قضية النائب نجاة أبو بكر
مرفق أدناه ما تناولته وسائل اإلعالم حول موقف الهيئة المشترك مع مجلس منظمات حقوق اإلنسان في
قضية النائب أبو بكر
مجلس منظمات حقوق اإلنسان والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان يطالبان باحترام الحصانة البرلمانية للنائب
د .نجاة أبو بكر ووقف حالة التدهور المستمرة في الحقوق والحريات العامة
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تتابع مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" حيثيات
موضوع عضو المجلس التشريعي د .نجاة أبو بكر ،والبيان الصادر عن المكتب اإلعالمي للنيابة العامة يوم

األربعاء الموافق 2016/2/24؛ والذي نص على أن النائب د .نجاة أبو بكر مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة
الرتكابها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات ،وما أعقب ذلك من صدور مذكرة قبض عن القائم بأعمال
النائب العام ومحاولة اعتقال النائب أبو بكر من أمام المجلس التشريعي في رام هللا.

إن مجلس منظمات حقوق اإلنسان والهيئة المستقلة يشددان على ضرورة احترام الحصانة البرلمانية الدستورية
بشقيها الموضوعي واإلجرائي وفقا لصأصول المبينة في القانون األساسي المعدل وقانون واجبات وحقوق اعضاء
المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس ،باعتبارها من أهم المبادئ والضمانات الدستورية التي تكفل تمكين
عضو المجلس التشريعي من أداء مهامه النياببة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وتعزيز حالة

الحقوق والحريات العامة.

كما يعبر مجلس منظمات حقوق االنسان والهيئة المستقلة ،عن رفضهما لإلجراءات التي قامت بها النيابة

العامة من إصدار مذكرة إحضار للنائب أبو بكر باعتبار ان ذلك مخالفا للقانون األساسي وقانون اإلجراءات

الجزائية ،وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية الدستورية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي.

إن هذا االنتهاك ياتي في سياق تدهور خطير ومستمر في حالة الحريات العامة في األرض الفلسطينية ،وعدم

ويستدل على ذلك من أداء السلطة
تعامل السلطة التنفيذية مع األزمات بحكمة وعلى أساس سيادة القانونُ .
التنفيذية في التعامل مع الفعاليات النقابية للمعلمين ،وملف حرية الرأي واإلعالم ،وحاالت االحتجاز التعسفي
والتضييق على المنظمات األهلية والشركات غير الربحية .األمر الذي إن لم تتم معالجته بحكمة سيقود إلى

المزيد من التدهور باتجاه أخذ القانون باليد وتآكل المؤسسات وتراجع سيادة القانون.

وعليه ،فإننا في مجلس منظمات حقوق االنسان والهيئة المستقلة ،نطالب بما يلي:
 .1القائم بأعمال النائب العام بمراجعة ق ارراته األخيرة والتوقف عن أية إجراءات من شأنها المساس بالحصانة
البرلمانية الدستورية ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

 .2المستوى السياسي ممثال برئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ،بوضع حد فوري للتدهور في حالة الحريات
العامة ،وايجاد حلول لصأزمات القائمة من خالل الحوار واالحتكام إلى سيادة القانون.

 .3دعوة المجلس التشريعي إلى االلتئام ومباشرة مهامه الدستورية األصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية
وأجهزتها ،بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات ،إلى حين إجراء االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في

أسرع وقت ممكن.
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