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اإلفتتاحية
مـن  مجموعـة  الفصليـة  مـن  العـدد  هـذا  يتنـاول 
الشـارع  شـغلت  التـي  والملفـات  الموضوعـات 
الفلسـطيني، وكان لـه واسـع األثـر علـى وضـع حقـوق 
المواطنيـن وحرياتهـم األساسـية، فقـد تضمـن العدد 
فـي صفحاتـه األولـى ملفـاً فـي غايـة األهميـة وهـو 
عقوبـة اإلعـدام، يأتـي اإلهتمـام بهـذا الموضـوع مـع 
اإلعـدام  أحـكام  إصـدار  فـي  غـزة  اسـتمرارمحاكم 
فـي ظـل غيـاب الضمانـات القضائيـة الفعليـة، هـذا 
مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى إنضمـام فلسـطيني إلـى 
البروتوكـول اإلحتيـاري الثانـي للعهـد الدولي الخاص 
إلغـاء  إلـى  والهـادف  والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق 
عقوبـة اإلعـدام، ومـا يترتـب عليـه مـن أثـر لـه عالقة 
بمواءمـة التشـريعات الجنائيـة وعلـى رأسـها قانـون 
فلسـطين  دولـة  إلتزامـات  مـع  لينسـجم  العقوبـات 
بموجـب إنضمامهـا بـدون تحفظـات إلـى اإلتفاقيـات 

اإلنسـان.  لحقـوق  الدوليـة 
اإلقليميـة  النـدوة  أعمـال  إلـى  العـدد  تطـرق  كمـا 
الخاصـة بإنشـاء اآلليـة الوطنية للوقايـة من التعذيب 
فـي دولـة فلسـطين، والتـي نظمهـا الهيئـة المسـتقلة 
مـع  بالتعـاون  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق 
المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي، واسـتمرت على 
مـدار يوميـن فـي العاصمـة األردنيـة عمـان، وشـارك 
فيهـا مجموعـة مـن الخبـراء والمختصيـن فـي مجـال 
منـع التعذيـب مثلـو آليـات وطنيـة وقائيـة عاملـة فـي 
عدة دول عربية وعالمية اسـتعرضوا خالل تجاربهم 
ونماذج دولهم في إنشـاء وتشـكيل وعمل هذه اآللية. 
وفـي سـياق متابعـات الهيئـة لوضـع حقـوق اإلنسـان 
فـي فلسـطيني فقـد قامـت بتسـليم الرئيـس محمـود 
لحقـوق  المسـتقلة  للهيئـة  السـنوي  التقريـر  عبـاس 
الثالـث والعشـرين حـول  اإلنسـان »ديـوان المظالـم« 
للعـام 2017.  فـي فلسـطين  المواطـن  حالـة حقـوق 
الهيئـة  بهـا  تقـوم  التـي  الجهـود  بـدوره  ثمـن  والـذي 
المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان فـي تعزيـز حالـة حقـوق 
الكامـل  اهتمامـه  الفلسـطيني، مؤكـداً  فـي  اإلنسـان 

بمـا ورد فـي التقريـر مـن معلومـات وتوصيـات. 
وتدخـالت  لمواقـف  حصـاد  العـدد  اسـتعرض  كمـا 

العـام 2018، فقـد علقـت  الهيئـة وأنشـطتها خـالل 
 2018 لسـنة   )6( رقـم  بقانـون  القـرار  علـى  الهيئـة 
بشـأن التعليـم العالـي وقدمـت توصياتها التي هدفت 
إلـى تفـادي أي قصـور فـي توفيـر وضمـان الحـق فـي 

التعليـم العالـي فـي فلسـطين. 
شـهد العـام 2018 حـراكاً واسـعاً حول القـرار بقانون 
رقـم )19( لسـنة 2016 بشـأن الضمـان االجتماعـي، 
القـرار  رفـض  أو  قبـول  حـول  االنقسـام  ظـل  فـي 
بقانـون، وتابعـت الهيئـة انطالقـاً مـن دورهـا برصـد 
التشـريعات والسياسـات وممارسـات السلطات العام 
الظـروف والبيئـة المحيطة بإحترام حرية المواطنين 
وممثليهـم فـي التجمـع السـلمي والتعبيـر عـن آرائهـم 
ومواقفهـم دون تقييـد إزاء تطبيـق هـذا القـرار، وقـد 
سـبق للهيئـة أن دعـت الحكومـة إلـى االسـتماع إلـى 
مالحظـات قـادة الحـراك وأخذهـا بعيـن اإلعتبـار. 

كما احتوى العدد على جهود الهيئة في مجال متابعة 
اإلنتهاكات اإلسـرائيلية وخاصة الموقف التي عبرت 
عنـه علـى خلفيـة إقرار الكنيسـت اإلسـرائيلي لقانون 
الدولـة اليهوديـة القوميـة الجديد واعتبرت الهيئة أن 
لهـذا القانـون تداعيـات كبيـرة علـى حقـوق اإلنسـان 
الفلسـطيني، ففـي الوقـت الـذي يشـّكل فيـه القانـون 
الجديـد خطـراً علـى وجـود الشـعب الفلسـطيني فـي 
الداخل، إذ مهد لسـن تشـريعات تمييزية تحولهم من 
مواطنيـن إلـى رعايـا، ويحرمهم من حقهم في تقرير، 
ودعـت المجتمـع الدولـي إلـى القيـام بـدوره، والعمـل 
الجـاد فـي مواجهـة تقنيـن العنصريـة فـي إسـرائيل. 
دولـة  مسـاءلة  إلـى  المتحـدة  األمـم  كمـا وتدعـو 
العسـكري  االحتـالل  إنهـاء  ودعـم جهـود  االحتـالل، 

اإلسـرائيلي لـأرض الفلسـطينية المحتلـة.
واشـتمل العـدد علـى تسـليط الضـوء علـى حمـالت 
بهـا  واسـتهدفت  نفذتهـا  التـي  والتدريـب  التوعيـة 
التـي  الحملـة  خاصـة  والواجـب،  الحـق  أصحـاب 
نفذتهـا فـي قطـاع غـزة حـول حـق الطفـل فـي ميـاه 

نظيفـة.  شـرب 
رئيس التحرير 

٣ فصلية حصاد العام 20١8 - العدد ٦١



ماذا بعد انضمام فلسطين
إلى البروتوكول الثاني الخاص بإلغاء

عقوبة اإلعدام لسنة 1989؟

الدكتور عمر رحال
سكرتير التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة اإلعدام 

بتوقيـع السـيد الرئيـس محمـود عبـاس، بتاريـخ 6 /2018/6، علـى صـك انضمـام دولـة فلسـطين إلـى سـبع 
اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة، مـن ضمنهـا البروتوكـول الثاني الملحـق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية 
والخـاص بإلغـاء عقوبـة اإلعـدام لسـنة 1989. تكـون فلسـطين فـي االتجـاه الصحيـح لتعزيـز مركزهـا القانونـي 
علـى المسـتوى الدولـي، فالرئيـس فعـل حسـناً بهـذا االنضمـام ، طالمـا طالبـت بـه مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
الفلسـطينية وبإلحاح، مطالبة ليسـت من باب التكتيك أو تسـجيل المواقف بل لموقف راسـخ وثابت، ففلسـطين 
يجـب أن تكـون كمـا كل الـدول المحبـة للسـالم والتواقـة للحيـاة والمقبلـة عليهـا، بـأن تكـون منحـازة للحـق فـي 
الحيـاة، وإلـى توجهـات األمـم المتحـدة فـي سـعيها الـدؤءب إللغاء عقوبة اإلعدام من التشـريعات الوطنية للدول.

عقوبـة  لمناهضـة  الفلسـطيني  التحالـف  فـي  إننـا   
اإلعدام ومركز إعالم حقوق اإلنسـان والديمقراطية 
وكل  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة  »شـمس« 
المؤسسـات الحقوقية الشـقيقة طالبنا في مناسبات 
عقوبـة  إلغـاء  بضـرورة  الفلسـطينية  القيـادة  عـدة، 
اإلعـدام والتوقيـع علـى البروتوكـول الدولـي الخـاص 
البدايـة  منـذ  وعارضنـا   ، اإلعـدام  عقوبـة  بإلغـاء 
األراضـي  فـي  اإلعـدام  عقوبـة  اسـتخدام  وبشـدة 
الفلسـطينية المحتلـة، ليـس من بـاب الترف الفكري. 
بـل لقناعتنـا المطلقـة أن ال قيمـة وال معنـى ألي مـن 

الحقـوق األخـرى دون الحـق فـي الحيـاة .  

وذلك اسـتناداً إلى مبررات قانونية وحقوقية وقيمية 
السـلطة  فـي  اإلعـدام  عقوبـة  تطبيـق  مـن  تجعـل 
ضمانـات  غيـاب  بسـبب،  جريمـة،  الفلسـطينية 
الالزمـة  العادلـة  والمحاكمـة  التحقيـق  وإمكانيـات 
لتطبيـق مثـل هـذه  العقوبـة الخطيرة . باإلضافة إلى 
عـدم إنسـانية وضعـف جـدوى مثـل هـذه العقوبـة فـي 
تحقيـق مـا يسـمى الـردع العـام أو محاربـة الجريمـة 
والمجرميـن . كمـا أن عقوبـة اإلعـدام هـي العقوبـة 
الوحيـدة التـي ال يمكـن التراجـع عنهـا حـال تنفيذهـا 
الخطيـرة  التجـاوزات  مـن  العديـد  تـم رصـد  كمـا   .
منـذ نشـأة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، سـيما فـي 
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الفلسـطينية، حيـث  السـلطة  فـي  االنقسـام  أعقـاب 
نفـذت أحـكام إعـدام دون محاكمـة عادلـة أو إتبـاع 

سـليم لإلجـراءات التـي نـص عليهـا القانـون. 

هـذا إلـى جانـب إصـدار أحـكام إعـدام مـن محاكـم 
عسـكرية ضد مدنيين . وتشـكيل ما يسـمى بمحكمة 
الميـدان فـي قطـاع غـزة وإصدارهـا أحـكام باإلعدام 
وتنفيذهـا بشـكل فـوري دون اسـتئناف ، واسـتخدام 
التعذيـب بشـكل منهجـي للحصـول علـى االعترافات. 
كمـا أن هنـاك تخـوف فـي الشـارع الفلسـطيني مـن 
أن تنفيـذ عقوبـة اإلعـدام فـي قطـاع غـزة لـه مغـزى 
أصبحـت  اإلعـدام  عقوبـة  أن  بمعنـى   ، سياسـي 
ورقـة سياسـية بيـن طرفـي االنقسـام. واألخطـر مـن 
الرئيـس  مصادقـة  دون  إعـدام  أحـكام  تنفيـذ  ذلـك 
الفلسـطيني في مخالفة جسـيمة لنص المادة )109( 
مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني ، والمـواد )408(  
والمـادة )409( مـن قانـون اإلجـراءات الجزائيـة رقـم 

)٣( لسـنة 2001 .

عندمـا   ،2016/5/25 بتاريـخ  الخطـر  هـذا  تجلـى 
التابعـة  واإلصـالح  التغييـر  كتلـة  أعضـاء  اتخـذ 
لحركـة حمـاس فـي المجلـس التشـريعي فـي قطـاع 
غـزة قـراراً بالمصادقـة علـى تنفيـذ أحـكام اإلعـدام 
األشـخاص  مـن  عـدد  علـى  صـدرت  التـي  الباتـة 
واجبـة التنفيـذ. عوضـاً عـن توقيـع الرئيـس على تلك 
اإلحـكام. »باعتبـار أن التوقيـع علـى أحـكام اإلعـدام 
باإلضافـة  شـكلي«  إجـراء  بأنهـا  الرئيـس  قبـل  مـن 
وتنفيـذ  إصـدار  فـي  توسـع  هنـاك  كان  فقـد  لذلـك 
عقوبـة اإلعـدام علـى جرائـم لـم تنـص عليهـا أي مـن 
القوانيـن الفلسـطينية بعقوبـة اإلعـدام ، فعلـى سـبيل 
قطـاع  فـي  الفلسـطينية  المحاكـم  أصـدرت  المثـال 
غـزة وللمـرة األولـى عـام 2017 أحـكام باإلعدام على 
تجـار المخـدرات ، علـى الرغـم مـن أن قـرار بقانـون 
رقـم )18( لسـنة 2015م بشـأن مكافحـة المخـدرات 
 ، المخـدرات  تجـار  يعاقـب  ال  العقليـة  والمؤثـرات 
والمروجيـن ، والمهربيـن والمتعاطيـن باإلعـدام ، بـل 
المؤقتـة  الشـاقة  األشـغال  بيـن  تتـراوح  العقوبـة  أن 
عـن  تقـل  ال  وبغرامـة  المؤبـدة  الشـاقة  واألشـغال   ،
عشـرة آالف دينـار أردنـي وال تزيـد عن عشـرين ألف 

دينـار أردنـي .

السـؤال هنـا هـل بتوقيـع الرئيـس على صـك انضمام 
دولة فلسطين إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد 
الدولـي للحقـوق المدنية والسياسـية والخاص بإلغاء 
عقوبة اإلعدام لسـنة 1989. نسـتمر بإصدار أحكام 
انضمـام  صـك  الرئيـس  توقيـع  فبعـد   ، اإلعـدام 
المحاكـم  البروتوكـول أصـدرت  إلـى  دولـة فلسـطين 
الفلسـطينية مـا مجموعـه خمسـة أحـكام باإلعـدام ، 
قد يسأل سائل أن هذه األحكام تصدر عن المحاكم 
فـي قطـاع غـزة ، وليسـت مـن المحاكـم فـي الضفـة 
الغربية ، ذلك صحيح ، ولكن الضفة الغربية وقطاع 
غـزة هـي وحـدة جغرافيـة واحـدة ، حتـى فـي اتفـاق 
أوسـلو تـم التأكيـد علـى ذلـك، صحيـح أن ال سـلطة 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة ، لكـن 
ذلـك ال يعفنـا كفلسـطينيين أمـام المجتمـع الدولـي 
أن إصـدار األحـكام أو تنفيذهـا نحـن مسـؤولين عنـه 

أمـام المجتمـع الدولـي . 

فـي العـام 2017 بلغـت أحـكام اإلعـدام المنفـذة  )6( 
التـي  اإلعـدام  أحـكام  أمـا عـدد   . باإلعـدام  أحـكام 
صـدرت عـام 2017 فقـد بلغـت )٣2( حكمـاً باإلعدام 
وقـد  سـابقة،  ألحـكام  تأييـد  حكـم   )12( منهـا   ،
قبـل محاكـم نظاميـة  التأييـد مـن  قـرارات  صـدرت 
بلغـت  فقـد  العـام 2018  وفـي  ومحاكـم عسـكرية.  
األحـكام المنفـذة حكـم واحد ، أمـا األحكام الصادرة 
فقـد إصـدار )6( أحـكام باإلعـدام ، منهـا )5( أحـكام 
انضمامهـا  لصـك  فلسـطين  إيـداع  بعـد  صـدرت 
للبروتوكـول الثانـي الملحـق بالعهـد الدولـي للحقـوق 

الماضـي. المدنيـة والسياسـية فـي حزيـران 

أعتقـد أن المطلـوب بعـد توقيـع السـيد الرئيـس على 
صـك انضمـام دولـة فلسـطين إلى البروتوكـول الثاني 
الملحـق بالعهـد الدولـي للحقوق المدنية والسياسـية 
أن   .1989 لسـنة  اإلعـدام  عقوبـة  بإلغـاء  والخـاص 
تقوم السـلطة  بإلغاء عقوبة اإلعدام من التشـريعات 
التشـريعات  مواءمـة  ضـرورة  وإلـى   ، الفلسـطينية 
الوطنيـة مـع االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ذات 
الصلـة ، ودعـوة  السـيد الرئيـس محمـود عبـاس »أبو 
مـازن » إلـى عـدم التصديـق علـى أحـكام اإلعـدام. 
وتعزيـز التعـاون والتنسـيق بيـن مؤسسـات المجتمـع 
التحالـف  والدوليـة  اإلقليميـة  والمنظمـات  المدنـي 
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التحالـف  اإلعـدام،  عقوبـة  لمناهضـة  الفلسـطيني 
والتحالـف  اإلعـدام،  عقوبـة  لمناهضـة  العربـي 
كافـة  وإلغـاء  اإلعـدام.  عقوبـة  لمناهضـة  الدولـي 
النصـوص التشـريعية فـي مختلـف القوانيـن العقابيـة 
سـواًء العسـكرية منهـا أم المدنيـة والتـي تنـص علـى 
عقوبـة اإلعـدام، ونشـر االنضمـام إلـى البرتوكول في 
أن  وقـت. ضـرورة  أسـرع  فـي  الفلسـطينية  الوقائـع 
يأخـذ اإلعـالم دوراً في توعية المواطنين  لمناهضة 
عقوبة اإلعدام. وتشكيل رأي عام ضاغط لمناهضة 

عقوبـة اإلعـدام.

نحـن أمـام إشـكالية تتمثـل فـي التوسـع فـي  أخيـراً 
الجرائـم التـي يعاقـب عليهـا القانـون باإلعـدام دون 
الديـن  ففـي  خطـراً،   الجرائـم  اشـد  علـى  النظـر 
اإلسالمي هناك أربع جرائم فقط  يسمح بها بالحكم 
باإلعـدام ، وهـي القتـل العمـد ، الزانـي/ة المحصـن، 
الحرابـة ومفارقـة الجماعـة والجاسـوس ، وبالنسـبة 
المسـلمين  بيـن فقهـاء  إجمـاع  يوجـد  للجاسـوس ال 

اإللهيـة  العدالـة  نبتغـي  كنـا  إذا  لذلـك   . قتلـه  علـى 
فلنذهـب إلـى الشـرع، ألنـه ال يجـوز لنـا أن نقـول أننـا 
هنـا مـع القانـون وهنـاك مـع الشـرع . فدولـة جيبوتي 
وهي بلد عربي  مسلم ال يوجد هناك  عقوبة إعدام 
في قوانينها، أما بالنسـبة للماركسـيين على اختالف 
تسـمياتهم سـواء أكانـوا ، ماركسـيين أم لينينييـن أو 
ماوييـن، فأنـه يجـب أال يغيـب عـن أذهانهـم لحظـة 
واحـدة أن البنـاء الفوقـي للدولـة والمتمثـل بالوزارات 
، والجيـش والشـرطة واألمـن والمحاكـم ... مـا هـي 
إال أدوات بيـد البرجوازييـن والرجعييـن لالنقضـاض 
مقدمـة  وفـي  والمهمشـين،  والعمـال  الفقـراء  علـى 
ذلـك طبقـة البروليتاريـا ، هكـذا يؤمنـون ، أما األخوة 
المسـيحيين فقـد كانـوا األسـبق فـي تعظيـم الجسـد 
وتقديسـه والحفـاظ عليـه ، فـال وجـود لهـذه العقوبـة 
عندهـم ، مـع ذلـك وعلـى الرغـم مـن الجـدل هنـاك 
أيـة ال تقبـل التـأول تقـول« فَمـْن َعَفـا َوأَْصلَـَح َفَأْجـُرهُ 

« )الشـورى أيـة 40( . َعلَـى اهللَّ
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صدى الميدان

أصداء وآراء حول إنضمام فلسطني
إىل الربوتوكول االختياري

اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
إعداد حاتم أبو زيد

تطـل الفصليـة للمـرة األولـى بهـذا النافـذة االعالميـة )صـدى الفصليـة أو أصـداء واراء( كلـون جديـد مـن ألـوان 
العمل الصحفي والتحريري وفق سياسـتها التطويرية لكل ما يتعلق باالرتقاء بمسـتوى الوعي حول القضايا 

القانونيـة التـي تمـس الفـرد الفلسـطيني.

في عددها  األول أسدلت المادة الستار عن أراء بعض الشخصيات من مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني 
حول انضمام فلسطين إلى البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والهادف إلـى إلغـاء عقوبـة اإلعـدام بتاريـخ 06.06.2018، حيـث تـم طـرح السـؤال عليهـم مـا هـو رأيـك في انضمـام 
فلسطين إلى البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى 

إلغاء عقوبة اإلعدام ؟

وكانت االجابات كما يلي:

د. محمود خلوف - محاضر االعالم والعالقات العامة في الجامعة العربية األمريكية
» أنا شخصيا ضد إلزام أنفسنا إلى هذا البروتوكول ألسباب عدة منها: أن الدول التي تتغنى في الديمقراطية 
وهـي صاحبـة هـذا األفـكار وفـي مقدمتهـا أميـركا تطبـق اإلعـدام في العديد مـن الواليات فهم يلعبـون على حبل 
أن القوانيـن الفدراليـة ال تسـمح باإلعـدام فـي المقابـل قوانيـن بعـض الواليـات فـي امريكيا تسـمح باإلعدام ويتم 
تنفيذه على األرض... ثانيا من يتغنون بالديمقراطية يعدون إسـرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشـرق 
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األوسـط؟!، وهذا الكيان الصهيوني يسـعى جاهدا لسـن قوانين تسـمح باإلعدام للمناضلين الفلسـطينيين، وهنا 
يبـرز السـؤال ان كان غـالة مـن يدعـون للديمقراطيـة ينفـذون اإلعـدام أو يعملـون على إقـراره، فما داعي أن نمنع 
تنفيـذ شـرع اهلل عـز وجـل فـي بـالد تـزداد يومـا فيهـا الجريمـة؟، أليـس عـدم التـزام الدولـة بتنفيذ حكـم اإلعدام 
بحـق مـن يسـتحقون اإلعـدام وبخاصـة القتلـة هـو مسـبب ألخـذ الثأر باليـد وبعيدا عن القضـاء؟.... لقد ثبت أن 
أهـم رادع هـو القصـاص العـادل، واألصـل أن تتـاح كل االجـراءات الالزمـة وبشـفافية للجانـي ليدافـع عـن نفسـه 
مـن خـالل المحاميـن والموكليـن، أمـا إلغـاء حكـم اإلعـدام بحـق من يسـتحقونه فهـذا أمر نتيجتـه تعقيد األوضاع 

وعـدم الزجر وعـدم ردع المجرمين«.

حلمي األعرج  - مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات
» يأتـي انضمـام دولـة فلسـطين إلـى البروتوكـول االختيـاري الثانـي للعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
والسياسـية الهـادف إللغـاء عقوبـة اإلعـدام، انسـجاماً مـع التوجـه الدولـي إللغـاء هـذه العقوبـة والذي تـم التأكيد 
عليـه مـن خـالل سلسـلة مـن قـرارات الجمعيـة العموميـة لأمـم المتحـدة ومـا تضمنتـه مـن آليـات متابعـة للدول. 
وهـو كذلـك ينسـجم مـع الممارسـة الفعليـة لدولـة فلسـطين حيـث لـم يتـم تنفيـذ أيـة عقوبـة باإلعـدام منـذ أكثـر 
مـن عشـرين عامـاً وهـو يأتـي فـي سـياق تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنسـان فـي فلسـطين مـن خـالل االنضمـام إلـى 

مجموعـة واسـعة مـن اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان والقانـون الدولـي اإلنسـاني.

   هـذا االنضمـام يتطلـب أساسـاً مواءمـة التشـريعات الوطنيـة بمـا فـي ذلـك عقوبـات اإلعـدام مـع هـذه المعاييـر 
الدوليـة   لحقـوق اإلنسـان«.

المطران حنا عطاهلل - رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس
» نحـن نعـرب عـن سـعادتنا النضمـام فلسـطين إلـى البروتوكول االختياري الثانـي للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـة والسياسـية والهادف إلـى إلغـاء عقوبـة اإلعـدام ونعتبـر هـذه خطـوة ايجابيـة في االتجـاه الصحيح، ذلك 
الننا نتمنى أن تكون فلسـطين دولة مميزة في رقيها وديمقراطيتها ومدنيتها، وأعتقد بأن توقيع فلسـطين على 

البروتوكـول موقـف انسـاني واخالقي وحضاري بامتياز.

لقـد أعلنـا مـرارا وتكـرارا رفضنـا لهـذه العقوبـة فكفانـا مـا حـل بنـا مـن االحتـالل ومـا يرتكبـه مـن جرائـم بحـق 
أبنـاء شـعبنا، ومـن واجـب الفلسـطينيين مسـلمين ومسـيحيين أن نكـون موحديـن فـي نضالنـا مـن أجـل الحريـة 

وتحقيـق أمنيـات وتطلعـات شـعبنا.

ان عقوبـة االعـدام ال يمكـن أن تكـون رادعـا للحـد مـن الجرائـم بكافـة أشـكالها والوانهـا، وبالتالـي يجـب تكثيـف 
الجهـود المبذولـة فـي الحقـول الثقافيـة والفكريـة واألكاديميـة مـن أجل تربية  أبنائنا تربيـة صحيحة ولكي يكون 

انتمـاء أبنائنـا لقضيتهـم وهكذا تبنـى األوطان«.

 أ.قيس عبد الكريم »أبو ليلى« - نائب األمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
» نحن ندعم هذا االجراء ونعتبره خطوة في االتجاه صحيح حيث اننا نؤكد على التزام فلسطين بالقيم 

المعاصرة التي تضع اعتبارات عليا للحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا.
نطالـب بـأن تأخـذ هـذه الخطـوة مداهـا فـي اطـار الموائمـة مـع قانـون العقوبـات حتـى نصـل الـى الغائهـا بشـكل 

تـام فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة«.

أ.موسى أبو دهيم  - مدير دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
» يشكل انضمام فلسطين إلى البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
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والهـادف إلـى إلغـاء عقوبـة اإلعدام خطـوة مهمـة فـي تعزيـز وحمايـة حقـوق االنسـان وخاصـة حقـه فـي الحيـاة 
وسـالمته الجسـدية، والتزامـا واضحـا مـن قبـل دولـة فلسـطين باحتـرام مبـادئ حقـوق االنسـان واالتفاقيـات 
والمواثيـق الدوليـة . يشـكل لالنضمـام للبرتوكـول فرصـة إلعـادة النظـر في التشـريعات العقابية سـارية المفعول 
فـي فلسـطين ومواءمـة تلـك التشـريعات لتصبـح خاليـة مـن عقوبـة اإلعـدام التـي وردت فـي عشـرات المـواد فـي 

قانوني العقوبات األردني واالنتدابي وقانون العقوبات الثوري ».   

أ.صادق الخضور  - مدير عام األنشطة الطالبية في وزارة التربية والتعليم
» انضمـام فلسـطين لهـذا البروتوكـول يجسـد التزامهـا بمواثيـق حقـوق اإلنسـان، كمـا يؤكـد أن فلسـطين صاحبـة 
رؤيـا وموقـف، ونظـرا لتزامـن هـذا البروتوكـول مـع محـاوالت االحتـالل فـرض عقوبـة اإلعـدام علـى األسـرى 
الفلسـطينيين وبالتالـي فـإن انضمـام فلسـطين تعبيـر عـن موقـف واضح وصريح تجاه عقوبـة اإلعدام، فكيف إذا 

تعلـق األمـر بمناضليـن مـن أجـل الحريـة؟

انضمـام فلسـطين خطـوة علـى طريـق تعزيـز حضـور فلسـطين فـي المحافـل الحقوقيـة والقانونيـة الدوليـة وهـو 
يؤسـس ألخـذ فلسـطين دورهـا فـي االنضمـام لمزيـد مـن الهيئـات«.

اوس شريم  - مدير عام االداره العامه لشؤون العشائر واالصالح - وزارة الداخلية
»ان التزام السـلطه الوطنيه الفلسـطينيه بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمنع االعدام ضمن واليتها القانونيه 
والقضائيـه ينبـع مـن ايمانهـا ابعميـق بحقـوق االنسـان وحقـه فـي الحيـاة وعـدم اخضاعـه للتعذيـب والمعاملـة 
القاسـيه الحاطـة بالكرامـة االنسـانيه والتزامـا منهـا بالمواثيـق والمعاهـدات الدوليـه ال سـيما االعـالن العالمـي 
لحقـوق االنسـان وهـذا يتماشـى مـع عـادات وتقاليـد شـعبنا وتعاليـم ديننـا الحنيف الذي يقدس الحياة االنسـانيه 
خاصـة واننـا نعانـي اشـد انـواع الصلـف والتعذيـب وازهـاق الـروح الفلسـطينيه علـى يـد المحتـل الصهيونـي 
الـذي يضـرب بعـرض الحائـط االعـالن العالمـي لحقـوق االنسـان عـرض الحائـط ويتعامـى عـن كرامـه االنسـان 
الفلسـطيني وحقـه فـي الحيـاة والعيـش علـى ارضـه بمـا يكفـل لـه التطـور والنمـاء والحيـاة الكريمـه وهنـا ال بـد 
للعالـم الحـر ومنظمـات حقـوق االنسـان العمـل علـى اجبـار اسـرائيل علـى االلتـزام بالعـالن العالمـي لحقـوق 

االنسـان ووقـف هـدر الـدم الفلسـطيني وازهـاق اروااح شـعبنا بالقـوة االسـرائيليه الغاشـمة« .

الشيخ ماجد صقر - مدير دائرة اعداد الدعاة في وزارة األوقاف
»ليـس هنـاك مانـع مـن إنضمـام فلسـطين ألي اتفاقيـات تجـرم اإلعـدام بشـرط االحتفـاظ بخصوصيـة الديـن 
اإلسـالمي والـذي تعامـل مـع ازهـاق النفـس وقتـل االنسـان قيـد األمـر وجعل القتـل بحاجة الى دليـل قطعي يثبت 
متـى يجـوز ازهـاق هـذه الـروح التـي كرمهـا اهلل فـي االنسـان، أمـا القتـل عمدا)مـع سـبق االصـرار والترصـد( 
فحكمـه فـي الديـن القصـاص قـال تعالـى:) يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكـُم الِْقَصاُص ِفي الَْقتْلَـى( والقاتل عمدا 
يقتل قصاصا إال إن عفى عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية وشـجع االسـالم على العفو في اكثر من نص في 
( وسـنة الرسـول تحـث علـى العفـو وتعتبـر عتـق رقبـة القاتـل  ِ كتـاب اهلل منها:)َفَمـنْ َعَفـا َوأَْصلَـَح َفَأْجـُرهُ َعلَـى اهللَّ

تعـدل عتـق رقبـة ولـي المقتـول مـن النار. 

وفـي الوقـت الـذي جعـل اهلل سـبحانه فيـه الحـق قائمـاً بعقوبـة اإلعـدام، قـد جعـل الوصـول إلـى تحقيقـه صعبـاً 
ونـادر الوقـوع، ونحـن نـرى كثـرة الثـارات هـذه األيـام بسـبب تغييـب حكـم الديـن وفـي نفـس الوقـت خـروج القاتـل 
بحكـم قليـل. وقـد يظـن البعـض ان ازهـاق نفـس القاتـل هـو جريمة وينسـى ان قتل القاتل إن لـم يعفو أهل القتيل 
أُوِلـي اأْلَلْبَاِب لََعلَُّكـْم تَتَُّقون(«. ـٓ عنـه هـو حقـن لدمـاء الكثيـر مـن االبريـاء قـال تعالـى: )َولَُكْم ِفي الِْقَصـاِص َحيَوٰةٌ ّيٰ



عملـت الهيئـة فـي هـذا التقريـر علـى وضـع قائمـة 
القضائيـة  االحـكام  لكافـة  وشـاملة  وموحـدة  عامـة 
التـي تقضـي بعقوبـة اإلعدام منذ العـام 1995 وحتى 
القائمـة  اشـتملت  العـام 2018. وقـد  شـهر آب مـن 
التـي احتواهـا هـذا التقرير على 202 حكما قضائيا، 

توزعـت علـى النحـو التالـي:

حـول القضـاء مصـدر الحكـم )مدنـي، عسـكري(: . 1
االعـدام  ألحـكام  االجمالـي  العـدد  بيـن  مـن 
المذكـورة اعـاله كان هنـاك )1٣٣( حكما صادرا 
صـادرا  حكمـا  و)69(  العسـكري،  القضـاء  عـن 

عـن القضـاء المدنـي.

كان . 2 انثـى(:  )ذكـر،  باإلعـدام  المحكـوم  جنـس 
هنـاك )200( حكمـا صادرة بحق ذكور، وحكمان 

فقـط الصـادرة بحـق انـاث.

كان . ٣ بالـغ(:  )طفـل،  باإلعـدام  المحكـوم  سـن 
 ،18 سـن  دون  اطفـال  بحـق  حكمـا   )2( هنـاك 
وقـد تـم تخفيف العقوبة عليهم بحسـب القانون، 
أدنـى.  عقوبـة  الـى  االعـدام  بعقوبـة  والنـزول 

بالغيـن. بحـق  باإلعـدام  حكمـا  و)199( 

توزعـت . 4 باإلعـدام:  عليهـا  المحكـوم  الجرائـم 
الجريمـة  بحسـب  الصـادرة  االعـدام  احـكام 
حكمـا   )10٣( علـى  باإلعـدام  عليهـا  المحكـوم 
حكمـا  و)85(  قتـل،  جريمـة  علـى  باإلعـدام 
باإلعـدام علـى جرائـم خيانـة وتعـاون، و)4( على 
جريمـة االتجـار بالمخـدرات، و)٣( أحـكام علـى 
جرائـم خطـف وقتـل، و)6( أحـكام علـى جرائـم 
اغتصـاب وقتـل، وحكـم واحـد علـى جريمة هتك 

طفـل. عـرض 

االحـكام حسـب االقليـم الجغرافـي )قطـاع غـزة، . 5
الضفـة الغربيـة(: صـدر )171( حكمـا باإلعـدام 
عن محاكم قطاع غزة، و)٣0( حكما عن محاكم 

الضفـة الغربية.

غيابـي(: . 6 )حضـوري،  القضائـي  الحكـم  طبيعـة 
 )11( الـى  الصـادرة  االعـدام  احـكام  توزعـت 

حضوريـا. حكمـا   )191( غيابيـا،  حكمـا 

عـدد االحـكام المنفـذة: تـم تنفيـذ )41( حكمـا . 7
باإلعـدام، جميعهـا بحـق ذكـور بالغيـن، )2( منهـا 
فـي الضفـة الغربيـة و)٣9( في قطاع غزة. )12( 
نفـذت بعـد مصادقـة رئيـس دولـة فلسـطين )5 
منهـا خضعـت لمصادقـة الرئيـس ابـو مـازن، و7 
احـكام خضعـت لمصادقـة الرئيـس ابـو عمـار(، 
مصادقـة  دون  نفـذت  باإلعـدام  حكمـا  و)29( 

الرئيـس.

الحكـم  صـدور  بيـن  الفاصلـة  الفتـرة  بلغـت  وقـد 
االحـكام  مـن   )٣0( فـي  عاميـن  مـن  اقـل  وتنفيـذه 

حكمـا.  11 فـي  عاميـن  مـن  وأكثـر  المنفـذة، 

 وفـي الختـام، فقـد تضمن ملحق التقرير البروتوكول 
االختيـاري الثانـي الملحـق بالعهـد الدولـي للحقـوق 
اإلعـدام  عقوبـة  الغـاء  بشـأن  والسياسـية  المدنيـة 

الصـادر فـي العـام 1989.

تقرير خاص حول قائمة األحكام القضائية المتعلقة 
بعقوبة اإلعدام  1995- 2018
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بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة القدس
الهيئة المستقلة تعقد مناظرة طالبية بعنوان

»عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء«
رام اهلل – نظمـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان » ديـوان المظالـم » أمـس بالتعـاون مـع كليـة الحقـوق فـي 
جامعـة القـدس مناظـرة طالبيـة بعنـوان » عقوبـة اإلعـدام بيـن اإلبقـاء واإللغـاء » وذلك في حـرم الجامعة في أبو 

ديـس، وسـط حضـور طالبـي حاشـد وبمشـاركة وسـائل االعـالم المختلفـة.

وحضـر المناظـرة كل مـن الدكتـور محمـد خلـف عميـد كليـة الحقـوق فـي جامعـة القـدس، واألسـتاذ إسـالم 
التميمـي مديـر دائـرة التوعيـة والتدريـب فـي الهيئـة المسـتقلة، والدكتـورة جميلـة زيـد محاضـرة القانـون فـي 
جامعـة القـدس، واألسـتاذ أنـس بواطنـة منسـق المناصـرة المجتمعيـة فـي الهيئـة المسـتقلة، واألسـتاذة رانيـا 
المهتـدي كمشـرفة علـى تدريـب فـرق المناظـرة، واألسـتاذة عريـن دويـكات الباحثـة الميدانيـة فـي الهيئـة الهيئـة 

المسـتقلة، ومجموعـة مـن طلبـة الحقـوق فـي الجامعـة.

وافتتح اللقاء الدكتور خلف داعيا الطلبة المشـاركين في »فريقي المعارضة والمناهضة« للتناظر حول القضية 
وفـق أسـس علميـة مدروسـة مـن خـالل تقديـم الحجـج والبراهيـن واألدلـة، وذلـك باالسـتفادة مـن المهـارات التي 

اكتسـبوها خالل دراسـتهم في كلية الحقوق.

 بدوره أشـاد األسـتاذ التميمي بعالقات التعاون الوطيدة بين الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان وجامعة القدس 
مؤكـداً علـى الشـراكة التـي تجمـع الطرفيـن فـي تنفيـذ العديـد من المشـاريع والبرامـج المشـتركة الهادفة لتعزيز 

حقوق اإلنسـان ونشـر الوعي القانوني في فلسـطين.

11 فصلية حصاد العام 20١8 - العدد ٦١

ملف العدد »عقوبة اإلعدام«



كمـا أكـد األسـتاذ التميمـي على دور الهيئة المسـتقلة 
مـن  النـوع  هـذا  مثـل  عقـد  فـي  اإلنسـان  لحقـوق 
المناظـرات التوعويـة التـي تسـتهدف تفعيـل الحـوار 
والنقـاش فـي قضايـا قانونيـة تكـون مثـار جـدل فـي 
بشـكل  والمجتمـع  خـاص  بشـكل  القانونـي  الوسـط 
المسـتقلة  الهيئـة  عمـل  آليـة  الـى  مشـيراً  عـام، 
لحقـوق االنسـان فـي إسـتقبال الشـكاوى ومتابعتهـا 
مـع الجهـات ذات العالقـة، كمـا اشـار التميمـي الـى 
ان عقـد هـذه المناظـرة يأتـي فـي سـياق خطـة عمـل 
الهيئـة فـي نشـر وتعميـم ثقافـة حقـوق االنسـان فـي 
الجامعات الفلسـطينية ، منوهاً إلى أن هذه الفعالية 
لمناهضـة  العالمـي  اليـوم  احيـاء  بمناسـبة  جـاءت 
عقوبـة االعـدام والـذي احييتـه الهيئـة بمجموعـة من 
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي  والفعاليـات  االنشـطة 

غـزة.

هـذه  بـأن  زيـد  جميلـة  األسـتاذة  بينـت  جهتهـا  مـن 
المسـابقة تهدف لتنمية قدرات الطلبة على التحليل 
التعـاون  روح  وتعزيـز  والبحـث،  الناقـد  والتفكيـر 
بينهـم، وتطويـر أساسـيات  الجماعـي فيمـا  والعمـل 
اللغـة العربيـة والقانونية لديهم، إضافًة لسـد الفجوة 

بيـن النظريـة والتطبيـق فـي التعليـم.

وتمحـورت فعاليـات المناظـرة حـول تفنيـد الحجـج 
بيـن فريقيهـا الذيـن إنقسـموا الـى » فريـق مناصـرة« 
وهـو فريـق مؤيـد لتفعيـل عقوبـة االعـدام و » فريـق 
المناهضـة« كفريـق معـارض لتفعيلهـا، حيـث أعطـي 
الفريقيـن مـدة محـددة مـن الوقـت لتقديـم محتـوى 

يدعـم توجـه كل فريـق علـى حـدا.

األدلـة  مـن  مجموعـة  الفريقيـن  مـن  كل  واسـتخدم 
والبراهيـن التـي تثبـت حجـج كل منهمـا، فقـد وّضـح 
فـي  اإلعدام تسـهم  عقوبـة  بـأن  المناصـرة«  »فريـق 

الحـد مـن جرائـم القتـل وغيرهـا التـي باتـت تنتشـر 
بشـكل أوسـع فـي اآلونـة األخيـرة، فهـي تعتبـر رادعـاً 
علـى  بذلـك  مسـتدلين  الجرائـم،  هـذه  لمرتكبـي 
انخفـاض مسـتوى الجرائـم فـي الـدول التـي تطبـق 
حكـم اإلعـدام، كمـا بّيـن الفريـق الموالـي أن القتـل 

مشـروع فـي حالـة الدفـاع عـن النفـس.

تطبيـق  أن  المناهضـة«  »فـرق  بّيـن  بينمـا 
اإلعالن العالمـي  نـص  مـع   عقوبة اإلعدام يتنافـى 
المدنيـة  للحقـوق  الدولـي  لحقوق اإلنسـان والعهد 
عقوبـات  قانـون  وجـود  لعـدم  مشـيرا  والسياسـية، 
السياسـي  للوضـع  نتيجـة  فلسـطين  فـي  موحـد 
فلسـطين،  بهـا  تمـر  التـي  االسـتثنائية  والظـروف 
كمـا أكـد علـى أن عقوبة اإلعـدام ال تكفـل اسـتقرار 

تطبقهـا. التـي  الـدول  فـي  المجتمعـات 

وتـرأس لجنـة التحكيـم كل مـن األسـتاذ عـالء بدارنـة 
مـن مركـز الدفـاع عـن الحقـوق والحريـات المدنيـة 
معـاذ  األسـتاذين  مـن  وكل  »حريـات«،  والسياسـية 
فـي  الحقـوق  محاضـري  زبيـدات  ياسـر  و  شـناعة 

القـدس. جامعـة 

وانتهـت فعاليـات المناظـرة بفـوز » فريـق المناهضـة 
والـذي  التحكيـم،  لجنـة  تقييـم  وفـق  نقـاط  بسـبع   «
عـادل  الطالـب  نجاجـرة،  ورود  الطالبـة  مـن  تكـون 
الرجبـي، والطالـب أحمـد الخطيب الذي حصل على 
لقـب أفضـل متحـدث ، حيـث نجحـوا بتقديـم حجـج 

وبراهيـن تدعـم مناهضـة عقوبـة االعـدام.

يذكـر بـأن هـذا النشـاط ينـدرج ضمـن خطـط الهيئـة 
المسـتقلة لحقـوق االنسـان الهادفـة الـى تكويـن وعـي 
عـام حـول أبـرز القضايـا القانونيـة والحقوقيـة التـي 
تعتبـر مثـار جـدل في أوسـاط المجتمع الفلسـطيني.
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بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية األمريكية

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تنظم 
ورشة حول مناهضة عقوبة اإلعدام

رام اهلل / نظمـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان 
مناهضـة  حـول  عمـل  ورشـة   « المظالـم  ديـوان   «
عقوبـة اإلعـدام ضمـن احيـاء أيـام حقوقيـة، وذلـك 
فـي كليـة الحقـوق بالجامعـة العربيـة االمريكيـة فـي 
مدينـة جنيـن، بحضـور كل مـن األسـتاذ محمـد أبـو 
حكمـت  واألسـتاذ  جنيـن،  محافظـة  مفتـي  الـرب 
عمارنـة أسـتاذ القانـون الجنائـي فـي كليـة الحقـوق، 
، والمحامـي عـالء نـزال مديـر مكتـب الشـمال فـي 
الهيئـة المسـتقلة، والمحامـي محمـد كمنجي الباحث 

الشـمال. فـي مكتـب  الميدانـي 

وتحـدث فـي اللقـاء الدكتور عمارنة حول التشـريعات 
مؤكـداً  القتـل،  جريمـة  علـى  تعاقـب  التـي  الوطنيـة 
أن تطبيـق عقوبـة اإلعـدام فيـه تحقيـق للـردع العـام 
والـردع الخـاص، وان قانـون العقوبات األردني النافذ 
جـرم بعـض االفعـال وجعـل جزائهـا عقوبـة اإلعـدام.

رأي  الـى  الـرب  أبـو  المفتـي  تطـرق  جهتـه   مـن 

الشـريعة اإلسـالمية فـي عقوبـة اإلعـدام، مؤكـداً ان 
الحـق فـي الحيـاة مصـون فـي الشـريعة اإلسـالمية 
ويجـب حمايتـه وقـال أبـو الـرب » إن تطبيـق الحـدود 
واجـب لكـن مـع توافـر الظـروف المواتية التي تسـمح 

الحـد«. بتطبيـق 

كمـا اسـتعرض المحامـي نـزال أهـم المبـررات التـي 
تؤيـد الغـاء عقوبة اإلعدام والتشـريعات الدولية التي 
حظـرت تطبيـق عقوبـة اإلعدام، مشـيراً الى انضمام 
فلسـطين الـى البروتوكـول االختيـاري اللغـاء عقوبـة 

اإلعدام.

مؤيـد  بيـن  ومداخـالت  نقـاش  دار  اللقـاء  وخـالل 
ومعـارض لعقوبـة اإلعـدام حيـث نظم النقاش منسـق 
علـى  اكـد  والـذي  كمنجـي  محمـد  المحامـي  اللقـاء 
أهميـة انعقـاد هـذه الورشـة فـي ظـل وقـوع جرائـم 
القتـل األخيـرة وضعـف ثقـة المواطـن فـي القضاء.  
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اهليئة المستقلة ُترحب بانضمام فلسطني إىل الربوتوكول 
اإلختياري الثاين اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

)ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  الهيئة المسـتقلة  رحبـت 
 6 يـوم  عبـاس  محمـود  الرئيـس  بتوقيـع  المظالـم( 
حزيـران 2018 ، علـى االنضمـام إلـى )البروتوكـول( 
االختيـاري الثانـي للعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
عقوبـة  إلغـاء  والهادف إلـى  والسياسـية،  المدنيـة 
تعزيـز  فـي  يسـهم  1989، والـذي  لسـنة  اإلعـدام 
الحيـاة،  فـي  الحـق  ويصـون  اإلنسـانية،  الكرامـة 
 ويضـع حـداً إلزهـاق الـروح البشـرية باسـم القانـون.
إعمـاالً  يشـكل  االنضمـام  هـذا  الهيئة بـأن  ورأت 
القانـون  مـن   )10( المـادة  فـي  الـواردة  لاللتزامـات 
األساسـي التـي تضمنـت قيـام دولـة فلسـطين، دون 
إبطـاء، باالنضمـام إلـى اإلعالنـات والمواثيق الدولية 
التـي تحمـي حقـوق اإلنسـان، وتعزيزاً لحالـة االرتقاء 
فـي الشـخصية والمكانـة القانونيـة لدولـة فلسـطين 
على المستوى الدولي، واستجابًة لما تضمنته المادة 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  مـن   )6(
والسياسـية التـي أشـارت بعبـارات توحـي بشـده إلـى 
 أن الغاء عقوبة اإلعدام هو أمٌر مستصوب ومفضل.
 )11( مـن  يتكـون  الـذي  البروتوكـول  ويتضمـن 
عليـه  الموقعـة  األطـراف  الـدول  مـن  مادة، التزامـاً 
خاضع  لواليتهـا  شـخص  أي  بإعـدام  تقـوم  بـأال 
القضائية،  وأن تتخذ  كل دولة طرف جميع التدابير 
الالزمـة إللغـاء عقوبـة اإلعـدام داخـل نطـاق واليتهـا 
السـماح  عـدم  علـى  البروتوكـول  ويؤكـد  القضائيـة، 

الـوارد  بااللتـزام  يمـس  أن  شـأنه  مـن  تحفـظ  بـأي 
فيـه، كمـا ينظـم البروتوكـول آليـة وإجـراءات تقديـم 
التقارير الى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان المشـار 
اليهـا فـي المـادة )40( مـن العهـد الدولـي الخـاص 
قيـام  تضمـن  الـذي  والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق 
الـدول االطـراف بتقديـم تقاريـر عنـد التدابيـر التـي 
اتخذتهـا والتـي تمثـل إعمـاالً للحقـوق المعتـرف بهـا 
 فيـه، وعـن التقـدم المحـرز فـي التمتع بهـذه الحقوق.

الرئيـس  خاطبـت  قـد  وكانت الهيئة المسـتقلة، 
رسـمياً فـي أكثـر مـن مناسـبة، مـن أجـل المسـارعة 

المذكـور.  البروتوكـول  إلـى  لالنضمـام 

المهمـة،  الخطـوة  بهـذه  مجـدداً  الهيئـة  ترحـب  وإذ 
التشـريعات  مواءمـة  علـى  العمـل  إلـى  تدعـو  فإنهـا 
الوطنيـة لتنسـجم مـع أحكام البروتوكـول، بإلغاء كافة 
النصـوص التشـريعية فـي مختلـف القوانيـن العقابيـة 
سـواًء العسـكرية منهـا أم المدنيـة والتـي تنـص علـى 
عقوبـة اإلعـدام، وقبـل كل شـيء نشـر هـذا االنضمام 
 والبروتكول في الوقائع الفلسطينية في أسرع وقت.
باالتفاقيـات  االلتـزام  ضـرورة  الهيئة علـى  وأكـدت 
فلسـطين  دولـة  عليهـا  وقعـت  التـي  كافـة  الدوليـة 
والعمـل علـى تطبيقهـا علـى أرض الواقـع مـن خـالل 

الالزمـة. التدابيـر  واتخـاذ  التشـريعات  موائمـة 
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ــتقلة  ــة المسـ ــنوي للهيئـ ــر السـ ــلم التقريـ ــس يتسـ الرئيـ
لحقـــوق اإلنســـان حـــول حالـــة حقوق اإلنســـان للعـــام 2017

التقرير  عباس  محمود  الرئيس  تسلم  اهلل/  رام 
»ديوان  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  للهيئة  السنوي 
حقوق  حالة  حول  والعشرين  الثالث  المظالم« 

المواطن في فلسطين للعام 2017.
واستقبل الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل 
بحضور الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، 
شاهين  فارسين  الدكتورة  ضم  الذي  الهيئة  وفد 
اعتبارا  مهامها  انهت  والتي  للهيئة  العام  المفوض 
الدويك مدير عام  من 2018/4/1، والدكتور عمار 
عاصم  الدكتور  المفوضين  مجلس  الهيئة، وأعضاء 
فيحاء  واألستاذة  عاروري،  عصام  واألستاذ  خليل، 
عبد الهادي، إضافة إلى المحامي موسى أبو دهيم 
مدير دائرة الشكاوى والتحقيقات والمحامية خديجة 
زهران مديرة دائرة مراجعة التشريعات والسياسات 

في الهيئة.
وثمن الرئيس الجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان في تعزيز حالة حقوق اإلنسان في 
في  ورد  بما  الكامل  اهتمامه  مؤكداً  الفلسطيني، 
التقرير من معلومات وتوصيات. كما ثمن دور الهيئة 
بصفتها المؤسسة الوطنية التي تُعنى بحقوق اإلنسان، 
واالحترام الذي تحظى به على المستويات المحلية، 
واإلقليمية، والدولية، مثمناً جهود المفوضين الذين 
انهوا مهامهم في الهيئة وعلى رأسهم المفوض العام 

الدكتورة شاهين.
من  حالة  أي  مع  تسامحه  عدم  على  الرئيس  وأكد 
في  التوقيف  عدم  على  مشدداً  التعذيب،  حاالت 
قرار  بموجب  إال  الرأي  عن  والتعبير  النشر  جرائم 

أشار  كما  المختصة.  المحاكم  عن  صادر  نهائي 
على  المحالين  الموظفين  من  أي  إلى حق  الرئيس 
الرئاسة  أن  وإلى  القضاء،  إلى  بالتوجه  التقاعد 
توصيات  أو  مراسالت  أية  على  منفتحة  والحكومة 
القرارات  بمشاريع  يتعلق  فيما  الهيئة  من  ترد 
ناظم  قانون  سن  يتم  أن  سيادته  أيد  كما  بقوانين. 

لعمل الهيئة بأسرع وقت ممكن. 
وطالب وفد الهيئة بضرورة نشر االتفاقيات الدولية 
)الوقائع(  في  فلسطين  دولة  اليها  انضمت  التي 
الجريدة الرسمية. وسلم وفد الهيئة الرئيس رسالة 
تتضمن قائمة بأسماء عدد من المواطنين المدنيين 
محاكم  قبل  من  محاكمتهم  تمت  وأن  سبق  الذين 
دراسة  أجل  من  موقوفين،  زالوا  وما  عسكرية، 

حاالتهم.
الفلسطينية  القيادة  بجهود  الهيئة  وفد  أشاد  وقد 
والرئيس شخصياً في مواجهة الضغوطات األميركية، 
والتحرك الدبلوماسي والدولي لمواجهة قرار اإلدارة 
القدس. مثمناً  إلى  السفارة  نقل  بشأن  األمريكية 
التعاون الذي تحظى به الهيئة من قبل المؤسسات 
الهيئة  وفد  أشاد  كما  والمدنية.  األمنية  الرسمية 
االختياري  البروتوكول  إلى  فلسطين  دولة  بانضمام 
واالجراءات  والقرارات  التعذيب،  التفاقية مناهضة 
المتعلقة بمجموعة من التدابير إلزالة التمييز ضد 
على قانون  تعديالت  ادخال  ذلك  في  بما  المرأة، 
العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في 

الضفة الغربية.
 2018/4/7
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انتخاب اهليئة المستقلة لرئاسة الشبكة العربية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

القاهـرة - رام اهلل: انتخبـت اليـوم األحـد، الشـبكة 
العربية للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان، الهيئة 
المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان المظالم«، لرئاسة 
ألعضـاء  القـادم  االجتمـاع  مـن  اعتبـاراً  الشـبكة، 

الشـبكة، فـي أكتوبـر 2019.

االجتمـاع  خـالل  المسـتقلة  الهيئـة  انتخـاب  وجـرى 
فـي  المنعقـد  للشـبكة  العامـة  للجمعيـة  السـنوي 
أكتوبـر  األول/  تشـرين   28 و   27 يومـي  القاهـرة 
الجـاري، ومثـل الهيئـة المفـوض العـام عصـام يونس، 
العـام  المديـر  ونائـب  الدويـك،  العـام عمـار  المديـر 

سـرحان. جميـل  غـزة  لقطـاع 

وتحـدث وفـد الهيئـة عـن حالـة حقـوق اإلنسـان فـي 
فلسـطين، ومـا يتعـرض لـه المواطـن الفلسـطيني من 
انتهـاكات متواصلـة مـن قبـل قـوات االحتـالل، ومـا 
تهويـد  محـاوالت  مـن  القـدس  مدينـة  لـه  تتعـرض 
الكارثـي  اإلنسـاني  الوضـع  علـى  عـالوة  مسـتمرة، 

ألهلنـا فـي قطـاع غـزة.

جدير بالذكر أن الشـبكة العربية هي جسـم تنسـيقي 
يضـم 1٣ دول عربيـة، تتنـاوب علـى الرئاسـة دوريـاً، 
القومـي  المجلـس  العـام،  هـذا  الشـبكة  ويتـرأس 
لحقـوق اإلنسـان فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، خلفـاً 

للمجلـس الوطنـي الجزائـري لحقـوق اإلنسـان.



عمـان/ أوصـى  المشـاركون فـي ختـام أعمـال الندوة 
للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة  بإنشـاء  الخاصـة  اإلقليميـة 
من التعذيب في دولة فلسـطين، والتي نظمها الهيئة 
المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان المظالم« بالتعاون 
مـع المنظمـة الدوليـة لإلصـالح الجنائـي، واسـتمرت 
علـى مـدار يوميـن، بضـرورة إصدار القانـون الخاص 
باآلليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب خـالل السـنة 
األولـى مـن التوقيـع علـى البروتوكـول االختيـاري، بما 
يكفـل االسـتقاللية والتـوازن بيـن الجنسـين، وتوفيـر 
مراكـز  زيـارة  وصالحيـة  لعملهـا،  الكافيـة  المـوارد 
والمبلغيـن،  الشـهود  وحمايـة  قيـود،  دون  االحتجـاز 
نـص  التـي  المعاييـر  مـن  وغيرهـا  الوقائـي  ودورهـا 
عليهـا البروتوكـول االختيـاري. وضـرورة التـزام وزارة 
الداخليـة وأيـة جهـة لهـا صالحيـة االحتجـاز التعـاون 
مـع  واللقـاء  اآلليـة  زيـارات  تسـهيل  فـي  اآلليـة  مـع 

المحتجزيـن واالطـالع علـى السـجالت دون قيـود.

مـن  الكافـي  العـدد  توفيـر  ضـرورة  علـى  عـالوة 
يتلقـوا  وأن  الخبـرة،  ذوي  مـن  اآلليـة  فـي  العامليـن 
وفـق  المقـررة  بمهامهـم  للقيـام  الـالزم  التدريـب 
وضـع  وضـرورة  اآلليـة.  بإنشـاء  الخـاص  القانـون 
اسـتراتيجية للتعريف باآللية ومهامها لكافة موظفي 
بمراكـز  عالقـة  لهـم  مـن  الخصـوص  وعلـى  الدولـة 
التدريـب  توفيـر  وضـرورة  المختلفـة.  االحتجـاز 
للعامليـن فـي مراكـز االحتجـاز المختلفـة بمـا يضمن 
فهمهـم لمهـام اآلليـة والتوصيـات التـي تصـدر عنهـا 

للوقايـة مـن التعذيـب. وضـرورة قيـام دولـة فلسـطين 
بوضـع قانـون خـاص لمنـع التعذيب وفقـاً لاللتزامات 
وضـرورة  التعذيـب.  مناهضـة  اتفاقيـة  فـي  الـواردة 
اسـتمرار المشـاورات الوطنيـة باتجـاه بلـورة نمـوذج 
فلسـطيني واضح المعالم يسـتجيب للمعايير الدولية 
الـواردة فـي البروتوكـول ويأخـذ فـي االعتبار السـياق 

الفلسـطيني.

وزارات  عـن  ممثلـون  النـدوة  هـذه  فـي  وشـارك 
االجتماعيـة،  والتنميـة  الصحـة،  العـدل،  الداخليـة، 
والخدمـات  الشـرطة،  وجهـاز  األمنيـة،  واألجهـزة 
الطبيـة العسـكرية، النيابـة العامـة، مجلـس منظمـات 
حقـوق اإلنسـان، وشـبكة المنظمـات األهليـة، ونقابـة 

الندوة اإلقليمية الخاصة بإنشاء اآللية الوطنية للوقاية من 
التعذيب في فلسطين توصي بإصدار قانون خاص بها
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المحاميـن، وممثليـن عـن الهيئـات والمراكـز الوطنيـة 
واألردن،  العـراق  مـن  كل  فـي  اإلنسـان  لحقـوق 
مـن  وعـدد  الجنائـي،  لإلصـالح  الدوليـة  والمنظمـة 
الخبـراء فـي مجـال اآلليـات الوطنيـة مـن عـدة دول 

وأجنبيـة. عربيـة 

وقـد انطلقـت فعاليـات النـدوة اإلقليميـة حـول إنشـاء 
دولـة  فـي  التعذيـب  مـن  للوقايـة  الوطنيـة  اآلليـة 
فلسـطين، والتـي تنظمهـا الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
المنظمـة  مـع  بالتعـاون  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان 
 2018 تمـوز   ٣1 فـي  الجنائـي،  لإلصـالح  الدوليـة 
عـدة  النـدوة  أعمـال  وتضمنـت  ليوميـن،  واسـتمرت 
جلسـات ومجموعـات عمـل تم خاللهـا عرض ونقاش 
النمـوذج الفلسـطيني الُمتبنـى إلنشـاء اآلليـة الوطنية 
الفلسـطينية للوقايـة مـن التعذيـب الـذي تـم إعـداده 
بالتعـاون مـا بيـن الهيئـة المسـتقلة ووزارة الداخليـة، 
المتاحـة  والفـرص  والضعـف  القـوة  نقـاط  وتحليـل 
اسـتعراض  علـى  عـالوة  اآلليـة،  لهـذه  والتحديـات 
وتقديـم نمـاذج دوليـة آلليـات الوقايـة مـن التعذيـب، 
وفرنسـا.  أرمينيـا  اليونـان،  جورجيـا،  مـن  كل  فـي 
إيفانـز  مالكولـم  سـير  البروفيسـور  اسـتعرض  كمـا 
البروتوكـول  التعذيـب،  لمنـع  الفرعيـة  اللجنـة  مـن 
االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيـب إطـار العمـل 
الخـاص بتطويـر اآلليـات الوقائيـة الوطنـي. وقدمـت 
السـيدة ياسـمين شـمس مسـؤول البرنامـج اإلقليمـي 
 APT أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
عرضـاً حـول الرقابـة والتفتيـش الفّعـال علـى أماكـن 
االحتجـاز، وقـدم السـيد عظمات شـامبيلوڤ المدير 
اإلقليمـي للمنظمـة الدوليـة لإلصـالح الجنائـي فـي 

آسـيا الوسـطى، عرضـاً بعنوان الوقاية مـن التعذيب، 
االعتبارات والدروس المسـتفادة من آسـيا الوسطى.

وفـي ختـام أعمـال النـدوة كرمـت الهيئـة السـيد هيثم 
الدوليـة  للمنظمـة  اإلقليمـي  المديـر  نائـب  الشـبلي 
وشـمال  األوسـط  الشـرق   - الجنائـي  لإلصـالح 
فـي  المنظمـة  طاقـم  بذلهـا  التـي  للجهـود  إفريقيـا، 

النـدوة. هـذه  إنجـاح  سـبيل 

األسـتاذ  مـن  كٌل  االفتتاحيـة  الجلسـة  فـي   وشـارك 
المسـتقلة  للهيئـة  العـام  المفـوض  يونـس  عصـام 
المظالـم« والدكتـور عمـار  »ديـوان  لحقـوق اإلنسـان 
الدويـك المديـر العـام للهيئـة، األسـتاذة تغريـد جبـر 
المدير اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي 
لمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، واألستاذة 
هيثـم عـرار منسـقة وحـدة حقـوق اإلنسـان فـي وزارة 
الداخلية ومنسـقة المشـاورات الوطنية إلنشاء اآللية 
جيمـس  واألسـتاذ  التعذيـب،  مـن  للوقايـة  الوطنيـة 
السـامية  المتحـدة  األمـم  مفوضيـة  رئيـس  هينيـن 
لحقـوق اإلنسـان فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة.
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في اطار تعزيز قدرات طواقم الهيئات المحلية 
 بالتعاون ما بين الهيئة المستقلة واإلدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي

استكمال البرنامج التدريبي حول المعالجة 
الفضلى لشكاوى المواطنين وفق نهج مرتكز على 

حقوق اإلنسان والمواطنة
رام اهلل  - حاتـم أبوزيـد وأنـس بواطنـة -  نفـذت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان » ديـوان المظالـم » مجموعة 
مـن الـدورات التدريبيـة بعنـوان » الممارسـات الفضلـى فـي مجـال تلقـي ومعالجـة الشـكاوي وفـق نهـج مرتكـز 
علـى حقـوق اإلنسـان والمواطنـة »، إسـتهدفت رؤسـاء وأعضـاء الهيئـات المحلية المنتخبـة، والعاملين والعامالت 
فـي مجـال تلقـي الشـكاوي فيهـا، خصوصـاً تلـك الواقعـة فـي مناطـق »ج«، وذلـك بالشـراكة مـع االدارات العامـة 

للشـكاوي فـي كل مـن مجلـس الـوزراء  ووزارة الحكـم المحلـي.

طاقـم  نفذهـا  التـي  التدريبيـة  البرامـج  وإسـتهدفت 
فـي  محافظـات   7 الهيئـة  فـي  والتدريـب  التوعيـة 
الضفة الغربية وقطاع غزة بما يقارب 200 مشـارك 
المحليـة،  الهيئـات  ورؤسـاء  أعضـاء  مـن  ومشـاركة 
تلقـي ومتابعـة الشـكاوي  والعامليـن والعامـالت فـي 

المواطنيـن فيهـا. مـع 

وهدفـت هـذه البرامج الى إكسـاب الفئة المسـتهدفة 
شـكاوي  لمعالجـة  الالزمتيـن  والمهـارات  المعرفـة 
المواطنيـن باالسـتناد الـى مرجعيـة حقـوق االنسـان، 

وسـيادة القانـون ضمـن اإلطـار الناظم لعمـل الهيئات 
المحليـة مـع الفئـات المهمشـة فـي المجتمـع، وهـم 
كمـا  االعاقـة،  ذوي  واالشـخاص  واالطفـال  النسـاء 
االنسـان  حقـوق  إحتـرام  تعزيـز  الـى  أيضـا  هدفـت 
والقوانيـن  التشـريعات  وفـق  االساسـية  والحريـات 
الدوليـة والوطنيـة فـي ظـل قانـون الهيئـات المحليـة 
أعضـاء  مهـارات  وتنميـة    ،1997 لسـنة   )1( رقـم 
الشـكاوي  ومعالجـة  تلقـي  علـى  المحليـة  المجالـس 
وفـق منهـج حقوقـي قائـم منظومـة حقـوق االنسـان.
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فيمـا تسـتمد هـذه البرامـج أهميتهـا مـن خـالل بنـاء 
برنامـج تدريبـي بشـكل مشـترك ومنظـم مـع كل مـن 
االدارة العامـة للشـكاوي فـي مجلـس الـوزراء، ودائـرة 
الشـكاوي فـي وزارة الحكـم المحلـي، وذلـك فـي اطار 
التعـاون مـع مجموعـة مـن الجهـات ذات االختصـاص 
الشـرطة  وجهـاز  والبيـرة،  اهلل  رام  محافظـة  منهـا: 
وصنـدوق  الفسـاد  مكافحـة  وهيئـة  الفلسـطينية، 

تطويـر وإقـراض البلديـات.

 فـي سـياق متصـل، أشـار المشـاركين فـي البرامـج 
التدريبيـة الـى أنهـا علـى درجـة عاليـة مـن األهميـة، 
نظـرأ لتعاطيهـا مـع موضـوع الشـكاوي الـذي يعتبـر 
والهيئـات  المواطنيـن  بيـن  يقـع  هامـاُ  يوميـاً  حدثـاً 
خـاص  نظـام  وتفعيـل  بنـاء  فـي  يسـاهم  المحليـة، 
بالتعاطـي مـع المواطنيـن واالجابـة علـى تسـاؤالتهم 

االنسـان. حقـوق  تراعـي  منهجيـة  ضمـن 

كمـا أضـاف أحـد المشـاركين الى أن هـذه التدريبات 
العمـل  طبيعـة  علـى  إيجابـي  بشـكل  تنعكـس  سـوف 
عقـد  ضـرورة  علـى  مؤكـداً  البلديـة،   فـي  الحقـًا 
مجموعـة مـن الـدورات التدريبيـة المتخصصـة فـي 

 « الشـكاوي  لنظـام  التطبيقـات 

واجمـع المشـاركون علـى مجموعـة مـن التوصيـات: 
خـالل  مـن  الشـكاوي  بنظـام  المواطنيـن  توعيـة 
والعامليـن  المواطنيـن   تسـتهدف  توعيـة  حمـالت 
فـي الهيئـات المحليـة ، وربـط الهيئـات المحليـة مـع 
وزارة الحكـم المحلـي بهـدف توحيد نظام الشـكاوي، 
بهـدف  الشـكاوي  علـى  تطبيقيـة  تدريبـات  وتقديـم 

التدريبيـة.                              للـدورة  العملـي  االطـار  تعزيـز 

وفـق  تعـرف  المحليـة  الهيئـات  أن  الـى  يشـار     
القانـون علـى أنهـا » وحـدة الحكـم المحلـي في نطاق 
جغرافـي وإداري معيـن تشـمل البلديـات أو المجالس 
اإلداريـة  اللجـان  أو  القرويـة  المجالـس  أو  المحليـة 
أو لجـان التطويـر أو أي مجلـس اخـر يشـكل وفقـاً 
مـن   )85( المـادة  نصـت  كمـا  القانـون«،  ألحـكام 
القانـون االساسـي الفلسـطيني علـى » تنظيـم البـالد 
بقانـون فـي وحـدات إداريـة محلية تتمتع بالشـخصية 
االعتباريـة ، ويكـون لـكل وحـدة منهـا مجلـس منتخب 
إنتخابـاً مباشـراً علـى الوجـه المثبـت فـي القانـون ».                                                                                      

مـن  مجموعـة  المحليـة  الهيئـات  وتقـدم  هـذا      
الخدمات وفق وظائفها وصالحياتها داخل حدودها 
الجغرافيـة ، باالسـتناد الـى قانـون الهيئـات المحليـة 
عمـل  لطبيعـة  الناظـم  االطـار  وهـو  1997م،  للعـام 
الهيئـات المحليـة وعالقتهـا بـوزارة الحكـم المحلـي 
مـن جهـة  بالمواطنيـن  ونظـرأً  مـن جهـة، وعالقتهـا 

أخـرى.

هـذه  خـالل  ومـن  المسـتقلة  الهيئـة  بـأن  يذكـر 
وقـدرات  كفـاءة  رفـع  تسـتهدف  التدريبيـة،  البرامـج 
طواقـم الهيئـات المحليـة علـى التعامـل مـع الشـكاوي 
اإلنسـان  نهـج مرتكـز علـى حقـوق  وفـق  ومعالجتهـا 
والمواطنـة، وذلـك فـي اطـار تحقيـق االسـتراتيجية 
الـى  الراميـة  والتدريـب  التوعيـة  بدائـرة  الخاصـة 
االرتقـاء بمسـتوى الوعـي بقضايـا حقـوق االنسـان، 
علـى  المحليـة  الهيئـات  فـي  العامليـن  اداء  وتطويـر 
التعامـل مـع الجمهـور ضمـن منهجيـة تراعـي حقـوق 

االنسـان.                                   
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خالل مؤتمر صحافي 

اإلعالن عن ورقة موقف صادرة عن مؤسسات المجتمع المدين 
ية بحل المجلس  واهليئة المستقلة بشأن قرار المحكمة الدستور

يعية ييع والدعوة النتخابات ترش الترش

غـزة- رام اهلل : نظمـت مؤسسـات المجتمـع المدنـي والهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان ظهـر اليـوم مؤتمـراً 
صحفيـاً ُعقـد بالتـوازي فـي مقـري شـبكة المنظمـات األهليـة الفلسـطينية فـي مدينتـي غـزة ورام اهلل، وأعلنـت 

فيـه موقفهـا بشـأن قـرار المحكمـة الدسـتورية بحـل المجلـس التشـريعي والدعـوة النتخابـات تشـريعية.

وتحدث في المؤتمر الصحفي في غزة، كل من: أ. عصام يونس، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان؛ 
أ. هالـة القيشـاوي/ جبـر، مديـرة مؤسسـة الضميـر لحقـوق اإلنسـان؛ أ. أمجـد الشـوا، مديـر شـبكة المنظمـات 

األهليـة فـي غـزة؛ وأ. سـمير زقـوت، مديـر وحـدة البحـث الميداني فـي مركز الميزان لحقوق اإلنسـان.

فيمـا تحـدث فـي المؤتمـر الصحفـي فـي رام اهلل، كل مـن: أ. شـذى عـودة، رئيـس مجلـس إدارة شـبكة المنظمات 
األهلية؛ د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان؛ وأ. شـعوان جبارين، مدير عام مؤسسـة 

الحق.

وفيما يلي نص الورقة: 

ورقـة موقـف صادرة عن مؤسسـات المجتمع المدني 
 الفلسـطيني والهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسان بشأن 
قـرار المحكمـة الدسـتورية بحـل المجلس التشـريعي 

والدعـوة النتخابات تشـريعية 

يمـر الشـعب الفلسـطيني بمرحلـة هـي األخطـر فـي 
ظـل التطـورات العاصفـة والمتالحقـة، حيـث يواصـل 
االحتـالل جرائمـه وانتهاكاتـه المنظمـة بحق السـكان 
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قواعـد  بموجـب  وممتلكاتهـم  المحمييـن  المدنييـن 
القانـون الدولـي، وذلك بمواصلة االسـتيطان وتفتيت 
وحدة األرض الفلسـطينية واسـتمرار فرض الحصار 
الجائـر علـى قطـاع غـزة، وعـزل مدينـة القـدس عـن 
باقـي األرض الفلسـطينية.  كمـا ويتواصـل االنقسـام 
الداخلـي الفلسـطيني فـي ظل تعثـر جهود المصالحة 
وهـو مـا يمثـل خطـراً حقيقيـاً ينـذر بعواقـب كارثيـة 
لشعب تحت االحتالل يسعى لنيل حقوقه المشروعة، 
األسـباب  خلـق  جميعـاً  علينـا  يوجـب  الـذي  األمـر 
لتعزيـز وحـدة النظـام السياسـي الفلسـطيني ووحـدة 
المشـترك  فـي  البحـث  دائمـاً  يتطلـب  وهـو  أرضـه، 
وتعظيمـه وتنحيـة كل مـا هـو مختلف عليـه.  والزالت 
ضـرورة تمكيـن الحكومـة مـن ممارسـة مهامهـا فـي 
والتشـريعية  الرئاسـية  االنتخابـات  وبـأن  القطـاع، 
تشـكل مدخـاًل ضروريـاً وحيوياً للمصالحـة، وتجديد 
وإتاحـة  الفرقـاء،  كل  بتوافـق  السياسـي  النظـام 
الشـؤون  إدارة  فـي  للمشـاركة  للمواطنيـن  الفرصـة 
العامـة وانتخابهـم لممثليهـم وتعزيـز أدوات الرقابـة 
الفلسـطيني ووفـاًء  للمجتمـع  والمحاسـبة، تحصينـاً 
بالتزامـات دولـة فلسـطين بموجـب االتفاقيـات التـي 
انضمـت لهـا، وفـوق كل ذلـك وقـف التفتيـت الخطيـر 

لوحـدة األرض الفلسـطينية والنظـام السياسـي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قراراً 
 2018/12/12 بتاريـخ   )2018/10( رقـم  تفسـيرياً 
مـن  اعتبـاراً  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  بحـل 
تاريخـه ودعـوة الرئيـس محمـود عبـاس إلـى إعـالن 
انتخابـات تشـريعية خـالل مـدة سـتة أشـهر  إجـراء 
مـن تاريـخ نشـر هـذا القـرار فـي الجريـدة الرسـمية، 
مجلـس  رئيـس  مـن  مقـدم  طلـب  علـى  بنـاًء  وذلـك 

األعلـى. القضـاء 

فـي  لـه  أسـاس  ال  الدسـتورية،  المحكمـة  قـرار  إن 
المجلـس  حـل  يُجيـز  ال  الـذي  األساسـي؛  القانـون 
التشـريعي علـى اإلطـالق حتـى فـي حالـة الطـوارئ 
والقيـم  للمبـادئ  انتهـاكاً  ويشـكل   .)11٣ )المـادة 
الدسـتورية وبخاصـة مبـدأ سـيادة القانـون والفصـل 
بيـن السـلطات واسـتقالل القضـاء كأسـاس للحكـم 
الصالـح، وهـو قـرار سياسـي وغيـر دسـتوري يشـكل 
تشـريعي  مجلـس  أّي  بحـل  للقيـام  خطيـرة  سـابقة 

قـادم. منتخـب 

الدسـتورية  المحكمـة  تُشـّكل  السـياق،  هـذا  وفـي 
تهديـداً جديـاً للنظـام السياسـي برمتـه، باعتداءاتهـا 
وعلـى  وسـموه،  األساسـي  القانـون  علـى  المتكـررة 
للشـروط  امتثالهـا  وعـدم  والحريـات،  الحقـوق 
الموضوعيـة الحاكمـة للقـرارات التفسـيرية، وسـبق 
لتلـك المحكمـة أن منحـت الرئيـس الحـق فـي رفـع 
عضـو  أّي  عـن  الدسـتورية  البرلمانيـة  الحصانـة 
القضـاء  التشـريعي، ومنحـت  المجلـس  مـن أعضـاء 
العسـكري صالحيـات واسـعة جـداً علـى المدنييـن، 
وأبـدت تحفظـات عامة على االتفاقيات الدولية التي 
انضمـت إليهـا دولـة فلسـطين بـدون تحفظات، وذلك 
والمعاييـر  واالتفاقيـات  األساسـي  للقانـون  خالفـًا 
الدسـتورية  المحكمـة  تشـكيل  أن  كمـا  الدوليـة. 
مخالـٌف للقانـون األساسـي وقانونهـا، وقـد سـاهمت 
بتعميـق حالـة االنقسـام ومـا يحملـه  بشـكل مباشـر 
مـن أبعـاد ودالالت، وقـد طالبـت مؤسسـات المجتمع 
مـراراً  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة  المدنـي 

وحلهـا. تشـكيلها  قـرار  بسـحب 

ازديـاد  فـي ظـل  الدسـتورية  المحكمـة  قـرار  ويأتـي 
حالـة التصـدع فـي النظام السياسـي، وتغول السـلطة 
فـي  والتدهـور  األخـرى،  السـلطات  علـى  التنفيذيـة 
منظومـة حقـوق اإلنسـان فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة، والنزيـف الحاصل فـي القضاء وقطاع العدالة، 
وبخاصـة فـي مرحلـة مـا بعـد االنضمـام لالتفاقيـات 
الدوليـة، وضعف المحاسـبة علـى االنتهـاكات وسـبل 
والمشـاركة  الشـفافية  وتراجـع  الفّعالـة،  االنتصـاف 
المواطـن  يشـعر  لـم  وبذلـك  القـرار،  صناعـة  فـي 
الدوليـة  لالتفاقيـات  االنضمـام  بأثـر  الفلسـطيني 
علـى أرض الواقـع، والعبـرة بإنفـاذ االتفاقيـات وأن 
يلمسـها اإلنسـان فـي حياتـه اليوميـة ال باالنضمـام 

إليهـا فقـط.

بهـذه  التشـريعي  المجلـس  حـل  علـى  اإلصـرار  أن 
بعد تعطله جـراء  الدسـتورية،  غيـر  الصـورة، 
مفهـوم  تكريـس  إلـى  يـؤدي  الحزبيـة،  الخالفـات 
أبـرز  علـى  اعتـداًء  ويمثـل  السياسـي،  الفسـاد 
جهـود  ويقـوض  الوطنـي  النزاهـة  أعمدة نظـام 
مكافحة الفسـاد، السـيما أداة المسـاءلة والمحاسـبة 
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والرقابـة األهـم فـي وجـه السـلطة التنفيذيـة، وهـي 
التشـريعية. السـلطة 

إن الدعوة إلجراء االنتخابات العامة، الحرة والنزيهة 
والمتزامنـة بيـن الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس، 
وقطـاع غـزة، للرئاسـة والمجلـس التشـريعي، وتوفيـر 
بيئـة انتخابيـة صالحـة بإطـالق الحقـوق والحريـات 
العمليـة  نتائـج  واحتـرام  وطنـي،  بتوافـق  العامـة، 
ودسـتوري  وطنـي  ومطلـب  حـق  هـو  الديمقراطيـة؛ 
أصيل كّنا وما زلنا وسـنبقى نسـعى وبإصرار إلنفاذه 
إلـى  وذلـك  النفـاذ،  واجـب  باعتبـاره  األرض  علـى 
جانـب انتخابـات المجلـس الوطنـي من أجل اسـتعادة 
أينمـا  الفلسـطينيين  الوطنيـة وضمـان حـق  الوحـدة 
ُوجـدوا فـي اختيـار ممثليهم بحرية؛ وتمكين الشـباب 
الفلسـطيني  مجتمعنـا  فـي  األوسـع  الشـريحة  وهـم 
الفتـّي مـن ممارسـة حقهـم فـي المشـاركة السياسـية 
وصناعـة القـرار في عملية التحول الديمقراطي بعد 
سـنوات مـن الحرمـان.  وسـتبقى بوصلتنـا وجهودنـا 
نحـو إنهـاء االحتـالل االسـتعماري طويـل األمـد، فـي 
مسـار إنفـاذ حقـوق الشـعب الفلسـطيني غيـر القابلة 
للتصـرف المتمثلـة فـي العـودة إلـى الديـار األصليـة 

وتقريـر المصيـر.

بنـاء علـى مـا سـبق، فإن مؤسسـات المجتمـع المدني 
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  والهيئـة  الفلسـطيني 

تشـدد علـى مـا يلـي:

إلـى . 1 عبـاس  محمـود  الرئيـس  سـيادة  دعـوة 
سـحب قـرار تشـكيل المحكمـة الدسـتورية العليا 
لمخالفتـه للقانـون األساسـي وقانـون المحكمـة 
علـى  ولمخالفاتها المتكـررة  العليـا،  الدسـتورية 
المبادئ والقيم الدسـتورية والحقوق والحريات، 

وسـطوتها على النظام السياسـي.  

إلـى . 2 عبـاس  محمـود  الرئيـس  سـيادة  دعـوة 
اإلعـالن عـن موعـد إجـراء االنتخابـات العامـة 
انتخابـي  قانـون  أسـاس  علـى  والمتزامنـة 
االنتخابات، وبتوافـق وطنـي،  ومحكمـة لقضايـا 
للعمليـة  ونزيهـة  حـرة  انتخابيـة  بيئـة  وتهيئـة 
والقبـول  الديمقراطـي،  والتحـول  االنتخابيـة 
لعقـد  الترتيـب  يجـري  وأن  االنتخابـات،  بنتائـج 
انتخابـات المجلـس الوطنـي بأسـرع وقـت وأينما 

إجراؤهـا. أمكـن 

بالعمـل . ٣ السياسـي  االنقسـام  طرفـي  مطالبـة 
علـى إنهائـه فـوراً والتوافـق إلجـراء االنتخابـات 
العامـة، واحتـرام القانون األساسـي واالتفاقيات 
التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات 
وإنفاذهـا علـى أرض الواقـع، والسـير علـى نهـج 
الحزبيـة،  والمنافسـة  الديمقراطيـة  األنظمـة 
العدالـة  ومبـادئ  والحريـات،  الحقـوق  وصيانـة 

واإلنصـاف.

المؤسسات واالئتالفات الموقعة على البيان: 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية االئتالف األهلي للرقابة على التشريعات
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان مؤسسة الحق - القانون من أجل اإلنسان

مرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية - المرصد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
مؤسسة فلسطينيات مركز الميزان لحقوق اإلنسان

المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء - مساواة مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون - استقالل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات«
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية - شمس مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان

اتحاد لجان العمل الصحي المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين -بديل
مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان

جمعية نجوم األمل اتحاد لجان العمل الزراعي
طاقم شؤون المرأة
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بحضور السفير الفلسطيني في بغداد

الهيئة المستقلة توقع مع نظيرتها 
العراقية مذكرة تفاهم مشترك

لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  وفـد  اختتـم  اهلل/  رام 
اإلنسـان »ديوان المظالم« زيارة الى العراق الشـقيق، 
تـم خاللهـا توقيـع مذكـرة تفاهم مـع المفوضية العليا 
لحقـوق اإلنسـان فـي العـراق، ووقـع المذكـرة السـيد 
عقيـل موسـوي رئيـس المفوضيـة العراقيـة واألسـتاذ 
عصـام يونـس المفـوض العـام للهيئـة، وجـرى حفـل 
التوقيع بحضور سـفير دولة فلسـطين لدى جمهورية 
العـراق السـيد أحمـد عقـل والدكتـور عمـار الدويـك 
المفوضيـة  مفوضـي  مجلـس  للهيئـة،  العـام  المديـر 
وأعضـاء  فيهـا  العامليـن  مـن  كبيـر  وعـدد  العراقيـة 
الوفـد الفلسـطيني األسـتاذة خديجـة حسـين مديـر 
دائرة السياسـات والتشـريعات في واألسـتاذة نسرين 

دعبـاس المديـر اإلداريـة والماليـة.

علـى  االتفـاق  المشـترك  التفاهـم  مذكـرة  تتضمـن 
إطـار عمـل عـام للتعـاون فـي مجـال تبـادل الخبـرات 
فـي مجـال رصـد وتوثيـق انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، 

االهتمـام  ذات  الحقوقيـة  للقضايـا  الدعـم  وتقديـم 
الدوليـة. المحافـل  فـي  المشـترك 

وناقـش وفـد الهيئـة اوضـاع الفلسـطينيين في العراق 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين  المعتقليـن  وخاصـة 
العراقية، وفي هذا السـياق أعربت المفوضية العليا 
لحقـوق اإلنسـان فـي العـراق عـن اسـتعدادها تقديـم 
السـجون  فـي  وزيارتهـم  لحـل قضاياهـم  المسـاعدة 
واالطمئنـان علـى ظـروف اعتقالهـم. كمـا أطلـع وفـد 
الهيئـة األشـقاء العراقييـن علـى حالة حقوق اإلنسـان 
في فلسطين واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة بحق 
أبنـاء شـعبنا ومحـاوالت االحتـالل المتواصلـة لتهويد 
مدينـة القـدس والحصـار المفـروض علـى قطاع غزة 
فـي  المسـتمرة  واالعتقـاالت  األراضـي  ومصـادرة 
الضفـة الغربيـة. عـالوة علـى تعريفهـم بآليـات عمـل 
الهيئـة والبرامـج والنشـاطات التـي تنفذهـا وتجربتها 

الغنيـة فـي مجـال تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان.
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مـن جهـة أخـرى اجتمـع الوفـد مـع السـفير نظمـي 
اقليـم  العـام لدولـة فلسـطين فـي  القنصـل  حـزوري 
أربيـل،  اإلقليـم  عاصمـة  فـي  العـراق  كردسـتان 
اوضـاع  علـى  الهيئـة  وفـد  حـزوري  السـفر  وأطلـع 
الفلسـطينيين المقيمين في االقليم خاصة العائالت 
النازحـة الفلسـطينيين المعتقليـن، عـالوة علـى الدور 
الـذي تقـوم بـه القنصليـة الفلسـطينية فـي اإلقليـم، 
والنشـاط الثقافـي والبرامـج التـي تقدمهـا فـي مجال 

هنـاك. الفلسـطينية  للجاليـة  الدعـم  تقديـم 

يأتـي  المذكـرة  هـذه  توقيـع  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
فـي إطـار توجـه الهيئـة نحـو تعزيـز عالقاتهـا العربية 
فـي  اإلنسـان  حقـوق  حمايـة  يخـدم  بمـا  والدوليـة 
فلسـطين، ففـد تـم انتخـاب الهيئـة المسـتقلة لحقوق 
اإلنسـان مؤخراً لرئاسـة الشـبكة العربية للمؤسسات 
تبـدأ رئاسـتها اعتبـارا مـن تشـرين  الوطنيـة بحيـث 

اكتوبـر 2019. أول 
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ندوة سياسية نظمتها الهيئة المستقلة ومكتب منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين

ية القوانني اإلرسائيلية عنرص
 رام اهلل / نظمـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان المظالـم« ومكتـب تمثيـل منظمة التعاون اإلسـالمي 
فـي فلسـطين نـدوة سياسـية بعنـوان )عنصريـة القوانيـن اإلسـرائيلية(، وذلك في فندق الجرانـد بارك في مدينة 

رام اهلل.

ضـوء  فـي  جـاءت  التـي  النـدوة  هـذه  فـي  وتحـدث 
استمرار إصدار القوانين العنصرية اإلسرائيلية وما 
يُسـمى بقانـون القوميـة وأثرهـا علـى مجمـل القضية 
الوطنيـة، الدكتـور صائـب عريقـات أميـن سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، والدكتـور 
عمـار الدويـك مديـر عـام الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
منظمـة  ممثـل  رويضـي  أحمـد  والسـفير  اإلنسـان 
التعـاون اإلسـالمي فـي فلسـطين، واألسـتاذة عايـدة 
توما عضو كنيسـت عن القائمة المشـتركة، واألسـتاذ 
اإلسـرائيلية  الشـؤون  فـي  باحـث  جرايسـي  برهـوم 
بمركـز مـدار، وأدار النـدوة األسـتاذ عصـام عـاروري 
عضـو مجلـس مفوضـي الهيئة. وحضر الندوة سـفير 
األسـتاذ  فلسـطين  دولـة  لـدى  المغربيـة  المملكـة 
محمـد حمـزاوي، وممثلـون عن البعثات الدبلوماسـية 

المعتمـدة فـي فلسـطين، وحقوقيـون وإعالميـون.

وبيـن الدكتـور عريقـات أن القوانيـن األمريكيـة التـي 
تتخـذ فـي الكونجرس تتوافق مـع القوانين العنصرية 
التـي تقـر فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي، وأن إسـرائيل 
وأمريـكا تعتقـدان أن القوانيـن هـي حجـر األسـاس 
فـي اسـتراتيجيتهما، وان ال مجـال لحـل الدولتين في 

هـذه االسـتراتيجية العنصريـة،

األمريكـي  الرئيـس  قبـل  مـن  تـم  مـا  إن كل  مضيفـاً 
لدولـة  عاصمـة  بالقـدس  اعتـراف  مـن  وإدارتـه 
إسـرائيل ونقـل السـفارة إلى القـدس ودمج القنصلية 
التـي تأسسـت سـنة 1844 فـي السـفارة األمريكيـة 
السـفارة ووجـود السـفير األمريكـي فـي  وان وجـود 
القـدس هـو عبـارة عـن بـؤرة اسـتيطانية، وتأتـي مـن 
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العنصـري. القوميـة  قانـون  تيسـير  اجـل 

وأضـاف عريقـات أن هـذا القانـون العنصـري يأتـي 
امتـدادا لوعـد بلفـور الـذي مضـى علـى قطعـه 101 
حـق  يعطـي  العنصـري  القانـون  هـذا  وان  سـنوات، 
تقريـر المصيـر لليهـود فقـط ويتجـاوز اللغـة العربية، 
لغـة القـران الكريـم كلغـة رسـمية فـي دولـة االحتـالل 
ارض  حـدود  مـن  اليهـود  غيـر  لطـرد  ويمهـد   ،
إسـرائيل المزعومـة، وان هنـاك توجهـات لـدى إدارة 
ترامـب ونتنياهـو  نحـو عقـد تحالفـات مـع االحـزاب 
العنصريـة  حـول العالـم ، والسـعي لتفكيـك االتحـاد 
األوروبـي، ومخطـط ترامـب نتنياهـو لفصـل  قطـاع 
غـزة عـن الضفـة الغربيـة، وإسـقاط ملفـات القـدس 
 ، المفاوضـات  طاولـة  مـن  واالسـتيطان  والالجئيـن 
الن المطلـوب إسـرائيليا وأمريكيـا يتمثـل باسـتمرار 

األوضـاع كمـا هـي عليـه.

وعن إزالة أسـباب االنقسـام وانجاز المصالحة، قال 
عريقـات، ان االتفـاق الموقـع بتاريـخ 2017/10/12 
ينـص علـى إتاحـة المجـال لحكومة الوفـاق للعمل في 
قطـاع غـزة أسـوة بالضفـة الغربيـة، وإنهـاء أسـباب 
االنقسـام، وان يكـون هنـاك وحـدة وطنيـة وحكوميـة 
وقضائيـة وجغرافيـة فلسـطينية، وجـدد التأكيد على 
انـه ال دولـة فـي قطـاع غـزة وال دولـة دون غـزة، وان 
قطـاع غـزة هـو منبـع الوطنيـة الفلسـطينية. وعـرج 
مصـر  للشـقيقة  المشـهود  الموقـف  علـى  عريقـات 
عـزل  يحـاول  احـد  ال  ان  مبينـا  المصالحـة  بإنجـاز 
حمـاس  موافقـة  هـو  المطلـوب  بـل  حمـاس،  حركـة 
علـى تنفيـذ اتفاقيـة 2017/10/12 بشـكل شـمولي، 
والفصائـل،  الحـركات  جميـع  مـن  أهـم  ففلسـطين 
 ، العالـم  حـول  العواصـم  جميـع  مـن  أهـم  والقـدس 
ويجـب ان نكـون الوجـه الحضـاري للعالـم ، وجسـرا 
هـو سياسـي  الصـراع  وان   ، والشـعوب  للحضـارات 
هنـاك  ولكـن  عقائـدي  او  دينـي  ليـس  وهـو  بامتيـاز 
أطـراف تحـاول تحويـل الصـراع ، ودفعنـا إلـى تحويل 
الروايـة الفلسـطينية ، وفـرض حـل الدولـة بنظاميـن 
)االبرتهايـد( وفصـل غـزة عـن الضفـة الغربيـة، وان 

تكـون السـلطة بـال سـلطة واالحتـالل بـدون كلفـة.

وردا علـى سـؤال حـول مـا يجـري فـي بعـض البلـدان 
العربيـة مـن اتصـال مـع إسـرائيل قـال عريقـات، لـن 

يكون هناك تطبيع بين الدول العربية وإسـرائيل، إال 
بعـد تنفيـذ المبـادرة العربيـة للسـالم، وأكـد عريقـات 
المسـاعدات  وقـف  وبرغـم  مـازن  أبـو  الرئيـس  أن 
مخصصـات  دفـع   علـى  أكـد   ، عقوبـات  وفـرض 
تحديـد  سـيتم  وانـه  والجرحـى،  والشـهداء  األسـرى 
تنفيـذ  وكذلـك  وإسـرائيل   أمريـكا  مـع  العالقـة 
متطلبـات إنهـاء االنقسـام والعالقة مـع حركة حماس 

، وفـق قـرارات المجلـس المركـزي.

تتابـع  المسـتقلة  الهيئـة  أن  الدويـك  الدكتـور  وبيـن 
قوانيـن  مشـاريع  مـن  يتـم طرحـه  مـا  وطنيـة  كهيئـة 
ومـا يتـم التصويـت عليـه مـن قوانيـن فـي الكنيسـت 
اإلسـرائيلي، ومـا يصـدر أيضـا مـن أوامـر عسـكرية 
باعتبـار  الغربيـة،  الضفـة  فـي  االحتـالل  إدارة  عـن 
هذه التشـريعات أداة أساسـية من أدوات االسـتعمار 
لمـا  وأيضـا  الفلسـطينيين،  علـى  السـيطرة  وفـرض 
لهـذه التشـريعات مـن آثـار مباشـره علـى حالـة حقوق 

وحرياتـه. الفلسـطيني  اإلنسـان 

طالـت  العنصريـة  التشـريعات  أن  الدويـك  وأوضـح 
والمعتقـالت  السـجون  فـي  الفلسـطينيين  األسـرى 
والحـراك  الفلسـطينيين  واألطفـال  اإلسـرائيلية، 
لالحتـالل،  سـلمياً  المقـاوم  الشـعبي  الفلسـطيني 
الكبيـر  التوسـع  خـالل  مـن  والتعبيـر  الـرأي  وحريـة 
فـي مفهـوم التحريـض. عـالوة على أن هـذه القوانين 
وتشـرعن  الغربيـة  الضفـة  مـن  أجـزاء  ضـم  تسـهل 
إدامـة االحتـالل  إلـى  بالتالـي،  االسـتيطان، وتسـعى 
وإنكار حق تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني ونيله 

الدولـي. القانـون  فـي  المكفولـة  حقوقـه 

وبيـن مديـر عـام الهيئـة أن مواجهـة هـذه التشـريعات 
العنصرية وما يترتب عليها ليس واجب الفلسطينيين 
وحدهـم، وإنمـا هـو واجـب قانونـي وأخالقـي علـى 
جميـع دول العالـم، ونحـن نـرى ان علـى دول منظمـة 
واجبـا  فيهـا،  األعضـاء  والـدول  اإلسـالمي  التعـاون 
أو  المعقـول  غيـر  فمـن  المجـال.  هـذا  فـي  خاصـا 
حركـة  فيـه  تحقـق  الـذي  الوقـت  فـي  أنـه  المقبـول 
علـى  واختراقـات  نجاحـات  لالحتـالل  المقاطعـة 
العربيـة  الـدول  بعـض  تسـتضيف  الدولـي،  الصعيـد 
واإلسـالمية رياضييـن إسـرائيليين او وفـود سياسـية 

علـى أعلـى مسـتوى.
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بـن  يوسـف  الدكتـور  كلمـة  رويضـي  السـفير  وألقـى 
التعـاون  لمنظمـة  العـام  األميـن  العثيميـن  أحمـد 
اإلسـالمي والـذي أكـد أن هـذه النـدوة تأتـي من أجل 
إبـراز االبعـاد السياسـية والقانونيـة لمجمـل القوانين 
»قانـون  خـاص  وبشـكل  اإلسـرائيلية  العنصريـة 
قضايـا  علـى  وتداعياتهـا  اإلسـرائيلي«  القوميـة 
للشـعب  المصيـر  تقريـر  وحـق  والالجئيـن  القـدس 
الفلسـطينية  دولتـه  اقامـة  فـي  وحقـه  الفلسـطيني، 
الرابـع  حـدود  علـى  القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة 
مـن حزيـران العـام 1967، باإلضافـة الـى أثرهـا على 

الفلسـطيني. الشـعب  ابنـاء 

ووجـه بـن العثيميـن تحيـة إجالل وإكبار ألبناء شـعبنا 
وهويتـه  بحقوقـه  والمتمسـك  المرابـط  الصامـد 
ومقدسـاته، »مؤكديـن التزامنـا فـي منظمـة التعـاون 
االسـالمي المبدئـي والثابـت بدعـم توجهـات القيـادة 
الشـعب  حقـوق  لتثبيـت  ومسـاعيها  الفلسـطينية 
الفلسـطيني والدفـاع عنهـا بـكل الوسـائل الممكنـة«.

اإلسـالمي  التعـاون  لمنظمـة  العـام  األميـن  وشـدد 
مواصلـة المنظمـة جهودهـا مـن خـالل المشـاركة في 
رعايـة أنشـطة دوليـة لتعرية هـذه القوانين العنصرية 
والدفـع  العالمـي،  العـام  الـرأي  أمـام  اإلسـرائيلية 
ومحاسـبته  اإلسـرائيلي  االحتـالل  مالحقـة  باتجـاه 
التـي  العنصريـة  علـى جرائمـه وسياسـاته وقوانينـه 
مـا يـزال يمارسـها دون رادع سياسـي او قانونـي او 
قيـام  ضـرورة  علـى  المنظمـة  تؤكـد  كمـا  أخالقـي. 

األمـم المتحـدة بتنفيـذ قراراتهـا التـي تعتبرها ركيزة 
مـن  اإلفـالت  لثقافـة  حـد  لوضـع  والعدالـة،  الحـق 
العقـاب، ومباشـرة التحقيـق فـي مثـل هـذه القوانيـن 
العنصريـة اإلسـرائيلية، وتفعيـل دور لجنـة القضـاء 

العنصـري. التمييـز  علـى 

واسـتعرض جرايسـي السـياق التاريخـي للسياسـات 
العنصريـة اإلسـرائيلية منـذ بلورة الكيان اإلسـرائيلي 
القوانيـن  بكثيـر  سـبقت  والتـي   ،1948 العـام  فـي 
العنصريـة االقصائيـة، وتركـزت فـي البدايـات علـى 
السـيطرة علـى األرض بقـرارات الحكـم العسـكري، 
أنظمـة  ذلـك  وبمـوازاة  مغلقـة،  عسـكرية  كمناطـق 
سـن  فـي  الكنيسـت  بـدأ  والحقـا  الحركـة،  تقييـد 
العنصريـة.  السياسـات  ينظـم  كـي  تباعـا،  القوانيـن 
بيـن  مـا  حوالـي  هنـاك  احصائيـات،  حسـب  فمثـال 
٣0 إلـى 40 قانونـا ونظامـا إداريـا، لغـرض مصـادرة 

األراضـي.

مبينـاً أن سـنوات األلفيـن األولـى، وبالـذات فـي فتـرة 
التـي  سياسـيا،  الضعيفـة  أولمـرت  إيهـود  حكومـة 
نوابهـا خرجـوا للتـو مـن صفـوف الليكـود، إذ بـدأت 
وتقييـد  السياسـية،  للمالحقـة  قوانيـن  سـن  عمليـة 
الحريـات، تـم سـن 6 قوانيـن وثـارت ضجـة عليهـا، 
الــ 18،  الكنيسـت  التاليـة،  البرلمانيـة  الـدورة  وفـي 
التـي اسـتمرت 4٣ شـهرا، تـم سـن ثمانيـة قوانيـن.

وبيـن الباحـث جرايسـي أن واليـة الكنيسـت الحاليـة 
الــ 20 قـد كسـرت كافـة المعاييـر. فقـد سـبق بـدء 
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هـذه الواليـة، أن دائـرة دعـم المفاوضـات في منظمة 
التحريـر، تبنـت المشـروع الـذي بـادرت له، من خالل 
مركـز »مـدار«، لرصـد العمـل فـي الكنيسـت، وأقـول 
كمـن يتابـع عمـل الكنيسـت منـذ العـام 1991، منهـا 
النائـب  جانـب  إلـى  الكنيسـت  قلـب  فـي  عامـا   11
محمـد بركـة، لـم أكـن أتخيـل هذا الحجـم من العمل.

وبيـن أن هنـاك 209 قانـون ومشـروع قانـون، حتـى 
الماضـي. األسـبوع 

وقـال »نحـن اليـوم نتحـدث عـن ٣1 قانونا تـم اقررها 
بالقـراءة النهائيـة، فـي غضـون ثالثـة ونصف السـنة، 
ويضـاف لهـا 6 قوانيـن، دخلـت كبنـود فـي 5 قوانيـن. 
و4 قوانيـن هـي فـي مرحلـة القـراءة األولـى واالعـداد 
التمهيديـة،  بالقـراءة  قانونـا  و19  النهائيـة.  للقـراءة 
منهـا ٣ مجمـدة. و149 مشـروع قانونـا مدرجـا، حتـى 

يـوم االثنيـن الماضـي«.

حيـث  مـن  ومتداخلـة  منوعـة،  القوانيـن  هـذه 
لهمـا همـا  المركزييـن  الخطيـن  ولكـن  التصنيفـات، 
قوانيـن الضـم الزاحـف، وقوانيـن القمـع واالسـتبداد 
علـى مختلـف تشـكيالتها، وفـي فلسـطين التاريخيـة، 
وهي تسـتهدف أوال الشـعب الفلسـطيني، ولكن أيضا 
والعالميـة  اإلسـرائيلية  الحقوقيـة  والمراكـز  القـوى 
الداعمـة لكفـاح الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه. فمـن 
أصـل القوانيـن الــ ٣7 التـي أقـرت بالقـراءة النهائيـة، 
هنـاك 29 قانونـا، 2٣ ومعهـا 6 قوانيـن مدمجـة، هـي 
قوانيـن قمـع ومالحقات سياسـية، وتقليص الحريات 

السياسـية.

مـن جهتهـا بينـت عايـدة تومـا أن مـا يسـمى بقانـون 
القوميـة جـاء تتويجـاً لقوانيـن مماثلـة سـبقته الهـدف 
هـذا  أن  مؤكـدة  عنصـري،  لنظـام  التأسـيس  منهـا 
القانـون ليـس خروجـاً عـن المألـوف، بل هـو تحصيل 
القوانيـن  فجميـع  اإلسـرائيلية،  للسياسـات  حاصـل 
التـي تـم سـنها مـا هـي إال عمليـة تمهيديـة للوصـول 

القوميـة. لقانـون 

وشـددت تومـا علـى أن قانـون القوميـة اإلسـرائيلي 
قد أسـس بشـكل رسـمي وشـرعي وقانوني إسرائيلي 
هـذا  هـدف  وأن  والكولونياليـة،  األبرتهايـد  لنظـام 
هـذا  إن  ثـم  إسـرائيل.  دولـة  تعريـف  هـو  القانـون 
القانـون يبـدأ بكلمتيـن، »أرض إسـرائيل« يعنـي أرض 
تماشـياً  ذلـك  مـن  أبعـد  ومـا  التاريخيـة  فلسـطين 
ومقولـة » أرض إسـرائيل مـن البحـر للنهـر«. كمـا أن 
لدولـة  القـدس عاصمـة  يتحـدث عـن  القانـون  هـذا 
إسـرائيل، التـي بعدهـا بشـهرين فقـط تم نقل سـفارة 

إليهـا. المتحـدة  الواليـات 

وأضافـت تومـا بـأن هـذا القانـون يدخـل فـي مواجهة 
اإلسـرائيلية  السياسـة  كـون  الدوليـة،  القوانيـن  مـع 
علـى أرض الواقـع تسـير بمـوازاة تطبيق هذا القانون 
الفلسـطينية  الدولـة  إقامـة  علـى  القضـاء  بهـدف 
إلـى  االسـتماع  تـم  القـاء  نهايـة  وفـي  المسـتقلة. 
أسـئلتهم  علـى  واإلجابـة  الحضـور،  مداخـالت 

واستفسـاراتهم.
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خالل حلقة خاصة بمناسبة مرور 70 عاما 
عىل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

شعث ودويك لـوطن: العالم يتجه لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان وتعدد األقطاب

رام اهلل : أكـد مستشـار الرئيـس للشـؤون الخارجيـة د.نبيـل شـعث ومديـر عـام الهيئـة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان 
د. عمـار دويـك، أن العالـم يتجـه للتخلـص مـن القطـب الواحـد »الواليـات المتحـدة«، إلـى عالـم متعـدد األقطـاب 

يحتـرم الحقـوق والحريـات وتطبيـق القانـون الدولـي وتحقيـق الحرية للشـعب الفلسـطيني.

جـاء ذلـك خـالل حلقـة خاصـة، أنتجتهـا الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان )ديـوان المظالـم(، وقدمهـا اإلعالمي 
فـارس المالكـي، بمناسـبة مـرور 70 عامـا علـى اإلعـالن العالمـي لحقـوق االنسـان.

العالم لم يستطع وقف الظلم بحق
الشعب الفلسطيني

وقـال شـعث إن كل اإلعالنـات السـابقة التـي بُنيـت 
علـى اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان وجـزء مـن 
قـرارات األمـم المتحـدة التي كان المفترض أن تلتزم 
اإلنسـان  حقـوق  وبإعـالن  المتحـدة  األمـم  بميثـاق 
الشـعب  بحـق  الفـادح  الظلـم  توقـف  أن  تسـتطع  لـم 
ينفـذ  أن  العالـم  يسـتطع  ولـم  )النكبـة(  الفلسـطيني 
قوانيـن صـدرت عنـه وفي مقدمتها االعـالن العالمي 

االنسـان. لحقـوق 

وأضـاف أنـه ال يمكـن تنفيـذ القانـون الدولـي عندمـا 
تحكـم العالـم دولـة واحـدة وهـي الواليـات المتحـدة. 
مضيفاً: عندما كانت تحكم العالم دولتان كان هناك 
قـدر مـن التـوازن، لكـن غيـاب تـوازن قـوى للوقـوف 
فـي وجـه دولـة عظمـى تسـتخدم مصالحهـا كأسـس 
فـي كل أحكامهـا، ينتـج صعوبـة الحديـث عـن تطبيـق 

القانـون الدولـي.

القـرارات مـن الجمعيـة  وقـال: حصلنـا علـى مئـات 
العامـة لأمـم المتحـدة، لكنهـا لـم تطبـق علـى ارض 
الواقع بسـبب غياب توازن قوى يضغط على الطرف 

القـوي وهـو الواليـات المتحـدة.
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وتابـع: لـدي أمـل عـال فـي ان يطبـق القانـون الدولـي 
ونسـتطيع اسـتخدامه كسـالح رئيسـي بعـد الوصـول 
لعالـم متعـدد األقطـاب وسـيكون الضمانة في تطبيق 

القانـون الدولي.

تطبيـق  عـدم  بشـأن  الشـارع  فـي  اإلحبـاط  وحـول 
القانـون الدولـي، قـال شـعث إن األمـل قادم في توجه 
العالـم نحـو عالـم متعـدد األطـراف، وفـي حـال أراد 
القانـون  مـن  افضـل  يجـد  لـن  مشـاكله  حـل  العالـم 

لحلهـا. الدولـي 

وبّيـن شـعث أن كل مـا يقولـه المواطنـون ويعترضـون 
لـدى  يتـم إيصالهـا للرئيـس، وهنـاك اهتمـام  عليـه، 
والقضايـا  للمشـاكل  لالسـتماع  والرئيـس  القيـادة 
اليوميـة. مضيفـاً: نحـن لسـنا مجتمعـا يسـيطر علـى 

المعلومـات.

الهيئة المستقلة أسس ألهمية
حقوق اإلنسان

المدنـي  المجتمـع  مـع  الكافـي  الجهـد  لبـذل  ودعـا 
الفلسـطيني والخارجـي مـن أجـل الـزام الحكومـات 
بأدوات مثل حركة »بي دي اس«. مشدداً على أهمية 
والمؤسسـات  الفلسـطينية  السـلطة  بيـن  التعـاون 

المسـتقلة. والهيئـة  األهليـة 

وأكـد أن الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان، أسسـت 
الحريـة  لتحقيـق  كأداة  االنسـان  حقـوق  ألهميـة 
للمواطـن وحريـة المـرأة وال تـزال لهـا فائـدة مهمـة، 
خصوصـا  والحقـوق  الحريـات  فـي  طريـق  وأمامهـا 

وغيرهـا. والمـرأة  العامـل  حقـوق 

غياب االنتخابات يضّيع الضمان 
لحقوق اإلنسان

وأشار شعث إلى تأييده اإلعالن إلجراء االنتخابات، 
لكنـه قـال إن الوضـع ليـس بهـذه السـهولة، وفـي حال 
لـم توافـق حمـاس عليهـا يؤدي الى تعميق االنقسـام.

يضّيـع  االنتخابيـة  الديمقراطيـة  غيـاب  أن  وبّيـن 
الضمانة لحقوق اإلنسـان، ويجعل السـلطة التنفيذية 
لتحقيـق  السـعي  لذلـك  التشـريعية،  السـلطة  هـي 
الوحـدة الوطنيـة لـه فائـدة فـي تحقيـق تطبيـق حقوق 

وقضائيـة. تشـريعية  وضمانـة  االنسـان 

الخطاب الفلسطيني تطور مؤخرا
 باستخدام حقوق اإلنسان

مـن جانبـه، قـال د. عمـار دويـك إن االعـالن العالمـي 
إذ  االنسـان،  لحقـوق  األساسـية  المرجعيـة  يعتبـر 
يحتـوي علـى ٣0 بنـداً مترابطـة ال يمكـن تجزئتهـا، 
ويقـف علـى رأسـها حـق تقريـر المصيـر، ولأسـف 
عندمـا صيـغ هـذا االعـالن، كانـت دول العالـم الثالث 
واقعـة تحـت االسـتعمار لذلـك خـال اإلعـالن مـن حق 
اسـتقلت  عندمـا  عامـا   20 وبعـد  المصيـر،  تقريـر 
منظومـة حقـوق  تطويـر  فـي  اسـهمت  الـدول  بعـض 
المصيـر،  تقريـر  مبـدأ  والتـي نصـت علـى  االنسـان 
باالضافـة الـى أن حـركات التحـرر فـي العالـم وظفت 
مبـادئ حقـوق االنسـان فـي انعتاقهـا مـن االسـتعمار 
االنسـان  حقـوق  منظومـة  صياغـة  فـي  وسـاهمت 

العالميـة.

التـي  هـي  المصالـح  طبيعـة  أن  إلـى  دويـك  وأشـار 
تطغـى فـي العالـم ببعـض األحيـان، لكنـه فـي أحيـان 
االنسـان. وحقـوق  العالمـي  الضميـر  يطغـى  أخـرى 

مرجعيـة  دائمـا  كفلسـطينيين  نحـن  دويـك:  وقـال 
أنهـا قضيـة حقوقيـة، حتـى الخطـاب  قضيتنـا هـي 
الفلسـطيني تطـور بشـكل كبيـر جـدا فـي اسـتخدام 
حقـوق االنسـان، كمـا أن وثيقـة االسـتقالل احتـوت 
الفلسـطينية  الثقافيـة  القيـم  وتكثيـف  تركيـز  علـى 
وهـي قيـم عالميـة فـي لغـة أدبيـة، ونصـت الوثيقـة 
علـى المبـادئ التـي احتـوى عليهـا االعـالن العالمـي 

االنسـان. لحقـوق 

هناك نافذة أمل في تنفيذ
القانون الدولي

وأضـاف أن آليـات تنفيـذ القانـون الدولـي هـي آليـة 
مسيسـة ومرهونـة بـإرادة الـدول، لكـن فـي المقابـل 
أمـل،  نافـذة  تكـون  أن  يمكـن  مهمـة  جوانـب  هنـاك 
أولهـا الجنائيـة الدوليـة وهـي خـارج سـيطرة مجلـس 
األمن وتسـتطيع ان تتحرك بنفسـها في فتح تحقيق، 

وهـي اآلن أمـام اختبـار.
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ثانياً: المجتمع المدني الدولي، ولغة حقوق االنسـان 
هـي لغـة واحـدة فـي العالـم، وخيـر دليـل علـى ذلـك 
االحتـالل  يعتبرهـا  التـي  إسـرائيل،  مقاطعـة  حركـة 
خطـرا اسـتراتيجيا، وهـذا المجتمـع المدنـي يمكـن 

أن يسـاهم فـي انقـالب بالسياسـات.

ثالثـاً: القانـون الدولـي لديـه جانبـان، األول إجرائـي 
وهـو مسـيس، والثانـي موضوعـي، وهـو يتحـدث عـن 
الحقـوق نفسـها ونحـن الفلسـطينيين اسـتثمرنا هـذا 
وسـيأتي  حقنـا،  ثبتـت  قـرارات  علـى  الحصـول  فـي 
االختـراق  نقطـة  الـى  الوصـول  مـا عنـد  يومـا  ذلـك 

وهـي مرشـحة ألن تحصـل فـي أي وقـت.

 االنتهاكات الداخلية تستخدم
في الخارج لنزع الشرعية عن قضيتنا

دويـك  قـال  الداخليـة،  االنتهـاكات  يخـص  وفيمـا 
سـيطرتنا  تحـت  الداخـل  فـي  الدولـي  القانـون  إن 
ونسـتطيع أن نقـوم بأثـر كبيـر، وفلسـطين انضمـت 
االنسـان  لحقـوق  الدوليـة  االتفاقيـات  مـن  لعـدد 
االنضمـام،  علـى  سـنوات   4 بعـد  واآلن   ،2014 فـي 
مثـل  الواقـع  أرض  علـى  أثـرا  لهـا  المواطـن  يـر  لـم 
السـنتين  كبيـر خـالل  بشـكل  التعبيـر  تراجـع حريـة 

مؤسـف. وهـذا  الماضيتيـن، 

االنسـان  حقـوق  تعزيـز  يتـم  عندمـا  وأضـاف: 
والمسـاواة والكرامـة يُعـزز صمـود المواطـن فـي جـه 
االحتـالل، ممـا يقـوي مـن مكانتنـا الدولية وسـمعتنا، 
ألن االحتـالل كان يحـاول نـزع الشـرعية عـن القضية 
واالن  باالرهـاب،  وسـمنا  خـالل  مـن  الفلسـطينية 
االنسـان. حقـوق  وانتهـاك  بالفسـاد  وسـمنا  يحـاول 

تسـتخدم  اصبحـت  الداخليـة  االنتهـاكات  إن  وقـال 
الفلسـطينية،  القضيـة  عـن  الشـرعية  لنـزع  سـالحا 
وعلـى السياسـيين فـي الضفة وغـزة ان يلتقطوا هذه 

الرسـائل وان يلتفتـوا لسـلوك االجهـزة األمنيـة.

 ال يوجد مبرر في تعطيل االنتخابات
وفـي  مكانهـا  تـراوح  االنسـان  حقـوق  أن  وأوضـح 
بشـكل  تتقـدم  اخـرى  حـاالت  وفـي  تتراجـع  حـاالت 

تجـزأ. ال  االنسـان  حقـوق  أن  مؤكـداً  محـدود. 

وقـال ال يوجـد مبـرر كافـي في االسـتمرار في تعطيل 
الجـراء  دعـوة  هنـاك  تكـون  ان  ويجـب  االنتخابـات، 
االنتخابـات، ألن تعطيلهـا يعطـل الكثيـر مـن الحقوق.

المجلـس  غيـاب  ظـل  فـي  الهيئـة  عمـل  إلـى  وأشـار 
فـي  نسـتمر  كهيئـة  المقابـل  فـي  قائـاًل:  التشـريعي، 
مـن  كثيـر  مـع  التشـريعي  غيـاب  ظـل  فـي  العمـل 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي حتـى ال يـزداد الوضـع 
سـوءا، ونحـاول إجـراء تحسـينات وحمايـة مـا تبقـى 

مسـاحات. مـن  لنـا 

 تسهيل لعمل الهيئة في الضفة وغزة
وأوضـح أن هنـاك تعاونـا كبيرا وتسـهيال لعمل الهيئة 
وعـدم تدخـل فـي عملهـا من قبـل السـلطة التنفيذية، 
لكـن الهيئـة تريـد نتيجـة وترجمة للتعاون بشـكل أكبر 
وأوسـع، كمـا أن هنـاك تعاونـا فـي غـزة أيضـا وتقـوم 
الهيئـة بزيـارة مراكـز التوقيف، ومواقفنـا متوازنة في 

الضفـة وغزة.

وبّين أن الهيئة المسـتقلة هي هيئة رسـمية، وال نزال 
نعمـل بمسـاحة كبيـرة غيـر متوفـرة فـي أي مؤسسـة 
لصالـح  يسـجل  وهـذا  العربـي  العالـم  فـي  وطنيـة 
النظـام السياسـي الفلسـطيني، لذلـك نأخـذ تصنيف 
العربيـة  الـدول  مـن  وهـي  المتحـدة  األمـم  فـي  )أ( 

القليلـة التـي تأخـذ هـذا التصنيـف.

 فلسطين تستضيف اجتماعات 
الشبكة العربية العام المقبل

وأشـار دويـك إلـى أنـه تـم انتخـاب الهيئـة المسـتقلة 
المقبـل  العـام  وفـي  العربيـة،  الشـبكة  لتـرأس 
الشـبكة. اجتماعـات  فلسـطين  دولـة  ستسـتضيف 

إذ  الدولـي،  المسـتوى  علـى  الهيئـة  دور  إلـى  ولفـت 
الصعيـد  علـى  وتحـركات  اجتماعـات  عـدة  »عقـدت 
العربـي والدولـي اخرهـا كان فـي عمـان، ألن بدأنـا 
نشـعر ان القضيـة الفلسـطينية بـدأت تتراجـع علـى 
الصعيـد العربـي، ونسـعى لرفـع الوعـي فـي القضيـة 

العربيـة”. الـدول  فـي  الفلسـطينية 
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تتويجا لجهودهم على مدى 25 عاما

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تكرم 
مؤسسيها ومفوضيها برام اهلل

رام اهلل – نظمـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان حفـال تكريميـا للمؤسسـين والمفوضيـن العاملين السـابقين 
فيهـا بحضـور مجموعـة مـن أعضـاء المجلـس التشـريعي، وممثليـن عـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وسـفراء 
عـرب وأجانـب معتمديـن لـدى دولة فلسـطين، وممثلين عن الـوزارات المختلفة، وصحفيين، وحقوقيين، وممثلين 

عـن األجهـزة األمنيـة فـي متحـف محمـود درويش بـرام اهلل.

في بداية الحفل ثمن األستاذ عصام يونس المفوض 
العـام للهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان، علـى جهـود 
المؤسسـين والمفوضيـن ودورهـم فـي ارسـاء دعائـم 
جسـم  تشـكيل  فـي  حقيقـة  الحلـم  وجعـل  الهيئـة 
قانونـي مسـتقل يختـص بانشـاء مجتمـع نزيـه قائـم 
علـى مراعـاة حقـوق االنسـان مشـيرا الـى أن الهيئـة 
قـررت فـي اجتماعهـا المنعقـد فـي مـارس الماضـي 
2018 منحهـم العضويـة الفخريـة، كمـا قـال االسـتاذ 
يونس » أن الشـعب الفلسـطيني بكامل أطيافه ممتن 

لجهودكـم ودوركـم فـي تشـكيل بيئـة قانونيـة تراعـي 
حقـوق االنسـان وتشـرف علـى عـدم خرقهـا ».

كمـا تحـدث االسـتاذ يونـس عـن دور الهيئـة المسـاند 
فـي بنـاء مؤسسـات الوطـن وخلـق بيئة قانونيـة نزيهة 

تنظـم األطـر العامـة لعملها.

وتحدثـت الدكتـورة حنـان عشـراوي مؤسسـة الهيئـة 
وصاحبـة فكـرة انشـائها عـن الـدور التاريخـي للهيئـة 
مـن  الفكـرة  انطلقـت  حيـث  التأسـيس،  ومراحـل 
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تونـس محلقـة الـى أرض الوطـن حيـث بدايـة عمـل 
بمثابـة  كانـت  الهيئـة 1994 ووضـع نظـام تأسيسـي 
حجـر األسـاس، وحـول دور الهيئـة ومسـؤوليتها تجـاه 
المجتمـع الفلسـطيني قالـت الدكتورة عشـراوي »لقد 
ومؤسسـاتها  الدولـة  بنـاء  فـي  مسـؤوليتنا  تحملنـا 
والحكـم  المواطنـة  ومفاهيـم  واقتصادهـا  ونظامهـا 

الضغوطوالمعيقـات«. مـن  بالرغـم  الصـادق 

فـي  السـباق  الـى دور فلسـطين  وأشـارت عشـراوي 
فـي  السـباقة  كانـت  حيـث  االنسـان  حقـوق  مجـال 
انشـاء هيئـة تعنـى بحقـوق المواطنة وحقوق االنسـان 
قائلـة » أردنـا أن تكـون هنـاك مؤسسـة تعنى بالرقابة 
وحقـوق المواطـن وترسـيخ مفاهيـم سـيادة القانـون 
وصـون الحقـوق الحريـات«، وحول شـراكة مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي ودورهـا فـي انشـاء الهيئـة قالـت 
انهـا  حيـث  الجميـع  بهمـة  عملهـا  الهيئـة  واصلـت   «
انجـاز للـكل الفلسـطيني، عمـل فيهـا الـكل ورأى فيها 
وأحـالم  لمبـادئ  وترجمـة  والرؤيـة  للحلـم  تحقيقـا 

الفلسـطينية«. الدولـة  تأسـيس 

الهيئـة  عـام  مديـر  الدويـك  عمـار  الدكتـور  وأشـار 
البـارز  الـدور  الـى  االنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
لمفوضـي ومؤسسـي الهيئـة السـابقين لمـا هـي عليـه 
األن قائال » عليكم ان تشعروا بالفخر الكبير، وذلك 
ألنكـم سـاهمتم فـي بنـاء مؤسسـة رائـدة ليـس فقـط 
علـى مسـتوى فلسـطين وإنمـا علـى مسـتوى المنطقـة 
العربيـة بـل أبعـد مـن ذلـك. وتركتـم فيهـا مقومـات 
االسـتمرار والتطـور.  فلقـد وضعتـم أساسـا صلبـا 

لهـذه المؤسسـة التـي باتـت مثاال يحتـذى في المهنية 
واالسـتقالل«.

كمـا تحـدث الدكتـور الدويـك عـن المراحـل الصعبـة 
التـي مـر بهـا عمـل الهيئـة واليـة عملهـا خـالل تلـك 
علـى  الحفـاظ  بحكمتكـم  اسـتطعتم  لقـد  الفتـرات« 
المؤسسـة فـي ظـل تقلبـات سياسـية وامنيـة خطيـرة 
عصفـت بنـا، خاصـة خـالل أحـداث االنقسـام ومـا 
بعدهـا. وسـاهمتم فـي الحفـاظ علـى انتظـام عملهـا 
ووحدتهـا فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ومنعتـم 

انجرارهـا إلـى دوامـة االنقسـام«.

نشـأة  فـي  البـارز  الفلسـطينية  القيـادة  دور  وحـول   
الهيئـة  انشـاء  ان   « الدويـك  األسـتاذ  قـال  الهيئـة 
لتشـكيل  الصعبـة  البدايـات  فـي  عملهـا  وتسـهيل 
المجـال  واتاحـة  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 
الـى  يضـاف  أمـر  هـو  باسـتقاللية  للعمـل  لهـا 
عرفـات«. ياسـر  الراحـل  للرئيـس  الزاخـر   السـجل 

كمـا عبـر الدكتـور الدويـك عـن امتنـان الهيئـة لكافـة 
بـه مـن توجيـه  لمـا قامـوا  المؤسسـين والمفوضيـن 
عضويتهـم  فتـرة  خـالل  واهتمـام  ودعـم  وارشـاد 
وإشـرافهم علـى اليـة عمـل الهيئة، مشـيرا الى أهمية 
المواقـف التـي اتخذوهـا والتـي أعطـت الهيئـة كيانها 
عليهـا  هـي  التـي  ومكانتهـا  المسـتقلة  وشـخصيتها 

اليـوم.

العـاروري  عصـام  األسـتاذ  أشـار  أخـرى،  جهـة  مـن 
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لحقـوق  القانونيـة  للمسـاعدة  القـدس  مركـز  مديـر 
متابعـة  فـي  الهيئـة  اسـتمرار  الـى ضـرورة  االنسـان 
كافة الخروقات التي تواجه بنية مؤسسات المجتمع 
الفلسـطيني بكافة أطيافه، حيث تعتبر الهيئة صمام 
األمـان فـي مواجهة هذه القضايـا ومعالجتها وتقديم 

كافـة الحلـول الممكنـة فـي هـذا الصـدد.

صوالحـة  مجيـد  االسـتاذ  الحفـل  عرافـة  وتولـى 
مديـر العالقـات العامـة فـي الهيئـة مرحبـا بالحضور 
التأسـيس  فـي  الريـادي  الهيئـة  دور  علـى  ومؤكـدا 
لمجتمـع فلسـطيني قائـم على أسـس العدالة وحقوق 

االنسـان، ومشـيرا الى أهمية هذا الحدث في تكريم 
الكوكبـة المؤسسـة والرعيـل األول للهيئـة.

وكانـت الهيئـة قـد أقامـت هـذا الحفل تكريمـا لجهود 
الدكتـورة   : وهـم  السـابقين  ومفوضيهـا  مؤسسـيها 
الدكتـور  العكـر،  ممـدوح  الدكتـور  عشـراوي،  حنـان 
عزمي الشـعيبي، الدكتورة فارسـين شـاهين، الدكتور 
أحمـد حـرب، الدكتـور محمـود العطشـان، واألسـتاذ 

محمـد ميعـاري.

٣5 فصلية حصاد العام 20١8 - العدد ٦١



الهيئة المستقلة تخاطب الرئيس بضرورة تنفيذ 
توصيات لجنة تطوير قطاع العدالة

 رام اهلل: خاطبـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  السـيد  المظالـم«،  »ديـوان 
بضـرورة تحويـل توصيات لجنـة تطوير قطاع العدالة 
حسـب  إلقرارهـا  تمهيـداً  تشـريعية  نصـوص  إلـى 

األصـول.
قطـاع  لتطويـر  الوطنيـة  الرئاسـية  اللجنـة  وكانـت 
العدالة المشـكلة بموجب المرسـوم الرئاسي الصادر 
بتاريـخ 2017/9/6 قـد سـلمت السـيد الرئيـس فـي 
شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تقريرها النهائي.                                         

المتكاملـة  التوصيـات  رزمـة  أن  المخاطبـة  وبينـت 
التـي وردت فـي تقريـر لجنـة تطويـر قطـاع العدالـة 
بشـكل  المسـاهمة  تبنيهـا  حـال  فـي  شـأنها،  مـن 
فّعـال فـي إحـداث نقلـة فـي عمـل السـلطة القضائيـة 
وقطـاع العدالـة فـي فلسـطين، كـون هـذه التوصيـات 
قـد عكسـت توافقـاً غيـر مسـبوق بيـن أطـراف قطـاع 
الجوهريـة  القضايـا  مـن  مجموعـة  علـى  العدالـة 
القضائيـة  المنظومـة  وتطويـر  بإصـالح  المرتبطـة 
بمـا يـؤدي إلـى بنـاء قضـاء فلسـطيني مسـتقل وفاعل 

ونزيـه.

اسـتغرابها  عـن  مخاطبتهـا  فـي  الهيئـة  وأعربـت 
واسـتغراب أعضاء اللجنة من وجود مسـودة مشـروع 
قـرار بقانـون معـدل لقانـون السـلطة القضائيـة يتـم 
التقريـر  إلـى  باالسـتناد  أعـدت  أنهـا  قيـل  تداولهـا، 
المسـود  علـى  االطـالع  وبعـد  للجنـة،  النهائـي 
تضمنتـه  مـا  أن  واضـح  بشـكل  يالحـظ  المتداولـة، 
ومـا  للجنـة  النهائـي  التقريـر  وروح  فلسـفة  يخالـف 
تـم التوافـق عليـه بيـن أعضائهـا، ويمـس بشـكل كبيـر 
اثـارت  وقـد  العامـة.  والنيابـة  القضـاء  باسـتقالل 
واالوسـاط  الشـارع  فـي  كبيـرة  بلبلـة  المسـودة  هـذه 
القانونيـة والحقوقيـة فـي فلسـطين، كمـا أنها أعادت 
التـي  الجوهريـة  النقـاش موضـوع اإلشـكاليات  إلـى 
يعانـي منهـا القضـاء والتـي تؤثـر سـلبا علـى قدرتـه 

بفاعليـة. العدالـة  خدمـة  تقديـم  فـي 

جديـر بالذكـر أن اللجنـة تضـم فـي عضويتهـا مديـر 
عـام الهيئـة، ورئيـس مجلـس القضـاء األعلـى، ووزيـر 
العـدل، والنائـب العـام، ومستشـار الرئيـس للشـؤون 
القانونيـة، ونقيـب المحاميـن وعمـداء كليات الحقوق 

فـي جامعـات بيرزيـت، النجـاح والقـدس.
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اهليئة المستقلة لحقوق اإلنسان تعلق عىل القرار بقانون 
رقم )6( لسنة 2018 بشأن التعليم العايل

رام اهلل/ الحقاً لصدور القرار بقانون رقم )6( لسنة 
2018 بشـأن التعليـم العالـي بتاريـخ 26/2018/0٣، 
الوقائـع  مـن   )142( رقـم  العـدد  فـي  والمنشـور 
الفلسـطينية بتاريـخ 22 نيسـان 2018، والتـي نصـت 
المـادة )46( منـه علـى سـريانه بعـد ثالثيـن يومـا مـن 
الهيئـة  فـإن  الرسـمية،  الجريـدة  فـي  نشـره  تاريـخ 
المظالـم«،  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
وانطالقـًا مـن الـدور المسـند إليهـا بموجـب القانـون 
الـذي  الرئاسـي  والمرسـوم  الفلسـطيني  األساسـي 

شـكلت بموجبـه، تتابـع بصـورة مسـتمرة التشـريعات 
والسياسـات واإلجـراءات الصـادرة عـن الجهات ذات 
االختصـاص لضمـان انسـجامها مـع أحـكام القانـون 
األساسي والمواثيق والعهود الدولية لحقوق اإلنسان 
التـي انضمـت إليهـا دولة فلسـطين،وفي هذا السـياق 
تابعـت الهيئـة مراحـل إعـداد القـرار بقانـون بشـأن 
القوانيـن  أهـم  مـن  واحـد  باعتبـاره  العالـي  التعليـم 
التـي تنظـم وتعالـج حقـا أساسـيا مـن حقوق اإلنسـان 

والثقافيـة. واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

والتعليـم  التربيـة  وزارة  بحـرص  الهيئـة  ترحـب  وإذ 
العالـي علـى تعزيـز مبـدأ المشـاركة المجتمعيـة فـي 
صناعـة السياسـات والقـرارات الوطنيـة، مـن خـالل 
مسـودة  بتعميـم   2016 العـام  مـن  آذار  فـي  قيامهـا 
مشـروع القرار بقانون على المؤسسـات ذات العالقة 
لدراسـته وابـداء الـرأي حولـه، وعقدهـا ومشـاركتها 
فـي العديـد ورش العمـل واالجتماعـات التـي ناقشـت 
مسـودة المشـروع، فـإن الهيئـة كانـت قـد قدمـت إلـى 
القـرار  مشـروع  مسـودة  علـى  مالحظاتهـا  الـوزارة 
بقانـون مـن خـالل مذكـرة قانونية تـم رفعها في نهاية 
العـام 2016، وهدفـت بشـكل أساسـي إلـى أن يكـون 
القـرار بقانـون منسـجما مـع التزامات دولة فلسـطين 
الخاصـة  الدوليـة  والمعاهـدات  االتفاقيـات  فـي 
بحقـوق اإلنسـان التـي انضمت إليهـا، وإلى تفادي أي 
قصـور فـي توفيـر وضمـان الحـق فـي التعليـم العالـي 
اعتـرى بعـض جوانـب المنظومـة القانونيـة المتعلقـة 

بقطـاع التعليـم العالـي.

وبعـد صـدور القـرار بقانـون، الحظـت الهيئـة بأنـه 
فـي  كان موجـودا  فارقـة عمـا  نقلـة  يكـن هنـاك  لـم 
القانون رقم )11( لسنة 1998 بشأن التعليم العالي، 
وبخاصـة فـي تحديـد مسـؤولية الدولـة عـن إعمـال 
مجانيـة  فـي  التدريجـي  األخـذ  وفـي  الحـق،  هـذا 
التعليـم العالـي، وعليـه فـإن الهيئـة تـورد مالحظاتهـا 

اآلتيـة:

لـم يتضمـن القـرار بقانـون مـادة مسـتقلة تؤكـد . 1
علـى المبـادئ األساسـية لعمليـة التعليـم، وذلـك 
مـن   )6( الفقـرة  عليـه  نصـت  مـا  مـع  تجاوبـا 
والمتعلـق  للعـام 1999،   1٣ رقـم  العـام  التعليـق 
الحقـوق  لجنـة  أوردتهـا  التـي  بالتوضيحـات 
بشـأن  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
مـن  المـادة 1٣  فـي  الـواردة  التعليـم  فـي  الحـق 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد 
واالجتماعية والثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بـــ: 
أ. التوافـر. ب. إمكانيـة االلتحـاق. جـــ. إمكانيـة 
ضـرورة  فهنـاك  التكيـف.  قابليـة  د.  القبـول. 
صريـح  بشـكل  تتضمـن  قانونيـة  مـادة  بإفـراد 
التأكيـد علـى هـذه المبـادئ، وعـدم االكتفـاء بمـا 
جـاء فـي نـص المـادة )2( حول الحـق في التعليم 

العالـي.

يخلـو القـرار بقانـون مـن النـص صراحـة على أن . 2
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التعليـم العالـي حـق شـأنه شـأن التعليـم العـام، 
ولـم يؤكـد علـى أنهـا خدمـة غيـر ربحيـة وواجبـة 
مـن طـرف الدولـة، ولـم يوضـح دور الدولـة فـي 
إعمـال هـذا الحـق، بـل اكتفـى بمـا جـاء فـي نص 
المـادة )2( حـول الحـق فـي التعليم العالي، حيث 
يالحـظ أن القـرار بقانـون يعطـي الـوزارة دورا 
تنظيميا، أكثر منه دورا مركزيا في إعمال الحق 
تمكينيامـن  حقـا  باعتبـاره  العالـي  التعليـم  فـي 
والثقافيـة،  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق 
يؤثـر ويسـاعد علـى إعمـال وتمكيـن اإلنسـان من 
الحصـول علـى حقـوق أساسـية أخـرى؛ كالحـق 
والحـق فـي مسـتوى معيشـي الئـق،  العمـل  فـي 
والحـق فـي الصحـة، والحـق في المسـاواة وعدم 
التمييـز، والحـق فـي التنميـة بمفهومهـا الواسـع، 
واعتبـاره وسـيلة فعالـة إلنجـاز مفهـوم االندمـاج 

واالنسـجام.

مسـتقلة . ٣ مـواد  بقانـون  القـرار  يتضمـن  لـم 
وواضحـة خاصـة بدمـج التعليـم المهنـي والتقني 
فـي التعليـم العالـي، بحكـم أنـه جـزءا ال يتجـزأ 
مـن التعليـم علـى جميع المسـتويات، وبما يعكس 
األهميـة الخاصـة لهـذا التعليـم فـي المسـاعدة 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  تنميـة  تحقيـق  علـى 
الفقـرة  عليـه  نصـت  مـا  مـع  وتجاوبـا  وثقافيـة، 
)15( مـن التعليـق العـام رقـم 1٣ للعـام 1999، 
لجنـة  أوردتهـا  التـي  بالتوضيحـات  والمتعلـق 
والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق 
بشـأن الحـق فـي التعليـم الـواردة فـي المـادة 1٣ 
مـن العهـد الدولي الخـاص بالحقوق االقتصادية 
السـتيعاب  وأيضـا  والثقافيـة.  واالجتماعيـة 
أنهـوا  الذيـن  والتقنـي  المهنـي  التعليـم  خريجـي 
مرحلـة التعليـم الثانـوي، ويرغبـون في اسـتكمال 
دراسـتهم فـي مؤسسـات التعليـم العالـي. فهنـاك 
بشـكل  تتضمـن  قانونيـة  مـادة  بإفـراد  ضـرورة 
صريـح دمـج التعليـم المهني والتقنـي في التعليم 
العالـي وعـدم االكتفـاء بمـا جـاء فـي نـص المـادة 

العالـي. التعليـم  أهـداف  )7/4( حـول 

يخلـو القـرار بقانـون مـن نـص واضـح وصريـح . 4
العالـي  التعليـم  مؤسسـات  تمتـع  علـى  يؤكـد 

التامـة،  باالسـتقاللية  العلمـي  البحـث  ومراكـز 
األدبـي  واالبـداع  العلمـي  البحـث  حريـة  ويكفـل 
والثقافـي والفنـي، ويؤكـد علـى أن  لمؤسسـات 
لحرمهـا،  الكاملـة  الحصانـة  العالـي  التعليـم 
فهنـاك ضـرورة بإفـراد ماديـة قانونيـة تتضمـن 
بشـكل صريـح التأكيـد على هـذه المبادئ، وعدم 
حـول   )٣( المـادة  نـص  فـي  جـاء  بمـا  االكتفـاء 

العلمـي. البحـث  حريـة 

فـي أهـداف التعليـم العالـي الـواردة فـي المـادة . 5
)4( هنـاك ضـرورة للتأكيـد علـى حمايـة وصـون 
الكرامـة اإلنسـانية واحترام التعددية والمسـاوة، 
وحمايـة الملكيـة الفكريـة وحقـوق التأليـف، مـع 
االنجليزيـة  باللغـة  للتعليـم  أكبـر  أهميـة  اعطـاء 
ألهميتهـا فـي رفـع جودة التعليـم والبحث العلمي 

وزيـادة معرفـة الطالـب واطالعـه.

فـي تشـكيل مجلس التعليـم العالي، وفيما يخص . 6
صالحيـات الوزيـر المنصـوص عليهـا فـي المادة 
)2/6(،  فهنـاك حاجـة إلـى إعـادة النظـر فيهـا، 
مـن حيـث إشـراك شـخصيات أخـرى فـي عمليـة 
بـاب  مـن  وذلـك  المجلـس،  لعضويـة  التنسـيب 
ترسـيخ مبـدأ الشـفافية والمشـاركة فـي اتخـاذ 

القرار.

العالـي  . 7 التعليـم  مجلـس  تشـكيل عضويـة  وفـي 
إلـى  هنـاك حاجـة   ،)٣/6( المـادة  فـي  الـواردة 
القطـاع  مـن  الممثليـن  عـدد  فـي  تـوازن  ايجـاد 
القطاعـات  مـن  الممثليـن  عـدد  مـع  الحكومـي 
األخـرى، وأصحـاب المصلحـة وإشـراك ممثليـن 
عنهـم، وذلـك مـن أجـل اسـتمرار الحفـاظ علـى 

العالـي. التعليـم  مؤسسـات  اسـتقاللية 

العالـي . 8 التعليـم  مجلـس  عضويـة  تحديـد  وفـي 
الـواردة فـي المـادة )٣/6( مـن القـرار بقانـون، 
فـي  أخـرى  وزارات  إشـراك  إلـى  هنـاك حاجـة 
عضويتـه مثـل وزارة االقتصـاد الوطنـي، ووزارة 

العمـل.

يخلـو القـرار بقانـون مـن مادة تتضمـن الخطوط . 9
الهيئـة  أعضـاء  وحقـوق  لواجبـات  العامـة 
التدريسـية، ونظـام المكافئـات والعقوبـات لهـم، 
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األكاديمـي  للحمـل  والدنيـا  العليـا  والحـدود 
تدريـس. هيئـة  عضـو  كل  عاتـق  علـى  الُملقـى 

يخلـو القـرار بقانون من تحديد الخطوط العامة . 10
للمعاييـر الواجـب اتباعهـا فـي منـح التراخيـص 
التعليـم  مؤسسـات  فـي  األكاديميـة  للبرامـج 
عالمـة  تحديـد  مـن  أيضـا  يخلـو  كمـا  العالـي. 
القبـول الدنيـا لاللتحـاق فـي مؤسسـات التعليـم 
الجامعـات. فـي  القبـول  العالـي، وبخاصـة عالمـة 

يخلـو القـرار بقانون من تحديد الخطوط العامة . 11
للمعاييـر التـي يتـم علـى أساسـها اعفـاء الطالـب 
مـن الرسـوم الجامعيـة، فـي مؤسسـات التعليـم 

العالـي الحكوميـة، والعامـة، والخاصـة.

بنـاء علـى المالحظـات الـواردة أعـاله، وفـي سـبيل 
الوصـول إلـى قانـون عصـري يراعـي كافـة التطورات 
ويتـواءم  التعليـم،  فـي  الحـق  موضـوع  فـي  الحديثـة 
مـع مـا وقـع عليـه والتزمـت بـه دولـة فلسـطين بعـد 
الدوليـة  والمعاهـدات  االتفاقيـات  إلـى  انضمامهـا 
الخاصـة بحقـوق اإلنسـان، فـإن الهيئـة توصـي بمـا 

يلـي:

ضـرورة أن يتضمـن القـرار بقانون مادة مسـتقلة . 1
تؤكـد علـى المبـادئ األساسـية لعمليـة التعليـم، 
إمكانيـة  ب.  التوافـر.  أ.  فـي:  تتمثـل  والتـي 
قابليـة  د.  القبـول.  إمكانيـة  جـــ.  االلتحـاق. 
أن  علـى  واضحـا  يتضمننصـا  وأن  التكيـف، 
التعليـم العالـي حـق شـأنه شـأن التعليـم العـام، 
مـع التأكيـد علـى أنها خدمة غيـر ربحية وواجبة 
مـن طـرف الدولـة، وبيـان دور الدولـة فـي إعمال 

الحـق. هـذا 

ضـرورة أن يتضمـن القـرار بقانـون مواد واضحة . 2
المهنـي  التعليـم  دمـج  علـى  تؤكـد  ومسـتقلة 
أنـه جـزءا  العالـي، بحكـم  التعليـم  فـي  والتقنـي 
ال يتجـزأ مـن التعليـم علـى جميـع المسـتويات، 
التعليـم  لهـذا  الخاصـة  األهميـة  يعكـس  وبمـا 
اقتصاديـة  تنميـة  تحقيـق  علـى  المسـاعدة  فـي 

وثقافيـة. واجتماعيـة 

ضـرورة أن يتضمـن القـرار بقانـون نـص واضـح . ٣
التعليـم  مؤسسـات  تمتـع  علـى  يؤكـد  وصريـح 

باالسـتقاللية  العلمـي  البحـث  ومراكـز  العالـي 
العلمـي واالبـداع  البحـث  التامـة، ويكفـل حريـة 
األدبـي والثقافـي والفنـي، ويؤكـد علـى الحصانـة 

العالـي. التعليـم  مؤسسـات  لحـرم  الكاملـة 

تحديـده . 4 بقانونفـي  القـرار  يتضمـن  أن  ضـرورة 
وصـون  حمايـة  علـى  العالـي  التعليـم  ألهـداف 
الكرامـة اإلنسـانية واحترام التعددية والمسـاوة، 
التأليـف،  وحقـوق  الفكريـة  الملكيـة  وحمايـة 
واعطـاء  واالخالقيـة،  الروحيـة  القيـم  وتعزيـز 

والوجـدان. الفكـر  لحريـة  أوسـع  مسـاحة 

فيمـا . 5 بقانـون  القـرار  يتضمـن  أن  ضـرورة 
يخـص تشـكيل مجلـس التعليـم العالـي، إشـراك 
شـخصيات أخرى، إلى جانب الوزير، في عملية 
التنسـيب لعضويـة المجلـس، مـع أهميـة إشـراك 
وزارات أخـرى فـي عضويته مثل وزارة االقتصاد 
الوطنـي، ووزارة العمـل، وكذلـك ايجـاد نـوع مـن 
التـوازن العـددي مـا بيـن الممثليـن مـن القطـاع 
القطاعـات  مـن  الممثليـن  عـدد  مـع  الحكومـي 

العالقـة. ذات  األخـرى 

ضـرورة أن يتضمـن القـرار بقانـون نصـا بموجبه . 6
فيمـا  التدريسـية  الهيئـة  أعضـاء  إخضـاع  يتـم 
يتعلـق بحقوقهـم وواجباتهـم الماليـة إلـى قانـون 
العمـل السـاري المفعـول، وبالتـوازي، النص على 
إخضاعهـم فيمـا يتعلـق بالحـدود العليـا والدنيـا 
للحمـل األكاديمـي إلـى األنظمـة الداخليـة لـكل 

مؤسسـة.

تحديـدا . 7 بقانـون  القـرار  يتضمـن  أن  ضـرورة 
اتباعهـا  الواجـب  للمعاييـر  العامـة  للخطـوط 
األكاديميـة  للبرامـج  التراخيـص  منـح  فـي 
يتضمـن  وأن  العالـي،  التعليـم  مؤسسـات  فـي 
فـي  لاللتحـاق  الدنيـا  القبـول  تحديدالعالمـة 
عالمـة  وبخاصـة  العالـي،  التعليـم  مؤسسـات 
القبـول فـي الجامعـات، وأيضـا المعاييـر العامـة 
مـن  الطالـب  اعفـاء  أساسـها  علـى  يتـم  التـي 

الجامعيـة. الرسـوم 
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الهيئة المستقلة:  القانون اإلسرائيلي الجديد 
بخصم مخصصات األسرى عقوبة جماعية 

وقرصنة سياسية

رام اهلل: اسـتنكرت الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان 
»ديوان المظالم« إقرار الكنيسـت اإلسـرائيلي بتاريخ 
مخصصـات  بخصـم  الخـاص  القانـون   2018/7/2
مـن  الشـهداء  وعائـالت  الفلسـطينيين  األسـرى 
الثانيـة  عائـدات الضرائـب الفلسـطينية بالقراءتيـن 
بأمـوال  قانونـي  غيـر  مسـاس  فيـه  لمـا  والثالثـة، 
الفلسـطينيين المسـتحقة وفـق االتفاقيـات الموقعـة 
بيـن منظمـة التحريـر وحكومـة االحتـالل، وبحقـوق 
تلـك الفئـات مـن المجتمع الفلسـطيني، واعتداء على 

حـق األسـرى وعائالتهـم فـي حيـاة كريمـة.

ونـص القانـون اإلسـرائيلي علـى أن يقوم وزير اجيش 
االحتـالل سـنويا بتقديـم تقريـر إلى المجلـس األمني 
الحكومـة  تقـوم  التـي  األمـوال  فيـه  يوجـز  المصغـر 
الفلسـطينيين  األسـرى   إلـى  بتحويلهـا  الفلسـطينية 
وعائـالت الفلسـطينيين الذيـن استشـهدوا النتهاكات 
االحتـالل، هـذا المبلـغ ستقسـم إلى 12 جزء، وسـيتم 
خصمهـا شـهرياً مـن أمـوال الضرائـب التـي تجبيهـا 
الفلسـطينية.  لخزينـة  االحتـالل  دولـة  وتحولهـا 
وتشـكل تلـك المبالـغ مـا يقـارب مـن 7% مـن ميزانيـة 
الحكومـة الفلسـطينية. حيـث سـيتم اقتطـاع المبالـغ 
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التي تدفعها الحكومة الفلسـطينية ومنظمة التحرير 
الصـادرة  األحـكام  عـن  تعويضـاً  األسـرى  لعائـالت 
عـن قضـاء االحتـالل بحقهـم مـن أمـوال الضرائـب 
االحتـالل  دولـة  تجبيهـا  التـي  الجمركيـة  والرسـوم 

الفلسـطينية. الحكومـة  لحسـاب 

ويأتـي هـذا فـي الوقـت الـذي تخصـص فيـه حكومـة 
موازنتهـا  مـن  كبيـراً  جـزء  اإلسـرائيلي  االحتـالل 
لدعـم السـجناء اإلسـرائيليين الذيـن اقترفـوا جرائـم 
ظـل  فـي  الفلسـطينيين،  بحـق  واعتـداءات  قتـل 
التـي  العنصريـة  للقوانيـن  االحتـالل  دولـة  شـرعنة 
تجيـز أعمـال العنـف تجاههـم، فـي حيـن يتـم وقـف 
بمـا  واتهامهـم  الفلسـطينيين  األسـرى  مخصصـات 
ناضلـوا  »اإلرهـاب« وهـم مقاتليـن شـرعيين  يسـمى 
مـن أجـل حقهـم فـي تقريـر المصيـر وفـق مـا كفلتـه 
قـرارات األمـم المتحـدة والقانـون الدولـي. كمـا أن 
االسـرى الفلسـطينيين هم ضحايا لمنظومة القضاء 
العسـكري اإلسـرائيلي التي ال توفر الحد األدنى من 
ضمانـات المحاكمـة العادلـة لأسـرى، والذيـن يتـم 
فـي العـادة محاكمتهـم علـى اعترافـات انتزعـت منهم 

الشـديد. التعذيـب  تحـت 

وقالت الهيئة »يتزامن هذا القانون مع قرار الحكومة 
األمريكيـة والحكومـة األسـترالية قطـع المسـاعدات 
عـن الحكومـة الفلسـطينية، وأيضـاً وقـف الدعـم عـن 
وذلـك  »االونـروا«،  الالجئيـن  وتشـغيل  غـوث  وكالـة 
فـي إطـار ممارسـة الضغـط المسـتمر علـى المجتمع 
قبـول  باتجـاه  ودفعـه  كافـة،  بمكوناتـه  الفلسـطيني 
صفقـات ال تلبـي الحـد األدنـى مـن حقـوق الشـعب 
وأيضـا  الدولـي،  القانـون  كفلهـا  التـي  الفلسـطيني 
محاولة تغيير مفاهيم المجتمع الفلسـطيني الوطنية 
حـول النضـال المشـروع واالنتقـام مـن التفافـه علـى 
قصية األسـرى وعائالتهم، وفرض عقوبات جماعية 

علـى الفلسـطينيين”.

الفلسـطيني  األساسـي  القانـون  نظـم  وأضافـت: 
واألسـرى  الشـهداء  أسـر  رعايـة   22 المـادة  فـي 
ورعايـة الجرحـى، حيـث نـص علـى أن »رعايـة أسـر 
والمتضرريـن  الجرحـى  ورعايـة  واألسـرى  الشـهداء 
وتكفـل  أحكامـه،  القانـون  ينظـم  واجـب  والمعاقيـن 
والتأميـن  التعليـم  خدمـات  لهـم  الوطنيـة  السـلطة 

الصحـي واالجتماعـي«. وتسـتند الحكومـة فـي دفـع 
علـى  المحرريـن  لأسـرى  الشـهرية  المخصصـات 
القـرار بقانـون االسـرى والمحرريـن رقـم )19( لسـنة 
2004، وتـم تعديلـه مـن خـالل قـرار بقانـون رقـم )1( 
منـه   )٣( رقـم  المـادة  حـددت  حيـث   ،201٣ لسـنة 
سـبل تحقيـق أهـداف القانـون ودور السـلطة الوطنية 

ذلـك. فـي  الفلسـطينية 

وأوضحـت الهيئـة: عـرف قانـون األسـرى والمحررين 
المحـرر  األسـير   )1( رقـم  المـادة  فـي  للعـام 2004 
بأنـه » كل أسـير تـم تحريـره مـن سـجون االحتـالل«. 
ووصفـت المـادة رقـم )2( مـن القانـون أن األسـرى 
المحرريـن » شـريحة مناضلـة وجـزء ال يتجـزأ مـن 
نسـيج المجتمـع العربـي الفلسـطيني وتكفـل أحـكام 
القانـون حيـاة كريمـة لهـم وألسـرهم«. ويعـد رعايـة 
العائـالت المتضـررة مـن االحتـالل أحـد المكونـات 
القانونيـة والنظاميـة واإلداريـة فـي النظام السياسـي 
الفلسـطيني، ونظـم رعايـة عائـالت األسـرى بقانـون 
لسـنة   1 رقـم  بقانـون  وقـرار  لسـنة 2014  رقـم 19 

201٣ بشـأن تعديـل قانـون االسـرى والمحرريـن.

مسـؤولية  فلسـطين  دولـة  عاتـق  علـى  »يقـع  وقالـت 
األسـرى  لعائـالت  االجتماعـي  الضمـان  توفيـر 
قانونيـة  قاعـدة  إطـار  فـي  هـذا  ويقـع  والمحرريـن، 
المتضـررة،  بالعائـالت  باالهتمـام  تقضـي  دوليـة 
بغـض النظـر عـن العمـل الـذي قـام بـه أحـد افرادهـا 
حفاظـا علـى االسـتقرار االجتماعـي فـي المجتمـع. 
ويسـتفيد مـن الخدمـات المقدمة فئة األسـرى داخل 
السـجون وفئـة األسـرى المحرريـن خـارج السـجون، 
وذلـك لتمكينهـم مـن العيـش بمسـتوى معيشـي الئـق 

لالحتـالل”. ضحايـا  باعتبارهـم 

وبّينـت أن المـادة )98( مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
بشـأن حمايـة المدنييـن وقـت الحـرب للعـام 1949 
الماليـة  المسـاعدات  تلقـي  للمعتقليـن حـق  ضمنـت 
أنـه »يجـوز للمعتقليـن أن  مـن دولهـم، بالنـص علـى 
يتلقـوا إعانـات مـن الدولـة التي يكونون مـن رعاياها، 
أو مـن الـدول الحاميـة، أو مـن أي هيئـة تسـاعدهم، 
طبقـاً  ممتلكاتهـم  إيـراد  وكذلـك  عائالتهـم،  مـن  أو 
الدولـة  »تفتـح  وأنـه  الحاجـزة”.   الدولـة  لتشـريع 
الحاجـزة حسـاباً منتظمـاً لـكل شـخص معتقـل تـودع 
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فيـه المخصصـات المبينـة فـي هـذه المـادة، واألجور 
التـي يتقاضاهـا، وكذلـك المبالـغ التـي ترسـل إليـه. 
المبالـغ التـي سـحبت  كمـا تـودع فـي حسـابه أيضـاً 
للتشـريع  طبقـاً  فيهـا  التصـرف  يمكنـه  والتـي  منـه 
الشـخص  فيـه  يوجـد  الـذي  اإلقليـم  فـي  السـاري 
المعتقـل. وتوفـر لـه جميـع التسـهيالت التـي تتفق مع 
التشـريع السـاري في اإلقليم المعني إلرسـال إعانات 
إلـى عائلتـه وإلـى األشـخاص الذيـن يعتمـدون عليـه 
اقتصاديـاً ولـه أن يسـحب مـن هـذا الحسـاب المبالغ 
التـي  الحـدود  فـي  الشـخصية  لمصاريفـه  الالزمـة 

الحاجـزة”. الدولـة  تعينهـا 

مـع نصـوص  يتعـارض  مـا  يوجـد  »ال  الهيئـة  وقالـت 
فيمـا  اإلنسـاني  الدولـي  والقانـون  الدولـي  القانـون 
يتعلـق بضـرورة تقديـم اإلعانـات أو الرواتـب ألسـر 
تعتمـد  والذيـن  المحرريـن  واألسـرى  المعتقليـن 
عائالتهـم عليهـم اقتصاديـا بشـكل كامـل فـي تدبـر 
والمسـتوى  الكريمـة  الحيـاة   وتوفيـر  حياتهـم  أمـور 
المعيشـي الالئـق لهـم، ووجـوب منـح المخصصـات 
الماليـة لهـم وحقهـم فـي ذلـك، خاصـة اولئـك الذيـن 
قضـوا سـنوات طويلـه فـي األسـر، والذيـن يفتقـدون 
والعيـش  العمـل  مـن  لتمكينهـم  المناسـب  للتأهيـل 
بكرامة ورعاية عائالتهم وتوفير المسـتوى المعيشـي 
ليسـت  الذيـن  اولئـك  الـى  باإلضافـة  لهـم،  المالئـم 

العمـل”. القـدرة علـى  لديهـم 

تجـاوز  فـي  االحتـالل  دولـة  »تسـتمر  وأضافـت 
قواعـد القانـون الدولـي وقـرارات الشـرعية الدوليـة 
ومضاعفـة  الفلسـطينيين  األسـرى  واسـتهداف 
احتجـاز  إلـى  اللجـوء  مـن  ابتـداًء  معاناتهـم، 
الفلسـطينيين داخـل دولـة االحتـالل ذاتهـا مخالفـة 
بذلـك نـص المـادة 76 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
المدنييـن  السـكان  بحمايـة  المتعلقـة   1949 لعـام 
وقـت الحـرب، وعـدم االعتـراف بهـم كأسـرى حـرب 
للعـام 1949  الثالثـة  اتفاقيـة جنيـف  عليهـم  تنطبـق 
بانتهـاك  وانتهـاء  الحـرب،  أسـري  حمايـة  بشـأن 
حقوقهـم واقـرار قانـون خصـم مخصصـات األسـرى 
عائـدات  مـن  الشـهداء  وعائـالت  الفلسـطينيين 

الفلسـطينية”. السـلطة  ضرائـب 

ووفقاً إلحصائيات هيئة شـؤون األسـرى والمحررين، 

يصـل عـدد األسـرى الفلسـطينيين إلـى 6500 أسـير، 
بينهـم ٣50 طفـاًل، و6٣ أسـيرة، و8 قاصـرات، و10 
و500  الفلسـطيني،  التشـريعي  المجلـس  فـي  نـواب 
معتقـل إداري يحتجـزون بـال محاكمة او الئحة اتهام، 
و1800 أسـير مريـض 700 منهـم يحتـاج الـى التدخل 
الطبـي العاجـل. كمـا ومـن بيـن األسـرى 45 أسـيراً 

امضـوا أكثـر مـن 20 عامـاً فـي األسـر.

يعـد القانـون اإلسـرائيلي األخيـر حلقـة فـي سلسـلة 
االنتهـاكات المتواصلـة لحقـوق األسـرى والمعتقليـن 
والممارسـات التعسـفية بحقهم والتي يجب فضحها، 

وعليـه تطالـب الهيئـة:

دولـة فلسـطين القيـام بتحـركات دوليـة واسـعة . 1
بشـأن قضية األسـرى والمعتقلين الفلسـطينيين 
قضيتهـم،  وتفعيـل  اإلسـرائيلية  السـجون  فـي 
ومنهـا دراسـة الحصـول علـى قـرار مـن الجمعية 
العامـة بطلـب رأي استشـاري مـن محكمة العدل 
المكانـة  تحديـد  بهـدف  الهـاي  فـي  الدوليـة 
والتزامـات  الفلسـطينيين  لأسـرى  القانونيـة 
التفاقيـات  اسـتناداً  تجاههـم  االحتـالل  دولـة 
جنيـف األربـع للعـام 1949 واالتفاقيـات الدوليـة 

العالقـة. ذات 

الدولـي . 2 والمجتمـع  المتحـدة  لأمـم  التوجـه 
عـن  للتراجـع  االحتـالل  دولـة  علـى  للضغـط 

بـه. العمـل  ووقـف  المذكـور  القانـون 

باالسـتمرار . ٣ الفلسـطينية  القيـادة  موقـف  دعـم 
كحـق  والمحرريـن  األسـرى  رواتـب  فـي صـرف 

وعائالتهـم. والمحرريـن  لأسـرى  قانونـي 

بمتابعـة . 4 الدوليـة  اإلنسـان  حقـوق  مؤسسـات 
الفلسـطينيين  باألسـرى  الخاصـة  القضايـا 
والتدخـل لـدى حكوماتهم مـن أجل الضغط على 
دولـة االحتـالل للكـف عـن ممارسـاتها التعسـفية 
بحقهم، وعن ممارسـة مختلف الضغوطات على 

فلسـطين. دولـة 

دول االتحـاد األوروبـي بتفعيـل المـادة الثانية من . 5
والتـي  األوربية-اإلسـرائيلية  الشـراكة  اتفاقيـة 
تشـترط احترام دولة االحتالل لحقوق اإلنسـان، 

لتحقيـق التعـاون االقتصـادي معهـا.

42

مواقف



اهليئة المستقلة تطالب األجهزة األمنية يف الضفة 
وغزة باالفراج عن المعتقلني السياسيني

اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  قالـت  اهلل:  رام 
وتيـرة  ازديـاد  بالـغ  بقلـق  إنهـا  المظالـم«  »ديـوان 
األجهـزة  بهـا  تقـوم  التـي  واالحتجـاز  االسـتدعاءات 
األمنيـة فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزه والمتواصلة 
النشـطاء  العديـد مـن  أيـام والتـي طالـت  منـذ عـدة 
والسياسـيين المحسـوبين على حركتي فتح وحماس.

فقـد رصـدت الهيئـة قيـام األجهزة االمنية في كل من 
الضفـة وقطـاع غـزة إسـتدعاء واحتجـاز مـا يزيد عن 
)50( مواطنـاً محسـوبين علـى حركـة فتـح، فـي حيـن 
قامـت األجهـزة األمنيـة فـي الضفـة الغربيـة باعتقـال 
نحـو )60( مواطنـاً محسـوبين علـى حركـة حمـاس، 

واألعـداد فـي تزايد.

واعتبرت الهيئة أن االستدعاءات وعمليات االحتجاز 
جـاءت علـى خلفيـة المناكفـات السياسـية مـن خـالل 
العـودة إلـى لغـة التحريـض والتخويـن، األمـر الـذي 

االحتقـان،  حالـة  مـن  ويزيـد  األهلـي  السـلم  يهـدد 
ويوسـع الهـوة فـي اتمام المصالحـة الوطنية المتعثرة 
العامـة  للحريـات  تقييدهـا  علـى  عـالوة  أصـاًل، 
المكفولـة فـي القانون الفلسـطيني والمعايير الدولية 

اإلنسـان. لحقـوق 

وعلـى ضـوء ذلـك طالبـت الهيئـة األجهـزة األمنية في 
عـن  الفـوري  اإلفـراج  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة 
المواطنيـن الذيـن تـم اعتقالهـم كافـة، والتوقـف عـن 
استدعاء المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي.   
كمـا طالبـت الجهـات الرسـمية والناطقين الرسـميين 
التحريـض  أشـكال  بوقـف جميـع  الفصائـل  بأسـماء 
االحتقـان  حـدة  زيـادة  شـأنها  مـن  التـي  والتخويـن 
إلنجـاز  الجهـود  توحيـد  إلـى  ودعـت  السياسـي. 
الهجمـة  تصاعـد  ظـل  فـي  الوطنيـة  المصالحـة 

أبنـاء شـعبنا. علـى حقـوق  اإلسـرائيلية  األمريكيـة 
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اهليئة المستقلة تدعو إىل استمرار الحوار بني جميع 
األطراف ذات العالقة بقرار قانون الضمان

اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  دعـت  اهلل:  رام 
االجتماعـي  الضمـان  مؤسسـة  المظالـم«،  »ديـوان 
ووزير العمل إلى اسـتمرار الحوار مع جميع الجهات 
بهـدف  االجتماعـي،  الضمـان  بقانـون  العالقـة  ذات 
الوصـول إلـى صيـغ توافقيـة تحظـى برضـى وقبـول 
المواطنيـن وتعـزز عدالـة نظـام الضمـان االجتماعـي 

وثقـة المواطنيـن فيـه.

وقال الهيئة في بيانها ، أنها تتابع الحراكات الشعبية 
بخصـوص قانـون الضمـان االجتماعـي، وفـي الوقـت 
الـذي تؤيـد فيـه تطبيـق قانـون الضمـان االجتماعـي، 

نظـراً ألهميتـه في توفيـر الحماية االجتماعية لفئات 
واسـعة من المواطنين، ونظراً ألن القانون قد خضع 
لمشـاورات واسـعة شـاركت فيهـا مختلـف األطـراف 
المواطنيـن  تسـاؤالت  أن  تـرى  فإنهـا  العالقـة،  ذات 
المطروحة حول القانون مشـروعة وبحاجة إلجابات 

مـن قبـل مؤسسـة الضمـان االجتماعي.

أي  احتـرام  إلـى  الرسـمية  الجهـات  الهيئـة  ودعـت 
آرائهـم  عـن  للتعبيـر  المواطنيـن  قبـل  مـن  تحـرك 

للقانـون. وفقـاً  السـلمية  بالطـرق 
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اهليئة المستقلة تطالب السلطة باالفراج عن 
المعتقلني عىل خلفية حراك الضمان

الخليـل- رام اهلل: جـددت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
األجهـزة  مطالبتهـا  المظالـم«،  »ديـوان  اإلنسـان 
األمنيـة بإطـالق سـراح المواطنيـن المعتقليـن علـى 
لقانـون  الرافـض  الحـراك  فـي  مشـاركتهم  خلفيـة 
الضمـان االجتماعـي، فـي وقـت أكـدت فيـه ضـرورة 
التجمـع  فـي  حقهـم  بممارسـة  للمواطنيـن  السـماح 

القانـون. وفـق  رأيهـم  عـن  والتعبيـر  السـلمي 

وشـددت الهيئـة فـي بيانهـا، علـى ضـرورة حـل األزمة 
بالحـوار وضمـن أطـر الحكومة والمسـتوى السياسـي 

بعيـدا عـن تدخـل أجهـزة األمن.

تعديـل  إلـى  الحـوار وصـواًل  باسـتمرار  كمـا طالبـت 
مـواد القانـون بمـا يحقـق العدالـة االجتماعيـة ويزيـل 
توافقيـة  صيـغ  إلـى  والوصـول  الحـراك  تخوفـات 

تحظـى برضـى وقبـول المواطنين وتعـزز عدالة نظام 
الضمـان االجتماعـي وثقـة المواطنيـن فيـه.

ووفـق المعلومـات الـواردة للهيئـة مـن ممثلـي الحراك 
وقيـادات فـي حـزب التحريـر بمحافظـة الخليل؛ فقد 
جـرى اعتقـال سـتة مواطنيـن علـى خلفيـة مشـاركتهم 

فـي الحـراك ضـد القانون.

واعتبـرت الهيئـة أن االعتقـال علـى خلفيـة المشـاركة 
فـي الحـراك تمثـل تقييًدا وإجراًء غير قانوني لحرية 

الـرأي والتعبيـر وحرية التجمع السـلمي.

تعقيـد  شـأنها  مـن  االعتقـاالت  هـذه  أن  رأت  كمـا 
باتجـاه  تصـب  وال  أمدهـا،  وإطالـة  القائمـة  األزمـة 

لهـا. مناسـب  مخـرج  إيجـاد 

فيـه  نؤيـد  الـذي  الوقـت  »وفـي  الهيئـة:  وقالـت 
تطبيـق القانـون، نظـًرا ألهميتـه فـي توفيـر الحمايـة 
االجتماعيـة لفئات واسـعة مـن المواطنين، فإننا نرى 
أن تسـاؤالت ومطالبـات المواطنيـن المطروحـة حول 
القانون مشروعة وبحاجة إلجابات من قبل الحكومة 

والقائميـن علـى مؤسسـة الضمـان االجتماعـي”.

مـن  األمنيـة  األجهـزة  بـه  قامـت  مـا  أن  وأكـدت 
اعتقاالت يتناقض مع القانون األساسي واالتفاقيات 
والمواثيـق التـي انضمـت اليهـا دولـة فلسـطين، وعلى 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  رأسـها 
والسياسـية، وتؤكـد علـى أن الحـق فـي حريـة الـرأي 
القانـون  كفلـه  حـق  السـلمي  والتجمـع  والتعبيـر 
األساسـي الفلسـطيني وقانـون االجتماعـات العامـة 

.1998 لسـنة   12 رقـم 

يذكـر أن مئـات العمـال اعتصمـوا علـى دوار المنـارة 
أيـام  ثالثـة  لمـدة  الماضـي،  الخميـس  مسـاء  منـذ 
متواصلـة وواصلـوا نومهـم فـي الشـوارع وسـط رام 
وإعـادة  القانـون  بتعديـل  الحكومـة  مطالبيـن  اهلل، 
العمـال  مـع حقـوق  يتناسـب  بمـا  بنـوده،  فـي  النظـر 

والموظفيـن.
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الهيئـة  طالبـت  اهلل:   رام 
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
الرئيـس  المظالـم«  »ديـوان 
ورئيـس  عبـاس  محمـود 
الدكتـور  الـوزراء  مجلـس 
بموجـب  اهلل،  الحمـد  رامـي 
مـا لهمـا مـن اختصـاص وفـق 
نـص المـادة )٣0( مـن قانـون 
العليـا  الدسـتورية  المحكمـة 
رقم )٣( لسـنة 2006، الطلب 

مـن وزيـر العـدل تقديـم طلـب تفسـيري جديـد إلـى 
المحكمة الدسـتورية بغية تفسـير الشـأن العسـكري، 
وإصـدار قـرار تفسـيري يكـون واضحـاً إلزالـة حالـة 
الدسـتورية  المحكمـة  قـرار  اعتـرت  التـي  الغمـوض 
العليـا المنعقـدة فـي رام اهلل بتاريـخ 2018/09/12، 
فـي الطلـب المقـدم إليهـا من قبل وزيـر العدل بهدف 
تفسـير مواد في القانون األساسـي ومواد في القرار 
بقانـون بشـأن الشـرطة، والمتعلقـة بتحديـد الطبيعـة 
بالشـأن  المقصـود  وتحديـد  للشـرطة  القانونيـة 
العسـكري، وتحديـد المحكمـة المختصـة بمحاكمـة 

الشـرطة. أفـراد 

وكانـت المحكمـة قـد خلصـت باألغلبيـة إلـى اعتبـار 
لواليـة  أفـراده  يخضـع  عسـكرياً  جهـاز  الشـرطة 
مـن  ذاتـه  الوقـت  فـي  موسـعة  العسـكري،  القضـاء 
اختصـاص القضـاء العسـكري علـى حسـاب القضـاء 
النظامـي صاحـب الواليـة العامة بنظـر كافة الجرائم 
السـلطة  قانـون  فلسـطين بحسـب  فـي  والمنازعـات 
النظاميـة  المحاكـم  تشـكيل  وقانـون  القضائيـة 
المسـتقلة. الهيئـة  بيـان  وفـق  األساسـي،  والقانـون 

وأشـارت الهيئـة فـي مخاطبتهـا إلـى الرئيـس ورئيـس 
الوزراء بأن القرار المذكور قد أثار حالة من اإلرباك 
فـي األوسـاط الحقوقيـة واألمنيـة والعسـكرية لعـدم 
للشـرطة،  القانونيـة  الطبيعـة  تحديـد  فـي  وضوحـه 
وعـدم وضوحـه كذلـك في تحديد الشـأن العسـكري، 

القضـاء  لواليـة  المبـرر  غيـر  توسـيعه  عـن  فضـاًل 
العسـكري، باإلضافـة إلـى فتحـه المجـال لمحاكمـة 
المدنييـن أمـام القضـاء العسـكري، علـى نحـو خالـف 
فلسـطين  إليهـا  انضمـت  التـي  الدوليـة  االتفاقيـات 
والقانـون األساسـي والـذي نـص علـى حـق كل فـرد 
باللجـوء إلـى قاضيـه الطبيعـي بمـا فيهم أفـراد جهاز 

الشـرطة والعسـكريين.

وممـا زاد مـن حالـة اإلربـاك وعـدم الوضـوح، مـا جاء 
فـي البيـان التوضيحـي الصـادر عـن رئيـس المحكمة 
الدسـتورية العليـا عقـب صـدور القـرار التفسـيري، 
يطـال  ال  التفسـيري  القـرار  أن  فيـه  أكـد  والـذي 
المدنييـن، بالرغـم مـن أن مضمون القرار التفسـيري 
أن هـذا  ذلـك، فضـاًل عـن  يحمـل مضاميـن عكـس 
التوضيـح يفتقـد ألي قيمـة قانونيـة بحسـب قانـون 

العليـا. الدسـتورية  المحكمـة 

المحامييـن  ونقابـة  المسـتقلة  الهيئـة  اعتبـرت  وقـد 
المذكـور  القـرار  أن  المدنـي،  المجتمـع  ومؤسسـات 
مجـال  هـذا  فـي  إنجـازه  تـم  عمـا  تراجعـاً  شـكل 
بتحديـد واليـة القضـاء العسـكري وإخـراج المدنييـن 
الظـروف،  مـن  ظـرف  أي  تحـت  الواليـة  هـذه  مـن 
وهـو مـا سـبق أن تـم تأكيـده فـي قـرار الرئيـس فـي 
أمـام  المدنييـن  عـرض  حظـر  بشـأن   2011 العـام 
المحاكـم العسـكرية، وعـن كثيـر مـن أحـكام محكمـة 
العـدل العليـا بشـأن عـرض المدنييـن علـى المحاكـم 

العسـكرية.

بإزالـة  الـوزراء  ورئيـس  الرئيـس  تطالـب  المسـتقلة  اهليئـة 
ية بخصوص قانون الرشطة غمـوض قـرار المحكمة الدسـتور
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موقف اهليئة المستقلة من القرار بقانون الخاص 
بالحماية والسالمة الطبية والصحية رقم 31 لسنة 2018

الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان  رام اهلل: رحبـت 
»ديـوان المظالـم« بإصـدار القـرار بقانـون رقـم )٣1( 
الطبيـة  والسـالمة  بالحمايـة  الخـاص   2018 لسـنة 
والصحيـة، والـذي نشـر فـي الجريدة الرسـمية، عدد 
الوقائـع الفلسـطينية رقـم 147 الصدار في 2٣ أيلول 

.2018

قـرارات  إقـرار  علـى  المسـتمر  الهيئـة  تحفـظ  ومـع 
بقوانيـن صـادرة عـن الجهات التنفيذية ال تتوفر فيها 
هـذا  أن  تـرى  فإنهـا  واالسـتعجال،  الضـرورة  حالـة 
حقيقيـة،  مجتمعيـة  حاجـة  لمواجهـة  جـاء  القانـون 
األخطـاء  حـاالت  ارتفـاع  عـن  الحديـث  مـع  السـيما 
واإلهمـال الطبـي فـي السـنوات األخيـرة، والحاجـة 
طبيـة  مسـاءلة  منظومـة  لبنـاء  أسـاس  توفيـر  إلـى 

فاعلـة. 

علـى  الهيئـة  تبديهـا  التـي  التحفظـات  مـن  وبالرغـم 
إصـداره  فـي  تـرى  أنهـا  إال  بقانـون،  القـرار  هـذا 
خطـوة هامـة باتجـاه التأسـيس للمسـاءلة عـن قضايا 
األخطـاء الطبيـة وتعزيـز ووقايـة المريـض مـن خطـر 

قـد يهـدد حياتـه.

ودعـت الهيئـة الجهـات الرسـمية ذات العالقـة إلـى 
موضـوع  بقانـون  القـرار  هـذا  وضـع  فـي  اإلسـراع 
التنفيـذ مـن خـالل إصـدار اللوائـح التنفيذية الالزمة 
لتنفيذه والعمل على تأسيس سجل األخطاء الطبية، 
ومباشـرة إجـراءات التأميـن ضـد األخطـاء الطبيـة، 
والعمـل علـى تشـكيل اللجنـة الدائمـة للتحقيـق فـي 
قضايـا األخطـاء الطبيـة، وتشـكيل صنـدوق تعويـض 
فـي  عليهـا  المنصـوص  الطبيـة  الحـوادث  مصابـي 

القانـون.

القـرار  إعـداد  فـي  التشـاوري  النهـج  الهيئـة  وثمنـت 
كالهيئـة  األطـراف  مـن  العديـد  وإشـراك  بقانـون 
ونقابـة األطبـاء، ونقابـات المهـن الطبيـة المختلفـة، 
الصحيـة  السياسـات  ومعهـد  الطبـي،  والمجلـس 
والجامعـات، وإن كان مـن الضروري إشـراك للجهات 

ذات العالقـة بالشـأن الطبـي فـي قطـاع غـزة. وتـرى 
للعديـد  تضمـن  قـد  بقانـون  القـرار  هـذا  أن  الهيئـة 
مـن األحـكام التـي سـبق للهيئـة أن طالبـت بهـا فـي 
تقاريرهـا، كواجـب وزارة الصحـة فـي إنشـاء سـجل 
النقابـات  مـع  بالتعـاون  الطبيـة  لأخطـاء  وطنـي 
الصحيـة كافـة. وفـرض واجب نشـر الثقافة الصحية 
علـى  الطبيـة  األخطـاء  بموضـوع  والتوعيـة  الالزمـة 
الصحيـة.  النقابـات  جميـع  وعلـى  الصحـة  وزارة 
ينـوب  أو مـن  المريـض  والنـص علـى واجـب إعـالم 
لـه  سـتجري  التـي  الطبيـة  باإلجـراءات  قانونـاً  عنـه 
والمضاعفـات الطبيـة المتوقعـة. والنـص على واجب 
وزارة الصحـة فـي اعتمـاد بروتوكـوالت طبيـة لجميـع 
المعتمـدة  واألسـس  المعاييـر  بحسـب  التخصصـات 
مقدمـة  المؤسسـة  إلـزام  علـى  والنـص  عالميـاً. 
الطبيـة.  األخطـاء  ضـد  بالتأميـن  الطبيـة  الخدمـة 
والنـص علـى إنشـاء صنـدوق للتعويـض عـن األخطـاء 

الطبيـة.

ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد أبـدت الهيئـة تحفظهـا على 
األحـكام الـواردة فـي القـرار بقانـون التـي مـن شـأنها 
أن تقيـد وتعقـد مـن إجـراءات المسـاءلة التـي تمـت 
إضافتهـا علـى القـرار بقانـون فـي مراحلـه األخيـرة، 

والسـيما بشـأن اللجنـة الطبيـة

المنصـوص عليهـا فـي المـادة 14 مـن القـرار بقانون، 
كعـدم جـواز تشـكيلها إال بعـد تنسـيب وزيـر الصحـة 
رئيـس  تعييـن  صالحيـة  الصحـة  وزيـر  ومنـح  بهـا، 
اللجنـة المذكـورة آنفـاً، ومنـح نقابـة األطبـاء تعييـن 
نائـب الرئيـس، ومنـح رئيـس اللجنـة أو نائبـه فقـط 
اللجنـة، واشـتراط  صالحيـة الدعـوة لعقـد اجتمـاع 
أن يكـون مـن بيـن األصـوات المؤيـدة لقـرار اللجنـة 

رئيسـها أو نائبـه.
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اهليئة المستقلة تدعو األجهزة األمنية دعم صمود 
المواطنني وتطالب بالتحقيق يف أحداث الخليل اليت وقعت 

يف كانون األول 2018 
رام اهلل-: قالـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
اعتـداءات  وتوثـق  تتابـع  إنهـا  المظالـم«،  »ديـوان 
االحتـالل وجرائمـه بحـق أبنـاء شـعبنا علـى امتـداد 
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينية،  أرضنـا 
المحتلـة، والمتمثلـة فـي االعدامـات  والقـدس  غـزة 
ومداهمـة  الغربيـة،  الضفـة  وإغـالق  الميدانيـة، 
حمـالت  واسـتمرار  التجاريـة،  والمحـال  المنـازل 
مـن  المئـات  طالـت  والتـي  المتواصلـة  االعتقـاالت 
أبنـاء شـعبنا بمـا فيهـم نواباً في المجلس التشـريعي، 
وقطعهـم  المسـتوطنين  اعتـداءات  علـى  عـالوة 
للطرقـات وتنفيـذ حمـالت عنصريـة وتحريـض علـى 

عبـاس. محمـود  والرئيـس  شـعبنا  أبنـاء  قتـل 

االحتالليـة  الهجمـة  هـذه  إن  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
وقيـادة،  وفصائـل،  مواطنيـن،  جميعـاً  منـا  تتطلـب 
وأجهـزة أمنيـة الوقـوف صفـاً واحـداً لمواجهـة هـذه 
وحدتنـا  علـى  للحفـاظ  االحتالليـة،  االعتـداءات 
المواطنيـن  حقـوق  وحمايـة  ومقدراتنـا،  الوطنيـة 
فـي  واسـنادهم  رأيهـم  عـن  بالتعبيـر  لهـم  والسـماح 

المتاحـة. الوسـائل  بشـتى  العـدوات  مواجهـة 

فـي  مؤسـفة  أحـداث  مـن  جـرى  مـا  الهيئـة  وأدانـت 
األمنيـة  األجهـزة  وفـض  والخليـل  نابلـس  مدينتـي 
بالقـوة لمسـيرة جـرت علـى دوار السـاعة فـي مدينـة 
نابلـس، واعتـداء أفـراد األمـن علـى متظاهريـن فـي 
مسـيرة سـلمية بمدينـة الخليـل مـا أدى إلـى إصابـة 
جـرى  آخـر  عـدد  واعتقـال  المواطنيـن،  مـن  عـدد 
االفـراج عـن بعضهـم فـي وقـت الحـق فيمـا ال زال 

االعتقـال. رهـن  آخـر  عـدد 

ووفـق توثيقـات الهيئـة اعتـدت األجهـزة األمنيـة فـي 
مدينـة الخليـل على مسـيرة سـلمية دعـت اليها حركة 
مسـجد  أمـام  انطالقتهـا  ذكـرى  بمناسـبة  حمـاس 
الحسـين. فقـد حاصـر أفـراد مـن األجهـزة األمنيـة 
ومنعـت  المسـجد  العسـكري  والـزي  المدنـي  بالـزي 

مواطنيـن مـن الوصول والمشـاركة، وفرقت المسـيرة 
بالقـوة واعتـدت علـى المشـاركين ومـن ضمنهم نسـاء 
بالهـراوات مـا أدى إلـى وقـوع إصابات تم نقل العديد 
منهـا للمستشـفى لتلقـي العـالج، عـالوة علـى اعتقـال 
عـدد مـن المواطنيـن مـن ضمنهـم أطفـال تـم إطـالق 

سـراح بعضهـم الحقـاً.

دقـة  علـى  الهيئـة  فيـه  تشـدد  الـذي  الوقـت  وفـي 
العادلـة،  قضيتنـا  بـه  تمـر  الـذي  الوضـع  وخطـورة 
والـذي يتطلـب التماسـك الوطنـي الداخلـي وتغليـب 

يلـي: بمـا  تطالـب  فإنهـا  الحـوار  لغـة 

اإلفـراج الفـوري عـن جميـع المعتقليـن، واحتـرام  •
حـق المواطنيـن فـي التجمـع السـلمي والتعبيـر 

عـن الـرأي.

االلتـزام بتوصيـات لجنـة التحقيق المسـتقلة في  •
احـداث االعتـداء علـى المتظاهريـن امـام مجمع 
المحاكـم فـي البيـرة التـي شـكلها رئيـس الـوزراء 
فـي شـهر آذار 2017 ومـن ضمـن ذلـك التشـديد 
علـى عـدم مشـاركة أشـخاص بالـزي المدني في 
التعامـل مـع المسـيرات السـلمية لمـا لذلـك مـن 

خطـورة علـى السـلم األهلي.

لتحديـد  • وسـريع  وجـدي  مسـتقل  تحقيـق  فتـح 
الخليـل  فـي  المسـيرة  قمـع  عـن  المسـؤول 

للمسـاءلة. وتقديمـه 

فتـح حـوار وطنـي شـامل بأسـرع وقـت، لمواجهـة  •
الكفيلـة  السـبل  وإيجـاد  االحتـالل،  إجـراءات 
بتعزيـز صمـود أبنـاء شـعبنا فـي وجـه االحتـالل 
التوتـر  حالـة  وتخفيـف  القمعيـة،  وإجراءاتـه 
الداخلـي وتوجيـه جميـع الجهـود باتجـاه مواجهة 

اإلسـرائيلية. الجرائـم 
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لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  أدانـت   : اهلل  رام  غـزة- 
التصعيـد  بشـدة  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان 
غـزه،  قطـاع  علـى  والعـدوان  األخيـر  اإلسـرائيلي 
سلسـة  إلـى  تضـاف  جديـدة  جريمـة  يشـكل  والـذي 
بحـق  االحتـالل  قـوات  ترتكبهـا  التـي  الجرائـم 
الفلسـطينية  الفلسـطينيين فـي األراضـي  المدنييـن 
المحتلـة، فقـد اسـتهدفت قـوات االحتـالل المدنييـن 
العـزل والممتلـكات المدنيـة الخاصـة والعامـة منهـا، 
الشـرطية  والمبانـي  واإلعالميـة  السـكنية  المبانـي 
وذلـك  القطـاع،  مـن  متفرقـه  أماكـن  فـي  واألمنيـة 
فـي انتهـاك صـارخ لقواعـد القانـون الدولـي وقواعـد 

اإلنسـاني.  الدولـي  القانـون 
بدأ التصعيد اإلسـرائيلي إثر تسـلل قوات إسـرائيلية 
قطـاع  جنـوب  خانيونـس  مدينـة  شـرق  إلـى  خاصـة 
نـور  المواطـن  بحـق  اغتيـال  عمليـة  وتنفيـذ  غـزه، 
يـوم  مسـاء  القسـام  كتائـب  قـادة  أحـد  بركـه  الديـن 
العمليـة عـن  تلـك  األحـد 2018/11/11، واسـفرت 
بعـد  ذلـك  جـاء  آخريـن.  مقاتليـن  سـته  استشـهاد 
مؤشـرات للتوصـل إلـى تفاهمات لتثبيـت التهدئة في 

مصريـة. برعايـة  القطـاع 
العـدوان  منـذ  الفلسـطينيين  الشـهداء  عـدد  بلـغ 
المتواصـل الـذي يشـهده قطـاع غـزه منـذ يوميـن 1٣ 
بعضهـا  اإلصابـات  عشـرات  إلـى  إضافـة  شـهيداً، 
فـي حالـة الخطـر. وأعلنـت سـلطات االحتـالل عـن 
الطائـرات  دمـرت  فقـد  هدفـاً،   150 اسـتهداف 
كامـل  وبشـكل  بصواريخهـا  اإلسـرائيلية  الحربيـة 
8 بنايـات سـكنية حتـى صبـاح هـذا اليـوم الثالثـاء، 
بنـي  فـي  البريـم  عائلـة  منـزل  وهـي:  بالصواريـخ 
سـهيال، منـزل عائلـة محمـد ظهيـر فـي رفـح، منـزل 
الـذي  المبنـى  الشـنطي،  أرض  فـي  الناجـي  عائلـة 
يضـم مقـر فضائيـة األقصـى ومقـر الفضائيـة ذاتهـا، 
عمـارة الرحمـة فـي الشـيخ رضـوان، مجمـع أنصـار 
غـزة،  غـرب  الداخلـي  لأمـن  مبنـى  غـزة،  غـرب 
الـذي  األمـر  غـزة  مدينـة  وسـط  اليازجـي  وعمـارة 
المواطنيـن  بعـض  لمنـازل  جانبيـة  بأضـرار  تسـبب 

منهـا. القريبـة  المبانـي  قصـف  جـراء 
واشـارت الهيئـة إلـى  اسـتهداف اإلحتـالل األمـالك 
وعقابـاً  انتقاميـة  أعمـاالً  يعـد  والعامـة  الخاصـة 
جماعيـاً للفلسـطينيين خالفـاً للمـادة ٣2 مـن اتفاقية 
جنيـف الرابعـة لعـام 1949 بشـأن حمايـة األشـخاص 
سـكان  ويعيـش  كمـا  الحـرب.  وقـت  فـي  المدنييـن 
القطاع حالة القلق والتوتر الشديدين والذي انعكس 
فـي  المدنييـن  للسـكان  الحيـاة  مناحـي  علـى جميـع 
القطـاع، مـا أدى إلـى تعطيـل المـدارس والجامعـات 
فـي  والخاصـة  الحكوميـة  المؤسسـات  فـي  والعمـل 
قطـاع غـزة، ويسـاهم اسـتمرار التصعيـد مـن تفاقـم 

المتدهـورة. اإلنسـانية  األوضـاع 
والتصعيـد  العـدوان  اسـتمرار  الهيئـة  وإعتبـرت 
وتوسـعه،  غـزه  قطـاع  علـى  المتواصـل  اإلسـرائيلي 
يمـس بحـق اإلنسـان الفلسـطيني في الحيـاة والعيش 
الكريم، وبمبادئ حقوق اإلنسـان كافة، التي ضمنتها 
بكارثـة  ويهـدد  كمـا  الدوليـة،  واالتفاقيـات  القوانيـن 
الحاليـة  اإلنسـانية  األزمـة  تفاقـم  جديـده  إنسـانية 
المشـدد  الحصـار  نتيجـة  غـزة  قطـاع  لمواطنـي 

أكثـر مـن 12 عامـا. المفـروض عليـه منـذ 
وقالت الهيئة في بيانها »إن سكوت المجتمع الدولي 
عن العدوان والتصعيد اإلسـرائيلي سـيعطيها الضوء 
الجرائـم واالنتهـاكات  األخضـر الرتـكاب مزيـد مـن 

بحق الفلسـطينيين«. 
و دعـت الهيئـة المجتمـع الدولـي ممثـاًل فـي الـدول 
حمايـة  التفاقيـة  وفقـاً  بواجباتهـا  الوفـاء  األطـراف 
المدنييـن ووقـف العـدوان فـوراً، واتخـاذ مـا يلـزم من 
إجـراءات لرفـع الحصـار اإلسـرائيلي المشـدد علـى 

قطـاع غـزه وتوفيـر الحمايـة الدوليـة لمواطنيـه.
كمـا دعـت المحكمـة الجنائيـة بـأن يشـمل التصعيـد 

األخيـر تحقيقهـا والـذي يجـب البـدء بـه فـوراً.
باألمـم  الخاصـة  التحقيـق  لجنـة  الهيئـة  وطالبـت 
المتحـدة أن تشـمل تحقيقاتهـا ايضـا ما ارتكبته دولة 

االحتـالل مـن جرائـم فـي التصعيـد األخيـر.

اهليئة المستقلة تطالب المجتمع الدويل وقف العدوان الحريب 
ين األول 2018  اإلرسائييل عىل قطاع غزة فورًا اليت وقعت يف ترش

الذي استهدف المدنيني
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يد  اهليئة المستقلة ُترحب بانضمام فلسطني إىل المز
من االتفاقيات والربوتوكوالت الخاصة بحقوق اإلنسان

رام اهلل : ثمنـت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
»ديـوان المظالـم« توقيـع السـيد الرئيـس علـى  مزيـد 
بحقـوق  الخاصـة  والبروتوكـوالت  االتفاقيـات  مـن 
والحـد  بالـزواج  الرضـا  اتفاقيـة  وهـي،  اإلنسـان، 
األدنـى لسـن الـزواج وتسـجيل الزيجـات التـي تلـزم 
الـدول بتحديـد سـن الـزواج، واتفاقية جنسـية المرأة 
المتزوجـة التـي تمنـح المـرأة الحـق فـي االحتفـاظ 
االختيـاري  والبروتوكـول  الـزواج،  بعـد  بجنسـيتها 
التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال فـي 
المنازعات المسـلحة 2002، والبروتوكول االختياري 
التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الخاصـة 
بتلقـي البالغـات مـن األفـراد أو مجموعـات األفـراد 
أو باسـم األفـراد أو مجموعـات األفـراد المشـمولين 
باختصاصهـا والذيـن يدعـون أنهـم ضحايـا انتهـاك 
والبروتوكـول  االتفاقيـة،  ألحـكام  طـرف  دولـة 
جميـع  علـى  القضـاء  باتفاقيـة  الملحـق  االختيـاري 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة المتعلـق بجـواز تقديـم 
التبليغـات مـن قبـل األفـراد أو مجموعـات األفـراد، 
للدولـة  القضائيـة  الواليـة  بموجـب  عنهـم،  نيابـة  أو 

االتفاقيـة. فـي  الطـرف 

فـي  فلسـطين  دولـة  اسـتمرار  الهيئـة  واعتبـرت 
االنضمـام إلـى المزيد من االتفاقيات والبروتوكوالت 
الخاصـة بحقـوق اإلنسـان، وخاصة المتعلقة بالفئات 
اإلعاقـة  ذوي  واألشـخاص  كالنسـاء  المهمشـة، 
الرسـمي  االهتمـام  بمـدى  قويـاً  مؤشـراً  واألطفـال، 
بحقـوق هـذه الفئـات، وتعزيـز اسـتفادتها مـن الموارد 
والمصـادر بشـكل عـادل يكفـل لهـا فـي الوقـت ذاتـه 

الحـق فـي الحمايـة والتمتـع باألمـن.

وفـي الوقـت الـذي ترحـب فيـه الهيئة بهـذا االنضمام 
فإنهـا تؤكـد على:

ضـرورة الوفـاء باالسـتحقاقات المتوجبـة علـى دولـة 
فلسـطين وتبعـات االنضمـام، مـن حيـث العمـل علـى 
بيـن  التمييـز  فجـوات  وإزالـة  التشـريعات،  مواءمـة 
الفئـات المختلفـة، وتصحيح السياسـات واإلجراءات 
القائمة. كما دعت الهيئة دولة فلسـطين إلى ضرورة 
التوصيـات  ومتابعـة  االتفاقيـات،  بهـذه  االلتـزام 
الناتجـة عـن اللجـان الخاصـة بكل اتفاقيـة.و ضرورة 
العمـل علـى نشـر رزمـة االتفاقيـات التـي تـم التوقيـع 
عليهـا فـي الجريدة الرسـمية )الوقائع( الفلسـطينية.
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لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  مـن  وفـد  اجتمـع  غـزة: 
المكتـب  برئيـس  اليـوم،  غـزة،  مدينـة  فـي  اإلنسـان 
هنيـة  إسـماعيل  السـيد  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
السـتعراض أبـرز انتهـاكات حقوق اإلنسـان في قطاع 
اآلليـة  إنشـاء  فـي  الرسـمية  الجهـات  وجهـود  غـزة، 
الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب، والتأكيد على ضرورة 
مواءمـة السياسـات بمـا يتوافـق مـع توقيـع فلسـطين 

علـى عـدد مـن االتفاقيـات الدوليـة.

حركـة  التـزام  هنيـة  السـيد  أكـد  جهتـه  مـن 
والمبـادئ  اإلنسـان  حقـوق  بقيـم  حمـاس 
والحريـات،  الحقـوق  تحكـم  التـي  القانونيـة 
األجهـزة  قبـل  مـن  احترامهـا  وضـرورة 
علـى  مشـدداً  غـزة،  قطـاع  فـي  األمنيـة 
تطبيـق التعليمـات الخاصـة بحظـر التعذيـب، 
انسـجاماً مـع االتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة، 
لضمـان مجتمـع يحتـرم كرامـة اإلنسـان التـي 

السـماوية. الشـرائع  كفلتهـا 

القضايـا  مـن  عـدًدا  الطرفـان  وناقـش 
اإلنسـانية التـي تُعنـى بالمواطـن الفلسـطيني 

داخـل القطـاع، وسـبل تحسـين األوضـاع الحقوقيـة 
للقانـون. وفًقـا  لهـم 

فـي  القانـون مجـراه  يأخـذ  أن  هنيـة ضـرورة  وأكـد 
مختلـف القضايـا الحقوقيـة للسـكان، شـاكًرا جهـود 
السـكان  حقـوق  عـن  الدفـاع  فـي  المسـتمرة  الهيئـة 

عنهـم. األذى  ورفـع 

اهليئة المستقلة  تناقش مع السيد إسماعيل هنية 
واقع حقوق اإلنسان يف قطاع غزة 
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حضره عد من الدبلوماسيين وممثلي البعثات األجنبية العاملة في فلسطين
اهليئة المستقلة ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

يحيون اليوم العالمي للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
خانيونس: نظمت  الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان 
فـي  اإلنسـان  لحقـوق  السـامي  المفـوض  ومكتـب 
بمناسـبة  لقـاًء  خانيونـس،  بمدينـة  الهيئـة  مكتـب 
اليـوم العالمـي للمدافعيـن عـن حقـوق اإلنسـان، ضـم 
دبلوماسيين وممثلين عن سويسرا والنرويج وبلجيكا 
االتحـاد  عـن  وممثـل  وإيرلنـدا  وفرنسـا  وفنلنـدا 
المسـتقلة  الهيئـة  عـام  مفـوض  بحضـور  األوروبـي، 
ونائـب  يونـس،  عصـام  األسـتاذ  االنسـان  لحقـوق 
المديـر العـام لقطـاع غـزة األسـتاذ جميـل سـرحان، 
األراضـي  فـي  السـامي  المفـوض  مكتـب  ومديـر 
ممثلـون  بـه  وشـارك  هنـن،  جيمـس  الفلسـطينية 
محافظـات  فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  عـن 

والوسـطى ورفـح. الجنوبيـة، خانيونـس   قطـاع غـزة 
هـدف اللقـاء إلـى نقـاش حالة حقوق اإلنسـان ما بين 
نشـطاء حقـوق اإلنسـان وممثلـي مؤسسـات المجتمع 
األجنبيـة، الطالعهـم  الـدول  وبيـن ممثلـي  المدنـي، 
علـى مـدى تمتعهـم بحقوقهـم الـواردة فـي المواثيـق 
عـن  المدافعيـن  حمايـة  إعـالن  خصوصـاً  الدوليـة 
تواجههـم. التـي  والتحديـات  اإلنسـان،   حقـوق 
وتطـرق خاللـه ممثلـو الـدول إلـى دور بالدهـم فـي 
ومنظمـات  االنسـان  حقـوق  عـن  المدافعيـن  دعـم 
المجتمـع المدنـي, وتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان 

فلسـطين فـي 
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تحدث فيها النائب في الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة 
اهليئة المستقلة ومركز شمس تنظمان جلسة نقاش حول 

مرشوع القانون اإلرسائييل “إعدام منفذي العمليات”

رام اهلل : أوصـى مشـاركون فـي جلسـة نقـاش حـول 
قانـون المشـروع االسـرائيلي الخـاص بإعدام منفذي 
المسـتقلة  الهيئـة  عقدتهـا  الفلسـطينيين،  العمليـات 
مـع  بالشـراكة  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق 
مركـز »شـمس« بضـرورة إعـداد خطـة وطنيـة شـاملة 
علـى المسـتويين المحلـي والدولـي مـن أجـل مجابهـة 
القوانين العنصرية التي تشـرعنها حكومة االحتالل، 
وعلـى رأسـها المشـروع االسـرائيلي الخـاص بإعـدام 
الـى  باالضافـة  الفلسـطينيين،  العمليـات  منفـذي 
تشكيل مؤسسة تكامل وظيفي تختص بتوزيع األدوار 
علـى المؤسسـات الوطنيـة القانونيـة الفلسـطينية من 
أجـل المضـي بخطـوات فعليـة نحو رصـد ووقف هذه 
القوانيـن، وتسـليط الضـوء عليهـا فـي إطـار إيجـاد 
تحرك دولي نحو تجميدها، وتجريم اسرائيل كدولة 

عنصريـة ال تلتـزم باالعـراف والقوانيـن الدوليـة.

وتحـدث فـي هذه الجلسـة األسـتاذ أيمـن عودة رئيس 
الدويـك مديـر  والدكتـور عمـار  المشـتركة،  القائمـة 
واألسـتاذ  االنسـان،  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  عـام 
الفلسـطيني،  األسـير  نـادي  مديـر  فـارس  قـدورة 
األسـتاذ عمـر رحـال مديـر مركـز »شـمس«. وشـارك 
الباحثيـن،  ومـن  عـدد  والحـوار  بالنقـاش  فيهـا 
والقانونييـن، واألكاديمييـن ، والصحافييـن، وممثليـن 

والقانونيـة. الحقوقيـة  المؤسسـات  عـن 

وأكـد الدويـك علـى أهمية اعداد خطة وطنية شـاملة 
الهجمـة  مجابهـة  أجـل  مـن  األدوار  توزيـع  تتضمـن 
الشرسـة التـي يقودهـا رئيـس حكومـة االحتالل بيبي 
التـي  العنصريـة  القوانيـن  شـرعنة  عبـر  نتيمياهـو 

تتنافـى مـع األعـراف والقوانيـن الدوليـة.

كمـا دعـا مديـر عـام الهيئة الى متابعـة تداعيات هذه 
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القوانيـن ورصـد ردود االفعـال حولهـا مـن أجـل بنـاء 
استراتيجية تكاملية لصد هذه القوانين، مشيراً الى 
أن هـذه المواجهـة قائمـة علـى جهـد تراكمي من قبل 
كافـة أطياف المؤسسـات الحقوقيـة والقانونية، ونوه 
الدويـك خطـورة وجـود عشـرات القوانيـن العنصريـة 
التـي تحتـاج الـى مصادقـة قانونيـة مـن قبـل رئيـس 
قـد  والتـي  االسـرائيلي،  القضائـي  والجهـاز  الدولـة 

تدخـل حيـز التنفيـذ فـي أي وقـت.

تكامـل  مؤسسـة  بنـاء  الـى  عـودة  دعـا  جانبـه  مـن 
وظيفـي تختـص بتوزيع األدوار على المؤسسـات ذات 
العالقـة مـن أجـل بنـاء اسـتراتيجية واضحـة المعالـم 
العنصريـة  القوانيـن  كافـة  ومتابعـة  برصـد  تختـص 
االسـرائيلي  المشـروع  أن  الـى  منوهـا  االسـرائيلية، 
الفلسـطينيين  العمليـات  منفـذي  بإعـدام  الخـاص 
يهـدف الـى تجريـم العمـل الوطنـي الفلسـطيني عبـر 
وتداولهـا  المخربيـن«  »إعـدام  مثـل  تسـميات  طـرح 
اعالميـا علـى كافـة المسـتويات المحليـة واالقليميـة 
نحـو  وتوجيهـه  الوعـي  تطهيـر  اطـار  فـي  والدوليـة 
شـرعية مـا تقـوم بـه اسـرائيل نحـو الفلسـطينيين.

التحالـف  تشـكيل  اعـادة  مـن  عـودة  حـذر   كمـا 
اليمينـي المتطـرف بقيـادة وزيـر الخارجيـة السـابق 
أفيغـدور ليبرمـان، والـذي منِ شـأنه تصعيـد الهجمة 
االسـرائيلية علـى مسـتوى سـن تشـريعات عنصريـة 
وتصعيـد  الفلسـطيني،  الحـق  تسـتهدف  متطرفـة 
المواجهـة مـع الشـعب الفلسـطيني علـى أرض الواقع 
خـالل  مـن  يرتكبهـا  التـي  االنتهـاكات  تعزيـز  عبـر 
األرض  علـى  السـيطرة  واحـكام  الحواجـز،  اقامـة 
جديـدة  اسـتيطانية  تجمعـات  واقامـة  الفلسـطينية، 

األرض. علـى  الديمغرافيـة  بالتركيبـة  تخـل 

من جهته، شدد فارس على أن المشروع االسرائيلي 
الفلسـطينيين  العمليـات  منفـذي  بإعـدام  الخـاص 
يأتـي ضمـن مجموعـة مـن القوانيـن المتطرفـة التـي 
الـى  الهادفـة  مؤخـراً  االحتـالل  حكومـة  أصدرتهـا 
عشـرات  وتفعيـل  الفلسـطيني،  الشـعب  ارادة  كسـر 
القوانيـن ذات العالقـة بتجريـم الفلسـطينيين، منوها 
الـى التحـوالت الجذريـة لدولة االحتـالل نحو الطابع 

العنصـري علـى كافـة األصعـدة.

اسـرائيل  أن  الـى  األسـير  نـادي  مديـر  أشـار  كمـا 
تحـاول خلـق معادلـة ردع نابعـة مـن حالـة االحبـاط 
االسـرائيلية  األمنيـة  المؤسسـة  تعيشـها  التـي 
والمجتمـع االسـرائيلي، خصوصـا فـي ظـل توصياتها 
األخيـرة التـي تشـير الـى عـدم فعالية األسـاليب التي 
تمارسـها دولـة االحتـالل تجـاه الشـعب الفلسـطيني 
علـى المسـتويين القانونـي والتنفيـذي، وقـال فـارس 
فـي سـياق وصـف عـدم التـزام اسـرائيل باالتفاقيـات 
االحتـالل  دولـة  إن  دوليـا«  الموقعـة  والمعاهـدات 
إلغـاء  الـى  القاضـي  الدولـي  التيـار  عكـس  تسـير 

االعـدام«. عقوبـة 

في سياق متصل، أشار رحال الى أن وزير الخارجية 
االسـرائيلي السـابق أفيغـدور ليبرمـان هـو أول مـن 
طـرح المشـروع االسـرائيلي الخـاص بإعـدام منفـذي 
العمليـات الفلسـطينيين فـي حملتـه االنتخابيـة عـام 
التـي  القانـون  مشـروع  مـن خطـورة  محـذراً   ،2017
تكمـن فـي اسـقاط اتفاقيـات جنيـف الموقعـة األمـر 
يعتبـر انتهـاكا صارخـا للقوانيـن واألعـراف الدوليـة.

وقـال رحـال: » ال يجـب العمـل بمنطـق ردود األفعـال 
متكاملـة  وطنيـة  اعتمـاد خطـة  يجـب  وانمـا  االنيـة، 
تختـص بمتابعـة التشـريعات االسـرائيلية المتطرفـة 
بطابعهـا العنصـري«، مؤكـداً على ضرورة التوجه الى 
المنظمات والمؤسسـات الحقوقية الدولية لمالحقة 

انتهـاكات دولـة االحتـالل وتجريمهـا.

يذكـر بـأن هـذه الجلسـة تنـدرج ضمـن اسـتراتيجية 
الهيئـة المسـتقلة الهادفـة الـى تسـليط الضـوء علـى 
كافـة انتهـاكات حقـوق االنسـان وصيانتهـا، باالضافة 
ذات  الجدليـة  القضايـا  حـول  النقـاش  اثـارة  الـى 

الفلسـطينية. بالقضيـة  العالقـة 

54



علــى خلفيــة إقــرار الكنيســت اإلســرائيلي لقانــون الدولــة اليهوديــة القوميــة الجديــد

المتحـــدة  األمـــم  تدعـــو  تدعـــو  المســـتقلة  اهليئـــة 
الـــدويل إىل مســـاءلة دولـــة االحتـــالل  والمجتمـــع 
 رام اهلل : اسـتنكرت  الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان »ديـوان المظالـم« إقـرار الكنيسـت اإلسـرائيلي لقانـون 
»الدولـة القوميـة اليهوديـة« الـذي يعتبـر أن دولـة إسـرائيل هـي الوطـن القومـي للشـعب اليهـودي، وينـص القـرار 
علـى أن حـق تقريـر المصيـر فـي دولـة إسـرائيل يقتصـر علـى اليهـود، وأن الهجـرة التـي تـؤدي إلـى المواطنـة 
المباشـرة هـي لليهـود فقـد، كمـا وينـص القانـون علـى أن القـدس الكبـرى والموحـدة عاصمـة لدولـة االحتـالل، 
وأن اللغـة العبريـة لغـة الدولـة الرسـمية. كمـا أكـد القانـون علـى أن االسـتيطان قيمـة وطنيـة عليـا علـى الدولـة 

اليهوديـة أن تعـززه وتشـجعه وتقويـه.

مصطلحـات  أورد  القانـون  أن  الهيئـة  الحظـت 
بحيـث  بصـورة عامـة،  والمسـتوطنات«  »االسـتيطان 
علـى  وبنـاء  محـددة،  جغرافيـة  بمنطقـة  تتحـدد  لـم 
ذلـك تشـتمل هـذه المصطلحـات علـى منـح إسـرائيل 
األراضـي  داخـل  مسـتوطنات  بنـاء  فـي  الحـق 
باإلضافـة   ،1948 العـام  فـي  المحتلـة  الفلسـطينية 
إلـى بنـاء المسـتوطنات فـي األرض المحتلة في العام 
1967 وهـو مـا يعتبـر جريمـة حـرب بحسـب ميثـاق 
رومـا. ورغـم أن عبـارة حـق تقريـر المصير الحصري 
جـاءت مبهمـة فـي القانـون إال أنـه يمكـن منهـا الفهـم 

بأنـه ال يحـق لغيـر اليهـود تقرير مصيرهم في »ارض 
القانـون حدودهـا. يُعـّرف  لـم  إسـرائيل« والتـي 

القانـون تداعيـات كبيـرة  لهـذا  أن  الهيئـة  واعتبـرت 
الوقـت  ففـي  الفلسـطيني،  اإلنسـان  حقـوق  علـى 
الـذي يشـّكل فيـه القانـون الجديـد خطـراً على وجود 
لسـن  يمهـد  إذ  الداخـل،  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
تشـريعات تمييزيـة تحولهـم مـن مواطنيـن إلـى رعايا، 
وفـرض  المصيـر  تقريـر  فـي  حقهـم  مـن  ويحرمهـم 
سـيطرة جماعيـة عرقيـة عليهـم بسياسـات وقوانيـن 
الشـعب  حـق  بالعمـوم  ينتهـك  فإنـه  ذلـك،  تؤكـد 
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الفلسـطيني فـي تقريـر مصيـره وقـرارات الشـرعية 
األمـم  وقـرارات  الدولـي  القانـون  ومبـادئ  الدوليـة 
المتحـدة الخاصـة بالقضيـة الفلسـطينية واالحتـالل 

الفلسـطينية. لـأرض  اإلسـرائيلي 

وفـي هـذا اإلطارقالـت الهيئـة أنهـا  تنظـر بخطـورة 
سـياق  فـي  يأتـي  كونـه  المذكـور،  القانـون  إلـى 
والخطـوات  المتبعـة  الصهيونيـة  السياسـات 
المتالحقـة لتهويـد كامـل فلسـطين المحتلة، وبالتالي 
حرمـان الفلسـطينيين المنتشـرين فـي الشـتات مـن 
إلـى أرضهـم، فضـاًل عـن تهجيـر مـن تبقـى  العـودة 
منهـم. ويخالـف القـرارات الدوليـة التـي اكـدت علـى 
انطبـاق اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحماية األشـخاص 
علـى   ،1949 للعـام  الحـرب  وقـت  فـي  المدنييـن 
الشـرقية،  القـدس  فيهـا  بمـا  الفلسـطينية،  األرض 
عـام  منـذ  المحتلـة  األخـرى  العربيـة  واألراضـي 
األنشـطة  أن جميـع  علـى  تؤكـد  التـي  وتلـك   ،1967
الفلسـطينية  األرض  فـي  اإلسـرائيلية  االسـتيطانية 
المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، غيـر قانونيـة 
بموجـب القانـون الدولـي. ومنهـا القـرارات المتعلقـة 
باالنسـحاب مـن األرضـي المحتلـة 242، االسـتيطان 
446 و 452 و 2٣٣4، القـرارات الدوليـة التـي اكـدت 
علـى حـق عـودة الالجئيـن ومنهـا القـرار رقـم 194 
المتحـدة فـي  العامـة لأمـم  الجمعيـة  الصـادر عـن 

11 ديسـمبر/كانون األول 1948، والقـرارات الدوليـة 
المتعلقـة بوضـع القـدس ومكانتها ومنهـا القرار 478 
بالحقـوق  و 465 وغيرهـا. كمـا وتـرى فيـه مساسـاً 
ومبـادئ  الدوليـة  االتفاقيـات  وبكافـة  الفلسـطينية 
القانـون الدولـي اإلنسـاني وقـرارات األمـم المتحـدة 
والثابتـة  المشـروعة  الحقـوق  أقـرت وضمنـت  التـي 
للشـعب الفلسـطيني، وإعاقـة قيـام دولـة فلسـطينية 

المحتلـة.   فـي األرض  للحيـاة  قابلـة  مسـتقلة 

ودعت الهيئة في بيانها  المجتمع الدولي إلى القيام 
بـدوره، والعمـل الجـاد فـي مواجهـة تقنيـن العنصريـة 
إلـى  المتحـدة  األمـم  كمـا وتدعـو  إسـرائيل.  فـي 
مسـاءلة دولـة االحتـالل، ودعم جهـود إنهاء االحتالل 
العسـكري اإلسـرائيلي لأرض الفلسطينية المحتلة.

والقيـام بإعـادة إحيـاء لجنـة األمـم المتحـدة الخاصة 
بمناهضـة الفصـل العنصـري ومركـز األمـم المتحـدة 
دولـة  تدعـو  كمـا  العنصـري،  الفصـل  لمناهضـة 
فلسـطين الـى السـعي لتقديـم طلـب بـرأي استشـاري 
من محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت إسرائيل 
تضطهـد الفلسـطينيين، وقـد أسسـت لنظـام فصـل 
الدولـي  القانـون  بحسـب  وهـي  ضدهـم،  عنصـري 
مرتكبيهـا  معاقبـة  يجـب  اإلنسـانية«  ضـد  »جريمـة 
فـي  االبارتايـد  نظـام  لجريمـة  التصـدي  إطـار  فـي 

إسـرائيل.

56



بالشراكة مع كل من مركز إبداع المعلم واالئتالف التربوي

الهيئة المستقلة تناقش النتائج األولية لمراجعة الكتاب المدرسي 
الفلسطيني من منظوري حقوق االنسان والنوع االجتماعي

رام اهلل : عقـدت  الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان »ديـوان المظالـم« جلسـة ناقشـت خاللهـا النتائـج األوليـة 
الفلسـطيني مـن منظـوري حقـوق االنسـان والنـوع االجتماعـي، وذلـك بالشـراكة  الكتـاب المدرسـي  لمراجعـة 
مـع مركـز ابـداع المعلـم واالئتـالف التربـوي، بحضـور باحثيـن تربوييـن وأكاديمييـن وممثليـن عـن المؤسسـات 

التعليميـة، وذلـك فـي مقـر الهيئـة بـرام اهلل.

دائـرة  مديـرة  زهـران  خديجـة  االسـتاذة  وأكـدت 
السياسـات والتشـريعات علـى أهميـة الجلسـة التـي 
تأتـي كمقدمـة لسلسـلة مـن الورشـات التـي سـتعقد 
ذات  الجهـات  مـع  رؤيـة مشـتركة  تطويـر  اطـار  فـي 
العالقـة مـن أجـل الخـروج بتوصيـات حـول مراجعـة 
الكتـاب المدرسـي الفلسـطيني مـن منظـوري حقـوق 

االجتماعـي. والنـوع  االنسـان 

وتحـدث االسـتاذ رفعـت الصبـاح رئيـس مركـز ابـداع 
المعلـم عـن أهميـة وجـود كتـاب مدرسـي فلسـطيني 
يتنـاول مبـادئ حقـوق االنسـان، وذلـك فـي اطـار رفـع 
مستوى الوعي لدى طلبة المدارس في هذا المجال، 
كمـا أكـد الصبـاح علـى ضـرورة مواءمـة المنهـاج مـع 

االتفاقيـات والبروتوكـوالت الموقعـة دوليـاً.

بيـن  توافـق  وجـود  اهميـة  الـى  صبـاح  أشـار  كمـا 
العمليـة التربويـة والهـدف الرابع من أهـداف التنمية 

المسـتدامة.

أيـوب  الكريـم  عبـد  الدكتـور  مـن  كل  واسـتعرض 
والدكتـورة عليـاء عسـالة  أوراق بحثيـة حـول النتائـج 
االوليـة لمراجعـة الكتـاب المدرسـي الفلسـطيني مـن 
االجتماعـي. والنـوع  االنسـان،  نظـر حقـوق  وجهتـي 

من الجدير بالذكر بأن الهيئة والمؤسسات الشريكة 
ستسـتكمل مراجعـة وتحليـل الكتاب المدرسـي وذلك 
للوصـول الـى نتائـج نهائيـة، والخـروج بتوصيـات يتـم 
تقديمهـا للمكلفيـن بالواجـب مـن اجل االسـتمرار في 

عمليـة تطوير الكتاب المدرسـي.
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بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان وإختتام حملة حقوق الطفل

حملتا توعية ومنارصة حول حقوق الطفل نفذتهما 
اهليئة المستقلة يف الضفة وغزة

االطفـال  لـدى  الوعـي  تعزيـز  الـى  الحملـة  وهدفـت 
فـي اطـار احاطتهـم بتدابيـر الرعايـة الفضلـى التـي 
الدوليـة لحقـوق االنسـان، وكذلـك  المعاييـر  كفلتهـا 
التشـريعات الوطنيـة، وتزامنـاً مـع متطلبـات الرقابـة 
علـى مـدى وفـاء دولـة فلسـطين، وتحديـداً اصحـاب 
حقـوق  لحمايـة   ، الرسـمية  والجهـات  الواجبـات 
انضمـام  عـن  الناشـئة  االلتزامـات  بموجـب  الطفـل 

الطفـل.        التفاقيـة حقـوق  فلسـطين  دولـة 

الطفـل  بحقـوق  الوعـي  رفـع  الـى  الحملـة  وسـعت 
التشـريعية والسياسـاتية  التدابيـر  اتخـاذ  فـي اطـار 
واالجرائيـة والعمليـة التـي مـن شـانها تعزيـز وحمايـة 
حقـوق الطفـل الفلسـطيني، وذلـك باسـتخدام كافـة 

العالقـة. ذات  االدوات 

 ويعـود التركيـز علـى موضـوع الحـق فـي الحصـول 
نظـراً   ، غـزة  فـي قطـاع  نظيفـة   ميـاة شـرب  علـى 
لوجـود بعـض الدراسـات واألبحـاث الخطيـرة حـول 
ارتفـاع نسـبة التلـوث فـي قطـاع غـزة، حيـث تشـير 
جامعـة  فـي  المقدمـة  البحثيـة  الدراسـات  إحـدى 
األزهـر أن نسـبة تلـوث ميـاه الشـرب فـي قطـاع غـزة 
بلغـت 90%، كمـا اصـدرت سـلطة الميـاه فـي قطـاع 

غـزة تقريـراً جـاء فيـة أن 68% مـن محطـات التحليـة 
غيـر مرخصـة مـن قبـل سـلطة الميـاه، وان 40% مـن 
آبـار  مـن  المسـتخرجة  الميـاه  تسـتخدم  المحطـات 

مرخصـة. غيـر 

نشـاطا  الهيئـة 18  نفـذت  فقـد  الخصـوص  وبهـذا   
االبتدائيـة  المـدارس  إسـتهدفت   غـزة،  قطـاع  فـي 
المحاضـرات   خـالل  مـن  الصغيـرة  والبرلمانـات 
فلـم  أجمـل  بمسـابقة  توجـت  التوعويـة،  واللقـاءات 
قصيـر حـول حـق االطفـال فـي الحصـول علـى  ميـاة 
أسـماء  عـن  الهيئـة  خاللـه  أعلنـت  نظيفـة  شـرب 
عـالء  وهـم:  األولـى  الثالثـة  المراكـز  فـي  الفائزيـن 
عـادل حمـودة الفائـز بالمركـز األول وجائزتـه بقيمـة 
800$، ويحيـى صفـوان أبـو عيطـة الفائـز بالمركـز 
الثانـي وجائزتـه بقيمـة 700$، والفريـق  المكـون من 
محمـد سـمير عويـص، وشـيماء سـمير مقـداد فـاز 

.$600 بقيمـة  وجائزتـه  الثالـث  بالمركـز 

و أشـار األسـتاذ عصـام يونـس المفـوض العـام للهيئة 
المسـتقلة خـالل كلمـة لـه إلـى القيـم السـامية التـي 
وفـي  اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  يتضمنهـا 
يتمتـع  التـي  والمسـاواة  والحريـة  الكرامـة  مقدمتهـا 

رام اهلل - أنـس بواطنـة - نفـذت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق االنسـان » ديـوان المظالـم حملتـي توعيـة ومناصـرة 
لتعزيز حقوق الطفل، حيث أطلقت  حملة مناصرة في غزة بعنوان » حق الطفل في الحصول على مياة شرب 

نظيفـة«، وحملـة فـي الضفـة حـول حقـوق الطفـل فـي الحمايـة. 
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ضـرورة  إلـى  الفتـاً  تمييـز،  دون  البشـر  جميـع  بهـا 
تضافر الجهود لحماية حقوق األطفال في فلسـطين 
االحتـالل،  سياسـات  عـن  الناجمـة  االنتهـاكات  مـن 
علـى  والبرامـج  والسياسـات  الخطـط  وتقاعـس 
الحقـوق، مشـدداً  الرسـمي لضمـان هـذه  المسـتوى 
علـى ضـرورة تمتـع األطفـال بمسـتوى معيشـي الئـق، 
بضـرورة  وارتباطـه  الصحـة،  فـي  بالحـق  وتمتعهـم 

حصولهـم علـى ميـاه صالحـة للشـرب.  

وفي الضفة الغربية تم تنفيذ حملة توعوية لمناصرة 
حقـوق الطفـل شـملت تنفيـذ  16 نشـاطاُ ميدانيـاً تـم 
فـي  المـدارس  وطالبـات  طلبـة  اسـتهداف  خاللهـا 
ودور  المهمشـة  والمناطـق  الفلسـطينية  المخيمـات 

االيتـام.

االنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  نفـذت  حيـث 
يومـاً  الالجئيـن  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  مـع  بالتعـاون 
الفلسـطينين  لالجئيـن  بالطـة  مخيـم  فـي  مفتوحـاً 
والمؤسسـات  والفعاليـات  االطفـال  مئـات  بمشـاركة 

المخيـم. فـي  المجتمعيـة 

الهيئـة  عـام  مديـر  الدويـك  عمـار  الدكتـور  وأكـد 
المسـتقلة خـالل كلمـة لـه على اهمية تسـليط الضوء 
علـى معانـاة األطفـال الالجئيـن الفلسـطينيين دوليـا، 
وحيـاة المخيمـات بصفتها الشـاهد الوحيـد المتبقي  
علـى نكبـة فلسـطين، كمـا طالب وكالة غوث وتشـغيل 
التعليـم  بتوفيـر  تلتـزم  ان  ضـرورة  الـى  الالجئيـن 

والصحـة والبيئـة النظيفـة لالطفـال فـي المخيـم.

كمـا وعملـت الهيئـة علـى تنفيـذ فعاليـة لالطفـال فـي 
تجمـع ابـو نـوارة  البـدوي الموجود قبـل العام 1967م 
بالقـرب مـن القدس الشـريف، وخـالل اللقاء تم عقد 
يـوم مفتـوح مـع طلبـة وطالبـات المدرسـة، والتـي تـم 

هدمهـا أكثـر مـن ثالثـة مرات.

 وهـدف النشـاط الـى تسـليط الضـوء علـى المناطـق 
المهمشـة في االراضي الفلسـطينية، وضرورة توفير 
الحمايـة والحـق لالطفـال فـي التعليـم، كمـا ونفـذت 
الهيئـة نشـاطا مفتوحـاً لالطفـال االيتـام فـي  بلـدة 
العيزريـة بالقـرب مـن القـدس الشـريف،  هـدف الـى 
توعيـة الطلبـة بحقوقهـم األساسـية مثـل الحـق فـي 
التعليـم والصحـة والتنقـل والسـكن  واألمـن وحقهـم 
الدوليـة  المواثيـق  وفـق  الـرأي  عـن  التعبيـر  فـي 

الوطنيـة. والقوانيـن 

مـع  بالتعـاون  نشـاطاً  المسـتقلة  الهيئـة  نفـذت  كمـا 
أريحـا،  مدينـة  فـي  والوطنـي  السياسـي  التوجيـة 
عـام  المحتلـة  فلسـطين  مـن  أطفـال  إسـتهدف 
األطفـال  قبـل  مـن  تفاعليـة  أنشـطة  1948تخللـه 
فـي  مسـاءلة  جلسـة  الـى  باالضافـة  المشـاركين، 
الخليـل بهـدف اشـراك األطفـال بشـكل مباشـر فـي 
او  يعانـون منهـا  التـي  طـرح تسـاؤالتهم و مشـاكلهم 
يشـاهدونها خالل حياتهم اليومية في يوم المسـاءلة 
للجهـات الرسـمية ومنهـا: محافظـة الخليـل، و رئيس 
نيابة الخليل، و الشرطة،  ومديرية التربية و التعليم، 
االجتماعيـة،  التنميـة  مديريـة  و  الصحـة،  ومديريـة 

الخليـل. بلديـة  و  األسـرى  ووزارة  شـؤون 
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بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق اإلنسان..

الهيئة المستقلة تكرم الفائزين والمشاركين
في مسابقة حق الطفل في مياه شرب نظيفة

غـزة/ احتفـت  الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان »ديـوان المظالـم« بعدد من صناع األفالم القصيرة المشـاركين 
فـي مسـابقة حـق الطفـل فـي الحصـول علـى ميـاه شـرب نظيفـة، وذلك خالل حفل نظمته في مركز رشـاد الشـوا 
الثقافـي فـي مدينـة غـزة، بمشـاركة لفيـف مـن ممثلـي المؤسسـات الرسـمية ومنظمـات المجتمع المدنـي، وطلبة 

جامعـات ومـدارس وائتالفات انشـطة فنية وثقافية.

أعلنـت الهيئـة خـالل حفلهـا عـن أسـماء الفائزيـن فـي المراكـز الثالثـة األولـى وهـم: عـالء عـادل حمـودة الفائـز 
بالمركـز األول وجائزتـه بقيمـة 800$، ويحيـى صفـوان أبـو عيطـة الفائـز بالمركز الثانـي وجائزته بقيمة $700، 
والفريـق  المكـون مـن محمـد سـمير عويـص، وشـيماء سـمير مقـداد فاز بالمركـز الثالث وجائزتـه بقيمة $600. 
فيمـا تـم تكريـم المشـاركين اآلخريـن بشـهادات ودروع تقديـراً لمسـاهمتهم فـي هذه المسـابقة الفنيـة الحقوقية.

وأوضـح منسـق الفعاليـة المحامـي بهجـت الحلـو أن الهيئـة تختتـم حملـة مناصـرة لحقـوق الطفـل بدأتهـا مطلـع 
العام 2018، واختارت العاشـر من ديسـمبر الذكرى السـبعين لليوم العالمي لحقوق اإلنسـان بتتويج هذه الحملة 

بتكريـم المشـاركين فـي مسـابقتها الفنيـة لأفـالم القصيـرة حـول حـق الطفـل فـي مياه شـرب نظيفة.

مـن ناحيتـه، أشـار مفـوض عـام الهيئـة المسـتقلة األسـتاذ عصـام يونـس إلـى القيـم السـامية التـي يتضمنهـا 
اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان وفـي مقدمتهـا الكرامـة والحريـة والمسـاواة التـي يتمتـع بهـا جميـع البشـر 
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دون تمييـز، الفتـاً إلـى ضـرورة تضافـر الجهـود لحمايـة 
حقـوق األطفـال فـي فلسـطين مـن االنتهـاكات الناجمـة 
عـن سياسـات االحتـالل وتقاعـس الخطـط والسياسـات 
والبرامج على المسـتوى الرسـمي لضمان هذه الحقوق، 
مشـدداً علـى ضـرورة تمتـع األطفـال بمسـتوى معيشـي 
الئـق، وتمتعهـم بالحـق فـي الصحـة، وارتباطـه بضـرورة 

حصولهم على مياه صالحة للشـرب.  

بـدوره قـال عضـو لجنـة تحكيـم األفـالم الفنـان سـمير 
وتقييـم  وفـرز  اللجنـة عملـت علـى تصنيـف  إن  ضاهـر 
وموضوعيـة  مهنيـة  معاييـر  وفـق  المشـاركة  األفـالم 
تسـتند إلى فكرة الفيلم والرسـالة التي اسـتطاع ايصالها 
إضافة إلى التقنيات المسـتخدمة وما تضمنه من إبداع 
، آخـذًة بعيـن االعتبـار تشـجيع المشـاركين وتحفيزهـم، 
النهائيـة جـاءت متقاربـة وبمسـتوى  النتيجـة  أن  مؤكـداً 
جيـد جـداً، وهـذا مثـار فخـر وسـعادة لفتح آفـاق لإلبداع 
الفنـي لـكل المشـاركين فـي المسـابقة، ووصولهـم إلـى 
مشـاركات عربيـة وعالميـة تخـدم القضيـة الفلسـطينية.

أعلنـت  قـد  كانـت  المسـتقلة  الهيئـة  أن  بالذكـر،  جديـر 
منتصف يونيو الماضي عن مسابقتها لأفالم القصيرة 
الطفـل فـي ميـاه شـرب نظيفـة، وذلـك فـي  حـول حـق 
إطـار تعزيـز الوعـي بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
تعزيزهـا  علـى  والعمـل  الفلسـطيني  للطفـل  والثقافيـة 
وحمايتها، حيث تناقش األعمال المقدمة في المسـابقة 
قضيـة حـق الطفـل فـي قطـاع غـزة، وفـق معاييـر تضمـن 
مشـاركة واسـعة مـن الشـباب والموهوبيـن، بمـا يوصـل 
رسـالة تحمـل مضاميـن مناصـرة حقـوق الطفـل الـواردة 
مقدمتهـا  وفـي  اإلنسـان  لحقـوق  الدولـي  القانـون  فـي 
التـي  الوطنيـة  والتشـريعات  الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة 
تضمنـت هـذه الحقـوق، مـن خـالل تجسـيدها بقوالـب 

فنيـة تمثلـت فـي األفـالم القصيـرة.
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضـویة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي ٣0 أيلـول/ 199٣ ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
الفكـرة والمحـرك األول  الدكتـورة حنـان عشـراوي صاحبـة  1994، وكان مفوضهـا األول 
لتأسيسـها. وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة ٣1 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي 
ينـص علـى أن »تنشـأ لجنـة مسـتقلة لحقـوق اإلنسـان بموجـب القانـون الـذي يُحدد تشـكيلها 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

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

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

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

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األلمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 29898٣8 2 970+  فاكس: 29898٣9 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2٣٣5668 9 970+   فاكس: 2٣66408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط٣

تلفاكس: 26875٣5 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 229544٣ 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

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

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 28244٣8 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

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

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 206044٣ 8 970+  فاكس: 206210٣ 8 970+
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