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التداعيـات  تواصـل  مـع 
منـذ  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
 5 فـي  الطـوارئ  حالـة  إعـالن 
تمديدهـا  عـن  أعلـن  التـي  آذار، 
حتى نهاية أيار من العام الجاري 
2020 -الناجمـة عـن اإلجـراءات 
أبـرز  مـن  والتـي  رافقتهـا-  التـي 
كلـي  توقـف  أ(  األوليـة:  نتائجهـا 
أو جزئـي لعمـل أكثريـة المنشـآت 
جميعهـا(،  )وليـس  االقتصاديـة 
انخفـاض  إلـى  أدى  الـذي  األمـر 
كانـت  التـي  األربـاح  توقـف  أو 
فـي  الفتـرة  هـذه  متوقعـة خـالل 
وإلحـاق  المنشـآت،  مـن  جـزء 
خسـائر متفاوتـة بجـزء كبيـر مـن 
الصغيـرة  وبخاصـة  المنشـآت، 
التـي توقـف عملهـا.  ب( ارتفـاع 
الضفـة  فـي  البطالـة  نسـبة 
الغربيـة مـن نحـو 14% إلـى %30، 
فـي  وظيفـة  ألـف   20 وفقـدان 
قطـاع غـزة، مع مالحظـة مفارقة 
انخفـاض التفـاوت فـي معـدالت 
البطالـة والفقـر بيـن قطـاع غـزة 
والضفـة الغربيـة المأسـاوية نحو 
األسـفل - عـاد النقـاش مجـدداً 
حـول أهميـة وجـود نظام/قانـون 
للحمايـة االجتماعيـة بعـد تراجـع 
والنقـاش  الجـدل  هـذا  مسـتوى 
على أثر المرسوم الصادر بتاريخ 
تـم بموجبـه  الـذي   2020/1/18
الضمـان  قانـون  سـريان  وقـف 
االجتماعـي رقم 19 للعام 2016، 
االحتجاجـات  أثـر  علـى  وذلـك 
نحـو  اسـتمرت  التـي  الواسـعة 
أربعـة شـهور، والتـي شـارك فيهـا 
اآلالف مـن العامـالت والعامليـن 
أو  الرسـمي  القطـاع  فـي  منهـم 
المنظـم، الذيـن يشـكلون حوالـي 
17% مـن مجمـوع العامليـن بأجـر 

واألهلـي،  الخـاص  القطـاع  فـي 
محـدودة  غيـر  بعقـود  ويعملـون 
غالبـاً  المـدة، ويتقاضـون أجـوراً 
مـن  وأعلـى  منتظمـة،  تكـون  مـا 
 )1450( لألجـور  األدنـى  الحـد 
ويحصلـون  شـهرياً،  شـيكاًل 
الخدمـة  نهايـة  مكافـأة  علـى 
الشـرطان  وهمـا  )أتعـاب(، 
العمليـان للمشـاركة فـي صناديـق 
قانـون الضمـان االجتماعـي، أي 
المطبـق  األساسـية  الشـريحة 
عليها قانون العمل، والمسـتهدفة 
بقانـون الضمـان االجتماعـي مـن 
العامليـن فـي االقتصـاد المحلي.

وفـي هذا السـياق، يجـدر االنتباه 
التـي  الجديـدة  التداعيـات  إلـى 
نجمـت وسـتنجم عـن قـرار وزارة 
العمـل الصـادر بتاريـخ 10 آذار، 
التـزام  ضـرورة  إلـى  دعـا  الـذي 
قانـون  تطبـق  التـي  المنشـآت 
لديهـا؛  العامليـن  علـى  العمـل 
غيـر  عمـل  بعقـود  العامليـن  أي 
محـدودة المـدة، الذيـن ال تتجاوز 
مـن   %17 مـن  أكثـر  نسـبتهم 
القطاعيـن  فـي  بأجـر  العامليـن 
بتطبيـق  واألهلـي،  الخـاص 
العمـل؛  قانـون  مـن   )38( المـادة 
وعـن االتفـاق )الثالثـي(، الموقـع 
إلـى  الـذي اسـتند  آذار،  فـي 16 
أعـاله  المذكـور  الـوزارة  قـرار 
مـن   %50 خصـم  أجـاز  الـذي 
شـهري  عـن  العامليـن  أجـور 
تسـدد  أن  علـى  ونيسـان،  آذار 
نصـف األجـر الباقـي بعـد انتهـاء 
العمـل  وزارة  ومقتـرح  األزمـة؛ 
يتقاطـع  جديـد  )ثالثـي(  التفـاق 
التنسـيقي  المجلـس  بيانـات  مـع 
إلـى  الداعيـة  الخـاص  للقطـاع 
إجـازة تخفيـض أجـور العامليـن، 

د سؤال  كورونا يجدِّ
الحق في الحماية 

االجتماعية

النقابي: 

محمود زيادة 
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بحجـة  العمـل  مـن  وتسـريحهم 
إعادة الهيكلة )شريطة إبالغ وزارة 
العمـل بذلـك(، األمـر الـذي يعنـي، 
انخفـاض  العمليـة،  الناحيـة  مـن 
المشـار  الــ%17  نسـبة  فـي  حـاد 
ارتفـاع  وبالمقابـل  أعـاله،  إليهـا 
نسـبة  وارتفـاع  البطالـة،  نسـبة 
وبالتالـي  حقـوق،  بـدون  العامليـن 
ارتفـاع عـدد الواقعيـن بيـن براثـن 
وتعميـق  األبعـاد،  المتعـدد  الفقـر 

والالمسـاواة. التفـاوت  حـدة 

معـدل  كان  كورونـا،  أزمـة  قبـل 
العاملـة  القـوى  فـي  المشـاركة 
43,5% )عاشـر أدنـى مشـاركة بيـن 
إلـى  العمالـة  ونسـبة  بلـداً(،   189
السـكان بلغـت 32%؛ أي ثانـي أدنى 
نسـبة فـي العالـم، ونسـبة البطالـة 
34%، وعـدد المتعطليـن عـن العمل 
487 ألـف عامـل/ة، غالبيتهـم مـن 

الشـباب.

وعلـى  المعطيـات،  هـذه  ظـل  فـي 
أكثريـة  رفـض  اسـتمرار  أ(  ضـوء: 
الذيـن  المـال  رأس  أصحـاب 
مـن  الدنيـا  بالحـدود  يلتزمـون 
الحقـوق التـي رتبهـا قانـون العمـل 
للعاملين في منشآتهم الـ )17% من 
العامليـن بأجـر(، ورفـض  مجمـوع 
غالبيـة هـؤالء العامـالت والعاملين 
االجتماعـي«  الضمـان  لـ«قانـون 
بسـبب   ،2016 للعـام   19 رقـم 
المشـغلين  الطرفيـن  ثقـة  عـدم 
صناديـق  إدارة  بنزاهـة  والعامليـن 
يكـون  التـي  االجتماعـي  الضمـان 
بشـكل  للحكومـة  مقـرر  دور  فيهـا 
إضافـة  مباشـر،  غيـر  أو  مباشـر 
إلـى أسـباب جوهريـة أخـرى عنـد 
كال الطرفيـن.  ب( تدنـي مسـتوى 
النقديـة  المسـاعدات  تغطيـة 

وزارة  تقدمهـا  التـي  والعينيـة 
 115 لنحـو  االجتماعيـة  التنميـة 
ألـف أسـرة؛ أي ثلـث األسـر التـي 
تعيـش تحـت خـط الفقـر المدقـع، 
المسـاعدات  هـذه  قيمـة  وتدنـي 
إلـى أقـل مـن  التـي يصـل معدلهـا 
400 شـيكل شـهرياً/ أقـل مـن %20 
ألسـرة  المدقـع  الفقـر  خـط  مـن 
مكونـة مـن 5 أفـراد، وهـذه تسـاوي 
نحـو 2,5 شـيكل فـي اليـوم للفـرد، 
والتـي تـوزع مـرة كل ثالثـة أشـهر، 
إذا لـم يتـم تأخـر وصـول األمـوال 
كبيـر  جـزء  يأتـي  التـي  الالزمـة 
منهـا مـن المانحيـن الدولييـن، أي 
إنهـا غيـر مسـتدامة مـن جهـة، ولـم 
تتحـول حتـى اآلن إلـى حـق مكفـول 
فـي   - أخـرى  جهـة  مـن  بالقانـون 
والظـروف  المعطيـات  هـذه  ظـل 
سـؤال  إلحـاح  فيهـا  يـزداد  التـي 
االجتماعية/الضمـان  الحمايـة 
االجتماعـي الـذي يبـدو أنـه لم يعد 
يحتمـل تـرف المزيـد مـن االنتظـار 
للتقـدم نحـو إنتاج وتطويـر إجابات 
وتعـزز  المجتمـع،  تماسـك  تحفـظ 
هـذه  كل  مواجهـة  فـي  صمـوده 
واالقتصاديـة  السياسـية  األزمـات 
ذلـك،  أفـق  وفـي  واالجتماعيـة، 
الموجـز  التذكيـر  إعـادة  أن  يبـدو 
المتصلـة  العامـة  المبـادئ  ببعـض 
قـدر  فيـه  االجتماعيـة،  بالحمايـة 
تسـاعدنا  قـد  التـي  اإلفـادة  مـن 
على محاوالت اإلجابة عنى سـؤال 
الحمايـة،  لهـذه  المحتاجيـن  كل 
وكبـار  األطفـال،  بينهـم  ومـن 
السـن، واألشـخاص ذوو اإلعاقـة، 
والمرضـى، والنسـاء العامـالت في 
والشـباب  أجـر،  بـدون  رعايتهـم 
والنسـاء  العمـل،  عـن  المتعطلـون 
والرجـال العاملـون بأجـور أو دخـل 

االحتياجـات  يلبـي  ال  منخفـض 
ومـن  وألسـرهم،  لهـم  األساسـية 

المبـادئ: هـذه 

هـي  • االجتماعيـة  الحمايـة 
والخطـط  السياسـات  مجمـوع 
مـن  النـاس  لحمايـة  الراميـة 
وفـخ  الفقـر  براثـن  فـي  الوقـوع 
الالمسـاواة وكل أوجـه الضعـف 
فـي  االجتماعـي  واالسـتبعاد 
وسـواء  حياتهـم؛  مراحـل  كل 
التعـرض  بسـبب  ذلـك  كان 
لمخاطـر الحـاالت الطارئـة مثل 
واألمومـة،  واإلعاقـة،  المـرض 
والشـيخوخة و/أو مخاطر سوق 
العمـل، مثـل البطالة، وانخفاض 
 ... العمـل  وإصابـات  الدخـل، 
عـن  الناجمـة  المخاطـر  و/أو 

الطبيعيـة. الكـوارث 

الحمايـة  • مـن  األدنـى  الحـد 
-األرضيـات  االجتماعيـة 
الوطنيـة للحمايـة االجتماعيـة- 

علـى: يشـتمل 

ضمـان دخـل أساسـي يوفـر أ. 
باالسـتناد  الكريمـة  الحيـاة 
المعـرف  الفقـر  خـط  إلـى 
وطنياً-لألشـخاص فـي سـن 
القادريـن  غيـر  مـن  العمـل 
كاٍف،  دخـل  كسـب  علـى 
واألشـخاص  السـن،  وكبـار 
واألطفـال،  اإلعاقـة،  ذوي 
القادريـن  غيـر  واألشـخاص 
والرجـال  النسـاء  مـن 
تحمـل  بسـبب  العمـل  علـى 
مسـؤولية رعايـة األطفـال أو 
مـن  المرضـى  أو  المسـنين، 
األقـارب إلـى جانب األعمال 
المنزليـة، أو بسـبب المـرض 
الشـيخوخة،  أو  العجـز،  أو 
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شبكات األمان االجتماعيمفهوم الحماية االجتماعية
خدمـات تعويضيـة للفقـراء والمتضرريـن مـن اقتصـاد مكون أساسي للعقد االجتماعي بين الفرد والدولة.

السـوق لفتـرة زمنيـة محـددة.
محـددة حق شامل لجميع األفراد من دون تمييز. فئـات  يسـتهدف  مجتـزأ   - إحسـان  صدقـة، 

محـدودة. ولفتـرة 
ذو بعـد تنمـوي - يضـع مكونـات الحمايـة االجتماعيـة 
)تعليـم، صحـة، عمـل، غـذاء، دخـل( في إطـار التمكين 

والتحـول إلـى طاقـات منتجة.

يحفـز  ال  عكسـية  آثـار  لـه   - زبائنـي  ريعـي  بعـد  ذو 
أحوالهـم. تغييـر  علـى  المسـتفيدين 

يعيـد االعتبـار إلـى العمل كحق من حقوق اإلنسـان، ما 
يدعم سياسات التشغيل.

االجتماعـي،  الميـدان  عـن  العمـل  فـي  الحـق  يحيـد 
ويتقاطـع وسياسـات النمـو الريعـي غيـر المنتج لفرص 

العمـل.
يحفـز اإلنتاجيـة والنمـو االقتصادي، مـن خالل تكامله 

مع سياسـات التشغيل.
يستنزف األموال العامة بطريقة أقل إنتاجية.

العنـف  أو  الطبيعيـة،  الكـوارث  أو  األمومـة،  أو 
باإلكـراه. التشـرد  أو  الحـروب  أو  األهلـي، 

الجيـدة ب.  الخدمـات  علـى:  الجميـع  حصـول 
الصحـة،  مجـاالت  فـي  معقولـة  وبأسـعار 
والتعليـم، والميـاه، واألمـن الغذائـي، واإلسـكان، 

واالتصـاالت. والكهربـاء، 

الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي

علـى  قائـم  مفاهيمـي  نهـج  االجتماعيـة  الحمايـة 
الحقـوق، تتبنـاه العديـد مـن المنظمـات الدوليـة، مـن 
بينهـا منظمـة العمل الدولية، واإلسـكوا، واليونيسـيف، 
االجتماعـي  األمـان  شـبكات  نهـج  عـن  مختلـف  وهـو 

الدولـي: البنـك  يتبنـاه  الـذي 

االجتماعيـة  الحمايـة  ونظـم  برامـج  بيـن  الحقـوق 
الخبـراء بعـض  رؤيـة  وفـق  الشـاملة 

التنميـة  • وزارة  وكيـل   - الديـك  داود  السـيد 
االجتماعيـة الفلسـطينية: إن اعتمـاد برامـج بـدون 
قطـاع  تجزئـة  إلـى  يـؤدي  شـاملة،  حمايـة  مظلـة 
إعمـال  مـن  يضعـف  وذلـك  االجتماعيـة،  الحمايـة 
والمسـاءلة. والشـفافية  الحوكمـة  ومعاييـر  مبـادئ 

إن  • مختـص:  باحـث   - روبالينـو  ديفيـد  السـيد 
الحمايـة االجتماعيـة مفهـوم شـامل ال ينحصـر فـي 
الفقـراء، بـل يشـمل الطبقـة الوسـطى أيضـاً، ويـرى 
أن المقاربـة الحقوقيـة تقتضـي جمـع نظـم الحماية 
تفـرق  ال  متكاملـة  واحـدة  منظومـة  فـي  المتنوعـة 
بيـن المسـاعدة االجتماعيـة )الممولـة مـن الخزينـة 
العامـة غالبـاً( والتأميـن االجتماعـي )الممـول مـن 
االشتراكات والمساهمات(.  ويرى في هذا السياق 

ضـرورة مراعـاة العدالـة االجتماعيـة الشـاملة.

السـيدة سـيلفانا لقيـس - ممثلـة المنظمـة الدوليـة  •
االجتماعيـة  الحمايـة  اإلعاقـة:  ذوي  لألشـخاص 
هـي مـا يمهـد السـبيل أمـام العيش بكرامة، وتشـدد 
والمهمشـة  الضعيفـة  الفئـات  بيـن  العـزل  أن  علـى 
كاألشـخاص ذوي اإلعاقة، والمسـنين، والمطلقات، 
وبيـن بقيـة شـرائح المجتمـع، أمر مؤٍذ للفئات كافة، 
والمبـادرات  ومنطقهـا،  الحقـوق  نهـج  عـن  وبعيـد 

المجتـزأة تنتـج ثقافـة تتقبـل الفقـر.

إن عمليـة اإلدمـاج تواجـه عقبـات هيكليـة وثقافيـة  •
تتعاظـم بفعـل برامـج الحمايـة االجتماعيـة المجزأة 

وغيـر الشـاملة.

تحدي التمويل

إن تطويـر نظـام وطنـي للحمايـة االجتماعيـة يتوقـف، 
المالـي، وهـذا مرتبـط  الجانـب  كبيـرة، علـى  بدرجـة 
عبـد  زيـاد  السـيد  يقـول  وكمـا  السياسـية،  بـاإلرادة 
الصمـد منسـق الشـبكة العربيـة للمنظمـات األهليـة: 
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منهجيـة  الحكومـات  تتبـنَّ  لـم  مـا 
الفعلـي  اإلقـرار  -أي  حقوقيـة 
الكريمـة-  الحيـاة  فـي  بالحـق 
سـتبقى اإلرادة السياسـية مفقودة.

وفـي هـذا السـياق، سـأجازف فـي 
التقـدم باقتراح سـن نظـام ضريبي 
خـاص لتمويـل صنـدوق للتضامـن 
االجتماعـي بموجـب قانـون يصـدر 
الوطنيـة  السـلطة  مـن  كل  عـن 
الفلسـطينية،  التحريـر  ومنظمـة 
علـى  الحصـول  فـي  الحـق  يوفـر 
الحمايـة  مـن  األدنـى  الحـد 
ويقدمهـا  للجميـع،  االجتماعيـة 
لـكل مـن يحتاجهـا فقـط.  وجوهـر 
علـى  يقـوم  الضريبـي  النظـام 
حسـب  كٍل  »مـن  مفادهـا  معادلـة 

الحـد  لـكٍل  توفـر  التـي  قدرتـه 
األدنـى مـن حاجتـه«، بحيـث تبـدأ 
تتجـاوز  وال   %1 مـن  المسـاهمة 
50% مـن الدخـل، علـى أن يترافـق 
مـع ذلـك، بالضـرورة، اتخـاذ كافـة 
اإلجـراءات والتدابيـر الالزمـة مـن 

أجـل:

تطبيـق قانـون العمـل على جميع  •
المنشـآت والعاملين الخاضعين 

ألحكامه.

السـلع  • كل  عـن  االسـتغناء 
األساسـية  غيـر  والخدمـات 
االعتمـاد  وتعزيـز  المسـتوردة، 
على السـلع والخدمـات المحلية 
واألسـعار  الجيـدة  الجـودة  ذات 

. لـة لمقبو ا

ومـن المتوقـع أن هـذه اإلجـراءات 
مليـارات  ثالثـة  مـن  أكثـر  سـتضخ 
دوالر فـي السـوق، يمكـن أن تتحول 
بـدوره،  وهـذا،  أضعافهـا،   5 إلـى 
سـيفتح آفاقاً أوسـع لخلق عشـرات 
آالف فـرص العمـل الجديدة.  وكل 
هـذه اإلجـراءات مجتمعـة، سـتقلل 
أعـداد المحتاجيـن لدعـم صنـدوق 
التضامن االجتماعي، وتزيد نسـبة 
المسـاهمة فـي تمويلـه، وتقلـل مـن 
المطلوبـة  المسـاهمات  نسـب 

لتمويلـه.

تحدي الثقة

الثقـة  أزمـة  لتجـاوز  مجـال  ال 
قانـون  الناجمـة عـن عـدم تطبيـق 
السـاحقة  الغالبيـة  علـى  العمـل 
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مـن العامليـن، وفشـل كل محاوالت 
إقرار وتطبيق قانون عادل للضمان 
نحـو  التقـدم  وعـدم  االجتماعـي، 
تشـريع للحمايـة االجتماعيـة حتـى 
اآلن، بغيـر حـوار اجتماعـي واسـع، 
يشـارك فيـه كل أصحـاب الشـأن، 
ممكـن  توافـق  أوسـع  إلـى  وصـوالً 
فـي تصميـم وامتـالك وإدارة نظـام 
وطنـي جديد للحماية االجتماعية، 
والمشـاركة الفعليـة هـي التـي تعزز 
الشـعور بالمسـؤولية لجهـة توفيـر 
كل متطلبـات الحمايـة واالسـتدامة 

لهـذا النظـام.

ضـرورة  االجتماعيـة  الحمايـة 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
وتـزداد  المجتمـع،  مكونـات  لـكل 

األزمـات  مواجهـة  فـي  أهميتهـا 
والصدمـات والتعافـي منهـا، وفـي 
لتعزيـز  أهميتهـا  تتعاظـم  حالتنـا، 
الصمـود ومواجهـة سياسـات نظام 
العنصـري،  والتمييـز  االسـتعمار 
غيـر  مكانـاً  غـزة  مـن  جعـل  الـذي 
كبيـر(،  )سـجن  للحيـاة  صالـح 
الضفـة  أراضـي  غالبيـة  وصـادر 
الغربية الصالحة للزراعة، وزرعها 
والمسـتوطنين،  بالمسـتوطنات 
إلـى  وحّولهـا  أوصالهـا  وقّطـع 

معـازل.

الحكومـة  سـتتحمل  هـل 
الفلسـطينية وكل مكونـات النظـام 
السياسي ورأس المال الفلسطيني 
مـن  االنتقـال  فـي  مسـؤولياتهم 

اإلنسـانية  المسـاعدات  نمـوذج 
تعـزز  التـي  الغذائيـة  والطـرود 
والتهميـش  الفقـر  مـع  التعايـش 
أنهـا  يبـدو  والتـي  والالمسـاواة، 
نحـو  علـى  وتعمقـت  توسـعت  قـد 
خطيـر، إلـى نظـام وطنـي للحمايـة 
االجتماعيـة يصـون كرامـة النـاس 
ويحمـي حقوقهـم؟ وهـل سـيتحمل 
مكوناتـه،  بـكل  المدنـي،  المجتمـع 
مسـؤولية تطويـر برامجـه وأدواره 
التحـوالت  يسـتوعب  نحـو  علـى 
أزمـة  عززتهـا  التـي  االجتماعيـة 
فايـروس كورونا التي تقتضي جعل 
االجتماعيـة  الحمايـة  فـي  الحـق 
وأهميـًة عـن  أولويـة ال تقـل شـأناً 

أخـرى. أولويـة  أي 



خلفية:

الصحـة  منظمـة  إلعـالن  سـابقاً 
آذار   11 بتاريـخ  العالميـة 
كورونـا  فايـروس  باعتبـار   ،2020
وبـاء  إنـه  أي  »جائحـة«؛  أصبـح 
الرئيـس  أصـدر  عالميـاً،  متفـشٍّ 
مـن  الخامـس  فـي  الفلسـطيني 
رئاسـياً  مرسـوماً   ،2020 آذار 
فـي  الطـوارئ  حالـة  بإعـالن 
الفلسـطينية  األراضـي  جميـع 
لمـدة )30( يومـاً لمواجهـة خطـر 
تفشـيه،  ومنـع  كورونـا  فايـروس 
إصـدار  مباشـرة  ذلـك  وتـال 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس 
منهـا  القـرارات،  مـن  مجموعـة 
المحافظـات  بيـن  التنقـل  حظـر 
وتعطيـل  القصـوى،  للضـرورة  إال 
دوام المؤسسـات التعليميـة طيلـة 
تـم  وقـد  الطـوارئ.   حالـة  فتـرة 
منـذ ذلـك الحيـن اّتخـاذ إجـراءات 

انتشـار  لمنـع  صارمـة  وقائيـة 
الفايـروس، بمـا فـي ذلـك إغـالق 

العامـة. األماكـن  جميـع 

وفـي 3 نيسـان/أبريل 2020، تـم 
تمديـد حالـة الطـوارئ لمدة شـهر 
 ،2020 أيار/مايـو   3 فـي  آخـر 
وذلك للحد من انتشـار الفايروس 

الجديـد. التاجـي 

الوطنيـة  المؤسسـة  بصفتهـا 
لحقـوق اإلنسـان، فـإن دور الهيئـة 
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  فـي 
اإلنسـان وفقـاً للقانـون األساسـي 
والتشـريعات  الفلسـطيني، 
االسـتقالل،  وإعـالن  الوطنيـة، 
لحقـوق  الدوليـة  والمعاييـر 
حالـة  خـالل  مطلـوب  اإلنسـان، 
وقـت  أي  مـن  أكثـر  الطـوارئ 
جميـع  يعمـل  لذلـك،  مضـى.  
طاقتهـم،  بكامـل  الهيئـة  موظفـي 

فـي  المنـزل،  مـن  العمـل  أثنـاء 
رصـد انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، 
معاييـر  احتـرام  مـن  والتأكـد 
حقـوق اإلنسـان مـن قبـل أصحاب 

الفلسـطينيين. الواجـب 

طـوارئ  خطـة  الهيئـة  وضعـت 
لمواجهـة هـذا الوضـع المسـتجد، 
حيث ركزت فيها على استمرارها 
فـي تقديـم مهمتهـا األساسـية في 
وكذلـك  الطـوارئ،  حالـة  سـياق 
الناشـئة.   التحديـات  لمواجهـة 
التدخـالت  الورقـة  هـذه  تحـدد 
الوبـاء. خـالل  للهيئـة  الرئيسـية 

1
حقوق اإلنسان وحالة 

الطوارئ

كوفيـد-19  فايـروس  انتشـار  مـع 
السـلطة  أعلنـت  فلسـطين،  فـي 
الطـوارئ  حالـة  الفلسـطينية 

أنشــطة الهيئــة فــي ظــل حالــة الطــوارئ كتدبيــر 
وقائــي لمنــع انتشــار فايروس كورونــا كوفيد 19
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إلبطـاء أو وقـف انتشـاره.  وعـادة 
مـا يتـم، فـي مثـل هـذه األوقـات، 
بمـا  األساسـية،  الحقـوق  تقييـد 
فـي ذلـك حريـة الحركـة والتجمـع 
بشكل ملحوظ.  عالوة على ذلك، 
الطـوارئ  حالـة  اسـتخدام  يمكـن 
مجموعـات  السـتهداف  كأسـاس 

معينيـن. أفـراد  أو  أقليـات  أو 

أبـدت الهيئـة قلقهـا الشـديد مـن 
إعالن السـلطة الفلسـطينية حالة 
الفـور  علـى  وأصـدرت  الطـوارئ، 
علـى  فيـه  أكـدت  صحافيـاً  بيانـاً 
 )111( بالمـادة  االلتـزام  ضـرورة 
مـن القانون األساسـي التي نصت 
على أنه »ال يجوز فرض قيود على 
الحقـوق والحريـات األساسـية إال 
بالقـدر الضروري لتحقيق الهدف 
المعلـن فـي مرسـوم إعـالن حالـة 
بعـد  الهيئـة،  تلقـت  الطـوارئ«.  
مباشـرًة،  الصحافـي  البيـان 
بـأن  الـوزراء  رئيـس  مـن  اتصـاالً 
مرسـوم الطـوارئ لـن يسـتخدم أو 
الغـرض  خـارج  اسـتخدامه  يسـاء 
الحكومـة  وأن  عنـه،  المعلـن 
ملتزمـة باحتـرام حقـوق اإلنسـان 
والحريـات العامـة؛ وهـذا مـا كتبـه 
الشـخصية  الحقـًا علـى صفحتـه 

الفيسـبوك. علـى 

 ،2020 نيسـان/أبريل   26 فـي 
الرئيـس محمـود  الهيئـة  خاطبـت 
اسـتمرار  ضـرورة  بشـأن  عبـاس 
النحـو  علـى  الوقائيـة  اإلجـراءات 
السـلطات  بـه  أوصـت  الـذي 
ضـوء  فـي  المختصـة  الصحيـة 
جائحـة كورونـا، ولكـن دون تمديد 
حالـة الطـوارئ بعـد انتهـاء الفتـرة 
القانـون  ألحـكام  امتثـاالً  المعلنـة 

األساسـي.

إصـدار  تـم  ذلـك،  علـى  عـالوة 
المالحظـات  مـن  سلسـلة 
اإلرشـادية حـول مواضيـع مختلفة 
توجيهيـة  ومبـادئ  توصيـات  مـع 
المواضيـع  بهـذه  تتعلـق  محـددة 

الطـوارئ. حالـة  وسـط 

2
الرقابة على أماكن الحرمان 

من الحرية

القلـق  بواعـث  أكثـر  مـن  كان 
لـدى الهيئـة بالتزامـن مـع انتشـار 
اكتظـاظ   19 كوفيـد  فايـروس 
الحريـة،  مـن  الحرمـان  أماكـن 
اإلصـالح  مراكـز  وبخاصـة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  والتأهيـل 

غـزة. وقطـاع 

الهيئـة  بـدأت  الفـور،  وعلـى 
الـوزراء،  رئيـس  مـع  اتصاالتهـا 
للشـؤون  الرئيـس  ومستشـار 
مجلـس  ورئيـس  القانونيـة، 
إيجـاد  بهـدف  األعلـى؛  القضـاء 
الوضـع.   لهـذا  المثلـى  الحلـول 
واسـتجابًة لجهـود الهيئـة الملحـة، 
صـدر مرسـوم رئاسـي بالعفـو عن 
مـن أمضـوا نصـف مـدة عقوبتهـم 
وتضمـن  محـددة،  لمعاييـر  وفقـاً 

مدانـاً. سـجيناً   125 ذلـك 

وفـي قطـاع غـزة، تم عقـد اجتماع 
المركزيـة  اإلدارات  جميـع  مـع 
والسـجون  االحتجـاز  لمراكـز 
إلـى  إضافـة  اآلمنـة،  والمنـازل 
العسـكرية  الصحيـة  الخدمـات 
نهايـة  وفـي  الداخليـة.   ووزارة 
علـى  االتفـاق  تـم  االجتمـاع، 
اّتخاذهـا  الواجـب  اإلجـراءات 
مـن  الحرمـان  مراكـز  بخصـوص 
هـذه  كل  تنفيـذ  وتـم  الحريـة، 

اإلجـراءات خـالل 2-3 أيـام علـى 
التالـي: النحـو 

لخفـض أ.  سياسـة  تبنـي  تـم 
اإلفـراج  وتـم  النـزالء،  عـدد 
علـى  السـجناء  جميـع  عـن 
خلفيـة االلتزامـات التعاقديـة 
بكفالـة. البسـيطة  القضايـا  أو 

السـجناء الذيـن قـد يشـكلون ب. 
فـي  المجتمـع  علـى  خطـراً 
اإلبقـاء عليهـم  تـم  السـجون، 

السـجون. فـي 

النـزالء  أعـداد  يلـي  وفيمـا 
غـزة: قطـاع  فـي  المحدثـة 

15 نزيلة من أصل 55. •

 8 أحداث من أصل 48. •

كل  • فـي  فقـط  نـزالء   10
المحافظـات  فـي  نظـارة 

غـزة. لقطـاع  الوسـطى 

تـم إخـالء كافـة النظـارات  •
فـي شـمال القطـاع وخـان 

يونـس ورفـح.

سـجن  • فـي  نزيـاًل   420
الكتيبة ، و122 في سـجن 
فـي  و190  غـزة،  شـمال 
و573  الطيبـة،  سـجن 
خـان  سـجن  فـي  نزيـاًل 
وأخيـراً  المركـزي،  يونـس 
50-100 نزيـل فـي سـجن 

الداخلـي. األمـن 

ال اكتظـاظ فـي السـجون؛  •
فقدرتها االسـتيعابية أكثر 
 100-50 مـن  بمتوسـط 
تعقيمهـا  ويتـم  شـخص، 
يوميـاً،  مـرات   3-2 مـن 
األغـراض  إدخـال  وُمنـع 
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ومنعـت  الخـارج،  مـن 
الزيـارات فـي مقابل زيادة 

الهاتفـي. االتصـال 

المسـتقلة  الهيئـة  قامـت  كمـا 
مراكـز  بمتابعـة  اإلنسـان  لحقـوق 
العنـف.   ضحايـا  النسـاء  حمايـة 
مـع  اتفـاق  إلـى  التوصـل  وتـم 
بعـدم  االجتماعيـة  التنميـة  وزارة 
أي  عـن  اإلفـراج  وعـدم  تعطيلهـا 
إجـراء  دون  المسـتفيدات  مـن 
فحـص دقيـق لـكل حالـة، بغـرض 
حالـة  فـي  سـالمتهم  ضمـان 

عنهـم. اإلفـراج 

متابعـة  الهيئـة  واصلـت  لقـد 
الحريـة  احتجـاز  أماكـن  أوضـاع 
سـجوناً،  أكانـت  سـواء  بانتظـام؛ 
أو  مؤقتـة،  احتجـاز  مراكـز  أم 
رعايـة  مراكـز  أو  للنسـاء،  مـأوى 
خـالل  مـن  األيتـام،  أو  للمسـنين 
بمشـرفيهم،  المتواصـل  االتصـال 
والتأكـد مـن أنهـم يتخـذون جميـع 

السـالمة. احتياطـات 

 3
تلقي الشكاوى ومعالجتها

واصلـت الهيئـة اسـتقبال شـكاوى 
تلـك  وبخاصـة  المواطنيـن، 
مثـل  الطـوارئ  بحالـة  المتعلقـة 
وإسـاءة  التعسـفي،  االعتقـال 
استخدام السلطة، وتلك المتعلقة 
وتـم  الصحـي.   الحجـر  بظـروف 
أو  الهاتـف  عبـر  الشـكاوى  تلقـي 
االجتماعـي.   التواصـل  وسـائل 
منشـورات  الهيئـة  ونشـرت 
االتصـال  تفاصيـل  علـى  تحتـوي 
فـي  الميدانييـن  الهيئـة  بباحثـي 
الضفـة  فـي  كل محافظـة؛ سـواء 

غـزة. قطـاع  فـي  أو  الغربيـة 

الطـوارئ  حالـة  إعـالن  ومنـذ 
وحتـى تاريـخ 8 أيـار 2020، تلقـت 

شـكوى:  85 الهيئـة 

فـي الضفـة الغربيـة، تم تلقي  •
21 شـكوى )17 شـكوى ضـد 
شـكاوى  و4  أمنيـة،  أجهـزة 

مدنيـة(. مؤسسـات  ضـد 

تلقـي  • تـم  غـزة،  قطـاع  فـي 
64 شـكوى )17 شـكوى ضـد 
شـكوى  و47  أمنيـة،  أجهـزة 

مدنيـة(. مؤسسـات  ضـد 

شـكوى  الهيئـة  تلقـت 
الصفـدي،  هـال  المواطنـة 
غـزة،  مدينـة  فـي  مقيمـة 
حقهـا  مـن  حرمانهـا  حـول 
البالـغ  ابنهـا  حضانـة  فـي 
مـن العمـر 3 سـنوات بسـبب 
والـده،  قبـل  مـن  خطفـه 
اللجـوء  مـن  تمكنهـا  وعـدم 
للقضاء والمحاكم الشـرعية 
نتيجـة  توقفهـا  بسـبب 
االحترازيـة  اإلجـراءات 
فايـروس  لمواجهـة 
الهيئـة  قامـت  كورونـا.  
المجلـس  رئيـس  بمخاطبـة 
الشـرعي،  للقضـاء  األعلـى 
ومطالبتـه باّتخـاذ إجـراءات 
حقـوق  لحمايـة  اسـتثنائية 
النسـاء الشـرعية، وبخاصـة 
القضايـا المتعلقـة بحضانـة 
األطفـال.  وعلـى إثـرة صدر 
قـرار المجلـس األعلـى بهـذا 
الخصـوص، وفتـح المحاكـم 
لقبـول  اسـتثنائياً  الشـرعية 
القضايـا المتعلقـة بحضانـة 
األطفـال، وبعض اإلجراءات 

. ئية السـتثنا ا

 4
الرقابة على أماكن الحجر 

الصحي

أوضـاع  المسـتقلة  الهيئـة  تابعـت 
ولهـذا  الحجـر الصحـي.   أماكـن 
الغـرض، تـم تطويـر نمـوذج خاص 
الصحـي،  الحجـر  أماكـن  لرصـد 
مـع  متوافقـة  أنهـا  مـن  والتأكـد 
معاييـر الحجـر الصحـي الدوليـة.  
وتـم تعميـم النشـرات التـي تحتوي 
بالهيئـة  االتصـال  تفاصيـل  علـى 
فـي جميـع أماكـن الحجر الصحي 
فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة.

تم تلقي الشـكاوى من األشـخاص 
المحجوريـن، وتمـت متابعتها على 

الفـور مع أصحـاب الواجب.

تمحورت الشكاوى الواردة 
من مراكز الحجر الصحي 
رئيسي حول غياب  بشكل 
بعض  نقص  أو  األطباء 
الخدمات.  وقد تم اإلبالغ 
االحتياجات  هذه  عن 
الحجر  مراكز  لمشرفي 
الصحي على الفور، وتمت 

تلبيتها بنجاح.

 5
الرقابة على التشريعات 

والسياسات العامة

جميع  رصد  الهيئة  واصلت 
والسياسات  اإلجراءات 
سياق  في  كثب  عن  والتشريعات 
حالة الطوارئ في كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

إرسـال  تـم  الصـدد،  هـذا  وفـي 
بالسياسـات  تتعلـق  ثـالث رسـائل 
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يلـي: مـا  إلـى  والتشـريعات 

عبـاس  • محمـود  الرئيـس 
محمـد  د.  الـوزراء  ورئيـس 
اشـتية بشـأن قراريـن بقوانيـن 
ودعـت  الـوزراء،  تقاعـد  حـول 
القوانيـن  إلغـاء  إلـى  الهيئـة 
مـن  لمزيـد  وإخضاعهـا 
مـع  والمشـاورات  الدراسـة 
الصلـة.   ذات  الجهـات  جميـع 
ونتيجـة لذلـك، ألغـى الرئيـس 

نيـن. ا لقو ا

الحكوميـة  • اللجنـة  رئيـس 
بخصـوص   19 كوفيـد  ضـد 
إجـراءات الحجـر الصحي في 

غـزة. قطـاع 

تتابـع  • التـي  اللجنـة  رئيـس 
قطـاع  فـي  الحكومـي  العمـل 
اإلجـراءات  لتشـديد  غـزة 
الوقائيـة بعد اكتشـاف حالتين 

.19 بكوفيـد  مصابتيـن 

وصدر عن الهيئة ورقتا موقف:

نيسـان/أبريل  •  10 فـي   
2020، أصـدرت الهيئـة ورقـة 
أطـراف  »اتفـاق  حـول  موقـف 
حالـة  خـالل  الثالثـة  اإلنتـاج 
االتفـاق  وكان  الطـوارئ«.  
والمجلـس  العمـل،  وزارة  بيـن 
الخـاص،  للقطـاع  التنسـيقي 
والنقابـات العماليـة، للتخفيف 
االقتصاديـة  اآلثـار  مـن 
توفيـر  وبغـرض  المحتملـة.  
للعمـال  االجتماعيـة  الحمايـة 
علـى النحـو المنصـوص عليـه 
الدولـي  العهـد  فـي  صراحـة 
الخـاص بالحقـوق االقتصادية 
والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
خـالل  مـن  الهيئـة،  حـذرت 

األطـراف  موقفهـا،  ورقـة 
الثالثـة مـن 5 أحـكام إشـكالية 
االتفاقيـة.   هـذه  فـي  واردة 
عمـل  ورشـة  الهيئـة  وعقـدت 
ورقـة  لنقـاش  إلكترونيـة 
موقفهـا بحضـور ممثليـن عـن 
كل طـرف.  عـالوة علـى ذلـك، 
العمـل  وزيـر  الهيئـة  خاطبـت 
إلـى  ودعتـه  االتفاقيـة،  بشـأن 
حقـوق  تحمـي  آليـات  إيجـاد 
العمـال وأصحـاب العمـل فـي 
ضـوء حالـة الطـوارئ الجارية، 
الدولـة. تدخـالت  خـالل  مـن 

فـي 15 نيسـان/أبريل 2020،  •
أخـرى  موقـف  ورقـة  صـدرت 
الطـوارئ  »لجـان  حـول 
فـي سـياق  المشـكلة  المحليـة 
فايـروس  جائحـة  مواجهـة 
كورونـا المسـتجد فـي الضفـة 
لجـان  تشـكلت  إذ  الغربيـة«، 
الطـوارئ مـن خـالل مبـادرات 
اجتماعيـة أو قـرارات أحـزاب 
بشـكل  فتـح  )حركـة  سياسـية 
رئيسـي( ومارسـت صالحيـات 
عاتـق  علـى  تقـع  وسـلطات 
األجهزة الرسـمية فقط.  وقد 
لعبـت دوراً مهمـاً في مسـاعدة 
الجهـات الرسـمية فـي تنفيـذ 
اإلجـراءات الوقائية، وبخاصة 
فـي المناطـق التـي ال تخضـع 
الكاملـة  السـيطرة  إلـى 
بسـبب  الفلسـطينية  للسـلطة 
القيـود التـي تفرضها سـلطات 
االحتـالل اإلسـرائيلي، وكذلك 
بـذل جهـود كبيـرة فـي تقديـم 
االجتماعيـة  المسـاعدة 
مـن  المتضـررة  للمجموعـات 
مـن  الرغـم  وعلـى  األزمـة.  
مـن  الهيئـة  حـذرت  ذلـك، 

وتشـغيل  تشـكيل  فـي  مشـاكل 
لجـان الطـوارئ المحليـة، التي 
يصـل بعضهـا إلـى حـد انتهاك 
الحقـوق والحريـات األساسـية 
علـى  عـالوة  للمواطنيـن.  
ذلـك، قدمـت الهيئـة مجموعـة 
مـن التوصيـات المتعلقـة بعمل 
ذلـك  فـي  بمـا  اللجـان،  هـذه 
التنظيمـي  القانونـي  وضعهـا 
السـلوك  ومدونـة  وتشـكيلها 

إلـخ.  ...

ورقتـا  الهيئـة  عـن  صـدر  كمـا 
اآلتـي: حـول  حقائـق 

أزمـة  • ظـل  فـي  السـن  كبـار 
.19 كوفيـد 

فـي  • اإلعاقـة  ذوو  األشـخاص 
كوفيـد 19. أزمـة  ظـل 

6
التوعية المجتمعية

فـي  نشـاطها  الهيئـة  واصلـت 
مجـال رفـع التوعيـة خـالل حالـة 
الطـوارئ، مـع التركيـز على حقوق 
والتزامـات  الحقـوق  أصحـاب 

الواجـب. أصحـاب 
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إرشـادية  مذكـرات  أربـع  إصـدار  أ. 
األمـم  مفوضيـة  مـع  بالتعـاون 
لحقـوق  السـامية  المتحـدة 

ن نسـا إل ا

تـم إصـدار سلسـلة مـن المذكرات 
اإلرشـادية حـول مواضيـع مختلفة 
وذلـك  الطـوارئ،  بحالـة  تتعلـق 
المفـوض  مكتـب  مـع  بالتعـاون 
فـي  اإلنسـان  لحقـوق  السـامي 
المحتلـة،  الفلسـطينية  األراضـي 
وفقـاً  ثالـث،  وطنـي  وشـريك 
وشـملت  المذكـرة.   لموضـوع 

التالـي: المذكـرات 

فـي •• الحريـة  مـن  الحرمـان 
فايـروس  انتشـار  خضـم 
تنـص   :»19 كورونا-كوفيـد 
هـذه المذكـرة علـى التزامـات 
تتعلـق  خاصـة  وتوصيـات 
بالتوقيـف واالحتجـاز ومعاملة 
مـن  المحروميـن  األشـخاص 
انتشـار  خضـم  فـي  الحريـة 
 19 كورونا-كوفيـد  فايـروس 
وتـم  فلسـطين.   دولـة  فـي 
وزارة  مـع  بالتعـاون  إعدادهـا 

الفلسـطينية. الداخليـة 

ظـل •• فـي  المـرأة  »حقـوق 
عـن  الناشـئة  الطـوارئ  حالـة 
تنـص  كوفيـد-19«:  فايـروس 
المذكـرة علـى توصيـات  هـذه 
محـددة  توجيهيـة  ومبـادئ 
الكامـل  اإلدمـاج  لضمـان 
عمليـة  فـي  المـرأة  لحقـوق 
فتـرة  خـالل  القـرار  صنـع 
إضافـة  الحاليـة،  الطـوارئ 
يجـب  التـي  التدابيـر  إلـى 
اتخاذهـا لمعالجـة كافـة أوجـه 
بالنـوع  الخاصـة  الضعـف 
االجتماعـي، التـي يتعيـن علـى 

ذات  الحكوميـة  المؤسسـات 
بالشـراكة  اّتخاذهـا،  العالقـة 
مـع المجتمع المدنـي والقطاع 
تـؤدي  أال  لضمـان  الخـاص، 
حالـة الطوارئ المفروضة إلى 
المسـاواة  عـدم  أوجـه  تفاقـم 
فـي  الجنسـين  بيـن  القائمـة 
هـذه  إعـداد  تـم  فلسـطين.  
هيئـة  مـع  بالتعـاون  المذكـرة 
األمـم المتحـدة للمـرأة ووزارة 

المـرأة. شـؤون 

وفايـروس •• العدالـة  »قطـاع 
للقضـاة  دليـل   :19 كوفيـد- 
والنيابـة العامـة والمحاميـن«: 
موجـز،  بشـكل  الدليـل،  يقـدم 
االلتزامـات الواجب مراعاتها، 
لقطـاع  محـددة  وتوصيـات 
العدالـة بشـأن ضمـان احتـرام 
اإلنسـان  حقـوق  وحمايـة 
وسـط  األساسـية  والحريـات 
إعـداده  وتـم  الطـوارئ،  حالـة 
العامـة  النيابـة  مـع  بالتعـاون 
ووزارة العدل ومجلس القضاء 
المحاميـن  ونقابـة  األعلـى 

الفلسـطينيين. النظامييـن 

ذوي •• األشـخاص  »حقـوق 

انتشـار  خضـم  فـي  اإلعاقـة 
تقـدم  كوفيـد-19«:  فايـروس 
حـول  محـددة  توصيـات 
والحمايـة  الدعـم  إجـراءات 
توفيرهـا  يتوجـب  التـي 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن 
تكفـل  التـي  والتدابيـر  جهـة، 
وتُجنـب  الفعالـة  مشـاركتهم 
جميـع  علـى  ضدهـم  التمييـز 
المسـتويات مـن جهـة أخـرى، 
فايـروس  انتشـار  خضـم  فـي 
فـي  كوفيـد-19  كورونـا 
إعـداد  وتـم  فلسـطين.   دولـة 
وزارة  مـع  بالتعـاون  المذكـرة 

االجتماعيـة. التنميـة 

خضـم •• فـي  األطفـال  »حقـوق 
كوفيـد  فايـروس  انتشـار 
االلتزامـات  تتضمـن   »19-
وتوصيـات  مراعاتهـا  الواجـب 
وحمايـة  احتـرام  بشـأن 
حالـة  وسـط  األطفـال  حقـوق 
الطوارئ.  وتم إعداد المذكرة 
بالتعـاون مـع يونيسـيف ووزارة 

االجتماعيـة. التنميـة 

إعداد ورقتي عمل حول:••
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فـي 	• العمـل  فـي  الحـق 
جائحـة  خـالل  فلسـطين 

.19 كوفيـد 

خطـاب الكراهية وحقوق 	•
اإلنسان.

اإلعـالم •• خـالل  مـن  التوعيـة 
اسـتخدام  تـم  المجتمعـي: 
اإلرشـادية  المذكـرات  كافـة 
وأوراق العمـل المذكـورة أعاله 
كمراجـع للمـواد التوعويـة عبر 
اإلعـالم المجتمعـي.  إضافـة 
الهيئـة  أنتجـت  ذلـك،  إلـى 
مقطعـي فيديـو للتوعيـة حـول 
»متطلبـات الحـق فـي الصحـة 
والصحـة النفسـية فـي مراكـز 
و«معاييـر  الصحـي«،  الحجـر 
الحجر اإللزامي وحقوق نزالء 

الصحـي«.1 الحجـر  أماكـن 

المعهـد  مـع  بالتعـاون 
لالتصـاالت  الفلسـطيني 
والتنميـة، بثـت الهيئـة مقابلـة 
عصـام  السـيد  مـع  مباشـرة 
العـام  المفـوض  يونـس، 
للهيئـة، والسـيد فتحـي صباح، 
الفلسـطيني  المعهـد  مديـر 
والتنميـة.   لالتصـاالت 
تعزيـز  المقابلـة  واسـتهدفت 
الحريـات  بواقـع  الوعـي 
حالـة  أثنـاء  وضماناتهـا 

2 رئ. ا لطـو ا

إلكترونيـة •• عمـل  ورشـات 
لرفـع التوعيـة: نظمـت الهيئـة 
العمـل  ورش  مـن  سلسـلة 

1 Link to the video: https://www.
f a c e b o o k . c o m / I C H R P / v i d -
e o s / 2 3 2 9 4 5 8 8 5 4 0 2 0 1 3 3 /

2  Link to the interview video: https://
www.facebook.com/watch/live/
?v=2329458854020133&ref=wat
ch_permalink

مـع  اإلنترنـت  عبـر  التوعويـة 
الحقـوق  كليـات  مـن  العديـد 
فـي  القانونيـة  والعيـادات 
حـول  الفلسـطينية  الجامعـات 
مواضيـع مختلفـة علـى النحـو 

لـي: لتا ا

الحقـوق 	• حـول  نـدوة 
حالـة  خـالل  والحريـات 
مشـاركاً   25 لــ  الطـوارئ 
مـن العيـادة القانونيـة فـي 

القـدس. جامعـة 

فـي 	• الحـق  حـول  نـدوة 
حالـة  أثنـاء  الصحـة 
مشـاركاً   40 لــ  الطـوارئ 
مـن العيـادة القانونيـة فـي 

الخليـل. جامعـة 

ضمانـات 	• حـول  نـدوة 
أثنـاء  اإلنسـان  حقـوق 
بمشـاركة  الطـوارئ  حالـة 
كليـة  مـن  مشـاركاً   45
جامعـة  فـي  الحقـوق 
النجاح الوطنية.  وعقدت 
مـع  بالتعـاون  النـدوة 
مفوضيـة حقـوق اإلنسـان 
الفلسـطينية  األرض  فـي 
الدفـاع  ومركـز  المحتلـة، 
والحقـوق  الحريـات  عـن 

»حريـات«. المدنيـة 

حـول 	• عمـل  ورشـة 
ضمانـات حقـوق اإلنسـان 
الطـوارئ  حالـة  أثنـاء 
مشـاركاً   35 بمشـاركة 
مـن كليـة الحقـوق بجامعة 
تنظيـم  وتـم  بيرزيـت.  
ورشـة العمـل بالتعـاون مع 
مفوضيـة حقـوق اإلنسـان 
الفلسـطينية  األرض  فـي 

الدفـاع  ومركـز  المحتلـة، 
والحقـوق  الحريـات  عـن 

»حريـات«. المدنيـة 

وعـالوة علـى ذلـك، عقـدت الهيئة 
ضـد  العنـف  حـول  عمـل  ورشـة 
الصحـي،  الحجـر  خـالل  المـرأة 
منظمـات  عـن  ممثليـن  بمشـاركة 
ومنظمـات  اإلنسـان  حقـوق 
والمؤسسـات  المدنـي  المجتمـع 
المتخصصـة فـي شـؤون المـرأة.  
مكافحـة  كيفيـة  الورشـة  ناقشـت 
حجـر  وضمـان  العنـف،  هـذا 

للنسـاء. آمـن  منزلـي  صحـي 

7
بناء القدرات والتدريب

إلكترونييـن  تدريبيـن  عقـد  تـم 
التـي: كا

ورشـة تدريبيـة حـول العـالج ••
الطبي لنزالء السـجون خالل 
اسـتهدفت  الطـوارئ.  حالـة 
الطبييـن  العامليـن  الورشـة 
فـي األمـن الداخلـي فـي غـزة.

اسـتهدفت •• تدريبيـة  ورشـة 
الصحافييـن  مـن  مجموعـة 
واقـع  فـي قطـاع غـزة، حـول 
وسـط  اإلعالميـة  الحريـات 
بالتعـاون  الطـوارئ،  حالـة 
الفلسـطيني  المعهـد  مـع 

والتنميـة. لالتصـاالت 

8
حملة دولية ووطنية للدفاع عن 

حقوق األسرى الفلسطينيين 
في السجون اإلسرائيلية

لمناصـرة  حملـة  الهيئـة  أطلقـت 
حقـوق األسـرى الفلسـطينيين في 
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تضمنـت  اإلسـرائيلية،  السـجون 
مـا يلـي:

وضـع •• حـول  مخاطبـة  إرسـال 
فـي  الفلسـطينيين  األسـرى 
إلـى: اإلسـرائيلية  السـجون 

المعنـي 	• الخـاص  المقـرر 
اإلنسـان  حقـوق  بحالـة 
فـي األراضـي الفلسـطينية 
.1967 العـام  منـذ  المحتلـة 

المعنـي 	• الخـاص  المقـرر 
بحـق كل إنسـان فـي التمتع 
بأعلـى مسـتوى ممكـن مـن 
والعقليـة. البدنيـة  الصحـة 

المعنـي 	• الخـاص  المقـرر 
حقـوق  التزامـات  بمسـألة 
اإلنسـان المتعلقـة بالتمتـع 
ونظيفـة  آمنـة  ببيئـة 

ومسـتدامة. وصحيـة 

المعنـي 	• العامـل  الفريـق 
التعسـفي. باالحتجـاز 

خـالل  مـن  الهيئـة،  ودعـت 
أرواح  حمايـة  إلـى  المخاطبـة، 
واّتخـاذ  الفلسـطينيين،  السـجناء 
للتحقيـق  الالزمـة  اإلجـراءات 
فيمـا إذا كانـت سـلطات االحتـالل 
السـجون  وإدارة  اإلسـرائيلية 
اّتخـذت  قـد  اإلسـرائيلية 
االحتياطـات واإلجراءات الوقائية 
وأمـن  سـالمة  لضمـان  الالزمـة 

الفلسـطينيين. السـجناء 

نشـر مجموعة من المنشورات ••
وسـائل  علـى  والفيديوهـات 
تركـز  االجتماعـي  التواصـل 
األسـرى  أوضـاع  علـى 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين 

. ئيلية ا إلسـر ا

نشـر بيـان تحمـل فيـه الهيئـة ••
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
اإلسـرائيلي  االحتـالل 
المسـؤولية على حياة األسـرى 
والمعتقليـن الفلسـطينيين فـي 
باسـتمرار  وذلـك  سـجونه، 
التعسـفية  الممارسـات 
حقوقهـم  وانتهـاك  ضدهـم، 
مبـادئ  بموجـب  المكفولـة 
الدولـي،  اإلنسـاني  القانـون 
اإلنسـان  حقـوق  وقانـون 

لـي. لدو ا

-9
الهيئة تجسر الفجوة ما بين 
الحكومة والمجتمع المدني

عقـدت الهيئـة لقاًء عبـر اإلنترنت 
برئيـس  ممثلـة  الحكومـة  بيـن 
منظمـات  وممثلـي  الـوزراء 
لمناقشـة  المدنـي  المجتمـع 
طـرف،  كل  بذلهـا  التـي  الجهـود 
التنسـيق  تحسـين  وآليـات 

بينهمـا. فيمـا  والتكامـل 

1٠
ندوة إلكترونية حول 
»الرقابة على أماكن 
الحرمان ومبدأ »عدم 

اإليذاء« من الناحية النظرية 
إلى التطبيق«

العربيـة  للشـبكة  رئيسـاً  بصفتهـا 
لحقـوق  الوطنيـة  للمؤسسـات 
اإلنسـان، نسـقت الهيئة المستقلة 
جمعيـة  مـع  اإلنسـان  لحقـوق 
الشـبكة  وأمانـة  التعذيـب  منـع 
الوطنيـة  للمؤسسـات  العربيـة 
نـدوة  عقـد  اإلنسـان،  لحقـوق 
»الرقابـة  حـول  اإلنترنـت  عبـر 
و«مبـدأ  االحتجـاز  أماكـن  علـى 
عـدم اإليـذاء«: مـن النظريـة إلـى 

  . » لتطبيـق ا
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إن ما قدمته اإلنترنت من مزايا 
أعطته  وما  النشر،  مجال  في 
للخبر من سرعة لالنتشار وعدد 
أكثر من القراء، ساهم في انتشار 
عبر  والسب  القذف  جرائم 
تعرية  اإلنترنت، ووسع من نطاق 
سكينته  وتهديد  اإلنسان،  حياة 
انتشار  ورافق  وطمأنينته.  
في  اإللكتروني  البريد  استخدام 
عدم  المختلفة،  الحياة  مجاالت 
أمان  توفير  على  اإلنترنت  قدرة 
ينقل  ما  لسرية  كامل  أو  مطلق 
من  سّهل  ما  بيانات،  من  عبرها 
نطاق وطرق االعتداء على سرية 
هذه  أثارت  وقد  المراسالت.  
على  المستحدثة  االعتداءات 
فـي  الدكتـوراه  بسـلك  مسـجل  باحـث  طالـب   1
محمـد  بجامعـة  الثانيـة  السـنة   - القانـون 
واالقتصاديـة  القانونيـة  العلـوم  كليـة   - األول 
واالجتماعيـة، )المغـرب( مدينـة وجـدة.  وتـم 
لمتطلبـات  اسـتكماالً  المقـال  هـذا  تقديـم 
الحصـول علـى شـهادة الدكتـوراه فـي القانـون 

2020-2019

عدة؛  مشاكل  اإلنترنت  شبكة 
السيطرة  الصعب  من  ألنه  نظراً 
على هذه الشبكة، وعلى الجرائم 
من  هذا  عبرها،  ترتكب  التي 
من  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
الصعب اكتشاف هذه االعتداءات 
ومرتكبها  مصدرها  تحديد  أو 
بسهولة، وهو ما أدى إلى التساؤل 
أو  التوفيق  يمكن  كيف  حول 
مزايا  من  االستفادة  بين  التوازن 
ميدان  في  التكنولوجي  التطور 
اإلعالم واالتصال، بالشكل الذي 
والحريات  للحقوق  حماية  يكفل 
الخاصة  بالحياة  المتعلقة 

للمواطنين؟
المتزايد  االستعمال  إن 
للمعلوماتية في مختلف األنشطة، 
ببنوك  يعرف  ما  خلق  إلى  أدى 
على  واستخدامها  المعلومات 
أو  الغير،  قبل  من  واسع  نطاق 

الخاصة،  الشركات  قبل  من 
أصبحت  ذلك  على  وتأسيساً 
تمثل  الشخصية  البيانات  قواعد 
سوقاً قائمة بنفسها يُجمع بها كم 
بأفراد  خاصة  بيانات  من  هائل 
مختلفة،  قطاعات  في  المجتمع 
لألفراد،  الشخصية  فالمعطيات 
تسهل  مفتوحاً  كتاباً  أصبحت 
معرفته، والتداول بشأنه من قبل 
وأيضاً  والشركات،  المؤسسات 
استهدافهم  يتم  حيث  األفراد، 
خصوصياتهم  تفاصيل  أدق  في 
مصانة  تكون  أن  يُفترض  التي 
ومحصنة من كل انتهاك محتمل، 
التهديد  بوضوح  يكشف  ما 
والبيانات  للخصوصية  الكبير 
استخدام  إن  كما  الشخصية، 
الحاسب اآللي في جمع ومعالجة 
المتصلة  الشخصية  البيانات 
الخاصة لألفراد، ساعد  بالحياة 

الحماية القانونية للبيانات 
والمعطيات الشخصية

فهد تيسير عبد الكريم فاخوري1
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المعلومات  بنوك  إيجاد  على 
.)Bank Data(

أهم  البحث  محركات  وتمثل 
الوصول  وسائل  من  وسيلة 
يطلبها  التي  المعلومات  إلى 
بعملية  تقوم  حيث  المستخدم، 
جمع بيانات االستخدام وتبويبها، 
وتحليلها بشكل موسع، باستخدام 
من  غيرها  أو  كوكيز،  تقنية 
على  الموقع  لمساعدة  الوسائل 
الزائر.   اتجاهات  على  التعرف 
عبر  الدفع  وسائل  أيضاً،  ونجد، 
اإلنترنت التي تتمثل في البطاقات 
تقديم  تتطلب  التي  المالية، 
يستطيع  ال  تفصيلية  معلومات 

لذلك،  التخفي.   الشخص  معها 
تعد حماية خصوصية التعامالت 
ضمانة  اإلنترنت  عبر  المالية 
التجاري  النشاط  لوجود  مهمة 
فيها وتطوره، فوجود نظام الدفع 
المالي عبر اإلنترنت دون أنظمة 
سيزيد  الخصوصية،  حماية 
األشخاص  تتبع  على  القدرة  من 
وكشف مشترياتهم في ظل وجود 
عن  للكشف  المتطورة  الوسائل 

المستخدمين وتتبعهم.

المعلومات  هذه  مثل  أدخلت  إذا 
قابلة  غير  تصبح  الكمبيوتر،  في 
في  وتبقى  المحو،  أو  للشطب 
الذاكرة طالما لم يتم العمل على 

حق  معه  يضمحل  ما  إزالتها، 
لألفراد  به  المعترف  بالنسيان 
في المجتمع.  وعليه، فإن الحق 
للشخص،  به  المعترف  بالنسيان 
تسجيل  عند  ويندثر،  يضمحل 
الكمبيوتر،  في  المعلومات  هذه 
ما  للشطب،  قابلة  غير  فتصبح 
الحق  مصير  عن  التساؤل  يثير 
في  بالنسيان  والحق  بالسرية 

عالم المعلوماتية؟

إن ما يمكن مالحظته من خالل 
الواقع الذي نجده عند استعمال 
من  سواء  لإلنترنت؛  األشخاص 
خالل الشراء عن طريق اإلنترنت، 
اإللكترونية،  المواقع  زيارة  أو 
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استخدامهم  عند  األفراد  أن 
قدراً  يتوقعون  اإلنترنت  لمواقع 
أكثر  نشاطهم  في  الخفية  من 
المادي،  العالم  في  يتوقعون  مما 
إال أن الواقع عكس ذلك، فيمكن 
ومراقبتهم  وجودهم  مالحظة 
من قبل اآلخرين، وما لم يكشف 
الشخص عن بيانات تخصه، فإنه 
من  يعرف  لن  أحداً  أن  يعتقد 
اإلنترنت  لكن  يفعل،  ماذا  أو  هو 
إدارة  ونظم  الخوادم  نظم  عبر 
من  كبيراً  قدراً  تصنع  الشبكات 
في  وقفة  كل  عند  المعلومات 
البيانات  وهذه  الشبكة،  فضاء 
قد يتم اصطيادها ومعرفتها عن 
موظفي منشأة ما؛ مثاًل من قبل 
استخدامه  عند  العمل  صاحب 
للشبكة، أو الشتراكاتهم المربوطة 
عليها، وقد تجمع من قبل المواقع 
الُمزارة نفسها.  لذلك، يجب على 
األفراد أن يكونوا على دراية أكثر 
في موضوع حماية خصوصياتهم 
مواقع  في  تصفحهم  خالل 
قيامهم  عند  وبخاصة  اإلنترنت، 
خالل  من  إلكترونياً  بالتعاقد 
التي  المواقع  خصوصية  قراءة 
يتعاقدون معها، وبخاصة أنهم ال 

يعرفون مع من يتعاقدون.

خالل  من  الدول  حاولت  لقد 
التي  والمعاهدات  االتفاقيات 
أجوبة  إعطاء  عليها  وقعت 
القانونية  معالجتها  خالل  من 
المطروحة  القضايا  من  للعديد 
والمتعلقة بالمعطيات ذات الطابع 
المباشر  وتأثيرها  الشخصي، 
ومتطلباتهم  األفراد  حياة  على 
التطورات  فرضتها  التي  اآلنية، 
أساساً  والمرتبطة  المجتمعية 
المجال  في  التكنولوجي  بالتطور 

المعلوماتي.

االتفاقيات  أن  فيه  شك  ال  مما 
اهتمت  قد  والمؤتمرات  العالمية 
الخاصة،  الحياة  في  بالحق 
الحفاظ  مواردها سبل  وتضمنت 
الخصوصية  في  الحق  على 
تعتبر  بحيث  لها،  إقرارها  بعد 
القرارات الصادرة عن هيئة األمم 
بالنسبة  المصادر  أهم  المتحدة 
وتلتزم  اإلنسان،  حقوق  لحماية 
القواعد،  هذه  باحترام  الدول 
فقد أقر اإلعالن العالمي لحقوق 
الجمعية  عن  الصادر  اإلنسان، 
 10 في  المتحدة  لألمم  العامة 
كانون األول/ديسمبر 1948، في 
البشر  بني  لجميع  أن  ديباجته 
متساوية  وحقوقاً  أصلية،  كرامة 
الحرية  أساس  تشكل  وثابتة، 

والعدل والسالم في العالم.

كما أكدت المؤتمرات تلك الحماية 
من خالل انعقاد مؤتمرات دولية 
في  الحق  مسألة  لمناقشة  عدة 
وبحث  الخاصة،  الحياة  حرمة 
من  له  يتعرض  وما  إقراره،  سبل 
العلمية  التطورات  بسبب  أخطار 
والحفاظ  الحديثة،  والتكنولوجية 
الهائلة.   االنتهاكات  من  عليه 
واهتمت مجموعة من المؤتمرات 
بدراسة  الدولي  المستوى  على 
الحق في الحياة الخاصة، ومنها 
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر 
والمؤتمر  )األونكتاد(،  والتنمية 
الدولي المنعقد في أبو ظبي سنة 
2018، حيث إن أهم ما جاء في 
والثقة  المؤتمرات أن األمن  هذه 
هما جانبان أساسيان لتهيئة بيئة 
اإللكترونية،  للتجارة  مشجعة 
التحديات  أبرز  واستعرضت 

بحماية  المتصلة  والتطورات 
البيانات.

المعطيات  نقل  مجال  ففي 
المعلومات  تكون  وتبادلها، 
لمخاطر  عرضة  أكثر  التجارية 
كانت  ما  إذا  وبخاصة  القرصنة، 
عملية األداء تتم بطريقة إلكترونية 
الرقم  تتم عن طريق إدخال  كأن 
مثاًل،  االئتمان  لبطاقة  السري 
ملحة  الحاجة  أصبحت  لذلك 
أكثر من أي وقت مضى للتشفير، 
البيانات  تحويل  فيه  والمقصود 
اإللكترونية إلى شكل تستحيل به 
قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى 
هيئتها األصلية، وقد تهدف هذه 
تبادل  إلى ضمان سالمة  التقنية 
بطريقة  القانونية،  المعطيات 
كليهما  أو  تخزينها  أو  إلكترونية 
ضمان  من  تمكن  بكيفية  معاً، 
ومراقبة  وصدقيتها  سريتها 

تماميتها.

العديد  حاولت  فقد  كذلك، 
البيانات  حماية  الدول  من 
من  الشخصية،  والمعطيات 
ففي  الداخلية،  تشريعاتها  خالل 
فرنسا صدر القانون رقم 17-78 
بالمعالجة  المتعلق   1978 للعام 
الرسمية  للبيانات  اإللكترونية 
البيانات  حماية  تضمن  الذي 
بالحياة  المرتبطة  الشخصية 
صدر  أيضاً،  لألفراد.   الخاصة 
في التشريع األردني قانون لسنة 
2015 أطلق عليه قانون الجرائم 
اإللكترونية.  وكذلك عمل المشرع 
المغربي على صدور القانون رقم 
08-09 بتاريخ 18 شباط/فبراير 
2009 المتعلق بحماية األشخاص 
ذات  المعطيات  تجاه  الذاتيين 
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بالنسبة  أما  الشخصي.   الطابع 
وحيث  الفلسطيني،  للتشريع 
فلسطيني  قانون  وجود  عدم  أن 
وحماية  المعلومات  حماية  ينظم 
مباشرة،  بصورة  الخصوصية 
التحديات  أهم  من  تعد  فـإنها 
وأمن  الخصوصية  تواجه  التي 
المعلومات، حيث يتم اللجوء إلى 
القانون األساسي، وقانون البينات 
والتجارية.   المدنية  المواد  في 
حاول  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
خالل  من  الفلسطيني  المشّرع 
قانون بشأن الجرائم اإللكترونية 
رقم )10( لسنة 2018 من خالل 
فيها،  جاء  التي  المواد  بعض 
للبيانات  الحماية  إلى  التطرق 

الشخصية.

بعض  نقترح  أن  يمكن  ختاماً، 
سبياًل  تكون  علها  التوصيات 
إلى فتح المجال أمام القادم من 

الدارسين للموضوع، ومنها:

والثقافة  • الوعي  نشر  ضرورة 
مستخدمي  لدى  المطلوبة 
شبكة اإلنترنت حتى ال يكونوا 
واحتيال  نصب  ألعمال  صيداً 
وتعريفهم  الشبكة،  طريق  عن 
المساس  جراء  بالخطورة 
الشخصية،  بياناتهم  في 
ضحايا  يكونوا  ال  وحتى 
قبل  من  خصوصياتهم  تنتهك 

اآلخرين.

الدولية  • الجهود  تكثيف 
مع  تتماشى  حماية  لوضع 

لتكنولوجيا  المستمر  التطور 
عقد  على  والعمل  المعلومات، 
وإقليمية  دولية  اتفاقيات 
حماية  مجال  في  جديدة، 
الطابع  ذات  المعطيات 

الشخصي.

الفلسطيني  • المشرع  دعوة 
الحماية  في  التوسع  إلى 
المجال  في  الخاصة  للحياة 
والعمل  لألفراد،  المعلوماتي 
يؤطر  قانون  إصدار  على 
والمعطيات  للبيانات  الحماية 
اقتصاره  وعدم  الشخصية، 
تتناول  التي  المواد  على بعض 
مبسط،  بشكل  الموضوع، 

مقارنة بغيره من التشريعات.
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مقدمة
العالـم مؤخـرا مـرض )كوفيد-19(، حيـث اعتبـر كحالـة مـن  اجتـاح 
الجائحـة العالميـة حسـب منظمـة الصحـة العالميـة، والـذي يحـدث 
بسـبب فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسـية الحادة الشـديدة 

.)SARS-CoV-2(

الـدول  فـرض انتشـار هـذا الفيـروس واقعـا اجتماعيـا جديـدا علـى 
والحكومـات التـي سـارعت إلعـالن حالة الطوارئ فـي بالدها، والعمل 

علـى منـع التجـول وتقليـص حركـة النـاس والبقـاء فـى بيوتهـم.

 وفـى خضـم هـذه الجائحـة بـرزت العديـد مـن االشـكاليات المتمثلـة 
بازديـاد الجرائـم االلكترونيـة التـي طغـت علـى الجرائـم التقليديـة فـي 
ظـل األزمـة الصحية التي تعيشـها البـالد، فمن جرائم االبتزاز وإذاعة 
أخبـار كاذبـة، إلـى انتهاك حـق الخصوصية لألفراد الحاملين للمرض 

عبـر وسـائل التواصـل االجتماعي.

الجرائـم  حالـة  علـى  المسـتجد  الفيـروس  أثـر  الورقـة  هـذه  تعالـج 
االلكترونيـة فـي اطـار القانـون الناظـم لها، واالشـارة الـى أهم الدوافع 

واألسـباب المتعلقـة بهـذا النـوع مـن الجرائـم.

أوال: 
اإلطار القانوني للجرائم اإللكترونية في فلسطين

كانت المحاكم الفلسـطينية تلجأ لتطبيق نصوص قانون رقم 3 لسـنة 
العقوبـات  وقانـون  والالسـلكية،  السـلكية  االتصـاالت  بشـأن   1996
األردنـي رقـم 16 لسـنة 1960 السـاري المفعـول فـي مواجهـة الجرائـم 
التكنولوجيـا  وسـائل  تطـور  مـع  لكـن  الكترونـي،  طابـع  تحمـل  التـي 
جرائـم  ظهـرت  كبيـر،  بشـكل  عليهـا  األفـراد  واعتمـاد  والمعلومـات 
أخـرى تحتـاج إلـى تنظيـم قانونـي انطالقـا مـن المبـدأ )ال جريمـة وال 

عقوبـة إال بنـص(.

لسـد القصـور الموجـود فـي مواجهـة الجرائـم االلكترونيـة، فقد صدر 
القـرار بقانـون رقـم 10 لسـنة 2018 الخاص بالجرائم اإللكترونية في 
فلسـطين، حيـث جـاءت مـواده المعدلـة للقـرار بقانـون السـابق لسـنة 
2017 متوافقـة مـع الحريـات والحقـوق الـواردة فـي القانون األساسـي 

المعدل لسـنة 2005.

وحمايـة  والنشـر،  والتعبيـر  الـرأي  حريـة  بقانـون  القـرار  كفـل 
الخصوصيـة، وحمايـة األطفـال وذوي االحتياجـات الخاصـة، ومـوازاة 
التـي  الجرائـم  مـن  كبيـرة  علـى مجموعـة  النـص  تـم  فقـد  ذلـك  مـع 
والتشـهير  والشـتم،  السـب  قبيـل  مـن  أيًضـا  البالغيـن  لهـا  يتعـرض 
والتهديد، واالبتزاز عبر وسـائل التواصل االجتماعي، وكذلك اشـاعة 

كوفيد 19 
والجرائم 

اإللكترونية 



21فصلية القضاء - العدد 64 -  شتاء ٢٠١٩

ملف العدد | فايروس كورونا المستجد وحقوق اإلنسان

أخبـار كاذبـة تتصـل بالتدخل غير 
القانونـي فـي الحيـاة الخاصـة أو 

لألفـراد. العائليـة 

مع بداية األزمة الصحية الناجمة 
الكورونـا  فيـروس  انتشـار  عـن 
فلسـطين،  فـي   )19 )كوفيـد 
الكاذبـة  األخبـار  بعـض  ظهـرت 
والتصريحـات والبيانـات المتعلقة 
مـن  والـذي  الفيـروس،  بانتشـار 
شـأنه اثـارة الخـوف والقلـق لـدى 
عالـج  حيـث  المجتمـع،  أفـراد 
القرار بقانون رقم 7 لسـنة 2020 
والمتعلـق باعـالن حالـة الطـوارئ 
هـذه المسـألة مـن خـالل المـادة 

منـه1.   الثالثـة  الفقـرة  فـي   )3(

علـى الرغـم مـن وجـود النصـوص 

قانونـا  المخولـة  الجهـات  غيـر  علـى  يحظـر   1
بذلـك، اصـدار أي تصريحات أو بيانات تتعلق 
بحالـة الطـوارئ أو اشـاعة أخبـار تتعلـق بهـا 
وال تسـتند فـي ذلـك إلـى مصـدر رسـمي بـأي 
شكل كان أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
كافـة المكتوبـة والمسـموعة والمرئيـة وكل من 
تزيـد  مـدة ال  بالحبـس  يعاقـب  ذلـك  يخالـف 
علـى سـنة وبغرامـة ماليـة ال تقـل عـن 2000 
دينـار أردنـي وال تزيـد على 5000 دينار أردني 

أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة.

العقوبـات  وكذلـك  القانونيـة 
مختلـف  ارتـكاب  علـى  المترتبـة 
فـي  اإللكترونيـة  الجرائـم  أنـواع 
فـان  الذكـر،  السـالفة  القوانيـن 
االلكترونيـة  الجرائـم  وحـدة 
فـي  ملحـوظ  ارتفـاع  سـجلت 
الشـكاوى  مـن  كبيـر  عـدد  تلقـي 
حالـة  ظـل  فـي  اإللكترونيـة 

.2 الطـوارئ

ثانيا: 
ارتفاع معدل الجريمة 

اإللكترونية في ظل اعالن 
حالة الطوارئ

ظـل  فـي  الجريمـة  وجـود  مـع 
مـن  أنـه  إال  كورونـا«  »جائحـة 
معـدل  تراجـع  المالحـظ 
كالسـرقة  التقليديـة  الجريمـة 
القـرار  مـن  األولـى  الفقـرة   )3( المـادة   2
بقانـون رقـم 10 لسـنة 2018 بشـأن الجرائـم 

 : نيـة و لكتر إل ا

تنشـأ وحـدة متخصصـة فـي جهـاز الشـرطة وقـوى 
األمـن مـن مأمـوري الضبـط القضائـي تسـمى 
»وحـدة الجرائـم اإللكترونيـة«، وتتولـى النيابـة 
فـي  كل  عليهـا،  القضائـي  اإلشـراف  العامـة 

دائـرة اختصـاص

والقتـل  االعتـداء  وجرائـم 
الحجـر  وتدابيـر  اجـراءات  بسـبب 
مـن  بهـا  المعمـول  المنزلـي 
يحـاول  حيـث  الحكومـة،  طـرف 
جديـدة  طـرق  إبتـكار  المجرمـون 
األزمـة،  هـذه  مـن  لإلسـتفادة 
فيهـا  ومـا  اإللكترونيـة  كالجرائـم 
الكترونـي. وابتـزاز  احتيـال  مـن 

مـن خـالل مـا تـم ذكـره مـن  أنـواع 
الجرائـم االلكترونيـة، فقـد تبيـن 
يقـع  مـا  منهـا  الجرائـم  هـذه  أن  
يهـدف  مـا  ومنهـا  األفـراد،  ضـد 
إلـى خلـق جـو مـن الرعـب فـي ظـل 
فـأن  لذلـك  الفيـروس،و  انتشـار 
جريمـة االبتـزاز اإللكترونـي تعـد 
من أكثر الجرائم شـيوعا في هذه 

األزمـة.

بأنـه  اإللكترونـي  االبتـزاز  يعـرف 
شـبكة  عبـر  والتهديـد  الضغـط 
االنترنـت والـذي يباشـره شـخص 
شـخص  إرادة  علـى  )الجانـي( 
آخـر وهـو )المجنـي عليـه( بهـدف 
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ويختلـف  مـا،  غـرض  تحقيـق 
هـذا الغـرض مـن شـخص آلخـر ، 
حيـث يكـون هـذا الغـرض ماديـا أو 

جنسـيا. أو  معنويـا 

لـدى  الـواردة  الشـكاوى  أكثـر  مـن 
وحـدة الجرائـم اإللكترونيـة بهـذا 
الشـأن منذ اعالن حالة الطوارئ، 
تتمثـل بقيام أشـخاص مجهولين 
عبـر  إلكترونيـة  حسـابات  بإنشـاء 
اإلجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
)الفيسـبوك  المختلفـة 
مسـتعارة  بأسـماء  واإلنسـتغرام( 
ضحاياهـم  إلـى  والتحـدث 
مختلفـة،  بطـرق  واسـتدراجهم 
صـور  بارسـال  هـؤالء  يقـوم  حتـى 
ومـن  لهـم،  وفيديوهـات شـخصية 
باسـتغالل  الجانـي  دور  يأتـي  ثـم 
والفيديوهـات  الصـور  تلـك 
كوسيلة ضغط وتهديد الضحايا، 
ماليـة  مبالـغ  لتحويـل  ودفعهـم 
مقابـل  جنسـية  بأمـور  والقيـام 

النشـر. عـدم 

باإلضافـة إلـى ذلـك فقـد سـجلت 
اإللكترونـي  االحتيـال  جريمـة 
ازديـاد  الصحيـة  األزمـة  ظـل  فـي 
ال  المثـال  سـبيل  وعلـى  واضـح، 
الحصـر  فقـد قـام الجنـاة بابتـكار 
وسـائل جدبدة من قبيل انشـائهم 

لجمعيـات  وهميـة  لحسـابات 
ومؤسسات مجتمع مدني، هدفها 
مسـاعدة  هـو  الضحايـا  أمـام 
بتحويـل  العمـل  عـن  العاطليـن 
مبالـغ شـهرية لهـم فـي ظـل اعـالن 
اياهـم  الطـوارئ، مطالبيـن  حالـة 
حسـاباتهم  بأرقـام  بتزويدهـم 
السـرية  األرقـام  وكذلـك  البنكيـة 
هـذه  علـى  وبنـاء  بهـا،  المرتبطـة 
بسـرقة  الجنـاة  يقـوم  األخيـرة 
حسـاباتهم البنكية عبر اسـتخدام 

االنترنـت. شـبكة 

اإللكترونيـة:  الجرائـم  ثالثـا: 
منهـا الوقايـة  وسـبل  التحديـات 

علـى الرغـم مـن تطـور المنظومـة 
يتعلـق  فيمـا  واألمنيـة  القانونيـة 
أن  إال  اإللكترونيـة،  بالجرائـم 
اإللكترونيـة  الجرائـم  وحـدة 
مـن  مجموعـة  تواجـه  زالـت  مـا 
مرتكبـي  فـي مالحقـة  التحديـات 
فـي  اإللكترونيـة  الجرائـم 

 ، فلسـطين

اإلسـرائلي  االحتـالل  يعتبـر 
التحـدي  الفلسـطينية  لألراضـي 
النـوع  هـذا  معالجـة  فـي  األكبـر 
مـن الجرائـم، حيث يشـكل انتشـار 
 )SIM( اإلسـرائيلية  الشـرائح 
ومالحقـة  معرفـة  فـي  عائقـا 

لصعوبـة  وذلـك  المجرميـن، 
التواصـل مـع الشـركات التـي تتبـع 
هويـة  وتحديـد  الشـرائح  لهـذه 
الجنـاة  معظـم  أن  كمـا  الجانـي. 
الغيـر  المناطـق  فـي  يقطنـون 
خاضعـة للسـيطرة الفلسـطينية.

االنقسـام  فـإن  أخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطيني بيـن الضفـة الغربيـة 
علـى  الجنـاة  شـجع  غـزة،  وقطـاع 
فـي  الظـرف،  هـذا  اسـتغالل 
عبـر  متعـددة  بجرائـم  قيامهـم 
اإلجتماعـي  التواصـل  شـبكات 
مالحقتهـم  دون  تحـول  والتـي 

 . نونيـا قا

علـى  آخـر  تحـدي  اضافـة  يمكـن 
باعتبـار  الدولـي،  المسـتوى 
عابـرة  اإللكترونيـة  الجريمـة 
انشـغال  ظـل  ففـي  للحـدود، 
العالـم بمواجهـة فيـروس كورونـا، 
االترنـت  شـبكة  أصبحـت  فقـد 
واالبتـزاز   لالحتيـال  مسـرحا 

الكاذبـة. األخبـار  ونشـر 

فـان  السـابقة  التحديـات  أمـام 
مـن طـرق الوقايـة لعـدم التعـرض 
اإللكترونيـة،  الجرائـم  إلحـدى 
بيـن  التوعيـة  نشـر  فـي  تكمـن 
اإلعـالم  وسـائل  عبـر  المواطنيـن 
اآلمـن  والتعامـل  أشـكالها،  بكافـة 
مع شبكة االنترنت بعدم الدخول 
المصـدر،  مجهولـة  للروابـط 
المعلومـات  أخـذ  إلـى  باالضافـة 
من المصادر الموثوقة والرسمية، 
األشـخاص  مـع  التواصـل  وعـدم 
الضـوء  وتسـليط  المجهوليـن، 
سـن  دون  العمريـة  الفئـات  علـى 
15 مـن طـرف األهالـي فـي مراقبـة 
عبـر  ونشـاطاتهم  تصرفاتهـم 

االنترنـت.
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هـي  التقـدم  موانـع  رصـد  إن 
مـن  للخـروج  األولـى  الخطـوة 
فـي  الحاصـل  التدهـور  دهاليـز 
مجـال  فـي  االجتماعيـة  العدالـة 
يوافـق  مـرة  وألول  الصحـة، 
الطريقـة  أن  علـى  الجميـع 
مـع  بفعاليـة  للتعامـل  الوحيـدة 
نظـم  مـن خـالل  هـي   19 كوفيـد 
صحيـة شـاملة ومنصفـة ومتاحـة 
للجميـع.  كان هـذا الحل لسـنوات 
الدولـي  المؤتمـر  فـي  مطروحـاً 
الـذي  األوليـة  الصحيـة  للرعايـة 
ُعقـد فـي العـام 1978 في ألما آتا 
فـي االتحـاد السـوفييتي السـابق.

مشـروع  دعـم  جـرى  لـو  مـاذا 
مجـال  فـي  االجتماعيـة  العدالـة 
الصحـة  لمنظمـة  الصحـة 
لجميـع  ألتيـح  ربمـا  العالميـة، 
تكـون مجهـزة  اليـوم ألن  البلـدان 
تجهيـزاً كافيـاً للتعامـل مـع األزمـة 

كوفيـد  لوبـاء  الحاليـة  الصحيـة 
الصحيـة  المشـاكل  وجميـع   ،19
التـي تعانـي منهـا الشـعوب.  ولكن 
الرعايـة الصحيـة األوليـة لـم تكـن 
في مقام األولوية بسـبب عالقات 
محوريـاً  دوراً  لعبـت  التـي  القـوة 
في تفتيت المشـروع لصالح سـوق 
المـال.   جنـي  أجـل  مـن  الصحـة 
بتبنـي  األقويـاء  يقبـل  لـم  وبهـذا 
نهـج الرعايـة الصحيـة األولية، بل 
عملـوا علـى تدميـر أسـس العدالة 
واالقتصاديـة،  االجتماعيـة 
العدالـة  مشـروع  تفكيـك  وتـم 
علـى مـدى  االجتماعيـة تدريجيـاً 
ألمـا  إعـالن  مـن  التاليـة  العقـود 

آتـا.

موضـوع الرعايـة الصحيـة األولية 
وفـق مـا جـاء فـي إعـالن ألمـا آتـا 
ثوريـاً  طرحـاً  كان   ،1978 للعـام 
لتبني مشروع العدالة االجتماعية 

بحلـول  للجميـع  الصحـة  بعنـوان 
العـام 2000، وحـدد هـذا اإلعالن 
علـى  المسـاواة،  وعـدم  الفقـر 
والدولـي،  الوطنـي  الصعيديـن 
بوصفهمـا المحدديـن الرئيسـيين 
واألمـراض  المبكـرة  للوفيـات 
)سـواء كانـت وبائيـة أو متوطنـة( 
فـي  حصولهمـا  يمكـن  اللتيـن 
َطـرَح  العالـم.   أنحـاء  جميـع 
للتقـدم  مسـاراً  آتـا  ألمـا  مؤتمـر 
نحـو عالـم أكثـر عـدالً وإنصافـاً، 
وبالتالـي أكثـر صحـة.  وكان هـذا 
إنهـاء  عصـر  مـع  يتزامـن  الطـرح 
االعتـراف  تـم  عندمـا  االسـتعمار 
إلـى  بالحاجـة  واسـع  نطـاق  علـى 
والمـوارد،  السـلطة  توزيـع  إعـادة 
الشـعوب فـي  بمـا فـي ذلـك حـق 
تقريـر مصيرهـا، والسـيطرة علـى 

الوطنيـة. مواردهـا 

للرعايـة  سـيكون  المعنـى،  وبهـذا 

المقدار الناقص لمنظمة الصحة 
العالمية في زمن األوبئة

بقلم 

عبد الرازق غزال
فلسطين
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الصحيـة األوليـة )الوقاية والعالج 
المحـددات  بجانـب  والتأهيـل( 
االجتماعيـة للصحـة، اعتبـار أكثر 
مـن  مسـتوى  كونهـا  مجـرد  مـن 
الخدمـات الصحيـة.  وباعتبارهـا 
أنظمـة  فـي  تعديـاًل  تتطلـب 
شـاملة متعـددة القطاعـات، فهـذه 
توفيـر  عـن  مسـؤولة  القطاعـات 
الظـروف األساسـية للصحـة، أي 
الغـذاء والميـاه والصرف الصحي 
والتعليـم والسـكن والعمـل الالئـق 
والبيئـة اآلمنـة، وحقـوق اإلنسـان، 
الصحيـة  الخدمـات  بجانـب 

األساسـية.

القويـة  األعضـاء  الـدول  إن 
الصحـة  منظمـة  فـي  والمهيمنـة 
الواليـات  )وأبرزهـا  العالميـة 
والمملكـة  األمريكيـة،  المتحـدة 
العابـرة  وشـركاتها  المتحـدة( 
وبيـل  فـارم،  )بيـج  للقـارات 
الماليـة  والمؤسسـات  جيتـس(، 
الدوليـة )صنـدوق النقـد الدولـي، 

البنك الدولي( مسـؤولة -إلى حد 
وتطويـر  إنشـاء  منـع  عـن  كبيـر- 
نظـم صحيـة فعالـة ومنصفـة فـي 
البلـدان الناميـة، ومسـؤولة كذلـك 
عـن إضعـاف وتفكيـك الخدمـات 
الغنيـة،  البلـدان  فـي  الصحيـة 
المسـاواة  عـدم  مـن  جعلـت  بـل 
الصحيـة  الحالـة  فـي  الصارخـة 
بيـن الشـعوب، وفي داخـل البلدان 
علـى  مقبـوالً  شـأناً  نفسـها، 
المسـتوى السياسـي واالجتماعـي 
تسـلط  وآخرهـا  واالقتصـادي.  
منظمـة  علـى  المتحـدة  الواليـات 
الصحـة العالميـة، عندمـا أعلنـت 
بعـد  األمريكيـة  ترامـب  إدارة 
للمنظمـة  تهديدهـا  مـن  أسـابيع 
 ،2020 نيسـان/أبريل   15 فـي 
منظمـة  تمويـل  وقـف  رسـمياً، 
حـدث  وقـد  العالميـة.   الصحـة 
الـذي  الوقـت  فـي  اإلعـالن  هـذا 
يتسـارع،  الوبـاء  فيـه  يـزال  ال 
ويحتـاج العالـم إلـى هيئـة تنسـيق 

عالميـة لتشـجيع التعـاون وتبـادل 
باإلخطـار  المتعلقـة  المعلومـات 
وتطويـر  والوفيـات،  بالحـاالت 
األجسـام  واختبـارات  اللقاحـات، 

المأمونـة. المضـادة 

المنتـدى االقتصـادي  وال يتوقـف 
العالمـي أبـداً عـن تذكيـر ناخبيـه 
الصحـة  لمنظمـة  التبرعـات  أن 
فـي  المشـاركة  أو  العالميـة 
العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكات 
الصحـة،  أجـل  مـن  والخـاص 
لتلـك  قيمـة  باسـتثمارات  تعـود 
الجنسـيات،  متعـددة  الشـركات 
جنـي  إلـى  تسـعى  التـي  تلـك 
وبذلـك،  ألنشـطتها.   األربـاح 
لـم يعـد يُنظـر إلـى الصحـة علـى 
اإلنسـان  حقـوق  مـن  حـق  أنهـا 
دسـتور  فـي  المعلـن  النحـو  علـى 
بـل  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
باعتبارهـا سـلعة، أو فـي أحسـن 
األحـوال، مدخـاًل لإلنتاجيـة، كمـا 
روج لـه جيفـري سـاكس فـي العـام 
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2001 فـي تقريـر منظمـة الصحـة 
»االسـتثمار  بعنـوان  العالميـة 
التنميـة  أجـل  مـن  الصحـة  فـي 

االقتصاديـة«.

فمنـذ ذلـك الحيـن، وقعـت منظمة 
الصحـة العالميـة ضحيـة إلعـادة 
الجديـدة،  الليبراليـة  الهيكلـة 
المؤسسـات  معظـم  وكذلـك 
التـي  واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
تخـدم المصلحـة العامـة، بمـا فـي 
ذلـك، بالطبـع، العديـد مـن برامـج 
ووكاالت األمـم المتحـدة.  وتحـت 
األعضـاء  الـدول  مـن  ضغـط 
منظمـة  تحويـل  تـم  الغنيـة، 
تدريجيـاً،  العالميـة،  الصحـة 
النطـاق  الواسـعة  واليتهـا  عـن 

إلـى  العامـة،  الصحـة  فـي مجـال 
وأقـرب  ومحـدود  ضيـق  دور 
وإخضـاع  بـل  الخصخصـة،  إلـى 
واحيانـاً  للمسـاومة،  برامجهـا 
المسـتثمرين  بيـن  للوسـاطة 
طـرح  مـن  بـدالً  العـام،  والقطـاع 
خططهـا وأجنداتهـا مع 194 دولة 
منصـف  نحـو  علـى  العالـم  حـول 
القطـاع  الحتياجـات  ومسـتجيب 
وبهـذا  األقاليـم،  فـي  الصحـي 

فهـي تسـيطر علـى 20 فـي المائـة 
فقـط مـن ميزانيتهـا، بينما تتألف 
النسـبة المتبقية، والبالغة 80 في 
خـارج  مـن  تبرعـات  مـن  المائـة، 
الميزانيـة مـن مؤسسـات حكومية 
ومؤسسـات  )غنيـة(  أعضـاء 
تقريبـاً  وجميعهـا  خاصـة، 
وبرامـج  ألولويـات  مخصصـة 
مـا  المانحـون،  يحركهـا  محـددة 
الجذريـة  يعنـي تجاهـل األسـباب 
البائسـة(  المعيشـية  )الظـروف 
لصالـح اإلصالحـات التكنولوجيـة 
القصيـرة األجـل؛ وإهمـال الوقاية 
وتعزيـز  المعديـة  األمـراض  مـن 
الصحـة، لصالـح العالج واألدوية.

ومـع مـا سـبق، فـإن كفـاح منظمـة 

لمواجهـة  العالميـة  الصحـة 
مـن  الوبـاء كوفيـد 19، وتمكينهـا 
تحقيـق مفهـوم التغطيـة الصحيـة 
العـام  فـي  تبنتـه  الـذي  الشـاملة 
عـدم  أوجـه  لمعالجـة   ،2015
الصحيـة  الحالـة  فـي  المسـاواة 
لألشـخاص بين البلـدان وداخلها، 
وخفـض معـدالت وفيـات األطفال 
الفجـوات  وتقليـص  واألمهـات، 
بيـن البلدان في معدالت متوسـط 

الناميـة  البلـدان  بيـن  العمـر 
لـن  الجهـود  تلـك  والمتقدمـة؛ 
بقيـت  طالمـا  النجـاح  لهـا  يكتـب 
العريقـة  األمميـة  الهيئـة  هـذه 
القطـاع  مـن  للتسـول  ضحيـة 
الُمحسـنين  مـن  أو  الخـاص 
يرتبطـون  الذيـن  المشـاهير 
بالرأسـمالية  وثيقـاً  ارتباطـاً 
يمكـن  بـل  الجنسـيات،  المتعـددة 
تجـاوز ذلـك بإعـادة االعتبار لنهج 
العدالـة االقتصاديـة والضريبيـة، 
باألهـداف  التضحيـة  وعـدم 
العامـة الواسـعة للصحـة المتمثلـة 
األمـراض  مـن  الوقايـة  فـي 
وتعزيزهـا،  الصحـة  وحمايـة 
ومعالجـة المحـددات االجتماعيـة 
للمـرض  األساسـية  واالقتصاديـة 

التمويـل  عـن  فضـاًل  والوفـاة، 
مـن  المنظمـة  لتلـك  الكافـي 
فـي  األعضـاء  الـدول  ميزانيـات 
حتـى  المتحـدة،  األمـم  هيئـة 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  مـن  تتمكـن 
ومسـؤوليتها الدوليـة دون عوائـق 
من جانب مصالح تلك الشـركات.



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« 26

ملف العدد | فايروس كورونا المستجد وحقوق اإلنسان 

مقّدمة

حالـة  اليـوم  العالـم  يشـهد  بينمـا 
فيـروس  انتشـار  بسـبب  طـوارئ 
جائحـة  أصبـح  الـذي  الكورونـا، 
إعـالن  حسـب   )Pandemic(

 )WHO( منظمـة الصحـة العالميـة
في 11 آذار 2020، نظراً لتفشـيه 
آخـر  إلـى  شـخص  مـن  وانتقالـه 
فـي عـدد مـن البلـدان فـي العالـم 
فـي الوقـت نفسـه، ظهـرت بعـض 
بيـن  التمييزيـة  الممارسـات 
والعنصريـة  والكراهيـة  التنمـر 
كورونـا  فيـروس  مصابـي  ضـد 
فـي  المشـتبه  وضـد  وعائالتهـم، 

إصاباتهـم.

لوحـظ منـذ بدايـة األزمـة العديـد 
ضـد  السـلبية  المواقـف  مـن 
مصابي الفيروس، ال سـيما تناول 
سـيرة هـؤالء عبر مواقـع التواصل 

االجتماعي بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر، حيـث إن مجـرد اإلعـالن 
المـرَض،  مـا  شـخٍص  حمـل  عـن 
والوصمـة  التمييزيـة  العبـر  تبـدأ 
الـذي  األمـر  ضـده،  المجتمعيـة 
ينتهـك حقـه فـي المسـاواة وعـدم 
الوصـم  كلمـة  وتشـير  التميـز.  
الــشخص  أن  إلـى   ،)Labelling(

الموصوم يكون غير مرغوب فيه، 
ومحرومـاً مـن التقبـل االجتماعـي 
ودعـم المجتمـع لـه، ألنـه شـخص 

مختلـف عـن بقيـة األشـخاص.

معظـم  فـي  الفيـروس  انتشـار  إن 
علـى  صادقـت  التـي  العالـم  دول 
الخاصـة  الدوليـة  االتفاقيـات 
الفجـوة  بيَّـن  التمييـز،  بعـدم 
الحاصلـة بيـن القوانيـن والتطبيق 
الواقـع، فمـن حـاالت  علـى أرض 
التنمـر فـي العالـم ضـد الصينيين 

إلـى  الفيـروس،  منشـأ  بوصفهـم 
التمييزيـة  الـدول  بعـض  سياسـة 
مخيماتهـم،  فـي  الالجئيـن  ضـد 
إلـى تعامـل االحتـالل اإلسـرائيلي 

الفلسـطينيين. العمـال  مـع 

إضافـة إلـى مواقـف المجتمعـات 
الفيـروس  حاملـي  ضـد  نفسـها 
فـإن   بإصاباتهـم،  المشـتبه  أو 
معانـاة األشـخاص الذيـن أصيبـوا 
خضعـوا  أو  كورونـا  بفيـروس 
للحجـر الصحـي، لـم تقتصـر على 
هـذا الحـد، بـل تمتد بعد شـفائهم 
 14 يمتـد  حجـر  مـن  وخروجهـم 
المجتمـع  نظـرة  تتغّيـر  إذ  يومـاً، 
بحـذر  معهـم  ويتعامـل  إليهـم، 

شـديد.

تعالـج هـذه المقالـة المتخصصـة 
تأثيـر الوصمـة االجتماعيـة علـى 
حقـوق اإلنسـان فـي ظـل انتشـار 

الوصمة االجتماعية في إطار حقوق اإلنسان:
بين الدعم النفسي واالستبعاد في ظل انتشار 

)COVID-19( فيروس كورونا
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)COVID-19(، مـن خـالل  جائحـة 
الوصـم،  مفهـوم  إلـى  التطـرق 
والحـق فـي معاملـة متسـاوية مـن 

الصحيـة. الناحيـة 

مظاهر الوصم وعالقته 
بالوضع الصحي

ميـزة  أو  بصفـة  الوصـم  يرتبـط 
يقـوم  إذ  دونيـة،  تعتبـر  هويـة  أو 
تسـتند  اجتماعيـة  تركيبـة  علـى 
إلـى معيـار كيانـي )نحـن( و)هـم(، 
الحالـة  تثبيـت  الـى  وترمـي 
خـالل  مـن  لألكثريـة  الطبيعيـة 
تحقيـر اآلخـر،1 وهـو بذلك عملية 
تجريـد مجموعـة مـن األشـخاص 
وإهانتهـم،  اإلنسـان،  صفـة  مـن 
وتحقيرهـم  سـمعتهم،  وتشـويه 

المجتمـع. داخـل 

رد  الوصـم  إطـار  فـي  ويدخـل 
الصحيـة  الظـروف  تجـاه  فعـل 
كاإلصابـة بفيروس نقص المناعة 
البشـري وفيـروس كورونـا.  وفـي 
اللجنـة  هـذا اإلطـار، فقـد دعـت 
االقتصاديـة  بالحقـوق  المعنيـة 
الـدول  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
للتصـدي  تدابيـر  اعتمـاد  إلـى 
النتشـار وصـم األشـخاص بسـبب 

الصحيـة.2 حالتهـم 

مـن  الوصـم  مظاهـر  تتجلـى 
داخـل  األفـراد  تهميـش  خـالل 
إلـى  إضافـة  ونبذهـم،  المجتمـع 
الخصوصيـة  فـي  حقهـم  تهديـد 
والسـالمة، إذ يتعرضون للــشتائم 
عنهـا  ينتـج  مـا  والمــضايقات، 
علـى  الضـرر  بالغـة  عواقـب 

1 Erving Goffman, Stigma: Notes on 
the Management of Spoiled Iden-
tity )New York, Simon & Schuster, 
1963(, p. 138.

2 E/C.12/GC/2 ,20 July 2009.

صحتهـم وكرامتهـم، وفيمـا يخص 
يكـون  الموصوميـن،  مـن  الكثيـر 
حقهـم  علـى  سـلبي  أثـر  للوصـم 
حجرهـم  أثنـاء  الخصوصيـة  فـي 

3 الصحـي.

يرتبـط وجـود الوصمـة بمجموعـة 
التشـهير  فـي  األفعـال  ردود  مـن 
اسـتخدام  إلـى  المصابيـن  ضـد 
فـي  واإلفـراط  الشـائعات، 
التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 
وتبـادل  نقـل  فـي  االجتماعـي 
المعلومـات المضللـة، ونشـر وبـث 
الفزع بين أوسـاط الناس، إضافة 
إلـى إطالق رسـائل مفادها إهدار 

الحيـاة.

حق المصابين في معاملة 
غير تمييزية

فيـروس  انتشـار  رقعـة  بتمـدد 
وارتفـاع  فلسـطين،  فـي  كورونـا 
أعـداد المصابيـن، زادت مخـاوف 
ظاهـرة  معهـا  واتسـعت  النـاس، 
الوصم المجتمعي على الُمصابين 
بالفيـروس وذويهـم، بـل إن األمـر 
فـي  للمشـتبه  حتـى  ليصـل  امتـد 

بـه. إصاباتهـم 

تفرقـة  »أي  بأنـه  التمييـز  يُعـّرف 
أو اسـتثناء أو تقييـد أو تفضيـل، 
أو غيـر ذلـك مـن أوجـه المعاملـة 
التفضيلية المبنية، بشـكل مباشـر 
أسـباب  علـى  مباشـر،  غيـر  أو 
إبطــال  بقصـد  محظـورة،  تمييـز 
أو  بالحقـوق  اإلقـرار  أو إضعـاف 
علــى  ممارسـتها  أو  بهـا  التمتـع 
قــدم المسـاواة، أو بمـا يـؤدي إلـى 
تنـص المـادة 18 مـن العهـد الدولـي الخـاص   3
»ال  أنـه  علـى  والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق 
يجــوز تعريض أي شـخص، على نحو تعسـفي 
أو غيـر قانونـي، لتدخـل فـي خصوصياتـه أو 
شـؤون أســرته أو بيتـه أو مراسـالته، وال ألي 
تمـس شـرفه وسـمعته«. قانونيـة  حمـالت غيـر 

ذلـك«.

يمثـل الحـق فـي المسـاواة وعـدم 
التمييـز جـزءاً رئيسـياً مـن أسـس 
عـام  حـق  بمثابـة  وهـو  القانـون، 
اإلنسـان  حقـوق  عنـه  تتفـرع 
القانـون  نـص  حيـث  األخـرى، 
أن:  علـى  الفلسـطيني  األساسـي 
القانـون  أمـام  »الفلسـطينيون 
بينهـم  تمييـز  ال  سـواء  والقضـاء 
أو  الجنـس،  أو  العـرق،  بسـبب 
الـرأي  أو  الديـن،  أو  اللـون، 

اإلعاقـة«.4 أو  السياسـي، 

الدولـي  القانـون  يفـرض  كمـا 
لحقـوق اإلنسـان معاييـر الحمايـة 
التمييـز،  وعـدم  المتسـاوية 
فـي  الحـق  هـذا  أهميـة  وتأتـي 
األفـراد  تمتـع  فـي  أساسـياً  كونـه 
األخـرى،  والحريـات  بالحقـوق 
مثـل الحـق فـي الحيـاة، والتعليـم، 
وغيرهـا   ... والصحـة،  والتنقـل، 
دوليـاً  المكفولـة  الحقـوق  مـن 

. محليـاً و

الدوليـة  المعاهـدات  نصـت 
جوهرهـا،  فـي  اإلنسـان،  لحقـوق 
والمسـاواة،  التمييـز،  عــدم  علــى 
وتضمنـت أحكامـاً واسـعة النطـاق 
وضمـان  التمييـز  مـن  للحمايـة 
اإلعـالن  وينـص  المسـاواة.  
العالمـي لحقـوق اإلنسـان علـى أن 
»لـكل إنسـان حـق التمتـع بجميـع 
المذكـورة  والحريـات  الحقـوق 
تمييـز  فـي هـذا اإلعـالن، دونمـا 
التمييـز  سـيما  وال  نـوع،  أي  مـن 
أو  اللـون،  أو  العنصـر،  بسـبب 
أو  الديـن،  أو  اللغـة،  أو  الجنـس، 
الـرأي سياسـياً وغير سياسـي، أو 

المـادة 9 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني   4
.2005 المعـدل 
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األصـل الوطنـي أو االجتماعي، أو 
وضـع  أي  أو  المولـد،  أو  الثـروة، 

آخـر«.1

المـادة  خـالل  مـن  يالحـظ 
وتمنـع  تحظـر  أنهـا  المذكـورة 
وهـو  نــوع«  أي  مــن  »التمييــز 
أنـه ال يمكـن  يعنـي  مـا يمكـن أن 
مـن  بـأي حـال  قانونـاً،  التغاضـي 
األحـوال، عـن أي فروق بين أفراد 

. لمجتمـع ا

كمـا تحمـي أحـكام العهـد الدولـي 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
الحـق   ،1966 للعـام  والسياسـية 
التعـرض  وعـدم  المسـاواة  فـي 
 »26« المـادة  وتمثـل  للتمييـز، 
الممارسـات  مـن  الحمايـة  منـه 
التمييزيـة، مبّينـة بذلـك األسـباب 
علـى  نصـت  حيـث  المحظـورة، 
أمـام  سـواء  جميعـاً  “النـاس  أن 
القانـون، ويتمتعـون دون أي تمييـز 
بحـق متسـاٍو فـي التمتـع بحمايته.  
أن  يجـب  الصـدد،  هـذا  وفـي 
وأن  تمييـز  أي  القانـون  يحظـر 
-علـى  األشـخاص  لجميـع  يكفـل 
السـواء- حماية فعالة من التمييز 
ألي سـبب، كالعـرق، أو اللـون، أو 
أو  الديـن،  أو  اللغـة،  أو  الجنـس، 
الـرأي سياسـياً أو غيـر سياسـي، 
أو األصـل القومـي أو االجتماعي، 
غيــر  أو  النسـب،  أو  الثـروة،  أو 

األسـباب«.2 مـن  ذلـك 

قائمـة  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
األسـباب الـواردة فـي المادة »26« 

لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  مـن   2 المـادة    1
.1948 اإلنسـان 

الخـاص  الدولـي  العهـد  مـن   26 المـادة    2
بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية، 
اعتمـد وعرض للتوقيـع والتصديق واالنضمام 
بموجـب قـرار الجمعيـة العامة لألمم المتحدة 
كانـون   16 فـي  المـؤرخ  )د-21(  ألـف   2200

.1966 األول/ديسـمبر 

غيـر شـاملة، حيـث سـعت الهيئات 
حقـوق  لمعاهـدات  الُمنشـئة 
عبـارة  توضيـح  إلـى  اإلنسـان 
األسـباب«،  مـن  ذلـك  غيــر  »أو 
ومـكان  اإلعاقـة،  إليهـا  وأضافـت 
االقتصـادي  والوضـع  اإلقامـة، 
واالجتماعـي، والوضـع الصحـي.3

بعالقـة  الوصـم  مفهـوم  يرتبـط 
وثيقـة مـع مجموعـة مـن الحقـوق 
المدنيــة والثقافيــة واالقتــصادية 
والــسياسية واالجتماعية، والدول 
اإلنسـان  حقـوق  بإعمـال  ملزمـة 
التمييـز وعـدم  مـن  الحمايـة  فـي 
المسـاواة؛ أي إن عليهـا التحـرك 
إلعمـال هـذه الحقـوق علـى النحو 
التـام، وعليهـا أن تتخـذ خطـوات 
حقـوق  إعمـال  أجـل  مـن  هادفـة 

اإلنسـان.

خاتمة

يقـع علـى عاتـق الـدول التزامـات 
وحمايــة  الوصـم  ممارسـة  بعـدم 
األطـراف  أفعـال  مـن  األفـراد 
وعلـى  تقصيرهـا،  أو  األخـرى 
مـن  األفـراد  حمايـة  الـدول 
التـي  اإلنسـان  حقـوق  انتــهاكات 
ترتكبهـا جهـات خاصـة، بمـا فـي 
عـن  اإللكترونـي،  التنمـر  ذلـك 
القانـــون  أدوات  تفعيـل  طريـق 
ضــد حــاالت التمييــز العنصـري.

حمايـة  للتشـريعات  ويمكـن 
األشخاص وتمكينهم من المطالبة 
بحقوقهـم، وينبغـي للـدول إعـداد 
االقتصاديـة  بالحقـوق  المعنيـة  اللجنـة   3
رقـم  العـام  التعليـق  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
االتفاقيـة  أيــضاً،  انظــر،    .7 الفقــرة   ،20
الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز 
علـى  القضـاء  اتفاقيـة  1؛  المـادة  العنصـري، 
جميــع أشــكال التمييز ضد المرأة، المادة 1؛ 
ذوي  األشـخاص  بحقـوق  المتعلقـة  االتفاقيـة 
 18 رقـم  العـام  التعليـق  2؛  المـادة  اإلعاقـة، 
للجنـة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان 1989 بشـأن 

.7 الفقـرة  التمييـز، 

وتعديلهـا  والسياسـات  القوانيـن 
لــضمان عدم التمييز والمسـاواة.  
حمائيـة  تشـريعات  سـن  وعليهـا 
القــوانين  تطبيــق  وضمـان 
تناولـت  وكلمـا  حيـث  وإعمالهــا، 
الوضـوح  مـن  بمزيـد  التشـريعات 
سـاهمت  بعينهـا،  تمييـز  حـاالت 
المرتبـط  الوصـم  مكافحـة  فـي 

بهـا.

ومـن األمـور األساسـية لمكافحـة 
هـذه الظاهـرة التمييزيـة، تنظيـم 
واسـعة  ودعــوة  توعيــة،  حمـالت 
النطـاق بشـأن مختلـف المسـائل، 
الملصقـات  ذلـك  يشـمل  وقـد 
والتلفـاز  واإلذاعــات  والكتيبــات 
والمواقـع اإللكترونيـة وغيـر ذلـك 
مـن وسـائل اإلعـالم، إضافـة إلـى 
ضرورة اعتماد سياسـة لمناهضة 
الوصمـة االجتماعيـة ضمن جملة 
لمواجهـة  االحترازيـة  التدابيـر 
ذلـك  فـي  بمـا  كورونـا،  فيـروس 
النفسـي  الدعـم  برامـج  تقديـم 

للمصابيـن. واالجتماعـي 

التعليمـات  أن  ممـا ال شـك فيـه، 
الخاصـة بعـدم مخالطة الشـخص 
الحامـل للمـرض ليـس معنـاه أنـه 
ويجـب  ذنبـاً،  ارتكـب  أو  موصـوم 
الغـرض  ولكـن  عليـه،  يعاقـب  أن 
العـدوى  مـن  أنفسـنا  حمايـة  هـو 
اإلجـراءات  هـذه  تكـون  أن  علـى 
مؤقتـة إلـى أن يـزول خطـر نقلـه 
لآلخريـن، ووجـوب تقديـم الدعـم 
والمخالطيـن  للمرضـى  النفسـي 

أجمـع. وللمجتمـع  لهـم 
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مـن منـا كان يتوقـع أن يشـهد 
عالمنـا المعاصـر حدثـاً جلـاًل 
كهـذا؟! نحـو 300 مليون طالب 
يغيبـون  العالـم  مسـتوى  علـى 
واقـع  دراسـتهم،  مقاعـد  عـن 
فرضتـه  الصعوبـة  فـي  غايـة 
كورونـا  فيـروس  جائحـة 
إعـالن  فمنـذ   ،)COVID-19(
منظمـة الصحـة العالميـة عـن 
المسـتجد،  الفيـروس  تفشـي 
العالـم  بلـدان  معظـم  أغلقـت 
مـن  انطالقـاً  المـدارس، 
لحقـوق  الدولـي  القانـون  أن 
شـخص  لـكل  يكفـل  اإلنسـان 
مسـتوى  أعلـى  فـي  الحـق 
بلوغـه،  يمكـن  الصحـة  مـن 
تدابيـر  باتخـاذ  الـدول  ويُلـِزم 
العامـة،  الصحـة  تهديـد  لمنـع 
الفضلـى لألطفـال  والمصالـح 
التـي  األزمـة  هـذه  ظـل  فـي 
تأتـي فـي مقدمتهـا اعتبـارات 
الصحـة العامـة، ودرء أيٍّ مـن 
تنطـوي  قـد  التـي  المخاطـر 
فـي  األطفـال  وجـود  علـى 
مدارسـهم خالل هـذه األوقات 

الخطـرة.

مالييـن  تعليـم  انقطـاع  إن 
يأتـي  العالـم،  حـول  الطـالب 
فـي ظـل واقع يعاني بالفعل من 
حيـث  عالميـة،  تعليميـة  أزمـة 
تظهـر مؤشـرات البنـك الدولي 
ال  الذيـن  الطـالب  نسـبة  أن 
الفهـم  أو  القـراءة  يسـتطيعون 
فـي  بلغـت  العاشـرة،  فـي سـن 
ومتوسـطة  منخفضـة  البلـدان 
الدخـل قبيـل تفشـي الفيـروس 
53%.  ولنـا أن نتخيـل مـا قـد 
الجائحـة  هـذه  إليـه  تفضـي 
المعانـاة،  هـذه  تفاقـم  مـن 

المباشـرة  اآلثـار  علـى  عـالوة 
األطفـال  علـى  تعـود  التـي 
القلـق  تثيـر  والتـي  والشـباب، 
فـي هـذه المرحلـة مـن األزمـة، 
التعلّـم،  بخسـائر  المتمثلـة 
مـن  التسـرب  معـدالت  وزيـادة 
المسـاواة  وانعـدام  الدراسـة، 
الـذي  التعليميـة،  النظـم  فـي 
يعانـي منـه معظـم البلـدان، ال 

منهـا. الفقيـرة  سـيما 

تحديـاً  يفـرض  الواقـع  هـذا 
الحكومـات  علـى  جديـداً 
وفـاًء  تواجهـه،  أن  والـدول 
فـي  الحـق  تجـاه  بالتزاماتهـا 
اسـتجابة  ولضمـان  التعليـم.  
بشـكل  التعليميـة  األنظمـة 
منظمـة  أوصـت  مناسـب، 
األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
الـدول  )اليونسـكو(  والثقافـة 
حلـول  إيجـاد  علـى  بالعمـل 
التكنولوجيـا  علـى  قائمـة 
المتطورة أو البسيطة، أو حتى 
من دون اسـتخدام التكنولوجيا 
لضمـان انتظـام عمليـة التعلّـم 

. ريتها واسـتمرا

حـول  الحقوقيـة  المؤسسـات 
توصياتهـا  لهـا  كانـت  العالـم 
فـي هـذا الصـدد، حيـث أكـدت 
ضـرورة اسـتخدام التعلـم عبـر 
اإلنترنـت للتخفيـف مـن األثـر 
التدريـس  لفقـدان  المباشـر 
األدوات  وضمـان  المعتـاد، 
الطفـل  حقـوق  تحمـي  التـي 
أوصـت  كمـا  وخصوصيتـه، 
التدابيـر  باتخـاذ  الحكومـات 
التـي  اآلثـار  مـن  للتخفيـف 
سـتترتب علـى األطفـال الذيـن 
حواجـز  أصـاًل  يواجهـون 

إغالق المدارس 
وضرورة إعمال 

الحق في التعليم

نسمة الحلبي
منسقة اإلعالم والعالقات العامة 

في الهيئة المستقلة
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التعليـم،  علـى  حصولهـم  تعيـق 
وذوي  كالفتيـات،  المهمشـين  أو 
بفعـل  والمتضرريـن  اإلعاقـة، 
النزاعـات، كمـا إن الوضع الراهن 
خطـط  فـي  التفكيـر  يتطلـب 
أو  التدريـس  سـاعات  لتعويـض 
وتعديـل  المفقـودة،  التواصـل 
وضمـان  المدرسـية،  الرزنامـة 
للمعلميـن  العـادل  التعويـض 
وموظفـي المـدارس الذين يعملون 
ومحاولـة  إضافيـة،  سـاعات 
الفعلـي  الدراسـة  وقـت  تعويـض 
فـي المـدارس بمجـرد إعـادة فتـح 

المـدارس.

لديهـا  التـي  البلـدان  فـي  أمـا 
غيـر  األطفـال  مـن  كبيـرة  أعـداد 
فقـد  بالمـدارس،  الملتحقيـن 
الجهـود  المـدارس  إغـالق  يهـدد 
معـدالت  زيـادة  إلـى  الهادفـة 
تسـجيل الطـالب ومنـع تسـربهم، 
الثانويـة،  المرحلـة  فـي  وبخاصـة 
بضـرورة  التوصيـة  كانـت  لـذا 
تدابيـر  الحكومـات  تضـع  أن 
إضافيـة لمراقبـة االمتثـال للتعليم 
اإللزامـي، وضمـان قيام مسـؤولي 

بمراقبـة  الحكومييـن  التعليـم 
بمجـرد  المـدارس  إلـى  العـودة 
عـودة  وضمـان  فتحهـا،  إعـادة 
المـدارس. إلـى  األطفـال  جميـع 

منظمـات  أصـدرت  ومؤخـراً، 
تابعـة لألمـم المتحـدة، كجـزء مـن 
لضمـان  عريـض  عالمـي  تحالـف 
إرشـادات  التعليـم،  اسـتمرارية 
الحكومـات  لمسـاعدة  جديـدة، 
فتـح  بشـأن  قـرارات  اتخـاذ  علـى 
محذريـن  بأمـان،  المـدارس 
المسـاواة،  عـدم  تزايـد  أن  مـن 
وتـرّدي األوضـاع الصحيـة، وتّولـد 
القاصريـن،  وعمالـة  العنـف 
سـوى  ليسـت  األطفـال  وزواج 
األمـد  طويلـة  التهديـدات  بعـض 
بسـبب  باألطفـال  تحـّدق  التـي 
المـدارس،  عـن  انقطاعهـم 
إلـى  اإلرشـادات  تطرقـت  كمـا 
عـن  تعـّوض  التـي  الممارسـات 
الوقـت التعليمـي الضائـع، وتعـزز 
والبنـاء  الفعالـة،  التعليـم  طـرق 
المطـّورة،  التعليـم  نمـاذج  علـى 
سـالمة  لضمـان  طـرق  وإيجـاد 
الطـالب وحمايتهـم، بما في ذلك، 

فـي  األساسـية  الخدمـات  توفيـر 
المدرسـة؛ مثـل الرعاية الصحية.

والمسـاعي  الجهـود  هـذه  جـل 
القصـوى  األهميـة  تعكـس 
فـي  التعليـم  فـي  الحـق  إلعمـال 
أي ظـرف كان، ومواجهـة الخطـر 
بتعليـم  المحـدق  المسـبوق  غيـر 
عافيتهـم  وضمـان  األطفـال 
أن  علـى  والتأكيـد  ورفاههـم، 
الحـّق فـي التعليـم أحـد المبـادئ 
عليهـا  يقـوم  التـي  األساسـّية 
جـدول أعمـال التعليـم حّتـى العـام 
أهـداف  مـن   4 والهـدف   ،2030
يُعنـى  الـذي  التنميـة المسـتدامة، 
بحـّق  الكامـل  التمّتـع  بضمـان 
التعليـم باعتبـاره عامـاًل أساسـياً 

التنميـة. لتحقيـق 

إن التحـدي الماثـل اليـوم يتلخـص 
فـي الحـد من اآلثار السـلبية لهذه 
والتعليـم  م  التعلُـّ علـى  الجائحـة 
المدرسـي مـا أمكـن، واالسـتفادة 
إلـى  للعـودة  التجربـة  هـذه  مـن 
بوتيـرة  م  التعلُـّ تحسـين  مسـار 
بمـكان  األهميـة  ومـن  أسـرع، 
السياسـات  واضعـو  يسـتثمر  أن 
ومسـؤولو التعليـم فـي الحكومـات 
الخبرة المكتسـبة من هذه األزمة 
السـتحداث نمـاذج تعلـم جديـدة، 
الجميـع،  إلـى  تصـل  أن  يمكـن 
الطـوارئ،  لحـاالت  والتأهـب 
أكثـر  التعليمـي  النظـام  وجعـل 
وجـه  فـي  الصمـود  علـى  قـدرة 
إلـى  الحاجـة  وإدراك  األزمـات، 
سـد الفجـوات فـي فـرص التعليم، 
وضمـان حصـول جميـع األطفـال 
دون  جيـد  تعليـم  فـرص  علـى 

. تمييـز
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الفلسـطيني  الرئيـس  أعلـن 
الطـوارئ  حالـة  عبـاس  محمـود 
فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة 
لمواجهـة جائحـة كورونـا بتاريخ 5 
آذار 2020 لمـدة 30 يومـاً، التـي 
اشـتملت علـى عـدد مـن التدابيـر 
الوقائيـة واإلجـراءات االحترازيـة 
لمواجهـة جائحـة فايـروس كورونا 
تجديدهـا  وتـم   ،19 المسـتجد 
فـي  الرئيـس  قبـل  مـن  مرتيـن 
وأيار/مايـو  نيسـان/أبريل،  شـهر 

الجـاري.

الطـوارئ  حالـة  إعـالن  يرتـب 
وفقـاً  االلتزامـات  مـن  عـدداً 
الفلسـطيني  األساسـي  للقانـون 
لحقـوق  الدوليـة  والمعاهـدات 
اإلنسـان التـي انضمـت إليهـا دولة 
ملزمـة  تعتبـر  وعليـه  فلسـطين، 
االلتزامـات  إلـى  وإضافـة  بهـا.  
المنصـوص عليهـا، يجـب  العامـة 

يتعلـق  بمـا  خـاص  اهتمـام  إيـالء 
والتعبيـر،  الـرأي  حريـة  باحتـرام 
الكراهيـة  خطـاب  ومواجهـة 
والعنصريـة الـذي قـد ينشـأ عنـه 
العنـف وتهديد السـلم المجتمعي، 
حقـوق  احتـرام  ضمـان  بهـدف 
اإلنسـان والحريـات العامة وحرية 
وقائيـة  تدابيـر  ووضـع  التعبيـر، 
مـن  للحـد  مالئمـة  واحترازيـة 

الفيـروس. انتشـار 

كان لمواقـع التواصـل االجتماعـي 
خطـاب  ظاهـرة  تشـكل  فـي  دور 
وسـائل  توظيـف  وتـم  الكراهيـة، 
لنشـر  االجتماعـي  اإلعـالم 
األفـكار المتطرفـة التـي ال يغيـب 
الكراهيـة  علـى  التحريـض  عنهـا 
والعنـف تجـاه اآلخـر، فـي غيـاب 
والتشـريعية  القانونيـة  البنيـة 
العصريـة، وبخاصـة أن القوانيـن 
لـم  العالقـة  ذات  الفلسـطينية 

صياغتهـا  وإعـادة  تحديثهـا  يتـم 
فـي  التطـورات  مـع  يتناسـب  بمـا 
والتواصـل،  التكنولوجيـا  عالـم 
وسـاهم االنقسـام الفلسطيني في 
بقوانيـن  وقـرارات  قوانيـن  سـن 
األراضـي  جميـع  علـى  تسـري  ال 
الفلسـطينية، فـي غيـاب الحمايـة 
مـن خطاب الكراهية والتحريض.

وغيـر  قويـة  مشـاعر  الكراهيـة 
عقالنيـة تعّبـر عن ازدراء وعداوة، 
وهـي القبُـح والبُغـض حـول شـيء 
الحقـد  أيضـاً،  وهـي،  مـا.  
بالضغينـة  والشـعور  والغضـب 
تجـاه شـخص مـا.  ويتـم التعبيـر 
عـن  وتصـدر  وفعـاًل،  قـوالً  عنهـا 
دولـة أو جماعـة أو أفـراد، وتدعـو 
ويطلـق  الكراهيـة،  إلـى  صراحـة 

الكراهيـة«. »خطـاب  عليهـا 

تعبيـر  أي  فهـو  الخطـاب  أمـا 
يُفصـح عـن آراء أو أفـكار أو نقـل 

)كورونا تعّزز خطاب الكراهية 
والوصمة(

مصطفى إبراهيم
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أي رأي داخلـي أو فكـرة داخليـة 
أن  ويمكـن  خارجـي.   لجمهـور 
عديـدة:  أشـكاالً  الخطـاب  يتخـذ 
أو  لفظيـة،  غيـر  أو  مكتوبـة، 
نشـرها  ويمكـن  فنيـة،  أو  مرئيـة، 
بـأي وسـيلة؛ سـواء عبـر اإلنترنـت 
أو  االجتماعـي  التواصـل  ومواقـع 

التلفزيـون. أو  اإلذاعـة 

وخطـاب الكراهيـة هـو أي تعبيـر 
تجـاه  التمييزيـة  الكراهيـة  عـن 
الـذي  التعريـف،  وهـذا  النـاس.  
يمثـل القاسـم المشـترك األدنـى، 
يجسـد مدى واسـعاً جـداً للتعبير، 
بمـا فـي ذلـك التعبيـر القانونـي.

لذلـك، فـإن هـذا التعريـف يتسـم 
يتـم  كـي  الشـديد  بالغمـوض 
التعبيـر  تحديـد  فـي  اسـتخدامه 
قانونـاً  تقييـده  يمكـن  الـذي 
بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق 

اإلنسـان.

تعريـف  يوجـد  ال  الواقـع،  فـي 
قانونـي دولـي لخطـاب الكراهيـة، 
ومـا ينطـوي عليـه مـن جـدل حـول 
ذلك؛ سواء على المستوى الدولي 
أو الوطنـي، إال أن األمـم المّتحـدة 
اعتمـدت تعريفـاً إجرائيـاً ال يعتبر 
وحسـب  دوليـاً،  قانونيـاً  تعريفـاً 

التعريـف:

خطـاب الكراهيـة هـو أي نـوع مـن 
التواصـل الشـفهي أو الخطـي أو 
السـلوكي، ينطـوي علـى تهّجـم، أو 
أو تمييزّيـة  لغـة سـلبّية  يسـتخدم 
أو  شـخص  إلـى  اإلشـارة  عنـد 
علـى  األشـخاص  مـن  مجموعـة 
أسـاس هوّيتهـم، أّي علـى أسـاس 
دينهـم أو عنصرهـم أو جنسـّيتهم 
نسـبهم  أو  لونهـم  أو  عرقهـم  أو 

آخـر  عامـل  أّي  أو  جنسـهم  أو 
يكـون  مـا  وغالبـاً  يحّددهـم.  
متجـذراً فـي التعّصـب والكراهية، 
وفـي  تفاقمهمـا،  إلـى  ويـؤّدي 
بعـض السـياقات، قـد يكـون مهيناً 

لالنقسـامات. ومسـبباً 

أحيـى فايـروس كورونـا المـوروث 
فـي  كبيـراً  دوراً  ولعـب  الثقافـي 
عـار،  إلـى  المـرض  كل  تحويـل 
واعتبـار اإلصابـة بــ كورونـا عيبـاً 
بـه  المصـاب  ووشـم  وشـؤماً، 
بوصمـة عـار قـد تسـتمر معـه بعد 
شـفائه والقضـاء علـى الفايروس.

ويتـم  المصابـون  ياُلحـق  وقـد 
باعتبارهـم  اجتماعيـاً  نبذهـم 
ورعـب  وخـوف  عـدوى  مصـدر 
مـن المـوت.  فـي المقابـل، يخفـي 
المصابـون حقيقـة إصابتهـم حتى 
المختصـة  الجهـات  قـررت  لـو 
بالحجـر  االلتـزام  منهـم  الطلـب 
المنزلـي، وليـس الحجـر اإللزامي 
النتيجـة  كانـت  وإن  الحكومـي، 
الفحـص  إجـراء  بعـد  سـلبية 

لطبـي. ا

الوصمـة أو السـمة، هـي الرفـض 
لشـخص  الشـديد  االجتماعـي 
وذلـك  النـاس،  مـن  مجموعـة  أو 
ألسـباب اجتماعيـة مميزة مقبولة 
فاعـل  إن  بحيـث  الغالبيـة،  عنـد 
يكـون  للوصمـة  المسـبب  األمـر 
عـن باقـي  بهـا، ومميـزاً  موسـوماً 

المجتمـع. أفـراد 

ألقـت   ،2020/3/1 بتاريـخ 
فـي  الفلسـطينية  الشـرطة 
علـى  القبـض  اهلل،  رام  مدينـة 
مواطنـة فلسـطينية، اعتـدت علـى 
بالمدينـة،  يابانيتيـن  مواطنتيـن 

بسبب فيروس »كورونا«.  وحسب 
مـا ذكـره الناطـق اإلعالمـي باسـم 
زريقـات:  لـؤي  العقيـد  الشـرطة، 
إنـه وبعـد انتشـار فيديـو العتـداء 
يابانيتيـن  مواطنتيـن  علـى  سـيدة 
اهلل  رام  مدينـة  فـي  تقيمـان 
وتعمـالن  عـدة،  سـنوات  منـذ 
تقـوم  يابانيـة  مؤسسـة  فـي 
الشـعب  لدعـم  مشـروع  بعمـل 
الفـور  علـى  قامـت  الفلسـطيني، 
بشـرطة  العامـة  المباحـث  إدارة 
البحـث  بإجـراءات  المحافظـة، 
والتحـري لتحديـد هويـة المشـتبه 
القبـض  إلقـاء  مـن  وتمكنـت  بهـا، 

. عليهـا

وفـي قرية الشـواورة في محافظة 
بيـت لحـم، احتـج مواطنـون علـى 
أفرادهـا  إلـزام  تـم  عائلـة  وجـود 
بالحجـز  الصحـة  وزارة  قبـل  مـن 
تفشـي  مـن  والخـوف  المنزلـي، 
وطالبـوا  القريـة،  فـي  الفايـروس 
بإخراجهـم  المختصـة  السـلطات 

القريـة. مـن 

عـودة  ومـع  غـزة  قطـاع  وفـي 
 ،2020/3/11 فـي  المعتمريـن 
ضـد  كراهيـة  خطـاب  رصـد  تـم 
التواصـل  مواقـع  فـي  المعتمريـن 
سـاخرة  ومطالبـات  االجتماعـي، 
 500 الــ  »المعتمـرون  مثـل 
العائـدون إلـى غزة ماذا سـتفعلون 
معهـم، لتتأكـدوا أنهـم خالـون مـن 
أعددتـم  مـاذا  كورونـا،  فايـروس 
حريصـون  أنكـم  لتقنعونـا  لهـم 
رب  »يـا  آخـر  وعلـق  علينـا؟«، 
داعـش اتفجـر باصاتهـم قبـل مـا 
النعـوت  مـن  وغيرهـا  يصلـوا«.  
والسـب والشـتم بحقهم، وبخاصة 
لـم  غـزة  فـي  الصحـة  وزارة  أن 
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اإللزامـي  للحجـر  تخضعهـم 
الـوزارة  وشـددت  الحكومـي.  
علـى ضـرورة التجـاوب والتعاطـي 
اإلجـراءات  كل  مـع  اإليجابـي 
ومـن  الـوزارة،  عنهـا  تعلـن  التـي 
بينهـا التـزام العائديـن إلـى غـزة، 
بالحجـر  المعتمريـن،  وبخاصـة 
مـن  يومـاً   )14( مـدة  المنزلـي 

عودتهـم. تاريـخ 

خطـاب  الهيئـة  رصـدت  كمـا 
التواصـل  موقـع  علـى  كراهيـة 
ضـد  »فيسـبوك«  االجتماعـي 
الفلسـطينيين  المواطنيـن  أحـد 
باكسـتان،  مـن  عائـداً  كان  الـذي 
الدينيـة  بالمشـاعر  واالسـتهزاء 
»هـدى  العبـارات  بعـض  مثـل 
العشـرات  وقتـل  هلل،  أفـراد   5
عـودة  مـع  وتزامـن  النـاس«،  مـن 
شـيخين مـن غـزة إلـى باكسـتان، 
وبعـد إجـراء الفحـص الطبي تبين 
أن نتيجتهمـا إيجابيـة، مـا صّعـد 

ضدهمـا. الكراهيـة  خطـاب 

وكمـا حـدث فـي قريـة بـدو وقريـة 
قطنـة بعد إصابة مواطنة ووفاتها 

الحقاً.

أصـواٌت  النبـرة  هـذه  وأعقبـت 
مجتمعيـٌة عديـدة بـدأت بخطـاٍب 
تحريضـي وكراهيـة تجـاه العمـال 
الفلسـطينيين، وكأنهم فئة منبوذة 
عـن المجتمـع الفلسـطيني وسـبب 
إلـى  الحـد  وصـل  بـل  الوبـاء، 
علـى  األصـوات  بعـض  تتهـم  أن 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
عـن  بالمسـؤولية  العمـال  أحـد 
وفـاة والدتـه، وذهـب البعـض إلـى 
داخـل  يعمـل  -كونـه  ابنهـا  اّتهـام 
الخط األخضر- بقتلها، وكأن كل 
الغربيـة  الضفـة  كورونـا  إصابـات 

لـم تـأِت نتيجـة عدوى من آخرين.

الكراهيـة  خطـاب  يتسـع  وبـدأ 
والعنـف ضـد العمـال، فمنهـم مـن 
كتب: »ما بشـبعوا جمع مصاري«، 
قادريـن  مـش  معقـول  »مـش 
يتحملـوا قعـاد كـم يـوم«، »يقيسـوا 
هاألسـبوعين سـيغر«، إضافة إلى 
عبـارات أخـرى تحـرض ضدهـم، 
يتعامـل  بـدأ  البعـض  أن  لدرجـة 
ويبـدو  منبـوذة،  كطبقـة  معهـم 
بلسـان  الناطـق  دفـع  مـا  هـذا  أن 
الحكومـة في اليـوم التالي لتوجيه 
خطاٍب اتسـم بالتقديـر واالحترام 
للعمـال، وخاطب قلوبهم وعقولهم 

مـن أجـل العـودة إلـى منازلهـم.

الكراهيـة  خطـاب  اشـتد  وكذلـك 
الفلسـطينيين  العمـال  ضـد 
العامليـن في داخل إسـرائيل، بعد 
فـي  الحكومـة  رئيـس  طالـب  أن 
رام اهلل د. محمـد اشـتية جميـع 
الذيـن  الفلسـطينيين،  العمـال 
يعملون في األراضي الفلسـطينية 
بـ«العـودة   ،1948 العـام  المحتلـة 
اإلجـراءات  ضمـن  بيوتهـم«،  إلـى 
التـي تتخذهـا الحكومـة لمكافحـة 
»كورونـا«  فيـروس  انتشـار 

. لمسـتجد ا

رسـالة صوتيـة  فـي  اشـتية  وقـال 
األمنيـة  األجهـزة  قـادة  إلـى 
الخطـوة  هـذه  إن  الفلسـطينية، 
التطـورات  ضـوء  »علـى  جـاءت 
فـي  والمتتاليـة  الخطيـرة 
حظـر  وإجـراءات  إسـرائيل، 
إلـى  مشـيراً  المتوقعـة«،  التنقـل 
أن مطالبتـه أتـت »حمايـة للعمـال 

سـالمتهم. علـى  وحفاظـاً 

التـي  الطـرق  مـن  العديـد  هنـاك 

الفلسـطيني  للمجتمـع  يمكـن 
تقـوم  أن  الفلسـطينية  والسـلطة 
لمكافحـة خطـاب  وتعتمدهـا  بهـا 
الكراهيـة وتأثيـره، وأهمها تمكين 
خطـاب  مواجهـة  مـن  المواطنيـن 
التـي  واالنقسـامات  الكراهيـة 
يسـعى إلـى تحقيقهـا، وأن تتحمـل 
الدولة مسؤولّية تنفيذ السياسات 
والبرامـج الخاصـة بعـدم التمييـز 
وحقـوق اإلنسـان بشـكل مناسـب.  
العالقـة،  ذات  الفاعلـة  وللجهـات 
والفعالّيـات  اإلعـالم  كوسـائل 
المجتمـع،  فـي  واألفـراد  الدينّيـة 
دور ومسـؤولية فـي تحقيـق منـاخ 
وبيئـة مجتمعيـة ترفـض الكراهيـة 

والعنـف.

فـي  بـه  يقـوم  دور  الجميـع  لـدى 
الكراهيـة،  خطـاب  مواجهـة 
وبخاصـة فـي ظـل الترابـط عبـر 
شـبكة اإلنترنـت ومواقـع التواصل 
شـراكات  وتأسـيس  االجتماعـي، 
الكراهيـة،  خطـاب  مكافحـة  فـي 
والتضامـن مـع من يتم اسـتهدافه، 
ودعمهـم  الضحايـا  ومسـاعدة 
قانونيـاً، وضمـان إيصـال صوتهـم 

أنفسـهم. عـن  الدفـاع  فـي 
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الصـادرة  اإلحصائيـات  تشـير 
عـن الجهـاز المركـزي لإلحصاء 
عـدد  أن  إلـى  الفلسـطيني 
فـي  الفلسـطينيين  العامليـن 
)داخـل  اإلسـرائيلية  المنشـآت 
الخـط األخضـر والمسـتعمرات 
اإلسـرائيلية( قـد بلـغ 135 ألـف 
ألـف   24 منهـم  وعاملـة،  عامـل 
المسـتعمرات  فـي  عامـل/ة 
اإلسـرائيلية.  ويشـكل العاملـون 
المنشـآت  فـي  الفلسـطينيون 
 %15 حوالـي  اإلسـرائيلية 
العاملـة  القـوى  مجمـوع  مـن 

. لفلسـطينية ا

يتعـرض العاملـون الفلسـطينيون 
فـي المنشـآت اإلسـرائيلية إلـى 
العديـد مـن االنتهـاكات والتمييز 
واضـح  خـرق  فـي  العنصـري، 
للحقـوق المنصـوص عليهـا فـي 
االتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة.  
علـى  الوقـوف  مـن  بـد  ال  وهنـا 
الفلسـطينيين  العامليـن  معانـاة 
اإلسـرائيلية،  المنشـآت  فـي 
فايـروس  تفشـي  مـع  وبخاصـة 
هـذا  كان  ولطالمـا  كورونـا.  
المسـتويين  علـى  مغيبـاً  الملـف 
لغيـاب  والشـعبي  الرسـمي 
اهتمـام الدولـة بهـذه الفئـة مـن 
عليهـم  واعتمادهـا  العمـال، 
السـوق  إلـى  األمـوال  ضـخ  فـي 
الرتفـاع  نظـراً  الفلسـطينية، 
فـي  بالعمـال  مقارنـة  رواتبهـم 
إن  الفلسـطينية.   األراضـي 
فايـروس  جائحـة  انتشـار 
الجهـات  جميـع  دفـع  كورونـا 
إلـى  والشـعبية  الرسـمية 
علـى  العمـال  قضيـة  تحويـل 
مـن  خوفـاً  األولويـات،  رأس 
األراضـي  إلـى  المـرض  نقـل 

اختالطهـم  نتيجـة  الفلسـطينية 
حيـث  اإلسـرائيلي،  بالمجتمـع 
تشـير اإلحصائيـات إلـى ارتفـاع 
حوالـي  إلـى  المصابيـن  أعـداد 
بالمجتمـع  مقارنـة  حالـة   4500
الفلسـطيني الـذي بلـغ فيـه عدد 
 106 اللحظـة  حتـى  الحـاالت 

حـاالت.

يتعـرض  التـي  االنتهـاكات 
المنشـآت  فـي  العاملـون  لهـا 

: ئيلية ا سـر إل ا

الحق في الوصول إلى العمل:  •
الفلسـطيني  العامـل  يعانـي 
اليومـي  والقهـر  اإلذالل  مـن 
أثنـاء  العبـور  نقـاط  علـى 
الذهـاب إلـى العمـل واإليـاب 
العامـل  يضطـر  حيـث  منـه، 
قبـل  بيتـه  مـن  للخـروج 
لضمـان  طويلـة  سـاعات 
عملـه  مـكان  إلـى  الوصـول 
نتيجـة االكتظـاظ الكبير على 
المعابـر الـذي يشـهد اإلذالل 
واإلهانـة للكرامـة اإلنسـانية، 
مـن خـالل التفتيـش المهيـن، 
البوليسـية،  والـكالب 
أحيانـاً،  العـاري  والتفتيـش 
والعبـث بالطعـام والمالبـس، 
والضـرب،  واإلهانـة، 
طويلـة  لسـاعات  واالنتظـار 
توفـر  وعـدم  المطـر،  تحـت 
مـع  تتناسـب  عامـة  مرافـق 
احتياجـات العمـال وعددهـم.  
وتشـكل رحلـة العذاب اليومي 
مصـدر  الفلسـطيني  للعامـل 
مـن  وحرمـان  وإجهـاد  تعـب 
حيـث  االجتماعيـة،  الحيـاة 
يضطـر للذهـاب مـن السـاعة 
الثالثـة فجـراً ليعـود السـاعة 

واقع العاملين 
في المنشآت 

اإلسرائيلية

أنس بواطنة
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السـابعة مسـاء، فيعيـش غربـة 
قسـرية عن محيطة ومجتمعة.  
هـذه  مـن  المـارون  ويفتقـد 
اإلحسـاس  إلـى  الحواجـز 
باألمـن، حيـث شـهدت العديـد 
بـارد  بـدم  القتـل  عمليـات  مـن 
علـى  الفلسـطينيين  للعمـال 
أهمهـا  طويلـة،  سـنوات  مـدار 

ترقوميـا. حاجـز  مجـزرة 

أمـا فيمـا يتعلـق بالعامليـن بـدون 
المـوت  رحلـة  فتلـك  تصاريـح، 
العامـل  يتـم فيهـا اسـتغالل  التـي 
يبـدأ  بشـع،  بشـكل  الفلسـطيني 
وشـراء  السماسـرة  خـالل  مـن 
التصاريـح التـي يصل ثمن الواحد 
شـهرياً،  شـيكل   2500 إلـى  منهـا 
طـرق  عبـر  العمـال  تهريـب  ويتـم 
قانونيـة  غيـر  وسـيارات  وعـرة 
شـهدت العديد من الحوادث التي 
شـهداء  مـن  العديـد  فيهـا  سـقط 
خاللهـا  ويتعـرض  العيـش،  لقمـة 
اليوميـة  المطـاردة  إلـى  العامـل 
الجيـش  قبـل  مـن  النـار  وإطـالق 
ودفـع  واالعتقـال،  اإلسـرائيلي، 
يضطـر  كمـا  الماليـة،  الغرامـات 
العاملـون للمبيـت ألكثـر مـن شـهر 
فـي أماكـن العمـل التـي ال تراعـى 
والسـالمة  الصحـة  معاييـر  فيهـا 
وال  الالئـق،  والعمـل  المهنيـة 
اآلدميـة،  الحيـاة  مـع  تتناسـب 
العامليـن  مـن   %65 أن  وبخاصـة 
في المنشـآت اإلسرائيلية يعملون 

والتشـييد. البنـاء  قطـاع  فـي 

يتعـرض العمـال إلـى العديـد  •
المتعلقـة  االنتهـاكات  مـن 
سـاعات  فـي  بالتالعـب 
الرسـمية،  والعطـل  العمـل، 
والتمييـز  الراتـب،  وقسـيمة 

أسـاس  علـى  األجـور  فـي 
عنصـري قائـم علـى التمييـز 
اإلسـرائيلية  العمالـة  بيـن 
الفلسـطينية،  والعمالـة 
والتنصـل مـن عـالج إصابـات 
األتعـاب،  ودفـع  العمـل، 
عمـل  عقـود  وجـود  وعـدم 
جماعيـة، ودفـع رسـوم تنظيم 
الهسـتدروت  لصالـح  نقابـي 
الحصـول  دون  اإلسـرائيلي، 
النقابيـة،  الخدمـات  علـى 
وسـحب التصاريـح، والنصـب 

واالحتيـال.

والسـالمة  • الصحـة  معاييـر 
فايـروس  ظـل  فـي  المهنيـة 
الصحـة  تعـّرف  كورونـا: 
والسـالمة المهنيـة بأنهـا جميع 
واإلجـراءات  االحتياطـات 
واالحتياجات الوقائية والطبية 
كل  حمايـة  علـى  تعمـل  التـي 
إلـى  التعـرض  مـن  مهنـة  ذي 
عملـة  أثنـاء  العمـل  إصابـات 
الذهـاب  أثنـاء  أو  بسـببه  أو 
العـودة منـه.  وتعـرف  أو  إليـه 
العالميـة  الصحـة  منظمـة 
الدوليـة  العمـل  ومنظمـة 
المهنيـة  والسـالمة  الصحـة 

بأنهـا: »المحافظـة علـى إدامـة 
وعقليـاً  جسـدياً  الفـرد  صحـة 
واجتماعيـاً داخـل موقـع عملـه، 
األسـس  اتبـاع  خـالل  مـن 
الالزمـة  والوقائيـة  الصحيـة 
والكافيـة عنـد انحـراف صحته 
بسـبب ظـروف العمـل«.  وقـد 
جـاء فـي البنـد »ب« مـن المـادة 
الدولـي  العهـد  فـي   7 رقـم 
الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
»علـى  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
توفـر ظـروف عمـل  أن  الـدول 
والصحـة  السـالمة  تكفـل 

. » لمهنيـة ا

كما جاء في االتفاقية الدولية  •
العمال  جميع  حقوق  لحماية 
المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 
المادة  في   1990 للعام   )45(
»يتمتع  )أ(  البند   )25( رقم 
ال  بمعاملة  المهاجرون  العمال 
تقل مراعاة عن المعاملة التي 
العمل  دولة  تنطبق على رعايا 
حيث  ومن  األجر،  حيث  من 
أي  األخرى؛  العمل  شروط 
أجر العمل اإلضافي، وساعات 
األسبوعية،  والراحة  العمل، 
وأيام العطلة المدفوعة األجر، 
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وإنهاء  والصحة،  والسالمة، 
عالقة االستخدام، وغير ذلك 
من شروط العمل التي يغطيها 
هذا المصطلح بموجب القانون 

الوطني والممارسة الوطنية.

من   )28( رقم  المادة  ونصت 
االتفاقية نفسها على أن »للعمال 
الحق  أسرهم  وأفراد  المهاجرين 
تكون  طبية  عناية  أي  تلقي  في 
لحفظ  عاجلة  بصورة  مطلوبة 
حياتهم أو لتالفي ضرر ال يمكن 
عالجه يلحق بصحتهم، وذلك على 
أساس المساواة في المعاملة مع 
رعايا الدولة المعنية.  وال يحرم 
الطبية  العناية  هذه  من  هؤالء 
فيما  مخالفة  أي  بسبب  الطارئة 

يتعلق باإلقامة أو االستخدام«.

على  أن  يتضح  سبق  مما 
توفير  اإلسرائيلي  المشغل 
الوقائية  االحتياجات  جميع 
صحة  لحماية  الطبية  والتدابير 
وجوده  عن  النظر  بغض  العامل 
بدون  أو  تصريح  وفق  العمل  في 
انتشار  أعقاب  في  ولكن  ذلك، 
المشغل  تنصل  كورونا،  فايروس 
بيئة  توفير  من  اإلسرائيلي 
مبيت  أو  للعاملين  مناسبة  عمل 
يتناسب مع طبيعة المرحلة وقوة 
الوباء وانتشاره الواسع، بل وصل 
إلى حد تجرد فيه من اإلنسانية، 
الذين  العمال  إلقاء  خالل  من 
فايروس  أعراض  عليهم  يظهر 
كورونا على الحواجز اإلسرائيلية 
دون احترام لكرامة اإلنسان، وفي 
الحكومة  عمدت  ذلك  أعقاب 
جميع  دعوة  إلى  الفلسطينية 
بيوتهم  إلى  العودة  إلى  العاملين 
بين  المرض  تفشي  من  خوفاً 

دولة  تنصل  ظل  في  صفوفهم، 
االحتالل من تطبيق القانون عبر 
توفير العالج لهم أسوة بالعاملين 

اإلسرائيليين.

في  العاملين  تجاه  المسؤوليات 
المنشآت اإلسرائيلية:

اإلسرائيلي  • االحتالل  مطالبة 
الفلسطينيين  العمال  بتعويض 
أسوة  القسري  التعطيل  عن 

بالعمال اإلسرائيليين.

الصحة  • معايير  تطبيق   
على  المهنية  والسالمة 
العاملين دون تميز مع نظرائهم 
جميع  وتوفير  إسرائيل،  في 
والتدابير لضمان  االحتياجات 
معايير  مع  تتناسب  عمل  بيئة 

العمل الالئق.

بتحمل  • االحتالل  دولة  إلزام 
مسؤولياتها تجاه تقديم العالج 
إصابتهم  حال  في  للعمال 
أي  أو  كورونا،  بفايروس 

أمراض أخرى.

الداخلي،  المستوى  على  أما 
الحكومة  تتحمل  أن  من  بد  فال 
توفير  مسؤولية  الفلسطينية 
للعامل  والكرامة  الحماية 

الفلسطيني من خالل:

من  • طوارئ  لجان  تشكيل 
والمكلفين  الواجب  أصحاب 
والشركاء  القانون  بإنفاذ 
مع  للتعامل  المجتمعيين 
العمال بشكل يحفظ كرامتهم، 
المساواة  من  أساس  وعلى 
المجتمع،  أفراد  بباقي  أسوة 
من  مجموعة  لوحظت  حيث 
كرامة  تمس  التي  السلوكيات 
العامل الفلسطيني؛ مثل رشهم 

غيرهم  دون  المعقمة  بالمواد 
الذين  المجتمع  أفراد  من 
بين  يومي  بشكل  يتحركون 
الفلسطينية،  والقرى  البلدات 
ال  أخبار  تداول  خالل  ومن 
مثل  العاملين؛  حقوق  تحترم 
»إلقاء  مصطلحات  استخدام 

القبض أو التبليغ ...(.

اإلسرائيلية  • االنتهاكات  توثيق 
الفلسطينيين،  العمال  بحق 
عاجلة  رسائل  وإرسال 
وبخاصة  الدولية،  للمنظمات 
إللزام  الدولية،  العمل  منظمة 
حقوق  باحترام  إسرائيل 

اإلنسان.

الصحة  • وزارة  تتحمل  أن 
تجاه  مسؤولياتها  الفلسطينية 
توفير الفحص الطبي والعالج 
بإصابتهم  المشتبه  للعاملين 
لتفشي  منعاً  بالفايروس 
انطالق  نقاط  وبناء  المرض، 
له في فلسطين، وبخاصة في 

األرياف الفلسطينية.

توفير  • الحكومة  تتحمل  أن 
للعمال  للحجر الصحي  أماكن 
بيوتهم  في  يملكون  ال  الذين 
الصحي  للحجر  إمكانية 
واالنفصال عن أفراد األسرة.

اإلنسان  • حقوق  ثقافة  تعزيز 
تجاه العمال الفلسطينيين، من 
خالل توعية المجتمع بالتعامل 
الفئات  من  كغيرهم  معهم 

العاملة في فلسطين.

لتوفير  • عاجل  تشكيل صندوق 
في  للعاملين  كريمة  حياة 
في  عملهم  وقف  أعقاب 

المنشآت اإلسرائيلية.
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إن  حيـث  التغييـر،  وقـت  حـان 
اسـتخدام األسـاليب والمنهجيـات 
ذاتهـا فـي التعاطـي مـع تحديـات 
الواقـع أو مـع معالجاتـه، سـيكون 
أمـراً ممـاًل ال طائـل منـه.  ومـن 
يطالهـا  أن  يجـب  التـي  األمـور 
التغيير، هو طريقة التدخالت مع 
السـلطات لصالـح قضايـا حقـوق 
اإلنسـان، إذ يتوجـب االنتقـال مـن 
تذكيـر  علـى  يقـوم  الـذي  النهـج 
بالتزاماتهـا  )فقـط(  السـلطات 
الدولـي  القانـون  قواعـد  بموجـب 
والوطنـي، ومـن سـرد نصوصهـا، 
إلـى نهـج أكثـر فاعليـة يقـوم علـى 
القانونيـة،  بااللتزامـات  التذكيـر 
بالنصيحـة  مقتـرن  ولكنـه 
والمسـاندة وتقديـم يـد العـون فـي 
والتوجيهـات  المقترحـات  مجـال 
والمشـورة، وتقييـم مسـتوى األداء 
فيمـا يتعلـق بالمعالجـات الفضلـى 

األزمـة،  وقـت  فـي  للسـلطات 
تحققـت  نجـاح  قصـص  وتقديـر 
نهـج  وهـو  األداء،  هـذا  خـالل 
بقـوة  جذبهـا  خاللـه  مـن  يمكننـا 
ورشـاقة لمشاهدات تجعلها تقدم 
علـى  الجانبيـة  لألضـرار  حلـوالً 
بتمهيدهـا. تقـوم  التـي  الطريـق 

مـن  كورونـا  أزمـة  جمـدت  لقـد 
السياسـية  الحسـابات  فـورة 
مجتمعنـا،  مفاصـل  أوهنـت  التـي 
الداهـم  للخطـر  االنتبـاه  لصالـح 
االهتمـام  وجعلـت  كورونـا،  مـن 
بالحـق فـي الصحـة أولويًة، جعلت 
أطـراف  علـى  تقـف  السـلطات 

واسـتعداداً. أهبـًة  أصابعهـا، 

مـن  المطلـوب  هـو  مـا  ولكـن 
المؤثريـن الفاعليـن مـن حقوقيين 
وغيرهـم  ومراقبيـن  وإعالمييـن 
إزاء أداء السـلطات فـي مواجهـة 

سيسـتخدمون  هـل  كورونـا؟ 
علـى  ذاتهـا،  التقليديـة  أدواتهـم 
أهميتهـا، فـي رصـد انتهاكاتهـا أو 
سياساتها أو برامجها وتدابيرها، 
أم سـيطورون أدواتهـم ومهاراتهـم 

الواقـع؟ حـال  لتعديـل 

نعـم وبحـق، يجـب تطويـر مهـارات 
علـى  والرقابـة  التعامـل  وآليـات 
أداء السـلطات فـي زمـن الكورونـا 
... وسوف أقدم المهارات التالية 

فـي هـذا السـياق:

المهارة األولى:
مالحظاتـك،  وسـجل  ارصـد 
أنهـا  لتضمـن  لغتـك  وراقـب 
وترنـو  ونزيهـة وشـفافة،  مسـتقلة 
وتسـعى  العامـة،  المصلحـة  إلـى 
إلـى سـمو مبـدأ سـيادة القانـون، 
كرامـة  واحتـرام  التمييـز،  ومنـع 

وحقوقـه. اإلنسـان 

مهارات التواصل مع السلطات
في مواجهة كورونا

بهجت الحلو
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المهارة الثانية:

اقتـرب مـن السـلطات للمسـاهمة 
مسـتخدماً  الحـال،  تصويـب  فـي 
ووسـائل  العالقـات،  شـبكة 
االتصـال  وسـبل  التكنولوجيـا 
اإلعـالم  ومنصـات  والتواصـل، 
مسـاحة  مـن  وزد  المجتمعـي، 
الثقـة، وال تجعـل تراكـم اعتبـارات 
التجـارب السـابقة تشـوش الغايـة 
النبيـل  الهـدف  أو  الواضحـة، 
الرامـي إلى تحصين المجتمع من 
شـرور الجائحـة، وقـدم نصيحتـك 
وخبرتـك ورؤيتـك دون حساسـية 
أو حسـابات أو خشـية من انتقاد.

المهارة الثالثة: 

النجاحـات،  علـى  الضـوء  سـلط 
واسـتثمر هـذه الطاقـة للفـت نظر 
السـلطات التـي تعيـش مفاجئـات 
يسـرها  والتـي  الجائحـة،  هـذه 
تقديـر نجاحهـا، وشـجعها لتحقـق 
قصـة نجاح أخـرى لصالح الفئات 
وفقـراً،  حاجـة  األكثـر  والمناطـق 
واجعـل مـن مكافـأة النجـاح، دفـع 
آخـر،  نجـاح  صنـع  إلـى  الناجـح 

اإليجابيـة. مسـاحة  وعـزز 

المهارة الرابعة: 
واٍع  بتغافـل  الشـائعات  واجـه 
مـن  واطلـب  يقـظ،  وبثبـات 
المعلومـات  تقـدم  أن  السـلطات 
الصحيحـة بسـرعة، وأن تنشـرها 
أو  تباطـؤ  دون  المـأل  علـى 
انتقـاص، وأخبرهـا أن أي فجـوة 
فـي المعلومـات الصحيحـة سـوف 
عليهـا  وأن  الشـائعات،  تعبئهـا 
فـي  الكاملـة  المعلومـات  تقديـم 
والحيويـة  بالقـوة  األزمـة  وقـت 
بهـا  تقـوم  التـي  ذاتهـا  والسـرعة 
فـي مالحقـة مروجـي الشـائعات، 
وانصحهـا بـأن إخفـاء المعلومـات 
ثقـة  يقـوض  سـوف  الحقيقـة  أو 
معهـا  وسـتتقوض  بهـا،  النـاس 
وتجعلهـا  السـابقة،  نجاحاتهـا 
مـن  والتهكـم  للنقـد  عرضـة 
المتربصيـن بهـا، وبـأن الشـفافية 
إلـى  النـاس  وصـول  وتمكيـن 
التـزام  بمثابـة  هـو  المعلومـات 
وإعمالـه  تطبيقـه  يكـون  سـوف 
أيضـاً،  السـلطات  صالـح  فـي 
علـى  المشـروعية  وسـيضفي 

إجراءاتهـا.

المهارة الخامسة: 
ليـس  للسـلطات  القانـون  قـدم 

بصيغتـه اآلمـرة فحسـب، بـل بمـا 
الهدايـة  مكنـات  مـن  يتضمنـه 
التـي  واإلسـناد  والتوجيـه  والقـوة 
تخاطـب بهـا نصوصـه السـلطات، 
لتمكينهـا مـن الوفـاء بالتزاماتهـا، 
الدولـي  القانـون  بـأن  وذكرهـا 
لحقـوق اإلنسـان قـد دعاهـا عنـد 
الطـوارئ  وقـت  وفـي  الحاجـة، 
المسـاعدة  لطلـب  والجائحـات، 
أشـارت  )كمـا  الدولييـن  والعـون 
المـادة الثانيـة مـن العهـد الدولـي 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
واالجتماعيـة والثقافيـة( ودعاهـا 
كـي ال تقـف عاجـزة بسـبب شـح 
علـى  تعمـل  بـل  اإلمكانيـات، 
لمواردهـا  األقصـى  االسـتخدام 
البشـرية واللوجسـتية بأحسـن مـا 
يتفهـم  قـد  القانـون  وبـأن  يكـون، 
إلعالـة  الكاملـة  قدرتهـا  عـدم 
غيـر  لكنـه  مواطنيهـا،  جميـع 
تتراجـع  أن  للسـلطات  مسـموح 
بالمـس  وتقـوم  للـوراء،  خطـوة 
وحرياتهـم.   مواطنيهـا  بحقـوق 
مثـاًل،  السـلطات،  حـق  مـن  نعـم، 
تقييـد حريـة وحركـة المحجوريـن 
وإجـراءات  تدابيـر  وفـق  مؤقتـاً 
لصالـح المجتمـع، ولكـن ليـس من 
حقهـا مصـادرة حريـة التعبيـر أو 
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الـكالم فـي المجتمـع، إال بموجـب 
عليهـا  نـص  التـي  القيـود  تلـك 

القانـون.

المهارة السادسة:
 اطلب مقابلة السلطات، واعرض 
واسـتخدم  متابعاتـك،  عليهـا 
)قـدر  الشـهيرة:  التقييـم  ثالثيـة 
ثـم انتقـد ثـم شـجع( قـدر جهـود 
السـلطات وتدابيرهـا في مواجهة 
فـي  بطئهـا  انتقـد  ثـم  كورونـا، 
والفئـات  القطاعـات  مسـاعدة 
المهّمشـة المتضـررة مـن النسـاء 
والفقـراء  والعمـال  واألطفـال 
اإلعاقـة،  ذوي  واألشـخاص 
المناطـق  سـكان  مـن  وغيرهـم 
والحدوديـة،  والنائيـة  البعيـدة 
وتلـك القابعـة خلـف الجـدار، ثـم 
رغـم  االسـتمرار  علـى  شـجعها 
وتحقيـق  والتحديـات  العوائـق 
فـي  والنجـاح  القـوة  مـن  مزيـد 

كورونـا. مواجهـة 

المهارة السابعة: 
خـط  فتـح  علـى  السـطات  شـجع 
لتسـتمع  المواطنيـن  مـع  مباشـر 
األمـر،  فـي  وتشـاورهم  إليهـم، 
أن  أجـل  مـن  ليـس  وتشـاركهم، 

تنصـاع وتنفـذ لـكل مـا يقـال لهـا، 
ألنهـا فـي النهايـة هـي المسـؤولة 
أجـل  مـن  ولكـن  النتيجـة،  عـن 
المواطـن  مكانـة  علـى  التأكيـد 
الشـعب  مبـدأ  وتطبيـق  وكرامتـه، 
والسـلطة،  المشـروعية  مصـدر 
التـي  المسـافة  نـدوب  ولجسـر 
وسـنوات  السياسـة،  حفرتهـا 
الوسـاطات،  وفشـل  الفقـر، 
الكراهيـة  خطـاب  عّمقهـا  التـي 

اإلنسـان. حقـوق  وانتهـاكات 

المهارة الثامنة: 
وحـدك،  السـلطات  تراقـب  ال 
األخـرى  األجسـام  رقابـة  وشـجع 
دون  والقضائيـة،  البرلمانيـة 
الشـرعيات  لموضـوع  اسـتحضار 
ألن  السياسـة،  علـى  المسـحوبة 
حمايـة العنـب فـي زمـن الكورونـا 
مقـدم علـى جلـد الناطـور، وعـزز 
والرقابـة  اإلعـالم  رقابـة  مـن 
المجتمعيـة باسـتخدام عيـن ويـد، 
قواعـد  احتـرام  تراقـب  األولـى 
القانـون، والثانيـة تقـدم النصيحة 

واإلسـناد. والتوجيـه 

فـي  التغييـر  وقـت  حـان  نعـم، 
وأنماطهـا،  حياتنـا  أسـاليب 

الوقـت  وفـي  أفعالنـا،  وردود 
الـذي أضحـى فيـه كل شـيء فـي 
زمـن كورونـا ليـس كسـابقه، تبقـى 
لحمايـة  السـلطات  التزامـات 
حقـوق اإلنسـان ثابتـة راسـخة ال 
انتقاصهـا  أو  مصادرتهـا  يمكـن 
بعـد  يومـاً  تكبـر  بـل  أو تجزئتهـا، 
يـوم، ويصبـح موضـوع حمايـة تلك 
الحقـوق أكثـر جـدوى وحساسـية 
وبخاصـة  الطـوارئ،  أوقـات  فـي 
فـي مواجهـة كورونـا، هـذا الوبـاء 
بيـد  المتنمـر،  الطائـش  الكونـي 
وتطويـر  تغييـر  هـو  المهـم  أن 
األدوات والوسـائل والمهـارات في 
التعامـل وفـي آليـات التدخـل مـع 
السـلطات، أثنـاء قيامهـا بتطبيـق 
وتقصيـراً،  وفـاًء  التزاماتهـا 
يسـتند  الـذي  التغييـر  ذلـك 
آن،  فـي  والتعـاون  الرقابـة  إلـى 
إلـى  ويسـعى  النجاحـات،  ويقـدر 
النهـوض  وإلـى  الفجـوات،  جسـر 
هـذا  مواجهـة  فـي  الجماعـي 
الحـق  يطـال  ال  الـذي  التحـدي 
فـي  بالحـق  أو يمـس  الحيـاة  فـي 
الصحة فحسـب، بل جميع حقوق 

أيضـاً. اإلنسـان 
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بيانات ومواقف

الهيئـة  أصـدرت  اهلل/  رام 
المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان 
حـول  موقـف  ورقـة  المظالـم«، 
لجـان الطـوارئ المحلية المشـكلة 
جائحـة  مواجهـة  سـياق  فـي 
فـي  المسـتجد  كورونـا  فايـروس 
أهميـة  وتأتـي  الغربيـة،  الضفـة 
التوقعـات  مـن  الورقـة  هـذه 
أطـول  لوقـت  األزمـة  باسـتمرار 
وبالتالـي اسـتمرار ممارسـة لجـان 
السـلطات  مـن  للعديـد  الطـوارئ 
بالحيـاة  المتعلقـة  والصالحيـات 
اليوميـة للمواطنين، ورصد الهيئة 
بنـاء علـى العديـد مـن الشـهادات 
مشـكالت  وجـود  والمالحظـات 
وعمـل  تشـكيل  تعتـري  حقيقيـة 
يرقـى  المحليـة  الطـوارئ  لجـان 
بعـض منهـا إلـى انتهـاكات لحقوق 
المواطنيـن وحرياتهـم األساسـية.

هـذه  الموقـف  ورقـة   وتهـدف 
اللجـان  هـذه  واقـع  دراسـة  إلـى 

وعملهـا، لتقديـم توصيـات تجعـل 
مـن  غيرهـا  كمـا  أنشـطتها  مـن 
الحكوميـة  والتصرفـات  األعمـال 
فـي ظـل هـذه األزمـة قائمـة علـى 
والحريـات،  الحقـوق  يحتـرم  نهـج 

القانـون. ضوابـط  وضمـن 

الـذي  بالعمـل  الهيئـة  وأشـادت 
المحليـة  الطـوارئ  لجـان  تؤديـه 
مسـاعدة  فـي  المهـم  والـدور 
تطبيـق  فـي  الرسـمية  األجهـزة 
الوقائيـة،  والتدابيـر  اإلجـراءات 
التـي  المناطـق  فـي  سـيما  ال 
الكاملـة  للسـيطرة  تخضـع  ال 
الفلسـطينية  الرسـمية  لألجهـزة 
تفرضهـا  التـي  القيـود  بفعـل 
اإلسـرائيلي،  االحتـالل  سـلطات 
وعملهـا أيضـاً، فـي مجـال تقديـم 
المسـاعدات االجتماعيـة للفئـات 
المتأثرة من األزمة. إال أن طبيعة 
ومساسـها  اللجـان  هـذه  أنشـطة 
اليوميـة  بالحيـاة  المباشـر 

للمواطنيـن وحقوقهـم وحرياتهـم، 
يدفعنـا إلـى ضـرورة دراسـة مـدى 
توافـق تشـكيلها وعملهـا مـع مبـدأ 
سـيادة القانـون، ومـدى احترامهـا 
وحرياتهـم  المواطنيـن  لحقـوق 
عـن  أيضـاً  والتسـاؤل  األساسـية، 
مسـؤولية األجهـزة الرسـمية عـن 

وتصرفاتهـا. أعمالهـا 

وتناولـت ورقـة الموقـف عمل هذه 
اللجـان مـن حيث، لجـان الطوارئ 
القانـون،  سـيادة  ومبـدأ  المحليـة 
ولجـان الطـوارئ المحليـة وحقوق 
الطـوارئ  ولجـان  المواطنيـن، 
الحزبيـة  والتركيبـة  المحليـة 
الغالبة، ومسـؤولية دولة فلسـطين 
الطـوارئ  لجـان  أعمـال  عـن 

لمحليـة. ا

وبينـت الهيئـة فـي ورقـة الموقـف 
التـي أصدرتهـا، أنـه وبالرغـم مـن 
المحليـة  الطـوارئ  لجـان  فقـدان 

ورقة موقف حول لجان الطوارئ المحلية في سياق 
مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد
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ذلـك  أن  إال  القانونـي،  لألسـاس 
مـن  فلسـطين  دولـة  يعفـي  ال 
أعمـال  عـن  مسـؤولياتها  تحمـل 
وال  اللجـان،  تلـك  وتصرفـات 
مـن  أيضـاً  اللجـان  تلـك  يعفـي 
سـيادة  مبـدأ  ضمـن  تعمـل  أن 
احتـرام  مـع  ومتطلباتـه  القانـون 
وحرياتـه  اإلنسـان  لحقـوق  كامـل 
ذلـك  مـن  وانطالقـًا  األساسـية، 
أوصـت الهيئـة بضـرورة، تصويـب 
الوضـع القانونـي للجـان الطـوارئ 
وفقـاً  تشـكيلها  بإعـادة  المحليـة 
أعمـال  تنظـم  التـي  للتشـريعات 
المدنـي،  الدفـاع  فـي  التطـوع 
الدفـاع  قانـون  فـي  والمتمثلـة 
 ،1998 لسـنة   )3( رقـم  المدنـي 
 )1( رقـم  الداخليـة  وزيـر  وقـرار 
تنظيـم عمـل  لسـنة 2011 بشـأن 
الدفـاع  أعمـال  فـي  المتطوعيـن 
يراعـى  أن  الفلسـطيني.  المدنـي 
فـي تشـكيل لجان الطـوارئ تمثيل 
االهليـة  للمؤسسـات  مناسـب 
المجتمعيـة،  واالطـر  والتطوعيـة 
والنـوع  الكفـاءة  مراعـاة  مـع 
مـع  التمييـز،  وعـدم  االجتماعـي 
اشراك مناسب للهيئات المحلية.

كمـا أوصـت بضـرورة أن يقتصـر 

المحليـة  الطـوارئ  لجـان  عمـل 
علـى مسـاعدة األجهـزة الرسـمية 
فايـروس  انتشـار  مواجهـة  فـي 
مـن  كامـل  إشـراف  تحـت  كورونـا 
الطبيـة  المختصـة؛  السـلطات 
الطـوارئ  لجـان  منـع  واألمنيـة. 
مـن  أعضائهـا  أحـد  أو  المحليـة 
تتعلـق  ال  إجـراءات  أي  مباشـرة 
بمواجهة انتشـار فايروس كورونا، 
وبالتحديـد تلـك اإلجـراءات التـي 
القضائيـة  بالمالحقـة  تتعلـق 
بارتكابهـم  للمشـتبه  أو  للمتهميـن 
أفعـال مجرمـة، وذلك تحت طائلة 
وضـع  القانونيـة.  المسـؤولية 
قواعد سـلوك موحدة لعمل لجان 
علـى  مبنيـة  المحليـة  الطـوارئ 
القانـون  سـيادة  مبـادئ  أسـاس 
واحتـرام الحقـوق والحريات وقيم 
والحياديـة،  والشـفافية  النزاهـة 
تكـون ملزمـة وواجبة االتباع، ويتم 
مكثـف  لتدريـب  اللجـان  اخضـاع 
بمـا  االسترشـاد  ويمكـن  عليهـا، 
ورد فـي المـادة 10 مـن قـرار وزير 
 2011 لسـنة   1 رقـم  الداخليـة 
وحقـوق  واجبـات  حـددت  التـي 

المتطوعيـن. وامتيـازات 

تعلـن  أن  ضـرورة  إلـى  باإلضافـة 

لسـكان  المحليـة  الطـوارئ  لجـان 
تمويلهـا  مصـادر  عـن  المنطقـة 
ومعاييـر صرفهـا  وأوجـه  وقيمتـه 
دائمـاً  يحفـظ  بمـا  بالتفصيـل، 
فـي  وحقهـم  األشـخاص  كرامـة 
حياتهـم  وحرمـة  الخصوصيـة 
هنـاك  تكـون  وأن  الخاصـة. 
رقابـة رسـمية، خاصـة مـن ديـوان 
علـى  والماليـة،  اإلداريـة  الرقابـة 
تجبيهـا  نقديـة  مسـاعدات  ايـة 
اللجـان. أن تضـع لجـان الطـوارئ 
المحليـة معاييـر واضحـة ومعلنـة 
لتقديـم المسـاعدات االجتماعيـة 
يجـري  وأن  المنطقـة،  لسـكان 
وزارة  إشـراف  تحـت  توزيعهـا 
التنمية االجتماعية ما أمكن. كما 
يجـب علـى الحكومـة الفلسـطينية 
ومحايـدة  مسـتقلة  آليـة  إيجـاد 
حـول  المواطنيـن  شـكاوى  لتلقـي 
أنشـطة لجـان الطـوارئ المحليـة، 
واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لحـل 
القانـون  وفـق  الشـكاوى  تلـك 
الضحايـا  تعويـض  يضمـن  وبمـا 
علـى  الحصـول  مـن  وتمكينهـم 
المسـاعدة القانونيـة واللجـوء إلى 

القضـاء
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الهيئـة  أصـدرت  اهلل/  رام 
المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان 
حـول  موقـف  ورقـة  المظالـم« 
الثالثـة  اإلنتـاج  أطـراف  )اتفـاق 
خـالل حالـة الطـواىء(، والـذي تم 
توقيعـه بتاريـخ 16 آذار الماضـي 
والمجلـس  العمـل،  وزارة  بيـن 
الخـاص،  للقطـاع  التنسـيقي 

العماليـة، باالسـتناد  والنقابـات 
بإعـالن  الرئاسـي  المرسـوم  إلـى 
القـرارات  وإلـى  الطـوارئ،  حالـة 
لمواجهـة  تبعتـه  التـي  الحكوميـة 
فـي  كورونـا،  فايـروس  انتشـار 
سبيل الحد من اآلثار االقتصادية 
المحتملـة، إلعـالن حالة الطوارئ 
وتعطـل شـبه كامـل للحيـاة العامة، 

وتسـري أحـكام هـذا االتفاق، وفق 
فتـرة  طيلـة  منـه،  السـابع  البنـد 
العـام  مـن  ونيسـان  آذار  شـهري 

.2020

وقـد رحبـت الهيئـة بهـذا االتفـاق 
بنـوده  بعـض  فـي  إيجابيـة  ورأت 
مـن حيـث أنه، وبشـكل عام، راعى 

الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول )اتفاق 
أطراف االنتاج الثالثة خالل حالة الطوارئ(
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مصلحـة العامـل وصاحـب العمـل 
في ظل غياب تشـريع ينظم شـكل 
الظـروف  فـي  بينهمـا  العالقـة 

االسـتثنائية.

ورقـة  خـالل  مـن  الهيئـة  وبينـت 
الموقـف أن هنـاك بنـوداً فـي هذا 
االتفـاق مـن شـأنها إثـارة العديـد 
فـي  والمتمثلـة  اإلشـكاليات  مـن 
مخالفـة البنـد الثانـي منـه لقـرار 
بتاريـخ 10  الصـادر  العمـل  وزارة 
آذار بوجـوب التـزام اربـاب العمـل 
بتطبيـق أحـكام المـادة )38( مـن 
قانـون العمـل الفلسـطيني النافذ، 
التـي تُلـزم أصحـاب العمـل بدفـع 
أجـور المسـتخدمين لديهـا كاملـًة 
ال  ولمـدة  التعطـل  فتـرة  طـوال 
مـن  وخلـوه  الشـهرين.  تتجـاوز 
الحديـث عـن كيفيـة التعامـل مـع 
هشاشـة،  األكثـر  العمـال  فئـات 
وعامـالت  عمـال  فئـة  وبخاصـة 
تحديـد  مـن  وخلـوه  المياومـة. 
سـقف زمنـي لقيـام صاحب العمل 
ذمتـه  فـي  المتبقـي  المبلـغ  بدفـع 

العامـل. لصالـح 

كمـان أن االتفـاق يخلو من تحديد 
آليـة لكيفيـة قيـام صاحـب العمـل 
ذمتـه  فـي  المتبقـي  المبلـغ  بدفـع 
علـى  عـالوة  العامـل.  لصالـح 
عمـل  آليـة  توصيـف  مـن  خلـوه 
اللجنـة المشـتركة لمعالجـة اآلثـار 
الطـوارئ،  حالـة  عـن  الناتجـة 
ومدى إلزامية قراراتها من طرف 
وكيفيـة  االجتماعييـن  الشـركاء 
مـن  وخلـوه  لهـا.  الشـكاوى  تقـدم 
إلنشـاء  زمنـي  سـقف  تحديـد 
هـي  ومـن  الطـوارئ،  صنـدوق 
الجهـة و/أو الجهـات التي سـتقوم 
باألمـوال  الصنـدوق  هـذا  برفـد 

لالزمـة لتعويـض أصحـاب العمـل 
التـي  المنشـآت  فـي  والعمـال 
كامـال،  المالـي  مركزهـا  انهـار 
رأس  مـن  التعويـض  هـذا  ونسـبة 
مـال المنشـأة المتضـررة.  عـالوة 
وضـع  االتفـاق  هـذا  أن  علـى 
فـي  االقتصاديـة  المنشـآت  كافـة 
مـن  بالرغـم  وذلـك  واحـدة،  سـلة 
التفـاوت الواضـح بينهـا مـن حيـث 
والقـوة  العمالـة،  وحجـم  مسـتوى 

االخـر. لبعضهـا  الرأسـمالية 

وجـاء فـي ورقة الموقـف الصادرة 
مـن  وانطالقـا  أنـه  الهيئـة،  عـن 
التزامـات دولـة فلسـطين بضرورة 
االجتماعيـة  الحمايـة  توفيـر 
للعاملين الواردة في العهد الدولي 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
الـذي  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
صادقـت عليـه دولـة فلسـطين في 
العـام 2014، وبموجـب التوصيات 
العديـدة لمنظمـة العمـل الدوليـة 
توفيـر  عـن  الـدول  بمسـؤولية 
وضمانـات  حمايـة  اغطيـة 
العمـال،  لشـريحة  اجتماعيـة 
حفظـا لكرامتهـم واسـتمرار لقمـة 
فـان  ذلـك  حيـن  وإلـى  عيشـهم، 
الهيئـة وتوصـي األطراف الموقعة 
سـقف  تحديـد  بضـرورة  عليـه 
زمنـي وآليـة لكفيـة قيـام صاحـب 
العمـل بدفـع المبلـغ المتبقـي فـي 
ذمتـه لصالـح العامـل. وضـع آليـة 
المشـتركة  للجنـة  واضحـة  عمـل 
لمعالجـة اآلثـار الناتجـة عن حالة 
إلـزام  كيفيـة  وتحديـد  الطـوارئ، 
الجهـات ذات العالقـة بالقـرارات 
اللجنـة.  هـذه  عـن  الصـادرة 
إلنشـاء  زمنـي  سـقف  وتحديـد 
هـي  ومـن  الطـوارئ،  صنـدوق 
الجهـة و/أو الجهـات التي سـتقوم 

باألمـوال  الصنـدوق  هـذا  برفـد 
لالزمـة لتعويـض أصحـاب العمـل 
التـي  المنشـآت  فـي  والعمـال 
كامـال،  المالـي  مركزهـا  انهـار 
رأس  مـن  التعويـض  هـذا  ونسـبة 
مـال المنشـأة المتضـررة. توسـيع 
االجتماعيـة،  الحمايـة  شـبكات 
واالسـراع بعقـد شـراكات حقيقـة 
بيـن الحكومـة ومؤسسـات القطاع 
مـع  يسـاهم  بحيـث  الخـاص، 
الحكومـة بتوفيـر االمـن الغذائـي 
لألفراد المتضررين من اسـتمرار 

االسـتثنائية. الحالـة  هـذه 

وتـرى الهيئـة بضرورة فتح االتفاق 
اإلشـكاليات  معالجـة  سـبيل  فـي 
الـواردة فيـه والمتمثلـة فـي إزالـة 
المتعلقـة  القانونيـة  اإلشـكالية 
االتفـاق  مـن  الثانـي  بالبنـد 
لمخالفتـه الصريحـة لقـرار وزارة 
بإلـزام أصحـاب  القاضـي  العمـل 
العمـل بدفـع أجرة شـهرين للعمال 
مـن   )38( المـادة  إلـى  اسـتنادا 
قانون العمل النافذ، وبعد انقضاء 
فتـرة الشـهرين يمكـن البحـث عـن 
العمـال  حقـوق  تضمـن  ترتيبـات 
اصحـاب  بحقـوق  اجحـاف  دون 
النقـاش  دائـرة  وتوسـيع  العمـل. 
حـول االتفـاق ليضـم ليـس فقـط 
الشـركاء االجتماعييـن الموقعيـن 
عليـه بـل أيضـا أصحـاب العالقـة 
والمصلحـة سـواء مـن مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي أو مـن الجهـات 
الماليـة  وزارة  مثـل  الحكوميـة 
ووزارة التنميـة االجتماعية ووزارة 
وصنـدوق  الوطنـي  االقتصـاد 
باعتبـاره  الفلسـطيني  االسـتثمار 
يسـاهم  أن  لـه  سـيادي  صنـدوق 
فـي حـل بعـض اإلشـكاليات ذات 

والتشـغيل. بالتمويـل  العالقـة 
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المقرريـن  تخاطـب  الهيئـة 
الخـواص لألمـم المتحـدة وتحمـل 
عـن  المسـؤولية  االحتـالل  دولـة 

تهـم حيا

رام اهلل/ طالبت الهيئة المسـتقلة 
لحقوق اإلنسـان »ديـوان المظالم« 
التابعيـن  الخـواص  المقرريـن 
لألمـم المتحـدة التدخـل لحمايـة 
الفلسـطينيين  األسـرى  حيـاة 
وإتخـاذ  االحتـالل،  سـجون  فـي 
اإلجـراءات الالزمـة بالتحقيق في 
االحتـالل  سـلطات  اتخـاذ  مـدى 
اإلسـرائيلية  السـجون  وإدارة 
واإلجـراءات  لالحتياطـات 
لضمـان  الالزمـة  الوقائيـة 
سـالمتهم والحفـاظ على حياتهم، 
كونهـا تتهـاون باتخـاذ اإلجـراءات 
الوقائية، وافتقاد األسرى لوسائل 
مـن  بالرغـم  والتنظيـف،  التعقيـم 
أنـه يقـع على عاتق دولة االحتالل 
واألسـيرات  األسـرى  حمايـة 

العـالج  وتقديـم  عـارض  أي  مـن 
الوقائـي والصحـي وتوفيـر جميـع 
مسـتلزمات الحماية الالزمة لهم.

السـيد  مـن  كٌل  الهيئـة  وخاطبـت 
الخـاص  المقـرر  لينـك  مايـكل 
اإلنسـان  حقـوق  بحالـة  المعنـي 
فـي األرض الفلسـطينية المحتلة، 
المقـرر  بـورس  دانيـس  والسـيد 
الخـاص المعنـي بحـق كل إنسـان 
فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى ممكـن 
والعقليـة،  البدنيـة  الصحـة  مـن 
المقـرر  بويـد  ديفيـد  والسـيد 
الخاص المعني بمسألة التزامات 
حقـوق اإلنسـان المتعلقـة بالتمتـع 
وصحيـة  ونظيفـة  آمنـة  ببيئـة 
العامـل  والفريـق  ومسـتدامة، 
التعسـفي،  باالحتجـاز  المعنـي 
األنبـاء  فيـه  تضاربـت  وقـت  فـي 
أبنائنـا  إصابة 4 مـن  عـن 
األسـرى داخـل سـجون االحتـالل 
المسـتجد،  كورونـا  بفايـروس 

فـي  الفيـروس  وإنتشـار  وتفشـي 
هـذه  رافـق  ومـا  االحتـالل،  دولـة 
القلـق الشـديد  األنبـاء مـن حالـة 
السـجون،  فـي  األسـرى  لعائـالت 
كـون سـلطات االحتـالل لـم تتخـذ 
بعـد أيـة تدابيـر لحمايـة األسـرى 
صعبـة  ظروفـاً  يعيشـون  الذيـن 
أصـاًل،  العالـم  عـن  والمعزولـون 

بحياتهـم. وتسـتهين 

وتتزايد المخاوف على حياتهم مع 
اسـتمرار سياسـة اإلهمـال الطبي 
نقـص  ووسـط  بحقهـم  المتعمـد 
والتطهيـر  التنظيـف  مـواد  فـي 
تخصيـص  وعـدم  والتعقيـم، 
منهـم،  للمرضـى  خاصـة  غـرف 
ومـع تأكيـد معتقليـن فلسـطينيين 
مـن داخـل السـجون ان السـلطات 
اإلسـرائيلية لـم تنفذ أيـة خطوات 
عمليـة لمواجهـة فيـروس كورونـا.

مخاطباتهـا  فـي  الهيئـة  وحملـت 
المسـؤولية  االحتـالل  سـلطات 

مطالبة بالحماية الصحية لألسرى 
في سجون االحتالل
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الكاملة عن حياة وصحة وسـالمة 
األسـرى وخاصـة المرضـى منهم، 
العاجـل  التدخـل  إلـى  داعيـة 
االحتـالل  دولـة  علـى  للضغـط 
التخـاذ التدابيـر الالزمـة وتوفيـر 
كل مسـتلزمات الحمايـة لألسـرى 
الفلسـطينيين مـن تفشـي فيـروس 
االحتياطـات  وزيـادة  كورونـا، 
الوقـت  فـي  لحمايتهـم  الوقائيـة 
الـذي يتسـع بـه انتشـار الفيروس، 
االحتـالل  دولـة  علـى  والضغـط 
القانونيـة،  بالتزاماتهـا  للتقيـد 
وخاصـة فـي زمن انتشـار األوبئة.

وطالبـت الهيئـة بتوقـف التحقيـق 
وعـدم  تـام  بشـكل  األسـرى  مـع 
دخـول المحققيـن عليهـم، والتأكد 
األطبـاء  وسـالمة  صحـة  مـن 
وفـرض  السـجون،  عيـادات  فـي 
الذيـن  السـجانين  علـى  الرقابـة 
مـن الممكـن أن ينقلـوا الفيـروس 
لألسـرى نتيجـة للتواصـل اليومـي 
باإلفـراج  الهيئـة  وتطالـب  معهـم. 
المرضـى  خاصـة  األسـرى  عـن 

منهـم. السـن  وكبـار  واألطفـال 

االحتـالل  سـجون  فـي  ويقبـع 
من 5000 معتقلـة  أكثـر 
داخـل  فلسـطيني  ومعتقـل 
اإلسـرائيلية،  السـجون 
200 طفل،  43 أسـيرة، و منهم 
إداريـا  نحو 450 معتقـال  ومنهـم 
العـام 2020. وقـد  حتـى بدايـات 
السـنوات  مـدار  علـى  انتهكـت 
والمواثيـق  القوانيـن  الماضيـة 
الدوليـة كافـة، وبخاصـة اتفاقيتي 
جنيـف الثالثـة، والرابعـة الخاصـة 
الحـرب  وقـت  المدنييـن  بحمايـة 
علـى  تنـص  والتـي   1949 للعـام 
الطبيـة  الرعايـة  توفيـر  ضـرورة 
مـن  وعالجهـم  لألسـرى  الفوريـة 
اي أمـراض يعانـون منهـا وتوفيـر 
والظـروف  الصحيـة  العيـادات 

لهـم. المناسـبة 

االحتـالل  سـلطات  تنتهـج  كمـا 
بحـق  الطبـي  اإلهمـال  سياسـة 
المرضـى  عـدد  ووصـل  األسـرى، 
من 700 أسـير  أكثـر  إلـى  منهـم 
األمـراض  مختلـف  مـن  يعانـون 
التي تعود أسـبابها لقسـوة ظروف 

االحتجاز وسـوء التغذية والتهوية، 
بينهم 10 يعانـون مـن مـرض  مـن 
من 200 منهـم  وأكثـر  السـرطان، 
مزمنـة  أمـراض  مـن  يعانـون 
مـع  خطيـرة،  مرضيـة  وحـاالت 
اسـتمرار تعرضهم لسوء المعاملة 
وتكبيلهـم  عليهـم  واالعتـداء 
»البوسـطة«  عربـات  فـي  ونقلهـم 
دون مراعـاة ألوضاعهم الصحية، 
وقـٍت  فـي  تشـخيصها  يتـم  التـي 
حرمانهـم  تـم  أن  بعـد  متأخـر، 
فـي  والمماطلـة  العـالج  مـن 
الطبيـة،  الفحوصـات  إجـراء 
وتأخيـر نقلهـم إلـى المستشـفيات 
لهـذه  ونتيجـة  طويلـه.  لفتـرات 
السياسـة َفَقـَد عشـرات األسـرى 
وأُصيـب  الحركـة،  علـى  القـدرة 
المئـات منهـم بأمـراض مختلفـة، 
واستشـهد فـي سـجون االحتـالل 
العـام  وشـهد  األسـرى،  عشـرات 
استشهاد 5 أسـرى   2019
كنتيجـة لسياسـة اإلهمـال الطبـي 
والحرمـان مـن الرعايـة الصحيـة 
واالحتجـاز في ظروف قاسـية وال 

إنسـانية.
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الهيئة المستقلة تطالب سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بإطالق سـراح األسـرى والسـيما المرضى وكبار السن 

واألطفال والنساء
لحقوق  المستقلة  تحمل الهيئة 
في  المظالم«،  »ديوان  اإلنسان 
سلطات  الفلسطيني،  األسير  يوم 
المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل 
القانونية الكاملة عن حياة األسرى 
في  الفلسطينيين  والمعتقلين 
سجونها، في الوقت الذي تتواصل 
بحقهم،  التعسفية  ممارساتها  فيه 
لهم  المكفولة  للحقوق  وانتهاكها 
الدولي  القانون  مبادئ  بموجب 
الدولي لحقوق  والقانون  اإلنساني 

اإلنسان.

الفلسطيني هذا  األسير  يوم  يأتي 
فيه  تواجه  الذي  الوقت  في  العام 
دول العالم بأكملها جائحة فيروس 
كورونا، ومواصلة انتشار الفيروس 
بوتيرة   )19 )كوفيد  المستجد 
وعمل  العالم،  حول  متصاعدة 
اإلجراءات  التخاذ  جاهدة  الدول 
لمواجهته  واالحترازية  الوقائية 
تنظر الهيئة بقلق  تفشيه.  ومنع 

االستخفاف  مواصلة  إلى  بالغ 
المتعمد من قبل سلطات االحتالل 
السجون  مصلحة  بإدارة  ممثلة 
وسالمة  بصحة  اإلسرائيلية، 
الفلسطينيين  والمعتقلين  األسرى 
في سجونها، وتقاعس وتهاون تلك 
اإلجراءات  اتخاذ  عن  السلطات 
في  لحمايتهم،  الالزمة  الجدية 
األسرى  فيه  يعيش  الذي  الوقت 
داخل  قاسيه  معيشية  ظروفاً 
أدنى  فيها  تتوفر  وال  السجون، 
المقومات والشروط الصحية لهم، 
الصحية  الرعاية  غياب  ظل  في 
الممنهج  الطبي  اإلهمال  وسياسة 

بحقهم.

االحتالل  سلطات  تواصل 
وتنفيذ  التعسفية  ممارساتها 
عمليات االعتقال التعسفية اليومية 
بحق الفلسطينيين، في الفترة التي 
تنشغل فيها دولة فلسطين بتطبيق 
واالحترازية  الوقائية  إجراءاتها 

لحماية  الالزمة  والتدابير 
الفيروس،  تفشي  ومنع  مواطنيها 
الرقابة  مجموعة  وثقت  فقد 
لمنظمة  التابعة  الفلسطينية 
شهر  خالل  الفلسطينية  التحرير 
قوات  تنفيذ  الماضي  آذار/مارس 
 314 عن  يزيد  لما  االحتالل 
والبلدات  للمدن  اقتحام  عملية 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
المؤسسات  وثقت  كما  المحتلة. 
شؤون  في  المختصة  الفلسطينية 
األسرى اعتقال 357 فلسطينًيا/ًة 
من بينهم 48 طفاًل، وأربع سيدات 
دون  وذلك  ذاتها،  الفترة  خالل 
مراعاة لحالة الطوارئ واإلجراءات 
ومختلف  بموجبها  المتخذة 
واالحترازية  الوقائية  التدابير 
االجتماعي،  العزل  تدابير  ومنها 
بحياة  التام  االستهتار  يعكس  ما 

المواطنين الفلسطينيين.
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 5000 عن  يقل  ال  ما  يقبع 
السجون  في  فلسطيني  معتقل 
 180 بينهم  من  اإلسرائيلية، 
أعضاء  من  و6  أسيرة،  و41  طفاًل، 
الفلسطيني،  التشريعي  المجلس 
 541 إداريا،  معتقال   430 ومنهم 
مدى  بالسجن  محكومين  منهم 
أكثر  امضوا  أسيرا   51 الحياة، 
امضوا  اسيرا  و26  عاما   20 من 
أكثر من 25 عاما في السجن. من 
يعانون  أسير   )700( األسرى  بين 
تعود  التي  األمراض  مختلف  من 
االعتقال  ظروف  لقسوة  أسبابها 
وسوء التغذية والتهوية، من بينهم 
عشرات المسنين، و 10 يعانون من 
 200 من  وأكثر  السرطان،  مرض 
يعانون من أمراض مزمنة وحاالت 
مرضية خطيرة، مما يشكل خطرا 
في  على حياتهم السيما  حقيقيا 
اتخاذ  وعدم  كورونا،  جائحة  ظل 
اإلسرائيلية  السجون  مصلحة 
واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات 
والتدابير الجدية الكافية الالزمة 
تفشي  ومنع  حياتهم  لحماية 
الذي  الوقت  في  بينهم،  الوباء 
تزايدت أعداد المصابين في دولة 
االحتالل الى ما يزيد عن 12500 
ويتم  وفاة.  حالة   130 و  مصاب 
إسرائيلية  خطة  عن  الحديث 
كورونا  لجم  مرحلة  من  لالنتقال 

إلى مرحلة »العيش في ظله«.

سلطات  تواصل  أخرى،  جهة  من 
االكتظاظ  على  اإلبقاء  االحتالل 
يشكل  مما  األقسام،  داخل  الكبير 
بين  العدوى  النتقال  خصبه  بيئة 
بشكل  الفيروس  وتفشي  األسرى 
التباعد  امكانية  النعدام  واسع 
االجتماعي، إضافة الى عدم توفير 
المنظفات الالزمة للوقاية او تعقيم 
االقسام والغرف، في الوقت الذي 

يعد فيه حماية األسرى واألسيرات 
والوقائي  الصحي  العالج  وتقديم 
الحماية  مستلزمات  كل  وتوفير 
الالزمة لهم واجب يقع على عاتق 

دولة االحتالل.  

كما وتستمر سلطات االحتالل في 
بحقهم،  التعذيب  سياسة  انتهاج 
واستنادا لشهادات األسرى تعرض 
خالل  للتعذيب  منهم   )%95(
االعتقال. ونتيجة لسياسة اإلهمال 
عبر  بحقهم  الممنهجة  الطبي 
بالذكر  وجدير  االعتقال،  سنوات 
خمسة من األسرى قد استشهدوا 
العام  خالل  االحتالل  سجون  في 
اإلهمال  لسياسة  نتيجة   2019
الرعاية  من  والحرمان  الطبي 
ظروف  في  واالحتجاز  الصحية 
وتستمر  إنسانية.  وال  قاسية 
خالل هذه الفترة حالة القلق التي 
والمعتقلين  االسرى  ذوو  يعيشها 
على األوضاع الصحية واإلنسانية 
برنامج  وقف  بعد  ألبنائهم، 
الزيارات العائلية خالل شهر اذار 
من  االسرى  وحرمان  الماضي، 
اإلبقاء على تواصل منتظم معهم، 
في انتهاك واضح لمبادئ وقواعد 
في  والمعتقلين  األسرى  معاملة 

المواثيق واالتفاقيات الدولية.

اسـتمرار  ظـل  وفـي 
المتعقلـة  متابعة الهيئة للتطـورات 
السـجون  فـي  االسـرى  بحـال 
الدوليـة  وتدخالتهـا  اإلسـرائيلية 
لإلفـراج  سـعيها  فـي  الجـادة 
عنهـم واتخـاذ مختلـف اإلجـراءات 
لحمايـة  الالزمـة  الوقائيـة 
الوبـاء،  تفشـي  مـن خطـر  حياتهـم 
مخاوفهـا  تؤكد الهيئة علـى 
الحقـوق  انتهـاك  اسـتمرار  مـن 
الفتـرة  لألسـرى خـالل  األساسـية 
وتكرر الهيئة دعوتهـا  القادمـة، 

االحتـالل  سـلطات  التخـاذ 
الوقائيـة  والتدابيـر  االحتياطـات 
لحمايـة  الالزمـة  واالحترازيـة 
فـي  الفلسـطينيين  لألسـرى 
انتشـار  بـه  يتسـع  الـذي  الوقـت 
كافـة  لوقـف  وتدعوهـا  الفيـروس، 
بحقهـم  التعسـفية  الممارسـات 
القانونيـة  بالتزاماتهـا  والتقيـد 
انتشـار  زمـن  فـي  تلـك  وخاصـة 
األوبئـة. كمـا وتدعوهـا الـى وقـف 
علـى  الرقابـة  وفـرض  التحقيـق 
وكل  الشـرطة  وافـراد  السـجانين 
الذيـن يقومـون باالحتـكاك اليومـي 
بهـم، ووقـف تنقـالت االسـرى عبـر 
الطبـي  العـالج  وتوفيـر  البوسـطة، 
الفحوصـات  واجـراء  المالئـم 
أخـذ  الـى  باإلضافـة  الالزمـة، 
مـن  للتأكـد  منهـم  المسـحات 
سـالمتهم والسـماح لهـم بالتواصـل 

ذويهـم. مـع 

وهيئات  الدولي  المجتمع  وتدعو 
الصليب  ومنظمة  المتحدة  األمم 
الوقوف  الدولية  والهيئات  األحمر 
ومسؤولياتها  التزاماتها  عند 
لضمان  واالخالقية  القانونية 
ذلك بالضغط الجاد على سلطات 

االحتالل.

وتطالب الهيئة سـلطات  كمـا 
الفـوري  باإلفـراج  االحتـالل 
والعاجـل عـن االسـرى والمعتقليـن 
المرضـى  خاصـة  الفلسـطينيين، 
الفئـات  وهـم  منهـم  السـن  وكبـار 
بالعـدوى  لإلصابـة  األكثـر عرضـه 
المناعـي،  جهازهـم  لضعـف 
والنسـاء،  األطفـال  عـن  ولإلفـراج 
المسـؤولية  كامـل  وتحملهـا 
وحيـاة  سـالمة  عـن  القانونيـة 
األسـرى والمعتقليـن الفلسـطينيين 

سـجونها. فـي 
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داعية لوجود آليات لحماية العمال وأصحاب العمل

الهيئة تخاطب وزير العمل بخصوص 
)اتفاق أطراف اإلنتاج الثالثة خالل 

حالة الطوارئ(
الهيئـة  خاطبـت  اهلل/  رام 
اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
الدكتـور  المظالـم«،  »ديـوان 
العمـل  وزيـر  جيـش  أبـو  نصـري 
بخصـوص )اتفـاق أطـراف اإلنتاج 
الطـوارئ(،  حالـة  خـالل  الثالثـة 
الـذي تـم توقيعـه بتاريـخ 16 آذار 
برعاية وزارة العمل، مشـددة على 
ضـرورة العمـل علـى إيجـاد آليـات 
وأصحـاب  العمـال  تحمـي حقـوق 
الطـوارئ  حالـة  ظـل  فـي  العمـل 
خـالل  مـن  وذلـك  المسـتمرة، 
مـدة  كـون  الدولـة،  مـن  تدخـالت 
علـى  شـارفت  قـد  االتفـاق  هـذا 
الظـروف  أن  حيـن  فـي  االنتهـاء، 
التـي دفعـت إلـى توقيعـه مـا زالـت 

ئمـة. قا

العديـد  وجـود  الهيئـة   وبينـت 
علـى  تـدل  التـي  المؤشـرات  مـن 
العمـل  أصحـاب  مـن  الكثيـر  أن 
يفكـرون بشـكل جـدي، فـي حـال 
إلـى  الطـوارئ  حالـة  اسـتمرار 
بتسـريح   ، نيسـان  شـهر  بعـد  مـا 
أعـداد كبيـرة مـن العمـال، وهـذا 
سـريعاً  تدخـاًل  يتطلـب  األمـر 
ليـس  الحمايـة  لتوفيـر  وعاجـال 
للمنشـآت  ونمـا  للعمـال  فقـط 
الصغيـرة  وبخاصـة  االقتصاديـة، 

الصغـر. والمتناهيـة  منهـا 

السـلم  علـى  الحفـاظ   وبهـدف 
األهلي، ومنع انهيار العالقات بين 
وحمايـة  االجتماعييـن،  الشـركاء 
لحقـوق العمـال وأصحـاب العمـل 
علـى األقـل خالل أول شـهرين من 
مخاطبـة  تضمنـت  فقـد  االزمـة، 
تمثلـت  مقترحـات  عـدة  الهيئـة 
فـي: إعـادة فتـح االتفـاق الثالثـي، 
ودعـوة الشـركاء الموقعيـن عليـه، 
وقبـل  ممكـن،  وقـت  اقـرب  فـي 
وضـم  الحالـي،  الشـهر  نهايـة 
العالقـة  ذوي  مـن  جـدد  شـركاء 
والمصلحـة مثـل وزارة االقتصـاد 
ووزارة  الماليـة،  ووزارة  الوطنـي، 
وصنـدوق  االجتماعيـة،  التنميـة 
الفلسـطيني، صنـدوق  االسـتثمار 
صيغـة  إلـى  للوصـول  عـز،  وقفـة 
للجميـع،  وملزمـة  اتفـاق واضحـة 
عضـوا  تكـون  أن  الهيئـة  ويمكـن 
البحـث  جلسـات  خـالل  مراقبـا 

اتفـاق جديـد. فـي صيغـة 

مخاطبتهـا  فـي  الهيئـة  وأشـارت 
إلـى ضـرورة  التدخـل التشـريعي 
يتـم االتفـاق علـى بنـوده مـع جميع 
الحمايـة  توفيـر  باتجـاه  الشـركاء 
الالزمـة للعمال وأصحـاب العمل، 
علـى غـرار مـا جـرى مؤخـرا فـي 
األردن، وأن يتـم ربـط أي صناديق 
االلتـزام  مـع  حمايـة  أو  تعويـض 
التشـريعي  التعديـل  بأحـكام 

التدخـل  هـذا  إن  المقتـرح. 
التشـريعي مهـم باتجاهيـن، األول 
النزاعـات  قضايـا  تكـدس  لمنـع 
العماليـة فـي المحاكـم فـي الفتـرة 
التـي تعقب انتهـاء حالة الطوارئ، 
حقـوق  علـى  الحفـاظ  والثانـي 
جميـع األطـراف مـن خـالل إزالـة 
يثيرهـا  اي إشـكالية قانونيـة قـد 
تفسـير بعـض بنـود قانـون العمـل 

النافـذ.

كمـا دعـت الهيئـة فـي مخاطبتهـا 
واضـح  دور  وجـود  العمـل،  وزيـر 
المسـؤولية  تحمـل  فـي  للحكومـة 
للعمـال  الحمايـة  توفيـر  فـي 
جانـب  إلـى  العمـل  وأصحـاب 
خـالل  مـن  الخـاص،  القطـاع 
إنشـاء صناديق إقـراض وصناديق 
ربـط  مـع  للمتضرريـن،  مسـاعدة 
الصناديـق  هـذه  مـن  االسـتفادة 
حقـوق  علـى  بالحفـاظ  بااللتـزام 
جـدي  بشـكل  والنظـر  العامليـن. 
فـي موضـوع عمـال المياومـة ومن 
فـي حكمهـم من الفئات األضعف، 
والعامليـن فـي القطاعـات األكثـر 
الطـوارئ  حالـة  مـن  تضـررا 
والتـي مـن غيـر المتوقـع ان تعـود 
وقـت  فـي  االقتصـادي  لنشـاطها 
السـياحة  قطـاع  مثـل  قريـب، 

بهـا. المرتبطـة  والقطاعـات 
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رام اهلل/ تابعـت الهيئـة المسـتقلة 
»ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق 
فـي  مؤخـراً  نشـر  المظالم«، مـا 
 165 الفلسـطينية  الوقائـع  عـدد 
 4 رقـم  بقانـون  القـرار  وتحديـداً 
لسـنة 2020 بشـأن تعديـل قانـون 
مكافـآت ورواتب أعضاء المجلس 
الحكومـة  وأعضـاء  التشـريعي، 
لسـنة   11 رقـم  والمحافظيـن 
2004 م وتعديالته، وقرار بقانون 
رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل 
قانـون التقاعـد العام رقم 7 لسـنة 

وتعديالتـه.  2005

وبنـاًء عليـه خاطبـت الهيئة اليـوم، 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  السـيد 
الدكتـور  الـوزراء  رئيـس  ودولـة 
التدخـل  بضـرورة  اشـتيه  محمـد 
بقانـون،  القراريـن  هذيـن  لوقـف 
واخضاعهما للمزيد من الدراسـة 
والمشـاورات مـع جميـع األطـراف 

العالقـة. ذات 

وانطالقـًا مـن الـدور المسـند إلـى 

األساسـي  القانـون  فـي  الهيئـة 
المعـدل، وفي المرسـوم الرئاسـي 
رقم )59( لسـنة 1994 في حماية 
وتعزيـز منظومـة حقـوق اإلنسـان 
أن  تـرى  فإنهـا  فلسـطين،  فـي 
بمـا  بقانـون،  القراريـن  هذيـن 
يتضمنـاه مـن منح امتيـازات مالية 
)وغيـر ماليـة( إضافيـة لفئـة مـن 
تحديـدا  الدولـة،  موظفـي  كبـار 
مـن هـم بدرجـة وزيـر مـن رؤسـاء 
الهيئات والمؤسسـات العامة ومن 
فـي حكمهـم، مـن شـأنها تحميـل 
األعبـاء،  مـن  مزيـدا  الموازنـة 
والمسـاس بالوضـع المالـي لهيئـة 
التقاعـد الفلسـطينية، فـي الوقـت 
الـذي تعانـي فيـه الموازنـة العامـة 
أزمـة ماليـة خانقة وعجزاً خطيراً 
القرصنـة  إلجـراءات  نتيجـة 
اإلسـرائيلية وأيضـا نتيجـة لآلثـار 
فيـروس  لجائحـة  االقتصاديـة 

كورونـا.

وأكـدت الهيئـة فـي مخاطبتهـا أن 

بقانـون  القراريـن  هذيـن  تمريـر 
مـع  مجتمعيـة  مشـاورات  دون 
األطـراف ذات العالقـة، وتوقيـت 
صدورهمـا فـي ظـل الحاجـة إلـى 
وتخفيـض  التقشـف  مـن  مزيـد 
التكافـل  قيـم  وتعزيـز  النفقـات 
بشـكل  المرحلـة  أعبـاء  وتحمـل 
الثقـة  زعزعـة  شـأنه  مـن  عـادل، 
الرسـمية  والجهـود  بالتوجهـات 
الداعيـة التعاضـد وحشـد الدعـم 
والعـام  الخـاص  القطـاع  مـن 
ومـن المواطنيـن لمواجهـة اآلثـار 

للجائحـة. االقتصاديـة 

وأشـارت الهيئة أيضاً إلى ما أثير 
مـن نقـاش فـي وقـت سـابق حـول 
الـوزراء، واسـتمرار  رواتـب  زيـادة 
التـي  المبالـغ  بإعـادة  المطالبـة 
أن  مـن  محـذرًة  لهـم،  صرفـت 
صـدور هذيـن القراريـن  فـي ظـل 
وجود فئات واسـعة من الموظفين 
العمومييـن تعانـي شـظف العيش، 
السـلطة  قـدرة  حـول  والشـكوك 
برواتـب  االلتـزام  علـى  الوطنيـة 
موظفيهـا، والقرصنة اإلسـرائيلية 
وانخفـاض  الضرائـب  لتحويـالت 
الجبايـة المحلية، وتوقع تداعيات 
قـرارات الضـم والتوسـع، سـيلحق 
الضـرر بتالحـم المجتمـع وقدرتـه 

علـى الصمـود والمواجهـة. 

في رسالة عاجلة إلى الرئيس ورئيس الوزراء.. 

الهيئة تطالب بوقف القرارين بقانون 
بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير
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المستقلة  الهيئة  نظمت  غزة/ 
العنف  حول  لقاًء  اإلنسان  لحقوق 
المنزلي  الحجز  في  النساء  ضد 
حالة  استمرار  ظل  في  والعزلة، 
كورونا،  جائحة  لمواجهة  الطورائ 
بمشاركة  زووم،  تقنية  عبر  وذلك 
حقوقية،  مؤسسات  عن  ممثلين 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
ومؤسسات تختص بقضايا المرأة، 
بهدف مناقشة كيفية مواجهة هذا 
آمن  منزلي  حجز  وضمان  العنف 
ألي  خالله  النساء  تعرض  دون 

شكل من أشكال العنف.

في  المناصرة  منسق  اللقاء  افتتح 
مبيناً  إبراهيم،  مصطفى  الهيئة 
العنف  مواجهة  في  الهيئة  دور 
عملها  آليات  عبر  النساء،  ضد 
المختلفة، مشيراً إلى مذكرة حول 
العنف ضد النساء أصدرتها الهيئة 
ومبادئ  توصيات  تتضمن  مؤخراً، 
اإلدماج  لضمان  محددة  توجيهية 
عملية  في  المرأة  لحقوق  الكامل 
الطوارئ  فترة  خالل  القرار  صنع 
التدابير  الى  باإلضافة  الحالية، 
التي يجب اتخاذها لمعالجة كافة 
بالنوع  الخاصة  الضعف  أوجه 
على  يتعين  التي  االجتماعي، 
المؤسسات الحكومية ذات العالقة 
المجتمع  مع  بالشراكة  اتخاذها، 

المدني والقطاع الخاص.

العام  المفوض  أوضح  جانبه  من 
للهيئة األستاذ عصام يونس آليات 

العاجلة  واستجاباتها  الهيئة  عمل 
بناء  كورونا  تداعيات  لمواجهة 
إلى  مشيراً  الطوارئ،  حالة  على 
على  وانعاكسه  المنزلي  الحجز 
حرمان المرأة من حقوقها، وما قد 
يطال  تأثير  من  ذلك  على  ينطوي 
حقوق اإلنسان بشكل عام، وتطرق 
إلى خطة االستجابة التي وضعتها 
ومؤسسات  النسوية  المؤسسات 
حقوق االنسان والخطط الحكومية 
الدور  أن  إلى  الفتاً  الشأن،  بهذا 
الرقابي ألجهزة العدالة يجب أن ال 
يغيب بذريعة الطوارئ والخوف من 
وقوع  عدم  لضمان  الوباء،  تفشي 
االنتهاكات والعنف األسري خاصة 

ضد النساء.

إلى  اللقاء  في  المشاركون  وتطرق 
دور مؤسساتهم في مواجهة العنف 
قد  الذي  المنزلي  الحجز  خالل 
للعنف  عرضة  أكثر  النساء  يجعل 
األكثر  الفئات  من  باعتبارهن 
للعنف  والمعّرضات  تضرراً، 
األسري جراء فرض العزلة عليهن 
والمكوث القسري في المنزل بعيدا 
الخارجي،  بالعالم  االتصال  عن 
فتبقى الخشية قائمة من تعرضهن 
او  أزواجهن  من  المعاملة  إلساءة 
أشاروا  كما  أشقائهن.  او  آبائهن 
عاتق  على  الملقاة  األعباء  إلى 
والقيام  األوالد  تربية  من  النساء 
الى  إضافة  المنزلية  بالواجبات 
واالجتماعية  النفسية  الضغوط 

تدابير  بفعل  تسببها عزلتهن  التي 
الوقاية من فيروس كورونا.

وأكدوا على ضرورة حظر التعذيب 
تعرض  وعدم  المعاملة  وسوء 
أثناء  التعسفي  لالحتجاز  األفراد 
معاملة  تتم  وأن  الطوارئ،  حالة 
من  المحرومين  األشخاص  جميع 
الفئات  مقدمتهم  وفي  حريتهم 
فيهم  بمن  النساء،  من  الضعيفة 
للحجر  يخضعون  الذين  أولئك 
إنسانيتهم  بشكل يضمن  الصحي، 
قابل  كمبدأ  كرامتهم،  ويحترم 
للتطبيق عالمياً في جميع الظروف، 
عمل  استمرار  بضرورة  مطالبين 
والنظامية،  الشرعية  المحاكم 
في  والشرطة  العامة،  والنيابة 
تلقي شكاوى النساء ومتابعتها وفق 

القانون.

ضرورة  على  المشاركون  وأجمع 
وطنية  استجابة  خطة  تبني 
المرأة  ضد  العنف  لمواجهة 
ساخنة  خطوط  وفتح  وحمايتها، 
القضاء  وحث  شكاواهم،  لتلقي 
استقبال  على  والنيابة  والشرطة 
شكاوى النساء ومشكالتهن، وإبالغ 
المدني خاصة  المجتمع  منظمات 
النسوية بخطط الجهات الرسمية 
إلى  مشيرين  العنف،  لمواجهة 
بضرورة  المساجد  على  التعميم 
حقوق  احترام  باستمرار  التوعية 

المرأة.

خالل لقاء جمع مؤسسات حقوقية وأهلية ونسوية.. 

التأكيد على رفض كل أشكال العنف 
ضد المرأة خالل حالة الطوارئ
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الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل حول حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل حالة الطوارئ

حقوقيـون  أوصـى  اهلل/  رام 
ذوي  قضايـا  فـي  ومختصـون 
اإلعاقـة بضـرورة التوعيـة بحقوق 
وفـق  االعاقـة  ذوي  االشـخاص 
نهـج مرتكـز علـى حقوق االنسـان، 
ذوي  االشـخاص  قضيـة  ووضـع 
الحكومـة  اجنـدة  ضمـن  االعاقـة 
للعـالج  وصولهـم  وضمـان 
فـي  وخاصـة  عليـة  وحصولهـم 
وضـرورة  النائيـة،  المناطـق 
اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  تمثيـل 
خـالل  مـن  القـرار  اتخـاذ  فـي 
مشـاركتهم في اللجان والصناديق 

عـز. صنـدوق  وأهمهـا 

حـواري  لقـاء  خـالل  ذلـك  جـاء 
المسـتقلة لحقـوق  الهيئـة  نظمتـه 
الربـط  نظـام  عبـر  اإلنسـان 
الرقمـي Zoom ، بعنـوان »حقـوق 
فـي  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص 
وتداعيـات  الطـوارئ،  حالـة  ظـل 
كوفيد-19علـى  جائحـة  مواجهـة 
المسـتوى الوطنـي«، بالتعـاون مـع 

ووزارة  السـامي  المفـوض  مكتـب 
التنميـة االجتماعيـة، شـارك فيهـا 
ائتـالف األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
ذوي  العـام لألشـخاص  واالتحـاد 
االعاقـة، وممثليـن عـن مؤسسـات 
المجتمـع  ومؤسسـات  اإلعاقـة 

المدنـي.

التدريـب  دائـرة  مديـر  أوضـح 
فـي  والمناصـرة  والتوعيـة 
أن  التميمـي  إسـالم  الهيئـة 
اسـتعراض  إلـى  يهـدف  اللقـاء 
والمبـادرات  الجهـود  كل 
التـي  والتحديـات  والمالحظـات 
تواجـه األشـخاص ذوي االعاقـة، 
مـن  والنتائـح  العبـر  واسـتخالص 
خـالل مراجعـة االخفاقـات خـالل 
فتـرة الطـوارئ، وأكـد علـى أهميـة 
االجتماعيـة  التنميـة  وزارة  دور 
هـذه  فـي  دورهـا  باسـتعراض 

. ئحـة لجا ا

وأكـد الدكتـور عمـار دويك المدير 

حقـوق  قضيـة  أن  للهيئـة  العـام 
مـن  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص 
أجنـدة  علـى  الحاضـرة  القضايـا 
الهيئـة، كمـا أنهـم يدفعـون الثمـن 
أكثـر مـن غيرهـم في ظل االزمات 
التـي يعانـي منهـا المجتمـع، وذلك 
فـي  العامـة  الظـروف  بسـبب 
االمكانيـات  وضعـف  فلسـطين 
الخاصـة  واالسـتعدادت 
بالمواءمـة، اضافـة لضعف الوعي 
بحقوقهـم فـي أوسـاط مجتمعنـا، 
تتابـع  الهيئـة  أن  إلـى  مشـيراً 
االعاقـة  ذوي  األشـخاص  قضايـا 
مـن خـالل االطـالع علـى أوضـاع 
الشـكاوى  وعبـر  الحجـر،  أماكـن 
التـي تـرد مـن المراكـز االيوائيـة.

مكتـب  عـن  تحـدث  جانبـه  مـن 
المفوض السـامي األسـتاذ موسى 
فـي  المكتـب  دور  مبينـاً  حسـين، 
االشـخاص  مـع  حقـوق  التعامـل 
ذوي االعاقـة منـذ بدايـة الجائحة 
والمعضـالت التي تواجههم، الفتاً 
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إلـى أبرزهـا وهـي توفـر الخدمات 
الطبيـة والمسـتعجلة، والحـق فـي 
الحقـوق  باقـي  علـى  الحصـول 
كالتعليم ومشاركة اصحاب القرار 
والخدمـات  المعلومـات  ووصـول 
موضحـاً  االعتياديـة،  الصحيـة 
أنـه تـم التنسـيق مـع وزارة التنميـة 
الشـركاء  مـن  وعـدد  االجتماعيـة 
عـالوة  والغـذاء،  الـدواء  لتوفيـر 
بخصـوص  رسـائل   اطـالق  علـى 
االعاقـة  ذوي  االشـخاص  حقـوق 
مـع  المشـتركة  الخطـة  ضمـن 
وزارة  الصحـة ومنظمـة الصحـة 

العالميـة.

عـام  وكيـل  تطـرق  جانبـه   ومـن 
وزراة التنمية االجتماعية األستاذ 
داوود الديك إلى سياسات الوزارة 
األشـخاص  بحقـوق  المتعلقـة 
ذوي اإلعاقـة فـي ظـل الجائحـة، 
موضحـاً ان الـوزارة لـم تكن تتمتع 
الجائحـة،  بدايـة  كاملـة  بجهوزيـة 
لكن فيما بعد تم التدخل السـريع 

الصحـة  وزارة  مـع  والتواصـل 
االعاقـة  ذوي  احتياجـات  لتوفيـر 
والعمـل  الصحـي،  الحجـر  فـي 
المشـترك مع الشـركاء الحكومين 
قاضيـا  لمتابعـة  والمجتمعييـن 
األشـخاص ذوي االعاقـة فـي ظـل 

. الجائحـة 

مـن  العديـد  اللقـاء  وتضمـن 
المداخـالت والنقاشـات مـن قبـل 
االعاقـة  ذوي  االشـخاص  ممثلـي 
هـذا  فـي  الفاعلـة  والمؤسسـات 
المجـال والتـي تركزت حول رصد 
اوضـاع االشـخاص ذوي االعاقـة 
ومـدى   ، الطـوارئ  فتـرة  خـالل 
حقوقهـم  علـى  الجائحـة  تأثيـر 
النائيـة،  المناطـق  فـي  وخاصـة 
وتم التأكيد على مسـؤولية الدولة 
الخاصـة  االحتياجـات  لتوفيـر 
بهـم، كمـا تـم التأكيـد علـى حقهـم 
فـي الحصـول على المعلومات من 
لإلشـارة،  مترجـم  توفيـر  خـالل 
كمـا اسـتنكر المشـاركون الفصـل 

عملهـم،  أماكـن  مـن  التعسـفي 
األجـور  علـى  حصولهـم  وعـدم 
وفـق االتفـاق الثالثي بيـن اطراف 
مـن  شـكل  أي  ورفضهـم  اإلنتـاج، 
أشـكال السـخرية او اإلهانـة عبـر 

وغيرهـا. اإلعـالم  وسـائل 

جملـة  إلـى  المشـاركون  وخلـص 
مـن التوصيـات المتعلقة بالمتابعة 
الفوريـة بيـن مـن قبـل مؤسسـات 
التنميـة  ووزارة  االعاقـة  ذوي 
ووزارة الصحـة بخصـوص مراكـز 
زيـارة  وعمـل  الصحـي  الحجـر 
للمراكـز فـي الضفـة وغـزة للتأكـد 
مـن مـدى مواءمتها مـع احتياجات 
اإلعاقـة،  ذوي  االشـخاص 
فحوصـات  عمـل  إلـى  باإلضافـة 
فـي  االعاقـة  ذوي  لالشـخاص 
المناطـق والتجمعـات التي انتشـر 
طواقـم  وتدريـب  الوبـاء،  فيهـا 
ذوي  بيانـات  لحصـر  ميدانيـة 
فـي  لتسـهيل االسـتجابة  االعاقـة 

طـوارئ. وجـود  حـال 
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المسـتقلة  الهيئـة  نظمـت  غـزة/ 
تثقيفيـاً  لقـاًء  اإلنسـان  لحقـوق 
تيمـز،  عبـر منصـة ميكروسـوفت 
فـي  العامليـن  تمكيـن   « بعنـوان 
المكتـب اإلعالمـي الحكومي بغزة 
منظـور  مـن  مهامهـم  تنفيـذ  مـن 
تعزيـز  بهـدف  اإلنسـان«،  حقـوق 
لحمايـة  الرقابـي لإلعـالم  الـدور 
وتمكيـن  والحريـات،  الحقـوق 
طبيعـة  معرفـة  مـن  المشـاركين 
لصالـح  اإلعالميـة  التدخـالت 
أوقـات  فـي  المواطـن  حقـوق 

الطـوارئ.

المحامـي  أكـد  اللقـاء  وخـالل 
التوعيـة  منسـق  الحلـو  بهجـت 
ضـرورة  الهيئـة،  فـي  والتدريـب 
االسـتناد إلـى المعاييـر األساسـية 
العالمـي  اإلعـالن  فـي  الـواردة 
منظـور  مـن  االنسـان،  لحقـوق 
حالـة الطـوارئ وتطبيقاتهـا علـى 
التدابيـر التـي تقوم بها السـلطات 
فـي قطـاع غـزة فـي مواجهـة وبـاء 
تنطـوي  أن  وضـرورة  كورونـا، 
علـى  اإلعالميـة  المعالجـات 
كرامـة  احتـرام  مسـتوى  رصـد 
واحتـرام  وحرياتهـم،  المواطنيـن 
التمييـز. وعـدم  المسـاوة  مبـدأ 

مضمـون  إلـى  اللقـاء   وتعـرض 
الدولـي  العهـد  مـن   19 المـادة 

المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
بحريـة  المتعلقـة  والسياسـية 
الـواردة  والقيـود  والتعبيـر  الـرأي 
علـى هـذا الحـق بموجـب أحـكام 
بالصحـة  والمتعلقـة  القانـون 
ان  حيـث  العامـة،  واآلداب 
العامـة  الصحـة  مقتضيـات 
ممارسـة  علـى  ضوابـط  فرضـت 
الحـق فـي التجمـع السـلمي، ولكن 
ال  أن  ينبغـي  المقتضيـات  هـذه 
والتعبيـر. الـرأي  حريـة  تمـس 

موضـوع  المشـاركون  وناقـش 
الرقابـة االعالميـة علـى الحقـوق 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
القـراءة  خـالل  مـن  والثقافيـة، 
التحليليـة لنـص المـادة الثانية من 
العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
التـي تفهمـت اإلعمـال  والثقافيـة 
بااللتزامـات  للوفـاء  التدريجـي 
الصحـة  فـي  بالحـق  المتعلقـة 
والتعليـم والعمـل وتدابيـر مواجهة 

والبطالـة. الفقـر 

 إضافـة إلـى مـا دعا إليـه القانون 
مـن  االنسـان  لحقـوق  الدولـي 
المذكـور،  الدولـي  العهـد  خـالل 
الفوريـة  الحقـوق  حمايـة  إلـى 
االلتزامـات  بهـذه  اللصيقـة 
التدريجيـة ومنهـا توافـر البرامـج 

والسياسـات التـي تتضمـن خطط 
الحكومـة للنهـوض بهـذه الحقـوق، 
وحمايـة العمـل النقابـي المتصـل 
والتمكيـن  التمييـز  وعـدم  بهـا، 
مـن التمتـع بهـذه الحقـوق، وحـث 
المسـاعدة  لطلـب  السـلطات 
واالسـتفادة  الدولييـن،  والعـون 
البشـرية  المـوارد  مـن  القصـوى 
المتاحـة  والماليـة  واللوجسـتية 

الوطنـي. المسـتوى  علـى 

ضـرورة  الـى  اللقـاء  وخلـص 
الحكومـي  اإلعـالم  أداء  تفعيـل 
مسـاحات  تخصيـص  خـالل  مـن 
والتثقيـف،  وهـو  للتدريـب  أكبـر 
بيـن  مـا  بالتعـاون  سـيتم  مـا 
المؤسسـة  بصفتهـا  الهيئـة 
االنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
قطـاع  فـي  الرسـمي  واإلعـالم 
أداء  علـى  الرقابـة  لتفعيـل  غـزة 
االتفـاق  وتـم  الواجـب،  أصحـاب 
يتنـاول  الحـق  لقـاء  تنظيـم  علـى 
الواجـب  األساسـية  المهـارات 
المكتـب  فـي  العامليـن  تمكيـن 
اإلعالمـي الحكومـي منها، لتعزيز 
حريـة  علـى  الرقابـة  فـي  دورهـم 
الـرأي والتعبيـر وحمايـة الحريات 
خـالل  وذلـك  مـن  األساسـية، 
علـى  مبينـة  إعالميـة  تدخـالت 

الحقوقـي. النهـج 

الهيئة المستقلة تنظم لقاًء تثقيفيًا 
للعاملين في المكتب اإلعالمي 

الحكومي بقطاع غزة
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة 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 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
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: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

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

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 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: 2824438 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: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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