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 ةمقدم

 

 

  عمل  8102التقرير السنوي لمركز الدفاع عن الحريات للعام 
يعكس النشاطيه العاليه الت 

  محاور عمله 
اف مجلس اإلدارة، ال سيما ف  بها المركز بطاقمه وإدارته التنفيذية وبإرسر

، مناهضة التعذيب تحت عنوان " التعذب إذالل الثالث، برنامج  األرسى وخاصة المرض 

ورة ال يعكس    التنقل والحركة والسفر، وهو بالض 
وع الحق ف  للكرامة اإلنسانية، ومشر

 فعالية ودور حريات بالكامل، إنما يظهر أبرز فعالياته ونشاطاته. 

  هذا التقرير ال بد من توجيه الشكر للفئات المستهدفة ال
  عملت مع حريوف 

ات وشيدت ت 

 معه عالقة من الثقة المتبادلة. 

كاء المركز والداعمي   والممولي   له ونخص  فنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إىل ككل رسر كما يشر

، وبرنامج األمم  بالذكر الصندوق العرن   لإلنماء االجتماع  واإلقتصادي، واإلتحاد األورون  

(  
 (.  UNDPالمتحدة اإلنمان 

  خدمة أبناء شعبنا وإعالء شأن حقوق ويحذونا 
األمل بأن عمل ونشاط ودور حريات ف 

  السنوات القادمة. 
 اإلنسان سوف ينمو ويتعاظم ف 

 

 مدير المركز

 حلم  األعرج
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8102عام   

واألمل لإلرادةعام   

  انتهاك حقوق اإلنسان 
 
، الذي ربما يكون األقىس ف  

ونحن نعب  إىل عام جديد، حاملي   دروس وعب  العام الماض 

  العام 
 
 من فلسطي   ف

، منذ احتالل ارسائيل لما تبق   
  مض  0291الفلسطيت 

، ومن قبل، منذ النكبة الفلسطينية الت 

،  10عليها زهاء 
ً
 عل مواصلة درب الدفاع عن حقوق اإلنسان وكرامته. عاما

ً
 فإننا نزداد إرادة وتصميما

ها عنضية قانون  ، وكان آخرها وأكبر
ً
  سن قواني   عنضية، صادق عليها الكنيست تباعا

 
فقد تغّولت دولة االحتالل، ف

، وما يطال حقوق األ  عنة االستيطان الكولونياىل 
والعرب  رسى الفلسطينيي   القومية، ناهيكم عن قواني   تخص رسر

ّع حكم اإلعدام، بدعم واسناد من نتيناهو رئيس حكومة    ذلك مساع  أحزاب صهيونية لسن قانون ُيشر
 
بما ف

 وبالفعل عل امتداد  ؛إرسائيل
ً
واذا كان حكام ارسائيل يسعون لسن مثل هذا القانون اليوم، فإنهم قد مارسوه عمليا

ات السني   من خالل ممارسة القت   98ل باإلهمال الطت   المتعمد والذي سقط جراؤه عشر
ً
حت  يومنا، وما زال شهيدا

  مشق  سجن الرملة. 
 
ء يقيمون ف ات من األرسى مهددة حياتهم بالموت البط   عشر

  سجونها، فإنها تواصل 
 
وإذا كانت ارسائيل / الدولة المحتلة تصب جام حقدها عل األرسى الفلسطينيي   والعرب ف

  فرض 
 
  من أقىس تجلياتها، الحرمان من حعقوباتها الجماعية عل المواطني   وتتغول ف

، والت  ق /ات الفلسطينيي  

  تقطع أرجاء الضفة الفلسطينية، وعزلها عن قلبها 
التنقل والسفر، كما يتجل ذلك بمئات الحواجز العسكرية الت 

/ات من السفر خارج فل ات آالف الفلسطينيي   هم فتحرمهم من حقوق سطي   مدينة القدس، إىل جانب منع عشر

، والبح عن سبل للعمل والحياة الكريمة وحت  من حقوقهم بالتواصل االجتماع   ثبالعالج، والتعليم العاىل 

  مع أفراد عائالتهم. 
 واإلنسان 

  وتفاقمه حتاللية، فإن استمرار اإلنقسام الفلسطإضافة إىل الطبيعة الكولنيالية والعنضية إلرسائيل وسلطاتها اال 
يت 

عامل مساعد عل هذا التغول غب  المسبوق، وما يزيد الطي   بلة، أن السلطة الفلسطينية وحكومتها، كما حكومة 

  
 
  وكرامته، كما يتجل ف

  غزة، ال تتورعان عن انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيت 
 
اهره بالتعذيب أحد مظاألمر الواقع ف

 لذي يمارس داخل السجون الفلسطينية. ا

، ومن    سجون االحتالل االرسائيل  وبشكل خاص مناهضة اإلهمال الطت  
 
شكل برنامج الدفاع عن حقوق اإلرسى ف

  الدواء المناسب، وفقا للمتطبالعالج  األرسى أجل حق
 إىل جنبلبات الطبية و وتلق 

ً
، مع المهنية واإلنسانية، جنبا

وط تحفظ كرامتهم برنامج الدفاع عن حقو    التنقل والسفر، داخل فلسطي   وإىل خارجها، بشر
 
/ات ف ق المواطني  

  مراكز التحقيق والسجون الفلسطينية، 
 
وتلت   احتياجاتهم الحياتية واإلنسانية، وبرنامج مناهضة وتحريم التعذيب ف

ف بحريات منذ تأسيسه، ويحق لنا القول أن حريات بات اليوم  شكلت محاور وبرامج عمل دوره العنوان األبرز المعب 

 ولدى الجهات الدولية المختصة. 
ً
 عل هذه الصعد، محليا
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  العام 
 
 عازمون أن، وأعوام سبقته، فإننا نستطيع القول بثقة أننا 8102وباالستناد إىل الوقائع والنتائج المحققة ف

ة العام   نحو مزيد من النجاحات واإلنجازات، ما يتطلب:  8102نواصل مسب 

 مت  
 
اف وتضامن مجلس اإلدارة، لقرارات وتوصيات مؤتمر حريات المنعقد ف ابعة الطاقم التنفيذي، بإرسر

 بتفصيلها، وتحويلها إىل خطط عمل ملموسة 0/2/8102

  تعزيز وتطوير دور الهيئة العامة للمركز، من خالل إدخال المزيد من العنارص الشابة، وذوي االختصاص
   لعضويتها، انتظام اجتماعاتها 

 
وتقديم التقارير الملموسة الجتماعاتها، وفتح األبواب السهامات عضويتها ف

  هذا السي
 
احات والتوصيات الملموسة، وف ع اق فال بد من ايالء أهمية خاصة للعالقة مالنقاش وبلورة االقب 

  نشاط، جمهور المستفيدين من خدمات المركز وبشكل تفاعل  
 
ات يفتح األبواب لمشاركتهم كمتطوعي   ف

التطويرات الالزمة عل الالئحة الداخلية خالل النصف األول  ، سنعمل عل ادخالالمركز. ومن أجل ذلك
 .8102من العام 

  تطوير الجهد واألداء اإلعالم  للمركز   
 
وع ف  اىل جنب مع الشر

ً
  ضاغط، جنبا

بهدف بناء رأي عام وطت 
  تطوير وتفعيل 

 
مخاطبة قوى ومؤسسات دولية وعربية مدافعة عن حقوق اإلنسان، بهدف المشاركة ف

، بث   
ون  قوى المنارصة والضغط، إن هذا يتطلب إضافة لمهام أخرى، تطوير وتفعيل موقع المركز االلكب 

يةالبيانات والتقارير ال  .نوعية باللغة االنجلب  

  تطوير معارف ،   ذلك تطوير وتحديث النظام المحاست  
 
  المركز، بما ف

 
ايالء اهتمام اكب  للبيئة الداخلية ف

/ات من خالل دورات اختصاص ومشاركتهم التفاعلية حول خطط العمل، وكل ما يخص  وأداء الموظفي  
 دور المركز وفاعليته. 

 

  وكرامته، نحن عل   ممها
  كل يوم، امام المدافعي   عن حقوق اإلنسان الفلطست 

 
ي ف ة تنب  جدارتنا للتصدي ثقة ب  كبب 

اكمة للمركز،  ات المب  اكة والتعاون وباالستناد إىل تفعيل دور المنتهكة حقوقهم، ومستندين إىل الخب  لها، بروح الشر

  تركها رئيس مجلس اإلدارة
 .السابق، الزميل والصديق االستاذ تيسب  الزبري والبصمات االيجابية الت 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 سالم خلة
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 الباب األول

   حرية السفر والتنقل
 حق إنسان 

 مناهضة السياسة اإلرسائيلية بشان منع السفر وتقييد حرية الحركة. 

 
  جمع تواقيع واصل

 
 لسيد ا لألمي   العام لألمم المتحدة نداء الموجهالممنوعي   من السفر عل ال مركز حريات عمله ف

ش"  بالتدخل المبارسر للضغط عل سلطات االحتالل االرسائيل  لوقف معاناتهم، والكف عن  طالبهوي"أنطونيو غوتب 

. االعتداء عل هذا الحق الذي يكفله القانون الدوىل  اإلنس  
ر كما استمر حريات باستالم طلبات الممنوعي   من السف ان 

   والعمل عل وقف
 المفروض عليهم. المنع األمت 

ات 
ّ
ن حري  العام لألمم المتحدةيوجه نداًء لألمي 

م مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" يوم األربعاء
ّ
لقاًء حول سياسة منع السفر   82/8/8102"نظ

ة، اال    قاعة بلدية البب 
 
  اللقاء  رسائيلية ف

 
ث ف

ّ
امية لحقوق سجيمس هينان مدير مكتب المفوضية الكل من: وتحد

 ،   فلسطي  
 
س مجلس إدارة الزبري رئي تيش لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف عضو الد. اإلنسان ف

ر من هذه السياسة، السيد حسام عرفات الارين مدير مؤسسة الحق، شعوان جبحريات،   اللخوتم محام  المتض 

 تسليم نداء الممنوعي   من السفر الموّجه لألمي   العام لألمم المتحدة. اللقاء 
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  الصعيد، حيث هذا العل مركز الانجاز تيسب  الزبري وتحدث عن  السيد  افتتح اللقاء
 
سنة الحالية تم العمل بنجاح ف

مت لمركز حريات،  %01من  عل أكبر 
ّ
د
ُ
  ق

ورة من ملفات الممنوعي   من السفر الت  تضافر جهود وأكد عل رص 

 كونه من أبرز المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية 
ً
  تتعل إلثارة هذا الملف ومالحقته دوليا

ق بانتهاكات القضايا الت 

 المستمرة باستمرار وجوده.  ،االحتالل

   شعوان جبارينالسيد وشكر 
  يعان 

  تسليط الضوء عل مأساة منع السفر الت 
 
مركز حريات عل الجهد المبذول ف

  من عدم 
  تعان 

عة أوصاله، وأضاف أن هناك آالف األرس الت 
ّ
  المحارص والمقط

منها االالف من الشعب الفلسطيت 

وط،  وذكر مالحرك امكانية التواصل العائل  ولم شمل العائلة، حيث أن من حق اإلنسان التمتع بحرية  ة دون رسر
ً
 ثاال

 لمدة سنة لك  يسمح لها بالمرور من 
ط المكوث خارج فلسطي   عائلة من غزة وضعت سلطات االحتالل عليها رسر

وط بمثابة إبعاد قشي وه  جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية  ، وتعتب  غزة عب  معب  الكرامة إىل األردن هذه الشر

وط اإلبعاد من أجل السفر،  وهو اجبار سياس  الدولية، وهدف المنع من السفر    عل الموافقة عل رسر
الفلسطيت 

هدف من جزء من سياسة عقابية تسياسة منع السفر  إىل أنإبعاد الفلسطينيي   عن أرضهم، وأشار جبارين  وبالتاىل  

. ئورا  بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدوىل 
 ها سلطات االحتالل إىل المساومة عل الحاجات اإلنسانية للفلسطينيي  
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ات اآلالف من الفلسطينيي   بقراٍر إداري دون علٍم مسبق د. وذكر  واصل أبو يوسف أن هذا الموضوع يمس عشر

  
 
فوف صلدى الممنوعي   من السفر، بهدف كش إرادة أبناء شعبنا، وأضاف أن هناك حواىل  مليون حالة اعتقال ف

د 
ّ
  قسٌم كبب  منهم ُمنع من السفر بذرائع أمنية ظالمة. وأك

ورة محاسبة االحتالل ع الشعب الفلسطيت  ل عل رص 

 جرائمه أمام الجهات الدولية المعنية. 

وليس هناك أّي ذرائع يمكن أن يستخدمها االحتالل ضده،  0221وبي ّ  حسام عرفات أنه ممنوع من السفر منذ عام 

  المحاكم اإلرسائيلية، أيفهو حسب قوله إنسان أكاديم  ولم تتم إدانته بأي ق
 
ر لال  ضية ف الحتالل يوجد أي مب 

 تم السماح له بالسفر بعد توجهه إىل مركل
ً
 سفره. ن عز حريات الذي نجح برفع الحظر منعه من السفر، ولكن مؤخرا

  تعمل عليها األمم المتحدة، فاألشخاص لهم 
وقال جيمس هاينتي   إن موضوع منع السفر من المواضيع المهمة الت 

د وخارجها ولهم حرية العودة لها مت  شاؤوا بموجب القانون الدوىل  لحقوق حق حرية الحركة والسفر داخل البال 

، حيث أن القيود عل    الذي يفرض عل قوة االحتالل تسهيل حركة المواطني  
اإلنسان والقانون الدوىل  اإلنسان 

  
 
وبنفس  القانونحرية الحركة من الناحية القانونية يجب أن تكون قليلة جدا وواضحة، وأن يكون منصوص عليها ف

ورية ومتناسبة مع الغرض من وجودها وهذا المنع لآلالف من الفلسطينيي   من السفر عب  معب  الكرامة  الوقت رص 
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ة يمنحها االحتالل كما يتم التعامل    وليست مب  
يتم بدون إبداء األسباب حيث أن حرية الحركة والتنقل ه  حق إنسان 

 مع الممنوعي   من السفر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عل أهمية تسليط الضوء عل سياسة االحتالل بمنع 
ً
زا
ّ
واختتم مدير مركز حريات حلم  األعرج اللقاء مرك

  االتفاقيات الدولية كاإلعالن العالم  
 
الفلسطينيي   من السفر وانتهاكه للعديد من حقوق شعبنا المنصوص عليها ف

المدنية والسياسية، وبي ّ  األعرج أن حريات يسىع منذ ثالث سنوات لحقوق اإلنسان والعهد الدوىل  الخاص بالحقوق 

 تسليم 
ّ
 أن
ً
لتحويل هذا الملف إىل قضية دولية وإيصالها إىل األمم المتحدة ومجلس  حقوق اإلنسان، وأشار أيضا

عه أكبر من 
ّ
داء  الذي وق

ّ
متحدة عب  شخٍص من الممنوعي   من السفر والموّجه إىل األمي   العام لألمم ال 211الن

  ترتكب 
  سياق عمل المركز للكشف عن هذه الجريمة الت 

 
مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، يندرج ف

  بالحقوق األخرى المكفولة 
  تؤثر عل تمتع المواطن الفلسطيت 

ات اآلالف من الفلسطينيي   والت  بصمت بحق عشر

  التواصل العائ
 
عة الدولية لحقوق اإلنسان كالحق ف

ل  ولّم شمل األرسة والعالج خارج فلسطي   وأداء مناسك بالشرّ

  العمل والتعليم". 
 
 الحج والعمرة والحق ف
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 الباب الثان 

 متابعة قضية األرسى وخاصة المرض  منهم
 

 

عبة والعمل الصتابع مركز حريات عمله عل قضية األرسى وخاصة المرض  منهم، بتوثيق  أعداد الحاالت المرضية 

 المتواصل عل تقديم المساعدة الممكنة لهم ولعائالتهم. 

مها مجلس منظمات حقوق اإلنسان و 
ّ
شارك مركز الدفاع عن الحريات بحملة "تغريد" جماعية عل موقع تويب  نظ

، بتاري    خ   
لمتعلقة اشتملت الحملة عل العديد من الحقائق واألرقام ا 09/4/8102بمناسبة يوم األسب  الفلسطيت 

 .  باألرسى اإلداريي  

 

 

وع قانون اقتطاع رواتب األرسى جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم  حريات: مشر

وع اقتطاع رواتب األرسى  ي    ع عل مشر اعتب  مركز الدفاع عن الحريات أن مصادقة اللجنة الوزارية اإلرسائيلية للتشر

ائب وإحالته إىل الكنيست إلقراره  بالقراءات الثالث انتهاك صارخ لقواعد القانون الدوىل   والشهداء من عائدات الض 

  ومقي   بموجب قانون يعطيها الحق 
  ينفذها االحتالل بشكل علت 

وقرصنة غب  مسبوقة ألموال الشعب الفلسطيت 

 بالتضف الكامل بهذه األموال بهدف الضغط عل السلطة لعدم دفع رواتب عائالت األرسى والشهداء. 

جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم يستند إىل قانون  يفتقر لمبدأ أن اقتطا يرى حريات  ع رواتب األرسى يعتب 

ات اإلقليمية والدولية بشكل عام    بفعل المتغب 
از السياس  للطرف الفلسطيت    إطار االبب  

 
وعية، ويندرج ف المشر

  هذه المرحلة إىل تشويه ص
 
  ورة النضال اوقرارات الرئيس ترامب بشكل خاص، وعليه تسىع إرسائيل ف

لوطت 

  تمثل 
  وصورة األرسى بشكل خاص ووصمهم باإلرهاب، والمساس بمكانتهم االعتبارية والقانونية الت 

الفلسطيت 

 .   ومقاومته، بشكل يتناقض مع القانون الدوىل 
عية النضال الفلسطيت   رسر

  المادة )
 
المعتقلي   والمحتجزين ( بشكل واضح عل حقوق ذوي 20أكد حريات أن اتفاقية جنيف الرابعة نصت ف

اع باعتقال أشخاص محميي     عندما يتعلق األمر بقيام أحد أطراف الب  
ً
ة وخصوصا بالرعاية ألهميته اإلنسانية الكبب 

  من شأنها تمتع المعتقلي   بحياة كريمة داخل المعتقل من ناحية 
معيلي   ألرسهم، فالمادة وضعت الضمانات الت 
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  ال يجوز خصمها من مخصصات تأمي   المأكل والملبس والكنتي   
 والت 

ً
ها من المستلزمات مجانا والعالج الطت   وغب 

 المعتقلي   أو رواتبهم أو مستحقاتهم. 

  من شأنها أن تحصل عل أرس المعتقلي   بعد فقدها لمعيلها، ففقدان األرسة 
كما أن النص عالج اآلثار السلبية الت 

 إىل 
ً
فقدان الحياة، لذا تتحمل الدولة الحاجزة للمعتقل مسؤولية لمعيلها يجعلها عرضة للجوع والمرض وصوال

  تنعكس عل أرسته من جراء فقدها لمعيليها، كما ذكرت )ف 
من المادة( أنه "عل الدولة  3النتائج السلبية الت 

ين ر الحاجزة أن تعول األشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية أو كانوا غب  قاد

 عل التكسب". 

  0، ف 32كذلك عالجت االتفاقية بنص المادة )
( وضعية األشخاص المحميي   الذين يخضعون لتدابب  المراقبة الت 

من شأنها أن تجعل الشخص غب  قادر عل إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غب  قادر عل إيجاد عمل 

اع القائ وط معقولة، وجب عل طرف الب   م بإجراءات المراقبة أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات مكسب بشر

  جميع الحاالت أن يتلقوا 
 
األشخاص الذين يعولهم، ونصت الفقرة الثانية من المادة عل حق األشخاص المحميي   ف

 اإلعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو من جمعيات اإلغاثة. 

وع الق امات ومسؤوليانون يتعار اعتب  حريات أن مشر تالل، ويجب حكونها السلطة القائمة باال إرسائيل   اتض مع الب  

( من االتفاقية التكفل بنفقات إعالة عائالت المعتقلي   لديها بدل التفكب  باقتطاع 20،32) ي   عليها بموجب المادت

  المعتقلي   اإلعانات من دولتهم ومن جمعيات اإلغاثة، إال أن هذا ال
وع يهدف إىلقيمتها، وتسهيل تلق  اإلمعان  مشر

مر الذي أل بعقوبة األرسى من خالل التحريض عليهم وحرمان أهاليهم من مقومات الحياة الكريمة وتعريضهم للعوز ا

 .حكام االتفاقية وأبعادها اإلنسانيةيعتب  مخالفة جسيمة أل 

 دعا حريات المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية إىل توحيد الخطاب 
ً
ا   المدافوأخب 

ع عن اإلعالم  والقانون 

المكانة القانونية واالعتبارية ألرسى الحرية، والتحرك عل المستوى الدوىل  من أجل  إجبار دولة االحتالل عل 

اجع عن هذا القانون من خالل مطالبة الدول األطراف السامية المتعاقدة التفاقية جنيف الرابعة بالضغط عل  الب 

الوسائل القانونية لتتحمل مسؤولياتها الكاملة بموجب االتفاقية، ووقف التحريض الذي تمارسه دولة االحتالل بكافة 

امها بقواعد    الفلسطينية وعدم الب  
  المحتل للتغطية عل جريمة استمرار احتاللها لألراض 

ضد الشعب الفلسطيت 

 .القانون الدوىل  

 .09/4/8102المرض  المصابي   بأورام بتاري    خ كما نشر مركز الدفاع عن الحريات قائمة بأسماء األرسى 
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وعية  ب مشر ن بهدف ضن ة استهداف األرسى الفلسطينيي   عن: ارتفاع وتي 
ً
حريات ينشر تقريرا

 . ي
 61/4/8162النضال الفلسطينن

 

ة استهداف األرس    أفاد بارتفاع وتب 
  تقرير صادر عن حريات بمناسبة يوم األسب  الفلسطيت 

 
  ف

 
 سجون االحتالل ى ف

  بالخالص من 
  الفلسطيت 

وع الوطت  وعية المقاومة الفلسطينية وتقويض المشر اإلرسائيل  بهدف المساس بمشر

يعية  االحتالل، وهذا االستهداف كان عل كافة مستويات الحكومة اإلرسائيلية اإلدارية منها والقضائية والتشر

وع  مدعومي   بالموقف األمريك  المنحاز لصالح ا   أيدت موقف الكنيست اإلرسائيل  بمشر
رسائيل بعد إدارة ترمب الت 

  تجبيها الحكومة اإلرسائيلية لصالح السلطة الفلسطينية. 
ائب الت   قانون اقتطاع رواتب األرسى من عائدات الض 

امات ومسؤولية دولة االحتالل بكونها ا وع اقتطاع رواتب األرسى يتعارض مع الب   طة القائمة لسلأفاد حريات أن مشر

" من اتفاقية جنيف الرابعة اللتان تلزمان دولة االحتالل بالتكفل بنفقة عائالت 32" و"20باالحتالل بموجب المواد"

  المعتقلي   اإلعانات من دولتهم ومن جمعيات اإلغاثة، إال أن سلطات االحتالل عمدت 
المعتقلي   لديها وتسهيل تلق 

وبشكل مخالف لنصوص اإلتفاقية بهدف حرمانهم من مقومات الحياة الكريمة عل التحريض عل األرسى وأهاليهم 

األمر الذي يعتب  مخالفة جسيمة ألحكام اإلتفاقية وأبعادها اإلنسانية بغرض المساس بالمكانة السياسية والنضالية 

  وعدالته. 
  الفلسطيت 

 لهؤالء األرسى ولمجمل النضال الوطت 

ة يقبعون داخل سجون االحتالل، منهم  9011أضاف حريات أنه ما يزال   محكومون بالسجن  033أسب  وأسب 

سانية ي وامتهان لكرامتهم اإلندألصناف متعددة من اإلذالل والتع المؤبد، يخضعون باإلضافة لحرمانهم من حريتهم

ن قبل ية مبشكل ممنهج من أعل مستويات الحكومة اإلرسائيلية والمتمثلة بمزيد من االجراءات اإلدارية القمع

  تستهدف المساس بالشخصية القانونية لألرسى الفلسطينيي   
ي    ع القواني   الت  مصلحة السجون االرسائيلية وتشر

  مواجهة المحتل، هذا الحق الذي يكفله ميثاق األمم المتحدة 
 
باعتبارهم مقاتلي   من أجل الحرية ومارسوا حقهم ف

ائع والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسا  ن. وكافة الشر

ة، أسب   001بينهم  أسب   0111كما وصل عدد األرسى المرض  إىل أكبر من     00يعيشون حالة صحية صعبة وخطب 

  سجن الرملة، باإلضافة إىل 
 
أسب  مصاب بالشطان واألورام الخبيثة، تتعامل  80أسب  مقعد يعيشون بشكل دائم ف

والممنهج الذي تهدف من خاللها إىل قتل األرسى بشكل إدارة السجون معهم وفق سياسة اإلهمال الطت   المتعمد 

ى ذلك إىل استشهاد 
ّ
، فقد أد   منها األرسى المرض 

  يعان 
ة الت  ء رغم الحالة الصحية الخطب  أسب  تتحمل  800بط 

 حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهادهم. 
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 أ 011وذكر حريات أن عدد المعتقلي   اإلداريي   يتجاوز 
ً
منهم مدمعتقال   االعتقال الداري  ةمض  عدد كبب 

 
طويلة ف

  تفتقر لها القوا عام، األمر 00وصلت إىل 
 لضمانات المحاكمة العادلة الت 

ً
 صارخا

ً
عسكرية ني   الالذي يشكل انتهاكا

عمد سلطات اإلحتالل إىل إجراء محاكمات صورية لألرسى اإلداريي   إلضفاء الصبغة القضائية اإلرسائيلية، حيث ت

 إجراءات اعتقالهم المخالفة لقواعد ومبادىء حقوق االنسان األمر الذي دفع األرسى اإلداريي   إىل مقاطعة هذه عل

اب عن الطعام إذا لم يتم إنهاء سياسة االعتقال اإلداري.   المحاكم الصورية والتلوي    ح باإلرص 

 يتوزعون عل مجموعة 391وأفاد حريات أن عدد األرسى األطفال بلغ 
ً
ا من السجون داخل الخط األخض   أسب 

 مع مصلحة 
 
ويتعرضون ألساليب تنكيل وقمع بحقهم وبحق عائالتهم ويخضعون لظروف اعتقال وتحقيق تتناف

لمراعاة االحتياجات    تفرض عل سلطات االحتالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابب 
الطفل الفضل الت 

 عن حرمانهم من حريت
ً
  الخاصة لألطفال بعيدا

هم باعتباره المالذ األخب  بموجب أحكام القانون الدوىل  اإلنسان 

 واتفاقية حقوق الطفل. 

ات إىل  بلغكما  ة  98عدد األسب    الدامونأسب 
ة  80 موزعات عل سجت    سجن وأسب 

 
ات  31 الشارونف من األسب 

  تحتاج لعالج عاجل بسبب
ة باإل  ذوات األحكام العالية مثل إرساء الجعابيص المصابة والت  ضافة إىل حالتها الخطب 

ات أمهات وقارصات مثل الطفلة عهد التميم  والمصابة لما البكري.  2 ات جريحات مثل عبلة العدم وأسب   أسب 

 دعا حريات المؤسسات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق اإلنسان للتدخل لوقف االنتهاكات بحق األرسى 
ً
ا وأخب 

  سجون االحتالل والدعوة إىل انعق
 
  اتفاقيات جنيف من أجل الوقوف ف

 
اد مؤتمر دول األطراف المتعاقدة السامية ف

بوجه االنتهاكات االرسائيلية ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتفسب  نصوصها بشكل واضح لك  ال تتهرب دولة االحتالل 

 من مسؤولياتها القانونية الدولية باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل. 
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ب حريات يط ي ظروف وفاة األسي  عويسات جّراء الضن
ن
الب بلجنة تحقيق دولية ف

ح   21/5/2018  المير

 

  
ة والشعب الفلسطيت  نىع مركز حريات إىل الحركة األسب 

وأبناء مدينة القدس وجبل المكب  وعائلة الشهيد األسب  عزيز 

   81/0/8102عويسات  الذي استشهد يوم األحد 
 
ف

ح عل  ب المب  مستشق  أساف هروفيه جراء تعرضه للض 

أيدي القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون بذريعة 

  سجن إيشل اتهامها لل
 
طة ف ب أحد رجاالت الشر شهيد بض 

  بب  السبع. 
 
 ف

إن مركز حريات إذ يحمل إدارة مصلحة السجون والحكومة 

اإلرسائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام األسب  

عويسات بدم بارد يطالب األمي   العام لألمم المتحدة 

 ومجلس حقوق اإلنسان بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق

  
  ظروف استشهاده واالطالع عل الظروف الالإنسانية الت 

 
ف

  سجون االحتالل وعل الجرائم 
 
ات ف يعيشها األرسى واألسب 

  التعذيب الممنهج 
  ترتكب بحقهم، وخاصة جريمت 

الت 

 واالعتقال اإلداري. 

كما طالب حريات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

  إحالة ملف ج
 
  ير الفلسطينية اإلرساع ف

تكبها رائم الحرب الت 

القادة اإلرسائيليون بحق األرسى إىل المحكمة الجنائية 

 الدولية. 

ة إىل  .  809وأشار حريات إىل أن استشهاد األسب  عويسات يرفع عدد شهداء الحركة األسب 
ً
 شهيدا

  القدس و  03يذكر أن األسب  عزيز عويسات 
 
 من جبل المكب  ف

ً
 بالسجن كان عاما

ً
  حكما

 منذ  31دته ميقض 
ً
عاما

 .8104اعتقاله عام 
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ن  حريات ومهجة القدس يطالبان باإلفراج الفوري عن المعتقل اإلداري المريض معي 

 عبيدو

 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ومؤسسة مهجة 

ة  القدس ينظران بقلق شديد إىل الحالة الصحية الصعبة والخطب 

  الحوض  32لألسب  المقعد معب   عبيدو 
 
  من كٍش ف

. الذي يعان 
ً
عاما

  قدمه اليشى بعد أن أطلق 
 
، وشلل ف   بطنه ويده اليمت 

 
وإصابة ف

عليه جنود االحتالل الرصاص المتفجر من مسافة قريبة أثناء 

  مدينة الخليل 00/00/8100اعتقاله السابق يوم 
 
له ف ، من مب  

  
العالج  يدينان رفض سلطات االحتالل السماح له بالسفر لتلق 

   0/8/8102بالخارج، كما يدينان إعادة اعتقاله بتاري    خ 
 
وزّجه ف

  لمدة ستة أشهر بالرغم من صعوبة 
االعتقال اإلداري التعسق 

وضعه الصح  وعدم قدرته عل القيام باحتياجاته األساسية دون 

 للبول 
ً
، حيث يحمل عبيدو عل جنبه بشكل دائم كيسا مرافقي  

از، وهو بحاجة ما   العالج والرعاية الصحية الدائمة والب 
سة لتلق 

 خارج أسوار السجن. 

  
إن حريات ومهجة القدس وهما يدينان سياسة اإلهمال الطت   الت 

ات يطالبان  تنتهجها إدارات مصلحة السجون بحق األرسى واألسب 

باإلفراج الفوري عن المعتقل اإلداري المريض معب   عبيدو ويدعوان 

لجنة العفو الدولية ومنظمة الصحة الصليب األحمر الدوىل  و 

العالمية وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية إدانة هذا السلوك غب  

  لسلطات االحتالل اإلرسائيل  بإقدامها عل
قال االعت القانون 

  
  من الشلل دون تهمة أو محاكمة، والضغط عل الحكومة اإلرسائيلية إلطالق ل اإلداري التعسق 

مريض مقعد يعان 

. رساح  وتحميلها المسؤولية عن أية مضاعفات قد تطرأ عل وضعه الصح 
ً
  ه فورا

  اعتقاله السابق 
 
وج وله ثالث بنات، أمض  ف   عيادة سجن الرملة  33الجدير ذكره أن األسب  معب   عبيدو مب  

 
 ف
ً
شهرا

  
 
  سجن النقب و  2/00/8100وأفرج عنه ف

 
هما ممنوعان وهو موجود مع أخيه المعتقل اإلداري معتصم عبيدو ف

  من زيارة األهل. 
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ي  حريات: قانون خصم المخصصات
وعية النضال الوطنن از وتطاول عىل مشر ن  قرصنة وابي 

3/7/2018 

 

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سن الكنيست اإلرسائيل  قانون خصم مخصصات 

ائب الفلسطينيةاألرسى والشهداء والجرىح من أمو  ه قرصنة علن ءتي   بالقرا  ال الض  ية باسم الثانية والثالثة واعتب 

 لتضييق الخناق عل األرسى وعائالتهم ومحاولة 
ً
 مستمرا

ً
  وتطاوال

القواني   العنضية لشقة أموال الشعب الفلسطيت 

وعية نضالهم ومكانت   تب  وصمهم باإلرهاب والنيل من مشر
موجب م وبوها بنضاالتهءو هم القانونية والسياسية الت 

 من أجل الحرية واالستقالل. ي   العام العالم  باعتبارهم مناضلالقانون الدوىل  وأمام الرأي 

  لفرض 
از السياس  للشعب الفلسطيت    سياق ممارسة الضغط واالبب  

 
  ف

وأضاف حريات أن توقيت إقرار القانون يأن 

 إمالءات وتنازالت سياسية مجانية عل الشعب وقيادته للقبول بما يسم "بصفقة القرن". 

  وأرساه ويوحد إرادتعزيمة الشعب اللن يحقق أهدافه، وإنما سيقّوي وأكد حريات أن إقرار هذا القانون 
ه فلسطيت 

  نفس الوقت المجت
 
  التصدي لهذا القانون ولصفقة القرن. وطالب ف

 
حدة مع الدوىل  وخاصة األمم المتالوطنية ف

  ترتكب جرائم حرب يومية بإ
دانة هذا القانون العنضي وممارسة أقض درجات الضغط عل دولة االحتالل الت 

  وتواصل احتاللها الظالم منذ 
 وإجبارها عل إلغائه وتجميد العمل به.  واحد بحق الشعب الفلسطيت 

ً
 وخمسي   عاما

ية لحدث والتحديات ونقل هذه المعركة السياسكما طالب دولة فلسطي   لتدويل قضية األرسى واالرتقاء لمستوى ا

 إلجباره إللغاء هذا القانون ومحاسبته عل جرائمه 
ً
والقانونية مع االحتالل إىل المحافل والمحاكم الدولية وصوال

 اليومية بحق شعبنا. 

 

امات دولة  ن قانون اقتطاع مخصصات األرسى انتهاك للمعايي  القانونية الدولية الناظمة اللي 

 84/7/8162الل االحت

  تسنها المؤسسة 
حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من خطورة القواني   العنضية الت 

  من خالل استهداف أرس الشهداء 
وعية نضال الشعب الفلسطيت  يعية لدولة االحتالل الهادفة للنيل من مشر التشر

، واقدامها عل إصدار قانون ا ائب الفلسطينية، األمر الذي والجرىح والمعتقلي   قتطاع مخصصاتهم من عائدات الض 

  ترتكبها سلطات االحتالل بحق ا
ة،يمكن اعتباره ذروة االنتهاكات الت    وحركته األسب 

  لشعب الفلسطيت 
ً
إىل  نظرا

  يعيلونها. 
ه عل حياة األرسى داخل سجون االحتالل وعل أرسهم الت   تأثب 
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عية نضال الشعب أكد حريات عل المكانة القانو  نية واالعتبارية لألرسى باعتبارهم أرسى حرية ويمثلون رسر

 أن 
ً
  للخالص من االحتالل، موضحا

مخصصات األرسى داخل سجون االحتالل هو ضمان هدف دفع الفلسطيت 

، 9011كريم لعائالت أكبر من العيش ال وجي   المعيلي    أسب   
  8131 ألرسهمحيث بلغ عدد المب 

ً
ا تغطية ، وكذلك أسب 

 المعيشة األخرى.  احتياجاتو  بسل، من مواد غذائية  وكنتي    ومالاحتياجات األرسى داخل سجون االحتال

دون مقابل، إال أن مصلحة السجون اإلرسائيلية  توفب  هذه اإلحتياجاتويقع عل عاتق دولة االحتالل مسؤولية 

ة اإلرسا همتعمل عل بيعها ل  وفق التسعب 
ً
حد األدن  ئيلية بالنظر إىل  الفرق الكبب  بي   معدل البأسعار مرتفعة جدا

اماتها بموجب القانون الدوىل   411دوالر بإرسائيل مقابل  0011لألجور البالغ  ، بخرق واضح اللب   دوالر للفلسطينيي  

 اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
ً
  وخصوصا

 .0242اإلنسان 

  وقت الحرب بتاري    خ  التفاقية جنيف بشأن حمايةدولة االحتالل   وقد انضمت
 
، 9/2/0200األشخاص المدنيي   ف

  الفلسطينية عام 
  اإلقليم كسلطة احتالل، وما زالت  0291وعند قيامها باحتالل األراض 

 
  ف

أصبح مركزها القانون 

  الضفة الغربية وقطاع غزة بالرغم من نقل الصالحيات ومسؤوليات معينة للسلطة الوطنية 
 
تمارس هذه السلطة ف

ينية فيما يتعلق ببعض أجزاء األرض الفلسطينية، كما أنه ما زال بيد إرسائيل السيطرة الكاملة عل األرض الفلسط

قية، بناء عليه نذكر الحقائق التالية:   الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشر

وعية القانون الهادف إىل إرغام السلطة الوطنية الفلسطينية عل قطع مخصصا : عدم مشر
ً
ن دولة ت األرسى، ألأوال

  
م مسؤولياتها وواجباتها بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بموجب قواعد القانون الدوىل  اإلنسان  االحتالل لم تحب 

عية سياسات وقواني   وممارسات دولة إرسائيل تجاه الشعب   اتفاقية جنيف الرابعة، حيث أن رسر
ً
وتحديدا

ام   يجب أن تكون نابعة من احب 
 أحكام االتفاقية.  الفلسطيت 

: نصت المادة )
ً
( من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح عل حقوق ذوي المعتقلي   والمحتجزين بالرعاية 20ثانيا

اع باعتقال أشخاص محميي   معيلي     عندما يتعلق األمر بقيام أحد أطراف الب  
ً
ة وخصوصا ألهميته اإلنسانية الكبب 

  
من شأنها تمتع المعتقلي   بحياة كريمة داخل المعتقل من ناحية تأمي   ألرسهم فالمادة وضعت الضمانات الت 

  ال يجوز خصمها من مخصصات 
 والت 

ً
ها من المستلزمات مجانا  والعالج الطت   وغب 

المأكل والملبس والكنتي  

  من شأنها أن تمس 8 -0المعتقلي   أو رواتبهم أو مستحقاتهم )ف
أرس (، كما أن النص عالج اآلثار السلبية الت 

 إىل فقدان 
ً
المعتقلي   بعد فقدها لمعيلها، ففقدان األرسة لمعيلها يجعلها عرضة للعوز والفقر والجوع والمرض وصوال

  تنعك
قدها س عل أرسته من جراء فالحياة، لذا تتحمل الدولة الحاجزة للمعتقل مسؤولية النتائج السلبية الت 

دولة الحاجزة أن تعول األشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم من المادة( أنه "عل ال 3ها، كما ذكرت )ف لمعيل

 ".أو كانوا غب  قادرين عل التكسب تكن لديهم وسائل معيشية كافية

: عالجت االتفاقية بنص المادة )
ً
  0، ف 32ثالثا

( وضعية األشخاص المحميي   الذين يخضعون لتدابب  المراقبة الت 

عل إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غب  قادر عل إيجاد عمل من شأنها أن تجعل الشخص غب  قادر 

اع القائم بإجراءات المراقبة أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات  وط معقولة، وجب عل طرف الب   مكسب بشر
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  جميع الحاالت أن يتلق
 
ا و األشخاص الذين يعولهم، ونصت الفقرة الثانية من المادة عل حق األشخاص المحميي   ف

 اإلعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو من جمعيات اإلغاثة. 

  
: يجب عل دولة االحتالل التكفل بنفقات إعالة عائالت المعتقلي   لديها بدل اقتطاع قيمتها، وتسهيل تلق 

ً
رابعا

قوبة ى يهدف إىل اإلمعان بعالمعتقلي   اإلعانات من دولتهم ومن جمعيات اإلغاثة، إال أن قانون اقتطاع رواتب األرس 

األرسى من خالل التحريض عليهم وحرمان أهاليهم من مقومات الحياة الكريمة وتعريضهم للعوز األمر الذي يعتب  

 مخالفة جسيمة لألحكام اتفاقية جنيف الرابعة وأبعادها اإلنسانية. 

: إن تحريض سلطات االحتالل عل األرسى من الناحية القانونية يف
ً
  إطخامسا

 
وعية، ويندرج ف ار تقر لمبدأ المشر

، وأن تضفات دولة االحتالل تهدف إ  
از السياس  للطرف الفلسطيت  عية القانونية عن االبب   ضال نىل إزالة الشر

ه السياس  والخالص من االحتالل هذا الحق الذي كفله ميثاق األمم    تقرير مصب 
 
  الحقاق حقه ف

الشعب الفلسطيت 

عة الد  ولية لحقوق اإلنسان. المتحدة والشر

: قانون اقتطاع مخصصات األرسى يندرج ضمن سياسة سلطات االحتالل المستمرة باتخاذ مزيد من القواني   
ً
سادسا

امات    تفرض عليها الب  
  وأرساه دون االلتفات إىل المعايب  والضوابط القانونية الت 

العنضية بحق الشعب الفلسطيت 

  و 
قواعد القانون الدوىل  لحقوق اإلنسان، وتحاول أن تفرض عل العالم ومؤسساته بموجب القانون الدوىل  اإلنسان 

 وتريد أن تعامل كونها صاحب األرض األصيل وأن لها حرية التضف خارج نطاق المسائلة 
ً
 جديدا

ً
الدولية واقعا

  باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل. 
  عن  مركزها القانون 

 الدولية وكذلك التغاض 

 
ً
ا   وأرساه والعمل  وأخب 

دعا حريات األمم المتحدة إلتخاذ إجراءات ملموسة لتوفب  الحماية الدولية للشعب الفلسطيت 

  تمارس بشكل ممنهج من أعل 
  والت 

عل مساءلة دولة االحتالل عل انتهاكاتها الدائمة بحق الشعب الفلسطيت 

يعية والقضائية، وإر   غامها عل وقف هذه االنتهاكات وإنهاء االحتالل عمستويات دولة االحتالل السياسية والتشر
ً
مال

 .  بقواعد القانون الدوىل 

 

 من قانون رسقة المخصصات إىل قانون القومية إىل صفقة القرن

  0/2/8102حلم  األعرج 

  تستهدف الفلسطينيي   ومكانتهم السياسية 
  الكنيست اإلرسائيل  الت 

 
ة سن القواني   العنضية ف تتسارع وتب 

  وطنهم األصل  فلسطي   المحتلة عام 
 
  الفلسطينية المحتلة عام  42والقانونية والتاريخية ف

  األراض 
 
. 0291وف

  الكنيست بالقراءات الثالث ه  انعكاس 
 
  زمن قياس  ف

 
هذه القواني   بجوهرها العنضي االحتالىل  ورسعة تمريرها ف

  تسابق الزمن لتصفية الحقوق ا
  كافة أماكن تواجلحكومة أقض اليمي   الت 

 
  ف

ده وفرض لتاريخية للشعب الفلسطيت 

  طسؤيا اإلرسائيلية لحل الضاع الفلالر 
عية -يت   عن القانون الدوىل  وقرارات الشر

ً
اإلرسائيل  عل أرض الواقع بعيدا
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 الدولية. وكل قانون من هذه القواني   يستدع  خوض معركة حقيقية لوقفه وإسقاطه فكيف إذا كانت هذه القواني   

ها يتم سنها بزمن قياس  وبالجملة. الحكومة اإلرسائيلية ومعها أحزاب اليمي   ترى أن اللحظة  ات أخرى غب  وعشر

 لفعل كل ما تؤمن
ً
 ألفكار جابوتنسك  وأيدلوجيته الص أنهوتعتقد  به السياسية مؤاتية تماما

ً
 وتجسيدا

ً
هيونية. امتدادا

  
  ظل عهد ترامب انتقلت من كونفالضعف العرن   عل أشده واالنقسام الفلسطيت 

 
ها عل حاله واإلدارة األمريكية ف

  والشعوب العربية واإلسالمية، 
  العدوان عل الشعب الفلسطيت 

 
يك ف اتيح   لدولة االحتالل إىل رسر حليف اسب 

ها وبعض األنظمة العربية ا   اختل توازنها وانقلب تركب  
 لنظامها.  لت 

ً
 وصديقا

ً
  دولة االحتالل حليفا

 
  ترى ف

  يلّوح ترامب باإلعالن عنها 
  بالملموس أن صفقة القرن الت 

  موازين القوى يعت 
 
إن استمرار هذا الحال دون تغيب  ف

 عل األرض من قبل دولة االحتالل وبدعم كامل من اإلدارة األمريكية. 
ً
 تنفذ تدريجيا

وعة يستدع  ا الخطر الداهم عل قضيتنا الوطنيةإن  ل لمواجهة الشاملة مع هذا االحتالوحقوقنا التاريخية المشر

  النضال اليوم  الموحد ضد االحتالل والتصدي لقانون القومية وصفقة 
 
  كافة أماكن تواجده ف

 
بانخراط كل شعبنا ف

ب عل وتر المصالح  ية تختلف عن السابق وتض  القرن بطرق ووسائل سياسية وقانونية ودبلوماسية وجماهب 

 اإلرسائيلية واالمريكية. 

  الذي يجابه هذه السياسة اإلرسائيل وعل
، م ية والقواني   العنضية المتسارعةالشعب الفلسطيت 

ً
 ومنقسما

ً
نفردا

  فتح وحماس وكذلك عل
بناء تحشيد كل عنارص القوة لشعبنا عب  إنهاء االنقسام و  ،قيادته وأحزابه، وال سيما حركت 

 لقواه الذاتية ليت
ً
  مجابهة صفقة القرن وإفشالها. وشالوحدة الوطنية الفلسطينية تعزيزا

 
عبنا حول إىل رقم صعب ف

ى والتصدي لها،  يمتلك من القوة واإلرادة والطاقات الثورية الزاخرة ما يمكنه من مجابهة هذه المؤامرة الكب 

ى وهباته الشعبية ه  دليل ساطع عل بسالته وقدرته إذا ما توفرت له الظروف المؤاتية، وتحق  قوانتفاضاته الكب 

نامج واتجاهات النضال   اإلرادة والقرار والب 
 
  والوحدة الوطنية ف

 عل إلحاق الهزيمة باالحتالل.  ،اإلجماع الوطت 

  تمتلكها الشعوب العربية واإلسالمية 
هذه القوة الفلسطينية الذاتية من شأنها أن تفّعل كل عنارص القوة الهائلة الت 

  القضية الفلسطينية
 
  ما زالت ترى ف

  نض والت 
 
  ف

اله قضيتها األوىل بل وتعتقد أن وقوفها مع الشعب الفلسطيت 

  اندلعت عام 
  تعرضت لها ثوراتها الشعبية الت 

خرجها من ترددها  8100الباسل يعوضها عن االنتكاسات الت 
ُ
وت

بص بها حت  ال تعيد التجربة مرة أخرى.       تب 
 وخوفها من أنظمتها الت 

  قدمت القدس هدية كعاصمة لدولة  القيادة الفلسطينية واألحزاب
السياسية قاطبة رفضت صفقة القرن الت 

ع  وألغت عن االحتالل صفته كمحتل ورفضت حق 
االحتالل وقامت بنقل سفارتها إليها وأعلنت أن االستيطان رسر

 نروا(. و الالجئي   بالعودة وأوقفت الدعم الماىل  للسلطة وقطعت المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئي   )األ

الرئيس أبو مازن هو األخر رفض هذه الصفقة وبقوة، وقاطع اإلدارة األمريكية ووفودها للمنطقة، وأعلن أمام أكبر 

، عن رفضه للدور المنفرد لإلدارة األمريكية الحتكار ما سم  بعملية السالم.    من محفل دوىل 
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رض من قبل االحتالل من استيطان وتهويد بالرغم من هذه المواقف المعلنة والواضحة، فإن ما يجري عل األ

عل الحق و  مخصصات األرسى والشهداء والجرىح ومن تطاول عل ،للقدس وتهجب  قشي للمواطني   الفلسطينيي   

  و 
 
  ف

  للشعب الفلسطيت 
  ، طنهالتاريح 

 
 أمام مسؤولياتنا التاريخية وف

ً
 لرئيس أبو مازن مقدمة الجميع ايضعنا جميعا

  كيفية مواجهة 
 
اتيجية.  وبأية أدوات هذه المؤامرةف  وأية اسب 

اقف وهل المو  ؟كية واالحتالل اإلرسائيل  بمفردهاإلدارة األمري الرئيس أبو مازن سيواجه والسؤال المطروح هل

  
 
  أصبحت معروفة للعالم كله قادرة وحدها عل إفشال المؤامرة األمريكية والسياسة اإلرسائيلية ف

الصادرة عنه والت 

 قة؟المنط

 ألنه ال خيار أمامه سوى المواجهة، : إالجواب
ً
  هو الذي سيواجه هؤالء وهو مستعد لذلك تماما

ن الشعب الفلطسيت 

  القدس 
 
ء أصبح عل المحك، وجودنا، حقوقنا، حقوق أرسانا وشهدائنا وجرحانا والجئينا. حقوقنا ف  

فكل سر

  خطر 
 
ء ف  

ة وإعدام األرسى وتهجب  سكان الخان، كلها فقانون رسقة المخصصات والقومي ،والمقدسات، كل سر

 سياسة تسىع لتمرير صفقة القرن. 

  كامب ديفيد عام 
 
حاولت تمرير مثل هذه الصفقة عل الرئيس الراحل أبو عمار والشعب  8111إدارة كلنتون ف

. رفض الرئيس أبو عمار صفقة كلنتون كما رفض الرئيس أبو مازن صفقة ترامب، ولكن عندم  
عاد الرئيس  ا الفلسطيت 

 لتمسكه بحقوق شعبنا الوطنية. 
ً
ى الثانية ودفع أبو عمار حياته ثمنا أبو عمار ألرض الوطن اندلعت االنتفاضة الكب 

اكة السياسية والقيادة  وعليه فالمطلوب العودة للشعب وترتيب البيت الداخل  وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز الشر

 أنها قادمة لكنس الجماعية لتعزيز صموده والنهوض بقوا
ّ
  ال بد

ورة إعالن االنتفاضة الت  ه الذاتية، وليس بالض 

 االحتالل ومؤامرة القرن. 

حريات ينىع المناضلة األممية 

 فيليتسيا النغر

84/1/8162 

نىع مركز الدفاع عن الحريات 

والحقوق المدنية "حريات" للشعب 

  وأرساه
خاصة الرعيل  ،الفلسطيت 

أحرار العالم وإىل وإىل ،  األول منهم

  التحالف األورون   للدفاع 
 
األعزاء ف

عن األرسى رئيسته الفخرية 

المحامية والمناضلة األممية 

  وافتها المنية 
فيليتسيا النغر الت 
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  نّبهت العالم وفتحت عيونه عل جرائم االحتالل ضد األرسى والتعذيب ، 88/9/8102الجمعة الموافق 
والت 

  الممنهج الممارس بحقهم 
  سبعينات القرن الماض 

 
  كتابها ف

 
ي "ف

 عل هذه ال"بأم عينن
ً
 حيا

ً
  ، وكانت شاهدا

جرائم الت 

  إدانة واضحة لهذا االحتالل
 
  وجه االحتالل والصهيونية  ، وثقتها ف

 
ومنذ بدايات االحتالل األوىل وقفت بصالبة ف

 عن
ً
 دفاعا

ً
ات حقوق ورفعت صوتها عاليا   المحاكم ةوقضاياهم العادل األرسى واألسب 

 
يلية عل اإلرسائ العسكرية ف

 عل جرائمه وعنضيته تجاه الشعب 
ً
مختلف مستوياتها. وظلت كذلك بعد أن غادرت دولة االحتالل احتجاجا

  وحقوقه العادلة. 
 الفلسطيت 

ةع عن األرسى حت  اللحظات حياتها مناضلة أممية عل رأس التحالف األورون   للدفا كرست  كت وشار . األخب 

  
  مقدمة الذين تحدّوا اللون   الصهيون 

 
  برلي   وبروكسل والهاي. وكانت ف

 
  عقدها ف

  مؤتمراته الثالث الت 
 
التحالف ف

  الهاي. 
 
 الذي حاول إفشال انعقاد المؤتمر ف

  
ات وخاصة الرعيل األول منهم سيفتقدون المحامية المناضلة األممية الت  وقفت  األرسى الفلسطينيون واألسب 

معهم ومثلتهم ودافعت عنهم بجدارة وصالبة أمام المحاكم العسكرية اإلرسائيلية، وسيظل شعبنا وأحرار العالم 

  دفاعها عن حقوق الشعب 
 
 ف
ً
  لم تتوقف يوما

 لبسالتها الت 
ً
يحملون للراحلة فيليتسيا النغر أجمل الذكريات تخليدا

  عمرها
 
  استمرت حت  أخر لحظة ف

  والت 
 . الفلسطيت 

  وأرساه وأحرار العالم ال بد أنهم سيخلدون ذكرى هذه المناضلة ا
 لراحلة وفاًء لنضالها األمم  الشعب الفسطيت 

  حفظ هذا اإلرث ءالد 
 
  العادلة. وال شك أن كتبها ومقاالتها وخطاباتها ستساهم ف

وب مع قضية الشعب الفلسطيت 

 .  النضاىل  واألمم 

 اإلرسائيليةيحمل مصلحة السجون والحكومة  حريات

 عن وفاة األسي  وسام شاللدة المسؤولية

65/61/8162 

نىع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إىل الحركة 

  الشهيد األسب  وسام عبد 
ة وجماهب  الشعب الفلسطيت  األسب 

   82المجيد شاللدة 
 
_ الخليل، الذي استشهد ف  من بلدة سعب 

ً
عاما

 .08/01/8102يوم الجمعة معتقل أيلون صباح 

وحّمل حريات حكومة االحتالل وإدارة مصلحة السجون المسؤولية 

الكاملة عن استشهاد األسب  شاللدة، الذي باستشهاده يرفع عدد 

ة إىل   كان آخرهم الشهيد عزيز  802شهداء الحركة األسب 
ً
شهيدا
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ية استشهدا نتيجة للتعذيب أثناء عمل ينذسي   الشاديح ومحمد الخطيب الل، والشهيدين يا02/0/8102عويسات 

 اعتقالهم. 

  أن تشكل 
ايدة ينبىع    سجون االحتالل، حيث أن أعداد الشهداء المب  

 
وحذر حريات من خطورة الوضع االعتقاىل  ف

 لتحرك مجلس ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية للضغط عل الحكومة اإلرسائيلية لوقف جرائمها بحق 
ً
 قوّيا

ً
سببا

. األرسى وا   سجون االحتالل اإلرسائيل 
 
ات ف  ألسب 

ي عبد القادر ويطالب 
 
حريات يحّمل الحكومة اإلرسائيلية المسؤولية عن حياة األسي  رجائ

 بإطالق رساحه 

86/66/8162 

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الحكومة 

اإلرسائيلية وجهاز القضاء اإلرسائيل  المسؤولية الكاملة عن حياة 

 عبد القادر السبىع  "
  حسي  

"، الذي  30األسب  المريض رجان 
ً
عاما

وستات ومن وجود بقع عل الكبد وتضخم    من رسطان الب 
يعان 

، وذلك إثر ق  83/01/8102رار المحكمة المركزية بتاري    خ بالّرئتي  

، رغم إقرارها  رفض إطالق رساحه المبكر لخطورة وضعه الصح 

عت أن المرض تحت السيطرة والمراقبة من 
ّ
بخطورة حالته إال أنها اد

 قبل مصلحة السجون. 

  مخيم دير عمار بتاري    خ 
 
  عبد القادر من بيته ف

اعتقل األسب  رجان 

   40ن الفعل  وحكم بالسج 8/08/8100
 
، وتنته  محكوميته ف

ً
شهرا

 شهر أيار من العام القادم. 

، وناشد األمي   العام لألمم المتحدة والصليب األحمر الدوىل    
وطالب حريات باإلفراج الفوري عن األسب  رجان 

اجل عومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق اإلنسان وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتدخل ال

 للضغط عل االحتالل وحكومته وإجبارها عل إطالق رساحه. 

ت إىل استشهاد 
ّ
  تنتهجها مصلحة السجون اإلرسائيلية أد

،  98وأضاف حريات أن سياسة اإلهمال الطت   الت 
ً
ا أسب 

 من قبل المجتمع الدوىل  لمساءلة دولة االحتالل ومحاسبتها عل هذه الج
ً
 عاجال

ً
يمة ر األمر الذي يستدع  تدخال

 .
ً
ات من األرسى المرض  والضغط الفعال لضمان اإلفراج عنهم جميعا   تهدد حياة العشر

 المستمرة الت 
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اب المفتوح عن الطعام  األسي  المصاب صالح عمر صالح سيخوض اإلضن

67/68/8162 

" من مخيم بالطة، رصخة مناشدة تطالب فيها 80أطلقت أم األسب  "صالح عمر عبد الرحيم صالح 
ً
تقديم عاما

 
ً
  حكما

  الجزء السفل  من جسده ويقض 
 
  ف

  من الشلل النصق 
العالج الفوري واإلفراج العاجل عن ابنها الذي يعان 

 سنوات.  0بالسجن لمدة 

  زيارتها لمركز الدفاع عن 
 
وأضافت ف

الحريات برام هللا أن ابنها صالح 

اب المفتوح عن  سيبدأ بخوض اإلرص 

الطعام يوم الخميس 

لم تتوقف  إن 01/08/8102

سياسة اإلهمال الطت   بحقه 

وإدخال طبيب مختص والبدء 

ابه    حال إرص 
 
بعالجه، وأكدت أنه ف

عن الطعام سيواجه خطر الموت 

 .
ً
 لحالته الصحية الصعبة جدا

ً
 نظرا

األسب  صالح اعتقل بتاري    خ 

بعد إصابته  89/4/8101

  البطن
 
  التنفس وواحدة ف

 
  الصدر أدت إىل مشاكل ف

 
  اخ برصاصتي   ف

ة الت  قت أصابت المعدة والقولون واألخب  ب 

  جسده. 
 
 عموده الفقري واستقرت شظاياها ف
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 الباب الثالث

وع التعذيب إذالل للكرامة اإلنسانية  مشر

ي   بتمويل من االتحاد األوروئر

   لها وإدراجها 
 
وتوكول اإلضاف   تقوية تجاوب األجهزة األمنية التفاقية مناهضة التعذيب والب 

 
 اق عملهمسيف

 

وع: مركز حريات يعمل  وع بالتعاون مع شبكة المنظمات األهلية ، واستهدف المشر  عل تنفيذ هذا المشر

  والمخابرات.  401
 ضابط تحقيق من جهاز األمن الوقان 

( عل مدونة السلوك الموحدة لألجهزة األمنية جميعها.  301   )تدريب مدربي  
 ضابط من وزارة الداخلية لتلق 

 سنوات( 3× بالسنة  001خري    ج حقوق ) 011يقل عن ما ال 

  مراكز التحقيق والتوقيف الفلسطينية كل سنة.  311ما ال يقل عن 
 
 معتقل ف

 المعتقلي   المحررين الذين تعرضوا للتعذيب. 

81  .   فلسطي  
 
  ف

 مؤسسة مجتمع مدن 
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وع التعذيب إذالل للكرامة اإلنسانية  حريات يعلن بدء تنفيذ مشر

الدفاع عن ز نظم مرك

والحقوق  الحريات

اكة مع  والمدنية بالشر

شبكة المنظمات األهلية 

ظهر يوم الخميس 

  قاعة  01/0/8102
 
ف

الغرفة التجارية برام هللا 

حفل إعالن بدء تنفيذ 

وع "التعذيب إذالل  مشر

للكرامة اإلنسانية" 

الممول من االتحاد 

األورون   ومدته ثالث 

سنوات والذي يهدف إىل 

امات الناشئة عن انضمام دولة مناهضة    تطبيق االلب  
 
  فلسطي   من خالل تعزيز دور األجهزة األمنية ف

 
التعذيب ف

وتوكول االختياري.   فلسطي   التفاقية مناهضة التعذيب والب 

  فلسطي   وممثلون عن 
 
 الحفل ممثلون عن االتحاد األورون   ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ف

حض 

ية والخارجية والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان واألجهزة األمنية والفصائل واألحزاب السياسية وزارة الداخل

  مجال مناهضة التعذيب. 
 
  وناشطون ف

 ومؤسسات المجتمع المدن 

وع الذي يتم   أهمية هذا المشر
ً
حا

ّ
وع وموض  انطالق عملية تنفيذ المشر

ً
افتتح اللقاء مدير حريات حلم  األعرج معلنا

 عن أمله بأن تقود هذه الجهود  تنفيذه
ً
، معربا اكة مع شبكة المنظمات األهلية وبتمويل من االتحاد األورون  

بالشر

الجماعية بي   حريات وشبكة المنظمات األهلية من جهة وبي   الحكومة واألجهزة األمنية من جهة أخرى إىل 

 .   فلسطي  
 
  تعزيز حالة حقوق اإلنسان ف

 
 نجاحات جديدة تسهم ف

ت ّ
  االتحاد األورون    ،باسمة العدوين وعب 

 
ر رئيسة التعاون ف ت بالنيابة عن أليساندرا فب     حض 

عن شكرها  ،الت 

ي خوامتنانها لمركز حريات وشبكة المنظمات االهلية لتنظيم هذا الحدث تحت شعار 
اٍل "نحو مجتمع فلسطينن

  سياق تعزيز دور مؤسساتمن التعذيب"
 
  ف

وع يأن    فلسطي   لل ، وأضافت أن هذا المشر
 
  ف

مشاركة المجتمع المدن 

  فلسطي   والحكومة ودعت إىل زيادة 
 
  ف

  رسم القرارات السياسية، وأشادت العدوين بالتعاون بي   المجتمع المدن 
 
ف

  سبيل صون الكرامة اإلنسانية. 
 
 حجم هذا التعاون والتنسيق لتحديد الفجوات والمشاكل ف
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 للقلق، ودعت إىل  8101قوق اإلنسان لعام كما أشارت إىل تقرير الهيئة المستقلة لح
ً
ا ته مثب  حول التعذيب واعتب 

وتوكول اإلختياري اف ا ،التنفيذ الفعال والمبارسر التفاقية مناهضة التعذيب والب    عل األمر الذي يضمن اإلرسر
 
لكاف

  قادر مع
ينية السلطة الفلسط مراكز االحتجاز والتوقيف، وأكدت عل إيمان االتحاد األورون   بأن المجتمع المدن 

 عل تحقيق العدل بمزيد من الجهود الجماعية والفردية من كافة االطراف. 

بدوره أكد تيسب  الزبري رئيس مجلس إدارة حريات عل أن التعذيب هو إذالل كبب  للكرامة اإلنسانية، األمر الذي 

م عل الجميع العمل عل 
ّ
  إلكممناهضتهيحت

وع يأن    تعزيز حالة حقوق ، وأكد أن هذا المشر
 
ة المركز ف ال مسب 

 .   فلسطي  
 
 اإلنسان ف

وع هم المكلفي   بإنفاذ القانون من ضباط التحقيق ورجال األمن من    المشر
 
وبي ّ  الزبري أن الفئات المستهدفة ف

امات القانونية الناجمة عنها باإلضافة إىل خريجي     
ن  م خالل لقاءات توعوية حول اتفاقية مناهضة التعذيب وااللب 

 كليات الحقوق، وآليات رقابة من خالل زيارات منتظمة لمراكز التوقيف  واالحتجاز. 

 عن شبكة المنظمات األهلية عل أهمية خطوة انضمام فلسطي   التفاقية مناهضة 
ً
وأكد عصام العاروري ممثال

 عل دولة فلسطي   بأن تضمن
ً
 وطنيا

ً
اما وتوكول االختياري، مما يشكل الب   تفاقيات، حيث تنفيذ هذ اال  التعذيب والب 

  الجريدة الرسمية. 
 
 أشار إىل القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بأن االتفاقيات ال تعتب  نافذة كونها لم تنشر ف

  والسلطة الفلسطينية 
وشدد العاروري عل رغبة الجميع بمزيد من التنسيق والتعاون بي   مؤسسات المجتمع المدن 

 ياتوتضافر الجهود واآلل

والحوار البناء مع 

الحكومة للوصول إىل آلية 

ام باالتفاقية  وطنية لاللب  

وتوكول.   والب 

وقالت رئيسة وحدة 

  وزارة 
 
حقوق اإلنسان ف

: الداخلية هيثم عرار 

"نحن نطمح لمجتمع 

 خاىل  من التعذيب"

وضوح  وأشارت إىل

الصادرة عن  التعلميات

 الرئيس محمود عباس إىل

  رؤساء األجهزة 
األمنية الت 

 تؤكد عل منع وتجريم التعذيب. 



 

  

 

27 

 

 وبحرية تامة دون أي ضغط، 
ً
عت عل اتفاقية مناهضة التعذيب طوعيا

ّ
كما أشارت عرار إىل أن دولة فلسطي   وق

، وأعلنت عرار عن و    فلسطي  
 
هذا يدلل عل إرادة سياسية وتوّجه لدى الحكومة نحو تعزيز حالة حقوق اإلنسان ف

  إطار سىع  الوزارة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وشددت برنامج تعده 
 
وزارة الداخلية للحماية من التعذيب ف

  واالتحاد األورورن   لتحقيق المزيد من 
اكة بي   الوزارة ومؤسسات المجتمع المدن  عل أهمية زيادة التعاون والشر

 .   فلسطي  
 
 االنجازات عل صعيد حقوق اإلنسان ف

 وأشار موس أبو دهي
ً
 حقيقيا

ً
 عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إىل أن التعذيب يشكل تهديدا

ً
  كلمته ممثال

 
م ف

 ،
ً
وع قطاع غزة أيضا   غزة واضحة، وتمت  أبو دهيم أن يغط  هذا المشر

 
للسلم األهل  فهو يقود للعنف والتجربة ف

  الرقابة عل أداء الحكوم
 
  ف

 ة واألجهزة األمنية. ودعا إىل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدن 

وختم حلم  االعرج اللقاء بتثمي   التطور الملموس عل طبيعة العالقة بي   مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسة 

  وقعتها كافة 
األمنية الفلسطينية عل قاعدة حقوق اإلنسان، كما أكد عل أهمية االتفاق عل مدونة السلوك الت 

ام بحقوق اإلنسان، وشدد األعرج عل أن األجهزة األمنية الفلسطينية، حيث أن ه ذا يعكس اإلرادة السياسية لاللب  

  عدم وجود سوء معاملة وحاالت 
  أن تمر هذه الحاالت دون لكن تعذيب فردية، هذا ال يعت 

 
المشكلة األكب  تكمن ف

 ،قاية منهو "سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا، سنناضل لحظر التعذيب والمحاسبة، وأضاف حلم  األعرج 

ي ضد االحتالل". 
ي النضال الوطنن

ن
ة أساسية ف ن  فهذا يشكل ركي 

 

ي إلنصاف ضحايا التعذيبإ
ورة واقعية نشاء الحكومة للصندوق الوطنن  وسوء المعاملة ضن

 

  للمركز –عالء بدارنة 
 المستشار القانون 

 

  ومضامي   تالمس الحاجات  مناسباتاعتاد الفلسطينيون إحياء 
حقوق اإلنسان العالمية بما تحمله من معان 

ها من مبادئ حقوق اإلنسان، إال أن إحياء اليوم العالم   اإلنسانية كالحرية والكرامة والعدالة وعدم التميب   وغب 

باعتباره حزيران/ يونيو من كل عام له وقع خاص ومختلف  89لمساندة ومنارصة ضحايا التعذيب الذي يصادف 

فة من قبل جناة  يتعلق بحماية حرمة جسد اإلنسان، وألنه مخصص لنضة ومؤازرة ضحايا جريمة التعذيب المقب 

يعملون عل تطبيق القانون الذي منحهم صالحية حرمان المخالفي   لنصوصه من حريتهم بهدف تقديمهم للعدالة 

  تكف
  كافة مراحلومحاسبتهم ، مع توفب  ضمانات المحاكمة العادلة الت 

 
 ل لهم الحفاظ عل كرامتهم اإلنسانية ف

  المجتمع أثناء وبعد 
 
سب  الدعوى العمومية، من خالل منظومة متكاملة تعمل عل إصالحهم وإعادة دمجهم ف

 .
ً
ة العقوبة المنصوص عليها قانونا  استيفاء فب 
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  هذا العام، بفعل
ز أهمية إحياء هذه المناسبة عل المستوى الفلسطيت  ولة مرور أرب  ع سنوات عل انضمام د تب 

  نهاية عام 1فلسطي   التفاقية مناهضة التعذيب
 
توكول االختياري لالتفاقية ذاتها ف  إىل الب 

ً
، 81012،وانضمامها أيضا

  إلنشاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب قبل نهاية 
واطالق المشاورات بي   الحكومة ومؤسسات المجتمع المدن 

ها من اإلجراءات األخرى بمثابة إعالن عن نوايا الحكومة الهادفة إىل ، وت8102 3عام عتب  هذه الخطوات وغب 

 .  
  المجتمع الفلسطيت 

 
 مناهضة جريمة التعذيب والوقاية منها ف

كما يمكن اعتبار هذه  المناسبة بمثابة فرصة لتحليل واقع ممارسة التعذيب وتقييمه، باإلضافة إىل ما تحمله من 

  ورسا
كال وكذلك تسليط الضوء عل أشئل إنسانية عالمية متضامنة مع الضحايا دون تميب   ألي سبب كان، معان 

، ويظهر ذلك من خالل اإلجراءات  الحماية والوقاية من التعذيب   كل دولة من دول العالم ومنها دولة فلسطي  
 
ف

 ومحاسبة مرتكت   هذا الفعل 
ً
، وذلك المتخذة للحد من هذه الجريمة ووقفها نهائيا اماتإالمشي    اللب  

ً
دولة  عماال

  أكدت عل
 لنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب الت 

ً
راءات "تتخذ كل دولة طرف إج :فلسطي   وفقا

ي أي إقليم يخضع الختصاصها 
ن
يعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ف تشر

، ال يجوز التذ ي
 
 بالحرب أو عدم القضائ

ً
رع بأية ظروف استثنائية أي كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا

ر للتعذيب".   استقرار سياسي داخىلي أو أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمير

  من 
تبة عل الدول المنضمة إليها، والت  امات المب   حدد نص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب االلب  

امات    نصت عليها االتفاقية، ومن ضمن هذه االلب  
الواجب اتخاذها لضمان تمتع مواطنيها بكافة الحقوق الت 

المتخذة إصدار الحكومة الفلسطينية قرارات ومراسيم تحرم وتجرم التعذيب ومدونات سلوك منفردة وموحدة 

 انفتاح هذه 
ً
طية تتضمن تحريم التعذيب، وأيضا    األجهزة عل رقابة مؤسسات المجتمعلألجهزة األمنية والشر

المدن 

وكذلك فتح المجال أمام ضحايا االعتداءات  وإتاحة المجال لبعض المؤسسات لزيارة مراكز التوقيف واالحتجاز،

عل السالمة الجسدية لتقديم الشكاوي بواسطة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والمؤسسات الحقوقية األخرى، 

لشكاوي الموحد التابع لمجلس الوزراء، والتدريبات المقدمة  لألجهزة األمنية حول مفهوم وبدء العمل بنظام ا
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  تتعلق بتغيب  السياسيات 
ة الت  ها من المسائل الكثب  االتفاقية، وصياغة الئحة حقوق المحرومي   من حريتهم وغب 

ى و  طية، لكن هذه المسائل عل أهميتها الكب    من الممكن أن تكون أكبر قالداخلية لألجهزة األمنية والشر
وة من الت 

  حال توفره مع غياب نوايا تطبيقه، إال أنها ال تتعدى كونها إجراءات إدارية ال تسهم كما يجب لتحقيق 
 
ي    ع ف التشر

يعية    تسىع لضمان وقف ممارسة التعذيب بشكل دائم لذلك يجب فحص اإلجراءات التشر
غايات االتفاقية الت 

  لها المتخذة والتطالعقابية 
  بالغرض المطلوب.  بيق القضان 

 لعلها تق 

 

يعية العقابية المتخذة : اإلجراءات التشر
ً
 أوال

ي رقم    فلسطي   األول قانون العقوبات االنجلب  
 
الساري  0239لسنة  14عل أرض الواقع يطبق قانوني   للعقوبات ف

  رقم 
  قانون العقوبات األردن 

  قطاع غزة، والثان 
 
  الضفة الغربية، وهذان  0291لسنة  09المفعول ف

 
المعمول به ف

ورة إللغاء القانونالقانونان مختلفان من حيث الجهة المصدرة ومتحدان بعلة قدم اإلصد وإصدار  ي   ار، وهنالك رص 

، قبل االنقسام 
ً
قانون جديد من أجل توحيد المنظومة العقابية بي   الضفة الغربية وقطاع غزة المختلفة أصال

، وحكم ح   قطاع غزةالسياس 
 
يىع  منذ أحد عشر  ،ركة حماس ف

. ع األمر الذي أدى إىل تعطيل المجلس التشر
ً
 اما

يىع  بناًء عل صالحية الرئيس إلصدار قرار بقوة القانون بموجب المادة 
ورة مكان المجلس التشر يعات الض  حلت تشر

واني   وفق هذه اآللية فاق بكثب  ، ونتج عنها إصدار عدد كبب  من الق8113من القانون األساس  المعدل لسنة  43

  أص
  عدد القواني   الت 

ن  يىع  طوال فب 
يىع  عمله، مع ذلك يعتب  البعض أن غياب المجلس  التشر  درها المجلس التشر

  وقعت 
هو العائق الرئيىس  أمام إصدار قانون عقوبات متوائم مع  اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقيات األخرى، الت 

   812، والبعض اآلخر يرى أن المادة عليها دولة فلسطي   
من الممكن أن تشكل  0291من قانون العقوبات األردن 

  يضمن محاسبة مرتكت   فعل التعذيب، و 
يف نص المادة مع تعر  ءمةهذا األمر يتطلب معرفة مدى موا نص قانون 

: التعذيب بموجب المادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب  وهذا ما سوف نعرضه عل ال  
 -نحو اآلن 

  تحت عنوانمن ق 812نصت المادة  -
اع اإلقرار والمعلومات( : انون العقوبات األردن  ن  )اني 

ها القانون بقصد الحصول عل إقرار بجريمة  -0   ال يجب  
 أي نوع من أنواع العنف والشدة الت 

ً
من سام شخصا

 أو عل معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالثة سنوات. 

وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إىل مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات  -8

 ما لم تستلزم تلك األعمال عقوبة أشد. 

 

، يلحق  :'بالتعذيب'ألغراض هذه االتفاقية، يقصد  -
ً
 كان أم عقليا

ً
أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا

 بشخص ما بقصد ال
ً
اف، أو معاقبته  ن هذا الشخص أو من شخص ثالثحصول معمدا عل معلومات أو عل اعب 

  أنه ارتكبهعل عم
 
أو  -أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  ،هو أو شخص ثالث ل ارتكبه أو يشتبه ف
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عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب يقوم عل التميب   أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه 

وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناسر  ،  أو أي شخص يتضف بصفته الرسميةأو يسكت عنه موظف رسم  

 .أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها فقط عن عقوبات قانونية

 

ن نص المادة  :  812عند إجراء مقارنة بي  ي االتفاقية نالحظ ما يىلي
ن
  وتعريف التعذيب ف

 

ت المادة  -1  التعذيب جنحة وليس جناية.  812اعتب 

كب   عل شكل التعذيب الجسدي  -2
خلوها من تعريف التعذيب بالمعت  المقصود باتفاقية مناهضة التعذيب والب 

 .  دون المعنوي العقل 

3-  .  اقتصار أغراض التعذيب عل غرض واحد أال وهو الحصول عل معلومة أو اقرار من الشخص بشكل مبارسر

اف من ش 812لم تتضمن المادة  -4  خص ثالث حسب نص االتفاقية. حصول االقرار أو االعب 

لم تتطرق ألغراض التعذيب األخرى كالتعذيب بغرض المعاقبة عل فعل ارتكبه أو يشتبه بارتكابه  812إن المادة  -5

من قبل شخص أو شخص ثالث والتخويف أو اإلرغام وعندما يلحق األلم أو العذاب ألي سبب يقوم عل التميب   

 أي كان نوعه. 

  نص المادة من حيث المسؤولية ال -6
 
تقع عل الشخص مرتكب الفعل فقط لكن حسب االتفاقية  812جزائية ف

 يتحمل المسؤولية مرتكب الفعل والمحرض عل ارتكابه والموافق عليه والساكت عنه. 

قصدت المادة الموظف الرسم  ولم تشمل األشخاص الذين يتضفون بصفة رسمية كالمتعاقدين مع الحكومة   -7

 ة. كما بينت االتفاقي

 استثنت  المادة األوىل من االتفاقية األلم أو العذاب الناسر  أو المالزم لعقوبه قانونية أو نتيجة عرضية  -8

 . 812ضمنه المادة تلها األمر الذي لم ت

 

ي للماد
 
: التطبيق القضائ

ً
ي  812ة ثانيا

ن
 من قانون العقوبات األردئ

 

فعل التعذيب من اختصاص القضاء العسكري، باعتبار  عل مرتكت    812بالواقع العمل  نجد أن تطبيق نص المادة 

  حال 
 
يعات السارية ف أن المحاسبة الجزائية لمنتست   قوى األمن من اختصاص القضاء العسكري الذي يطبق التشر

   قانون العقوبات العسكري الثوري لسنة 
 
الذي يخلوا من أي نص يعاقب عل جريمة  ،0212لم يرد نص عليها ف

  ذلك اعتبار هذه التعذيب 
اف، ويعت  بالمعت  المقصود باالتفاقية أو حت  لغرض الحصول عل معلومات أو اعب 

األعمال من الشأن العسكري، هذا التوسع بمفهوم الشأن العسكري الذي دمج بي   المعيارين الشخض  والموضوع  
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  ترتكب بشكل شخض  لمنتسشمل جميع  المخالفات والجرا
ارج نطاق بمعامالتهم  المدنية، خ قوى األمن ت   ئم  الت 

 القواعد العسكرية واألمنية. 

  
  الرقابة عل ما يتعلق بأعمال وظيفة مأموري الضبط القضان 

 
كما إن اختصاص النائب العام واضح فيما يتعلق ف

طية بموجب قانون اإلجراءات الجزائية رقم  : نحيث نص أ .8110لسنة  3الممنوحة لضباط األجهزة األمنية والشر

ي لكل من 
 
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق مأموري الضبط القضائ

، وأن النيابة العامة المختصة بالتحقيق بالجرائم، ولها أن تفوض أحد أعضاء 4يقع منه مخالفة لواجباته

ي التحقيق بالجنح والمخالفات والتحقيق بالجنا
ن
ن يات من اختصاص النيابة العامة دو الضابطة القضائية ف

ها 5غي 
، واعتب  أن 81026ودخل حب   النفاذ مطلع عام  8101لسنة  83والجدير بالذكر أن قرار بقانون رقم  ، 

طة أمام المحاكم    وليس عسكري كما كان من قبل، إال أن القضايا ما زالت ترفع ضد أفراد الشر
طة جهاز مدن  جهازالشر

القانون يمكن أن يعيد االعتبار للمحددات القانونية للعالقة بي   النيابة العامة المدنية العسكرية، مع أن هذا 

طة وأجهزتها ويعيد االختصاص للقضاء النظام  بالنظر بالقضايا المرفوعة  ومأموري الضابطة القضائية من الشر

 ضدهم. 

يىع  وعوائق التطبيق الفعال بسبب عدم اختصاص
، وتوضي بعد هذا العرض للواقع التشر  

ح صالحيات القضاء المدن 

النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب القضاء وصاحبة الوالية العامة لتحريك الدعوى العمومية، وكذلك ه  

  تفوض 
، وه  الت  فة من قبل المواطني  

  الجرائم المقب 
 
الجهة الوحيدة المختصة بموجب القانون للتحقيق ف

  التحقي
 
  ف

  ذات الوقت ال تملك محاسبتهم أمام القضاء مأموري الضبط القضان 
 
  الجنح والمخالفات، لكنها ف

 
ق ف

النظام  عن االنتهاكات المرتكبة من قبلهم الناتجة عن ممارستهم للتفويض، وتعمل النيابة العامة المدنية عل إحالة 

 راءات الجزائية من أجل سب  هذه القضايا إىل النيابة العسكرية، األمر الذي يعكس المسار الذي وضعه قانون اإلج

 قانون العقوبات باتجاه التطبيق الفعال لنصوصه. 

هذا الوضع يفش عزوف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة عن اللجوء للقضاء من أجل محاسبة مرتكت   هذا الفعل،  

  قدمتها الهيئة المستقلة لحقو 
  إذا ما نظرنا إىل عدد االدعاءات بارتكاب جريمة التعذيب  الت 

 
 تقاريرها ق اإلنسان ف

  تقريرها عام  ،السنوية
   810ادعاء منها  202أكدت تلقيها قرابة  8104فق 

  الضفة الغربية والسنوات الت 
 
شكوى ف

                                                             

 

 4110لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  41المادة 4
 من نفس المرجع السابق 55المادة 5

، وقد دخل 30/04/4102وتم نشره في عدد ممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  42/04/4102قرارًا بقانون بشأن الشرطة بتاريخ  الرئيس محمود عباس قد وقع6 
 حيز النفاذ من تاريخ نشره
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شكوى الدعاءات  013الذي حض وجود  8101خرها تقرير عام آالرقم بأكبر أو أقل بقليل وكان  تليها تحمل نفس

  الضفة الغربية، وأشار التقرير إىل إجراءات التحقيق بعدد قليل من الشكاوي  822بانتهاك السالمة الجسدية منها 
 
ف

  السياق نفسه ال بد من اإلشارة 
 
 إىل محاسبة أو شكل عقوبة مرتكت   هذا الفعل، ف

المقدمة للنيابة العسكرية ولم يشر

ض تقديمه إىل لجنة اتفاقية مناهضة ي تم عرضه التعذيب، والذ إىل مسودة التقرير األوىل  لدولة فلسطي   المفب 

  خلوه من أرقام تشب  إىل المحاسبة أو 7للمشاورات الوطنية
، حيث كانت أهم مالحظات مؤسسات المجتمع المدن 

 طبيعة العقوبات المفروضة عل مرتكت   فعل التعذيب بالرغم من وجود ادعاءات به. 

جودة بإنصاف الضحايا وتعويضهم وإعادة عل ضوء ما ذكر أعاله نرى صعوبة إسهام اإلجراءات القضائية المو 

  تشمل "مفهوم  االنتصاف الفعال والجب  
  المجتمع، بالمعت  المقصود بكلمة إنصاف الت 

 
تأهيلهم وإدماجهم ف

ضية وضمانات بعدم تكرار الومفهوم الجب  الشامل الذي ينطوي عل رد الحقوق والتعويض وإعادة  تأهيل والب 

8االنتهاكات
ي إنصاف من  :من االتفاقية 04عليه المادة حسب ما أكدت ، 

ن
ي نظامها القانوئ

ن
"تضمن كل دولة طرف ف

ي ذلك وسائل إعادة 
ن
ي تعويض عادل ومناسب بما ف

ن
يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ ف

ي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب يكون
ن
شخاص لأل  تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، وف

ه من األشخاص  ي هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغي 
ن
ي التعويض"، ليس ف

ن
الذين يعولهم الحق ف

 ." ي
 فيما قد يوجد من تعويض بمقتضن القانون الوطنن

ها من     بالتعويض جراء االنتهاكات الواقعة عل الحريات الشخصية وغب 
فيما يتعلق بحق المواطن الفلسطيت 

  المادة  8113لسنة  لحريات  العامة نص القانون األساس  المعدلالحقوق وا
 
اعتبارها جريمة ال  منه عل 38ف

ر   لمن وقع عليه الض 
ً
 عادال

ً
قضية  مع ذلك ال يوجد أي ،تسقط بالتقادم، مع ضمان السلطة الفلسطينية تعويضا

  نابلس 
 
مرفوعة للتعويض جراء فعل التعذيب أمام المحاكم المدنية عدا قضية واحدة مرفوعة أمام محكمة البداية ف

  بمبلغ مليون دوالر لضحية من  8100منذ عام 
لم يتم الفصل فيها بعد، موضوعها المطالبة بالتعويض المدن 

  مركز التحقي
 
9ق التابع للمباحث العامةسلفيت تعرض للتعذيب ف

. 
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  تعليقها العام رقم 
 
  السياق ذاته ذكرت لجنة مناهضة التعذيب ف

 
من  04ول تطبيق المادة ح 8108لسنة  3ف

ي إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب " : االتفاقية
ن
ي نظامها القانوئ

ن
أنه يجب عىل كل دولة تضمن ف

ي تعويض عادل وم
ن
ي ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجهوتمتعه بحق قابل للتنفيذ ف

ن
وشددت  ،10ناسب بما ف

  
 
اللجنة عل أهمية أن تضمن الدولة الطرف بشكل إيجان   تقديم المعلومات الكافية للضحايا وأرسهم عن حقهم ف

إذا و التماس اإلنصاف، وأن تقدم الدولة المساعدة والدعم لتخفيف المشقة عل أصحاب الشكاوي وممثليهم،.... 

يكن بإمكان اإلجراءات المدنية القائمة توفي  اإلنصاف المناسب للضحايا ، فإن اللجنة توصي بتطبيق آليات  لم

ي لتوفي  اإلنصاف 
يسهل الوصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، ويشمل ذلك إنشاء صندوق وطنن

ي اعتماد تدابي  خاصة لضمان أن يصل إليها األشخاص
عات الذين ينتمون إىل المجمو  لضحايا التعذيب، وينبىعن

ي همشت أو استضعفت
11الن 

. 

تبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة  امات المب  ورة الوفاء بااللب    ال بد من تذكب  الحكومة الفلسطينية بض 
ً
ا وأخب 

التعذيب، وأن االستمرار بسكوتها عن توفب  سبل إنصاف وتعويض ضحايا جريمة التعذيب، يعتب  مخالفة واضحة 

امات، لذلك عل الحكومة مواجهة عجز اإلجراءات المدنية القائمة لتوفب  اإلنصاف المناسب للضحايا،  لهذه  
االلب 

  
والعمل عل تطبيق آليات يسهل وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، من خالل إنشاء صندوق وطت 

ط ربط بي   الدعوى الجزائية والمدنية كلتوفب  اإلنصاف لضحايا التعذيب، ووجود الصندوق يخدم مسألة تجاوز ال شر

، حيث أن الحصول عل تعويض فوري ومناسب عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة بموجب   
للتعويض المدن 

ي و  ،من االتفاقية هو حق متعدد المستويات 04المادة 
 للتعويض  ينبىعن

ً
أن يكون التعويض الممنوح للضحية كافيا

ر قابل للتقييم من النا ي أو عن أي ضن
ن
ر البدئ ار المالية أو غي  المالية الناجمة عن الضن حية االقتصادية، أو األضن

العقىلي الواقع، وفقدان األرباح وامكانات كسب الرب  ح بسبب االعاقة الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة 

يف والتكالوكذلك يشمل التعويض بدل المساعدة القضائية ، اع الفرص مثل فرص العمل والتعليموضي

  من قبل الحكومة وتحديد آلية عمله 12المرتبطة برفع شكوى للحصول عىل اإلنصاف
، وإنشاء الصندوق الوطت 

                                                             

 

  4104ديسمبر  03الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ  4104لسنة  3من التعليق العام رقم  0فقرة 10

 

 ق بالمرجع السانفس  42فقرة 11

 

 نفس المرجع السابق 01فقرة 12
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ً
  كافة األوقات صونا

 
وأهدافه بما يضمن تعويض عادل لضحايا التعذيب الذين يجب أن نساندهم وننارصهم ف

ورة واقعية إل    وحرمة جسده يعتب  رص 
 نصاف ضحايا التعذيب. لكرامة اإلنسان الفلسطيت 
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وع التعذيب ما ال يقل عن  ي مشر
ن
ي الجامعات الفلسطينية، وذلك بحكم  511استهدف مركز حريات ف

ن
ي كليات الحقوق ف من خريجر

ي مناهضة التعذيب، دورهم ا
ن
ي الوظائف القانونية والحقوقية المختلفةو ألساسي ف

ن
ي المستقبل ف

ن
 .عملهم ف

 61/61/8162لقاء جامعة النجاح 
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 82/61/8162لقاء الجامعة العربية األمريكية 
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ي بيت لحم 
ن
ن ف  64/66/8162لقاء نقابة المحامي 
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ي طولكرم 
ن
ن ف  87/66/8162لقاء نقابة المحامي 
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 82/66/8162أبوديس  لقاء جامعة القدس
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زيت   62/68/8162لقاء جامعة بي 
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ي األول 
 
 16/68/8162لقاء جهاز األمن الوقائ
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  شهر شباط 
 
 حول المعايب  القانونية الدولية  8102أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ف

ً
 تدريبيا

ً
دليال

 ستة أقسام: شمل والوطنية المتعلقة بالتعذيب، 

 تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.  -0

تبة عل الدولة بموجب االتفاقية.  -8 امات المب   االلب  

يعات الفلسطينية مع اتفاقيات مناهضة التعذيب. موا  -3  ءمة التشر

 محاسبة مرتكت   جريمة التعذيب وسوء المعاملة وتعويض الضحايا وإنصافهم.  -4

 توثيق حاالت التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول.  -0

وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.  -9  انضمام فلسطي   للب 

 

 ونية عير هذا الرابط  ل
الع عىل هذا الدليل، يمكنكم زيارة صفحتنا االلكي 

ّ
 كل من يرغب باالط

https://bit.ly/2RCSYzV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2RCSYzV
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 بشأن المصادقة عىل اتفاقية سيداو 8112لسنة  (62رقم )الرئاسي   المرسوم نصقراءة 

  للمركز –البدارنة عالء 
 المستشار القانون 

83/08/8102 

مرسوم رئاس  بشأن المصادقة عل  2/3/8112صدر الرئيس محمود عباس بمناسبة يوم المرأة العالم  بتاري    خ أ

اتفاقية سيداو، ويتكون المرسوم من مادتي   األوىل تتضمن كلمة المصادقة عل اتفاقية القضاء عل كافة أشكال 

المرأة "سيداو"، والثانية تدعو الجهات كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم والعمل به من التميب   ضد 

  الجريدة الرسمية، األ 
 
ه ف   الصادر بتاري    خني   مر الذي تم بالفعل بالعدد الثماتاري    خ صدوره، وكذلك نشر

  الوقت الذي  ، والجدير بالذكر أن المصادقة الوطنية عل االتفاقية من قبل ا81/4/8112
 
لرئيس جاءت آنذاك ف

  دوىل   كدولة، حيث تمتعت بهذا 
كانت فلسطي   ال تستطيع االنضمام إىل االتفاقية بسبب عدم تمتعها بمركز قانون 

  عام 
 
  شهر نيسان  8108المركز ف

 
ها من االتفاقيات ف وتمكنت من االنضمام والمصادقة عل اتفاقية سيداو وغب 

 .8104عام 

  لن
ص المرسوم الذي يتكون من مادتي   فقط وجدته يثب  مجموعة من األسئلة حول القيمة القانونية عند قراءن 

ام بنصوص إحدى    أعلنت من خاللها االلب  
  اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية من طرف واحد والت 

للخطوة الت 

ام قانونية دولية غب  دولة اال االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان كما نص المرسوم، وما صحة أن تتحمل شخصية لب  

  إمكانية 
  الجريدة الرسمية بدون نشر نصوص االتفاقية كاملة يعت 

 
بأحكام اتفاقية، وهل أن نشر كلمة المصادقة ف

ه.   التذرع بنصوصها أمام القضاء، وإن لم يكن كذلك ما الهدف من وراء إصدار هذا المرسوم ونشر

ها   للن أجيب ع    نقاش مجتمىع  قد ا مكهذه االسئلة وغب 
 
ات األسئلة المفتوحة ف يتوقع القارئ، ألن هنالك عشر

بشكل دائم مع الجهات الرسمية والحكومية منذ بداية االنضمام إىل االتفاقيات الدولية  حول مسألة نفاذ االتفاقيات 

اقيات ذه االتفالدولية لحقوق اإلنسان وتوطينها، وهذا الحوار مستمر منذ خمس سنوات من تاري    خ االنضمام اىل ه

 هنالك العديد من األجوبة من جهات رسمية وقضائية )قرارات 
ً
دون نتائج عملية يمكن الحديث عنها، وطبعا

ام بأحكام   مع مساع  السلطة الفلسطينية باإلعالن من تلقاء نفسها االلب  
ً
المحكمة الدستورية( تتناقض جوهريا

ات من االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان  دون اتفاقيات حقوق اإلنسان، أو انضمام دولة فلسطي   ال   إىل العشر
ً
حقا

  هذه الورقة، مع ذلك نجد 
 
  تفاصيل اليتسع ذكرها ف

 
 الدخول ف

 
إبداء أي تحفظ عل أّي منها، و مرة أخرى نتالف

 :  أن أهم  ما يمكن استنتاجه عند قراءة أحكام هذا المرسوم مايل 

 م
ً
  انسجاما

: نشر المرسوم يأن 
ً
  التعامل مع االتفاقيات الدولية  8113ع أحكام القانون األساس  المعدل لسنة أوال

 
ف

  تنص عل أن حقوق اإلنسان وحرياته 0( فقرة )01لحقوق االنسان، حيث أنه استجاب إىل نص المادة )
( الت 

ام    ،األساسية ملزمة وواجبة االحب 
لطة دعت الس وكذلك انسجم مع دعوة نفس المادة بالفقرة الثانية منها الت 

للعمل دون إبطاء عل االنضمام إىل اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية، حيث أن هذا المرسوم الوطنية الفلسطينية 
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  قبل االنضمام والمصادقة عل االتفاقية دوليا ألن صادق عل اتفاقية سيداو عل 
مستوى القانون الوطت 

  آنذاك لم يكن يتيح لها ذلك. 
 مركزفلسطي   القانون 

: إن نية تطبيق اتفاقية سيداو من طرف واحد قائمة من قبل السلطة التنفيذية قبل االنضمام اىل االتفاقية 
ً
ثانيا

  مع  
ً
 من قبل الحكومة إىل إبداء التحفظات عل االتفاقية تشكل  تناقضا

ً
، حيث نجد أن الدعوة مؤخرا بشكل رسم 

 
ً
  اتخذها الرئيس سابقا

  تلت هذالمرأة الفلسطينية بالمساواة و لضمان تمتع  كل الخطوات الت 
ا المرسوم منها الت 

  رقم 
  قانون العقوبات األردن 

 
ت ، وهذه النتيجة تثب  تساؤل حول الجها0291لسنة  09مثل  تعديل بعض المواد ف

  تحرض و 
. الحكومية المتنفذة الت   تقف عائق أمام تمتع المرأة بحقوقها دون تميب  

: بالقياس عل األساس
ً
  لصياغة المرسوم يمكن القول ببساطة أن القانون األساس   وضح مكانة  ثالثا

القانون 

م دعوة القانون األساس   ، حيث أن الرئيس محمود عباس احب   
  القانون الوطت 

 
االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ف

  الفقرة )
 
نسان دون إبداء أي تحفظ، ( وعمل عل االنضمام إىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإل 01( من المادة )8ف

  المادة )
 
  الوقت 8( فقرة )01حيث ال يوجد ما يشب  ف

 
( إىل إبداء بعض التحفظات عل االتفاقيات الدولية، لكن ف

م السلطة التنفيذية الفقرة  ت أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ذاته لم تحب    اعتب 
األوىل من نفس المادة الت 

ث أن التطبيق العمل  يشب  إىل أن  االتفاقيات غب  ملزمة  عل مستوى القانون الداخل  ملزمة وواجبة التطبيق  حي

 بسبب عدم توطينها األمر الذي يحول دون التذرع بأحكامها أمام المحاكم الوطنية. 

: نصت المادة )
ً
ام، وبمفهوم0( فقرة )01رابعا  ( عل أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحب 

  يتعارض مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وهذه الحقوق 
  القانون الوطت 

 
المخالفة لقراءة النص ُيلىع  أي نص ف

، وإن أي تفسب  آخر للنص    انضمت لها دولة فلسطي  
والحريات تضمنتها االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان الت 

ام يتعارض مع نص دستوري واضح الف ذلك أوالبحث عن مكانة اتفاقيات حقوق االنسان يل بخأو وإن الت ،مع االحب 

  لهذا الحد  يتعارض مع مبدأ حسن 
  القانون الوطت 

 
طبق عل األفراد وتأخب  إدماجها ف

ُ
  ت

  الالت 
 
تطبيق  نية ف

ها.   المعاهدات وتفسب 

  الذي اعتمدت
  اإلشارة إىل أن األساس القانون 

 البد من ذكر أن األمانة العلمية  تقتض 
ً
ا   قراء وأخب 

 
  للمرسوم  عليه  ف

ن 

  بوجهة نظر قانونية بهذا الخصوص ضمنتها  ورقة بحثية قدمها الدكتور عاصم خليل أستاذ القانون 
  عل قناعان 

مبت 

زيت حول المكانة القانونية لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بورشة عمل تم إقامتها بتاري    خ    جامعة بب 
 
ف

ارة الخارجية والدكتور نبيل شعث، وتعامل الدكتور عاصم مع هذه القضية بحضور ممثلي   عن وز  8/2/8102

من القانون األساس  باعتباره يوضح مكانة االتفاقيات الدولية  0فقرة  01ببساطة وموضوعية وركزعل نص المادة 

 .  
  الفلسطيت 

  القانون الوطت 
 
 لحقوق اإلنسان ف
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 دارة جديدحريات يعقد مؤتمره السابع وينتخب مجلس إ

مؤتمره السابع بحضور  0/2/8102عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" يوم السبت الموافق 

  تتعلق بعمل 
 من القضايا الت 

ً
ة، وناقش المؤتمر عددا   قاعة بلدية البب 

 
أغلبية من أعضاء الجمعية العمومية للمركز ف

  فلسطي   وت
 
  مقدمتها حالة حقوق اإلنسان ف

 
قرير العضوية والتقريران اإلداري والماىل  وخطة العمل المركز وف

للسنوات القادمة حيث تم المصادقة عل التقريرين اإلداري والماىل  وانتخاب مجلس إدارة جديد من تسعة أعضاء 

، أحمد خالد، نبيل دويكات، سالم خله، د. توفيق حرزهللا، عصمت   
غونر هم: إسماعيل أبو هشهش، عهود الب 

 نعيم حرب. و شبيطه،  منصور، سناء

  تطوير عمل المركز ليواكب حالة حقوق اإلنسان عل و 
 
خرج المؤتمر بجملة من التوصيات الهامة تصب جميعها ف

مختلف الصعد ويعمل بالتعاون مع المؤسسات واالئتالفات األخرى إلعالء شأن الحريات وحقوق اإلنسان كما دعت 

  أنشطة وفعاليات وبرامج التوصيات لالرتقاء بدور الهيئة العامة ومج
 
لس اإلدارة الجديد من خالل مشاركة األعضاء ف

 ودوائر المركز وعقد اجتماعات دورية نصف سنوية للهيئة العامة. 

مركز الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة ال ،وقدمت الهيئة العامة الشكر والعرفان والتقدير للسيد تيسب  الزبري

  إنجاح عمل المركز وتطويره وتعزيز حضوره إىل أن أصبح من منذ تأسيسه عل ما قدمه من جهو 
 
ة ساهمت ف د كبب 

  العديد من االئتالفات األهلية والحقوقية وعل رأسها 
 
 ف
ً
  فلسطي   وعضوا

 
  ف

 
  العمل الحقوف

 
المؤسسات الرائدة ف

   ،شبكة المنظمات األهلية
  لم، ومجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطيت 

ة التعذيب ناهضواالئتالف الفلسطيت 

 واتحاد المؤسسات األهلية للتنمية. 

 وزع فيه المهام عل األعضاء، حيث انتخب السيد 
ً
وبعد انتهاء أعمال المؤتمر عقد مجلس اإلدارة المنتخب اجتماعا

 للش، والسيد نبيل 
ً
، ود. توفيق حرزهللا أمينا

ً
 لمجلس اإلدارة والسيد إسماعيل أبو هشهش نائبا

ً
سالم خله رئيسا

 للمركز. 
ً
 تنفيذا

ً
 للصندوق، كما جدد المجلس تكليف السيد حلم  األعرج مديرا

ً
 دويكات أمينا

 


