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التاريخ2019/08/21:

مجلس منظمات حقوق اإلنسان يطالب السلطة الفلسطينية بتوفيرالحماية للفلسطينيين دون تمييز
ينظر مجلس منظمات حقوق اإلنسان ،بقلق بالغ ،للبيان الصحفي الصادر عن الشرطة الفلسطينية يوم السبت
املاض ي املوافق  2019/08/17بشأن منع أي نشاط لتجمع "القوس" واإلبالغ عن أي شخص له عالقة بهذا التجمع،
ً
أجواء ُمجتمعية سلبية
وما نجم عنه من ردود أفعال مجتمعية حادة ،طالت حقوق اإلنسان ،التي ال تتجزأ ،وخلقت
ً
انطوت على تحريض على ُ
العنف وشكلت تهديدا للحق في الحياة والسالمة الجسدية كحقوق أصيلة لكل إنسان دون
تمييز.
ُ
يأتي بيان الشرطة ،في سياق مؤشرات مؤسسات املجتمع املدني التي تشير إلى ازدياد ملحوظ في وتيرة العنف والجريمة
داخل املجتمع الفلسطيني ،بفعل عوامل عديدة أبرزها؛ االنتهاكات املمنهجة من قبل سلطات االحتالل ،وتردي
األوضاع االقتصادية واملعيشية ،وازدياد معدالت الفقر والبطالة ،وحالة اإلحباط العام وبخاصة في أوساط الشباب
الفلسطيني.
على إثر هذا البيان ،ورغم مخالفته أحكام القانون األساس ي املعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة واالتفاقيات
الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات ،من أوجه عديدة؛ شملت خصائص منظومة حقوق اإلنسان
وعامليتها التي ال تقبل التجزئة ،ومبدأ املساواة وعدم التمييز ،واملهام واملسؤوليات الدستورية والقانونية للشرطة
ً
الفلسطينية في إنفاذ القانون وسيادته ،وتحقيق األمن والحماية والرعاية ،للمواطنين جميعا ،وعلى حد سواء ،في
ً
احترام كامل للحقوق والحريات .ورغم قيام الشرطة الفلسطينية الحقا ،بأداء مسؤول ،تمثل في سحب البيان الصادر
ً
ً
عنها ،إال أن التفاعالت واالرتدادات الخطيرة ،التي رافقت صدور البيان ،شكلت تهديدا جديا على أفراد تجمع القوس
ً
ً
ً
وتحريضا على العنف ،وصل حد التحريض على القتل ،بما يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات والتزامات دولة
فلسطين.
األمر الذي يتطلب ،من الجهات الرسمية املختصة كافة ،وجهات إنفاذ القانون ،معالجات جادة قائمة على الحوار
ُ
الحضاري املجتمعي ،املنفتح ،املبني على الحقوق ،وتحفيز النقاش املجتمعي في مختلف القضايا الحقوقية ،وبالقدر
ً
ذاته ،الحرص دوما على أمن وسالمة جميع املواطنين ،دون تمييز ،وإعمال سيادة القانون ،وحماية وصون الحقوق
والحريات.
يساور مجلس املنظمات ،قلق بالغ ،بأن دولة فلسطين تنتهك التزاماتها باحترام مبدأ املساواة وعدم التمييز ،ويشمل
ذلك تطبيق حماية معاهدات حقوق اإلنسان على جميع األشخاص الخاضعين لواليتها دون تمييز من أي نوع ،بسبب
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العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي أو غيره من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو
الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب .ومن األهمية بمكان ،التأكيد ،على أن االلتزامات العامة بعدم التمييز في
مجال حقوق اإلنسان تشكل جوهر الحماية األساسية للحقوق ،وهي ُملزمة للسلطات العامة في الدولة؛ التنفيذية
ً
والتشريعية والقضائية ،وعلى املستوى الوطني واإلقليمي والدولي ،وتبعا لذلك ،ينبغي على الشرطة الفلسطينية
ً
ً
ُ
ُ
امللزمة بواجب عدم التمييز ،محليا ودوليا ،أال تفشل في أداء واجبها في حماية حقوق جميع املواطنين ،وأال تمارس أي
أنشطة من شأنها أن تؤدي ،بشكل أو بآخر ،إلى خلق أجواء من التحريض والكراهية والتمييز ،على أي نحو كان ،بما
ً
يشمل التمييز على أساس التوجه الجنس ي والهوية الجنسية ،وأن تحرص دوما على حماية األشخاص من أي اعتداء
على هذا األساس ،تحت طائلة املسؤولية والعقاب ،وأن تراعي في أدائها وأنشطتها كافة مدونة سلوك وأخالقيات
ُمنتسبي الشرطة الفلسطينية ومدونة قواعد سلوك املوظفين املكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة
لألمم املتحدة في العام  1979بتوطيد واحترام حقوق اإلنسان.
إن مجلس املنظمات ،وإذ يستنكر تهديدات القتل التي صدرت عن أشخاص إثر صدور بيان الشرطة ،فإنه ُيذكر بما
أكد عليه خبر ُاء حقوق اإلنسان في األمم املتحدة بأنه يتعين على الدول الوفاء بالتزامها بتوفير مساحة مواتية للحق في
حرية التعبير لجميع األفراد ،وأنه يتوجب على الدول التصدي لخطاب الكراهية الذي ُيدلي به املوظفون العموميون
ً
والسياسيون ،ليس فقط من خالل التدابير اإلدارية ،ولكن أيضا من خالل تشجيع الشخصيات العامة على التحدث
ضد الكراهية والتعصب .وأنه في سياق السعي إلى اجتناب خطاب الحض على الكراهية والعنف يوجد هنالك حافز
رئيس ي أال وهو الحضور املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي واستجابتها في مجال احترام منظومة حقوق اإلنسان.
ً
إن مجلس املنظمات ،وإذ يؤكد عزمه على القيام بواجبه في توثيق ومتابعة أي انتهاك على هذا الصعيد وفقا لألصول
والقانون واالتفاقيات الدولية ،فإنه ُيطالب جهاز الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة بفتح تحقيقات جزائية فعالة
ً
ُ
في أية اعتداءات ترتكب قائمة على التمييز أيا كان نوعه ،ومساءلة القائمين على نشر البيان املذكور ملخالفته أحكام
القانون األساس ي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة واالتفاقيات الدولية ،وضمان عدم التكرارُ .ويجدد املجلس،
مطالبة الجهات الرسمية والشرطة املدنية الفلسطينية ،باالنفتاح على الحوار املجتمعي ،املبني على الحقوق،
والحرص على توسيع الحوار ليشمل مختلف مكونات املجتمع الفلسطيني ،وتحفيز النقاش املجتمعي الحضاري الجاد
في مختلف القضايا الحقوقية ،بما يحفظ حقوق الجميع ،ويصون سيادة القانون ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،التي ال
تتجزأ ،ويحترم االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين واملعايير الدولية التي تحمي وتصون منظومة
حقوق اإلنسان.
انتهى
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أعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية:
مؤسسة الضميرلحقوق اإلنسان

مؤسسة الضميرلرعاية األسيروحقوق
االنسان

هالة القيشاوي جبر -املدير العام

سحر فرنسيس  -املدير العام

مؤسسة الحق

مركزامليزان لحقوق اإلنسان

شعوان جبارين  -املدير العام

عصام يونس  -املدير العام

الحركة العاملية للدفاع عن األطفال  -فرع
فلسطين

بديل  -املركزالفلسطيني ملصادرحقوق
املواطنة والالجئين

خالد قزمار  -املدير العام

نضال العزة  -املدير العام

مركزالدفاع عن الحريات والحقوق
املدنية  -حريات

مركزرام هللا لدراسات حقوق اإلنسان
صهيب الشريف  -املدير العام

حلمي األعرج  -املدير العام

مركزالقدس للمساعدة القانونية
وحقوق اإلنسان

املركزالفلسطيني لحقوق اإلنسان
راجي الصوراني – املدير العام

عصام عاروري  -املدير العام
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