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3 الف�صلية

اإلفتتاحية

تن���درج الحقوق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية ضمن الحقوق األساس���ية التي يجب أن يتمتع بها كل إنس���ان لما 

في ذلك من حفظ لكرامته وصون لحريت���ه وإقامة للعدالة وعالجًا لألوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية الضرورية والكفيلة 

بتوفير الحياة الكريمة لإلنسان .

وتش���مل الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الحق في العمل والضمان االجتماعي والحق في التعليم والصحة 

والحق في المياة والغذاء والبيئة الصحية والثقافية، وقد كفلت المواثيق والتش���ريعات الدولية هذه الحقوق  من خالل 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان للعام 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية للعام 

1966م، وبهذا تكون الدول ملزمة باتخاذ الخطوات الالزمة بما تسمح به مواردها المتاحة عبر إحترام الحقوق اإلقتصادية 

واإلجتماعي���ة والثقافية وحمايتها والوفاء بها من خالل إتخاذ التدابير الالزمة لهذه الحقوق عبر اإلجراءات التش���ريعية 

واإلداري���ة وإعتماد الموازنات الالزمة ، وطلب المس���اعدة  والتعاون الدولي إلعمال الحقوق ، وتعتبر هذة الحقوق جزء من 

حقوق االنس���ان التي تتس���م بالعالمية والتكامل والترابط ، وال تقبل التجزئة أو اإلنتزاع ، وبذلك يتعين على الدول أن 

تكفل الحقوق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية من غير تمييز على أس���اس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الراي 

السياس���ي؛ إن توفير الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية يقودنا نحو بناء دولة ديمقراطية قائمة على أس���اس 

المواطنة وتعزيز معايير العدالة االجتماعية وسيادة القانون .

لق���د تم تخصيص ه���ذا العدد ) 56 ( من الفصلية للحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة ، عبر إعداد مجموعة 

من التقارير الحقوقية والميدانية في فلس���طين حول الحق في العمل والتعليم والس���كن، ففي الحق بالعمل تم إعداد 

تقري���ر حول قانون الضمان االجتماعي المقترح وما رافقه من تعديالت عبر حملة وطنية لتعديل القانون ، كما تم إعداد 

تقرير متخصص حول واقع االقتصاد في قطاع غزة وتاثير الحصار عليها واألثار االجتماعية واإلقتصادية على المجتمع 

، باإلضاف���ة الى مقالة حول واقع الحق بالتنظيم النقابي في فلس���طين في اعقاب تزايد االنتهاكات بالحق في التنظيم 

النقابي، وقد تطرقت هذة الفصلية الى الحق بالتعليم العالي وفق المواثيق الدولية وقيام الهيئة المس���تقلة  بتقديم 

ورق���ة مرجعية حول تطوير المناهج الوطنية بما يتالئم مع المواثيق واألعراف الدولية ويعزز من ثقافة حقوق اإلنس���ان 

في المجتمع الفلس���طيني ، كما تم التطرق الى الحق بالسكن وعالقته بالحقوق األساسية ومسؤولية الدولة تجاه إعمال 

هذا الحق وخصوصًا للفئات األكثر تهميشًا من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وتحديدًا في قطاع غزة في أعقاب تعطل 

جهود اإلعمار الناتجة عن الحرب اإلسرائيلية.

وتاتي اهمية التطرق الى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافبة مع توجة الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان في 

خطتها االس���تراتيجية )2017-2019( الى تقدي���م التدريب ألصحاب الواجب حول الحق���وق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافي���ة ) مفهومها، ابعاده���ا، واهميتها( من خالل ربط المعايير الدولية بالتش���ريعات الوطني���ة  وتدريبهم على 

الممارسات الفضلى في مجال معالجة الشكاوى والعالقة مع المواطنين وفق المنهج المرتكز على حقوق االنسان .

وفي الختام ينبغي على دولة فلسطين العمل الجاد والفاعل نحو تقديم ما يلزم لحماية الحقوق  االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية لما فيه من احترام لحقوق االنسان وصون كرامته ونجاح مشروعة الوطني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة 

. من خالل العمل على مواءمة تشريعاتها وقوانينها، وتبني السياسات الوطنية الكفيلة بتعزيز هذه الحقوق وحمايتها 

والوفاء بها. 
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تش���كل منظوم���ات الضمان االجتماع���ي حول العالم ج���زًء من الحقوق 

االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، والتي ج���اءت كثمرة لنضاالت الش���عوب 

والح���ركات االجتماعية والعمال من أجل توفير تأمينات وخدمات ومزايا 

للمواطني���ن والعمال تحقق الحياة الكريم���ة والرفاه االجتماعي، وقد تم 

التأكي���د على هذا الحق م���ن خالل المادة 22 باإلع���الن العالمي لحقوق 

اإلنس���ان ومفاده »أن كل ش���خص، باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق 

في الضمان االجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له، من خالل الجهد 

القوم���ي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، 

من الحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية التي ال غنى عنها من 

أجل كرامته والتنمية الحرة لش���خصيته«1، كم���ا أن المادة 9 من العهد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أقر بحق 

كل ف���رد في الضم���ان االجتماعي، إضافة إلى اإلع���الن العالمي والعهد 

الخاص، فإن منظمة العمل الدولية ومن خالل االتفاقية رقم 102 بش���أن 

الح���دود الدنيا للضمان االجتماعي قد أقرت بالفروع التس���عة للضمان، 

وهذا يعني وجود تراث حقوقي وقانوني واجتماعي للضمان االجتماعي.

غير أن بعض أنظم���ة الضمان والحماية االجتماعية قد س���بقت بكثير 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما في ألمانيا التي بدأت مع ببناء نظام 

ضمان اجتماعي مع نهاية القرن التاس���ع عشر، وتلتها بريطانيا وغيرها 

من الدول، هذه األنظمة التي جاءت نتاج تطور المجتمعات وزيادة عدد 

العم���ال، وتفكك األنظمة االجتماعية الرعائية الس���ابقة، والتي تطلبت 

تحواًل في شكل العالقة بين المواطن والدولة.

عربي���ًا تم إصدار مجموعة من قوانين الضمان ف���ي المراحل األخيرة من 

االس���تعمار أو بعد تأس���يس الدولة الحديثة، حيث طبق المغرب قانون 

الضمان االجتماعي عام 1959 وتم تطويره تدريجيًا على مراحل، كما جاء 

إق���رار قانون الضمان االجتماعي في لبنان عام 1963، أما في العراق فقد 

ص���در القانون عام 1964، ولحقت دول عربية مختلفة في إصدار قوانين 

للضمان االجتماعي تحت مسميات مختلفة.

فلسطين: من التأمينات االجتماعية إلى الضمان االجتماعي:

إن كان إصدار الدساتير والقوانين في الدول العربية قد تزامن مع رحيل 

االس���تعمار أو قبله بقليل فأن هذا لم ينطبق على فلسطين، حيث سرت 

مجموعة من قواني���ن االنتداب البريطاني، القوانين األردنية والمصرية، 

1   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وأخيرًا قوانين دولة االحتالل، وجاء تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية 

عام 1994 باتف���اق مع دولة االحتالل ودون مقوم���ات الدولة، ورغم هذا 

فقد تم إنش���اء المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي عمل على إصدار 

قوانين مختلف���ة ومنها المتعلقة بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية، 

ومنه���ا قانون التأمينات االجتماعية ال���ذي تأخر حتى عام 2003، ورغم 

صدوره ونش���ره بالجريدة الرس���مية لمدة أربع أع���وام حتى 2007 إال أنه 

ل���م يدخل حيز التنفيذ، حيث قام البن���ك الدولي حينها بإعطاء توصية 

بوق���ف العمل بالقان���ون ألن كلفته المالية عالية، واالس���تدامة المالية 

لصن���دوق الضم���ان غير متحقق���ة، ورغم أن أحدًا لم يج���ادل في صحة 

مقوالت ونصائح البنك الدولي، إال أنه قد جرى إعدام هذا القانون.

بقيت حقوق ومس���اهمات العمال الفلس���طينيين داخل الخط األخضر 

معلقة، حيث اش���ترطت اتفاقية باري���س االقتصادية التي وقعت بين 

دولة االحتالل ومنظمة التحرير الفلس���طينية عام 1994 تحويل حقوق 

ومس���اهمات العمال إلى مؤسس���ة موازية لمؤسس���ة التأمين الوطني 

اإلسرائيلية، ولهذا كان هناك رغبة دائمة لدى المسؤولين الفلسطينيين 

في تحصيل هذه الحقوق والمبالغ المالية الطائلة، حتى جاء قرار مجلس 

الوزراء عام 2012 بتشكيل فريق وطني للضمان االجتماعي، والذي جرى 

تكليفه بصياغة مس���ودة قرار بقانون بش���أن الضم���ان االجتماعي عبر 

مش���اورات وطنية وباالس���تفادة من التجارب اإلقليمية والعالمية، وقد 

أنهى الفريق الوطني عمله خالل شهر شباط من العام الجاري حين قدم 

مسودة قرار رقم )6( لعام 2016 بشأن الضمان االجتماعي، والتي سرعان 

م���ا صادق عليها مجلس الوزراء، ووقع عليها الرئيس ونش���رت بالجريدة 

الرس���مية خالل الش���هر التالي رغم المعارضة الكبيرة من قبل منظمات 

المجتمع المدني والنقابات لمسودة القانون.

ما هي أهم النقاط الخالفية حول آلية صياغة القانون:

تمحور النق���د حول القرار بقان���ون من قبل المراك���ز البحثية، المجتمع 

المدني، والنقابات حول آلية صياغة القرار بقانون، وغياب مبادئ العدالة 

واالنصاف في مجمل مواد القرار بقانون. أما النقد األساس���ي الذي وجه 

للفريق الوطني المكلف بصياغة القانون هو افتقاده للتمثيل، حيث عقد 

الفريق الوطني الموسع أربع اجتماعات فقط خالل السنين األربعة التي 

قضاها محاواًل تطوير مسودة القرار، وجرى نقل القرار للجنة التوجيهية 

للفريق الوطني التي قامت بنقاش���ات مطول���ة حول القانون، ولكن هذه 

اللجنة لم توقع إال على نس���ب االشتراك فيما بقي القانون بمجمله سريًا 

الضمان االجتماعي في فلسطين: نضال من أجل العدالة
فراس جابر: باحث مؤسس/ مرصد السياسات اإلجتماعية واإلقتصادية
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ومدموغًا بعبارة »يمنع توزيعه ونشره تحت طائلة المسؤولية«، مما عنى 

غياب الشفافية والمشاركة عن آليات عمل هذا الفريق، بل واالصرار على 

عدم قدرة المؤسس���ات والنقابات على نقاش الضمان االجتماعي بسبب 

االفتقاد للخبرة والمعرفة في مسائل الضمان االجتماعي!

آلية تنفيذ الدراسة االكتوارية جاءت مشابهة لصياغة مسودة القانون، 

رغم إش���راف خبراء منظمة العمل الدولية على إجرائها، هذه الدراس���ة 

الت���ي من المفترض أن تحدد نس���ب المس���اهمات بح���د أدنى مقبول 

لضمان االستدامة المالية، ووفقًا لمتغيرات لها عالقة بشمول تغطيات 

وتأمينات الضمان، والعدد المتوقع للمش���تركين والمستفيدين داخل 

كل تأمين من التأمين���ات الثالث األولى )تأمين التقاعد والعجز والوفاة، 

تأمي���ن ال���والدة، وإصابات العم���ل(، كل هذا مبني على س���يناريوهات 

إحصائية لعدد السكان، الوضع االقتصادي، النمو أو التراجع االقتصادي 

وغيرها من المتغيرات، إال أن هذه الدراسة لم تجد طريقها للنور، وحتى 

أن أعض���اء اللجنة التوجيهية حصلوا على ترجمة ملخص باللغة العربية 

بعد سنة كاملة من المطالبة بترجمة كامل الدراسة.

النقد الثالث الرئيس���ي الموجه آلليات العمل رفض اللجنة التوجيهية 

االس���تماع لمطالب المجتمع المدني والنقاب���ات لتأجيل تمرير القانون، 

وفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه، وحين جرى نقاش أحد أعضاء الفريق 

حينه���ا، أجاب بأن ه���ذا دور النقابات، وإن لم تقم به فهذا ش���أنها، بما 

يعنيه من غياب البعد المجتمعي والمدني في تطوير قرار بقانون على 

هذا المستوى من األهمية.

كل هذه المش���اكل الجوهرية التي اعترت ش���كل الصياغة إضافة إلى 

جوهره أدت إلى قيام تحالف وطني واس���ع من الش���بكات واالئتالفات 

والنقاب���ات العمالي���ة واالتح���ادات النقابية والمؤسس���ات النس���وية 

والمجموعات الش���بابية والخبراء والمختصين عبر التداعي لحضور اللقاء 

الوطني في الهالل األحمر في بداية شهر نيسان، والتي أدى إلى اإلعالن 

عن إطالق الحملة الوطنية للضمان االجتماعي، والتأس���يس لخطة لعمل 

الحملة من أجل وقف العمل بقرار بقانون وإعادته لحوار مجتمعي واسع 

وممثل، وتعديله بما يكفل الحياة الكريمة للعمال والموظفين.

وه���ذا ما جرى الحقًا بعد قي���ام الحملة الوطنية بالدع���وة إلى االعتصام 

الحاش���د بتاريخ 19 نيسان والذي ش���ارك فيه أكثر من عشرة آالف من 

الموظفي���ن والعمال، حيث أعلن���ت الحكومة عن تش���كيل لجنة وزارية 

للحوار بش���أن الضم���ان االجتماعي، مم���ا عنى ضمنيًا تنحي���ة الفريق 

الوطني الس���ابق، وبسبب مماطلة اللجنة الوزارية في إعالن مبادئ الحوار 

ولق���اء الحملة جرت الدعوة العتصام ثاني بتاري���خ 10 أيار للتأكيد على 

مطالب الحملة الوطنية بشأن وقف العمل بالقرار بقانون، وإعادته لحوار 

مجتمعي واسع وممثل، واألخذ برزمة مطالب الحملة الوطنية.

الضمان االجتماعي مدخل للنظام التكميلي:

بدأت الحملة باالرتكاز على ورقة سياسات لمرصد السياسات االجتماعية 

واالقتصادي���ة اش���تملت عل���ى مالحظات ونق���د قرار بقان���ون الضمان 

االجتماعي، وس���رعان ما أصبحت تلك المالحظات المطالب األساس���ية 

لحملة الضمان، وتوس���عت لتشمل مطالب موظفين وعمال في قطاعات 

مختلفة مثل البلديات على سبيل المثال.

ومن المآخذ األساس���ية على الضمان االجتماعي اش���تماله على نظام 

تأمين تكميلي يندرج تحت القانون، ولكنه ال يندرج تحت مسؤوليات 

مؤسس���ة الضمان االجتماعي، ويمكن أن تتم إدارته من قبل شخص 

أو ش���ركة خاصة، واألده���ى أن كافة مخصصات العم���ال داخل الخط 

األخضر، إضافة إلى توفير ومدخرات الموظفين، وفروق مكافأة نهاية 

الخدمة يجب أن تحول لهذا النظام التكميلي الخاص، مما يعني قدرة 

ش���خص واحد على التحكم بمبالغ طائل���ة، دون وجود أي ضمانات من 

قبل الدولة على هذه األموال من حيث إدارتها واستثمارها واالحتفاظ 

بها.
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وج���اءت مطال���ب الحملة الوطنية م���ن أجل تعديل قرار بقانون بش���أن 

الضمان االجتماعي، من خالل وق���ف العمل بقرار بقانون وإعادته لحوار 

وطني ش���امل وممثل، وج���رى تقديمها للمجلس التش���ريعي واللجنة 

الوزارية المكلفة بالحوار من خالل عدة اجتماعات، وجاءت على الش���كل 

التالي:

< ضمانة الدولة لقانون الضمان وألموال المساهمين. 
< تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل. 
< احتساب راتب الوفاة الطبيعية )أن يكون من بداية االلتحاق بالضمان(.

< رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
< االستفادة من إجازات األمومة من لحظة االشتراك وليس بعد 6 شهور. 
< اس���تحقاق زوج المش���تركة المتوفية للراتب التقاع���دي، وعدم ربط 

استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.

< تحوي���ل النظ���ام التكميلي إلى نظام اختياري ولي���س اجباري، وعدم 
المساس بمدخرات الموظفين. 

< إع���ادة االعتبار ل���دور وزارة العمل في تطبيق القان���ون، وموائمته مع 
التشريعات الفلسطينية واالتفاقيات الدولية.

< الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب 
المصالح.

< تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد 
العام.

< ضمان توفير الدخل في حاالت االستغناء عن العاملين.
< االجحاف في آلية انهاء اتعاب نهاية الخدمة. 

< عدم وجود تميز ايجابي في القانون لذوي االعاقة. 
< المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها.

< غياب استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون. 

< الحد االدنى الحتساب الراتب التقاعدي غير عادل. 
< حق االنتساب االختياري: غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق.

الحوار لم يك���ن منتظمًا مع اللجنة الوزارية أو مع المجلس التش���ريعي، 

رغم أن الحملة الوطنية قد عقدت عدة اجتماعات موس���عة مع المجلس 

التش���ريعي، والذي بدوره اجتمع عدة مرات مع اللجنة الوزارية برئاس���ة 

وزير العمل، كما اجتمعوا مع ممثل���ي القطاع الخاص، الذي غاب مرتين 

عن اجتماعات مقررة س���لفًا مع الحملة الوطني���ة، األمر الذي أفقد الحوار 

صفة وجود كافة األطراف على طاولة حوار واحدة لحس���م كافة القضايا 

الخالفية، وعلى رأس���ها نسب المس���اهمات غير العادلة، والتي حددها 

الق���رار بقانون بنس���بة %7.5 للعام���ل مقاب���ل %8.5 لصاحب العمل، 

وهي نس���بة مطابق���ة اللتزام صاح���ب العمل بمكافأة نهاي���ة الخدمة. 

وحت���ى اللحظة ورغم أنه قد تم إحراز تق���دم كبير في معظم المطالبات 

بالتعديالت، إال أن مس���ألة نسب المساهمات، اش���تراك تأمين الوالدة، 

وتأمين الوف���اة، والحد األدنى للراتب التقاعدي، إضافة إلى غياب جدول 

زمني لتطبيق باقي منافع الضمان ما زالت محل نقاش وخالف. 

إن تجربة الحمل���ة الوطنية للضمان االجتماعي – رغ���م أنها لم تنتهي 

– تش���كل أساسًا غنيًا لتش���كيل أرضيات للحمالت المجتمعية من أجل 

التأثي���ر على السياس���ات والقواني���ن التي تؤثر عل���ى المجتمع، وعلى 

قطاعات���ه المختلفة، بدون حملة الضم���ان االجتماعي فإن القرار بقانون 

كان س���يطبق على عالته ومش���اكله، ولكن تنظيم حمل���ة وطنية تمثل 

العم���ال والموظفين نجحت بش���كل عميق في تش���كيل تحالف وطني 

واسع، مرتكز على خطاب مجتمعي علمي وحقوقي، عبر التفاعل المباشر 

بالميدان، واالس���تخدام المكثف لإلعالم التقليدي واالجتماعي أدى إلى 

وقف العمل بالقرار بقانون، وإجراء تعديالت جوهرية عليه حتى اللحظة، 

ويبدو أنه من المهم اإلشارة إلى أن الحملة بصدد متابعة كافة المطالبات 

العالقة وصواًل إلى ضمان اجتماعي عادل ومنصف.
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يعان���ي قطاع غزة من أوض���اع إقتصادية كارثية وذلك بفعل سياس���ة 

الحص���ار التى تفرضها إس���رائيل للعام العاش���ر عل���ى التوالي , هذا 

باإلضافة إلى الحروب و الهجمات العس���كرية اإلسرائيلية المتكررة على 

قطاع غ���زة  والتي عمقت من األزمة االقتصادي���ة نتيجة للدمار الهائل 

التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات واألنشطة االقتصادية.

كما أن البطئ الشديد في عملية إعادة االعمار أدي إلي تداعيات خطيرة 

عل���ى االوض���اع االقتصادية في قطاع غ���زة , حيث ح���ذرت العديد من 

المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة 

و تأخر عملية إعادة االعمار على كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية 

و الصحية و البيئية.

ومع ب���دء الع���ام 2015 إنتهج���ت إس���رائيل العديد من السياس���ات 

واإلج���راءات الجديدة ضد قط���اع غزة , والتي تمثلت بتش���ديد الخناق 

على تنقل التجار ورجال األعم���ال عبر معبر بيت حانون , وتجاوزت ذلك 

بإعتقال العش���رات من التج���ار و رجال األعمال , كما أضافت إس���رائيل 

العديد من الس���لع و البضائع إلى قوائم الممنوعات , وكل هذا يأتي في 

إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار وتضيق الخناق على قطاع غزة.

وإتخذت إس���رائيل العديد من الخطوات بحق التج���ار ورجال األعمال و 

حولتهم فجأة إلى »ممنوعين أمنيا«، دون تقديم أي سبب ودون شفافية 
ومنطق ومن أهمها:1

< سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن 1509 تاجر و رجل أعمال.
< س���حب ومنع تصاري���ح 168 تاجر ورجل أعمال مم���ن يحملون بطاقة 

.BMG

< وقف مايزيد عن 200 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة 
الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبوسالم.

1  الهيئة العامة للشؤون المدنية 2016/8/11

معدالت البطالة

وبس���بب السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية المس���تمرة بحق قطاع غزة 

ش���هد عام 2016 إستمرار إرتفاع في معدالت البطالة , و بحسب الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلس���طيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 

%41.7 في الربع الثاني من عام 2016 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 

ما يزيد عن 203 ألف ش���خص , وبحس���ب البنك الدول���ي فإن معدالت 

البطالة في قطاع غ���زة تعتبر األعلى عالميا2 , وإرتفعت معدالت البطالة 

بين فئة الشباب و الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 60%3.

الفقر و إنعدام األمن الغذائي

كم���ا ارتفعت معدالت الفقر و الفق���ر المدقع لتتجاوز %65 وبلغ عدد 

االش���خاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية وإنس���انية من االونروا و 

المؤسس���ات اإلغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة أكثر من 

مليون شخص بنسبة تتجاوز %60 من سكان قطاع غزة , وبلغت نسبة 

انعدام األمن الغذائي %72 لدي األس���ر في قطاع غزة4 , وبحسب أخر 

إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بخصوص 

الفق���ر في األراضي الفلس���طينية خالل ع���ام 2012 , أي قبل تعرض 

قط���اع غزة لحربي 2012 و 2014 , فإن  %38.8 من س���كان قطاع غزة 

يعيش���ون تحت خط الفقر الوطنى في فلس���طين و الذي يبلغ 2293 

شيكل , و%21.1 يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 

شيكل5.

2  جريدة األيام , البنك الدولي: البطالة في غزة األعلى عالميًا والوضع القائم في القطاع غير قابل لالحتمال
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f49bf5dy256491357Yf49bf5d

3  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني , مسح القوى العاملة  , دورة )نيسان- حزيران، 2016( , الربع الثاني 
لعام 2016. 

4  تقرير عن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من األونكتاد , مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية , 
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb62d3_ar.pdf , 2015 سبتمر

5  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني , مستويات المعيشة والفقر في األراضي الفلسطينية 2011 , صدر 
بتاريخ 2012/6/10.

إقتصاد قطاع غزة إلى أين؟
د. ماهر تيسير الطباع
خبير ومحلل إقتصادي
مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
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عملية إعادة اإلعمار

حتى هذة اللحظة وبعد مرور عامان على إتفاق وقف إطالق النار , مازالت 

عملي���ة إعادة اإلعمار تس���ير ببطئ ش���ديد و ما تم إنج���ازة خالل الفترة 

الس���ابقة يندرج تحت بند المش���اريع اإلغاثية وإصالح األضرار الجزئية 

و البالغ���ة لمعظم المنازل التى تضررت بالح���رب األخيرة , باإلضافة إلى 

بناء عدد قليل من الواحدات الس���كنية التي تم تدميرها بشكل كلي , و 

بحسب تقارير صادرة من مؤسسة ش���يلتر كلستر والتي تقوم بمراقبة 

عملية إعادة اإلعمار , فإن عدد الوحدات السكنية التى تمت إعادة بنائها 

من جديد قد بلغت 1181 وحدة سكنية , من أصل 11 ألف وحدة سكنية 

دمرت كليا خالل حرب عام 2014 وهي تمثل فقط نسبة %11 من كافة 

الوحدات التي تم تدميرها كليا6.

وبحسب مؤسسة أوكس���فام البريطانية فإن عملية إعادة اإلعمار سوف 

تس���تغرق مئة عام في حال لم يرفع الحصار عن قطاع غزة , وإس���تمرار 

إدخال مواد البناء وفق األلي���ة الدولية المعمول بها حاليا7 , و التي ثبت 

فش���لها في التطبيق على أرض الواقع , حي���ث أن مجمل ما تم توريده 

من مادة االس���منت للقطاع الخاص إلعادة إعمار قطاع غزة ال يتجاوز 900 

ألف طن منذ إعالن وق���ف إطالق النار و هذه الكمية تمثل حوالي 30% 

م���ن إحتياج قطاع في الوضع الطبيعي من مادة االس���منت خالل الفترة 

السابقة. 

أما على صعيد المنش���أت اإلقتصادية في كافة القطاعات ) التجارية و 

الصناعية و الخدماتية ( والتى يتجاوز عددها ما يزيد عن 6000 منش���أه 

اقتصادي���ة , وبلغ حجم ضرره���ا مايزيد عن 200 ملي���ون دوالر وقدرت 

تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية 

لإلنع���اش المبكر و اعادة االعمار بحوالي 566 مليون دوالر , فال يوجد أي 

جدي���د فحالها كما هي , حي���ث أن المبالغ التي خصص���ت حتى اليوم 

إلعادة إعم���ار القطاع اإلقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دوالر فقط من 

خالل المنح���ة القطرية والكويتية , وتم رصد معظم هذة المبالغ إلعادة 

إعمار وتعويض 3200 منش���أه من المنش���اءات الصغيرة التي تضررت 

بشكل جزئي بسيط. 

الناتج المحلى اإلجمالى ونصيب الفرد منه

شهد عام 2015 مزيدا من اإلنكماش في الناتج المحلى اإلجمالي لقطاع 

غزة  وبعتبر هذا اإلنكماش هو األسوء منذ عدة سنوات , و بحسب الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلس���طيني شهد الربع الثاني من عام 2015 تراجعا 

بالنات���ج المحلى اإلجمالي بنس���بة %1.5 مقارنة مع الربع الثاني في عام 

2014 , وتراجعا بنس���بة %8.2 مقارن���ة مع الربع الرابع من العام 2014 , 

كما إنخفض نصي���ب الفرد من الناتج المحل���ى اإلجمالى في قطاع غزة 

بنس���ية %4.8 مقارنة م���ع الربع الثاني من الع���ام 2014 , وبلغ نصيب 

الفرد في قط���اع غزة من الناتج المحلي اإلجمال���ي 261.2 دوالر أمريكي 

خالل الربع الثاني من عام 2015 , وشهدت الثالث سنوات األخيرة نسبة 

  http://shelterpalestine.org 6

7 جريدة األيام , »أوكسفام«: إعادة بناء قطاع غزة قد يستغرق مائة عام إذا واصلت إسرائيل الحصار
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=ed4e003y248832003Yed4e003

إنخف���اض في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تجاوزت 17% , 

حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى في عام 2012 حوالى 

1159 دوالر, وإنخف���ض في ع���ام 2014 إلى 971 دوالر , وبالرغم من كل 

الظروف اإلقتصادي���ة التى يعاني منها قطاع غزة فقد س���جل نصيب 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول من عام 2016 ارتفاعًا 

بنس���بة %17.1 حيث بلغ 273.9 دوالر أمريكي , مقارنة مقارنة مع الربع 

األول من الع���ام 2015 والذي بلغ فيه نصيب الف���رد من الناتج المحلي 

اإلجمالي 241.9 دوالر أمريكي8. , وبحس���ب البنك الدولي فإن دخل الفرد 

ف���ي قطاع غ���زة إنخفض في الوقت الحالى بنس���بة %31 عما كان علية 

قبل 20 عام9.

معبر كرم أبو سالم 

لم يش���هد ع���ام 2016 أي تغير في واقع المعاب���ر , فكافة معابر قطاع 

غزة التجارية مغلقة باس���تثناء معبر كرم أبو س���الم وه���و الوحيد الذي 

يعمل حتى اللحظة وفق االلية الس���ابقة لم���ا قبل الحرب على قطاع غزة 

, فلم يتغير أي ش���يء على آلية عمل المعبر من حيث س���اعات العمل , 

عدد الش���احنات ال���واردة , نوع وكمية البضائع ال���واردة , والزيادة التي 

حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة 

للمس���اعدات و دخول مواد البناء للمشاريع الدولية و المشاريع القطرية 

العامل���ة في قطاع غ���زة و كميات مقننة من مواد البن���اء للقطاع الخاص 

إلعادة إعمار قطاع غزة. 

في النهاية ف���إن إقتصاد قطاع غزة يتجة للهاوية وللمزيد من التدهور 

في ظل إس���تمرار حالة االنقس���ام وعدم إتمام المصالحة الفلسطينية 

وتطبيقها على أرض الواقع , و اس���تمرار وبق���اء الحصار المفروض على 

قطاع غزة منذ عش���رة س���نوات , والتباطؤ في عملية إعادة اإلعمار , وكل 

هذا س���وف يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدالت البطالة والفقر و 

انخفاض في معدالت النمو االقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج 

المحلي اإلجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي , 

وانخفاض إجمالي االستهالك و إجمالي االستثمارات الخاصة و العامة.

8  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني , التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية   

9  جريدة األيام , البنك الدولي: البطالة في غزة األعلى عالميًا والوضع القائم في القطاع غير قابل لالحتمال
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f49bf5dy256491357Yf49bf5d
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بالمنزل الذي يس���تأجره دون إجباره على تركه دون تدخل القانون، وحق 
المواطن في عدم التمييز مع مواطن آخر في هذا المجال.3

وم���ع مصادقة العديد من دول العالم عل���ى اتفاقية القضاء على جميع 

أش���كال التمييز ضد المرأة، من بينها دولة فلس���طين4، تلك االتفاقية 

التي أرس���ت أسسًا لحظر التمييز بين الرجل والمرأة في كافة الميادين، 

ومن بينها الميادين السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية والثفافية، 

فقد أصبح لزامًا على الدول المنضمة إليها ش���جب جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة واتخاذ الوسائل المناسبة لذلك.

الصعيدين  على  الالئق  السكن  في  المرأة  حق  األول:  المحور 
الدولي واإلقليمي

: على الصعيد الدولي
ً
أوال

نص اإلع���الن العالمي لحقوق اإلنس���ان في الم���ادة )25( على حق كل 

ش���خص في مس���توى معيش���ي كاٍف في مجاالت التغذي���ة والملبس 

والمسكن، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه وغيرها من االعتبارات.

كما ورد حق المرأة في الس���كن بشكل ضمني في العهد الدولي الخاص 

بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية، وبالرج���وع إلى المادة 

الثالثة5 من العهد نجدها تلزم كل دولة طرف فيه بضمان المساواة بين 

الذكور واإلناث في التمتع بالحقوق التي ينص عليها6.

أما فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد المرأة 

)سيداو(، فقد أقرت صراحة بحق المرأة في السكن الالئق، حيث ورد ذلك 

ف���ي المادة )14( الفقرة )2/ح(7، والتي تل���زم الدول األطراف بضمان حق 

المرأة الريفية في التمتع بظروف معيش���ية الئقة، وخصوصًا في جزئية 

اإلسكان وغيرها من الجزئيات المرتبطة.

وألزم���ت اتفاقية حقوق الطفل في المادة )27( فقرة )3( الدول باتخاذ ما 

يلزم من تدابير لتأمين حقوق الطفل8 األساسية ودعم البرامج المتعلقة 

باإلسكان والتغذية والكساء.

في حين ورد حق المرأة في الس���كن في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة من خالل المادة )28( الفقرة )2/د( التي نصت على حق األشخاص 

ذوي اإلعاقة في االس���تفادة من برامج اإلسكان العام دون تمييز بينهم 

ألي اعتبار كان.

وتجدر اإلش���ارة إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أنشأت في العام 

1975 مؤسس���ة األمم المتحدة للموئل والمس���توطنات البشرية9 التي 

تعنى بشكل أساس���ي بموضوع الحق في السكن والتخطيط الحضري، 

واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  الحق في سكن مالئم، سلسلة دراسات  المنسي:  الخواجا، كامل  3   حمدي 
والثقافية في فلسطين، الدراسة الرابعة، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، 2001، ص14-13.

4   ُيذكر أن دولة فلسطين صادقت على اتفاقية سيداو دون إبداء تحفظات، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 
رقم )19( لسنة )2009( الصادر بتاريخ 8 آذار 2009.

5  نص المادة الثالثة من العهد: »تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق 
التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد«.

6   مفوضية حقوق اإلنسان: الحق في السكن الالئق، صحيفة الوقائع رقم 21، التنقيح رقم 1، صفحة 32.

يتعلق  فيما  وال سيما  مالئمة،  بظروف معيشية  التمتع   ...« اتفاقية سيداو:  من  2/ح  فقرة   14 المادة  7  نص 
باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصالت«.

لم يتجاوز  إنسان  الطفل كل  »يعني  كالتالي:  األولى  المادة  الطفل  اتفاقية حقوق  الطفل في  ورد تعريف    8
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه«.

./http://ar.unhabitat.org :9  للمزيد من التفاصيل حول »الموئل«، أنظر

حق المرأة
في السكن الالئق

المحامية: عرين دويكات*

مقدمة

»حق اإلنس���ان في الس���كن الالئق هو حقه في أن ينعم بما هو أكثر من 

مجرد أربعة جدران وس���قف. وهو حق كل امرأة ورجل وش���اب وطفل في 

الحص���ول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه 
بسلم وكرامة.«1

الحق في الس���كن المالئ���م من الحقوق األساس���ية المرتبط���ة بكرامة 

اإلنسان وحياته اليومية، لذلك فقد حظي هذا الحق باهتمام واسع على 

الصعي���د الدولي، م���ن حيث التأكيد على صونه في ع���دد من المواثيق 

الدولية لحقوق اإلنس���ان، وعلى رأس���ها العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة، إذ جاء في المادة )11( من العهد 

المذك���ور: »تق���ر الدول األط���راف في هذا العهد بحق كل ش���خص في 

مس���توى معيشي كاف له وألس���رته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء 
والكساء والمأوى...«.2

وعناصر الحق في الس���كن تتمثل في كفاية الس���كن ووفرة المساكن، 

مس���توى الخدمات التي تصل المواطن في س���كنه، ح���ق المواطن في 

اإلقامة ف���ي بيته بأمان واس���تقرار، حق المواطن المس���تأجر في بقائه 

1   اقتباس من الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة -المفوض السامي:
http://www.ohchr.org seen on August, 12, 2016

 )ICESCR( 2   العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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الف�صلية

وفي العام 2001 صدر إعالن اس���طنبول بش���أن المدن والمس���توطنات 

البش���رية األخرى وقد نص في المادة )44( منه على االلتزام بالمس���اواة 

بين الجنس���ين لدى تنمية المستوطنات البش���رية، وتشجيع مشاركة 

المرأة على قدم المس���اواة في تخطيط المس���توطنات البشرية واتخاذ 

القرارات المتعلقة بها.

ثانيًا: على الصعيد اإلقليمي

بالرجوع إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، نجد أنه نص على حق اإلنسان 

في الغذاء والمسكن باعتبارها حقوقًا أساسية، وذلك من خالل المادة )38(10 

من الميث���اق،  ومن خالل المادة المذكورة ُيفهم ضمنًا حق المرأة أيضًا في 

الس���كن، تكاماًل مع نص المادة )3( فق���رة )3( من ذات الميثاق التي ألزمت 

الدول باتخاذ كافة التدابير لتأمين تكافؤ الفرص والمس���اواة الفعلية بين 

النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في الميثاق.

أما الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، فإنه يلزم الدول 

بالقضاء على جميع أش���كال التمييز ضد الم���رأة، وكفالة حقوقها على 

نح���و ما هو منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، وذلك من 

خالل نص الم���ادة )18( فقرة )3( من الميثاق، وهن���ا نجد إقرارًا ضمنيًا 

بحق المرأة في الس���كن الالئق، كونه من الحقوق المنصوص عليها في 

المواثيق الدولية التي ألزم الميثاق اإلفريقي بمراعاتها. 

فيما نص اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان على الحق في السكن 

تحت عنوان »الحق في االس���تقرار«، إذ نصت المادة )8( منه على حق كل 

إنسان في إعداد سكن له في إقليم الدولة، وذلك بالتوازي مع إقرار اإلعالن 

األمريكي في المادة )2( بالمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس.

في  الالئق  السكن  في  الفلسطينية  المرأة  حق  الثاني:  المحور 
بعض التشريعات المحلية

إن التزام الدول بتوفير الحق في الس���كن ألفرادها مرهون بش���كل عام 

باإلمكاني���ات المتاح���ة، وبظروف أخ���رى تطال الدولة كالنزاع المس���لح 

مثاًل، والمرأة باعتباره���ا مواطنة تملك حقوقًا موازية لتلك التي يملكها 

الرجل، تتأثر بش���كل مباش���ر بما يعترض ضمان الحق في الس���كن من 

ظروف –س���ّيما السياس���ية- باعتبارها أش���د الفئات تضررًا من عمليات 

اإلخالء القسري وإعادة االستيطان غير المالئمة، وقد أشار تقرير المقرر 

الخاص للحق في السكن المالئم إلى التأثير المدمر لحالة االحتالل على 

الفلس���طينيين الذين اقتلعوا من ديار أجدادهم إثر احتالل إس���رائيل 
القدس الشرقية عام 11.1967

كما أن اكتس���اب المرأة للحق في الس���كن والحيازة يعزز زيادة اشتراك 

الم���رأة في إدارة ش���ؤون المجتمع المحلي، ويش���جع الش���عور باالنتماء 

واالستثمار، ويؤدي ذلك بدوره إلى مساعدة األسر على الخروج من شرك 
الفقر، ويترك آثارًا إيجابية على تربية األطفال.12

10  تنص المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على: »لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاٍف له 
وألسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى 

الدول األطراف اتخاذ التدابير الالزمة وفقًا إلمكاناتها إلنفاذ هذه الحقوق«.

المالئم،  السكن  الحق في  األقليات(:  التمييز وحماية  لمنع  الفرعية  للجنة  الخاص  )المقرر  راجندار ساشار    11
سلسلة دراسات حقوق اإلنسان، 1996، ص 15.

12  راجندار ساشار: مرجع سابق، ص20.

وباإلش���ارة إلى التش���ريعات الوطنية التي عالجت موض���وع حق المرأة في 

الس���كن وما يتفرع عنه، فإن���ه ال بد من الرجوع أواًل إلى القانون األساس���ي 

الفلس���طيني، حيث نج���د أن المادة رقم )23( نصت عل���ى حق كل مواطن 

بالسكن، وحول سعي السلطة الفلسطينية لتأمين المسكن لمن ال مأوى له، 

أما المادة )9( من القانون األساسي نصت على المساواة بين المواطنين دون 

تمييز بس���بب الجنس أو الدين أو غيرهما، وبالتالي فإن القانون األساس���ي 

الفلسطيني نص ضمنيًا على حق المرأة في السكن أسوة بالرجل.

أما قانون األحوال الش���خصية األردني لس���نة 1976 الساري في الضفة 

الغربية، فقد بّين في المواد )36-38( أحكام المسكن، لكن المسكن الذي 

عالج أحكامه هنا هو مس���كن الزوجية، من حيث واجب الزوج في تهيئة 

مسكن محتٍو على اللوازم الش���رعية وفي محل إقامته وعنوانه، ووجوب 

إقامة الزوجة في منزل الزوج ولو كان خارج البالد –ضمن قيود معينة- وإال 

س���قط حقها في النفقة13، وأيضًا منع الزوج من إش���راك شخص آخر مع 

زوجته في المسكن، إال بموافقتها.

كما تناولت المادة )66( فقرة )أ(14من القانون المذكور حق السكن للمرأة 

ب عل���ى ذلك أحكامًا عديدة15، 
ّ
عل���ى زوجها باعتباره جزءًا من النفقة، ورت

فيم���ا لم يرد في القانون المذكور ن���ص صريح على واجب الزوج بتوفير 
مسكن لطليقته.16

وتتشابه أحكام  المسكن الواردة في قانون حقوق العائلة17 الساري في 

غزة مع أحكام المسكن في قانون األحوال الشخصية المطبق في الضفة 

الغربية، من حيث تكليف الزوج بتهيئة مس���كن شرعي في المحل الذي 

يختاره، وإجبار الزوجة على المكوث معه أو االنتقال حتى لو لدولة أخرى، 

وحظر القانون على الزوج إشراك شخص آخر كأقاربه مثاُل في مسكنه، إال 

برضا الزوجة، كما لم ترد في قانون حقوق العائلة نصوص صريحة تلزم 

الرجل بتوفير مسكن لطليقته. 

عرضت هذه الورقة القانونية حق المرأة في الس���كن الالئق كما ورد في 

بعض المواثيق واإلعالن���ات الدولية، والمواثيق اإلقليمية، وأيضًا ضمن 

القانون األساس���ي الفلس���طيني، والقوانين الناظمة لمواضيع األحوال 

الشخصية في فلسطين، ووجدت الباحثة أن المراة ال زالت تعاني من عدم 

نيل حقوقها ومنها الحق في الس���كن الالئق، والس���بب الرئيسي لذلك 

هو ما تعانيه المرأة الفلس���طينية بشكل خاص من االحتالل وإجراءاته 

التعس���فية، وأيضًا االعتب���ارات االجتماعية التي ت���ؤدي إلى تهميش 

دور المرأة، وإقصائها عن مجاالت صنع القرار، والحد من الوس���ائل التي 

تجعله���ا متمكنة اقتصاديًا وبالتالي امرأة قوية قادرة على االس���تقالل 

بذاته���ا، وعليه، توص���ي الباحثة أخذ كل ذلك بعي���ن االعتبار، وتعديل 

القوانين الوطنية بما يتفق مع اتفاقيات حقوق اإلنس���ان وحقوق المرأة 

التي انضمت دولة فلسطين إليها.

13  تجدر اإلشارة إلى أن المادة )4/15( من اتفاقية سيداو تنصل على: »تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس 
الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم«.

14   تنص المادة )66/أ( على :«نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة 
الزوجة التي يكون ألمثالها خدم«.

15  لمزيد من التفاصيل حول ذلك، راجع المواد من )66( إلى ما بعدها في قانون األحوال الشخصية األردني.

العاملة  المرأة  جمعية  أطلقتها  التي  للنساء«  السكن  في  »الحق  لحملة  أساسيًا  مطلبًا  المطلب  هذا  كان   16
 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=474782 seen on المصدر:  للتنمية،  الفلسطينية 

August 15, 2015

17  راجع المواد 39، 40، 41 من قانون حقوق العائلة.

مسودة مشروع قرار بقانون رقم )  ( بشأن 

التعليم العالي »ورقة موقف«
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يأتي طرح مس���ودة مشروع قرار بقانون بش���أن التعليم العالي، في ظل 

تعطل عمل الس���لطة التش���ريعية، وقيام الس���لطة التنفيذية باقتراح 

مش���اريع القوانين، واقرارها من قبل الرئيس اس���تنادا إلى المادة )43( 

من القانون األساس���ي المعدل لسنة 2003، وما يتنج عن ذلك من مس 

كبي���ر في مبدأ الفصل بين الس���لطات، فإن الهيئة المس���تقلة لحقوق 

اإلنس���ان – ديوان المظالم، وفي ظل ه���ذا الوضع، ترى أنه من الضروري 

وعند طرح مس���ودة أي مش���روع قرار بقان���ون أن تتواف���ر مجموعة من 

الضوابط واالجراءات القانونية واجبة االتباع، وإش���راك جميع القطاعات 

ذات المصلح���ة واالهتمام، وايضا أن تتوافر في مش���روع القرار بقانون 

جميع المتطلبات الواجبة في احترام القانون األساس���ي وعدم تناقضها 

م���ع نصه وروحه، مع االخ���ذ بعين االعتبار االلتزام���ات التي ترتبت على 

دولة فلس���طين بعد انضمامها إلى مجموعة من المعاهدات واالتفاقات 

الدولية، وتحديدا المعاهدات والمواثي���ق الدولية ذات العالقة بحقوق 

اإلنسان.

ويأخذ »مش���روع ق���رار بقانون رقم )  ( بش���أن التعلي���م العالي« أهمية 

خاصة بحكم الحاجة الماس���ة لمواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام 

النهوض بواقع التعليم العالي، وبخاصة تلك التي لها عالقة بالتمويل، 

وبتطوير البحث العلمي ورفع جودة التعليم، وبمواكبة المعرفة والتقدم 

التكنولوجي المتس���ارع، وادماج التعليم المهني والتقني في التعليم 

العالي.

إن عملية مراجعة مش���روع القرار بقانون وإقراره ال بد لها أن تأخذ بعين 

االعتبار الحق في التعليم الذي كفلت���ه المعاهدات والمواثيق الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان1 باعتباره حقا تمكينيا من الحقوق االقتصادية 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   .)26 )المادة   1948 اإلنسان  لحقوق  العالمي  االعالن  انظر   -  1
حقوق  اتفاقية   .)28 )المادة   1989 الطفل  حقوق  اتفاقية   .)13( المادة   1966 والثقافية  واالجتماعية 
 1979 المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   .)24 )المادة   2006 االعاقة  ذوي  االشخاص 

)المادة 10(. االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960

واالجتماعي���ة والثقافية، يؤثر ويس���اعد على إعمال وتمكين اإلنس���ان 

من الحصول على حقوق أساس���ية أخرى؛ كالح���ق في العمل والحق في 

مس���توى معيش���ي الئق، والحق في الصحة، والحق في المساواة وعدم 

التمييز، والحق في التنمية بمفهومها الواس���ع، واعتباره وسيلة فعالة 

إلنجاز مفهوم االندماج واالنسجام. 

وف���ي المجمل فقد أك���دت المعاهدات والمواثي���ق الدولية على أهمية 

تضمين المنظومة التعليمية المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

ومبادئ العدل والس���لم، وأن يكون التعليم موجها نحو احترام الكرامة 

االنس���انية، وقائم على المس���اوة وعدم التمييز، مع التأكيد على جعل 

التعليم بنوعية تتالئ���م ومتطلبات التطور العلم���ي والتكنلوجي، وأن 

ترتكز عملية التعليم عل���ى مبادئ التوافر، وإمكانية االلتحاق، وإمكانية 

القبول، وقابلية التكيف، وايجاد نظام منح يحس���ن نوعية الحصول على 

التعليم لألفراد والمجموعات المحرومة، وأيضا مواصلة تحسين األوضاع 

المادية للعاملين في التدريس2. 

كم���ا كفلت المواثي���ق والمعاه���دات الدولي���ة الحري���ات االكاديمية، 

واستقاللية مؤسس���ات التعليم العالي3. وأيضا كفلت مسودة الدستور 

الفلس���طيني في المادة )99( »استقالل الجامعات ماليا وإداريا وتطبيق 

الحوكمة الرش���يدة فيها، بما يضمن الحري���ة األكاديمية وحرية البحث 

العلم���ي وجودة ونوعي���ة التعليم وتحقيق أهداف���ه، وارتباط مخرجاته 

باحتياجات المجتمع وخطط التنمية وس���وق العم���ل«. وكذلك جاء في 

البن���د )3( من المادة 24 من القانون األساس���ي المعدل »يكفل القانون 

اس���تقاللية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن 

- انظر التعليق العام رقم )13( 1999 بشأن الحق في التعليم المتعلق بالمادة 13 للجنة المعنية بالحقوق   2
http://www1.umn.edu/  .1999 والعشرون  الحادية  الدورة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 

humanrts/arab/GC13.pdf

للجنة   13 بالمادة  المتعلق  التعليم  الحق في  1999 بشأن   )13( رقم  العام  التعليق  )38( من  البند  انظر   -  3
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الحادية والعشرون 1999. 

مسودة مشروع قرار بقانون رقم )  ( بشأن 

عل���ى التعليم العالي »ورقة موقف« الرقاب���ة  دائ���رة  إع���داد: 

التشريعات والسياسات الوطنية
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حرية البحث العلمي واالبداع األدبي والثقافي والفني، وتعمل الس���لطة 

الوطنية على تشجيعها واعانتها«.

وانطالقا مما ذكر س���ابقا فإن مشروع قرار بقانون بشأن التعليم العالي، 

قد تجاوب مع الكثير من االلتزام���ات الحقوقية الدولية الواجب توفرها 

في هكذا قانون، إال أنه ال يزال بحاجة إلى بعض التطوير باتجاه: 

تضمينه مواد مستقلة تتعلق بالتعليم المهني والتقني بحكم أنه جزءا 

ال يتجزأ من التعليم على جميع المس���تويات، وأيضا الستيعاب خريجي 

التعليم المهني والتقني الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي، ويرغبون 

في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي.

تضمين���ه الخطوط العامة لواجبات وحقوق أعضاء الهيئة التدريس���ية 

ونظ���ام المكافئ���ات والعقوبات لهم، والح���دود العلي���ا والدنيا للحمل 

األكاديمي الُملقى على عاتق كل عضو هيئة تدريس. 

تعريف ما هو الفصل الدراسي، وما هي مدته الزمنية. 

تحدي���د الخطوط العامة للمعايير الواج���ب اتباعها في منح التراخيص 

للبرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

تحدي���د عالمة القب���ول الدنيا لاللتحاق في مؤسس���ات التعليم العالي، 

وبخاصة عالمة القبول في جامعات.

تحديد الخطوط العامة للمعايير التي يتم على أساس���ها اعفاء الطالب 

من الرس���وم الجامعية، في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والغير 

ربحية، والغير حكومية.

تحديد المعايير العامة الختيار أعض���اء مجلس التعليم العالي التي ال 

تخ���ص فقط صفتهم الوظيفية. وأيضا تحدي���د معايير اختيار أعضاء 

مجلس البحث العلمي.

إش���راك وزارات أخرى في عضوي���ة مجلس التعليم العال���ي مثل وزارة 

المالية والتخطيط، وزارة االقتصاد الوطني، وزارة العمل.

تحديد معايير اختيار رئيس الجامعة سواء الحكومية أو الغير الربحية، 

ومدة اش���غاله لهذا المنص���ب. ويمكن في هذا اإلط���ار أن يكون هناك 

منافس���ة على هذا المنصب، تأكيدا على مبدأ الش���فافية، واستقاللية 

مؤسسات التعليم العالي، ويمكن لهذا المبدأ أن يمتد أيضا إلى منصب 

عميد الكلية داخل مؤسسات التعليم العالي.

التأكيد في أهداف التعليم العالي على حماية وصون الكرامة اإلنسانية 

واحترام التعددية والمساوة، وحماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف، 

وتعزي���ز القيم الروحية واالخالقية دون التط���رق إلى ذكر »دين« بعينه 

إعم���اال لطريق���ة التفكير النقدي ف���ي التعليم، مع اعط���اء أهمية أكبر 

للتعليم باللغ���ة االنجليزية ألهميتها في رفع ج���ودة التعليم والبحث 

العلم���ي وزيادة معرف���ة الطالب واطالع���ه، وبخاصة ف���ي التخصصات 

العلمية، وبعض التخصصات اإلنسانية.  

ازال���ة أي تناقض موجود بين صالحي���ات رئيس مجلس التعليم العالي 

وبي���ن صالحيات الوزير، فيما يتعلق تحدي���دا بنوع وطبيعة االتفاقيات 

التي يوقع عليها كل منهما. 

إع���ادة ترتيب بنود بع���ض المواد وتبويبها بعناوين رئيس���ية ومن ثم 

الش���رح تحتها بنقاط محددة ذات عالقة بالعنوان، وهذا يمكن أن يكون 

في المواد )5، 7، 17(.

عدم اغفال مؤسسات التعليم العالي ذات الصفة »شبه الحكومية«، في 

تصنيف مؤسسات التعليم العالي.
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التاريخ: 2016/06/20

الرقم: ت.س/2016/332

معالي الدكتور صبري صيدم المحترم

وزير التربية والتعليم العالي

رام الله- فلسطين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية

ثّمن الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«، دوركم في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان، كما 
ُ
ت

تدع���م جهودكم الهادفة إلى االرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، ش���اكرين لكم إش���راك الهيئة في 

مراجعة وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية.    

انطالقًا من دور الهيئة المسند إليها بموجب القانون األساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي الذي شكلت 

بموجبه، تتابع الهيئة بصورة مس���تمرة السياس���ات والتش���ريعات الصادرة عن الجهات ذات االختصاص 

لضمان انس���جامها مع أحكام القانون األساس���ي والمواثيق والعهود الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت 

إليها دولة فلسطين.

وتأصياًل لمبدأ التعاون وإسداء النصح والمشورة، فإن الهيئة تضع بين أيديكم المذكرة القانونية المرفقة 

ح���ول الموضوع أع���اله، آملين النظر بما جاء فيها م���ن مالحظات، وتحديدًا موائمة ما ج���اء في الوثيقة مع 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. 

ونحن في الهيئة على اس���تعداد تام للجلوس مع الجه���ات ذات العالقة في وزارة التربية والتعليم العالي 

لنقاش المالحظات الواردة في المذكرة القانونية المرفقة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

د. عمار الدويك

المدي����ر الع�����ام 
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يأتي وضع المسودة النهائية لإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية 

في ظل تغييرات عديدة في الوضع الفلس���طيني؛ قانونية واقتصادية 

واجتماعية وسياس���ية، من أهمها انضمام دولة فلسطين إلى مجموعة 

م���ن االتفاقيات والمواثي���ق والعهود الدولية التي له���ا عالقة بحقوق 

اإلنس���ان، وما يترتب على ذل���ك من اس���تحقاقات قانونية تتمثل في 

موائمة محتوى المنهاج الفلس���طيني مع روح ومضمون ما وقعت عليه 

والتزمت به دولة فلسطين.

ومن خ���الل مراجعة الهيئة لمس���ودة وثيقة اإلط���ار المرجعي لتطوير 

المناه���ج الوطنية الت���ي أعدتها اللجن���ة المصغرة لتطوي���ر المناهج 

والصادرة في أيار 2016 عن اللجن���ة الوطنية إلصالح المناهج في وزارة 

التربية والتعليم يمكن تسجيل مجموعة من المالحظات، آخذين بعين 

االعتبار ما ورد في الوثيقة من العديد من االيجابيات. 

مالحظات الهيئة حول وثيقة االطار المرجعي لتطوير المناهج: 

أواًل: ارتكزت وثيقة اإلطار المرجعي إلى إعمال الحق في التعليم بصفته 

حقًا تمكينيًا يؤثر ويس���اعد على إعمال وتمكين اإلنس���ان من الحصول 

على حقوق أساسية أخرى؛ كالحق في العمل والحق في مستوى معيشي 

الئق، والحق في الصحة، والحق في المس���اواة وعدم التمييز، والحق في 

التنمية بمفهومها الواسع، وهو وس���يلة فعالة إلنجاز مفهوم االندماج 

واالنس���جام وهذا أمر جيد وايجابي ويمكن البناء عليه وتطويره. لكنها 

في ذات الوقت افتقرت إلى تعميق هذه الحقوق وتأصيلها وفقا للمظلة 

الدولية لحقوق االنس���ان التي انضمت اليها دولة فلسطين، وخلت من 

اإلش���ارة إليها كمرجعية دولية وكأحد األس���س العام���ة لهذه الحقوق 

وبخاصة العه���د الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية 

والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل1. 

ثاني���ًا: رغ���م أن الوثيقة تؤكد في رؤيتها ورس���التها عل���ى »بناء نظام 

تعليمي يس���اهم في ترس���يخ القيم واألخالق الوطنية واإلنس���انية«، 

إال أنه���ا افتقرت إلى التأكيد بش���كل صريح على أهمية ترس���يخ قيم 

ومبادئ حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني كأحد موجبات تحديث 

المناه���ج، وكأحد مخرجات النظام التعليم���ي، وأيضا أن يكون التعليم 

موجهًا نحو الحس بكرامة الشخصية اإلنسانية، وتمكين كل شخص من 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/ 1989 1  - المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل
Pages/CRC.aspx

اإلسهام في دور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح 

والصداق���ة بي���ن جميع األمم ومختل���ف الفئات الس���اللية أو اإلثنية أو 

الدينية...، وتقوية شخصية الفرد وتنشئته على احترام حقوق اإلنسان 

بما فيها حق اآلخر في االختالف«2.

ثالثًا: خل���ت الوثيقة من التأكيد على المبادئ األساس���ية لضمان الحق 

في التعليم التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعي���ة والثقافي���ة كإتاحة التعليم االبتدائ���ي اإللزامي وبخاصة 

لذوي اإلعاقة واألطفال في المناطق المهمشة والتعليم الثانوي المهني 

والتقني للجميع على قدم المساواة دون تمييز.

رابعًا: خل���ت الوثيقة من التأكيد على ما نص علي���ه التعليق العام رقم 

13 للع���ام 1999 والمتعلق بالتوضيحات الت���ي أوردتها لجنة الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم الواردة في 

الم���ادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافي���ة، وبخاصة فيما يتعل���ق ب���: أ. التواف���ر. ب. إمكانية االلتحاق 

بأبعاده���ا الثالثة )ع���دم التمييز إمكاني���ة االلتحاق مادي���ا/ فيزيائيا، 

إمكاني���ة االلتحاق من الناحي���ة االقتصادية(. ج��. إمكاني���ة القبول. د. 

قابلية التكيف3. 

خامس���ًا: فيما يخص حقوق األطفال في التعليم، فمن المفيد والضروري 

أن تأخ���ذ الوثيقة بعين االعتبار ما نص عليه التعليق العام رقم 1 للعام 

2001 التي أوردت���ه لجنة حقوق الطفل حول اه���داف التعليم4 الواردة 

2  - نص البند )4( من التعليق العام رقم 13 )1999(، الحق في التعليم، المادة 13 من العهد الدولي الخاص 
   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/GC13.pdf .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

3  - نص البند )6( من التعليق العام رقم 13 )1999(، الحق في التعليم، المادة 13 من العهد الدولي الخاص 
   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/GC13.pdf .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

4  -  نص التعليق العام رقم 1 )2001(: التي أوردته لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة حول اهداف 
https://www1.umn.edu/humanrts/  1989 الطفل  حقوق  اتفاقية  من   )1( بند   29 المادة  التعليم، 

arabic/CRC256.pdf

مذكرة قانونية بشأن

وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية

دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية
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في الم���ادة 29 من اتفاقية حق���وق الطفل، وبخاصة فيم���ا يتعلق ب��أن 

»يكون التعليم مناس���با للطفل وتمكينيا، وأن يع���زز مهاراته وكرامته، 

وثقته بنفس���ه، واحترامه للفروق���ات، وعدم التمييز، وأن يس���اهم هذا 

التعليم مساهمة فّعالة في منع واستئصال العنصرية والتمييز اإلثني 

وكره األجانب وم���ا يتصل بذلك من تعصب، وتمكين���ه من التعبير عن 

آرائه بحرية. ويج���ب أيضًا أن يهدف التعليم إلى ضمان تعلم كل طفل 

المهارات الحياتية األساسية وعدم مغادرة أي طفل المدرسة من غير أن 

يك���ون مؤهال لمواجهة التحديات التي يمك���ن أن يصادفها في الحياة، 

وضرورة تصميم التعليم وتوفيره على نحو يروج ويعزز، بطريقة متكاملة 

وش���املة، مجموعة القيم األخالقية المجسدة في اتفاقية حقوق الطفل، 

بما في ذلك التعليم من أجل السالم والتسامح واحترام البيئة الطبيعية«.

سادسا، من الضروري أن تأخذ الوثيقة بعين االعتبار ما نص عليه التعليق 

الع���ام رقم 9 للعام 2006 التي أوردت���ه لجنة حقوق الطفل حول حقوق 

األطفال المعوقين5، على س���بيل المثال ولي���س الحصر »إدراج التطوير 

الوظيفي والتدري���ب المهني في مناهج التعلي���م لألطفال المعاقين. 

وينبغي أن يكون التعليم لألطفال المعوقين غير قائم على االستبعاد. 

وضمان الوص���ول الفعال للطف���ل المعوق إلى التعلي���م بقصد تنمية 

ش���خصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدني���ة، وتعزيز الوعي الذاتي 

وااليجابي لديه، وهذا يتطلب تدريب األساتذة للتعامل مع االطفال ذوي 

االعاقة. وأيضا التركيز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ألن هذا 

يكتسب أهمية حيوية في مساعدة الطفل المعاق على تطوير قدراته«.  

س���ابعا: رغم أن الوثيقة أشارت بشكل مباشر وغير مباشر إلى أهمية أن 

5  -  نص البند )11( من التعليق العام رقم 9 )2006(، حقوق االطفال المعوقين، المادة  23 من اتفاقية حقوق 
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC402.pdf      .الطفل

تحوي المناهج والكتب المدرس���ية المقررة على مفاهيم احترام األديان 

األخ���رى، وحرية الرأي والتعبير واالعتقاد، والتنوع الثقافي، والمس���اواة 

وع���دم التمييز، وحقوق االقليات والفئات الضعيفة والمهمش���ة، إال أن 

هناك حاجة بأن تش���تمل الوثيقة على خطوط عامة لآلليات التي يمكن 

من خاللها تفعيل هذه المفاهيم في المنهاج الفلسطيني. 

التوصيات

أواًل: ض���رورة أن تتضم���ن وثيق���ة اإلط���ار المرجعي لتطوي���ر المناهج 

المرجعي���ات الدولية الت���ي صادقت عليها دولة فلس���طين مؤخرًا مثل 

العهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية، 

اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على كافة أش���كال التمييز ضد 

المرأة، اتفاقية االشخاص ذوي اإلعاقة.

ثانيًا: ضرورة أن تنعكس القيم التي شكلتها هذه االتفاقيات في رؤية 

المناهج ورس���التها وأسسها وإطارها العام، بحيث تكفل الوثيقة الحق 

في التعليم بأنواعه ومس���توياته المختلفة لكافة الفلسطينيين بالنظر 

إلى اختالف الدين والجنس والموقع الجغرافي واالعاقة.

ثالثًا: ض���رورة أن يتم زيادة التدرج في تضمين المنهاج الفلس���طيني 

للقي���م الحاملة لمبادئ حقوق اإلنس���ان، وبخاصة تل���ك التي لها عالقة 

بحقوق الطفل، وبحقوق المرأة، وبحقوق األشخاص ذوي االعاقة، والفئات 

الضعيفة بحكم القانون والواقع. 

رابعًا: ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بفتح حوار مع جميع 

الجه���ات ذات العالقة بما فيها مؤسس���ات المجتمع المدني، وذلك من 

عزز من محتوى وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير 
ُ
أجل بلورة رؤية مشتركة ت

المناهج الوطنية وتضمن أكبر مساهمة مجتمعية ممكنة في صياغتها.
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الهيئـة  المـــسـتـقـلـــة لحـقــوق اإلنسان "ديوان المظالم"

الف�صلية

تقوم الهيئة بتنظيم حملة مناصرة الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع 

غزة  وذلك في ضوء اس���تمرار االنتهاكات التي تطال هذا الحق، والتي 

تسببت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل عملية » الجرف الصامد« 

التي ش���نتها م���ا بين 7/17 وحت���ى 2014/8/26  حي���ث قامت بتدمير 

)31974( منزاًل وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه )8377( دمرت 

كليًا، ومن بين المدمرة كليًا )1717( بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين 

قس���ريًا جراء هدم منازلهم بش���كل كلى )60612( من بينهم )30853( 

طفل، و)16522( س���يدة. ولم تشمل عمليات الرصد والتوثيق المنشآت 

والمس���اكن التي تعرض���ت ألضرار طفيفة وهي تعد بعش���رات اآلالف.  

حيث أجبرت قوات االحتالل 520.000 من س���كان القطاع أغلبيتهم من 

النساء واألطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من 

مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ 

الكرامة اإلنسانية المتأصلة.

وبحسب التقرير الصادر عن األمم المتحدة في ابريل 2016 فإن 75000 

من المش���ردين في قطاع غزة يعيش���ون بال م���أوى تتوافر فيه مقومات 

حقوق اإلنسان الدنيا، أو في داخل كرافانات مؤقتة، ينتظرون إعادة بناء 

وأعمار بيوتهم.

واقع السكن والخدمات في قطاع غزة 1

يمتد قطاع غزة على مساحة 360 كم2، بطول 41 كم، وعرض يتراوح بين 

12.6 كم، ويعيش فيه حوالى 2 مليون فلسطيني، ويعتبر أكثر األماكن 

كثافة س���كانية في العالم ، واغلب س���كانه هم من الجئي العام 1948، 

حيث يبلغ معدل الكثافة السكانية 4.661 فرد/كم2

ويعتبر المجتمع الفلس���طيني فتيًا، حيث يشكل صغار السن دون 15 

1  - تقرير الهيئة المستقلة  رقم )70( حول الحق في السكن، وعدد الفصلية رقم )51( حول الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية.

سنه نس���بة %17 ونس���بة األفراد دون 14 عام %44، بينما تبلغ نسبة 

األفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنه فاكثر2 % من السكان .

ويبلغ ع���دد الخصوبة الكلية ف���ي قطاع غزة 5.2 مول���ود، ومعدل النمو 

السنوي 3.44%

تقدر عدد الوحدات السكنية في القطاع ) قبل العدوان اإلسرائيلي  خالل 

صيف العام 2014(  261 ألف وحدة س���كنية، ونس���بة ملكية المسكن 

ألحد  أفراد األسرة %83، فيما 7 %  تعيش في مساكن مستأجره،        

متوسط كثافة السكن بلغت 1.6 فرد في الغرفة الواحدة، بينما يعيش 

%10 من الس���كان في مس���اكن ذات كثافة عالية بواقع 3 أفراد أو أكثر 

في الغرفة الواحدة.

يعيش %60 من األسر في شقق، %37 في بيوت،  و2.3 % في مسكن 

فيلال ، و%1 في براكة أو خيمة.

يعاني الس���كان من انقطاع متكرر للتيار يصل من 8-12 س���اعة يوميًا، 

ويصل مس���توى تلوث المياه إلى %95 في ظل ش���حها وس���حبها من 

خزانها الجوفي، وتعتمد %25 من المس���اكن على الحفر االمتصاصية 

والقن���وات المفتوحة للصرف الصحي، ما ي���ؤدي لتلوث المياه الجوفية، 

وكذل���ك مياه البحر، ما يش���كل خطرًا على الحق ف���ي الصحة والحق في 

بيئة نظيفة.

يعاني القطاع عجزًا في الس���كن قبل مراح���ل العدوان، ولقد تفاقم هذا 

العجز بعد العدوان بنسب يصعب حصرها.

الحق في السكن ومنظومة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعتب���ر حمل���ة مناصرة الحق في الس���كن ف���ي قطاع غزة ه���ي  نقطة 

انط���الق عملية، وذات صلة بما تقوم ب���ه الهيئة من إيالء اهتمام خاص 

1 
 

 الهيئة المستقلة وحملة مناصرة الحق في السكن في قطاع غزة

 بهجت الحلو

 

 عدسة/ زينب خليل

إعمار قطاع غزة  وذلك في ضوء استمرار االنتهاكات  وا عادةتقوم الهيئة بتنظيم حملة مناصرة الحق في السكن 
" الجرف الصامد" التي شنتها  اإلسرائيلي خالل عمليةسلطات االحتالل التي تطال هذا الحق، والتي تسببت بها 

( منزاًل وبناية سكنية متعددة الطبقات، من 47913بتدمير )حيث قامت   62/8/6172وحتى  71/1ما بين 
( بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسريًا جراء هدم 7171( دمرت كليًا، ومن بين المدمرة كليًا )7411بينه )

عمليات الرصد  . ولم تشمل( سيدة76066( طفل، و)41704)( من بينهم 61676منازلهم بشكل كلى )
والتوثيق المنشآت والمساكن التي تعرضت ألضرار طفيفة وهي تعد بعشرات اآلالف.  حيث أجبرت قوات 

من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء واألطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل  061.111االحتالل 
 .ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة اإلنسانية المتأصلةخروج آمنة من مناطقهم، 

من المشردين في قطاع غزة يعيشون  10111فإن  6172وبحسب التقرير الصادر عن األمم المتحدة في ابريل 
ظرون إعادة بناء وأعمار بال مأوى تتوافر فيه مقومات حقوق اإلنسان الدنيا، أو في داخل كرافانات مؤقتة، ينت

 بيوتهم.

عدسة/ زينب خليل

الهيئة المستقلة وحملة مناصرة الحق 

في السكن في قطاع غزة

بهجت الحلو

علي عاشور
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بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز الوعي 

به���ا وحمايتها، وذلك بالتوازي مع اهتمامه���ا بتعزيز الحقوق المدنية 

والسياس���ية وحمايته���ا، وفي مقدمته���ا الحق في الحياة، والس���المة 

الجس���دية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع الس���لمي، واحترام 

معايير المحاكمة العادلة.

ومن جوانب األهمية التي تكتس���بها حملة حول الحق في السكن الذي 

تقوم به الهيئة، هو اإلطار الذي س���توفره ه���ذه الحملة بصفتها نقطة 

انط���الق إلثارة الوع���ي بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافي، 

حيث انه يس���ود االعتقاد بغلبة االهتم���ام والتركيز على رصد وتوثيق 

ومراقبة ومعالجة الحقوق السياس���ية والمدنية م���ن جانب، ومن جانب 

آخر ضعف في مستوى االهتمام بالحق في الصحة والتعليم والمسكن 

المالئم والعمل بصفتها  عناصر أساسية منظومة الحقوق االقتصادية 

واالجتماعي���ة والثقافي���ة، ولنا أن نتخيل التمييز ال���ذي قد تعاني منه 

الفئات الهش���ة كاألطفال والنساء واألش���خاص من ذوي اإلعاقة، وفئة 

ضعيف���ة جديدة ظهرت بفعل جرائم االحت���الل وهي مواطني المناطق 

الحدودي���ة في قطاع غ���زة والذين كانوا كثر عرض���ة النتهاكات حقوق 

اإلنس���ان نتيجة العدوان األخير على قطاع غ���زة، وخصوصًا الدمار الذي 

لحق بمس���اكنهم واضطرهم ألوس���ع حالة نزوح وتشرد داخلي يشهده 

قطاع غزة.  

وعليه فإن الحديث عن الحق في الس���كن ه���و حديث عن كافة الحقوق 

األخرى ذاتها، ويش���تمل عل���ى حقيقة عالمية وترابط حقوق اإلنس���ان 

وع���دم قابليتها للتجزئ���ة واالنتقاص. إن الحق في الس���كن هو لصيق 

بالحق في الكرامة ومستوى معيشي الئق، والسكن الالئق سوف يسهم 

من إمكانية التمتع بالحقوق األخرى، فالحق في السكن وهو من الحقوق 

االقتصادي���ة  وترتب���ط به حقوق مدنية وسياس���ية أخ���رى مثل الحق 

في التجمع الس���لمي لمن فقدوا منازلهم والحق في تش���كيل النقابات 

والجمعيات واالئتالفات.

اإلطار القانوني للحق في السكن

يحظى الحق في السكن بمكانة خاصة في منظومة حقوق اإلنسان حيث 

نصت المادة 25  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  على أنه:  » لكل فرد 

الحق في مستوى معيش���ة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، 

وخاصة على صعيد األكل والملبس والمسكن والعناية الطبية.«

 ونص���ت المادة 11 من العه���د الدولي الخاص بالحق���وق االقتصادية 

واالجتماعي���ة 11 عل���ى ما يلي: » تق���ر الدول األطراف ف���ي هذا العهد 

بحق كل ش���خص في مستوى معيش���ي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي 

بحاجتهم من الغذاء والكس���اء والمأوى، وبحقه في تحس���ين متواصل 

لظروفه المعيش���ية. وتتعه���د الدول األطراف باتخ���اذ التدابير الالزمة 

إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساس���ية للتعاون 

الدولي القائم على االرتضاء الحر.

ويتمتع بهذا الحق الرجال والنساء واألطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة 

دون تمييز على أس���اس الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو العرق أو أي 

اعتبار آخر ينط���وي على تمييز، حيث تضمنت الم���ادة 14 من اتفاقية 

القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد المرأة  م���ا يلي: » للمرأة التمتع 

بظروف معيش���ية مالئمة، وال س���يما فيما يتعلق باإلس���كان والمرافق 

الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصالت.

ونص���ت المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: » تتخذ الدول 

األط���راف، وفقا لظروفه���ا الوطنية وفى ح���دود إمكانياته���ا، التدابير 

المالئمة من أجل مس���اعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص المسئولين 

عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية 

وبرامج الدعم، والسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان.« 

-4ونص���ت الم���ادة 8 من إعالن الحق ف���ي التنمية على اتخ���اذ التدابير 

الالزمة لضمان تكافؤ الفرص  للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد 

األساسية والتعليم، وبضمنها السكن.

يعتبر إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية لعام 1976 الوثيقة األكثر 

تفضي���اًل فيما يتعلق بالطبيع���ة القانونية الخاصة به���ذا الحق حيث 

حددت الفقرة الثانية من الجزء الثالث أن الس���كن والخدمات المناس���بة 

حق أساس���ي لإلنس���ان يفرض على الحكومة واجب بل���وغ جميع الناس 

ل���ه. ونص الفصل الثاني من اإلعالن على انه يجب أن ال يتم اس���تخدام 

االيديلوجي���ات لحرمان األس���ر من بيوته���م وأراضيهم واو لترس���يخ 

االمتيازات واالستغالل.

وركزت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

تعليقها العام رقم7  على الحماية القانونية من إخالء الس���كن باإلكراه، 

ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات، مؤكدة أن حاالت إخالء السكن 

باإلكراه تتعارض مع االلتزامات الناشئة بموجب العهد الدولي بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

وتضمن���ت الم���ادة 23 من القان���ون األساس���ي الفلس���طيني على ما 

يلي: » المس���كن المالئم حق لكل مواطن، وتس���عى الس���لطة الوطنية 

الفلسطينية لتامين المس���كن لمن ال مأوى له«. كما نص في المادة 17 

على أن للمس���اكن حرمة، فال تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيش���ها إال 

بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكام القانوني.

تعريف السكن 

طرأ تطور على التعريف الدارج للحق في الس���كن بصفته » قدر مناسب 

م���ن الخصوصية، ومس���احة كافية، وثمن مناس���ب، وإض���اءة وتهوية 

مناس���بتان، وبنية تحتيه أساس���ية كافية، وموقع مناسب فيما يتعلق 

بالعمل والمرافق األساسية وكل ذلك بتكلفة معقولة« ليشمل التعريف 
االبعاد التي تتعلق باألمن، والحماية، والخصوصية الثقافية.2

الحق في السكن والضمانات األربع: االحترام، الحماية، التعزيز والتنفيذ3

2 - قامت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإصدار التعليق العام رقم 4  المتعلق 
التي  األساسية  الضمانات  بمجموعها  تشكل  أساسية  عناصر  سبعة  وحددت  المالئم  السكن  في  بالحق 
يوفرها القانون الدولي لتمتع األفراد بالحق في السكن المالئم وهي: الضمان القانوني لالستمرار في شغل 
المسكن، وتوفر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسية، والقدرة على تحمل التكاليف، والصالحية 

للسكن، وإتاحة إمكانية الحصول على السكن والموقع، والسكن المالئم من الناحية الثقافية.

3  - ستكون هذه الفقرة جزًء أساسيًا من بروشور الحق في السكن
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/ ضمانة االحترام
ً
أوال

< حق كافة األشخاص للمشاركة في تنفيذ وتقييم السياسات وخطط 
اإلسكان

< حق جميع األشخاص بالتمتع بالحق في السكن المالئم
< تكوين جمعيات اإلسكان

< الحماية القانونية من إخالء المنزل باإلكراه
< الحق في الخصوصية ومن التفتيش التعسفي للمنزل

< عدم التعرض للتميز في توزيع السكن
< احت���رام الخصوصي���ة الثقافية للبناء التقليدي، وحماية الس���كن ذو 

البعد التاريخي.

< التوقف عن اإلجراءات القسرية التي تنتهك الحق في السكن.

ثانيًا/ ضمانة الحماية

< الدولة أال تنتهك معايير الحق في السكن
< توافر اليه قضائية للنظر في ادعاءات انتهاك الحق في السكن

< شمولية مبدأ حماية المستأجر في قطاعات اإلسكان
< حماية حق النس���اء واألطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة من التمييز 

إزاء الحق في السكن

< توفير السكن ألصحاب الدخل المحدود
< حماية الساكنين وأمنهم من خالل معايير صالحية السكن ومالئمته، 
والحماية من تقلبات البيئة كالبرد والحر والمطر، ومن المخاطر الصحية 

وانتقال المرض.

ثالثًا / ضمانة التعزيز

< مراجعة التشريعات ذات المضامين السلبية على الحق في السكن
< سياسات إسكانية سريعة  ولكافة القطاعات

< وضع أسس لمراقبة احتياجات السكن المجتمعية، ووضع المؤشرات قابلة 
للقياس، وتطوير وتطبيق استراتيجية وطنية لتعزيز الحق في السكن.

< تبني اس���تراتجية خاص���ة للفئات المحرومة خاصة المس���نين، ذوي 
األمراض المزمنه، ذوي اإلعاقة وضحايا الكوارث.

< ضمان الوصول الكامل لجميع المصادر والمعلومات.

رابعًا/ ضمانة  التنفيذ

< تخصيص جزء مالئم من الميزانية العامة لإلسكان
< تقديم معونات اإلس���كانية للمس���تأجرين، وإج���راءات تمويل فعالة 

لذوي الدخل المنخفض.

< الدول���ة تلتزم بتقديم الخدمات العامة: البنى التحتية، مياه ، كهرباء، 
صرف صحي، تدفئة، تهوية، طرق، مركز رعاية صحية، خدمات طوارئ.

< تعزيز استخدام المواد الطبيعية واألصلية في بناء المساكن.
< الدول لصناعية تقدم مساعدات تنموية للدول النامية لتمكينها من 

الوفاء بالتزاماتها.

العناصر المكونة لحقوق السكن

< األمن القانوني للحيازة
< إتاحة الخدمات والموارد والبنية التحتية

< القدرة على تحمل التكلفة
< الصالحية للسكن

علي عاشور
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< س���كن يس���هل الوصول الي���ه ) وص���ول مادي،اقتص���ادي، الجودة، 
المعلومات المتعلقة بهذا الحق(

< الموقع
< السكن المناسب ثقافيًا.

أنشطة الهيئة التي تنفذها
في إطار حملة مناصرة  الحق في السكن

الهدف العام لهذه األنشطة

تهدف جميع األنش���طة إلى التوعية بهذا الحق، وبالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، بدور الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، تعريف 

وتش���جيع المواطنين لتقديم ش���كاوى تتعلق بحقوقهم االقتصادية 

واالجتماعية، و خصوصًا تلك الش���كاوى التي تتعلق بالتمييز في إعمال 

ه���ذا الحق من ط���رف أصحاب الواج���ب، ومتابعة ش���كاوى المواطنين، 

وكذلك العمل على مراقبة التش���ريعات والسياسات ذات العالقة بالحق 

في الس���كن ومدى امتثال فلس���طين كدولة طرف ف���ي العهد الدولي 

الخاص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعتبر الحق 

في الس���كن احد الحقوق األساسية في هذا العهد والذي يرتبط ارتباطا 

وثيقًا بحق اإلنسان بالتمتع بمستوى معيشي الئق.

وتش���تمل الحملة على مبادرات التدري���ب والتوعية ذات العالقة بالحق 

في السكن من خالل تدريب المجموعات القطاعية حول مهارات تنظيم 

فعاليات ضغ���ط ومناصرة خاص���ة بالحق، وكذل���ك تخصيص عناوين 

جلس���ات تدريبية حول الحق في الس���كن في إطار ال���دورات التدريبية 

العامة التي تستهدف أصحاب الواجب في قطاع غزة. 

وتتضم���ن الحملة تنفي���ذ عش���رات المحاضرات حول الحق بالس���كن، 

تس���تهدف فئات مختلفة  ومنها العاملين في قطاع االعالم، مؤسسات 

المجتمع المدني، المجموعات القطاعية المطلبية واالئتالفية ، مواطني 

المناطق الحدودية في إطار عقد اللقاءات المفتوحة حول مدى تمتعهم 

بالحق���وق الخدمية، وكذلك مع طلبة الجامعات بالش���راكة مع العيادات 

القانونية في الجامعات المحلية.

وتول���ي الحمل���ة أهمية لدور وس���ائل االعالم لتعزيز الوع���ي بالحق في 

السكن، وواقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسبل تعزيز 

إعادة اإلعمار في قطاع غزة من خالل سبوتات التوعية، وبروشور الحق في 

السكن وعقد لقاءات إذاعية للحديث حول هذا الحق . 

وتوظف حملة الحق في الس���كن صنوف العمل الفني في خدمة قضايا 

حقوق االنس���ان، حيث تتوافر لدى الهيئة مجموعة افالم قصيرة، وصور 

فوتوغرافية ، ولوحات فن تش���كيلية تتناول موضوع  الحق في السكن، 

كانت قد رعت صناعة هذه المواد مع الفنانين والموهوبين من الش���باب 

من الجنس���ين في قطاع غ���زة في اطار فعالية جماهي���ر فنية حقوقية 

تناولت الحق في الس���كن. ويت���م أعادة عرض ه���ذه المخرجات الفنية 

كأنش���طة تعزيزيه مصاحبة لمحاضرات ولقاءات تتناول س���بل تعزيز 

الحق في السكن وحمايته وخصوصًا للفئات التي تتمتع بحماية خاصة 

من االطفال والنساء واالشخاص من ذوي االعاقة، وقد نشرت الهيئة هذه 

األعمال على صفحتها عبر االنترنت لتيسر االطالع واالستفادة منها.

وقامت الهيئة بتش���كيل » االئتالف الش���بابي حول الحق في السكن«  

الذي يتكون من طلبة كليات الحقوق والعيادات القانونية في جامعتي 

االزه���ر واإلس���المية والذي���ن تلقوا تدريب���ات حول الحق في الس���كن، 

ومه���ارات تدريبية تمكنهم م���ن نقل ما تعلم���وه ألترابهم وزمالئهم 

من خالل تنظيم محاضرات قصي���رة للتعريف بحملة مناصرة الحق في 

الس���كن الذي تقوم به الهيئة. كما يقوم اعضاء االئتالف بالمس���اهمة 

في تنفيذ انشطة الحملة المختلفة، وتوزيع البروشور الخاص بالحملة.

وتقوم الهيئة باإلعداد لتنظيم مؤتمر حول الحق في السكن سيتم عقدة 

مع نهاية العام 2016 وذلك  بالش���راكة مع جامعتي االزهر واإلسالمية 

ف���ي قطاع غزة،  يتضمن تقديم أوراق عمل تتناول المحاور األساس���ية 

للحق في السكن مع تركيز حول سبل احترام واعمال االلتزمات التي تقع 

عاتق اصحاب الواجب للوفاء بهذه االلتزامات.

سلطان ناصر
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بع���د انقضاء ما يزيد ع���ن عامين على العدوان االس���رائيلي عام 2014 

أساسيات الحياة في المناطق الحدودية في قطاع غزة التزال مفقودة.

قطاع غزة/ تطرق الذكريات أبوابًا ال تقوى أن تنغلق على أحداث عاش���ها 

وال يزال  س���كان عدد من المناطق الحدودية في غزة  باتوا بال مأوى وبال 

أبس���ط الحقوق األساسية فال ماء وال كهرباء وال مأكل وال سبيل للتعليم، 

وتتوال���ى تحذيرات العديد من المؤسس���ات الدولية من تداعيات إبقاء 

الحصار المفروض على قطاع غ���زة وتأخر عملية إعادة االعمار على كافة 

النواحي االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية، التي خلفها بفعل 

العدوان االس���رائيلي الذي تعرض له قطاع غزة عام 2014 وتواصل على 

مدار 51 يوم , واس���تمرار تداعياته حتى هذه اللحظة ازداد عدد الفقراء 

والمحرومين من حقهم في الحياة الكريمة السيما في المناطق الواقعة 

بمحاذاة الشريط الحدودي للقطاع.

مة األم���م المّتح���دة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
ّ
 وحس���ب تقري���ر منظ

ارئ 
ّ
���رق األدن���ى، األون���روا، حول »الوض���ع الط

ّ
الفلس���طينّيين في الش

ة 
ّ
ة، اإلصدار رق���م 139«، فإن عدد المدنّيي���ن في قطاع غز

ّ
ف���ي قطاع غز

 مّم���ن نزحوا إث���ر العدوان اإلس���رائيلّي األخير، وصل 75 ألف ش���خص.

 
ً

وأوضح الّتقرير أّن أكثر م���ن %80 من العائالت الّنازحة اقترضت أمواال

لتس���يير أمورها العالقة، العام الماضي؛ واشترى أكثر من %85 غالبّية 

مواّدهم الغذائّية بالّدين؛ وتراجع اس���تهالك الغذاء لدى هذه العائالت 

ة 
ّ
الّنازح���ة إلى أكثر من %40؛ وتعيش غالبّية العائالت الّنازحة داخل غز

)%62.5( في بيوت مس���تأجرة، بينما يخاف غالبّي���ة هؤالء من إمكانّية 

طردهم من البيوت التي يستأجرونها.

وخالل جول���ة ميدانية  قام بها فريق من الهيئة المس���تقلة بعد قرابة 

عامين من انتهاء هذا العدوان، لمنطقة خزاعة الحدودية جنوبي ش���رق 

القطاع، التي ال تزال تحتضن كرافانات النازحين والمحرومين من السكن 

الالئق بعد أن فقدوا مس���اكنهم جراء الع���دوان األخير، بدا واضحًا حجم 

النقص الشديد في الخدمات األساسية التي يحتاجها  سكان المنطقة 

م���ن عائلة النجار، كما أفاد عدد من أفراد العائلة، فالكهرباء بالكاد تصل 

إل���ى كرفانات خزاعة، والمياه كذلك وما يتوفر منها غير صالح للش���رب 

واالستخدام اآلدمي، عالوة على غياب الرعاية الصحية وبعد المنطقة عن 

المستش���فيات العامة والمدارس، وهذا كله يضاف إلى المعاناة االكبر 

وهي الس���كن غير الالئق داخل هذه الكرفان���ات، والكرفان هو عبارة عن 

صن���دوق معدني مكون م���ن صفائح »الزينكو« او مصنوع من الخش���ب، 

مقس���م إلى حم���ام وغرفة فقط ال تتجاوز مس���احته ال���� 7 أمتار، تكون 

ش���ديدة الحرارة صيفًا شديدة البرودة في الش���تاء. مع عوامل الطقس 

تعرضت ارضيته الخش���بية لالنهيار وأصبح مالذًا للزواحف والحشرات 

التي تشكل خطرًا خاصة على األطفال .

رئيس البلدية ش���حدة أبو روك، أوضح لفريق الهيئة أن البلدية تعمل ما 

بوس���عها لتمكين المواطنين في المنطقة من حقوقهم الخدمية، لكن 

واقع سكان المناطق 

الحدودية في قطاع غزة
إعداد:

بهجت الحلو
نسمة الحلبي
خالد أبو شاب

تقارير
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توفير هذه الخدمات مرتبط بإمكان���ات البلدية وما تمكنت منذ انتهاء 

العدوان إلى اليوم من توفيره ال يفي بالغرض وال يحقق الحياة الكريمة 

للس���كان، إال انه أك���د االنتهاء من إعادة بناء قرابة 300 وحدة س���كنية 

في المنطقة، وتم توفير خدماتها األساس���ية من ماء وكهرباء وخدمات 

صرف صحي.

ووف���ق إحصائيات بلدية خزاع���ة، فإن عدد العائ���الت التي تعيش في 

الكرفان���ات المصنوعة من الزينكو يبل���غ )26( في مجمع النجار، باإلضافة 

إل���ى )34( عائلة أخرى تعيش في كرفانات بش���كل فردي، باإلضافة إلى 

)73( كرفانًا من الخشب ال تتجاوز مساحته 60 مترًا مربعًا. ومن هؤالء من 

انتقل الحقًا للعيش في بيوت أفضل حااًل وفرت ايجارها بعض الجهات 

الداعمة. 

هذا الواقع الذي لم يب���رح هؤالء الناس الذين يقوون عليه بكل ما أوتوا 

من قوة لك���ن ال يملك الجميع ذات القدرة على االحتمال فخالل ش���تاء 

العام الماضي تمكن الموت من الطفل حمادة خالد الدرديسي )شهرين 

ونصف الشهر( طفل رضيع وأصيبت شقيقته التوأم بسبب البرد، حيث 

يقطنا كرفانًا خشبيًا في منطقة الزنة شرقي محافظة خانيونس جنوب 

قطاع غزة.

س���كان منطقة الفراحين الحدودية المتضررة م���ن العدوان في مدينة 

عبس���ان الكبيرة ش���رق مدينة خانيونس، يعانون ذات االش���كاليات، 

فخالل العدوان تم تدمير عدد )20( من المنازل بش���كل كلي وتجريفها 

ه���ي واالراضي الزراعية المزروعة بأش���جار الزيت���ون في حين تعرضت 

)10( من���ازل لضرر بلي���غ ، وحوالي )50( منزل ألضرار جزئية، وحس���ب 

ش���كاوى تقدم بها سكان المنطقة للهيئة يس���كن المنطقة 20 أسرة 

داخل الكرفانات. ويعاني الس���كان  م���ن صعوبة في الحياة داخل هذه 

الكرفانات، وحسب افادات عدد من االهالي هناك:« خالل فصل الصيف 

تدخل الحش���رات من بين الخشب، ونعاني من مشاكل الكهرباء والمياه 

المالح���ة التي تصلنا، وهنالك عدد من األس���ر ال تصله���ا المياه ، حيث 

يقوم���وا بتعبئة المياه م���ن جيرانهم،  باإلضافة الى مش���اكل الصرف 

الصحي، ويتم التسجيل في البلدية ودفع مبلغ قرابة 25 شيكل في كل 

مرة حتى تأتي سيارة البلدية وتسحب مياه الصرف الصحي.

جمل���ة من الحقوق األساس���ية التي ال يمكن للحي���اة أن تكون بدونها، 

تغيب عن س���كان تلك المناط���ق في قطاع غزة، وه���م يتطلعون لمن 

يتحمل المس���ؤولية لوقف ما يش���كله غياب هذه الحقوق من مأس���اة 

حقيقة يعيش���ها السكان هناك منذ ما يربو على عامين، ال يمكن لعقل 

أن يتخيل استمرارها لسنوات !!
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أدت الهجمات التي شنتها القوات الحربية اإلسرائيلية الجوية البحرية 

والبري���ة خالل عدوانه���ا في الع���ام 2014، على قطاع غ���زة إلى تدمير 

)171000( وحدة س���كنية بين دمار كلي وبلي���غ وجزئي، حيث بلغ عدد 

المن���ازل المدمرة كلي���ًا أو التي لم تعد صالحة للس���كن )23500( وحدة 

س���كنية، )11( أالف وحدة س���كنية دمار كلي، و 6800 وحدة س���كنية 

بشكل كبير وغير صالحة للسكن، و5700 وحدة سكنية جزئي بالغ، ونحو 

18000 وحدة ال تصلح للس���كن، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة، 

وقابلة للترميم )147500( ألف وحدة سكنية.

من المعلوم أن مساحة قطاع غزة 360 كم2، بطول 41كم، وعرض يتراوح 

بين 6 و12كم، وهو من أكثر االماكن كثافة في العالم، وأغلب سكانه من 

الالجئين الذين هجروا قس���را من أراضيهم في حرب 1948، ويس���كنون 

في ثماني مخيمات ويوجد في قطاع غزة 44 تجمعا س���كانيا موزعة على 

خمس محافظات حيث بلغ عدد سكان قطاع غزة 1.85 مليون نسمة، وبلغ 

معدل النمو الس���كاني حتى نهاية العام 2015، %3.4 في قطاع غزة من 

أصل %2.9 في فلسطين، وبلغت الكثافة السكانية في قطاع غزة 4,986 

فردًا/كم2 في قطاع غزة مقابل  506 أفراد/كم2 في الضفة الغربية. 

ق���در عدد الوحدات الس���كنية القائم���ة في عام 2007 ف���ي قطاع غزة 

245,623 وحدة سكنية. ويمكن تقدير عدد الوحدات السكنية التي تم 

إنش���اؤها في القطاع منذ ذلك التعداد بحوالي 15,000 وحدة س���كنية، 

منها حوالي 5000 وحدة س���كنية )إعادة إعم���ار( وقرابة 11,000 وحدة 

سكنية نفذت بواسطة القطاع الخاص في الفترة 2011 حتى مايو/ أيار 

2013. وعلي���ه فان  عدد الوحدات الس���كنية الحالي في قطاع غزة يقدر 

بحوالي 261,000 وحدة سكنية.

ووفقا لتقديرات وزارة اإلش���غال العامة واإلس���كان والجه���از المركزي 

لإلحصاء الفلس���طيني، فان احتياجات القطاع من الوحدات الس���كنية 

يقارب ال� )13( ألف وحدة سكنية سنويا. وهذا ال يشمل العجز الحاصل 

ج���راء ما دمره العدوان اإلس���رائيلي في الع���ام 2014، ودورات العدوان 

االس���رائيلي الس���ابق في االعوام 2008، 2012، حيث أصبح العجز )71( 

ألف وحدة سكنية.

وحس���ب التقرير الص���ادر عن المكت���ب اإلقليمي لألم���م المتحدة في 

األراضي الفلس���طينية بعنوان »غزة لن تك���ون مكانًا مالئمًا للعيش في 

الع���ام 2020« بتاريخ 2012/8/27، قد تصل حاجة قطاع غزة للمس���اكن 

نحو ال� )100( ألف وحدة سكنية.

فيم���ا تقدر جهات اخ���رى احتياجات قطاع غزة من الوحدات الس���كنية 

بعد العدوان اإلس���رائيلي ب� )70000( وحدة س���كنية، باإلضافة إلى نحو 

)23500( وحدة سكنية دمرها العدوان بشكل كامل، و 4000 االف وحدة 

س���كنية جراء دورات العدوان الس���ابقة لم يتم اع���ادة اعمارها ليصبح 

االحتياج الكلي للوحدات الس���كنية نح���و )94000( وحدة حتى نهاية 

العام 2016، و)5000( وحدة سنويًا نتيجة النمو الطبيعي لتصبح حاجة 

محافظات غزة بحاجة إلى )100000( وحدة سكنية.

كما يقدر التمويل المطلوب لبرنامج إعادة اإلعمار نحو )585( مليون دوالر، 

منها )495.0( مليون دوالر إلعادة اعمار الوحدات السكنية المهدمة جراء 

عدوان 2014.

يتوفر تعهدات بحوالي )265( مليون دوالر من خالل دولة قطر والكويت 

والس���عودية والبنك اإلس���المي للتنمية والصن���دوق الكويتي للتنمية 

االقتصادي���ة و دولة المانيا و غيرها، منها ما يق���ارب )87.3( مليون من 

خالل األونروا و تختص بفئة الالجئين فقط.

سيس���تفيد من البرنامج نحو )7100( وحدة س���كنية سواء من الوحدات 

إعادة اإلعمار 

في قطاع غزة 

تطورات وواقع!!
مصطفى ابراهيم
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الس���كنية التي هدمت خالل ع���دوان 2014 تمثل حوال���ي )%64( من 

الوحدات الس���كنية الت���ي هدمت جراء ع���دوان 2014، وحوالي )7500( 

وحدة س���كنية من الوحدات الس���كنية التي هدمت خالل عدوان 2014 

تمث���ل حوال���ي %58 من الوحدات الس���كنية ) ح���رب 2014 وما قبلها 

والمقدر عددها نحو 13000 وحدة س���كنية( ، منهم نحو )2500( منهم 

من فئة الالجئين. 

تم ب���دء تنفيذ أعمال إعادة إعمار نحو )3000( وحدة س���كنية من أصل 

)7500( وحدة س���كنية تم التعهد بإع���ادة بنائها، تمثل نحو )23.7%( 

من الوحدات الس���كنية التي هدمت جراء ع���دوان 2014  ما قبلها. يبلغ 

التمويل المتبقي المطل���وب توفيره خالل )2016 و2017( نحو )287.5( 

مليون دوالر.

اال أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عش���ر سنوات يعيق االعمار 

فالمعابر كما هي قبل الحرب منذ عامين، وكافة المعابر المحيطة بقطاع 

غزة مغلقة باس���تثناء معبر كرم أبو س���الم والذي يعمل وفق اآللية التي 

كان يعم���ل بها قبل الحرب، والتغير الوحيد على المعابر هو إدخال عدد 

مح���دود من مواد البناء للقطاع الخاص والمش���اريع القطرية، اضافة الى 

التنفي���ذ البطيء لآللية الدولية إلدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وتوقف 

ادخ���ال مواد البن���اء في النص���ف االول من العام 2016 نح���و 45 يومًا، 

باإلضافة الى ش���هرين آخرين عدا عن أيام العطل واالعياد االسرائيلية. 

ووفقا لوزارة االشغال العامة واالسكان أن تاريخ بدأ العمل في ألية إعمار 

غزة او النظام المس���مى grm بش���كل عملي في شهر س���بتمبر/ ايلول 

2015 وان حاج���ة قطاع غزة اليومية من تصل من 2500 الى 3000 طن، 

وان ما دخل من إسمنت نحو 660000 الف طن حتى نهاية شهر يوليو/ 

تموز 2016.

وحس���ب البي���ان الصحافي لمكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون 

اإلنس���انية )أوتش���ا(، إن »إعادة إعمار المس���اكن الت���ي دمرتها الحرب 

اإلس���رائيلية األخي���رة على قط���اع غزة، توقف���ت جراء منع الس���لطات 

اإلسرائيلية إدخال األسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر«. األمم المتحدة، 

اضطرت إلى وقف المساعدة إلعادة إعمار أكثر من ألف مسكن في قطاع 

غزة، بس���بب نقص مواد البناء. وكانت قد أوقفت إس���رائيل، في الثالث 

من نيس���ان/أبريل الجاري، إدخال األسمنت لصالح المشاريع الخاصة في 

قطاع غزة، بدعوى اس���تخدامه من حركة حماس في تشييد تحصينات 

عسكرية، وهو ما نفته الحركة. وأكد مكتب األمم المتحدة أن المنظمات 

التي تقدم مس���اعدات »اضطرت إلى تعليق مساهمتها المالية إلصالح 

مس���اكن تعود ألكثر من 1370 عائلة، بس���بب ندرة األسمنت واالرتفاع 

الكبير لألسعار«. وأضاف »كما تأخرت عمليات الدفع ل�1550 عائلة، كانت 

ستبدأ بإعادة اإلعمار بسبب النقص في األسمنت.

إن عملية إعادة اإلعمار تس���ير ببطء ش���ديد ولم تبدأ بشكل حقيقي وما 

ت���م إنجازه يأتي في إطار المش���اريع اإلغاثية وإص���الح األضرار الجزئية 

والبالغ���ة، ولم تحقق إلي���ة إعمار غزة هدفها كما ذك���رت في تعريفها 

إللية إعمار غزة وذكرت فيها »وإذا طبقت بنية حسنة فهذه اآللية تمثل 

خط���وة مهمة باتجاه هدف رفع جميع اإلغالقات المتبقية، وإش���ارة أمل 

للمواطنين في غزة«.

فما زال عش���رات اآلالف من المواطنين واألس���ر الذي���ن دمرت منازلهم 

وبيوتهم يعيش���ون بال م���أوى، يتكبدون أش���د المعاناة في ممارس���ة 

حياتهم اليومية والتمتع بحقوقهم القانونية واإلنسانية.

فالتحدي���ات ال تزال قائم���ة منها غياب الموازن���ات الحكومية وضعف 

التمويل المتوفر إلعادة االعمار ومشاريع االسكان الجديدة يمثل تحديا 

كبيرًا لعمل الوزارة التي ال يتوفر لديها أي موازنات من الحكومة التي لم 

ترصدها إلقامة مشاريع اإلسكان.

ومع اإلنفراج النس���بي المح���دود في إدخال مواد البناء لمش���اريع إعادة 

اإلعمار إال ان التس���ريع في عملية إعادة اإلعمار  يتطلب توفير التمويل 

الالزم لإلعمار بموازاة إدخال مواد البناء بدون توقف. كي يتم إعادة إعمار 

قطاع غزة بنهاية 2017 فانه يلزم التركيز على توفير التمويل المطلوب 

خ���الل الفترة القادمة وفق جدول زمني للتدفق���ات التمويلية المطلوبة 

بالتزامن مع إدخال مواد البناء األساسية لإلعمار. 

كما لم تتضمن خطة الحكومة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة المساكن 

الس���كنية المدمرة بفعل دورات العدوان االسرائيلي قبل الحرب االخيرة 

في العام 2014، والبالغ عددها 4000 االف وحدة س���كنية 2000 وحدة 

سكنية هدم كلي، و2000 وحدة سكنية جزئي بليغ.

وعليه من الضروري قيام حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها القانونية، 

ف���ي إعادة إعمار قطاع غزة، وإعط���اء أولوية خاصة لهذا الملف، من خالل 

الضغط على المانحين الدوليين، اإليفاء بتعهداتهم المالية في تنفيذ 

خطة إعادة اإلعم���ار، وإعادة النظر في خطة روبرت س���يري وآلية الرقابة 

المشددة التي يتم إدخال االسمنت ومواد اإلعمار من خاللها.

أحمد سالم بربخ
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للوهلة األولى قد ينتابك ش���يء من الدهشة عندما تراقب لطيفة التي 

تخ���رج صباح كل ي���وم على كرس���يها المتحرك قاص���دة عملها برفقة 

ش���قيقتها الت���ي تصغرها عامًا تؤازر ما يس���كن ش���قيقتها المقعدة 

من همة عالية لم تبقها حبيس���ة جدران منزله���ا  بعد أن أتى العدوان 

االس���رائيلي صيف 2014 على منزلهما فدمره بالكامل ودمر معه قدرة 

لطيفة على الوقوف والحركة. 

ويتض���ح من تجرب���ة لطيفة أنه عل���ى الرغم من نجاح أش���كال التدخل 

النفس���ي واالجتماعي في مساعدة األش���خاص ذوي اإلعاقة على تطوير 

نهج إيجابي ف���ي الحياة، يمدهم بالحافز عل���ى مواصلة الحياة والعمل 

ن هؤالء األش���خاص من اس���تخدام األماكن 
ّ
واالنت���اج، إال أن ع���دم تمك

المحيطة بهم البد وأنه ُيعرقل عملية إعادة دمجهم في المجتمع بشكل 

أو بآخ���ر. ومن هنا يج���ب التأكيد على مدى أهمي���ة أن تجرى تعديالت 

على المباني السكنّية والمدرسّية واألماكن العاّمة بما في ذلك المنازل، 

لتصبح موائم���ة الحتياجاتهم وبالتالي تس���اهم في تعزي���ز العملّية 

التأهيلّية.

وانطالقًا من تمكين األش���خاص ذوي اإلعاقة من العيش في استقاللية 

والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، األمر الذي أكدت عليه 

اتفاقية حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة بحيث تتخذ الدول األطراف في 

االتفاقية التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي 

اإلعاقة، على قدم المس���اواة م���ع غيرهم، إلى البيئ���ة المادية المحيطة 

ووس���ائل النقل والمعلوم���ات واالتصاالت، بما في ذل���ك تكنولوجيات 

ونظ���م المعلومات واالتصال، والمرافق والخدمات األخرى المتاحة لعامة 

الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

وهذه التدابير التي يجب أن تش���مل تحدي���د العقبات والمعوقات أمام 

إمكاني���ة الوصول وإزالته���ا، تنطبق بوجه خاص عل���ى المباني والطرق 

ووس���ائل النقل والمرافق األخرى داخل البي���وت وخارجها، بما في ذلك 

الم���دارس والمس���اكن والمرافق الطبي���ة وأماكن العم���ل؛ والمعلومات 

واالتص���االت والخدمات األخرى، بما فيها الخدمات اإللكترونية وخدمات 

الطوارئ.

وبناًء على م���ا أوضحته االتفاقية، تتخذ الدول األط���راف أيضا التدابير 

المناس���بة الرامية إلى وض���ع معايير دنيا ومب���ادئ توجيهية لتهيئة 

إمكاني���ة الوصول إلى المراف���ق والخدمات المتاحة لعام���ة الجمهور أو 

المقدمة إليه، ونش���ر هذه المعايير والمب���ادئ ورصد تنفيذها؛ وكذلك 

كفالة أن تراعي الكيان���ات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة 

لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول األش���خاص 

ذوي اإلعاق���ة إليها؛ يضاف إلى ذلك توفي���ر التدريب للجهات المعنية 

بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه األشخاص ذوي 

اإلعاقة.

كما أن من حق ذوي اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، 

بما في ذلك تيس���ير حرية تنقل أولئك األشخاص بالطريقة وفي الوقت 

اللذي���ن يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ وأيضًا تيس���ير حصولهم 

على ما يتس���م بالجودة من الوسائل واألجهزة المس���اعدة على التنقل 

والتكنولوجيات الُمِعينة وأش���كال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما 

في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة.

وفي مقدمة ه���ذه الحقوق يندرج الحق في س���كن مالئم وهو العنصر 

األه���م لتمكين هذه الفئة م���ن العيش في مأوى مناس���ب يتوافق مع 

كرامتهم البشرية ويتعدى أكثر من وجود سقف يضل األفراد بل يعني 

أيضا س���هولة الوصول إليه والتحرك فيه، إضافة إلى توفر الخصوصية 

والحّيز واألمن الكافي، بما في ذلك ضمان الحيازة، ومتانة المأوى، واإلنارة 

والتدفئة والتهوية المناسبة والمرافق األساسية المالئمة مثل إمدادات 

من حقي سكن الئق..

نسمة الحلبي
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المياه والمرافق الصحية، والعوامل المتصلة بالصحة البدنية والنفسية. 

وعلى الرغم من خلو القانون الفلسطيني الوحيد الناظم لحقوق المعّوقين 

رقم 4 لس���نة 1999من اإلش���ارة إلى حق المعّوقين في الس���كن، حيي 

اكتفى بالنص على ضرورة موائمة األماكن العامة الحتياجات هذه الفئة 

بما يسهل عليهم تأدية وظائفهم، والمشاركة في الحياة العامة بحرية 

واس���تقاللية وكرامة، إال أن القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

2003 أش���ار صراحة إلى الحق في السكن لكل المواطنين، دون تحديد 

هذا الح���ق بفئة محددة، حيث نصت المادة 23 منه على أن »المس���كن 

المالئم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتأمين 

المس���كن لمن ال مأوى ل���ه«. وهو ما ينطبق عل���ى المعّوقين دون تمييز 

شأنهم شأن بقية أفرا د المجتمع.

كما أن���ه ال توجد أيضًا في الش���رعة الدولية لحقوق اإلنس���ان نصوص 

محددة خاصة بحق المعّوقين في الس���كن، لكن األساس في تقرير هذا 

الحق يعتمد على أن للمعّوق كغير من المواطنين وبالتس���اوي الحق في 

السكن وفي ممارسة نهج حياة طبيعية في مجتمعه. 

ويعّد الحق في الس���كن المالئم من الحقوق األساسية التي تم ضمانها 

في المواثيق واالتفاقيات الدولية. ومن أهم تلك النصوص المادة )25( 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتي تنص على أن »لكل فرد الحق 

في مس���توى من المعيش���ة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 

وألس���رته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية 

وكذلك الخدمات االجتماعية،..«.

ويتضم���ن العهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية 

والثقافية لعام 1966، األحكام األشمل ذات الصلة في الصكوك الدولية 

التي تعالج مختلف أبعاد الحق في الس���كن المالئم، والتي تنص على: 

»تق���ّر ال���دول األطراف في هذا العهد بحق كل ش���خص في مس���توى 

ر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء 
ّ
معيشي كاف له وألس���رته، يوف

والمأوى...« 

ومن أب���رز المواثيق الدولي���ة األخرى التي تنص على الحق في س���كن 

ل داعمًا مهمًا لهذا الحق من خالل وضع معايير 
ّ
مناس���ب، والتي تش���ك

مقبولة دوليًا، إعالن فانكوفر في كندا لعام 1976بش���أن المس���توطنات 

البشرية، ومؤتمر استنبول الثاني الخاص بالمستوطنات البشرية.

ويض���اف إلى ذلك، إعالن اس���تنبول لعام 1996 فق���د نص في ملحقه 

الثاني على »أن المأوى المالئم يعني أكثر من سقف فوق رأس اإلنسان، 

ب���ل يعني أيضًا الخصوصية، المالئمة، وامكاني���ة الوصول إليه، والحيز 

المالئم، واألمن المالئم، والحماية القانونية للسكان، والصالبة والمتانة 

البنيوي���ة، واإلضاءة المالئم���ة، والتدفئة، والتهوي���ة، والبنية التحتية 

المالئمة«.

ولألس���ف على الرغم من توفر هذه األرضي���ة القانونية وغيرها من مواد 

إلزامية تضمنها اتفاقيات ومعاهدات أخرى، تحمي حق األشخاص ذوي 

اإلعاقة في الس���كن الالئق، نجد أن عدم التنظيم القانوني محليًا ودوليًا 

لح���ق المعاقين في متطلبات الس���كن المالئم ي���دل على اهمال واضح 

ف���ي هذا الحق، والمالحظ أن الحق في الس���كن من أبعد الحقوق وأقلها 

تواف���رًا للمواطنين في ال���دول النامية، الرتباطه مباش���رة بدرجة النماء 

االقتص���ادي في تلك الدول، وكان تأثير ذلك على حقوق المعّوقين في 

تلك المجتمعات باعتبارهم الشريحة األكثر تهميشًا بين المواطنين.

ومحلي���ًا في فلس���طين، ال يزال الكثير من المواطني���ن يعانون من عدم 

توفر الحق في الس���كن بشكل عام، وهذا الحق بحاجة إلى وجود تنظيم 

قانون���ي محلي له يحدد واجبات الس���لطة الوطني���ة ودورها في توفيره 

لس���ائر المواطنين، وفي المقابل البد من وض���ع احتياجات ذوي اإلعاقة 

ضمن قائمة اهتمامات الحكومة الفلسطينية، لتوفير أساسيات الحياة 

الكريمة التي ينطلق منه���ا المعّوق لالندماج المجتمعي، واالندماج في 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وف���ي قطاع غزة يواجه المعّوقون مش���كلة مضاعفة على اثر االعتداءات 

االس���رائيلية المتكررة التي تأت���ي على منازلهم وأماك���ن تنقلهم، ما 

يضطرهم لقبول العيش في أماكن غير مؤهلة على االطالق الستيعابهم، 

خاصة في ظل تأخر إعادة اإلعمار. وعلى صعيد ممارسة هذا الحق تتمثل 

اول صعوبة في التحرك داخل منازلهم الخاصة، وعدم مواءمتها بشكل 

يتناسب مع احتياجاتهم كل حسب اعاقته، إضافة الى صعوبة التنقل 

من المنزل للخارج واستعمال المباني والدخول إليها والخروج منها، عدا 

عن أن غالبية الشوارع واألرصفة في المدن والمخيمات الفلسطينية تعّد 

غير مالئمة في تصميمها باألساس لحركة هؤالء األشخاص.

واألمر يس���تدعي بشدة ان تتكاتف الجهود من أجل هو أن يتم اعتماد 

معايير ومقاييس للبيئة الداخلية في مكان الس���كن للمعّوقين، خاصة 

عند البدء بإعادة اإلعمار، وفي البيئ���ة الخارجية كاألماكن العامة، بحيث 

يرتبط تصميم بناء تلك األماكن بتوافر تلك المعايير، إضافة إلى توفير 

آليات المراقبة الجاّدة على تطبيق تلك المعايير، وأن يؤخذ بعين االعتبار 

أن لكل إعاقة متطلباتها من الشروط الواجب توفرها في مكان السكن. 
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غ���زة/ أوصى خبراء وذوو اختصاص بضرورة تضافر الجهود على الصعيد 

الدول���ي واإلقليم���ي والوطني لتعزي���ز وحماية الحق في الس���كن في 

فلس���طين، وإعادة إعمار قط���اع غزة، وفق آلية جدي���دة تحقق الفاعلية 

والس���رعة المطلوب���ة وتتجن���ب أي تعقيدات، وتنظي���م وتفعيل طلب 

المساعدة الدولية، وتشجيع مشاركة ضحايا انتهاكات الحق في السكن 

في رسم الخطط والسياس���ات، ومنح القطاع الخاص تسهيالت لدخول 

قطاع االسكان وزيادة االستثمارات في هذا القطاع.

ج���اءت هذه التوصيات في ختام مؤتمر«الحق في الس���كن وإعادة إعمار 

قطاع غزة«، الذي نفذته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، اليوم، ضمن 

حملة مناصرة الحق في السكن في ضوء استمرار االنتهاكات التي تطال 

هذا الحق، خاصة مع تأخر إعادة إعمار ما دمره االحتالل االسرائيلي خالل 

عدوانه على قطاع غزة عام 2014 .

افتت���ح المؤتم���ر الذي اش���تمل على جلس���تين، عصام يون���س، نائب 

المف���وض العام للهيئة،  وقال :« إن المؤتم���ر يأتي تأكيدًا على الحاجة 

الملحة ألث���ر فاعل وجدي في موضوع إعادة االعم���ار في ظل التحركات 

الدولية والمحلية غير المجدية«، مؤكدًا على ان خطوات إعادة اإلعمار البد 

أن تتضمنها محاسبة ومساءلة دولية لما اقترفه االحتالل اإلسرائيلي.

وتحدث في الجلس���ة األولى من المؤتمر الدكتور ناجي س���رحان وكيل 

وزارة األشغال العامة واإلسكان، موضحًا أن القطاع يحتاج إلى ما يزيد عن 

196,000 وحدة س���كنية حتى نهاية 2020، مطالبًا المؤسسات الدولية 

بالضغط على إس���رائيل لرف���ع الحصار عن القط���اع، ومطالبة المانحين 

وجميع الش���ركاء للعمل بأقص���ى جهد من أجل إعط���اء األولوية لقطاع 

اإلسكان.

من جانبه قال الس���يد رفيق عابد رئيس برنامج البنية التحتية وتطوير 

المخيمات في وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين)األنروا(، 

أن وكال���ة الغوث لعب���ت دورًا بارزًا في دعم الحق في الس���كن في قطاع 

غزة، بداية بإنتاج مش���اريع س���كنية كبيرة ومتكاملة كالحي السعودي 

واإلماراتي    والهولندي وغيرها، باإلضافة إلى إعادة بناء وإصالح البيوت 

المهدمة  جزئيًا من خالل برنامج تسجيل المستفيدين.

واختتم الجلس���ة منس���ق التوعية والتدريب في الهيئة، بهجت الحلو، 

بالحديث عن واقع الحق في السكن وإعادة اعمار قطاع غزة واالنتهاكات 

الت���ي طالت ه���ذا الحق وال زال���ت آثارها مس���تمرة، وأش���ار كذلك إلى 

الضمانات القانونية للحق في الس���كن وفق المعايي���ر الدولية لحقوق 

اإلنس���ان، والتزامات إعمال هذا الحق، ومكانة الحق في السكن في إطار 

منظوم���ة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومفاهيم اإلعمال 

التدريج���ي والتراكمي وفي المقابل طبيع���ة االلتزامات األخرى الفورية. 

مش���ددًا على االلتزامات الواقعة على دولة فلسطين بموجب انضمامها 

للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي 

صلبها الحق في السكن.

وافتت���ح الجلس���ة الثانية د.محمد النحال أس���تاذ القان���ون الدولي في 

الجامعة اإلسالمية، متحدثًا عن الحماية القانونية في الحق في السكن، 

مبين���ًا التناقض الكبير بين النص���وص القانونية التي تحمي الحق في 

الس���كن والواقع الذي يعيشه س���كان قطاع غزة«. وأكد النحال أن هناك 

مس���ؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي والمحلي، بسبب غياب 

تطبيق النصوص والتش���ريعات التي كفلت الح���ق في القانون الدولي 

اإلنساني والقانون األساسي الفلسطيني.

من جهته، تطرق ماهر عيسى رئيس التحالف المدني للرقابة على إعادة 

اإلعمار إلى  دور الفعاليات الش���عبية في ممارس���ة الحق في المتابعة، 

واقت���راح الحلول لتحقيق التوزي���ع العادل ألصحاب المن���ازل المدمرة، 

مش���ددًا على ض���رورة مراجعة كل اإلج���راءات المتخذة حي���ث أن أكثر 

من%50 م���ن المبالغ المرصودة إلعادة االعمار اس���تنفذت مقابل 10% 

فقط مما أعيد تعميره.

خالل مؤتمر نظمته الهيئة المستقلة.. 

الدعوة إلى إيجاد آلية فعالة إلعادة اإلعمار في قطاع غزة
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أم���ا  د.ماهر الطباع  مدير العالقات العامة واإلعالم في الغرفة  التجارية، 

فقدم عرضًا احصائيًا ألرقام توضح م���ا وصلت إليه عملية إعادة االعمار، 

مبينًا أن قطاع اإلنشاء متوقف منذ حوالي 10 سنوات بعد فرض الحصار 

اإلسرائيلي، وأن القطاع يحتاج لوضع خطة لتوفير مسكن مالئم لألجيال 

القادمة بالتوازي مع عملية إعادة االعمار، مقارنة بالزيادة السكانية التي 

وصلت إلى أكثر من 2 مليون نسمة.

رحت خاللها العديد من 
ُ
وتخلل جلسات المؤتمر مداخالت من الحضور، ط

التس���اؤالت التي تس���تهجن تأخر إعادة اإلعمار والحالة الصعبة التي ال 

يزال يعيش���ها النازحون بسبب فقدان منازلهم منذ ما يزيد عن عامين، 

داعين إلى ضرورة وضعهم من قبل المس���ؤولين في صورة ما يجري في 

ملف إعادة اإلعمار، وضمان العمل ضمن سياس���ات راشدة  تمكنهم من 

التمتع بهذا الحق.

نفذت الهيئة المستقلة في إطار متابعاتها الالحقة لمؤتمر الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة، سلسلة زيارات استهدفت المشاركين بأوراق عمل 

في المؤتمر، وصحفيين وممثلي وس���ائل اإلعالم وناشطين عبر مواقع التواصل االجتماعي قاموا بتغطيات إعالمية للمؤتمر، قام خاللها كل من بهجت 

الحلو منس���ق التوعية والتدريب ونسمة الحلبي منس���قة اإلعالم والعالقات العامة، بتقديم شهادات شكر تعبيرًا عن تقدير الهيئة لهذه المشاركات 

والتغطيات اإلعالمية، مثمنين هذه الجهود التي تعزز الحق في الس���كن والمطالبات الحثيثة إلعمال هذا الحق، وعلى هامش هذه الزيارات تم تبادل 

األفكار حول آليات تنظيم مبادرات توعوية وتثقيفية حول مبادئ حقوق اإلنسان تستهدف العاملين في المؤسسات اإلعالمية.

 زيارات الحقة لمتابعة مؤتمر الحق في السكن 
وإعادة إعمار قطاع غزة 
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يعتبر الحق بالتنظيم النقابي أحد حقوق اإلنس���ان األساسية وتسعى 

الدول الى تشريع القوانين التي تكرس الحق بالتنظيم النقابي وتكفل 

اليات تنظيمة بما يتناسب مع القوانين والمعاهدات الدولية ، وفي هذا 

الس���ياق ال بد من التطرق الى مجموعة من المعهدات الدولية والقوانين 

الوطنية التي أكدت على الحق بالتنظيم النقابي في فلسطين .

 : المواثيق الدولية :
ً
أوال

 جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948 في الفقرة رقم )4( 

من المادة رقم )23( على أنه » لكل شخص حق إنشاء النقابات مع األخرين 

واإلنضمام إليها من أجل حماية مصالحة » . وأكد العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية لع���ام 1966 في المادة  

رقم )8(  على أنه » يحق لكل ش���خص في تكوين النقابات باالش���تراك 

م���ع أخرين وفي ذل���ك اإلنضمام الى النقابة الت���ي يختارها ، دونما قيد 

س���وى قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية 

واالجتماعية وحمايتها ، وال يجوز اخضاع ممارس���ة هذا الحق اليه قيود 

غي���ر تلك التي ينص عليها القانون وتش���كيل تدابير ضرورية لصيانة 

األم���ن القوم���ي أو النظام العام أو لحماية حق���وق االخرين  وحرياتهم ، 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق السياس���ية والمدنية لعام 1966م 

: أكدت المادة رقم )22( » لكل فرد الحق في المش���اركة مع األخرين بما 

في ذلك تشكيل النقابات أو اإلنضمام إليها لحمايه مصالحة »، وأكدت 

اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم النقابي رقم 

)87( للع���ام 1948م والتي اكدت  ف���ي المادة رقم )2( على أنه » للعمال 

وأصحاب العم���ل  دون تمييز من أي نوع الحق في إنش���اء ما يختارونه 

هم أنفس���هم من منظمات دون أن يرتهن ذل���ك بغير قواعد المنظمة 

المعنية وذلك دون ترخيص مس���بق »،  كما جاء في المادة )23/4( على 

انه للعمال واصحاب العمل الحريه التامة في تكوين وتشكيل منظمات 

تداف���ع عنهم وتبين مطالبهم .  وأكدت اتفاقية العمل الدولية الخاصة 

بتطبيق مبادئ ح���ق التنظيم النقابي  والمفاوضات الجماعية رقم )97( 

لعام 1949م والتي اكدت على  أن للعمال الحق  في ممارس���ة أعمالهم 

النقابية  دون أي أعمال تميييزية ضددهم ، وفي اتفاقية العمل العربية 

رق���م )8(للعام 1977م بش���أن الحريات والحق���وق النقابية  فقد  اكدت 

عل���ى » لكل من العمال وأصحاب العم���ل  أيًا كان القطاع  الذي يعملون 

فيه ، أن يكونوا دون إذن مس���بق فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها 

لترعى مصالحهم  وتدافع عن حقوقهم  وتعمل على تحس���ين حالتهم 

المادية  واالجتماعية ، وتمثلهم أمام الجهات المختلفة ، وتس���هم في 

رفع الكفاي���ة االنتاجية،وفي تحقيق الخطط الت���ي تهدف الى التقدم 

االقتصادي واالجتماعي .

ثانيًا : القوانين والتشريعات الوطنية .

يعتبر القانون األساس���ي الفلس���طيني المصدر األساسي للتشريعات 

الوطني���ة التي أكدت ف���ي الفقرة الثالثة من الم���ادة رقم 25 على الحق 

في التنظيم النقابي  بم���ا يكفلة احكام القانون ، كما أكد قانون العمل 

الفلس���طيني رقم )7( لس���نة 2000  في المادة رق���م )5( على » للعمال 

وأصح���اب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أس���اس مهني 

به���دف رعاية مصالحهم  والدف���اع عن حقوقهم ، كم���ا وحمى قانون 

العمل الفلس���طيني الحق بالتنظيم النقاب���ي من خالل المادة رقم )39( 

حين اعتبر ان الحاالت التالية  ال تبرر انهاء العمل  من قبل صاحب العمل  

وهي االتنخراط  او المش���اركة في انشطة نقابية خارج اوقات العمل  او 

اثن���اء العمل اذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل ، أو اقدام العامل على 

تمثي���ل العمال  او اقدام العامل على رف���ع قضية ضد صاحب العمل او 

مشاركة في اجراءات ضد صاحب العمل .

في  النقابي  التنظيم  في  بالحق  المتعلقة  االنتهاكات  ثالثا: 
االراضي الفلسطينية :

إن الفج���وة م���ا زالت واس���عة بين النظري���ة والتطبيق ، حي���ث أن واقع 

التنظيم النقابي في فلسطين يشهد حالة من التراجع وانخفاض مؤشر 

الحقوق والحريات النقابية وذلك على مس���توى السياسات والممارسات 

الحكومية  وعلى مس���توى تجاهل القطاع الخاص لهذا الحق والحد من 

ممارسته وارتفاع نسبة الفصل على خلفية العمل النقابي ، ففي 11-7-

2014 أصدر ديوان الرئاس���ة مذكرة قانونية تعتبر نقابة العاملين في 

الوظيفة العامة جس���م غير ش���رعي بناء على توصيات اللجنة الرئاسية 

الت���ي كانت قد اصدرت 24-5-2012 مذكرة قانونية تقول ان النقابة لم 

تنشأ بأي مس���وغ قانوني  وفي 11-11-2014 اعتبر مجلس الوزراء انها 

جسم غير شرعي بعدما كانت الشرطة قد إعتقلت رئيس النقابة ونائبة 

بتاري���خ 6-11-2014 وترافق ذلك مع قيام جهاز االمن الوقائي باعتقال 

مجموعة من أعضاء النقابة أثناء إحتجاجهم على توقيف رئيس النقابة 

في مخالفة واضحة للحق في التنظيم النقابي ، كما ش���هد العام 2016 

الحق بالتنظيم النقابي
إعداد: أنس بواطنة
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إعداد: أنس بواطنة

االضراب االكبر على مستوى الحركة النقابية الفلسطيبنية منذ سنوات 

وه���و إضراب المعلمين حيث ش���ارك أكثر من عش���رين ألف معلم في 

إعتص���ام مركزي أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله بتاريخ 2016-2-16  

لتق���وم االجهزة االمنية في اليوم التال���ي باعتقال 22 معلم من مناطق 

الضفة الغربية على خلفية المش���اركة في االعتتصام  وفي مرحلة اخرى 

عمدت االجهزة االمنية الى اقامة الحواجز على مداخل المدن الفلسطينية 

وخصوصا مدينة رام الله والبيرة بهدف منع وصول المعلمين الى مكان 

االعتص���ام في انتهاك واضح للح���ق في التنظي���م النقابي والحق في 

التجمع الس���لمي والحق ف���ي التعبير  والرأي ، وم���ا زال قانون النقابات 

في قطاع غ���زة والصادر عن حكومة حماس س���اري المفعول بالرغم من 

كل المحاوالت التي  بذلتها النقابات ومؤسسات المجتمع المدني تجاة 

رف���ض القانون لما فية من انتهاكات تتعل���ق بالحق بالتنظيم النقابي 

ومخالفته للمواثيق والقوانين الدولية  وعلى الرغم من تش���كيل حكومة 

الوفاق الوطني اال ان ذلك لم يس���اعد على وقف القانون الصادر في غزة 

، وش���كل هذا القان���ون معيقًا للنقابات في عق���د مؤتمراتها الدورية أو 

النقابات التأسيس���ة، حيث ان النقابات تجد نفس���ها أمام تناقض في 

العالقة م���ع وزارة العمل ووزارة العدل على أث���ر القانون الجديد وترتب 

على ذلك عدم قدرة العاملين على حماية حقوقهم العمالية نظرأ لعدم 

تعاطي أصحاب العمل مع أجس���ام غير ممثلة للعمال ويساهم ذلك في 

مزيد م���ن االنتهاكات بحق العاملين والتحاي���ل على حقوقهم المادية 

والمعنوية .

ان غي���اب قان���ون ينظم الحق ف���ي التنظيم النقابي  وضع���ف الرقابة 

الحكومي���ة  وتزاي���د مؤش���ر االنتهاكات تج���اة العمال - حيث تش���ير 

االحصائيات الى ان %75 من المنش���ات الفلس���طينية ال تطبق قانون 

العمل الفلس���طيني الذي يعتبر الحد االدن���ى للحقوق - أدى الى تراجع 

دور النقاب���ات وزي���ادة القيود على العاملين تج���اه حقهم في التنظيم 

وممارس���ة نش���اطهم النقابي ، وفي هذا االطار ال ب���د للدولة من تحمل 

مسؤولياتها من خالل :

< االسراع في طرح قانون التنظيم النقابي للنقاش العام من قبل اطراف 
الحوار االجتماعي الثالث في ظل غياب المجلس التشريعي .

< زي���ادة العقوبات في القانون وعدم االكتفاء بدفع الفصل التعس���في 
وانما وضع عقوبات مش���ددة تجاه فصل العاملين من عملهم بسبب 

ممارستهم لحقهم النقابي .

< احترام الحق في التعبير والحق بالتجمع السلمي من قبل الحكومة .
< اإلكتفاء بإداع األوراق الخاص���ة بالنقابة وعدم ربطها باإلفادة البنكية 

الن ذلك يعتبر إحدى أشكال التضيق على النقابات .

< احترام الحق في المفاوضة الجماعية دون الضغط على ممثلي العمال 
أو تهديديهم من قبل الحكومة أو أصحاب العمل .

< الحق في اإلضراب من قبل العمال ونقاباتهم وفق القانون .
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يتك���ون نظام األم���م المتحدة من منظمة األمم المتح���دة ذاتها وعديد 

من المنظمات التابعة لها التي تس���مى برام���ج وصناديق ومفوضيات 

ووكالت متخصصة. ولكل واحدة من تلك المنظمات أعضائها وقيادتها 

م���ول برام���ج األمم المتح���دة وصناديقه���ا بالتبرعات 
ُ
وميزانيته���ا. وت

مول 
ُ
الطوعية. أما الوكاالت المتخصصة فهي منظمات دولية مستقلة ت

بالمساهمات المحددة القيمة والتبرعات الطوعية.

لقد انضمت فلس���طين الى عدد م���ن هذه ال���وكاالت والمنظمات ومن 

ضمنه���ا منظمة األمم المتحدة للجن���ة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

اسيا )ESCWA(، مقرها الرئيس���ي في بيروت، وعضوية دولة فلسطين 

فيها عضوية كاملة؛ ومنظمة األم���م المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)UNESCO(، مقره���ا الرئيس���ي ف���ي باريس، عضوية كامل���ة؛ ومنظمة 

الجمارك العالمية )WCO(، مقرها في بروكس���ل ودولة فلس���طين عضو 

فيه���ا؛ و منظمة األغذية والزراعة )FAO(، مقرها روما، ودولة فلس���طين 

عضو مراقب فيها؛ و منظمة العم���ل الدولية )ILO( مقرها جنيف، دولة 

فلسطين عضو مراقب فيها؛ و منظمة الصحة العالمية )WHO(، مقرها 

جنيف، دولة فلسطين عضو مراقب .

تلعب االمم المتحدة باجهزتها وهياكلها الرئيسية دورا فاعاًل وبارزًا في 

حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية ويقف على رأس هذه االجهزة 

المجل���س االقتصادي واالجتماعي وما ينبثق عن���ه من منظمات وبرامج 

ووكاالت متخصصة محتلفة التخصصات واالهتمامات. 

المجلس االقتصادي واالجتماعي

المجل���س االقتص���ادي واالجتماعي ه���و قلب منظومة األم���م المتحدة 

لتحقيق األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة - االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية. وهو المنبر الرئيس���ي لتش���جيع النقاش واألف���كار المبتكرة، 

دمًا، وتنس���يق الجه���ود لتحقيق األهداف 
ُ
وصياغة التوافق للس���ير ق

المتف���ق عليها دوليًا. وهو مس���ؤول أيضًا عن متابع���ة مؤتمرات األمم 

المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

        وقد أنش���أ ميثاق األمم المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

في عام 1946 بوصفه أحد الفروع الستة لألمم المتحدة.

تنص الم���ادة 18 من العهد الدول���ي الخاص بالحق���وق  االقتصادية 

واالجتماعي���ة والثقافي���ة 1966 » للمجلس االقتص���ادي واالجتماعي، 

بمقتضى المس���ؤوليات التي عهد بها إليه ميث���اق األمم المتحدة في 

مي���دان حقوق اإلنس���ان والحريات األساس���ية، أن يعقد م���ع الوكاالت 

آليات حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية من 
خالل الصناديق والبرامج والوكاالت المتخصصة 

المتخصصة م���ا يلزم من ترتيب���ات كيما توافيه بتقاري���ر عن التقدم 

المحرز ف���ي تأمين االمتثال لما يدخل في نطاق أنش���طتها من أحكام 

هذا العه���د، ويمكن تضمين ه���ذه التقارير تفاصيل ع���ن المقررات 

والتوصيات التي اعتمدتها األجهزة المختصة في هذه الوكاالت بشأن 

هذا االمتثال« .

البرامج والصناديق التابعة لألمم المتحدة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يعمل برنامج األمم المتح���دة اإلنمائي في نحو 170 

بلدا وإقليما ليس���اعدها ف���ي مواصلة إح���راز تقدم 

مس���تدام من خ���الل القض���اء على الفق���ر والحد من 

التف���اوت فضال عن بن���اء المرونة الالزم���ة. ويضطلع 

البرنام���ج — بصفت���ه الوكالة األممي���ة المتخصصة 

في المس���ائل التنموية — بدور حاسم في مساعدة 

البلدان علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يونسيف

تعنى منظم���ة األمم المتحدة للطفولة المش���هورة 

اختصارا ب�«يونسيف«  بتقديم المساعدة اإلنمائية 

واإلنسانية لألطفال واألمهات.

برنامج األغذية العالمي

يرمي برنام���ج األغذية العالمي — وه���و أكبر وكالة 

إنس���انية في العالم — إلى القضاء على الفقر وسوء 

التغذية. فف���ي كل عام، يوافر البرنام���ج الغذاء لما 

يناهز 80 مليون فرد في 75 بلدا.

IFAD الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ل���م يزل الصن���دوق — منذ إنش���ائه في عام 

1977 — يص���ب تركيزه عل���ى خفض الفقر 

في المناطق الريفية والعمل مع س���كان تلك 

المناطق ف���ي كل أنحاء العال���م للقضاء على 

الفقر والجوع وسوء التغذية قضاء مبرما فضال 

إسالم التميمي 
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عن زيادة معدالت االنتاج وتحسين المداخيل وبالتالي تحسين جودة 

معايشهم.  

يهدف إلى تمكين الفقراء من النس���اء والرجال في ريف الدول النامية 

ن 
ٔ
لتحقي���ق مدخول اكبر وتحس���ين االم���ن الغذائي لديه���م. وحيث ا

ن المجال مفتوح لالنضمام إلى 
ٔ
فلس���طين عضو في منظمة اليونسكو وا

ية دولة عضو في االمم المتحدة او في اي من وكاالتها 
ٔ
مام ا

ٔ
الصن���دوق ا

المتخصصة او في وكالة الطاقة الذرية الدولية فإن ما هو مطلوب تقديم 

طل���ب إلى مجلس محافظ���ي الصندوق. علما بأن الصن���دوق ينفذ حاليا 

بعض البرامج الثانوية في فلس���طين واالنضمام إليه سيمكن فلسطين 

من االستفادة من تمويله الرئيسي للمشاريع. 

IMF صندوق النقد الدولي

االقتصادي  الدولي النم���و  النق���د  يعزز صن���دوق 

وفرص العمل من خالل تقديم المس���اعدة المالية 

المؤقتة إلى البلدان بما يس���اعد في تعديل ميزان 

المدفوعات والمس���اعدة التقني���ة. وللبنك الدولي 

قروضا غير مس���ددة لدى 74 بلدا تصل قيمتها 28 

بليون دوالر أمريكي. 

يتم التعامل مع فلس���طين من الصندوق كمنطقة جغرافية تحت اسم 

الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة ولديه ممثل مقيم لدى الس���لطة الوطنية 

الفلسطينية منذ نشوئها. وتستفيد فلسطين حاليا من البرامج والخبرات 

التي يقدمها الصندوق بتقديمه المشورة ومراقبة التطوارت والسياسات 

االقتصادية والمالية ومس���اعدة سلطة النقد، وتقديم المساعدة الفنية 

والتدريب لمٔوسس���ات الس���لطة، لكنها ال تس���تفيد من مهمة إقراض 

البلدان األعض���اء التي تمر بمش���كالت في موازي���ن مدفوعاتها، ليس 

ا لدعم سياس���ات التصحيح 
ً

يض
ٔ
فقط إلمدادها بالتمويل المٔوقت وانما ا

واإلصالح الرامية إلى حل مشكالتها األساسية. والٕ  يمكن الحصول على 

هذه الميزة إال للدول األعضاء ويعتبر االنضمام إلى الصندوق هو األكثر 

ن عضوية الصندوق متاحة لس���ائر البلدان وفق التوقيت 
ٔ
صعوبة م���ع ا

والش���روط الت���ي يقررها مجلس المحافظين. وتس���تند هذه الش���روط 

ومنها الشروط المتعلقة باالشتراكات إلى مباديء متوافقة مع المباديء 

المطبقة على البلدان األخرى األعضاء بالفعل في الصندوق حسب المادة 

الثانية-الفقرة (ب)، علما بأن الواليات المتحدة األمريكية تس���يطر على 

ن تكون الرس���وم عالية نس���بيا بما يتناسب مع 
ٔ
غلبية األصوات. يتوقع ا

ٔ
ا

الناتج القومي االجمالي ومع ذلك سيشكل االنضمام الى صندوق النقد 

الدولي قوة معنوية كبيرة لالقتصاد الفلسطيني يمنحها ثقة كبيرة في 

تعامالتها الدولية ناهيك عن امكانية تقديم الصندوق قروض ميسرة 

كبيرة لدولة فلسطين. لذا البد من السعي الدائب والمنظم لالنضمام إلى 

الصندوق وتقدي���م طلب إلى مجلس المحافظين والعمل على اعت ارف 

رسها الواليات المتحدة1.
ٔ
الدول صاحبة غالبية االسهم بفلسطين وعلى ا

1    إعداد د. حازم الشنار، ورقة خلفية أولويات ومتطلبات انضمام فلسطين للمنظمات االقتصادية الدولية، 
معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ) ماس (، آب 2015

وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

وكاالت األم���م المتح���دة المتخصصة هي 

منظمات مستقلة تعمل مع األمم المتحدة. 

وتعمل هذه المنظم���ات مع األمم المتحدة 

من خالل اتفاق���ات ، فبعضها كان موجودا 

قبل الح���رب العالمية األولى، وبعضها كان 

متصال برابطة األمم، ف���ي حين أن بعضها 

أنشأت نشوء متزامنا مع تأسيس األمم المتحدة أو أن األمم المتحدة هي 

نفس���ها التي أنش���أتها. أما بعضها اآلخر فأنشأتها األمم المتحدة عند 

ظهور حاجات تتطلب ذلك.

البنك الدولي

يركز البنك الدولي على الحد من الفقر وتحسين 

معايير المعيش���ة في جميع أنح���اء العالم من 

خ���الل تقديم ق���روض ذات فوائ���د منخفضة 

وق���روض ائتمانية بدون فوائ���د ومنحا للبلدان 

النامي���ة الس���تخدامها في التعلي���م والصحة 

والهياكل األساس���ية واالتصاالت فضال عن مجال أخرى. ويعمل البنك 

الدولي في أكثر من 100 بلدا 

 )WORLD BANK( مجموعة البنك الدولي

عل���ى غرار صندوق النق���د الدولي يتم التعامل مع فلس���طين كمنطقة 

جغرافي���ة الضفة الغربية وقطاع غزة وللبنك مكتب تنس���يق منذ قدوم 

الس���لطة. ويقوم البنك ببرامج متعددة في األراضي الفلس���طينية تركز 

عل���ى البنية التحتي���ة من طرق وانش���اءات ومياه واس���تدامة العمالة..

ال���خ ويجري تمويلها بمن���ح من البنك. وبالرغم م���ن الصعوبات الجمة و 

الرس���وم العاليةٕ  نس���بيا التي من المتوقع فرضه���ا لنيل عضوية دولة 

فلس���طين فيه، ومع ان فلسطين تس���تفيد بدون مثل هذه االلت ازمات 

من العديد من الب ارمج التي ينفذها البنك في اال ارضي الفلس���طينية 

ومع ان انضمام دولة فلس���طين س���يحرمها من االستفادة من الب ارمج 

المخصص���ة الى الدول االقل نم���وا اال ان الحصول على عضوية مجموعة 

البنك الدولي س���وف يفتح االفاق واس���عة امام استفادة فلسطين من 

الموازنات والبرامج الرئيس���ية والقروض الميس���رة التي يقدمها البنك 

والوكاالت المتفرعة عنه.

 WHO منظمة الصحة العالمية

العالمية مس���ؤولية  الصحة  على منظمة  تقع 

حم���الت التحصي���ن العالمية بما يس���تجيب 

لحاالت الطوارى العالمة، حيث تكافح المنظمة 

وب���اء األنفلون���زا فضال عن تصدره���ا الجهود 

العالمية في الحمالت الرامية إلى القضاء على 

األمراض القاتلة مثل شلل األطفال والمالريا. 
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UNESCO يونسكو

تأسس���ت منظمة األم���م المتحدة 

 ، الثقاف���ة  و  العل���م  و  للتربي���ة 

اليونسكو، عام 1945 و هي تتألف 

اليوم من 193 دول���ة عضوا. تركز  

عل���ى كل ما يتعلق بتدريب المعلم 

للمس���اعدة في تحس���ين التعليم على الصعيد العالم���ي بما يحمي 

المواقع الثقافية التاريخية المهمة. وفي عام 2014، أضافت يونسكو 

28 موقعا تراثيا إلى قائمة مواقع التراث العالمي للكنوز التي ال يمكن 

استبدالها. 

وفي فلس���طين يواصل االحتالل االس���رائيلي، انتهاكات���ه الممنهجة 

وواس���عة النطاق لحقوق شعبنا الفلس���طيني، وخاصة حقه في تقرير 

المصير، وغيرها من الحقوق مجال اختصاص اليونس���كو. ويواصل، على 

الرغم من كافة الق ار ارت والمناش���دات الدولية، بالتوس���ع على حساب 

اصحاب االرض االصليين، من خالل بناء المس���توطنات غير الش���رعية، 

ويمنح الحماية للمس���توطنين، ويحاصر قطاع غزة ويرتكب ج ارئم ضد 

االنس���انية وج ارئم تقع ضمن اختصاص المحكم���ة الجنائية الدولية، 

شجار الزيتون الفلسطينية التي يعود عمرها 
ٔ
ويقطع االش���جار، وخاصة ا

إل���ى 3 االف ع���ام، باالضافة الى ما تقوم به اآلن ف���ي مدينة الخليل من 

جرائم ينفذها المس���توطنين المدعومين من قبل قوات اإلحتالل، وهو 

مشهد يتكرر في مدينة القدس المحتلة في المسجد األقصى المبارك، 

في محاوالت لتقس���يم الحرم الش���ريف مكانيا وزماني���ا، االمر الذي قد 

حمد عقباه. ويتعرض التراث 
ُ
ي���ٔودي في حال تواصله إلى نزاع ديني ال ت

الفلس���طيني إلى التدمير واالستيالء الممنهج، حيث صادرت واستولت 

إسرائيل، الس���لطة القائمة باالحتالل، على المواقع التاريخية والثقافية 

والديني���ة والطبيعية، وّجرفت ح���ارة المغاربة في البل���دة القديمة في 

القدس، واخضعت التراث الثقافي لتش���ريعاتها، وتس���تخدم نظامها 

القضائ���ي لتبري���ر اعمالها غير القانونية، حيث ت���م تقدير ما تم نهبه 

س���نويا بين االعوام ١٩٦٧ و ١٩٩٢ ب ٢٠٠ الف قطعة اثرية وهو مس���تمر 

حتى االن، ويحاول االحتالل تزوير التاريخ، والحقائق التاريخية االصيلة 

للمنطقة، عن طريق استمرار حفرياته غير القانونية في مدينة القدس 

خرى من األرض الفلس���طينية المحتلة ، لطمس 
ٔ
ماكن ا

ٔ
القديم���ة، وفي ا

المعالم األثرية والت ارثية ذات الهوية الفلس���طينية والكنعانية التي 

تدل على هوية االرض من ِقدم التاريخ2.

 ILO منظمة العمل الدولية

العمل  الدولية حقوق  العم���ل  تعزز منظمة 

عل���ى الصعي���د الدولي من خالل تش���كيل 

المعايي���ر الدولية المعني���ة بحرية تكوين 

الجماعية  والمفاوض���ات  عمالي���ة  اتحادات 

التربية والعلم والثقافة »  العام لمنظمة  المؤتمر  الفلسطيني في  الخارجية  المالكي وزير  2   كلمة د رياض 
اليونسكو« الدورة 38 باريس ، 2015 

والقضاء على الس���خرة وتعزيز تس���اوي الفرص المتاحة وقيم التعامل 

المنصف.

سعًيا لتحسين ظروف العاملين والمساهمة في مواجهة البطالة والفقر 

تحتاج فلسطين الى مساعدة هذه المنظمة وخبراتها. وللمنظمة مكتب 

وبرامج في فلس���طين منذ قيام الس���لطة ال تزيد ميزانيتها على بضعة 

ماليين تتم تغطيتها من ميزانية المساعدات االستثنائية المخصصة 

إلقليم الش���رق األوسط. وبانضمام فلس���طين إلى المنظمة سيتيح لها 

تلقائيا االنضمام إلى ع���دد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية الهامة 

عمال اللجان الفنية حول العناصر والموارد األساس���ية 
ٔ
والمش���اركة في ا

المتعلق���ة بالبرامج المختلفة للمنظمة، و تلك المتعلقة ليس بش���روط 

وظروف العم���ل والضمان االجتماعي والتأهي���ل الفني والمهني وهي 

الموضوعات األساسية التي يدور الصراع حولها مع االحتالل اإلسرائيلي 

مما سيساعد فلسطين في مهام المس���اندة التي تقوم بها للدفاع عن 

مواردها البشرية وللضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد االقتصاد 

والعمال الفلس���طينيين. س���وف يترت���ب على االنضمام دفع رس���وم 

ن تكون عالية كم���ا تتطلب العضوية في المنظمة 
ٔ
اش���تراك وال يتوقع ا

الت���زام العضو بدس���تورها وباالتفاقيات والمواثي���ق المتعلقة بعملها 

مث���ل تلك المتعلقة بعمل االطفال والنس���اء والعم���ل الالئق والحماية 

االجتماعي���ة للعمال...الخ. كما يش���كل انضمام دولة فلس���طين فرصة 

مهمة  لالس���تفادة من المشاريع والبرامج الفنية التي تنفذها المنظمة 

والميزانيات االعتيادية والموارد التي تخصصها لتنفيذها، للمساهمة 

في محاربة البطالة و الفقر من خالل عمليات التنمية المستدامة. 

)FAO( منظمة األغذية والزراعة

تتصدر منظم���ة األغذي���ة والزراعة الجه���ود 

الدولي���ة المبذول���ة لمكافحة الج���وع. وتعمل 

المنظم���ة بوصفها منتدى للتفاوض بش���أن 

االتفاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية، 

فض���ال عن أنه���ا مص���درا للمعرف���ة التقنية 

والمعلومات الضرورية لتقديم المساعدة في 

مجال التنمية.

همية انضمام فلس���طين إلى هذه المنظمة التي من الممكن 
ٔ
ال تخفى ا

ن تس���اندها في جهودها للنهوض بالقط���اع الزراعي واألمن الغذائي 
ٔ
ا

وه���و القطاع االقتص���ادي اإلنتاجي األهم واألكثر تعرضا إلى سياس���ة 

التدمي���ر الممنهجة من االحتالل بحيث تده���ور نتيجة لذلك فهبطت 

نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من %15 إلى %3 منذ قيام 

الس���لطة. والفاو منظمة اقتصادية تتمثل مهمته���ا في تعزيز القدرة 

اإلنتاجية الزارعية وفي النهوض بمستويات التغذية وتحسين األوضاع 

المعيش���ية لسكان الريف، واإلسهام في نمو االقتصاد العالمي، وتقوم 

المنظم���ة بوصفها منظمة للمعرفة بتوليد واقتس���ام معلومات حيوية 

بش���أن الزراع���ة والموارد الطبيعي���ة واألغذية، وذلك على ش���كل منافع 

عالمي���ة عامة. وبرامج المنظمة ال تزيد ميزانيته���ا على 13 مليون دوالر 

من ميزانية المساعدات االستثنائية المخصصة إلقليم الشرق األوسط. 
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وانضمام فلسطين إلى المنظمة سيتيح لها االستفادة من الميزانية االعتيادية للمنظمة التي تقدر عام 2014/2015 بنحو مليار دوالر بينما الميزانية 

ن انضمام فلس���طين إلى المنظمة س���يتيح لها تلقائيا االنضمام إلى عدد من االتفاقيات 
ٔ
االحتياطية (التبرعات الطوعية) نحو مليار ونصف دوالر. كما ا

والمعاهدات الدولية الهامة حول العناصر والموارد األساس���ية المتعلقة بالزارعة والتغذية مثل األراضي والمياه والبيئة والمناخ والتصحر..الخ، و تلك 

المتعلقة ليس باإلنتاج فحسب بل حتى التجارة وهي العناصر األساسية التي يدور الصراع حولها مع االحتالل اإلسرائيلي مما سيساعد فلسطين في 

مهام المساندة التي تقوم بها للدفاع عن مواردها الزراعية وللضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد الزراعة الفلسطينية.

ومن هنا فإن انضمام دولة فلس���طين إلى هذه المنظمة سيس���اهم في تحس���ين القدرة اإلنتاجية للقطاع الزارعي ورفع مس���تويات التغذية للسكان 

والمس���اهمة في محاربة الفقر والبطالة من خالل عمليات التنمية المستدامة، وذلك بتقديم طلب من وزارة الخارجية إلى المدير العام للمنظمة لعرضه 

قصاه شهر شباط 2017. حيث يتم طلب للعضوية مصحوًبا بوثيقة رسمية تعلن 
ٔ
على اجتماع الهيئة العامة القادم مع ضرورة تقديم الطلب في موعد ا

فيها قبولها اللت ازمات الدستور السارية وقت االنضمام حسب المادة الثانية، الفقرة )2(3. 

3   إعداد د. حازم الشنار، ورقة خلفية أولويات ومتطلبات انضمام فلسطين للمنظمات االقتصادية الدولية، معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ) ماس (، آب 2015 
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المستقلة  للهيئة  السنوي  التقرير  يتسلم  الرئيس 
لحقوق اإلنسان للعام 2015

رام الل���ه 8--6 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 2016  تس���لم رئيس 

دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق 

اإلنسان للعام 2015.

جاء ذلك خالل اس���تقبال سيادته، اليوم األربعاء، في مقر الرئاسة، لوفد 

الهيئة برئاس���ة المفوض العام د.فارسين ش���اهين، وعضوي مجلس  

المفوضين د.مم���دوح العكر، ود.أحمد حرب، ومدير ع���ام الهيئة د.عمار 

الدوي���ك، بحضور أمين عام الرئاس���ة الطيب عبد الرحيم، والمستش���ار 

القانوني لسيادته حسن العوري.

واس���تعرضت ش���اهين، أهم ما جاء في تقرير الهيئة المس���تقلة للعام 

2015� والتي تناول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين، مشيدة بما رصدته 

الهيئة من ايجابيات على صعيد حقوق االنسان خالل العام المنصرم.

وأش���ارت، إلى أن التقرير لمس التعامل االيجاب���ي مع مخاطبات الهيئة 

من قبل كافة مؤسس���ات السلطة، كذلك االهتمام بحالة حقوق اإلنسان، 

وبقرار إجراء االنتخابات البلدية خالل الفترة المقبلة.

وأكدت ش���اهين أن التقرير أش���اد كذلك بتعام���ل الرئيس مع قضية 

المعلمي���ن، وموقفه بالنس���بة لتأجيل المصادقة عل���ى قانون الضمان 

االجتماعي لحين استكمال الحوار المجتمعي الالزم.

وتطرق التقرير، إلى بعض الس���لبيات الت���ي رصدها من حاالت احتجاز  

تعس���في، وبعض حاالت التعذي���ب، وتقييد حري���ة التعبير واالعالم، 

وبعض االعتداءات التي جرت بحق التجمع السلمي.

كما تناول التقرير، قضية عودة اللجوء للسالمة األمنية، وضرورة التشاور 

بخصوص إصدار قرارات بقانون خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأش���اد الرئيس بتقري���ر الهيئة المس���تقلة لحق���وق المواطن، ورحب 

تغطية إطالق التقرير السنوي 2015

بتشكيل لجنة ثالثية تضم ممثلين عن مكتب الرئيس، ومكتب رئيس 

الوزراء، وممثلي عن الهيئة المستقلة، لمناقشة كل ما ورد من توصيات 

في التقرير السنوي للهيئة.

م التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
ّ
رئيس الوزراء يتسل

م رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، 
ّ
رام الله/ وفا- تس���ل

التقرير الس���نوي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنس���ان للعام 2015، من 

المفوض العام للهيئة فارسين شاهين، بحضور عدد من أعضاء مجلس 

المفوضين.

وثمن رئيس ال���وزراء دور الهيئة وجهودها ف���ي متابعة قضايا حقوق 

اإلنس���ان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على الش���راكة المتينة 

بي���ن الحكومة والمجتمع المدني، في س���بيل صون حق���وق المواطنين 

وحمايتها.

واس���تمع الحم���د الله إلى أهم ما ج���اء به تقرير الهيئ���ة، باإلضافة إلى 

عدد م���ن قضايا االهتمام المش���ترك،  مبديا الجاهزية لتش���كيل لجنة 

مش���تركة لمتابعة كافة توصيات تقرير الهيئة م���ع الجهات المعنية، 

باإلضافة إلى متابعة أي قضايا مستحدثة.

مجيد صوالحة
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المجلس  م 
ّ

سل
ُ

ت اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
التشريعي في غزة تقريرها للعام 2015

مت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان« ديوان المظالم«، الدكتور 
ّ
غزة/ سل

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي تقريرها الس���نوي 

الواحد والعش���رون، الخاص بوضع حقوق اإلنس���ان في فلسطين للعام 

2015، وس���لم وفد الهيئة برئاس���ة نائب المفوض العام عصام يونس، 

وعضوي مجلس المفوضين يحيى السراج، وزينب الغنيمي، ونائب مدير 

عام الهيئة جميل سرحان، ومنسق وحدة السياسات والتشريعات حازم 

هنية.

وثم���ن الدكتور بحر جه���ود الهيئة في صون وحماي���ة حقوق المواطن 

الفلس���طيني والجهود التي بذلتها إلنجاز التقرير الذي س���يكون محل 

اهتم���ام كبير بم���ا يحققه من معايي���ر حقوق اإلنس���ان، مؤكدًا حرص 

المجلس التش���ريعي الدائ���م للتعاون مع الهيئة في تس���هيل عملها 

الرقابي.

أكد يونس على أن التقرير يعكس تطورات ملفتة شهدها العام الماضي 

أثرت س���لبًا على حالة حقوق اإلنسان، مع  استمرار االحتالل اإلسرائيلي، 

وبقاء حالة االنقس���ام التي ال تزال تؤثر في مختلف مناحي الحياة ألبناء 

شعبنا، بما فيها حقوق اإلنس���ان والعملية الديمقراطية برمتها، مشيرًا 

في الوقت ذاته إلى إنجازات يعرضها التقرير تظهر التعاون والتعاطي 

االيجابي من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في غزة لتعزيز الحريات.

واس���تعرض س���رحان، أهم ما جاء في التقرير، موضحًا أن���ه تم إعداده 

وف���ق منهجية جديدة تتفق وإعداد التقارير الدولية، كنتيجة النضمام 

فلس���طين لألمم المتحدة، مش���يرًا إلى اس���تمرار أنماط من االنتهاكات 

بوتيرة متفاوتة مقارنة مع الس���نوات السابقة، ومن أبر االنتهاكات التي 

رصدته���ا الهيئة في غ���زة خالل عام 2015 التعذيب وس���وء المعاملة، 

واالحتجاز التعس���في لدى وحدة جرائم األموال، واالس���تمرار في عرض 

المدنيين أمام القضاء العس���كري، وتزايد صدور أحكام إعدام خاصة عن 

المحاكم العس���كرية، إضافة إلى تقييد حرية السفر إلى الضفة الغربية 

من قبل أجهزة أمن غزة.

والعشرون  الحادي  السنوي  تقريرها  تطلق  الهيئة 
وتغطية  كبير  إعالمي  اهتمام  وسط   2015 للعام 

موسعة 

اهتمت وس���ائل اإلع���الم على مختلف أش���كالها )المرئي���ة، المقروءة، 

المس���موعة، واإللكتروني���ة بتغطي���ة مؤتمر الهيئة ال���ذي أطلقت فيه 

تقريرها الس���نوي )الحادي والعشرون للعام 2015 وضع حقوق اإلنسان 

في فلس���طين(. وإذ تدرك الهيئة أهمية دور وس���ائل اإلعالم في نشر 

وتعميم ثقافة حقوق اإلنس���ان، فإنها تتقدم بالشكر والتقدير للزمالء 

اإلعالميي���ن والصحافيي���ن ولجميع وس���ائل اإلعالم المحلي���ة، العربية 

والدولية التي عملت على تغطية مؤتمر الهيئة الس���نوي الذي عقد في 

رام الله، وكذلك اللقاء الخاص بعرض التقرير الذي عقد بمقر الهيئة في 

مدينة غزة وأبرزت أهم توصيات التقرير وتوقفت عند معطياته الهامة 

وأثرها على منظومة حقوق اإلنسان الفلسطيني.

فقد أطلقت الهيئة  تقريرها الس���نوي حول )وضع حقوق اإلنس���ان في 

فلس���طين »الحادي والعشرون للعام 2015( خالل مؤتمر حضره ممثلون 

عن مؤسسات رس���مية )مدنية وأمنية( وأهلية، وقناصل وممثلي الدول 

األجنبية، وحقوقيون وباحثون وإعالميون وممثلو وسائل اإلعالم.

وتح���دث ف���ي المؤتمر الدكتورة فارس���ين ش���اهين المف���وض العام، 

والدكتور عمار الدويك المدير العام، واألستاذة معن دعيس، وموسى أبو 

دهيم وخديجة حسين. كما تم عرض فيديو توضيحي بأهم المعطيات 

والتوصي���ات التي تضمنها التقرير. وقد تم اس���تعراض أبرز ما جاء في 

التقرير من انتهاكات في مختلف الحقوق، عالوة على الجوانب التي طرأ 

عليها تحسن، وأبرز التوصيات لألجهزة األمنية والوزارات وصناع القرار.

وتم خالل المؤتمر تكريم ناشطين في مجال حقوق اإلنسان، الصحافي 

محمد القيق، المحامي محمد عالن، وعماد أبو شمسية، والطفلة األسيرة 

المحررة ديما الواوي.

وقالت الدكتورة ش���اهين، تأتي كتابة التقرير واإلعالن عنه من منطلق 

إيمان الهيئة بأن الرصد المستمر لحالة حقوق اإلنسان، هو من األدوات 

المهم���ة لتحس���ين حالة الحق���وق والحريات، وذلك من خالل تس���ليط 

الضوء على االنتهاكات، وعلى االختالالت في التش���ريعات والسياسات 

ر س���لبًا على حقوق اإلنسان، وتقديم التوصيات 
ّ
والممارس���ات التي تؤث

المح���ددة لمعالجتها، وأيضًا رصد أي تحس���ن أو تراجع في حالة بعض 

الحقوق.

وأضافت، يأتي إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق اإلنسان في فلسطين 

عن العام 2015، في ظل استمرار الظروف السياسية واألمنية الصعبة، 

التي يمّر بها الشعب الفلس���طيني، واستمرار انعكاسها بشكل سلبي 

على مجمل الحق���وق والحريات العامة، الفردي���ة والجماعية للمواطنين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وبين���ت المفوض الع���ام أن اس���تمرار التأثي���رات الس���لبية لالحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلس���طينية وتتفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان 

الفلسطيني في شتى مجاالت الحياة، وتزيد من المعاناة المفروضة عليه 

بس���بب سياسات وإجراءات االحتالل التي اس���تمرت حتى نهاية العام 
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2015 ، وال زالت مس���تمرة، في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها 

القدس وقطاع غزة، وشملت التدمير واالعتقال واالعتداء على المظاهرات 

والمسيرات السلمية التي تندد بسياسات االحتالل العدوانية ، وتنفيذ 

اإلعدام���ات الميداني���ة ، ومن ثمَّ احتجاز جثامين الش���هداء. عالوة على 

المعوق���ات والتحديات التي فرضت على طريق إع���ادة إعمار قطاع غزة، 

والذي تعطل بشكل كبير بسبب غياب االلتزام الدولي بتوفير الميزانيات 

المالي���ة التي تم اعتمادها، وفرض المعيقات أم���ام إدخال مواد اإلعمار 

المطلوبة إلى القط���اع، األمر الذي فاقم معاناة المواطنين وأثر بش���كل 

سلبي على مختلف مقومات الحياة األساسية لهم.

وحول األوضاع الداخلية قالت: إن األخبار حول المصالحة الفلس���طينية 

بش���ر بالخير، بكل أس���ف، وكأن اآلثار السلبية التي خلفها 
ُ
الداخلية ال ت

شكل بعد أكبر حافز لقيادة حركتي 
ُ
االنقسام الفلسطيني الداخلي، لم ت

فتح وحماس إلنهاء االنقس���ام ف���ورًا ودون أي تباطؤ. فآثار االنقس���ام 

البغيض أث���رت على مجمل منظومة الحقوق والحريات. فقد اس���تمرت 

حاالت االحتجاز التعس���في في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تنفيذ 

أح���كام المحاكم أو المماطلة في تنفيذها، والتوقيف على ذمة المحافظ 

خاصة في الضفة الغربية، وتقييد الحق في التجمع السلمي.

لقد باءت محاوالت المصالحة بالفشل، ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني 

التي تش���كلت في العام 2014 من تحقي���ق الوفاق المرجو، ولم تتمكن 

من التحضير النتخابات تش���ريعية ورئاسية، وبقيت محافظات الضفة 

الغربي���ة وقطاع غ���زة خاضعة لس���لطات قضائية وإداري���ة ومرجعيات 

قانونية مختلف���ة زادت من تعقيدات عمل الهيئة المس���تقلة لحقوق 

اإلنس���ان بس���بب االنقس���ام الجغرافي والسياس���ي من جهة، وتعدد 

المرجعيات اإلدارية والقانونية من جهة ثانية.

إن اس���تمرار تعطل عمل المجلس التش���ريعي أتاح لمؤسسات الدولة 

إمكاني���ة العم���ل دون رقابة برلمانية أو آليات للمس���اءلة أو المحاس���بة 

ف���ي إطار س���يادة القانون، أو الفصل ما بين الس���لطات. وفي ظل الفراغ 

التشريعي استمر اصدار مشاريع القرارات بقوانين والمراسيم المتعلقة 

بمختلف الش���ؤون العامة دون أن تخضع للنق���اش الكافي مع الجهات 

ذات العالقة.

وأشادت بموضوع انضمام فلسطين الى العديد من االتفاقيات الدولية 

لحقوق اإلنس���ان واهتمام الجهات الرس���مية بموضوع حقوق اإلنسان 

والوع���ي بالواجب���ات المترتبة علينا بس���بب االنضمام ال���ى االتفاقيات 

الدولية. وأشارت إلى تحسن مستوى تعاون األجهزة الرسمية مع الهيئة 

خاص���ة فيما يتعلق في موضوع زيارات الس���جون والرد على الش���كاوي 

خاصة ادعاءات التعذيب.

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان والتي تأثرت بالبنية السياسية والقانونية 

ف���ي العام 2015، انتهاكات في الحق ف���ي الحياة والحق في المحاكمة 

العادلة، والحق في الحرية واألمان الش���خصي، والمماطلة أو عدم تنفيذ 

قرارات المحاكم. ومن أبرز االنتهاكات التي سجلتها الهيئة:

حاالت االحتجاز التعس���في على خلفية االنتماء السياس���ي وعدم . 1

احترام قرارات المحاكم المتعلقة باإلفراج عن المحتجزين.

ح���االت التعذيب وس���وء المعاملة التي تقع ف���ي مراكز التوقيف . 2

واالحتجاز لدى األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

االعتداء على التجمعات السلمية والمتظاهرين من قبل رجال أمن . 3

يرتدون الزي المدني.

قطع رواتب أسرى محررين من قبل وزارة المالية. 4

التأخير أو المماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم.. 5

استمرار التوقيف على ذمة المحافظ.. 6

االعتداء على الحريات اإلعالمية واستدعاء المدونين والصحافيين، . 7

واالعت���داء عليهم ومنعهم من الس���فر، ومحاكمة عدد منهم على 

خلفية عملهم الصحافي، ومنعهم من القيام بعملهم الصحافي.

اس���تمرار صدور أحكام اإلعدام عن محاكم مدنية وعس���كرية في . 8

قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال���ت: لقد تابعنا العمل كعضو في اللج���ان الوزارية لمتابعة انضمام 

دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية واللجنة الفنية القانونية 

لالتفاقات الدولي���ة، واللجنة الوطنية العليا لمتابع���ة الطلب للمحكمة 

الجنائي���ة الدولي���ة، كما ننظ���ر بإيجابية إلى مس���ألة إش���راك الهيئة 

ومؤسس���ات المجتمع المدني وأخذ رأيهم في بعض المسائل التي لها 

تأثي���ر على الحقوق والحريات. وهنا نود االش���ادة بق���رار مجلس الوزراء 

بتش���كيل لجنة الحوار مع المجتم���ع المدني والت���ي الهيئة جزء منها 

وكذلك اشراك الهيئة لحقوق االنسان بلجنة الخطة الوطنية للحكومة.

لقد حصلت الهيئة وللمرة الثاني���ة على التوالي على تصنيف )A(  من 

قبل اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد والتابعة للجنة التنسيق الدولية 

للمؤسس���ات الوطنية لحقوق اإلنسان )ICC(  ومقرها جنيف، وهي أعلى 

صفة تمنحها اللجة, للمؤسسات الوطنية الممتثلة امتثااًل كاماًل لمبادئ 

باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنس���ان. وتأتي أهمية 

حصول الهيئ���ة على هذا التصنيف الذي يتيح له���ا أن تبقى حاضرة  

في المحافل الدولية التابعة لألمم المتحدة، كمجلس حقوق االنس���ان، 

وهيئات المعاه���دات الدولية وغيره���ا من اللج���ان المختلفة لتقديم 

المداخالت والحضور والتمثيل على المستوى الدولي.

من جهت���ه بين الدويك أن الحديث عن حالة حقوق االنس���ان يش���مل 

مجاالت وحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة ومتنوعة، ابتداء 

من الحق في الحياة، والحق في المش���اركة السياس���ية وتقلد الوظائف 

العامة دون تمييز، وحرية الراي والتعبير، والحق في الس���المة الجسدية 

وع���دم التع���رض للتعذيب، إلى الحق ف���ي التعلي���م والعمل والصحة 

والس���كن المالئم، وصوال إلى الحق في التنمية، وقبل كل ذلك الحق في 

تقري���ر المصير. وبالتالي ال يمكن اختزال تقييم هذه الحقوق المترابطة 

)interconnected  وغير القابلة للتجزئة indivisible  بعبارة أن هناك 

تحس���ن أو تراجع، لكن يمكن رصد تقدم محرز ف���ي بعض الجوانب، أو 

تراجع في مس���توى الحقوق والحريات في جوانب أخرى، أو ثبات وتراوح 

لبعض الجوانب.

وأض���اف، أن البعض يس���عى إلى المقارنة بين الضف���ة وغزة وهذا أمر 

مش���روع، لكن دون أن يتم اجتزاء عبارات من سياقها، أو نقل المعلومات 
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بشكل انتقائي بهدف التوظيف السياسي لتقييم الهيئة لحالة حقوق 

االنسان في هتين المنطقتين المنفصلتين بحكم االنقسام. والحقيقة 

أن التقرير يحاول أن يقدم صورة دقيقة وش���املة وموضوعية، عن حالة 

حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية خالل سنة معينة.

 وتبع���ًا النضمام فلس���طين لعدد م���ن االتفاقيات الدولي���ة في حقوق 

االنس���ان، فقد رأينا إدخال تعديل على منهجية كتابة التقرير السنوي، 

الذي نس���عى إلى أن يصبح المرجعية األساس���ية، لرص���د مدى التقدم 

المحرز أو التراجع في اإليفاء بهذه االلتزامات. ولتحقيق هذه الغاية، فقد 

اعتمدت الهيئة على مجموعة من المؤش���رات المنبثقة عن االتفاقيات 

الدولي���ة المذكورة، والتي تس���تخدمها الهيئ���ات التعاقدية في األمم 

المتحدة، لتقييم مدى التزام الدولة الطرف بأحكام االتفاقيات.

 وأود هن���ا أن الف���ت انتباه القارئ للتقرير إلى ض���رورة التأني في قراءة 

أعداد الش���كاوى. فالش���كاوى هي أداة من أدوات االنصاف التي تتوفر 

للمواطني���ن لوقف االنتهاك الحاصل بحقه���م، كما أنها أداة من أدوات 

الرقابة على عمل السلطات الرسمية ومحاسبة المخالفين، وتفيد متابعة 

الشكاوى أيضا في كشف االختالالت البنيوية أو السياساتية التي تقود 

إلى حدوث االنتهاك. لكن يجب عدم التس���رع في استخالص نتائج بناء 

على أعداد الشكاوى فقط. فقد يكون زيادة عدد الشكاوى ناتج عن زيادة 

الثق���ة بإجراءات االنتصاف التي توفرها الهيئة والجهات الرس���مية، أو 

قد تكون ناجمة عن حصول الهيئة على تس���هيالت اضافية في زيارات 

الس���جون أو الوصول إلى فئ���ات اجتماعية معينة.. كم���ا أن تراجع عدد 

الش���كاوى قد يكون ناجما عن الخوف من تقديم الش���كاوى أو من عدم 

الثقة ف���ي المتابعات أو نتيجة اليأس من ح���دوث أي وقف لالنتهاك. 

وبالتال���ي يجب النظر إلى عدد الش���كاوى ضمن مؤش���رات أخرى حاول 

التقرير إبرازها وتقديم معلومات عنها، مثل السياس���ات والتشريعات 

والتدابي���ر المتخذة.  وم���ع أن أي تلخيص لن يغني ع���ن قراءة التقرير 

كام���ال واالطالع على م���ا ورد فيه من معلومات وبيان���ات وتحليل، يترك 

للقارئ أن يكّون قناعاته واس���تخالصاته بشأنها، إلى أنه اسمحوا لي أن 

أبين مجموعة من االس���تخالصات واالستنتاجات الكلية عن حالة حقوق 

االنسان في سنة 2015:

الش���ك أن إن االحتالل هو المسؤول األول والمباشر عن العديد من 	 

االنتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب. كما أنه يعيق عمل أجهزة 

ومؤسسات الس���لطة في اإليفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. لكن 

وجود االحتالل ال يعفي أصحاب الواجب الفلسطينيين من القيام 

بالتزاماتهم في حقوق االنسان. بل أن وجود االحتالل يفرض علينا 

االلتزام بمعايير أعلى وتوفير أكبر قدر ممكن من الحقوق وصيانة 

كرامة المواطن من أجل تعزيز صموده لمواجهة هذه االحتالل.

يمكن  أن نشير إلى وجود تحس���ن مضطرد في العالقة والتعاون 	 

والش���راكة بين الهيئة والمؤسس���ات العامة الرس���مية المدنية 

واألمنية. مع وجود تفاوت في مس���توى هذا التعاون. وهنا أش���كر 

بش���كل خاص دي���وان الموظفي���ن ووزارة الش���ؤون االجتماعية، 

والنيابة العامة، وجهاز الش���رطة المدنية ، وجهازي األمن الوقائي 

والمخابرات، وهيئة القضاء العس���كري واألمن الوطني، كما أشكر 

رئي���س الوزراء وزير الداخلية على مس���توى التعاون وعلى تعامله 

بجدية مع مراسالت الهيئة. لكن في المقابل هناك جهات رسمية 

ما زالت تتعاون بالحد األدنى أو ال تتعاون على االطالق خاصة وزارة 

المالية، التي ال نستطيع أن  نجد أي مبرر لهذا الموقف الذي يؤثر 

سلبا على حقوق مالية لكثير من المواطنين.

كما أن األجهزة في غزة تتعاون مع الهيئة، وتسمح بزيارة السجون 	 

ومراك���ز االحتجاز وتتج���اوب مع طلبات الهيئة، لكنها ألس���باب ال 

نعلمه���ا ال تق���دم ردودا مكتوبة على الش���كاوي والتظلمات التي 

ترفعها الهيئة، مع استعدادهم للرد شفويا على بعض الشكاوى. 

وبالتالي ال نستطيع معرفة  ما هي اإلجراءات المتخذة من قبلهم.

انقض���ى العام دون وجود أية مؤش���ر على إج���راء انتخابات عامة 	 

رئاسية وتشريعية أو التحضير لها. وهنا نثمن قرار مجلس الوزراء 

بإجراء االنتخابات المحلية في موعدها، ونطلب من سيادة الرئيس 

إصدار مرس���وم للدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 

هذا العام أو مع بداية العام القادم على أقصى تقدير.

بالنسبة للتعذيب وسوء المعاملة، نرى أنه ما زال يمارس بدرجات 	 

متفاوت���ة في مراكز التوقيف واالحتجاز به���دف انتزاع اعترافات 

من المتهمين، وأحيانا أثناء تنفيذ عملية االعتقال، مع أن الرئيس 

في لقائنا معه أكد رفضه ألي ش���كل من اش���كال س���وء المعاملة، 

وكذل���ك رئيس الوزراء ومس���ؤولي االجهزة، كما أنن���ا اثناء زيارتنا 

لقط���اع غزة في ش���هر أكتوبر من 2015  ناقش���نا موضوع ازدياد 

ش���كاوى التعذيب مع المس���ؤولين في غزة الذي���ن أبدوا رفضهم 

ألي ش���كل من اش���كال التعذيب، ومع ذلك فإننا لألسف ما زالت 

تصلنا ش���كاوى موثقة بوقوع التعذيب. هذا يتطلب دراسة أعمق 

للظاهرة، والتركيز على األدوات الوقائية التي يمكن أن تحد منها، 

والتي من ضمنها السماح للهيئة بعمل زيارات فجائية غير معلنة 

وغير مرتب لها مس���بقا لمراكز التوقيف، كم���ا يتطلب االنضمام 

إل���ى البروتوكول االضافي التفاقية مناهضة التعذيب. إضافة إلى 

تعزيز وتقوية منظومة المس���اءلة داخل االجهزة األمنية، وفصل 

وظيف���ة الرقابة الداخلية والتفتيش )او دي���وان المظالم الداخلي( 

عن الجهاز ووضعها تحت وزارة الداخلية بما يضمن استقالليتها.

لألس���ف ما زال االعتق���ال على خلفية االنتماء السياسي ممارس���ا 	 

وموج���ودا خاصة في الضف���ة الغربية. كم���ا أن التوقيف يتم في 

الع���ادة بأمر م���ن النيابة ومن ثم يعط���ي القضاء غط���اء قانونيًا 

للتوقيف لفترات تصل إلى عدة اس���ابيع. وتك���ون التهم بالعادة 

غس���يل أموال، أو إثارة نعرات أو حيازة س���الح. لك���ن في أغلب إن 

ل���م يكن في جميع القضايا ال  يص���در حكم قضائي باإلدانة األمر 

الذي يش���ير إلى عدم جدية االتهامات وانما استخدامها ألغراض 

التوقيف فقط.

االعتداء على حري���ة الرأي والتعبير: اصبح الفت���ا خالل عام 2015 	 

وبداي���ات ع���ام 2016 في الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة. حيث تم 

توقيف أش���خاص او اس���تدعائهم على خلفية ما ينش���رونه على 

صفح���ات التواصل االجتماعي، أو صحفيي���ن على خلفية عملهم 
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الصحف���ي. وهنا ندع���و النيابة العامة والقضاء إلى عدم التوس���ع 

في اس���تخدام س���لطة الحجز االحتياطي أو التوقيف في القضايا 

الت���ي تتعلق بحرية الراي والتعبير .. كما نطلب اإلفراج الفوري عن 

الصحفي طارق أبو زيد الموقوف منذ 2016/5/16.

بالنس���بة للحق في العمل: زي���ادة ظاهرة عمال���ة االطفال، وأيضا 	 

عدم تطبيق الح���د األدنى لألجور في العديد من المنش���آت التي 

استطاعت ان تتحايل على القرار بطرق مختلفة، وضعف التفتيش 

على المنشآت الصغيرة والقطاع غير الرسمي من قبل وزارة العمل.

بالنس���بة للحق في الصحة والتعليم: ب���روز فجوة بين الضفة وغزة 	 

في العديد من المؤش���رات، نتيجة الحصار المفروض على القطاع، 

وعدم صرف موازنات تش���غيلية كافية لل���وزارات الخدماتية في 

قطاع غزة.

وحدة جرائم األموال: تقوم وحدة جرائم االموال التابعة للش���رطة 	 

العسكرية في قطاع غزة بالتدخل في قضايا مدنية من اختصاص 

القضاء، ويقومون باحتجاز مواطنين بهدف تحصيل ديون، بشكل 

يغلب عليه االبتزاز، وال يس���مح للهيئة بزيارة الموقوفين لدى هذه 

الوحدة. نطالب الجهات المختصة في غزة بحل هذه الوحدة ووقف 

عملها فورا.

هن���اك بع���ض االنتهاكات والقضاي���ا لم تصل الهيئ���ة إلى حل 	 

بش���أنها بس���بب ارتباطها باالنقس���ام، مثل موضوع فصل بعض 

الموظفي���ن من وظائفه���م على خلفية االنقس���ام، وموضوع قطع 

روات���ب موظفين من غزة، وموضوع الموظفين الذين تم تعيينهم 

بعد 2007 في قطاع غزة.

 ن���درك أن  إيفاء دولة فلس���طين بالتزاماتها ف���ي بعض جوانب 	 

حقوق االنس���ان بحاجة إلى فترة زمنية وتعديل في التش���ريعات 

وبناء ق���درات وتوفير تجهيزات وتغيير ف���ي الثقافة التنظيمية 

والمؤسس���ية. لكن هناك أنماط يجب أن تتوق���ف فورا وال يمكن 

تفهم اس���تمرارها، مث���ل المماطلة في تنفيذ ق���رارات المحاكم، 

والتعذيب وس���وء معاملة المحتجزين، وفض التجمعات السلمية 

بالقوة خاصة قيام أش���خاص بزي مدني في فض هذه التجمعات. 

كما ال نس���تطيع أن نتفهم لماذا االستمرار في توقيف واستدعاء 

أش���خاص على خلفي���ة تعبير عن ال���رأي على وس���ائل التواصل 

االجتماع، أو قطع مخصصات اسرى محررين تنطبق عليهم الشروط 

والمتطلبات القانونية فقط بسبب انتمائهم السياسي.

هناك توصيات باتت تتكرر بش���كل روتيني وبالتالي هناك حاجة 	 

للتفكير بوس���ائل آخرى م���ن أجل الضغط عل���ى أصحاب الواجب 

لتبنيها. )وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عس���كرية في غزة( 

/ التوقي���ف على ذم���ة المحافظين في الضفة / وقف اس���تدعاء 

صحفيين أو مدونين أو توقيفهم على خلفية الراي والتعبير/

ندرك أن هناك فجوات تش���ريعية )مثل الحاجة إلى وجود قانون 	 

للجرائ���م االلكترونية وقانون لحظر التعذي���ب( كما أن العديد من 

القوانين السارية تتناقض مع المعايير الدولية )كما ورد تفصيلل 

ذل���ك في التقرير(، األمر الذي يتطلب جهدا تش���ريعيات وإصدار 

قواني���ن عصرية. لكنن���ا في ذات الوقت، وفي ظ���ل غياب صاحب 

االختص���اص األصيل في التش���ريع )البرلمان(، ندعو إلى ترش���يد 

إصدار الق���رارات بقوانين وحصرها في ح���االت الضرورة إلى حين 

إج���راء انتخابات.  كما ندع���و أعضاء كتلة التغيي���ر واإلصالح في 

غزة التوقف عن إصدار قوانين ونش���رها في الوقائع الفلسطينية 

ف���ي غزة. ونطلب أن ال يتم إص���دار أي قرار بقانون قبل عرضه على 

المش���اورات المجتمعية. )اط���الق االئتالف األهل���ي للرقابة على 

التشريعات(.

تكريم المدافعين عن حقوق اإلنسان

 يش���رفنا هذا العام أن نكرم مجموعة من األش���خاص الذين دافعوا عن 

حقوق االنسان وضربوا أمثااًل رائعة في التحدي ومواجهة الظلم ودفعوا 

ثمنا كبي���را مقابل ذلك: )الصحفي محمد القيق، والمحامي محمد عالن(، 

وأيضا الناش���ط عماد أبو شمسية الذي وثق بكاميرته جريمة من جرائم 

االحت���الل، ويواجه المالحق���ة والتضييق نتيجة لذلك. وإذا كان ش���ئ 

يميز ع���ام 2015 من حيث االنتهاكات االس���رائيلية فهو عام االعتداء 

على االطفال وحرمانه���م من طفولتهم، والذين نال���وا نصيبا كبيرا من 

اإلعدام���ات الميدانية واالعتق���ال والتعذيب وس���وء المعاملة من قبل 

س���لطات االحتالل، ولعل الطفلة ديما الواوي التي اعتقلت ألكثر من 75 

يوما تعرضت خاللها لس���وء المعاملة وت���م تلفيق التهم لها مثال حي 

على ذلك.

 سيكون تكريم مدافعين عن حقوق االنسان تقليدا سنويا للهيئة.

في  المستقلة  الهيئة  بالصحفيين  خاص  لقاء  خالل 
غزة تستعرض تقريرها السنوي للعام 2015

 

غزة/ نظمت الهيئة المس���تقلة لحقوق اإلنس���ان في قطاع غزة لقاًء خاصًا 

دعت إلي���ه صحفيين وعاملين ف���ي قطاع اإلعالم، الس���تعراض تقريرها 

السنوي »الواحد والعشرون«، حول وضع حقوق اإلنسان في فلسطين للعام 

2015، تم من خالله التعرف على أبرز ما حمله التقرير من معلومات توضح 

االنته���اكات التي تطال الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وأهم التوصيات الخاصة بأصحاب الواجب والمكلفين بإنفاذ القانون.

أدار اللقاء مسؤول التوعية والتدريب في الهيئة بهجت الحلو موضحًا أن 

الهيئة في هذا العام ارتأت أن تس���تعرض تقريرها في لقاء نوعي لفئة 
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الصحفيين والعاملين في وس���ائل اإلعالم انطالق���ًا من الدور المتكامل 

ما بين المؤسس���ات الحقوقية واإلعالم في تعزي���ز قيم ومبادئ حقوق 

اإلنسان.

وتحدث نائ���ب المفوض العام عص���ام يونس عن اس���تمرار تأثر حالة 

حقوق اإلنس���ان في فلس���طين بالظروف السياس���ية وأوضاع االنقسام 

والحصار، وانعكاسها بشكل سلبي على مجمل الحقوق والحريات العامة 

في الضفة وغزة، ما ينذر بنتائج خطيرة في حال اس���تمر الوضع كما هو 

مبي���ن في تقرير العام 2015. مؤكدًا على أن رصد حالة حقوق اإلنس���ان 

من األدوات المهمة لتحس���ين حالة الحقوق والحريات من خالل تسليط 

الضوء على االنتهاكات وتقديم التوصيات للحد منها.

تخلل اللقاء عرض فيديو توضيح���ي لما تضمنه التقرير من انتهاكات 

ب عليها 
ّ
طالت جوانب عدة من الحقوق والحريات المكفولة بالقانون، عق

منسق وحدة السياسات والتشريعات في غزة المحامي حازم هنية، مبينًا 

أن التقرير عالج حالة حقوق اإلنس���ان ف���ي العام 2015 في ثالثة أبواب، 

متناواًل اإلطار العام لحالة الحقوق، ومعتمدًا على ما نّصت عليه المبادئ 

 من الحقوق على وجه الخصوص، 
ّ

 حق
ّ

التوجيهّية اإلرشادية الخاصة بكل

ي الشكاوى، 
ّ
بطريقة مفّصلة وشاملة.  وتطرق إلى جهود الهيئة في تلق

ومتابعتها مع الجهات الرسمية .

كما أشار هنية إلى أن الهيئة استندت في إعداد تقريرها السنوي هذا 

العام، إلى النهج اإلرش���ادي الُمّتبع في تقديم الدولة لتقاريرها الدولية 

قة باالتفاقيات التي انضمت 
ّ
لهيئات األمم المتح���دة المختلفة، المتعل

لها دولة فلسطين، الفتًا إلى أن هذا التقرير ُيعنى بشكل أساسي برصد 

وتوثيق حالة حقوق اإلنسان خالل عام 2015، ومقارنتها بالعام 2014.

ودعا الصحفيين إل���ى االهتمام بمخرجات التقرير من نتائج وتوصيات، 

والعم���ل على تبيانها وإبرازها للرأي الع���ام، بما يمتلكونه من أدوات من 

شأنها أن تضغط في اتجاه الحد من انتهاكات حقوق اإلنسان، وتحمل 

الجهات الرسمية مس���ؤولياتها والتزاماتها القانونية في معالجة تلك 

االنتهاكات وصواًل إلى التزام واعمال دولة فلسطين الكامل باالتفاقيات 

التي انضمت إليها.

وكانت الهيئة قد عقدت في رام الله مؤتمرًا لإلعالن عن التقرير السنوي، 

حضره ممثلون عن مؤسس���ات رسمية )مدنية وأمنية( وأهلية، وقناصل 

وممثلي الدول األجنبية، وحقوقيون وباحثون وإعالميون وممثلو وسائل 

اإلعالم، تحدث فيه كل من الدكتورة فارس���ين شاهين المفوض العام، 

والدكتور عمار الدويك المدير العام، واألس���تاذة معن دعيس، وموسى 

أبو دهيم وخديجة حس���ين.. حيث اس���تعرضوا أبرز ما جاء في التقرير 

م���ن انتهاكات في مختلف الحقوق، عالوة على الجوانب التي طرأ عليها 

تحسن، وأبرز التوصيات لألجهزة األمنية والوزارات وصناع القرار.


