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 الجائحة  إدارة 

 حالة الحريات العامة 

2020 

فعت جائحة فيروس كورونا حكومات عديدة، بما فيها الديمقراطية، إلى تطبيق "حالة طوارئ صحية"، تسمح  د 
لها باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس القاتل، فسّنت، على عجل، قوانين تحّد من تحّركات الناس،  

لتقييد حريا للتحّرك  واسعًة  التنفيذية مساحاٍت  للسلطات  بدعوى حماية  وتمنح  الشخصية،  فيها  بما  الناس،  ت 
صحتهم. وفي أغلب الحاالت، سّنت هذه القوانين في غياب تام ألي نقاش داخل المجتمع، وفي ظل حالة 

 قد تتسبب بازهاق حياتهم. إجماع وطني قسري، فرضه جو الرعب من الجائحة التي 

ول حالة إصابة بفيروس كورونا في  أمنذ الكشف عن  و ،  الصحي  ئ الطار هذا  وفي إطار التعامل مع  وطنيا؛  
لسنة    (1) علن رئيس دولة فلسطين في اليوم التالي، وبموجب مرسوم رقم  أ   2020/ 4/3مدينة بيت لحم بتاريخ 

ن تستمر  أفي جميع األراضي الفلسطينية لمواجهة هذا الفيروس ومنع تفشيه، على    ئ ، عن حالة طوار 2020
وعز المرسوم الرئاسي لكافة  أو  1. 4/2020/ 3وتنتهي في  2020/ 5/3، تبدأ في  ماً يو   (30)حالة الطوارئ مدة 

الصحة   وحماية  الفيروس،  هذا  لمجابهة  الالزمة  الحقوق بوضع اإلجراءات  بإعمال  المكلفة  الرسمية  الجهات 
 (3)د رئيس دولة فلسطين، بموجب المرسوم رقم  مدّ   2020/ 3/4من واالستقرار. وبتاريخ  ألالعامة وتحقيق ا

  . وفي الوقت 2020/ 3/5  بتاريخوتنتهي    2020/ 4/4خرى، تبدأ في  أ  ، حالة الطوارئ لثالثين يوماً 2020لسنة  
 للمصادقة على هذا التمديد.   2020( لسنة  9، أصدر الرئيس القرار بقانون رقم )ذاته

، وبموجب المرسوم  علن الرئيس مجدداً أ   2020/ 4/5  بتاريخ بيوم واحد، أي    ئ بعد انتهاء فترة تمديد حالة الطوار 
. 2020/ 3/6وتنتهي في    5/2020/ 5جديدة ثانية تبدأ من    ئ ، عن حالة طوار 2020( لسنة  4الرئاسي رقم )

)  2020/ 3/6وبتاريخ   رقم  المرسوم  بموجب  الرئيس  الطو 5مدد  حالة  أ  ئ ر ا(  يوما  في  لثالثين  تبدأ  خرى 

 
)الوقائع  ( من الجريدة الرسمية  165والمنشور في العدد )  2020/ 5/3الصادر في    2020( لسنة  1للمزيد راجع مرسوم إعالن حالة الطوارئ رقم ) .1

 . 19/3/2020الفلسطينية( الصادرة بتاريخ 
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، وفعل بشأن هذا المرسوم ما تم فعله بشأن حالة الطوارئ من العام ذاته  7/2020/ 3وتننتهي في    2020/ 5/6
 .  ئ ى مرسوم تمديد حالة الطوار ( للمصادقة عل23القرار بقانون رقم ) نفسه صدر في اليومأاألولى، حيث 

ثالثة بموجب    ئ علن الرئيس عن حالة طوار أ ، وبعد انتهاء مدة تمديد حالة الطوارئ الثانية،  7/2020/ 4وبتاريخ  
تبدأ في  2020لسنة    (6)المرسوم رقم   التاريخ األخير  3/8/2020  بتاريخ، وتنتهي  5/7/2020،  ، ، وفي 

، 2020/ 4/8فيه حالة الطوارئ الثالثة لثالثين يوما أخرى، تبدأ في  ( الذي مدد  8صدر الرئيس المرسوم رقم ) أ
( للمصادقة على مرسومه بتمديد  25القرار بقانون رقم ) التاريخ ذاته  صدر في  أ، و 9/2020/ 3  بتاريخوتنتهي  

، اصدر الرئيس مرسوما جديدا بإعالن حالة الطوارئ للمرة الرابعة، 9/2020/ 4ثم وبتاريخ  الطوارئ الثالثة.حالة  
 . 3/10وتنتهي في   9/ 4تبدئ في  

شهر متتالية قد توحي بهشاشة  بعة أس  خاللمرات متتابعة    بعكررة والتمديد لحالة الطوارئ لسهذه العملية المت  إن
من احتمالية وقوع انتهاكات لهذه الحقوق وتضييق على الحريات    نسان وحرياته العامة، وتزيد إلاحترام حقوق ا

 ن تتكشف الحقا، والسيما:أو يمكن أ ،العامة التي تكشفت 

ن تسير أفقط، وهي حالة استثنائية على األصل الذي يجب    أن مدة حالة الطوارئ هي لثالثين يوماً  .1
أخرى، وبموافقة ثلثي أعضاء    ثين يوماً لثالو ،  ال في حدود ضيقة جداً إ مور، وال يجوز تجاوزها  ألوفقه ا

 المجلس التشريعي )وليس رئيس الدولة الذي يمارس التشريع بصفة استثنائية(.
  ، 2004( لسنة  20حكام قانونية كان باإلمكان االعتماد عليها في قانون الصحة العامة رقم )أوجود  أّن   .2

  ئ عالن حالة طوار سالفي الذكر، ولم يكن هناك حاجة إل   1998ة  ( لسن3وقانون الدفاع المدني رقم ) 
 شاملة.

  والثقافية   االقتصادية واالجتماعيةالحقوق  وكذلك    ،ن بالحقوق المدنية والسياسيةي ن الخاصيالعهد   وأنّ  .3
ن تحكم أداء الدول األطراف في الحالة التي تلجأ فيها هذه أوضعا مجموعة من القيود التي يتوجب  

 نفاذ الحقوق التي نصت عليها.  إلى تقييد إالدول 
 

عالن حالة الطوارئ لمدة  إ حق رئيس الدولة في    لىع  ينص ن القانون األساسي الفلسطيني  أعلى الرغم من  
ال  إه، ئعضا أ ال بعد موافقة المجلس التشريعي وبأغلبية ثلثي إللحقوق والحريات،   جدد، ضماناً ، ال ت  ثالثين يوماً 

شكال الرقابة  أوجود مجلس تشريعي، ودون وجود أي شكل من  حتى  و  أ ن هذه الفترة تم تمديدها، ودون موافقة  أ
 ، والقرارات بقانون الموافقة عليها.  ئ عالن حالة الطوار إ على مراسيم 
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ضع مجلس لى المراسيم والقرارات بقانون المتعلقة بإعالن حالة الطوارئ سالفة الذكر، وباالستناد لها، و إإضافة  
نفاذ حالة الطوارئ، ووضعها موضع التطبيق، والحد من انتشار فيروس إلى  إالهادفة    2الوزراء عشرات القرارت 

 رونا. و ك

بمراجعة مضامين قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة وعدد من القرارات الوزارية المبنية عليها على ضوء  
دولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وسبق وأن أكد على الكثير  االلتزامات الحقوقية الدولية في االتفاقيات ال

، وعلى الرغم من أن الهدف العام لهذه القرارات كان 2002من مضامينها القانون األساسي الفلسطيني لعام  
لسنة   (7)هو تنفيذ حالة الطوارئ بحسب مراسيم إعالنها، وتمديدها، والقرار بقانون بشأن حالة الطوارئ رقم  

ة في تلك المواثيق الدولية والقانون مضامين هذه القرارات خالفت الحقوق الم قرّ   نّ أ  الهيئة، فقد الحظت  2020
، وال القرار بقانون بشأن حالة  ئ عالن حالة الطوار إ دات على الحقوق لم ت شر لها مراسيم  يوفرضت تقي  ،األساسي

 المذكور سابقا.   (7)الطوارئ رقم 

ووضع قيود تحد   بعض الحقوق   بتعليقالمدنية والسياسية    الخاص بالحقوق لي  الدو  فعلى الرغم من سماح العهد 
ن يتم  أو جزء منها، وهو  أ للسماح بتعليق هذه الحقوق    جرائياً إ  ه اشترط شرطاً نّ أال  إ،  من اإلعمال الكامل لها

عالنا لماهية  إ ن هناك  ألهذه القرارات، لم تلحظ  الهيئة  ومن مراجعة    3. عليقهااإلعالن عن الحقوق التي سيتم ت
، أشهر  سبعة كثر من  ألالحقوق التي سيتم تعليقها، وحدود ذلك. وما زاد من تخوفاتها استمرار حالة الطوارئ  

العديد من التشريعات   في ظل وجود    .عالن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما، وتمديدها لفترة مماثلةإ مابين  
 كقانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني. تتجاوب مع مقتضيات حاجة الضرورة النافذة التي 

"الحجر الصحي" وخاصة في الفترة األولى للطوارئ، استمرار  الحظت الهيئة وضمن متابعاتها وعلى الرغم من  
عشرات    -صعوبة الوصول والتنقل خالل فترة الحجرفقد تلقت الهيئة ورغم  انتهاكات الحقوق والحريات،  وتيرة  

وتوثيقها   المستمر  رصدها  الى  باإلضافة  والحريات،  للحقوق  بالواجب  المكلفين  بانتهاكات  المتعلقة  الشكاوى 
 لالنتهاكات. 

 

 
والمنشورة في أعداد الجريدة الرسمية    2020/  9/ 10-6/3للمزيد: راجع قرارات رئيس مجلس الوزارء بشأن حالة الطوارئ الصادرة في الفترة من   .2

 . 2020(، الصادرة في العام 21رقم )(، والعدد الممتاز من الجريدة الرسمية 171-166)الوقائع الفلسطينية( ذوات األرقام )

ضمنيا ام تعليقا    لم تشترط المواثيق الدولية صفة معينة فيمن سيعلق هذه الحقوق في الدولة، ولم تشترط كذلك شكال معينا في التعليق فيما إذا كان تعليقا .3

التالي تعليق بعض الحقوق، يستدعي بالضرورة أن  صريحا، غير أن إعطاء أهمية خاصة لحدث الطوارئ الذي استوجب إعالن حالة الطوارئ، وب
  يصدر تعليق بعض الحقوق من أعلى صفة رسمية في الدولة، وأن يكون هذا التعليق صريحا وليس ضمنيا. إضافة بالطبع إلى ضرورة إعالن الدولة

 التي تقوم بالتعليق عن هذا التعليق للدول األطراف في العهد الدولي المعني. 
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، مما    2020( حكم قضائي باالعدام حتى نهاية شهر أكتوبر  12فعلى صعيد الحق في الحياة فقد تم اصدار )
ولم يتم تنفيذ أي حكم   ( منذ تأسيس السلطة الفلسطينية،227األشخاص الذين حكموا باالعدام الى ) يرفع عدد 

كما تلقت   .شخص   41اعدام خالل هذا العام، وبقي عدد األشخاص المنفذة فيهم احكام اإلعدام عند العدد  
 .شكاوى منها ذات عالقة بوفيات كورونا 3شكوى   22الهيئة   

 
( انتهاك للحق في التجمع السلمي خالل الفترة الممتدة من األول من شهر كانون  18وسجلت الهيئة وقوع ) 

( شكوى تتعلق  13( شكاوى حول منع عقد تجمعات سلمية، و) 5منها ) ،  2020أيلول    30الثاني وحتى تاريخ 
( منها تم  10لمشاركين، وفي )( منها تم االعتداء على ا3بفض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، في )

احتجاز مشاركين في هذه التجمعات السلمية. وفي ذات السياق، وباالستناد إلى مرسوم إعالن الطوارئ، أصدر  
( منه "أي مظاهر للتجمهر والتجمع  6، حظرت المادة )2020( "طوارئ" لسنة  1رئيس مجلس الوزراء قراراه رقم )

في كامل أراضي دولة فلسطين"، على نحو أدى إلى فرض قيود كبيرة واالحتفاالت والتظاهرات واالضرابات  
  على الحق في التجمع السلمي.

( مواطن لحظة وصولهم الى المنارة في مدينة رام هللا، لالحتجاج  19وقد برزت في السياق قضية اعتقال )  
 كومية لحالة الطوارئ " .على تردي األوضاع االقتصادية والفساد، وتم توجيه تهمة " مخالفة التعليمات الح

 
،  2020/ 16/11وحتى تاريخ    3/2020/ 5وفي سياق احترام حرية الرأي والتعبير رصدت الهيئة ومنذ تاريخ  

( انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها انتهاكات ضد  88)
وكانت تشمل هذه االنتهاكات اعتقاالت واستدعاءات   انتهاك(، ومدافعين عن حقوق اإلنسان،  14صحفيين )

  للناشطين أو المواطنين بسبب تعبير عن آرائهم على وسائل التواصل االجتماعي.

والجديد في مشهد االنتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي هو التضييق عليها بسبب "   
 مضللة في ظل حالة الطوارئ. مخالفتها لتعليمات الطوارئ، ونشر معلومات 

ولوحظ غض الحكومة الطرف عن بعض التجمعات السلمية، ومخالفة بعضها االخر، مما يعكس التمييز في 
تطبيق تعليمات الطوارئ، ففي حين سمحت الحكومة بعقد مؤتمر حول الضم في مدينة اريحا، قامت بفض 

 واعتقال االخرين لذات السبب.

الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تاريخ    نّمت ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في ظل الجائحة، حيث    ت استمر 
( انتهاك للحق في السالمة الجسدية في كل من  250، عن ارتكاب )16/11/2020وحتى تاريخ    2020/ 5/3

  املتهم.الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل تعذيب المحتجزين )الضرب والشبح...( وإساءة مع
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( انتهاك للحق  350، ) 16/11/2020وحتى تاريخ    2020/ 5/3تضمنت الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تاريخ  
في الحرية واألمن الشخصي في كل من الضفة الغربية، بما يشمل االحتجاز اإلداري دون العرض على الجهات  

المش حقوقهم  ممارسة  بسبب  المواطنين  واحتجاز  المختصة،  اإلجراءات القضائية  انتهاك  إلى  إضافة  روعة، 
  القانونية عند تنفيذ االعتقاالت، واالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة باإلفراج عن الموقوفين.

على الحكومة   وما القته بظاللها من تقييدات وتزايد األعباء االقتصاديةالنتهاكات في ظل الجائحة  ان استمرار ا
ما قبل حالة    ،استمرار االنتهاكات في األوضاع العاديةلحالة  وفي ذات السياق تكريسا    ، يعكسوعلى المواطنين

 . الطوارئ 

 

 


