضرورة 
الغربية بالتوجيهات الصادرة لها من قبل الرئيس الفلسطيني 
بعدم عرض املدنيني على القضاء العسكري، وتوفير الضمانات 

العادلة وااللتزام باإلجراءات القانونية السليمة.
القائمة  والسلطة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيام  ضرورة 
في قطاع غزة بإصدار تعليمات واضحة لألجهزة األمنية التابعة 
التعذيب،  أو  املعاملة  سوء  عن ممارسة  الفوري  بالتوقف  لهما 

وعدم إقحام الوظيفة العمومية باملناكفات السياسية. 
ضرورة قيام وزارة الصحة في الضفة الغربية ووزارة الصحة في 
التي  الطبية  األخطاء  في  اجلدي  بالتحقيق  املقالة  احلكومة 

تقع في املشافي. 

البــــــاب الثــــــــاني

زيارة مراكز التوقيف االحتجاز
 عالج التقرير في هذا الباب أماكن االحتجاز والتوقيف في 
الرقابي  الهيئة  دور  خالل  من  وذلك  الفلسطينية،  األراضي 
على مراكز االحتجاز في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث 

ينفذ مندوبو الهيئة الزيارات الدورية على تلك املراكز وأماكن 
يقارب  ما   2008 العام  خالل  الهيئة  نفذت  فقد  التوقيف، 
)687( زيارة، شملت العشرات من السجون ومركز االحتجاز 
التركيز  مت  وقد  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  والتوقيف 
في هذا التقرير، وبشكل أساسي، على الدور املنوط بالهيئة، 
والقانونية  والصحية  املعيشية  الظروف  على  الرقابة  وهو 
اإلشرافية،  والطواقم  االستيعابية  والقدرة  احلماية  وأنظمة 
إضافة إلى اإلجراءات والتدابير واملتابعات التي اتخذت خالل 
اجلهات  قبل  من  أو  املراكز  تلك  إدارات  قبل  من   2008 العام 
ذات العالقة بها، سواًء على صعيد السياسات أو التشريعات، 
املسؤولة عن  للجهات  بتوصيات عملية  التقرير  ويختم هذا 
في  البحث  مت  كما  وغزة،  الضفة  من  كل  في  املراكز  تلك 
األقسام التالية األول أنشطة وجهود الهيئة في مجال مراكز 
االحتجاز، الثاني وضع مراكز االحتجاز في الضفة الغربية، 
حول  والرابع  غزة  قطاع  في  االحتجاز  مراكز  وضع  الثالث 

وضع دور اإليواء في الضفة الغربية.
خالل  الهيئة  واجهت  التي  الصعوبات  إلى  التقرير  أشار  وقد 
العام 2008، في زيارة مراكز التوقيف واالحتجاز في قطاع غزة 
والضفة الغربية، األمر الذي حّد من قدرتها على القيام بدورها 

الرقابي على عدد من املراكز لفترات معينة. 
تنفيذها  متنع  ومعوقات  صعوبات  تواجه  الهيئة  تزال  ال  كما 
من  يضيق  ما  والتوقيف  االحتجاز  ملراكز  مفاجئة  لزيارات 
احتجاز  وظروف  املراكز  تلك  على  الرقابي  لدورها  ممارستها 
إليه،  أشار  ما  ضمن  من  التقرير  أشار  كما  فيها،  األشخاص 
تنفيذ الهيئة لعدد من األنشطة التي من شأنها مساندة مراكز 
املقدمة  اخلدمات  حتسني  في  عليها  والقائمني  االحتجاز 
للمواطنني ومن بني تلك األنشطة: عقد عدد من األيام الطبية 
في احملافظات املختلفة في مراكز اإلصالح والتأهيل في تلك 

احملافظات.    
الزيارات  خالل  ومن  الثاني،  بابه  في  التقرير  أسهب  لقد 
ومراكز  التوقيف  مراكز  على  الهيئة  نفذتها  التي  امليدانية 
تواجهها  التي  لإلشكاليات  طرحه  في  والتأهيل،  اإلصالح 
رغم  النواحي  جميع  في  التوقيف  وأماكن  املراكز  تلك 
التقرير  أشار  كذلك  احلاالت،  بعض  في  اإليجابيات 
باحلاالت للشكاوي التي قدمت للهيئة من قبل نزالء تلك 
املراكز عن اإلشكاليات التي يعانون منها، كما خرج التقرير 
التوقيف  أماكن  مجال  في  املشتركة  التوصيات  من  بعدد 
اعتماد  عدم  أبرزها  ومن  األمنية،  لألجهزة  التابعة  املؤقتة 

تلك األماكن كمراكز توقيف دائمة. 
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أعدت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم« هذا العام، من 
خاللها باحثها القانوني احملامي معن ادعيس دراسة قانونية بعنوان 
»مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني«، 
للنظام  العريضة  األسس  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  وقد 
هذا  انسجام  ومدى  التعذيب  يحكم موضوع  الذي  الوطني  القانوني 
سيما  وال  بالتعذيب،  املتعلقة  الدولية  القانونية  األحكام  مع  النظام 

أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب. 
تضمنت الدراسة فصلني دراسيني، األول حول النظام القانوني ألحكام 
النظام  وفي  التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  التعذيب 
القانوني الفلسطيني، حيث عالج املبحث األول من هذا الفصل، إضافة 
باألمن،  وعالقته  ونشأته  بالتعذيب  املتعلقة  العامة  املوضوعات  إلى 
العالقة  ذات  املوضوعات  لكافة  والوطني  الدولي  التشريعي  التنظيم 
كاإلجراءات القانونية للزيارات الدورية وغير الدورية ملراكز االحتجاز، 
والشروط الواجب توفرها في األشخاص الذين يتم اختيارهم للعمل مع 
احملتجزين، وواجب السلطات الرسمية في اإلعالن عن أماكن االحتجاز 
الرسمية، وحق احملتجزين في تقدمي الشكاوى، وواجبات الدولة جتاه 
األجسام/ األشخاص الدولية ذات العالقة بالتعذيب. بينما عالج املبحث 
الثاني من ذات الفصل التنظيم التشريعي للعقوبات اجلزائية واملدنية 
الناجمة عن فعل التعذيب، مبا في ذلك التنظيم التشريعي للعقوبات 
املفروضة على املكلفني بإنفاذ القانون الذين يرتكبون أفعال التعذيب، 
وعلى األطباء الذين يساعدونهم، والتنظيم التشريعي لألحكام املتعلقة 
أفعال  ممارسة  بعد  احملتجز  من  يؤخذ  الذي  »االعتراف«  صحة  بعدم 
التعذيب بحقه، واإلجراءات اإلدارية حملاسبة املكلفني بإنفاذ القانون عن 
أفعال التعذيب، والتنظيم التشريعي ملوضوعة تعويض الدولة لضحايا 
التعذيب أو املعاملة الالإنسانية. هذا باإلضافة إلى التنظيم التشريعي 
لإلجراءات الواجب إتباعها إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب من النواحي 
املختلفة كالتأهيل اجلسدي والنفسي، والتنظيم التشريعي لإلجراءات 
قضايا  في  للمحاكم  العاملي  االختصاص  مبنح  املتعلقة  القانونية 
وتسليم  القضائي  التعاون  ملوضوعة  التشريعي  والتنظيم  التعذيب، 

املجرمني في قضايا التعذيب.
وعالج الفصل الثاني االستنتاجات واإلجراءات الالزمة الستكمال عملية 
الفلسطيني،  القانوني  النظام  في  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  إعمال 
من  املستقاة  واالستخالصات  االستنتاجات  منها  األول  املبحث  عالج 
الدراسة، بينما عالج املبحث الثاني، االقتراحات والتوصيات األساسية 
املتعلقة  الدولية  لألحكام  إعمالنا  إطار  في  بها  القيام  يتوجب  التي 
مبناهضة التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني. ولعل أهم هذه 

قراءة في تقرير  »مراجعة قانونية ألحكام 
التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني«

تشريعات  وإقرار  التشريعات  من  رزمة  تعديل  على  العمل  التوصيات، 
أخرى تتضمن بعض أحكام التعذيب، وانه ليس من املناسب أن يصار 
إلى وضع كل األحكام املتعلقة بالتعذيب في قانون واحد، الن هناك 

عشرات القوانني التي تعالج املوضوع.  
دولة  لقيام  للتحضير  طريقها  وفي  انه  إلى  التقرير  خامتة  وأشارت 
فلسطينية، ومن أجل اتخاذ إجراءات تشريعية فعلية بشأن االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية التي اعتادت على املوافقة عليها، دون أن يكون من 
الوطنية  السلطة  فإن  عليها،  واملصادقة  إعدادها،  في  املشاركة  حقها 
الفلسطينية مطالبة في هذه األوقات، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل 
وما  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  هذه  إدخال  على 
جاءت به من أحكام في نظامها القانوني النافذ املفعول في األراضي 
على  تعمل  التي  القوانني  مسودات  كافة  في  وكذلك  الفلسطينية، 
إعدادها. ولعل ما جاء في استنتاجات وتوصيات هذه الدراسة بشأن 
رزمة  في  تعديلها  أو  معاجلتها  يتوجب  التي  املختلفة  املوضوعات 
املساس  أفعال  كأحد صور  التعذيب  بشأن  النافذة  القانونية  األحكام 
باجلسد اإلنساني، إمنا يشكل القسم األكبر واالهم في ما يجب على 
السلطة الوطنية القيام به. وقد ال نكون بحاجة اآلن إلى وضع تشريع 
األحكام  رزمة  مع  التعامل  هو  املهم  وإمنا  بالتعذيب،  خاص  مستقل 
التشريعية املتعلقة بالتعذيب مجتمعة، وليس التعامل مع جزء من 

هذه األحكام التشريعية، ونسيان أو تناسي اجلزء اآلخر منها.  
ومن أجل إجراء هذه العملية التشريعية املتكاملة على رزمة األحكام 
رئيس  قيام  من  البد  فإنه  التعذيب،  مبوضوع  املتعلقة  التشريعية 
اإلمكانيات  كافة  لها  توفر  خاصة،  جلنة  بتشكيل  الوطنية  السلطة 
التشريعات  مبسودات  رزمة  إعداد  األساسية  مهمتها  وتكون  الالزمة، 
املعدلة للتشريعات النافذة في أراضي السلطة الوطنية بشأن التعذيب 
لإلقرار  وحتضيرها  االتفاقية،  سيما  وال  الدولية  املواثيق  ضوء  على 
واملصادقة عليها من أي مجلس  تشريعي يتم انتخابه الحقا. إضافة 
إلى ذلك، فإنه البد من قيام رئيس السلطة الوطنية مبتابعة العمل 
على وضع اإلجراءات الالزمة لتفويض الهيئة تفويضا رسميا صريحا 
باآللية  املنوطة  الصالحيات  كافة  وتخويلها  املهام  بكافة  بالقيام 
التي توكل لها مهمة زيارة أماكن االحتجاز بحسب ما نص  الوطنية 

عليها البروتوكول االختياري امللحق باالتفاقية.
أن تكون بداية لدراسات  املفترض  الدراسة من   في اخلتام، فإن هذه 
بحقوق  املتعلقة  التشريعية  األحكام  جلملة  شاملة  الحقة  تشريعية 
ومنها  احلياة،  في  باحلق  املتعلقة  األحكام  سيما  وال  كافة،  اإلنسان 

األحكام املتعلقة بعقوبة اإلعدام.
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في الفترة الواقعة ما بني 15-13 أيلول مت عقد دورة أولى لتدريب املدربني 
بهدف تعزيز قدرات ومهارات املدربني في الهيئة، تناولت الدورة عدة مواضيع 
منها )أهمية العمل بروح الفريق، سمات املدرب الناجح ، مهارات االتصال 
الكبار  وتدريب  التدريب،  تعريف  اللفظية،  غير  اللغة  قراءة  والتواصل، 
قادمة  ملرحلة  الدورة   تستكمل  أن  على  التدريبية(  االحتياجات  وتقييم 
يتم خاللها تناول مواضيع )تقنيات التدريب، تصميم التدريب وتخطيط 

اجللسات التدريبية  وتقدمي عروض تدريبية من قبل املشاركني(.
وقد مت تصميم دورة تدريب املدربني بناء على منهجية التدريب التشاركي 

في التدريب القائمة على املبادئ األربعة التالية في عملية التعلم:
املشاركة بني املدرب واملتدربني في عملية التعلم.  

مرونة عملية التعلم.  
استخدام مهارات التفاوض في عملية التعلم.  

التعلم كعملية متكاملة.  
وتعني هذه املبادئ في عملية التعلم أن:

عملية التعلم ال تعتمد على املدرب وحده بل تعتمد على مشاركة   
املتدربني فييها، من خالل مشاركتهم في كافة األنشطة )التقنيات( 
التي يتم تقدمي املوضوعات التدريبية من خاللها،  فاملشاركني هم 
املعلومة  يتلقنون  ال  أنهم   حيث  التعلم  عملية  في  مهمًا  جزءًا  

اجلديدة بل يعملون من أجل الوصول لهذه املعلومة.
يتم إعطاء دور كبير للمشاركني عند التخطيط والتنفيذ وفي   
إدارة التدريب، حيث يتم تصميم التدريب كي يعزز ويبني الثقة 
التدريب بناء على  واالنسجام بني املشاركني حيث يتم تصميم 

احتياجاتهم وعلى مشاركاتهم.
يتم العمل على حتقيق أهداف التدريب في مرونة عالية، أي يتم   
الوصول إليها من خالل مشاركة وعمل  املتدربني في كافة األنشطة 
تدريبية  وتقنيات  أساليب  و  طرق  استخدام  يتم  بحيث  التدريبية، 
املشاركني  بني  الفردية  الفروق  وتراعي  للتحقق  وقابلة  مناسبة 
ووتعتمد على أخذ مالحظات وآراء املشاركني بشكل دائم ومتواصل.

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان تعتمد  املنهج التشاركي في عملية تدريب املدربني

عملية تعتمد بشكل اساسي على تعزيز املعرفة لدى املشاركني    
والتعلم.

عملية التعلم تعتمد على كافة اخلبرات الفردية لكافة املشاركني   
خالل  من  التدريب  في  املشاركني  جميع  مشاركة  خالل  من 
جتاربهم الشخصية، حيث ييتم  التواصل وبناء الثقة من خالل 
تغيير في األدوار بني املدرب واملشاركني بحيث تتم عملية التعلم 

مع ومن خالل التجارب الشخصية وجتارب اآلخرين.
االعتماد على مشاركة جميع املتدربني في جميع األنشطة وفي   
جميع مراحل التدريب أي من مرحلة حتديد االحتياجات )حيث 
تبدأ املشاركة بدعوة  املشاركني في مرحلة تصميم التدريب من 
خالل العمل مع )عينة ممثلة( منهم وأخذ التغذية الراجعة منهم 
املنهج  وتصميم  املقترحة  التدريبية  واألنشطة  املواضيع  حول 
احتياجاتهم   مع  يتالئم  مبا  الحقًا  التدريبية(  )املادة  التدريبي 

ثم تخطيط فتنفيذ التدريب وحتى مرحلة التقييم.
في  املشاركة  من  واسعًا  فضاًء  املشاركني  إعطاء  على  يعتمد  منهج   
فهمهم  وعن  خبراتهم  وعن  لديهم  املعرفة  مستوى  عن  التعبير 
وتصوراتهم وتوقعاتهم  وكذلك  مساهمة املشاركني من خالل األنشطة 
املتنوعة التي تهدف إلى تلبية احتياجات التدريب والبحث عن حلول 

للمشاكل التي من مت تصميم التدريب من أجل معاجلتها.
تقدمي املواضيع التدريبية في التعليم التشاركي يبدأ من خالل   
وبعد  واملتعددة  الفردية  خبراتهم  تقدمي  في  املتدربني  مشاركة 
ملعاجلة  جديدة  طرق  اقتراح  التدريب  خالل  وفي  يتم  ذلك  

املواضيع وإثرائها.
منهج التدريب التشاركي يبدأ من )املعرفة املتوفرة لدى املشاركني( عن 
مواضيع التدريب ومن ثم يتعلموا ما ال يعرفونه من خالل النشاطات 
التدريبية، بسؤالهم أواًل عن ما يعرفونه عن املوضوع وأخذ تغذيتهم 
التقنيات  خالل  من  املوضوع  وتقدمي  شرح  يتم  ذلك  وبعد  الراجعة 

التدريبية املتنوعة والتي تتالئم معهم كمشاركني.

ليلى مرعي
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نبذة تعريفية 
ياسر  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم   / بقرار  املظالم(  )ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  أنشئت 
)اجلريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  الحقًا  اإلنشاء  قرار  نشر  وقد   .1993/9/30 بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات 

الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( ، حتت رقم )59( لعام 1995.
مبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة 
الدوائر  مختلف  عمل  وفي  الفلسطينية،  واألنظمة  والتشريعات  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق 
وضع  مهمة  للهيئة  القرار  وترك  الفلسطينية"،  التحرير  ومنظمة  فلسطني  دولة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
نظامها األساسي مبا يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان 

مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحملرك األول لتأسيسها.

الرؤية 
دولة فلسطينية مستقلة ُتعزز فيها سيادة القانون واملساواة أمامه، وحُتمى وتروج وحتترم فيها حقوق اإلنسان، 

وحريات جميع األفراد.

الرسالة 
توافر  )أمبودزمان( مبتابعة وضمان  املظالم  وديوان  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  الهيئة بصفتها  تقوم 
متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر 
التعامل  يشمل  بحيث  الهيئة  عمل  نطاق  يتسع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوي التي يقدمها املواطنون بشأن سوء اإلدارة أو سوء استخدام 
السلطة، وتبذير املال العام، نشر الوعي القانوني، املراقبة، وبشكل عام تضمني حقوق اإلنسان في التشريعات 

واملمارسات الفلسطينية.

الغايات اإلستراتيجية
والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق  صيانة  متطلبات  توافر  وضمان  متابعة    .1

الفلسطينية، وفي عمل مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ترويج حقوق اإلنسان في الثقافة السياسية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان لدى    .2

السلطة الفلسطينية.

األهداف احملددة 
تثبيت وتعزيز دور الهيئة كديوان للمظالم )Ombudsman(، وكلجنة وطنية حلقوق اإلنسان.   .1

ترويج املبادئ القانونية واملرتبطة بحقوق اإلنسان في القطاعات املتعددة للمجتمع الفلسطيني، وتثقيف    .2
املواطنني الفلسطينيني بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من االنتهاكات.

مراجعة القوانني الفلسطينية ومشاريع القوانني لضمان توافقها مع املعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.   .3
بنطاق  وفعال  كفؤ  بشكل  لاللتزام  للهيئة،  والعملياتية  والتنظيمية  املؤسسية  القدرة  وتطوير  توسيع    .4

عملها ومسؤولياتها.
تطوير وترويج عالقات الهيئة وشراكتها مع مؤسسات مشابهة عديدة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.   .5



الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، وفيها انتهاكات حلقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في 

التعيني للوظائف العامة.
عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فال 

تترّدد بزيارتنا أو اإلتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
املقر الرئيس  

رام الله – حي بور سعيد مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب. 2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتب الشمال  - نابلس
 نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 

هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب الوسط - رام الله - مكتب املقر العام
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

مكتب اجلنوب 
اخلليل- رأس اجلورة- بجانب دائرة السير- عمارة حريزات- ط1 

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

بيت حلم- شارع املهد- عمارة نزال-ط 3 
هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 /2 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال- مقابل املجلس التشريعي- خلف بنك فلسطني الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

مكتب جنوب غزة
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +
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