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تقرير مقدم من ال�سبكة الأوروبية-املتو�سطية حلقوق الإن�سان وجمل�س منظمات 
الأوروبي-وال�سلطة  لالحتاد  الفرعية  اللجنة  اإىل  الفل�سطينية1  الإن�سان  حقوق 

الفل�سطينية اخلا�سة بحقوق الإن�سان واحلكم الر�سيد و�سيادة القانون

1. املقدمة
الفل�سطينية  الأوروبي-ال�سلطة  لالحتاد  الفرعية  اللجنة   2013/04/29 يوم  اهلل  رام  يف  جتتمع 
ال�سلطة  تنفيذ  لبحث  الفرعية(  )اللجنة  القانون  و�سيادة  الر�سيد  واحلكم  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة 
�سهر  منذ  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  ال�سلطة  الأوروبية-الفل�سطينية2و�سجل  العمل  خلطة  الفل�سطينية 

.2012 ني�سان/اأبريل 

الإن�سان  حقوق  منظمات  وجمل�س  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية-املتو�سطية  ال�سبكة  من  كل  تقدم  وعليه 
ال�سلطة  بالتزامات  املتعلقة  املقلقة  اجلوانب  لعر�س  الأوروبي  الحتاد  اإىل  التقرير  هذا  الفل�سطينية 

الفل�سطينية باحرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون والدميقراطية خالل العام املن�سرم.

الأول  يتمثل  رئي�سيني  عاملني  عن  ناجت  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  و�سع  اإن 
وال�سفة  غزة  قطاع  بني  وال�سيا�سي  اجلغرايف  بالنق�سام  والثاين  امل�ستمر  الإ�سرائيلي  بالحتالل 
املحتلة  الغربية  ال�سفة  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سيطرة  اأن  يدركون  اأدناه  املوقعني  اأن  ومع  الغربية. 
هي �سيطرة حمدودة، اإل اأن ال�سلطة الفل�سطينية م�سوؤولة عن اللتزام بواجباتها وفق القانون الدويل 

العريف يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها الكاملة.

حالت  يف  الق�ساء  اإىل  اللجوء  حق  ذلك  يف  مبا  امل�ساءلة،  مبداأ  على  اأدناه  املوقعة  املنظمات  وتوؤكد 
كما  الفل�سطينية.  ال�سلطة  مع  بحثها  يجب  �سمولية  ق�سية  الأمر  هذا  وتعترب  الإن�سان،  حقوق  انتهاك 

حلقوق  ال�سمري  موؤ�س�سة   .2 الإن�سان؛  وحقوق  ال�سجني  لرعاية  ال�سمري  1.موؤ�س�سة  التقرير:  على  املوقعة  املنظمات    1
الإن�سان؛ 3. موؤ�س�سة احلق؛ 4. مركز امليزان حلقوق الإن�سان؛ 5. املركز الفل�سطيني مل�سادر حقوق املواطنة والالجئني 
 .8 الإن�سان؛  وحقوق  للدميقراطية  اإن�سان  مركز   .7 فل�سطني؛  الأطفال/فرع  عن  للدفاع  العاملية  احلركة   .6 )بديل(؛ 
 .10 الإن�سان؛  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة  القد�س  مركز   .9 )حريات(؛  املدنية  واحلقوق  احلريات  عن  الدفاع  مركز 

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان؛ 11. مركز املراأة لالإر�ساد القانوين والجتماعي

2  خطة العمل الأوروبية-الفل�سطينية )2005( متوفرة على الرابط التايل:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/pa_enp_ap_final_en.pdf 
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عام  عن  الأوروبي  اجلوار  �سيا�سة  تقرير  من  امل�ساءلة  مبداأ  على  الرتكيز  لغياب  اأ�سفها  عن  وتعرب 
 3.2012

يف  الأولويات  من  املبداأ  هذا  جعل  على  احلر�س  اإىل  الأوروبي  الحتاد  املنظمات  هذه  تدعو  ولذلك، 
العالقة بني الحتاد الأوروبي وال�سلطة الفل�سطينية، مبا يف ذلك تطبيق خطة العمل اجلديدة التي مت 

تبينها يف  2013/03/18. 

وحتقيقَا لهذه الغاية، وبالنظر اإىل ح�سول فل�سطني على �سفة دولة غري ع�سو يف الأمم املتحدة، ندعو 
الحتاد الأوروبي اإىل ت�سجيع فل�سطني على امل�سادقة على جميع املواثيق الدولية واعتبارها اأولوية يف 

خطة العمل اجلديدة، و�سرورة بحثها يف احلوار ال�سيا�سي مع ال�سلطة الفل�سطينية.

اأدناه املنا�سبة للرتحيب بخطة العمل الأوروبية-الفل�سطينية التي من �ساأنها  وتغتنم املنظمات املوقعة 
تعزيز العالقات ما بني الحتاد الأوروبي وال�سلطة الفل�سطينية. ونتطلع يف هذا ال�سدد اإىل خطة عمل 
الحتاد  بني  العالقات  يف  التقدم  على  موؤ�سرًا  لتكون  زمني  جدول  مع  قيا�سها  ميكن  معايري  تت�سمن 
اجلوار  �سيا�سة  عن  املنبثقة  املزيد«  مقابل  »املزيد  �سيا�سة  نهج  وعلى  الفل�سطينية  وال�سلطة  الأوروبي 

الأوروبي املعدلة.4 وناأمل اأن يدرج ذلك باجلدول املرفق بخطة العمل املقرر اعتمادها قريبًا.

والقانون  العريف،  الدويل  بالقانون  الفل�سطينية  ال�سلطة  التزام  �سمان  اإىل  املعايري  تهدف  اأن  ويجب 
اجلمعيات  وتكوين  ال�سلمي  والتجمع  والتعبري  الراأي  حرية  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الدويل،  الإن�ساين 

التع�سفي. واملحاكمة العادلة وحظر التعذيب والعتقال 

م�ساورات  ت�سمل  واأن  العمل،  خطة  لأهداف  الفل�سطينية  ال�سلطة  تنفيذ  لتقييم  اآلية  و�سع  يجب  كما 

يف  التقدم  حول  تقرير  الأمنية:  وال�سيا�سة  اخلارجية  لل�سوؤون  العايل  الأوروب��ي  الحتاد  وممثل  الأوروبية،  املفو�سية    3
متوفر  التقرير   .)2012/3/20( باإجراءات  وتو�سيات   2012 عام  خالل  فل�سطني  يف  الأوروب��ي  اجلوار  �سيا�سة  تنفيذ 
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2013_enp_pack/2013_ التايل:  الرابط  على  اف(  دي  )بي  ب�سيغة 

progress_report_palestine_en.pdf

الوثيقة   .2011/3/8 الأوروبية،  املفو�سية  املتو�سط«،  جنوب  يف  امل�سرتك  والزده��ار  الدميقراطية  اأجل  من  »�سراكة    4
متوفرة على الرابط التايل:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20110308_en.pdf
»ا�ستجابة جديدة جلوار متغري«، وثيقة م�سرتكة من املفو�سية الأوروبية وممثل الحتاد الأوروبي العايل لل�سوؤون اخلارجية 

وال�سيا�سة الأمنية 2011/5/25. الوثيقة متوفرة على الرابط التايل:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf  
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ر�سمية ودائمة وحمددة املواعيد مع منظمات حقوق الإن�سان.5

اإطار  التي متت يف  الإن�سان  مع منظمات حقوق  واللقاءات  امل�ساورات  اأدناهً   املوقعة  املنظمات  وتقدر 
عمل اللجنة الفرعية تقديرًا عاليا وتاأمل ا�ستمرار هذه املمار�سة احل�سنة. اإ�سافة اإىل ذلك، نوؤكد على 

اأهمية الت�ساور مع جميع منظمات حقوق الإن�سان العاملة يف القد�س ال�سرقية وقطاع غزة.

2. �سيادة القانون والدميقراطية
1.2. التخوفات املتعلقة مببداأ ف�سل ال�سلطات

الفل�سطينية يف �سمان  ال�سلطة  اإخفاق  اأدناه  املوقعة  الإن�سان  ت�سهد منظمات حقوق  منذ فرتة طويلة، 
نتيجة  الأخرية  الآونة  القلق يف  والت�سريعية. وجتدد  والق�سائية  التنفيذية  ال�سلطات  ف�سل �سالحيات 
جمموعة من املقرتحات التي قدمها وزير العدل الفل�سطيني اإىل مكتب الرئي�س، والتي �سملت اقرتاحًا 

يق�سي بدمج من�سبي وزير العدل والنائب العام. 

اأجهزة  على عمل  الإ�سراف  ومن �سالحيته  الق�سائية  ال�سلطة  من  هو جزء  العام  النائب  من�سب  اإن 
الأمن ومراقبته و�سمان حما�سبة اأفراد الأجهزة الأمنية من قبل م�سوؤوليهم يف حال انتهكوا القانون 
لل�سلطة  تابع  فهو  العدل  وزير  من�سب  اأما  ال�سجون.  على  والإ�سراف  املحاكم  قرارات  تنفيذ  و�سمان 

التنفيذية.

تدخل  على  العرتا�س  على  الأوروبي  الحتاد  مرارًا  اأدناه  املوقعة  الإن�سان  منظمات حقوق  وقد حثت 
الرئي�س يف عمل النائب العام وخا�سة خالل العام املا�سي قبيل اجتماع اللجنة الفرعية. ومن منطلق 
ال�سعور بالقلق ال�سديد، نوؤكد اأن من�سب النائب العام معر�س للخطر، لي�س نتيجة املقرتحات املذكورة 

اآنفا وح�سب، بل ولأنه يخ�سع للتاأثري ال�سيا�سي املبا�سر من الرئي�س.

ا�ستقالل  مي�س  بقانون  قرارًا  العدل  وزير  مبادرة  على  بناء  الرئي�س،  اأ�سدر  �سبق،  ما  على  عالوة   
ال�سلطة  لرئي�س  لل�سماح  الفل�سطينية  الد�ستورية  املحكمة  قانون  تعديل  خالل  من  الد�ستورية  املحكمة 

5  تو�سيات ال�سبكة الأوروبية-املتو�سطية حلقوق الإن�سان ومنظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية الفل�سطينية قبيل خطة 
التايل: الوثيقة متوفرة على الرابط  العمل الأوروبية-الفل�سطينية. 

 http://www.euromedrights.org/files/2012_03_01_Statement_EU_PA_action_plan_903074131.pdf 
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املحكمة.6  رئي�س  باختيار  الفل�سطينية 

ومع اأن هذا القرار بقانون مل يطبق بعد، نظرًا لعدم ن�سره يف اجلريدة الر�سمية اإل اأن منظمات حقوق 
الإن�سان الفل�سطينية تخ�سى اأن يتم ذلك يف اأي وقت.

2.2. النتخابات احلرة والنزيهة
ال�سيا�سي  النق�سام  اأعقاب  يف  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  من  موجة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  عانى 
مكانه،  النق�سام يف  املتعلقة مبراوحة  الغربية  وال�سفة  كل من قطاع غزة  ال�سلطات احلاكمة يف  بني 

ال�سيا�سيني. ب�سبب ا�سطهاد اخل�سوم  وخا�سًة 

ونوؤكد كمنظمات حقوق اإن�سان على احلاجة اإىل التعامل مع كل الفاعلني ذوي ال�سلة لتحقيق م�سلحة 
ال�سكان املدنيني، ونطلب من الحتاد الأوروبي اإعادة النظر يف �سيا�سته القائمة على عدم التعامل مع 

ال�سلطات يف قطاع غزة.

اإرادة  واحرتام  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  عملية  الأوروبي  الحتاد  ي�سجع  اأن  يجب  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
وطنية  وحدة  حكومة  باإ�سراف  تتم  ونزيهة  حرة  انتخابات  يف  عنها  يعرب  التي  الفل�سطيني  ال�سعب 

فل�سطينية حترتم احلقوق واحلريات ال�سرورية لتكون النتخابات حرة ونزيهة يف امل�ستقبل.

1.2.2. النتخابات املحلية يف ال�سفة الغربية يف عام 2012
جلنة  اإ�سراف  حتت   ،2012/10/20 يوم  الغربية  ال�سفة  يف  العامة  املحلية  النتخابات  عقدت 
ال�سرطة والأمن يف النتخابات مبكرًا، يوم 2012/10/18.  اأفراد  النتخابات املركزية. بينما �سّوت 
الوزراء  جمل�س  اأّجل   ،2012 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  غزة  قطاع  على  الإ�سرائيلي  للهجوم  نتيجة  و 
الفل�سطيني النتخابات التكميلية التي كان مقررا اأن جتري يف 2012/11/20 اإىل 2012/12/22 ومت 

تاأجيل انتخابات تكميلية اأخرى اإىل تاريخ 2013/06/01.

راقبت موؤ�س�سة »احلق«، وهي اإحدى املنظمات املوقعة اأدناه، النتخابات، وا�ستنتجت اأنها كانت ب�سكل 
املرحلة  يف  املثال،  �سبيل  فعلى  النتخابات.  اأثناء  النتهاكات  بع�س  من  بالرغم  و�سفافة،  حرة  عام 
بحملة  الفل�سطينية  الأمن  اأجهزة  قامت   ،2012/09/18 يف  بداأت  والتي  لالنتخابات  التمهيدية 

6  للمزيد من املعلومات ميكن الطالع على ملخ�س مالحظات موؤ�س�سة احلق على القرار بقانون بتعديل قانون املحكمة 
التايل:  الرابط  الفل�سطينية على  العليا  الد�ستورية 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=632:2013-02-19-14-56-28&catid=92:2013-02-
19-14-53-30&Itemid=232

وميكن حتميل املالحظات كاملة )بي دي اف( من الرابط التايل:
 http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/remarks_on_changin_law_of_high_court.pdf 
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يف  اآرائهم  حول  املعتقلني  ا�ستجواب  ومت  الغربية.  ال�سفة  اأنحاء  خمتلف  يف  النطاق  وا�سعة  اعتقالت 
النتخابات والتيارات امل�ساركة فيها وعالقتهم باملر�سحني. 

الأمن  �سباط  بع�س  قام  الأمنية،  لالأجهزة  املخ�س�س  املبكر  الت�سويت  يوم  يف  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
الذين كان يبدوا اأنهم موكلني مبهمة مقارنة اأ�سماء الناخبني بقائمة منت�سبي الأجهزة الأمنية بالتاأكد 
امل�سئولون عن  ال�سباط  الت�سويت. وكان  القائمة قبل  الناخبني و�سطب ال�سم من  من بطاقات هوية 

القوائم يت�سلون بالذين مل ي�سوتوا، ويطلبون منهم الت�سويت. 

الأ�سماء  من  للتحقق  قوائم  وحملوا  الت�سويت،  مراكز  من  قريبني  وموؤيدوهم  املر�سحون  ظل  كما 
املدرجة يف �سجل الناخبني خالل النتخابات املحلية العامة. 

وقد تلقت موؤ�س�سة »احلق« �سكاوى ت�سري اإىل اأنه مت توزيع اأموال اأو �سرائح هاتف جوال مدفوعة �سلفًا 
بعر�س  تتعلق  �سكاوى  »احلق«  موؤ�س�سة  تلقت  كما  الأ�سوات.  على  احل�سول  مقابل  النتخابات  اأثناء 

ر�ساوى يف بع�س املجال�س املنتخبة للهيئات املحلية بغية التاأثري على اختيار روؤ�ساء هذه الهيئات.7

3. حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
1.3. احلق يف حرية الراأي والتعبري

احلق يف حرية الراأي والتعبري من�سو�س عليه يف املواثيق الدولية املتعددة، مبا يف ذلك امليثاق العاملي 
ال�سنوات  خالل  لالأ�سف  ولكن  العريف.  الدويل  القانون  كبري  حد  اإىل  يعك�س  الذي  الإن�سان  حلقوق 
الفل�سطينية  ال�سلطة  انتهاكات  زيادة يف  بالغ،  بقلق  اأدناه  املوقعة  املنظمات  املا�سية، لحظت  اخلم�س 
الت�سال  هو  الفل�سطينية  الأمنية  لالأجهزة  ال�سائعة  املمار�سات  فمن  والتعبري.  الراأي  حرية  يف  للحق 
بال�سحفيني ملنع ن�سر مقالت تنتقد ال�سلطة الفل�سطينية. بحيث يوؤمر املعلقون على �سخ�سيات عامة 
اأو الك�سف عن م�سادر معلوماتهم.8 بالإ�سافة اإىل  يف �سبكات التوا�سل الجتماعي بحذف تعليقاتهم 

7  للمزيد من املعلومات، ميكن الإطالع على تقرير موؤ�س�سة »احلق« الرقابي على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 
2012 على الرابط التايل: 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=111&Itemid=218

واحلريات  والتعبري  ال��راأي  حرية  انتهاكات  حول  حتليلية  قانونية  ورق��ة  على  الإط��الع  ميكن  املعلومات،  من  للمزيد    8
الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية )2012( على الرابط التايل:  

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=103&Itemid=218
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ذلك، اعتدى اأفراد من قوات الأجهزة الأمنية الفل�سطينية على �سحفيني ج�سديًا.9

ون�سطاء  واملدونني  لل�سحفيني  كتهديد  الفل�سطينية  ال�سلطة  برئي�س  والقدح  الذم  مزاعم  وت�ستخدم 
ا�ستدعي  املثال،  �سبيل  فعلى  بانتظام.  للتحقيق  ي�ستدعون  الذين  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
حيث  العامة،  املخابرات  مقر  اإىل   2012/01/31 يوم  �سمارة  نبيل  رامي  الفل�سطيني  ال�سحفي 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  رامي  ن�سرها  �سور  اأ�سا�س  على  الرئي�س  ب�سمعة  والقدح  بالذم  اتهم 
اأفرج  فل�سطني. وقد  لتحرير  ال�سعبية  اإىل حركة حما�س واجلبهة  بالنتماء  اأي�سًا  واتهم  »الفي�سبوك«، 

عن رامي يف نف�س اليوم.10

اإن انتهاكات ال�سلطة الفل�سطينية امل�ستمرة حلق احلرية يف الراأي والتعبري، ممكنة نتيجة لعدم وجود 
والقدح  الذم  لبنود  الف�سفا�سة  التف�سريات  اأن  كما  الفل�سطيني.  القانون  لهذا احلق يف  كافية  حماية 

يف قانون العقوبات ال�ساري بفل�سطني )ال�سفة الغربية(،11 ت�ستدعي الكثري من الإ�سالح القانوين.

2.3. احلق يف حرية التجمع
الغربية،  ال�سفة  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�سلمية  للمظاهرات  عنيفة  قمعية  ممار�سات   2012 عام  �سهد 
الإن�سان  حقوق  منظمات  جمل�س  اأن�ساأ  ذلك،  اأثر  وعلى  و2012/07/01.   2012/06/30 يف  وخا�سة 
الدويل  للقانونني  املحتملة  النتهاكات  يف  م�ستقل  ب�سكل  التحقيق  عن  م�سوؤولة  جلنة  الفل�سطينية 

املظاهرات.  بقمع  يتعلق  والفل�سطيني فيما 

اأفرطت  اجلنائي  التحقيق  وحدة  تت�سمن  والتي  الفل�سطينية  ال�سرطة  اأن  اإىل  املجل�س  جلنة  وتو�سلت 
غري  بطريقة  وعوملوا  عمدًا  والإذلل  لل�سرب  تعر�سوا  فهوؤلء  املتظاهرين،  �سد  القوة  ا�ستخدام  يف 

9  للمزيد من املعلومات ميكن الإطالع على تقرير املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية )مدى( حول انتهاكات 
احلريات الإعالمية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة خالل متوز/يوليو 2012 )بالإجنليزية( على الرابط التايل: 

http://www.madacenter.org/report.php?lang=1&id=1199&category_id=13&year=2012
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإعالمية  احلريات  انتهاكات  حول  )مدى(  عن  ال�سادر  ال�سنوي  التقرير  على  الإطالع  وميكن 

املحتلة )2011( على الرابط التايل:
http://www.madacenter.org/report.php?lang=1&id=1140&category_id=5&year=2012 

وال�سكوى   ،)2012/7194 الإف��ادة:  )رقم  �سمارة  رامي  ال�سحفي  ق�سية  ب�ساأن  احلق  ملوؤ�س�سة  املقدمة  ال�سكوى  انظر    10
املقدمة من الدكتورة ع�سمت عبد اخلالق ملوؤ�س�سة احلق ) رقم الإفادة: 2012/7256(. ال�سكاوى �سمن تقرير ميكن 

حتميله من الرابط التايل:
http://www.alhaq.org/arabic/publications/Freedom%20of%20Expression.pdf 

11   للمزيد من املعلومات، ميكن الإطالع على ورقة قانونية حتليلية من موؤ�س�سة احلق حول انتهاكات حرية الراأي والتعبري 
واحلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على الرابط التايل: 

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=103&Itemid=218
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باإجراءات  تلتزم  مل  اجلنائي  التحقيق  وحدة  يت�سمنها  ال�سرطة  اأن  اللجنة  ووجدت  ومهينة.  اإن�سانية 
احلجز والعتقال املحددة يف القانون الفل�سطيني.

من  املتظاهرين  مبنع  الأوامر  اأن  وجدت  الإن�سان  حقوق  منظمات  جمل�س  جلنة  اأن  للقلق  املثري  ومن 
الو�سول اإىل مقر الرئا�سة والإفراط يف ا�ستخدام القوة، �سدرت من م�سوؤولني كبار يف مكتب الرئي�س. 

اإ�سافة اإىل ذلك، مل يهدد املتظاهرون ال�سلميون الأمن العام ومل يخالفوا قانونًا فل�سطينيًا، ولذلك، 
مل يكن هناك مربر ل�ستخدام العنف. ووث�ّ�قت اللجنة حالت منعت قوات الأمن فيها ال�سحفيني من 
القيام بعملهم، واعتقل بع�س ال�سحفيون يف �سياق املظاهرات واأثناء احتجازهم جرى التحقيق معهم 

حول عملهم، وعوملوا بطريقة مذلة ومهينة. 

الأمن  قوات  با�سم  الناطقون  اأ�سدرها  التي  الت�سريحات  بخ�سو�س  البالغ  قلقها  اللجنة عن  وعربت 
اإىل  ي�سعون  بو�سفهم خونة وعمالء  املتظاهرين  العنف �سد  والتي حر�ست على  املظاهرات  بداية  يف 
زعزعة الأمن العام والتحري�س على ا�سطرابات. واتهم الناطقون املتظاهرين باأنهم ممولون من دول 
اأجنبية لإثارة الفو�سى ومهاجمة ال�سرطة الفل�سطينية. هذه الت�سريحات، واأخرى مماثلة �سادرة عن 

م�سوؤولني اآخرين، �سجعت ال�سرطة و�سباط التحقيقات على اللجوء اإىل قدر اأكرب من العنف.

ووثقت اللجنة ا�ستخدام ال�سباط ب�سكل غري م�سبوق للكلمات البذيئة والعبارات املهينة.12 

الأمن  قوات  ارتكبتها  التي  الإن�سان  حلقوق  العديدة  النتهاكات  اإن�سان  حقوق  كمنظمات  ن�ستنكر 
حرية  يف  واحلق  ال�سلمي  التجمع  حرية  يف  للحق  انتهاكًا  ونعتربها  املظاهرات،  اإطار  يف  الفل�سطينية 
الراأي والتعبري. اإ�سافة اإىل ذلك، نوؤكد على �سرورة حما�سبة منتهكي القانونني الدويل والفل�سطيني 
ال�سلمي  التجمع  حقّي  ممار�سة  من  الفل�سطينيني  متكن  و�سمان  امل�ستقبل،  يف  مماثلة  انتهاكات  لردع 

ب�سكل كامل. والتعبري 

3.3. احلق يف حرية تكوين جمعيات
الدويل  وامليثاق  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  عليه  من�سو�س  جمعيات  تكوين  حرية  يف  احلق 
لالأفراد  وي�سمح  العمل اجلماعي  اإىل  اللجوء  ويجيز هذا احلق  وال�سيا�سية.  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

الفل�سطينية  الإن�سان  حقوق  منظمات  جمل�س  �سكلها  التي  احلقائق  تق�سى  جلنة  تقرير  انظر  املعلومات،  من  للمزيد     12
للتحقيق يف قمع ال�سرطة الفل�سطينية للم�سرية ال�سلمية يف مدينة رام اهلل على الرابط التايل:

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=622:2013-01-05-09-19-58&catid=91:2012-07-  
14-11-00-24&Itemid=231
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بتكوين جمعيات دون تدخل من احلكومات.13 وهذا احلق موجود اأي�سًا يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
الذي ين�س يف املادة )26( على: »للفل�سطينيني حق امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية اأفرادًا وجماعات« 
ومن حقوقهم اأي�سًا »ت�سكيل النقابات واجلمعيات والحتادات والروابط والأندية واملوؤ�س�سات ال�سعبية 
الفل�سطينية زادت من �سعوبة ممار�سة منظمات املجتمع املدين لهذا  ال�سلطة  للقانون.«14 ولكن  وفقًا 
املنظمات  �سوؤون  هيئة  بتاأ�سي�س  متعلقًا  قرارًا  الفل�سطيني  الرئي�س  وقع   ،2012/12/15 ففي  احلق. 
الأهلية. وقد جاء ذلك بعد اإ�سدار قرار بقانون يف ني�سان/اأبريل 2011 يتعلق بتعديل قانون اجلمعيات 

اخلريية والهيئات الأهلية. 

العمل  وتنظيم  تن�سيق  ت�سمل  والتي  الأهلية،  املنظمات  �سوؤون  م�سوؤوليات هيئة   2012 قرار عام  يحدد 
والأجنبية  الفل�سطينية  الأهلية  املنظمات  كافة  بني  ال�سركاء  واختيار  للقرار  �سنع  من  يت�سمنه  وما 
املجتمع  منظمات  ممتلكات  حتويل   2011 لعام  بقانون  القرار  ويجيز   . املختلفة  احلكومية  واجلهات 
املدين املنحلة اإىل ح�ساب اخلزينة العامة لل�سلطة الفل�سطينية ب�سكل غري د�ستوري وخمالف للقانون. 
ولذلك، فاإن مر�سوم2011  وبقانون 2012 ميكنان وزير الداخلية الفل�سطيني من التدخل يف ن�ساطات 
الفل�سطيني بحل 103 منظمة  الداخلية  وياأتيان يف �سياق قرار اتخذه وزير  منظمات املجتمع املدين، 

من منظمات املجتمع املدين عام 15.2007

ملنظمات املجتمع املدين مبا يف ذلك منظمات حقوق الإن�سان دورًا حموريًا يف املجتمع الدميقراطي، 
نحث  ذلك،  على  بناء  الوطنية.  واأهدافه  الفل�سطيني  ال�سعب  طموحات  حتقيق  يف  مهمًا  دورًا  وتلعب 
الحتاد الأوروبي على بحث تدخل ال�سلطة الفل�سطينية غري القانوين يف عمل منظمات املجتمع املدين 
ونطالب  الفل�سطينية.  وال�سلطة  الحتاد  بني  ال�سيا�سي  احلوار  يف  جمعيات  تكوين  يف  احلق  وانتهاك 
اأي�سا باأن تلتزم ال�سلطة الفل�سطينية بواجباتها وفق القانونني الدويل والفل�سطيني واإلغاء املر�سومني 

املذكورين اآنفًا على الفور.

4.3.  احلق يف حماكمة عادلة
اأدناه ت�سعر بالقلق ب�سبب حماكمة فل�سطينيني يف حماكم ع�سكرية بدًل من  ل تزال املنظمات املوقعة 
العريف،  الدويل  القانون  كبري  حد  اإىل  يعك�س  الذي  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  ين�س  املدنية. 
على اأن: »لكل اإن�سان احلق، على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين، يف اأن تنظر ق�سيته اأمام حمكمة 

13   موكلي، �ساه، و�سيفاكوماران، قانون حقوق الإن�سان الدويل، مطبعة جامعة اأك�سفورد، �س 272.
14  املادة )26( من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.

املدين  املجتمع  منظمات  على  لل�سيطرة  ت�سعى  د�ستورية  غري  رئا�سية  مرا�سيم  احلق،  موؤ�س�سة  املعلومات:  من  للمزيد    15
)بالإجنليزية، 2013/2/18(، على الرابط التايل:

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/673-unconstitutional-presidential-decrees-seek-to-control-civil-  
society-organisations
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م�ستقلة نزيهة نظرًا عادًل علنيًا للف�سل يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه.«16

ولذلك فاإن مثول املدنيني اأمام املحاكم الع�سكرية ل ين�سجم مع مبداأي العدالة والنزاهة.17 

اأمام  مدنيني  عر�س  ب�سيا�سة  العمل  وقف  الفل�سطينية  العامة  املخابرات  قررت   ،2011/01/15 يف 
حماكم ع�سكرية. ويف 2011/01/17، اجتمع روؤ�ساء الأجهزة الأمنية العامة والع�سكرية واتفقوا على 

تطبيق هذا القرار من قبل كل الأجهزة الأمنية. 

ولكننا  ع�سكرية.  حمكمة  اأمام  مدين  اأّي  يعر�س  مل  اتخاذه  ومنذ  اإيجابي،  ذاته  حد  يف  القرار  اإن 
تطبيق  وعليه ميكن  قانونيًا.  ر�سمي وغري ملزم  قرار غري  ازاء  بالقلق  ن�سعر  اإن�سان  كمنظمات حقوق 

ال�سيا�سي.  الو�سع  القرار ب�سكل تع�سفي وح�سب 

اإ�سافة اإىل ذلك، ل تزال قوانني منظمة التحرير لعام 1979 �سارية املفعول. وتطبق هذه القوانني يف 
 42 اإطار  يف  الع�سكرية  املحكام  اأمام  املدنيني  تقدمي  مبقت�ساها  وميكن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

جرمية مت الن�س عليها يف هذه القوانني وتعريفاتها ف�سفا�سة.

اأن القرار ل يطبق على املدنيني املتهمني مبا ي�سمى »جرائم �سد  ومن الق�سايا الأخرى املثرية للقلق 
الدولة«، فمثل هوؤلء ل تزال حماكمتهم تتم اأمام حمكام ع�سكرية. وقد ا�ستخدم هذا الأمر يف الآونة 

الأخرية يف قطاع غزة، وخا�سة يف حالت فل�سطينيني متهمني بالتج�س�س والتعاون مع اإ�سرائيل.

�سراح  يطلق  مل  اأنه  ال   ،2011 منذ  الع�سكرية  املحاكم  اأمام  املدنيني  عر�س  ي�ستمر  يعد  مل  اأنه  ومع 
الر�سمي. وحتى  القرار غري  اأحكام من هذه املحاكم قبل �سدور هذا  الذين حوكموا و�سدرت عليهم 
عليهم من حماكم  اأحكام �سدرت  نتيجة  ال�سجن  فل�سطينيًا يف  مدنيًا   22 يزال هناك  ل  هذا احلني، 

فل�سطينية. ع�سكرية 

العليا  العدل  حمكمة  قبل  من  �سدر  قرار  من  لأكرث  خمالف  املدنيني  هوؤلء  احتجاز  ا�ستمرار 
واأن  الع�سكري،  الق�ساء  ولية  مبقت�سى  املدنيني  حماكمة  يجوز  ل  اأنه  على  اأكدت  التي  الفل�سطينية، 

الفل�سطينيني املحتجزين لدى قوات الأمن بناء على اأحكام ع�سكرية يجب الإفراج عنهم فورًا.18
16  املادة العا�سرة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )1948(.

.321-320 ���س  اأك�����س��ف��ورد،  ج��ام��ع��ة  ال����دويل، مطبعة  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ق��ان��ون  و���س��ي��ف��اك��وم��اران،  ���س��اه،  م��وك��ل��ي،   17 
وانظر اأي�سا جلنة حقوق الإن�سان، تعليقات عامة 32 )2007/8/23(، الفقرة 22.

http:// :18  موؤ�س�سة احلق، درا�سة حول حدود �سالحيات الأجهزة الأمنية يف احتجاز املدنيني، متوفرة على الرابط التايل
www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=109&category_id=12&Itemid=218
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5.3. منع العتقال والحتجاز التع�سفي
اأدناه بالقلق من موا�سلة اأجهزة الأمن الفل�سطينية القيام باإجراءات عقابية  ت�سعر املنظمات املوقعة 
عدم  خالل  من  الإجراءات  هذه  تع�سفية  تظهر  حيث  للفل�سطينيني.  تع�سفي  واعتقال  احتجاز  من 
بع�س  ففي  ملمو�سة.  اأدلة  وجود  وعدم  اأ�سا�س لالحتجاز  وجود  لعدم  النيابة  املحتجزين  على  عر�س 
احلالت يتم ا�ستدعاء ال�سخ�س نف�سه ب�سكل متكرر ولفرتة معينة واحتجازه ملدة 24 �ساعة ثم اإخالء 
تلقت   ،2013 و�سباط/فرباير  الثاين/يناير  كانون  �سهري  النيابة. يف  يتم عر�سه على  اأن  قبل  �سبيله 
الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق الإن�سان )ديوان املظامل( 52 �سكوى يف ال�سفة الغربية لها عالقة 

اأو العتقال لأ�سباب �سيا�سية.19 التع�سفي  بالحتجاز 

اإن �سعف دور النائب العام نتيجة لعدم قدرته اأو عدم ا�ستعداده لتنفيذ �سالحياته ب�سكل م�ستقل جعل 
اأفراد قوات الأمن  باأن يحا�سب  خيار الحتجاز والعتقال التع�سفي ممكنًا. هذه ال�سالحيات تق�سي 

على اأي خمالفة للقانون، مبا يف ذلك الحتجاز والعتقال التع�سفي.

عن  جنائيًا  م�سوؤولني  الأمن  قوات  اأفراد  لي�سبح  القانون  تعديل  ال�سروري  من  �سبق،  ما  �سوء  على 
ليقوم  العام  النائب  ا�ستقالل  حماية  ال�سروري  ملن  انه  كما  تع�سفيًا.  الفل�سطينيني  واعتقال  احتجاز 

بفاعلية. بدوره 

6.3. منع التعذيب
الو�سع  اأنه مبقارنة  توؤكد على  اأدناه  املوقعة  املنظمات  اأن  اإل  تعذيب،  بع�س حالت  توثيق  بالرغم من 
عدد  يف  انخفا�س  هنالك  و2012   2011 عامي  يف  الو�سع  مع   2010 وحتى   2006 بني  ما  الفرتة  يف 
الأر�س  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سجون  يف  الفل�سطينيني  لل�سجناء  ال�سيئة  واملعاملة  التعذيب  حالت 

املحتلة.  الفل�سطينية 

زاهدة  وبهاء  ح�سني  واأجمد  ادعي�س  طارق  من  لكل  تعذيب  حالت  �سبع  حاليًا  »احلق«  موؤ�س�سة  تتابع 
وماهر اأبو فنونة وكرمي �ساهني ومهران جابر. ويف �سهري كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2013، 
تلقت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان 48 �سكوى من التعذيب و�سوء املعاملة يف ال�سفة الغربية وقطاع 

19  الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، التقرير ال�سهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف الأرا�سي التابعة 
حول  ال�سهري  التقرير  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة   .5 �س   ،2013 الثاين/يناير  كانون  الفل�سطينية،  لل�سلطة 

انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف الأرا�سي التابعة لل�سلطة الفل�سطينية، �سباط/فرباير 2013، �س 6.
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غزة.20 وت�سمل �سكاوى التعر�س للتعذيب »ال�سبح وتوجيه اللكمات وال�سرب واإ�ساءة املعاملة.«21

اأو  التعذيب  ميار�سون  الذين  الأمن  قوات  لأفراد  اجلنائية  املحا�سبة  بغياب  التعذيب  ممار�سة  ي�سهل 
اأفراد قوات الأمن م�سوؤولية جنائية عن  اأي فرد من  اأو يوافقون عليه. فلم يحم�ّ�ل حتى الآن  ي�سهلونه 
دون  التعذيب  ي�ستمر  التع�سفي،  والعتقال  لالحتجاز  بالن�سبة  احلال  هو  ومثلما  التعذيب.  ممار�سة 

موانع نظرًا لعدم متتع النائب العام بال�ستقالل.

على �سوء ما �سبق، نحث الحتاد الأوروبي على مطالبة ال�سلطة الفل�سطينية ب�سمان حتميل امل�سوؤولية 
اأو ي�سرتك يف ممار�سته. وحتقيقًا لهذه  اأو يحاول ممار�سته،  التعذيب،  اجلنائية لأي �سخ�س ميار�س 
الغاية، يجب اأن حتمي ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستقالل النائب العام ليقوم مبهامه على اأكمل وجه، واأن 
اأن  على  اأدناه  املوقعة  املنظمات  وتوؤكد  العريف.  الدويل  القانون  مع  ان�سجامًا  جرمية  التعذيب  جتعل 
وانه ي�سب يف  الدولية  املعايري  اإىل م�ستوى  الفل�سطيني ل ترقى  القانون  يعّرفها  التعذيب كما  جرمية 

اأن تن�سم دولة فل�سطني اإىل التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب.  م�سلحة الفل�سطينيني 

7.3.املحا�سبة على النتهاكات وفقًا للقانون الإن�ساين الدويل العريف
ب�ساأن  احلقائق  لتق�سي  املتحدة  الأمم  بعثة  باأن  للتذكري  املنا�سبة  هذه  اأدناه  املوقعة  املنظمات  تغتنم 
والحتجاز  )كالعتقال  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأفعال  اأن  وجدت  غولد�ستون(  )تقرير  غزة  يف  النزاع 
 2006 الثاين/يناير  كانون  يف  بداأت  التي  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سيا�سيني  املعار�سني  �سد  والتعذيب( 
تكثفت يف الفرتة من 2008/12/27 وحتى 2009/01/18، ومثلت انتهاكات حلقوق الإن�سان والقانون 
الأ�سا�سي الفل�سطيني.22 يف هذا ال�سدد، تود املنظمات املوقعة اأدناه التاأكيد على وجوب تنفيذ ال�سلطة 
ذلك،  على  وبناء  غزة.  يف  النزاع  ب�ساأن  احلقائق  لتق�سي  املتحدة  الأمم  بعثة  تو�سيات  الفل�سطينية 

الفل�سطينية: ال�سلطة  على  يتعني 

عليها  املن�سو�س  الإن�سان  باأعراف حقوق  باللتزام  تاأمرها  الأمن  لقوات  وا�سحة  تعليمات  اإ�سدار   -
يف  وم�ستقلة  �سريعة  حتقيقات  ح�سول  و�سمان  الدولية؛  واملواثيق  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  يف 
جميع الدعاءات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان؛ ووقف ا�ستخدام املحاكمات 

الع�سكرية يف كل احلالت املتعلقة مبدنيني. 

20  الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، التقرير ال�سهري حول انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف الأرا�سي التابعة 
حول  ال�سهري  التقرير  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة   .5 �س   ،2013 الثاين/يناير  كانون  الفل�سطينية،  لل�سلطة 

انتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف الأرا�سي التابعة لل�سلطة الفل�سطينية، �سباط/فرباير 2013، �س 5.
21  امل�سدر ال�سابق.

22  تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�سي احلقائق ب�ساأن النزاع يف غزة.
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عن  والمتناع  الفل�سطينية،  ال�سلطة  �سجون  يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  جميع  عن  ال�سريع  الإفراج   -
القيام باعتقالت اأخرى على اأ�س�س �سيا�سية وخمالفة ملعايري حقوق الإن�سان الدولية.

حقوق  منظمات  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية،  احلكومية  غري  املنظمات  عمل  يف  التدخل  عن  المتناع   -
الإن�سان، والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.

لتقرير  وفقًا  للتحقيق  امل�ستقلة  )الفل�سطينية(  اللجنة  باأن  التذكري  تعيد  اأدناه  املوقعة  املنظمات 
بتنفيذها  ونطالب  تنفذ،24  مل  ولكنها  تو�سية   28 وقدمت  ا�ستنتاجًا،   12 اإىل  و�سلت  غولد�ستون23  

كاماًل. تنفيذًا 

وندعو الحتاد الأوروبي اإىل ال�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية لكي ت�سع اآلية م�ساءلة وتعوي�س عن كل 
انتهاكات حقوق الإن�سان التي يرتكبها العاملون يف الدولة/ال�سلطة.

4. اخلامتة
القانون  يف  واجباتها  تنفيذ  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإخفاق  جمالت  على  ال�سوء  التقرير  هذا  ي�سلط 
فل�سطينية  دولة  لتحقيق  ال�سرورية  الأ�سا�سية  احلريات  اإىل  التقرير  هذا  اأ�سار  وقد  العريف.  الدويل 
ال�سلطة  مع  واملالية  ال�سيا�سية  للعالقات  ونظرًا  الأوروبي.  الحتاد  ي�سجعه  ما  وهذا  دميقراطية، 
ال�سلطة  �سجل  على  اإيجابًا  التاأثري  من  ميكنه  ووزن  بقوة  الأوروبي  الحتاد  يتمتع  الفل�سطينية، 
مبدى  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  العالقة  ربط  خالل  من  وذلك  الإن�سان،  بحقوق  املتعلق  الفل�سطينية 
بحقوق  املخت�سة  الأوروبية-الفل�سطينية  الفرعية  اللجنة  اجتماع  اإن  الدويل.  بالقانون  التزامها 

الإن�سان واحلاكمية الر�سيدة و�سيادة القانون ميثل منا�سبة مالئمة لتحقيق هذه الغاية.

--- انتهى---

23  يف 2012/1/25، وعلى �سوء قراري اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )A/RES/64/10(، ورقم )A/RES/64/254(، اأ�سدر 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س مر�سوما لإن�ساء اللجنة امل�ستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولد�ستون )اأي تقرير 

بعثة الأمم املتحدة لتق�سي احلقائق ب�ساأن النزاع يف غزة،  2009(.

24  تقرير اللجنة )الفل�سطينية( امل�ستقلة للتحقيق وفقا لتقرير غولد�ستون متوفر على الرابط التايل:
http://picigr.ps/details_ar.php?id=0iiclia2711yjfgezftcw 
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موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري 
وحقوق الن�سان

�سحر فرن�سي�س - املدير العام

موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق 
الإن�سان

خليل اأبو �سمالة - املدير العام

موؤ�س�سة احلق
�سعوان جبارين - املدير العام

مركز امليزان حلقوق الإن�سان
ع�سام يون�س - املدير العام 

احلركة العاملية للدفاع عن 
الأطفال - فرع فل�سطني
رفعت ق�سي�س - املدير العام

مركز اأن�سان للدميقراطية 
وحقوق الإن�سان 

�سوقي عي�سى - املدير العام

مركز الدفاع عن احلريات 
واحلقوق املدنية

حلمي الأعرج - املدير العام

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق 
الإن�سان

اياد الربغوثي - املدير العام

مركز القد�س للم�ساعدة 
القانونية وحقوق الإن�سان
ع�سام عاروري - املدير العام

مركز املراأة لالإر�ساد القانوين 
والجتماعي

مها اأبو ديه - املدير العام

بديل - املركز الفل�سطيني 
مل�سادر حقوق املواطنة 

والالجئني
جنوى دروي�س - املدير العام

املركز الفل�سطيني حلقوق 
الإن�سان

راجي ال�سوراين - املدير العام

الفلسطينية اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس 

اإلنسان  لحقوق  المتوسطية  األوروبية- الشبكة 
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