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وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني

التقرير السنوي الثاين والعرشون

ــاً للعامــات والعاملــني يف الهيئــة املســتقلة  يُشــكّل هــذا التقريــر، جهــداً جامعي

لحقــوق اإلنســان، كّل يف موقعــه، بــإرشاف املديــر العــام د. عــامر دويــك، وإعــداد 

وصياغــة دائــرة الرقابــة عــى السياســات والترشيعــات الوطنيــة، إضافــة إىل 

مســاهمة دائــرة التحقيقــات والشــكاوى يف الهيئــة فيــام يتعلــق بعــرض الشــكاوى 

وزيــارات الســجون، وال ســيام:

خديجــة زهــران، معــن دعيــس، عائشــة أحمــد، طاهــر املــري، عــامر جامــوس، 

حــازم هنيــة، مصطفــى إبراهيــم، مــوىس أبــو دهيــم، ســامي جباريــن.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

طاقم عمل الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«

      د. عامر الدويك - املدير العام

دائرة الرقابة عى السياسات والترشيعات الوطنية: خديجة زهران - مديرة الدائرة.  •
معـن دعيـس، عائشـة أحمـد، حـازم هنيـة، مصطفـى إبراهيـم، طاهـر املـري، عـامر جامـوس، 

برهـان اشـتية، يـارس عالونـة، ايـات انصـاري.

دائرة التحقيقات والشكاوى: موىس أبو دهيم - مدير الدائرة.   •
سامي جبارين، سهيل حّجاج، بكر الرتكامين، صبحية جمعة.

دائرة التوعية والتدريب واملنارصة: إسالم التميمي - مدير الدائرة.  •
بهجت الحلو، أنس بواطنة.

مكتب الوسط: وليد الشيخ – مدير املكتب.  •
أماين سيف، رنا كلبونة، حازم مخالفة، يارس صالح، عرين دويكات.

مكتب الشامل: عالء نزال - مدير املكتب.  •
رنا وهبة، سمري أبو شمس، محمد كمنجي، نادية أبو دياب، يزن صوافطة، أيك صبيحات.

مكتب الجنوب: فريد األطرش - مدير املكتب.  •
يوسف وراسنة، بالل املالح، رمال حريبات، رنا الجعربي، عالء غنايم، عالء غيث، وفاء أبو عرقوب.

قطاع غزة: جميل رسحان - نائب املدير العام لقطاع غزة.  •
زاهر أبو الندى، رهام عليان، سهام شالش، محمد عيد.

مكتب جنوب قطاع غزة: أحمد الغول - مدير املكتب.  •
حسن حالسة، محمود الحشاش، نرسين طه، خالد أبو شاب، نورهان البواب.

مكتب غزة والشامل: رأفت صالحة - مدير املكتب.  •
محمد رسور، هبة عيل، رنا أبو رمضان، أنس برقوين، هناء عبد العال.

الدائرة املالية واإلدارية: نرسين دعباس - مديرة الدائرة.  •
سـناء أبـو طاعـة، محمـد أبـو ظاهـر، فـراس خليـل، نبيهـة علـوان، رجـاء بداريـن، سـهى جـرب، 

كرميـة جـرادات، أحمـد جميـل، إلهـام قرعـان، عيـى سـامل، جـاد اشـتيه.

العاقات العامة واإلعام: مجيد صوالحة- مسؤول الوحدة.  •
 نسمة الحلبي.

العاقات الدولية وتطوير الربامج: عنان قزمار.  •

مكتب املدير العام واملفوضني: محمد شامسنة.  •

املدقق الداخيل: شادي قرع.  •

مسؤول الرقابة والتقييم: رشا صالح الدين.  •
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•    مكتب الوسط
رام الله التحتا – مقابل السفارة األملانية - عامرة راحة - ط٦

هاتف: 2989838  2 +972   فاكس: 2989839 2 +972

•    مكتبا الشامل
نابلس- عامرة شارع سفيان – عامرة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668  9 +972   فاكس: 2366408 9 +972

طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3

تلفاكس: 2687535 9 +972

•    مكتبا الجنوب
الخليل- رأس الجورة – بجانب دائرة السري - عامرة حريزات - طابق 2

هاتف: 2295443 2 +972   فاكس: 2211120 2 +972

بيت لحم – عامرة نزال – ط 2 – فوق البنك العريب

هاتف: 2750549 2 +972   فاكس: 2746885 2 +972

•     مكتب غزة والشامل
الرمال – مقابل  املجلس الترشيعي – خلف بنك فلسطن الدويل

هاتف:2836632 8 +972   فاكس: 2845019 8 +972

•     مكتب الوسط وجنوب غزة 
خانيونس – شارع  جالل - عامرة الفرا – فوق البنك العريب

هاتف: 2060443 8 +972   فاكس: 2062103 8 +972

عناوين مكاتب الهيئة 

•     المقر الرئيس 
رام الله - خلف املجلس الترشيعي – مقابل مركز الثاسيميا

هاتف: 2986958 \ 2987536 2 +972     فاكس: 2987211 2 +972     ص.ب 2264

www.ichr.ps :الصفحة اإللكرتونية      ichr@ichr.ps :الربيد اإللكرتوين
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

تقديم

تقديم 

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل انتهاكاتهــا لقواعــد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، وتصاعــدت وتــرية 

إجــراءات االحتــالل بحــّق مختلــف مكونــات الشــعب الفلســطيني. كــام اســتمرت ســلطات االحتــالل باإلمعــان يف سياســتها املتمثلــة بفــرض 

اإلغــالق وحصــار قطــاع غــزه واالعتقــاالت التعســفية واالســتيالء عــىل األرايض، ورسقــة املــوارد الطبيعيــة وتنفيــذ عمليــات القتــل امليــداين، 

ــم.  ــش الكري ــا املســتمرة بحــق الفلســطينين بالعي ــال والنســاء، عــالوة عــىل انتهاكاته ــن، واســتهداف األطف ــة املزارعــن والصيادي ومالحق

اســتمرت هــذه اإلجــراءات التعســفية يف ظــل غيــاب ألي أفــق لتســوية سياســية يســاهم يف الحــّد مــن هــذه االنتهــاكات. ويبقــى ضــامن 

توفــري الخدمــات للمواطنــن ومتتعهــم بحقوقهــم تحديـًـا كبــريًا يف ظــل تقويــض واليــة الدولــة الجغرافيــة والقانونية عــىل األرض الفلســطينية، 

ــة تحــت االحتــالل بحكــم القانــون الــدويل، ويبقــى االحتــالل املســؤول األول عــن االنتهــاكات لحقــوق  ــة فلســطن دول طاملــا بقيــت دول

اإلنســان الفلســطيني.

كان ملدينــة القــدس مســاحة كبــرية يف خارطــة االنتهــاكات اإلرسائيليــة، حيــث تقــوم ســلطات االحتــالل بإجــراءات وخطــط ممنهجــة هادفــة 

ــة  ــارد، وفــرض اإلقامــة الجربي ــدم ب ــن استشــهدوا ب ــي الشــباب واألطفــال املقدســين الذي ــة لفئت ــة، كاإلعدامــات امليداني ــد املدين إىل تهوي

داخــل املنــازل، وصــوالً الحتجــاز جثامــن الشــهداء ذكــوًرا وإناثـًـا، ألشــهر عــدة. كّل هــذه االنتهــاكات تواصلــت فيــام يســتمر عــزل مدينــة 

القــدس بفعــل جــدار الضــم والتوســع وسياســة العقــاب الجامعــي املتمثلــة يف منــع مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن دخــول 

املدينــة إال يف حــاالت اســتثنائية. 

ــة السياســية  ــري البني ــة يف تغي ــف االنقســام وإنجــاز املصالحــة، ومل تنجــح الجهــود املبذول ــاء مل يف عــام 2016، فشــل مؤمتــر قطــر يف إنه

الفلســطينية، وتحويلهــا إىل مصالحــة ورشاكــة نحــو العمــل باتجــاه الهــم الفلســطيني األكــرب. وباســتمرار االنقســام، تجــذرت ثقافــات العمــل 

املختلفــة؛ مــا أدى إىل االنفصــال املَؤســس يف كّل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتنامــت االنتهــاكات الداخليــة والتفســخ املؤسســايت 

والتداعيــات الخطــرية عــىل دولــة فلســطن ومؤسســاتها الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. األمــر الــذي يتطلــب جهــوًدا غــري عاديــة لرتتيــب 

األوضــاع كــام كانــت قبــل االنقســام.

وكنــا قــد تفاءلنــا يف عــام 2016 بالحــدث األهــم يف الحيــاة الدميقراطيــة الفلســطينية، والــذي متثــل بالقــرار واإلجــراءات املصاحبــة لعمليــة 

االنتخابــات املحليــة، بالرغــم مــن الضامنــات التــي قدمتهــا الحكومــة والرئاســة إلنجــاح العمليــة االنتخابيــة وضــامن حريــة التعبــري عــن 

الــرأي، وعــدم املســاس بالحريــات الفرديــة. غــري أننــا شــهدنا تبــادل االتهامــات مــا بــن طــريف الــراع )فتح وحــامس( وجملــة مــن التجاوزات 

القانونيــة، متثلــت يف تهديــد مرشــحن ضمــن قوائــم انتخابيــة، واقتحــام بيــوت ناشــطن يف العمليــة االنتخابيــة وغريهــا مــن التجــاوزات 

أفقــدت العمليــة الدميقراطيــة النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. كــام أنـّـه مل تجــِر خــالل عــام 2016 انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية؛ األمــر 

الــذي يشــكل مخالفــة لالســتحقاقات القانونيــة التــي كفلهــا القانــون األســايس املعــدل لســنة 2005 والقــرار بقانــون االنتخابــات 2007، ونتــج 

عــن هــذا تراجــع الحــق يف املشــاركة السياســية.

ــا؛ شــعبويًا ومؤسســاتيًا واســًعا يف قضايــا تهــم رشائــح كبــرية يف املجتمــع. فكانــت مســألة ارضاب  شــهدت دولــة فلســطن حــراكًا جامهرييً

ــت هــذا الحــراك يف مجــاالت الحــق يف التجمــع الســلمي  ــي واكب ــاكات الت ــن االنته املعلمــن والضــامن االجتامعــي وغريهــا، وبالرغــم م

والحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، إال أن هــذه التجربــة أثبتــت صحــة وأهميــة العمــل املشــرتك وتكاتــف الجهــود نحــو تحقيــق إنجــازات 
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تقديم

باتجــاه إحقــاق الحقــوق.

لقــد تابعــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان وبقلــق بالــغ اســتدعاء واحتجــاز املدونــن والصحافيــن عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري 

والعمــل الصحــايف، والتضييــق عليهــم وقمــع الحريــات اإلعالميــة واســتخدام القــوة مــن قبــل عنــارص األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة بحــق مشــاركن يف مســريات ســلمية. أمــا بخصــوص انتهــاكات الحــق يف حريــة التعبــري، فتعلقــت بحريــة العمــل اإلعالمــي 

ــاد الشــخصيات العامــة أو األوضــاع  ــع التواصــل االجتامعــي، والحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات وانتق ــة النــرش واســتخدام مواق وحري

بشــكل عــام. 

لقــد انتهكــت هــذه اإلجــراءات االلتزامــات القانونيــة واملعاهــدات التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطن كالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، عــالوة عــىل انتهاكهــا للقانــون األســايس الفلســطيني. وهــذا ينســحب أيًضا عــىل انتهاكات 

الحــق يف التنقــل والســفر عــرب املعابــر وعــدم منــح جــوازات الســفر، عــالوة عــىل االعتقــال الســيايس للمواطنــن مــن قبــل األجهــزة األمنية يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تــم رصــد ومتابعــة عــرشات حــاالت االعتقــال واالســتدعاءات املتكــررة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وقــد شــهدنا أيًضــا تدخــالً أمنيًــا يف منظومــة القضــاء وســيطرة الســلطة التنفيذيــة واألجهــزة األمنيــة عــىل الحيــاة الدميقراطيــة؛ األمــر الــذي 

أدى إىل تراجــع القضــاء واســتقالليته وزعزعــة الثقــة بــه. ويشــكل هــذا رضبـًـا ملبــادئ وأحــكام القانــون األســايس وانتهــاكًا لســيادة القانــون 

وملبــدأ الفصــل بــن الســلطات، مجســدا الهيمنــة والتفــرد بالــرأي. كــام شــهد عــام 2016 تشــكيل املحكمــة الدســتورية العليــا، إال أن هنــاك 

ــات الدســتورية،  ــا، واســتجابتها للحقــوق والحري ــرارات الصــادرة عنه ــا، وخطــورة الق ــد مــن التســاؤالت حــول تشــكيلها، وعضويته العدي

وبالتــايل ثقــة املواطــن يف نظــام العدالــة الفلســطيني. وقــد واكــب هــذا أيًضــا رفــع الحصانــة عــن خمســة أعضــاء يف املجلــس الترشيعــي، 

التــي تنــدرج تحــت الواليــة الدســتورية للمجلــس الترشيعــي، ويعــّد مساًســا خطــريًا بالقانــون األســايس والضامنــات التــي يكفلهــا القانــون.

وســادت األرايض الفلســطينية، بــن الفينــة واألخــرى، حــوادث قتــل راح ضحيتهــا أبريــاء ناجمــة عــن مشــاكل عائليــة وحــوادث متعــددة، 

فكانــت إشــكاليات يف يعبــد وبيــت لحــم واليامــون والخليــل وطولكــرم ونابلــس وجباليــا ورفــح وديــر البلــح وغريهــا، األمــر الــذي هــدد 

الســلم االجتامعــي وحيــاة األبريــاء، وألحــق أرضاًرا مبمتلــكات املواطنــن، وبهــذا الصــدد، أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان العديــد 

ــاف  ــي، وإيق ــان األمن ــاء مظاهــر الفلت ــا بإنه ــن فيه ــدين، مطالب ــع امل ــع مؤسســات املجتم ــا م ــة، وأيًض ــات عــىل مســتوى الهيئ ــن البيان م

ومحاســبة الخارجــن عــن القانــون.

وكان للهيئــة إســهامات عديــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان، متثّلــت بالتدخــل لصالــح قضايــا حقــوق اإلنســان يف العديــد مــن الترشيعــات 

والسياســات املقرتحــة، والعمــل مبوضوعيــة يف القضايــا الخالفيــة التــي صاحبــت الخــروج بقانــون الضــامن االجتامعــي والعمــل مــع العديــد 

مــن املؤسســات الحقوقيــة باتجــاه التوافــق عــىل العديــد مــن القضايــا؛ ملــا فيــه مصلحــة الجميــع وااللتــزام بحقــوق اإلنســان، باإلضافــة إىل 

اضطالعهــا مبهــام الرصــد والتوثيــق لالنتهــاكات بأشــكالها املتعــددة.

رصــدت الهيئــة العديــد مــن االنتهــاكات: اســتمرار انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وانتهــاكات يف الحــق يف الســالمة الجســدية. 

كــام شــهد عــام 2016، صــدور 18 حكــاًم باإلعــدام يف قطــاع غــزة، منهــا 10 أحــكام صــدرت عــن محاكــم عســكرية، و 8 عــن محاكــم مدنيــة، 

بنســبة زيــادة بلغــت 30 % عــن العــام املــايض، وتــم تنفيــذ 3 إعدامــات رغــم عــدم مصادقــة الرئيــس عــىل األحــكام املذكــورة ومــن دون 

اســتكامل اإلجــراءات القانونيــة والدســتورية.

وال يــزال آالف املواطنــن املهجريــن داخليًــا يف قطــاع غــزة؛ بســبب العــدوان اإلرسائيــيل عــىل القطــاع، يقيمــون يف مســاكن ال يتوافــر فيهــا 

الحــّد األدىن مــن أساســيات املســكن وبغيــاب أدىن مقومــات الحيــاة، ويعــّد اســتمرار الحصــار واإلغــالق عــىل قطــاع غزة، واســتمرار االنقســام 

الفلســطيني، وعــدم وجــود مصــادر متويــل كافيــة، أبــرز املعوقــات التــي تحــول دون قيــام الحكومــة بواجباتهــا عــىل صعيــد إعــادة اإلعــامر 

يف القطــاع. 

ــف،   ــه يف التوظي ــس النزي ــدأ التناف ــاك مب ــت بانته ــية، متثل ــا واملشــاركة السياس ــف العلي ــد الوظائ ــاك الحــق يف تقل ــة انته ورصــدت الهيئ
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
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تقديم

وعــدم االلتــزام باملعايــري القانونيــة للتوظيــف، والعــزل والطــرد، وتقييــد الحــق بــاإلرضاب، واســتمر عــدم اتخــاذ إجــراءات لتصويــب أوضــاع 

موظفــي الحكومــة يف قطــاع غــزة، بالرغــم مــن تشــكيل لجنــة إداريــة قانونيــة مهمتهــا إعــادة دمــج وترتيــب أوضــاع املوظفــن املدنيــن.

كانــت الهيئــه يف عــام 2016، قــد اقرتحــت عــىل ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء تشــكيل لجنــة ثالثيــة تضــم الرئاســة ورئاســة الــوزراء 

والهيئــة ملتابعــة توصيــات تقاريرنــا. وقــد القــت الدعــوة ترحيبًــا مــن قبــل ســيادة الرئيــس ودولــة رئيــس الــوزراء، حيــث تــّم تشــكيل اللجنة، 

وبــدأت أعاملهــا بشــكل جيــد وإيجــايب، حيــث عقــدت ثالثــة اجتامعــات إضافــة لالجتــامع الربتوكــويل األول. كانــت االجتامعــات مثمــرة وتــم 

خاللهــا نقــاش العديــد مــن املوضوعــات، أهمهــا ملــف املعلمــن املفصولــن، وملــف األرسى مــن صفقــة شــاليط، وملــف األرسى املقطوعــة 

رواتبهــم، وملــف اإلعــدام، وملــف املدنيــن الصــادرة بحقهــم أحــكام مــن قبــل املحاكــم العســكرية، وملفــات فرديــة متفرقــة. كــام تــم 

تلخيــص وتصنيــف التوصيــات الــواردة يف التقريــر الســنوي مــن أجــل متابعتهــا مــن قبــل اللجنــة، ويف االجتــامع الثالــث، أثــار ممثــل مكتــب 

الرئيــس إشــكالية عــدم وجــود قــرار رســمي بتشــكيل اللجنــة، وعــدم وجــود غطــاء قانــوين لحضــوره، فتــم االتفــاق عــىل أن يقــوم وزيــر 

العــدل بحــل اإلشــكالية، ورغــم االتصــاالت املتكــررة ملعرفــة مــا تحقــق يف املوضــوع إال أنــه ال يــزال عالًقــا. 

وقــد ملســنا مــن خــالل عملنــا مــع األجهــزة األمنيــة املتعــددة تعاونـًـا إيجابيًــا يف تســهيل مهمــة الهيئــة، يف تنفيــذ زياراتهــا ملراكــز االحتجــاز 

ــراءات  ــض اإلج ــاذ بع ــة، واتخ ــات الهيئ ــاطات وتدريب ــاركة يف نش ــة، واملش ــات الهيئ ــة مخاطب ــىل غالبي ــا ع ــة إىل رده ــف، إضاف والتوقي

ــة بحــق املخالفــن مــن أفرادهــا.  االنضباطي

تــم خــالل 2016، توســيع مجلــس مفــويض الهيئــة مــن خــالل عمليــة شــفافة الســتقطاب مفوضــن جــدد تبعــا الحــكام النظــام الداخــيل 

ملجلــس املفوضــن، شــارك فيهــا ممثلــون عــن املؤسســات الحقوقيــة واملجتمــع املــدين، لينضــم إىل املجلــس 5 مفوضــن، وبذلــك يصبــح عــدد 

مجلــس املفوضــن 21 عضــًوا. وسيســهل هــذا االنضــامم عمليــة خــروج بعــض املفوضــن ممــن اســتوفوا ســنوات العضويــة يف املجلــس يف 

أواخــر عــام 2017، وضــامن االســتمرارية بسالســة.

وقــد قامــت لجنــة مــن خــرباء دوليــن بتقييــم مرحــيل لعمــل الهيئــة خلــص إىل العديــد مــن التوصيــات التــي أخذتهــا الهيئــة بالحســبان 

يف بنــاء خطتهــا االســرتاتيجية لألعــوام الثالثــة املقبلــة، وكذلــك خطتهــا التشــغيلية. وقــد أكــدت عمليــة التقييــم قــوة الهيئــة مــن خــالل 

منظومــة عملهــا، واســرتاتيجياتها، وتدخالتهــا، واملكانــة التــي تحتلهــا بــن مثيالتهــا يف العــامل.

كــام أبرمــت الهيئــة العديــد مــن االتفاقيــات مــع مؤسســات وهيئــات ذات العالقــة: فقــد وقعــت مذكــرات تفاهــم مــع هيئــة مكافحــة 

الفســاد، وذلــك لتأثــري الفســاد يف إعــامل منظومــة حقــوق االنســان، ومــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة، بهــدف التعــاون املشــرتك لتوفــري 

بيئــة مواتيــة إلجــراء االنتخابــات املحليــة والتعــاون؛ لتمكــن املواطنــن مــن مامرســة حقهــم يف الرتشــح واالنتخــاب، ومــع نقابــة الصحافيــن 

تتعلــق بالتعــاون املشــرتك يف مجــاالت تدريــب الصحافيــن وتطويــر قدراتهــم يف تغطيــة املواضيــع ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان، ومعالجــة 

ــن  ــاريع القوان ــق مبش ــام يتعل ــة، في ــة للنقاب ــل الهيئ ــن قب ــة م ــارات القانوني ــم االستش ــة، وتقدي ــات اإلعالمي ــة بالحري ــكاوى املتعلق الش

والترشيعــات املرتبطــة بالعمــل الصحــايف، مبــا يف ذلــك مــرشوع قانــون النقابــة، وغريهــا بهــدف التكامــل ومأسســة العمــل املشــرتك. 

ــا  ــاع عــن القضاي ــة والدف ــر عمــل الهيئ ــم بحقــوق اإلنســان، وتطوي ــس املفوضــن عــىل التزامه ــام، ال يســعني إال أن أشــكر مجل ويف الخت

الحقوقيــة مســتفيدين مــن خرباتهــم يف مجــاالت عــدة، والشــكر موصــول للمديــر العــام د. عــامر دويــك، الــذي اســتطاع، وبفــرتة وجيــزة، 

منــذ اســتالمه ملهامــه ترتيــب األوضــاع الداخليــة، وبــث العمــل بــروح الفريــق. والشــكر أيًضــا لطاقــم العاملــن، كل يف موقعــه/ هــا؛ ملــا 

بذلــوه مــن جهــد والتــزام تجــاه عملهــم، ولرفعــة منظومــة حقــوق اإلنســان. والشــكر موصــول أيًضــا لتجمــع املانحــن وإميانهــم بعمــل 

الهيئــة والتأكيــد عــىل دعمهــا.

الدكتورة فارسني شاهني

املفوض العام
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مقدمة

مقدمة

تســتمر الهيئــة يف إصــدار تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف فلســطن للعــام 22 عــىل التــوايل، كإحــدى األدوات املهمــة يف 

رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتوثيقهــا، وكشــف أيــة اختــالالت بنيويــة، أو سياســاتية، أو ترشيعيــة تســهم يف وقــوع هــذه االنتهــاكات، 

وتقديــم التوصيــات ألصحــاب الواجــب بغــرض معالجتهــا وتطويــر العمــل؛ وصــوالً إىل خلــق بيئــة تصــان فيهــا الحقــوق والحريــات العامــة.

ــي ســبقته،  ــة الت ــوام القليل ــوق األع ــرية تف ــام 2016، بوت ــوق اإلنســان الفلســطيني خــالل ع ــة لحق ــاكات اإلرسائيلي ــد تصاعــدت االنته لق

وطالــت مختلــف جوانــب الحيــاة التعليميــة، والصحيــة، واالقتصاديــة، مــع تركيــز واضــح عــىل هــدم منــازل الفلســطينين، وبنــاء وحــدات 

ســكنية اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، إضافــة إىل اســتمرار سياســة اإلعدامــات امليدانيــة، األمــر الــذي أصبــح يشــكل 

خطــرًا وجوديـًـا عــىل الفلســطينين، ويفقدهــم اإلحســاس باألمــن الشــخيص. واســتمر حصــار قطــاع غــزة للعــام العــارش عــىل التــوايل، مقّوًضــا 

أســس مقومــات الحيــاة، يف ظــل بــطء عمليــة إعــادة اإلعــامر، األمــر الــذي تــرك آالف العائــالت ممــن فقــدوا منازلهــم يف الحــروب املتكــررة 

عــىل القطــاع دون مــأوى مالئــم. 

وال يخفــى عــىل أحــد حجــم الضغــوط االقتصاديــة الكبــرية التــي تواجههــا دولــة فلســطن نتيجــة نشــاطها الســيايس والدبلومــايس، ونتيجــة 

توجههــا إىل محكمــة الجنايــات الدوليــة، وحجــم تراجــع الدعــم الــدويل الــذي أثــر بشــكل كبــري عــىل مــدى إيفــاء دولــة فلســطن بالتزاماتهــا 

تجــاه املواطنــن، خاصــة يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، فضــالً عــن تحقيــق األمــن واألمــان للمواطــن الفلســطيني، وعــىل وجــه 

الخصــوص يف املناطــق املصنفــة )ج(. وبالرغــم مــن جميــع هــذه الضغوطــات تطالــب الهيئــة دولــة فلســطن عــىل املــي قدًمــا يف التوجــه 

للمؤسســات الدوليــة لتعريــة دولــة االحتــالل، وتقديــم منتهــي ومرتكبــي جرائــم الحــرب اإلرسائيليــن للمحاكــم الدوليــة.

كــام أّن حالــة االنقســام الســيايس تعــّززت وترّســخت، األمــر الــذي بــات يهــدد أســس بنــاء الدولــة الفلســطينية، ويؤثــر ســلبا عــىل مجمــل 

الحقــوق والحريــات العامــة. وقــد شــهد عــام 2016 تراجًعــا كبــريًا يف ثقــة املواطنــن بالجهــاز القضــايئ، وتعــزز شــعور عــام بوجــود تدخــالت 

يف قراراتــه، خاصــة يف األحــكام القضائيــة املتعلقــة مبراجعــة قــرارات الســلطة التنفيذيــة. فقــد جــاء تغيــري رئيــس مجلــس القضــاء األعــىل، 

بنــاء عــىل اســتقالة مســبقة؛ ليعطــي مــؤرًشا عــىل وجــود توجــه بالســيطرة عــىل القضــاء ووضــع ســقف الســتقالله عــن الســلطة التنفيذيــة. 

كــام جــاء إنشــاء املحكمــة الدســتورية يف شــهر نيســان/ إبريــل 2016، وبتشــكيلة مــن أشــخاص ميثلــون لونـًـا سياســيًا واحــًدا؛ ليعــزز القناعــة 

بوجــود نيــة للســيطرة عــىل القضــاء، وتركيــز الســلطات يف يــد الرئيــس. 

ويف ظــّل غيــاب املجلــس الترشيعــي، اســتمر ســيل إصــدار القــرارات بقوانــن خــالل عــام 2016، دون وجــود رؤيــة واضحــة أو إجــراءات 

ــي تســبق  ــع يف املشــاورات الت ــرة بالترشي ــات املتأث ــن القطاع ــدر ممكــن م ــرب ق ــة تضمــن الشــفافية ومشــاركة أك إصــدار محــددة وثابت

إصــداره. فقــد صــدر 24 قــراًرا بقانــون، بعضهــا صــدر دون الحــد األدىن مــن التشــاور. ومــع أن الهيئــة قــد رّحبــت ببعــض هــذه القــرارات 

بقوانــن، مثــل القــرار الخــاص بالضــامن االجتامعــي األخــري، والقــرار بقانــون بشــأن محكمــة االســتئناف العســكرية، إال أن اســتمرار صــدور 

القــرارات بقوانــن دون تحديــد معيــار الــرورة، ودون مشــاورات كافيــة مــع األطــراف ذات العالقــة بالقانــون، مبــا فيهــا مؤسســات املجتمــع 

املــدين، مــن شــأنه خلــق فرصــة إلصــدار قوانــن تخــدم مصالــح ضيقــة عــىل حســاب املصلحــة العامــة، عــدا عــن إنشــاء مراكــز قانونيــة 

مختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبالتــايل أصبــح مــن الــروري وجــود خطــة ترشيعيــة واضحــة تعكــس األولويــات الوطنيــة يف 

هــذا املجــال، وأيًضــا االتفــاق عــىل آليــة شــفافة إلصــدار القــرارات بقوانــن التــي تســتويف رشط الــرورة. 
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اســتمرت أمنــاط محــددة مــن االنتهــاكات، وإن كانــت بوتــرية متفاوتــة، مثــل ســوء املعاملــة لــدى مراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف األجهــزة 

األمنيــة املختلفــة، واملامطلــة يف تنفيــذ قــرارات املحاكــم خاصــة املتعلقــة باإلفــراج عــن موقوفــن سياســين، وامتنــاع األجهــزة األمنيــة عــن 

تنفيــذ قــرارات املحاكــم املتعلقــة باإلفــراج عــن موقوفــن لديهــا. وال تــزال مســألة توقيــف املواطنــن عــىل ذمــة املحافــظ دون توجيــه تهمــة 

أو عــرض عــىل محاكــم مختصــة مامرســة مســتمرة، مــع تفــاوت بــن املحافظــن يف مــدى اســتخدام هــذا اإلجــراء، فقــد قــام أحــد املحافظــن 

بإصــدار أكــث مــن 250 توقيًفــا عــىل ذمتــه. إّن اســتمرار العمــل مبــا يســمى شــهادة حســن ســلوك، كــرشط لتــويل وظائــف عامــة أو العمــل 

يف القضــاء أو الحصــول عــىل رخصــة حــرف وصناعــات أو غريهــا مــن املعامــالت يفســح املجــال لألجهــزة األمنيــة للتدخــل يف الشــؤون املدنية 

دون معيــار أو ضابــط قانــوين واضــح، كــام أنــه يحــرم العديــد مــن املواطنــن دون وجــه حــّق مــن الحقــوق األساســية التــي كفلهــا القانــون 

األســايس. وشــهد عــام 2016 أمناطـًـا جديــدة مــن االنتهــاكات، فيــام يتعلــق بالتعامــل مــع التجمعــات الســلمية، متثلــت يف منــع املتظاهريــن 

مــن الوصــول إىل مدينــة رام اللــه مــن خــالل نصــب الحواجــز األمنيــة عــىل مداخــل املدينــة، إضافــة إىل نصــب حواجــز يف مــدن أخــرى مــن 

أجــل منــع املعلمــن مــن الخــروج منهــا؛ ملنــع التجمــع الســلمي لحــراك املعلمــن.

وبالرغــم مــن اســتمرار تعــاون األجهــزة األمنيــة مــع الهيئــة، إال أن مســتوى املســاءلة واملحاســبة الداخليــة ال يرقــى إىل الدرجــة املطلوبــة، 

فبعــض األجهــزة األمنيــة أنكــرت بنســبة 100 % وجــود أي حالــة تعذيــب أو ســوء معاملــة لديهــا، بالرغــم مــن التقاريــر التــي تؤكــد ذلــك. 

ــن  ــش ومســاءلة مســتقلة ع ــات تفتي ــن، وإيجــاد آلي ــزة األم ــة يف أجه ــة املســاءلة الداخلي ــادة النظــر يف منظوم ــب إع ــذي يتطل ــر ال األم

األجهــزة األمنيــة للقيــام بهــذا الــدور.

شــكلت بعــض حــاالت األخطــاء الطبيــة قضيــة رأي عــام، وباتــت الحاجــة ملحــة لوضــع إطــار قانــوين ينظــم موضــوع املســؤولية الطبيــة، 

ــر  ــا بهــذا الخصــوص. وبالرغــم مــن إعــالن وزي ــا وطنيً ــة وينشــئ صندوقً ــة بعمــل تأمــن عــىل األخطــاء الطبي ــزم املؤسســات الصحي ويل

الصحــة عــن تشــكيل لجنــة لوضــع نظــام للتأمــن ضــد املســؤولية املرتتبــة عــىل حــوادث األخطــاء الطبيــة، إال أنــه مل يتــم اتخــاذ خطــوات 

ــا عــن أي مخرجــات أو معطيــات لعمــل هــذه اللجنــة عــىل أرض الواقــع.  عمليــة يف هــذا االتجــاه، ومل يتــم اإلعــالن فعليً

وشــهد قطــاع غــزة بعــض التجــاوزات الخطــرية عــىل مســتوى الحقــوق والحريــات والحــق يف الحيــاة، فقــد اســتمرت حركــة حــامس يف إحكام 

ــة التابعــة لهــا ترشيعــات وقوانــن مختلفــة، حيــث أصــدرت  ــة التغيــري واإلصــالح الربملاني قبضتهــا عــىل قطــاع غــزة مــن خــالل ســنِّ كتل

أربعــة ترشيعــات. كــام توســعت املحاكــم العســكرية واملدنيــة عــىل حــدٍّ ســواء يف إصــدار أحــكام اإلعــدام، بلــغ عددهــا 23 حكــاًم خــالل 

العــام، باإلضافــة إىل تنفيــذ فعــيل لثالثــة أحــكام إعــدام. وتــم تســجيل أول جرميــة كراهيــة راح ضحيتهــا املواطــن مثقــال الســاملي يف مخيــم 

الشــاطئ عــىل خلفيــة تبنيــه آلراء مذهبيــة. ولعــل حالــة إعــدام املواطــن محمــد اشــتيوي مــن قبــل كتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح 

العســكري لحركــة حــامس، تشــكل املثــال األخطــر، كــون إعــدام هــذا املواطــن تــم خــارج إطــار القانــون، ومــن قبــل جهــة ال تتمتــع بصفــة 

الضابطــة القضائيــة، األمــر الــذي يشــري إىل رضورة توضيــح العالقــة مــا بــن فصائــل املقاومــة والجهــات الرســمية يف قطــاع غــزة. 

إن اســتمرار إغــالق معــرب رفــح وأيًضــا أزمــة معــرب الكرامــة يف فصــل الصيــف، ومــا يرافقهــا مــن هــدٍر لكرامــة املواطنــن وإذالل إلنســانيتهم 

يف ظــروف حاطـّـة بالكرامــة اإلنســانية، يتطلــب تحــركًا سياســيًا فلســطينيًا عــىل أعــىل املســتويات مــع األشــقاء يف جمهوريــة مــر العربيــة 

لفتــح معــرب رفــح، والتحــرك أيًضــا مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة لوضــع حــدٍّ ملعانــاة املواطنــن )املوســمية( عــىل معــرب الكرامــة.

لقــد اســتمرت الهيئــة يف القيــام بعملهــا املــوكل إليهــا مبوجــب القانــون األســايس ومرســوم تشــكيلها، وحققــت العديــد مــن قصــص النجــاح 

ــة مــن التعذيــب، كــام  عــىل صعيــد رفــع املظلمــة عــن املواطنــن أو املســاهمة يف مســاءلة ومحاســبة منتهــي حقــوق اإلنســان، والوقاي

ــد مــن  ــّم األخــذ بالعدي ــد ت ــن وق ــات إىل الجهــات الرســمية بخصــوص بعــض مشــاريع القــرارات بقوان ــم توصي ــة يف تقدي شــاركت الهيئ

ــا عــىل الحقــوق،  توصيــات الهيئــة، كذلــك شــاركت يف اللجنــة االستشــارية إلعــداد أجنــدة السياســات الوطنيــة، والتــي تبنــت نهًجــا مبيًن

وعكســت يف مضامينهــا العديــد مــن التزامــات حقــوق اإلنســان، وفقــا لالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطن.  

إّن أيَّ نجــاح تقــوم بــه الهيئــة يســجل ملفوضيهــا وملوظفيهــا ولــرشكاء الهيئــة. وهنــا أتقــدم بالشــكر لجميــع الــرشكاء، يف املؤسســات العامــة، 

واألجهــزة األمنيــة، والنيابــة العامــة، ومجلــس القضــاء األعــىل الذيــن قّدمــوا لنــا البيانــات الالزمــة الســتخدامها يف التقريــر، والذيــن أبــدوا 
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أعــىل درجــات التعــاون، مــع الهيئــة وطواقمهــا وباحثيهــا، وتســهيل مهامهــم املوكلــة إليهــم عــىل مــدار العــام. كــام أتقــدم بالشــكر للمفوض 

العــام الدكتــورة فارســن شــاهن؛ ملــا بذلتــه مــن جهــد كبــري يف تقويــة عمــل الهيئــة، ومأسســة عالقاتهــا مــع املؤسســات والهيئــات الدوليــة 

ذات العالقــة. والشــكر موصــول ملجلــس املفوضــن عــىل الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه الدائــم الــذي يقدمــه للطاقــم التنفيــذي. كــام أننــي 

أتقــدم بالشــكر للعاملــن يف الهيئــة كافــة، كّل يف موقعــه ومجــال اختصاصــه؛ ملــا يقومــون بــه مــن عمــل دؤوب نابــع مــن إميانهــم العميــق 

برســالة حقــوق اإلنســان. كــام أعــرّب عــن امتنــاين وتقديــري للزمــالء الذيــن ســاهموا يف كتابــة هــذا التقريــر، وعــىل رأســهم الزميلــة خديجــة 

زهــران؛ لقيادتهــا فريــق إعــداد التقريــر، والزميــالت والزمــالء الباحثــن الحقوقيــن: معــن إدعيــس، وعائشــة أحمــد، ومصطفــى إبراهيــم، 

ــب  ــاء املكت ــاص، ألعض ــكر الخ ــه بالش ــوس. وأتوج ــامر جام ــري، وع ــر امل ــن، وطاه ــامي جباري ــم، وس ــو دهي ــوىس أب ــة، وم ــازم هني وح

التنفيــذي ملجلــس املفوضــن عــىل املالحظــات القيمــة التــي قدموهــا عــىل مســودات التقريــر، خاصــة الدكتــور عزمــي الشــعيبي والدكتــورة 

كايــرو عرفــات واألســتاذ زيــاد عمــرو والدكتــور أحمــد حــرب. 

الدكتور عامر الدويك

املدير العام
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
البيئة السياسّية والقانونية على حقوق االنسان الفلسطيني 

الفصل األول

البيئة السياسيّة والقانونية على حقوق االنسان الفلسطيني

ــة االنقســام  ــألرض الفلســطينية وتجــذر حال ــيل ل ــالل اإلرسائي اتّصــف مســار حقــوق اإلنســان بالرتاجــع والتدهــور نتيجــة اســتمرار االحت

الســيايس، حيــث مل تتطــور األطــر القانونيــة والترشيعيــة إلزالــة العقبــات التــي تحــول دون تعزيــز حقــوق اإلنســان وحرياتــه العامــة أو 

تســهم يف دعــم منظومــة الحقــوق التــي أرســاها القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل لســنة 2003م.

أحــدث اســتمرار االنقســام نتائــَج مريــرة عــىل مكونــات املجتمــع الفلســطيني ونظامــه العــام سياســياً واقتصاديــاً وقانونيــاً لتصــل إىل درجــة 

التجــزؤ يف منظومــة الحقــوق والحريــات العامــة، تــارة باالنتهــاك وتــارة باملنــع واالقصــاء ملضمونهــا. تظهــر هــذه النتائــج يف الوقــت الــذي 

تجمــع فيــه كافــة الفصائــل السياســية عــىل رضورة إنهــاء االنقســام خصوصــاً بعــد مــا أنتجــه هــذا االنقســام مــن أزمــات متعــددة ومتفاقمــة 

عــىل املســتويات السياســية والترشيعيــة والقضائيــة واالقتصاديــة كافـّـة.

إن الهيئــة يف إطــار مســؤوليتها عــن رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان ومتابعتهــا يف األرض الفلســطينية املحتلــة وتحليلهــا للبيئــة السياســية 

والقانونيــة التــي أحاطــت بتطــورات األوضــاع عــىل حالــة الحقــوق والحريــات، وانطالقــاً مــن إدراك الهيئــة الدقيــق لألزمــة الفلســطينية 

املعقــدة املتمثلــة يف حالــة االنقســام الســائدة التــي جــاءت أساســا نتيجــة لتغييــب البعــد الدســتوري والقانــوين عنهــا، فإنهــا تؤكــد أنهــا 

ليســت الجهــة التــي تعطــي الرشعيــة الدســتورية لهــذا الطــرف أو ذاك، وأن مهمتهــا األساســية تكمــن يف ضــامن وصــون حقــوق اإلنســان 

واحــرتام كرامتــه، وبذلــك فــان التوصيــف الــوارد يف هــذا التقريــر واملصطلحــات املســتخدمة فيــه هــي لغــرض تحديــد املســؤولية تجــاه 

االنتهــاكات التــي رصدتهــا الهيئــة.

خــالل هــذا العــام رصــدت الهيئــة العديــد مــن املتغــرّيات السياســية والقانونيــة التــي كان لهــا األثــر البــارز يف التأثــري عــىل منظومــة الحقــوق 

والحريــات يف األرايض الفلســطينية وكانــت عــىل النحو اآليت:

المبحث األول: المعطيات السياسية

املطلب األول: تصاعد وتية إجراءات االحتال اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهاكاتهــا املمنهجــة ملبــادئ حقــوق اإلنســان وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يف الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــر  ــىل املعاب ــيطرة ع ــالل يف الس ــلطات االحت ــتمرت س ــث اس ــوايل، حي ــىل الت ــرشة ع ــة ع ــنة الحادي ــارص للس ــزة املح ــاع غ ــة، وقط الرشقي

بفــرض حصارهــا املشــدد عــىل القطــاع وتقييــد حركــة األفــراد ودخــول البضائــع، خاصــة مــواد البنــاء واملســاعدات اإلنســانية متســببة يف 

إعاقــة عمليــة إعــادة اإلعــامر يف غــزة تحديــداً وتــردي الوضــع اإلنســاين فيــه، عــدا اســتهداف مراكــب الصياديــن وإصابــة العــرشات منهــم 

واعتقالهــم. كــام شــهد هــذا العــام تصعيــد حمــالت االعتقــال بحــق الفلســطينين والتنكيــل باملعتقلــن مــن املصابــن، فضــالً عــن سياســة 
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اإلهــامل الطبــي املمنهجــة تجاههــم. وضاعفــت ســلطات االحتــالل قــرارات االعتقــال اإلداري التعســفية، كــام تــم إقــرار عــدد مــن القوانــن 

ــدت  ــر تصاع ــب آخ ــن جان ــاص. م ــكل خ ــن بش ــق األرسى واملعتقل ــام وبح ــكل ع ــطينين بش ــق الفلس ــرة بح ــة الجائ ــة التمييزي العنري

النشــاطات االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، وتواصــل منــع مواطنــي الضفــة الغربيــة مــن الوصــول إىل أراضيهــم 

ومواردهــم واملرافــق األساســية يف تلــك املناطــق. 

ــات التــي  ــات الحواجــز العســكرية، والبواب ــة بفعــل مئ ــة ومنفصل ــدات الفلســطينية إىل أماكــن معزول ــل املــدن والقــرى والبل ــم تحوي وت

تقطـّـع أوصــال الضفــة الغربيــة وتعرقــل حركــة االفــراد وتنقلهــم، عــدا عمليــات التوســع االســتيطاين وتصاعــد اعتــداءات املســتوطنن بحــق 

املواطنــن الفلســطينين وممتلكاتهــم وبحــق البيئــة الفلســطينية.

مــن جانــب آخــر اســتمرّت خــالل العــام سياســة التهويــد والتطهــري العرقــي يف مدينــة القــدس املحتلــة، حيــث قامــت ســلطات االحتــالل 

باتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات بحــق املواطنــن املقدســين والتضييــق عليهــم وتنفيــذ املشــاريع االســتيطانية التوســعية الهادفــة لتهويــد 

ــيم  ــق »التقس ــة لتطبي ــم يف محاول ــى ومضايقته ــجد االق ــن يف املس ــىل املصل ــالل ع ــوات االحت ــتوطنن وق ــداءات املس ــدا اعت ــة، ع املدين

الزمــاين« فيــه، باإلضافــة إىل مئــات االعتــداءات عــىل األماكــن الدينيــة يف الضفــة الغربيــة.

املطلب الثاين: فشل جلسات املصالحة وتجذر االنقسام

شــهد منتصــف حزيــران مــن العــام 2016 جلســة أخــرى مــن جلســات املصالحــة وإنهــاء االنقســام يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، والحقــاً 

تــم اإلعــالن عــن فشــلها، وحّمــل كل طــرف مســؤولية الفشــل للطــرف اآلخــر. وبإعــالن فشــل املصالحــة يدخــُل االنقســام عامــه الحــادي 

عــرش، مــا أدى إىل وجــود ســلطتن فلســطينيتن: واحــدة يف الضفــة الغربيــة وأخــرى يف قطــاع غــزة. ويســتمّر ذلــك مرتافقــاً مــع مظاهــر 

ترســخيه ومأسســته مبختلــف األشــكال، لعــّل أبرزهــا االنفصــال املؤســي الــذي ميكــن تلّمســه بوضــوح، وبدرجــات متفاوتــة، يف الســلطات 

ــكيل  ــم تش ــاع. ورغ ــة والقط ــن الضف ــل يف كّل م ــات عم ــات وثقاف ــور مؤسس ــث تتبل ــة(، بحي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــالث: )الترشيعي الث

ــوزارات،  ــل بعــض ال ــد حــاالت انفصــال واضحــة يف عم ــدة تؤك ــؤرشات عدي ــرزت م ــام 2013م ب ــي يف أواخــر الع ــاق الوطن ــة الوف حكوم

كانفصــال القوائــم املاليــة واحــدة يف الضفــة وأخــرى يف القطــاع، لــكل منهــام مواردهــا املاليــة الخاصــة وأوجــه رصفهــا املختلفــة، حيــث 

أقــرت الســلطات يف غــزة قوانــَن رضيبيــًة عــىل القطــاع مثــل رضيبــة التكافــل االجتامعــي. 

وبــرز العديــد مــن مظاهــر االنقســام واالنفصــال يف ســلك الرتبيــة والتعليــم، ومــن أبرزهــا هيئتــان لالعتــامد والجــودة، واحــدة يف الضفــة 

ــايل يف  ــم الع ــة والتعلي ــدن وزارة الرتبي ــن ل ــامده م ــد واعت ــة جدي ــة عام ــر نظــام ثانوي ــام تطوي ــم هــذا الع ــزة، ويف حــن يت وأخــرى يف غ

ــه، تظهــر مــؤرشات عــىل رفــض القامئــن عــىل إدارة التعليــم تطبيــق النظــام الجديــد يف قطــاع غــزة. إن اســتمرار االنقســام ينــذر  رام الل

بتداعيــات خطــرية عــىل البنيــة املؤسســاتية الفلســطينية مــا ينتــج عنــه تصــدٌع عامــودٌي يف معظــم عمــل املؤسســات الترشيعيــة والقضائيــة 

ــة  ــا هــذا أن مجمــل النتائــج واالســتنتاجات تقــود إىل أن اســتمرار االنقســام هــو جــذر املعضل ــة.   وســنالحظ يف مجمــل عرضن والتنفيذي

األساســية يف تنامــي االنتهــاكات الداخليــة والتفّســخ املؤسســايت.

املطلب الثالث: تعّث إجراء انتخابات املجالس املحلية

أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 21 حزيــران مــن العــام 2016 قــراره بإجــراء االنتخابــات املحليــة يف أرجــاء الوطــن كافــة بتاريــخ 8 ترشيــن 

ــة رقــم 10 للعــام  ــات املحلي ــات اســتناداً إىل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئ األول مــن العــام 2016م، وكان مــن املقــرر أن تنظــم االنتخاب

2005م، وأنهــا ســتجرى يف )335( هيئــة محليــة منهــا )132( بلديــة تشــمل )107( بلديــات يف الضفــة الغريبــة و )25( بلديــة يف قطــاع غــزه 

واملجالس القرويــة التــي تنطبــق عليهــا رشوط االنتخابــات. قامــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة بالتحضــري لالنتخابــات يف الضفــة والقطــاع، 

ــة  ــت اللجن ــاع.  توقف ــة والقط ــة الغربي ــة يف الضف ــح )864( قامئ ــهدت ترّش ــي ش ــح، والت ــة الرتّش ــن ومرحل ــجيل الناخب ــرتة تس ــت ف وأنه

عــن عملهــا حــن تلقــت قــرار محكمــة العــدل العليــا بــرام اللــه بتاريــخ 8 أيلــول للعــام 2016م والقــايض بوقــف قــرار مجلــس الــوزراء 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
البيئة السياسّية والقانونية على حقوق االنسان الفلسطيني 

بإجــراء االنتخابــات املحليــة مؤقتــاً لحــن البــّت يف الدعــوى املرفوعــة أمامهــا. وبتاريــخ 3 ترشيــن األول صــدر قــرار محكمــة العــدل العليــا 

الفلســطينية القــايض باالســتمرار بإجــراء االنتخابــات يف الضفــة الغربيــة، وإســقاط إجرائهــا يف قطــاع غــزة؛ لعــدم وجــود رشعيــة للقضــاء يف 

القطــاع »ال توجــد رشعيــة دســتورية وال قانونيــة للمحاكــم يف قطــاع غــزة، وأن الحكومــة يف رام اللــه لهــا الحــق يف اتخــاذ أي قــرار بشــأن 

إجــراء االنتخابــات مــن عدمــه يف غــزة، ويف الوقــت الــذي تــراه مناســباً، وفقــاً للظــروف التــي تضمــن إجراءهــا وفــق القانــون«. 

وبنــاء عــىل هــذا القــرار أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراه بتأجيــل االنتخابــات يف جميــع املحافظــات؛ بغيــة عــدم تعميــق االنقســام واإلرضار 

باملصلحــة العاّمــة للشــعب الفلســطيني. تفيــد املعطيــات الســابقة بــأن البيئــة السياســية الداخليــة الفلســطينية غــري مهيــأة –حتــى اآلن 

ــة وشــّفافة  - لفكــرة التــداول الســلمي للســلطة، والقبــول بنتائــج صناديــق االقــرتاع مهــام كانــت النتائــج، وغيــاب ظــروف ورشوط عادل

لتنفيــذ عمليــة انتخابيــة تعكــس اإلرادة الحقيقيــة للشــعب الفلســطيني نتيجــة عــدم توافــر بيئــة محّفــزة إلجــراء انتخابــات حــرّة ونزيهــة 

وشــفافة1. ورغــم وجــود حكومــة التوافــق إال أن هــذا مل يعكــس أثــره العــام عــىل األجــواء املرافقــة لعمليــة االنتخابــات، ومل يهيــئ الظــروف 

ــة عــىل  ــا العامــة املبني ــة مــن توثيقــات باحثيهــا، وانطباعاته ــة والنزاهــة والشــفافية، وفقــاً ملــا ســجلته الهيئ إلجرائهــا يف جــو مــن الحري

لقاءاتهــا مــع األحــزاب السياســية والجهــات املختلفــة ذات العالقــة، والشــكاوى القليلــة التــي تابعتهــا أو تــم تقدميهــا للجنــة االنتخابــات 

املركزيــة واطّلعــت عليهــا الهيئــة. 

املطلب الرابع: إرضاب املعلمني

ــي تعــود جذورهــا  ــك األزمــة الت ــة، تل ــة الغربي ــد -إرضاب املعلمــن يف الضف ــرزت أزمــة – مــن جدي ــع األول مــن العــام 2016م ب يف الرب

ــادرات لحــل أزمــة إرضاب املعلمــن،  ــم إطــالق عــّدة مب ــة. ت ــة واملالي ــة املعلمــن باســتحقاقاتهم الوظيفي إىل العــام 2013م نتيجــة مطالب

ترافــق ذلــك مــع اســتمرار املعالجــات األمنيــة إلنهــاء اإلرضاب، مــا بــن اعتقــال واحتجــاز البطاقــات الشــخصية للمعلمــن، ومنــع مســرياتهم 

واعتصاماتهــم، وكان ذلــك واضحــاً خــالل االعتصــام الــذي متـّـت الدعــوة إليــه أمــام مقــر مجلــس الــوزراء يف رام اللــه بتاريــخ 2016/02/23م، 

والــذي شــارك بــه آالف املعلمــن. 

ــامء  ــم بأس ــدارس؛ لتزويده ــرات امل ــري ومدي ــخ 2016/2/11م، إىل مدي ــاً بتاري ــت كتاب ــد وجه ــايل ق ــم الع ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي وكان

املوظفــن واملعلمــن كافــة املمتنعــن عــن العمــل وغــري امللتزمــن بالــدوام الرســمي التخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة بحقهــم. أعلــن 

قــع مــع  الرئيــس محمــود عبــاس خــالل كلمــة ألقاهــا عــن التوصــل إىل حــّل إلرضاب املعلمــن عــىل أســاس »إمتــام تطبيــق االتفــاق املوَّ

ــح املعلمــن عــالوة طبيعــة العمــل وتصحيــح أوضــاع االتحــاد العــام للمعلمــن  ــاد املعلمــن يف العــام 2013م كامــالً، ومن الحكومــة واتّح

ــة لهــم. ــة املتأخــرات املالي ــة، وجدول الفلســطينين بالوســائل الدميقراطي

واســتكامالً لذلــك وبتاريــخ 2016/08/09م، وقّعــت الحكومــة واتحــاد املعلمــن الفلســطينين اتفاقيــة تكفــل حقــوق جميــع العاملــن يف 

الرتبيــة والتعليــم، مبــن فيهــم اإلداريــون، حيــث يتــم مــن خاللهــا، دفــع مــا تبقــى مــن مســتحقات ماليــة للمعلمــن، مــن عــالوة طبيعــة 

العمــل ومســاواة اإلداريــن مــن أصــل معلــم باملعلمــن مــن حيــث عــالوُة طبيعــة العمــل وذلــك ابتــداء مــن 2017/01/01م.

1.   عملــت الهيئــة منــذ اليــوم األول لإلعــالن عــن موعــد إجــراء االنتخابــات عــىل كل مــا مــن شــأنه أن يهيــئ الظــروف ويخلــق بيئــة مواتيــة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــاملة ألرجــاء 

الوطــن كافــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن أهــم مــا قامــت بــه يف هــذا الشــأن  توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع لجنــة االنتخابــات املركزيــة يف 24 آب مــن هــذا العــام 2016؛ بغيــة 

خلــق بيئــة مالمئــة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، ومتكــن املواطنــن وتحفيزهــم عــىل مامرســة حقهــم الدســتوري يف الرتشــح واالنتخــاب، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات الروريــة لكليهــام، 

وتســهيل الوصــول لهــذه املعلومــات، وإصــدار البيانــات وعقــد املؤمتــرات الصحافيــة املشــرتكة، والتنســيق املشــرتك ملعالجــة الشــكاوى التــي تــرد مــن املواطنــن او مــن أيــة مؤسســة رســمية 

يف مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

المبحث الثاني : المعطيات التشريعية 

املطلب األول: ازدواج النظام القانوين 

اســتمّر خــالل العــام 2016م تعطــل أعــامل املجلــس الترشيعــي للعــام الحــادي عــرش عــىل التــوايل مــا أثــر ســلباً عــىل الحقــوق والحريــات 

ــس  ــر عــىل دور املجل ــا أث ــه الداخــيل، م ــاً لنظام ــة النصــاب وفق ــة جلســة مكتمل ــد أي ــس مــن عق ــة للمواطــن، إذ مل يتمكــن املجل العام

الترشيعــي يف اقــرتاح القوانــن التــي تضمــن الحقــوق والحريــات كافــة.  كــام أثـّـر تعطــل املجلــس عــىل وحــدة النظــام القانــوين الفلســطيني 

يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــالوة عــىل تغييــب دور املجلــس الرقــايب يف الجانبــن املــايل واإلداري، وعــدم إمكانيــة مســاءلة 

الحكومــة أو اســتجوابها أو تقــيّص الحقائــق يف خروقــات وانتهــاكات جســيمة مّســت حقــوق اإلنســان.

وأدى اســتحكام وتجــّذر االنقســام، وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة إىل نشــوء ســلطتن ترشيعيتــن بديلتــن عــن املجلــس الترشيعــي مــا 

خلــق ازدواجيــة يف النظــام القانــوين الفلســطيني، فاســتمّر رئيــس الســلطة الوطنيــة بإصــدار القــرارات بقوانــن يف الضفــة الغربيــة، فيــام 

اســتمرّت كتلــة اإلصــالح والتغيــري يف املجلــس الترشيعــي يف قطــاع غــزة بعقــد جلســاتها الربملانيــة وإصــدار القوانــن. واســتمراراً للعمليــة 

ــاس )24( قــرارا بقانــون وذلــك اســتناداً إىل املــادة رقــم )43( مــن القانــون األســايس الفلســطيني  ــة أصــدر الرئيــس محمــود عب الترشيعي

املعــدل2، ويعتــرب العــام 2016 األكــث غــزارة يف إصــدار القــرارات بقوانــن، يف حــن واصلــت كتلــة اإلصــالح والتغيــري يف املجلــس الترشيعــي 

انعقــاد جلســاتها وأصــدرت )4( قوانــن3.

املطلب الثاين: القرار بقانون رقم )19( بشأن الضامن االجتامعي

ــذات الشــأن،  ــم )19( ب ــون رق ــرار بقان ــه بالق ــم العــودة عن ــم )6( بشــأن الضــامن االجتامعــي ومــن ث ــون رق ــون بقان ــرار القان عكــس إق

وإعــادة فتحــه للنقــاش املجتمعــي أحــد أبــرز ســامت الترشيــع يف هــذا العــام، أال وهــو ضعــف إرشاك مؤسســات املجتمــع املــدين وأصحــاب 

2. القرارات بقوانني الصادرة عن الرئيس الفلسطيني خال العام 2016: 
قرار بقانون رقم )1( لسنة 2016م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2016.. 1

قرار بقانون رقم )2( لسنة 2016م بشأن الضابطة الجمركية.. 2

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2016م بشأن الضامن االجتامعي.. 3

قرار بقانون رقم )7( لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية األرايض واملياه.. 4

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الرشاء العام رقم )8( لسنة 2014 وتعديالته.. 5

قرار بقانون رقم )4( لسنة 2016م بشأن حامية األحداث.. 6

قرار بقانون رقم )5( لسنة 2016م بشأن املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة.. 7

قرار بقانون رقم )8( لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات املحلية رقم )1( لسنة 1997 وتعديالته.. 8

قرار بقانون رقم )9( لسنة 2016م بشأن صندوق اإلنجاز والتميز لدعم التعليم.. 9

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2016م بشأن تعديل مسمى وزارة الشؤون االجتامعية.. 10

قرار بقانون رقم )11( لسنة 2016م بشأن ضامن الحقوق يف املال املنقول.. 11

قرار بقانون رقم )12( لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم )9( لسنة 2004.. 12

قرار بقانون رقم )13( لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم )20( لسنة 2015.. 13

قرار بقانون رقم )15( لسنة 2016م بشأن نقابة الصيادلة.. 14

قرار بقانون رقم )16( لسنة 2016م بشأن تعديل قانون إيجار وبيع األموال غري املنقولة من األجانب رقم )40( لسنة 1953وتعديالته .. 15
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
البيئة السياسّية والقانونية على حقوق االنسان الفلسطيني 

املصلحــة يف نقــاش مســودات القوانــن4.  يف الوقــت ذاتــه كشــف إصــدار القــرار بقانــون رقــم )19( بشــأن الضــامن االجتامعــي قــوة الحــراك 

االجتامعــي يف تغيــري القوانــن الصــادرة، حيــث خــرج اآلالف مــن أصحــاب املصلحــة ومؤسســات املجتمــع املــدين يف اعتصامــات أمــام مجلــس 

الــوزراء يف رام اللــه للمطالبــة بتعديــل القــرار بقانــون. وبنــاء عــىل هــذه املطالبــات قــام مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة وزاريــة تتحــاور 

مــع الكتــل الربملانيــة وحملــة الضــامن االجتامعــي ضمــن فــرتة زمنيــة محــددة، تــم خاللهــا تعديــل القــرار بقانــون املذكــور، والعــودة عنــه 

بقــرار بقانــون حمــل رقــم )19( بشــأن الضــامن االجتامعــي. 

تبنــى القــرار بقانــون األخــري عــدداً مــن التعديــالت املقرتحــة مثــل ضــامن الدولــة ألمــوال املســاهمن، ورفــع الحــد األدىن للرواتــب التقاعدية 

إىل الحــد األدىن لألجــور، ورفــع عامــل احتســاب الراتــب التقاعــدي إىل 2 % بــدل 1.7 %، واحتســاب راتــب الوفــاة الطبيعيــة منــذ لحظــة 

االشــرتاك، وحــق املــرأة يف توريــث راتبهــا التقاعــدي، ومنــح تأمــن إجــازة األمومــة مــن أول اشــرتاك للعامــالت، والحفــاظ عــىل الحقــوق 

ــة واســعة  ــح اجتامعي ــة لرشائ ــة االجتامعي ــة الحامي ــري مظلّ ــرياً يف توف ــاً كب ــون إســهاماً وطني ــرار بقان ــد هــذا الق ــن5. يُع املكتســبة للعامل

ــع أداة تغيــري مجتمعــي إيجــايب وحقيقــي يف ظــّل االنقســام الســيايس، مــا يثــري أســئلة  وحاميتهــا مــن الفقــر والعــَوز، جــاء هــذا الترشي

ــة التأمينيــة. مرشوعــة حــول إمكانيــة انتفــاع الفلســطينين يف قطــاع غــزة مــن هــذه املظلّ

املطلب الثالث: القرارات الناظمة للشأن القضايئ

أصــدر رئيــس دولــة فلســطن بتاريــخ 2016/03/31م، القــرار الرئــايس رقــم )57( لســنة 2016م بشــأن تشــكيل املحكمــة الدســتورية العليــا 

وتعيــن أعضائهــا، وقــد جــاء هــذا القــرار يف ظــّل غيــاب املجلــس الترشيعــي، ويف ظــّل حالــة االنقســام الســيايس الفلســطيني.  واجــه القــرار 

املذكــور، رفضــاً مــن قبــل املجلــس الترشيعــي وعــدد مــن الفصائــل الفلســطينية، فضــالً عــن رفــض الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين لــه. 

وقــد اســتندت الجهــات الرافضــة للقــرار لعــدة مــربرات، أبرزهــا: مخالفــة القــرار لقانــون املحكمــة نفســها، وأن وقــت إصــدار القــرار غــري 

مناســب، كونــه يــأيت يف ظــّل االنقســام الســيايس وغيــاب املجلــس الترشيعــي وعــدم وجــود توافــق عــىل األســامء املطروحــة، والتــي طغــى 

عليهــا لــون ســيايس واحــد، فضــالً عــن قيــام املحكمــة العليــا مبهــام املحكمــة الدســتورية، وبالتــايل عــدم الحاجــة إىل تشــكيل املحكمــة يف 

ظــل الظــروف الحاليــة بالنظــر إىل خطــورة الــدور الــذي تقــوم بــه يف حاميــة حقــوق األفــراد وحرياتهــم األساســية.

ــن  ــور ع ــامي رصص ــايض س ــاح الق ــدى إفص ــاء ل ــتقاللية القض ــدى اس ــول م ــوين ح ــي والقان ــدل الحقوق ــام الج ــذا الع ــالل ه ــار خ ــام ث ك

ــة  ــربت الهيئ ــا.  اعت ــة العلي ــس املحكم ــىل ورئي ــس القضــاء األع ــس مجل ــه رئي ــة كــرشط لتعيين ــه القضائي ــن مناصب ــتقالة املســبقة م االس

مبوجــب مخاطبــة رســمية لســيادة رئيــس الدولــة، أن طلــب االســتقالة املســبقة ميثــل مدخــالً خطــرياً للتدخــل يف القضــاء، ومساســاً مببــدأ 

اســتقالل القضــاء، كــون هــذا اإلجــراء يدخــل يف صميــم اختصاصــات مجلــس القضــاء األعــىل، داعيــة الرئيــس إىل ضبــط آليــة تعيــن رئيــس 

املحكمــة العليــا ورئيــس مجلــس القضــاء األعــىل.

المبحث الثالث: النتائج المترتبة على المعطيات السياسية والقانونية

النتيجة األوىل:

إّن اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل لــألرايض الفلســطينية وسياســاته التعســفية يشــّكل العامــل الرئيــس يف تدهــور وضــع حقــوق اإلنســان يف 

األرض الفلســطينية املحتلــة، ولقــد كان للسياســات اإلرسائيليــة األثــر األكــرب يف تقويــض جهــود الســلطة الفلســطينية يف أداء مهامتهــا وتحمــل 

مســؤولياتها القانونيــة، وعــدم قدرتهــا عــىل توفــري األمــن واألمــان للمواطــن الفلســطيني وعــدم التمّكــن مــن ضــامن الحريــات وســيادة 

4. صدر قرار بقانون الضامن االجتامعي بنسخته املعدلة تحت رقم )19( للعام 2016م.

5. أصــدرت الهيئــة رســالة رقــم ) م.ع/2016/10 ب( بتاريــخ 2016/4/4م  املوجهــة لســيادة الرئيــس أبــو مــازن لوقــف العمــل بقــرار بقانــون رقــم )6( بشــأن الضــامن االجتامعــي للعــام 2006م  

مــدة ســنة واحــدة وإحالتــه للنقــاش املجتمعــي.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

القانــون، وتــرى الهيئــة أن دولــة فلســطن مــا زالــت دولــة تحــت االحتــالل، ويبقــى االحتــالل اإلرسائيــيل مســؤوالً بحكــم القانــون الــدويل 

عــن االنتهــاكات املتواصلــة لحقــوق اإلنســان الفلســطيني.

النتيجة الثانية: 

إن اســتمرار االنقســام الســيايس والتأّخــر يف تحقيــق املصالحــة الداخليــة انعكــس ســلباً عــىل منظومــة الحقــوق والحريــات العامــة، وتعــدى 

مرحلــة االنتهــاكات املســتمرة بأمناطهــا كافــة عــىل حقــوق وحريــات املواطنــن، ليطــال أيضــا االنقســام يف املنظومــة القانونيــة ومأسســة 

أجســام قضائيــة وإداريــة منفصلــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا نتــج عنــه تجزئــة ملكونــات الشــعب الفلســطيني يف خطــاب 

الحقــوق والحريــات والواجبــات، مــا يشــري إىل صعوبــة العــودة إىل ترتيــب األوضــاع إىل مــا قبــل االنقســام.

النتيجة الثالثة: 

إن الفشــل يف إنجــاز انتخابــات املجالــس املحليــة خــالل العــام 2016م كمدخــل إلجــراء االنتخابــات العامــة والرئاســية يُعــد مــؤرشاً عــىل 

غيــاب اإلرادة  الفعليــة لــدى الفرقــاء إلنهــاء االنقســام عــرب صنــدوق االنتخــاب، واســتخدام الطرفــن لــألدوات الترشيعيــة املتاحــة للهيمنــة 

عــىل مناحــي الحيــاة املختلفــة، وتغييــب النقــاش املجتمعــي تحــت قبّــة املجلــس الترشيعــي، حيــث يتــم إقــرار املوازنــات يف ظــّل غيــاب 

املجلــس الترشيعــي، ودون مســاءلة الحكومــة عــن أدائهــا يف أعــامل الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ودون مســاءلتها عــن االنتهــاكات 

املســتمرة للحقــوق والحريــات املدنيــة والسياســية.

النتيجة الرابعة: 

إن القــرارات املتعلقــة بالشــأن القضــايئ تثــري القلــق حــول مــدى تدّخــل الســلطة التنفيذيــة يف القضــاء، ومــدى متتّعــه باالســتقالل، حيــث 

ــدُّ القضــاء بوابــة األمــان الشــخيص للمواطنــن، وهــو مــؤرٌش ودليــٌل ال بــد مــن اســتحضاره وطرحــه حــال الــرشوع يف تقييــم مختلــف  يَُع

جوانــب األداء االجتامعــي والســيايس واإلداري واملــايل للنظــم السياســية. 

إن أكــرَب خطــٍر يواجــه منظومــة العدالــة يكمــُن يف وجــود نظاميــن سياســين يف كّل مــن الضفــة والقطــاع، مــا إىل وجــود نظاميــن قضائيــن 

منفصلــن عــن بعضهــام، واالفتقــار التــام إىل التنســيق والعمــل املشــرتك بينهــام.  

إنَّ تعزيــز اســتقالل القضــاء يتطلــب احــرتام نصــوص القانــون وأحكامــه وعــدم املــّس بهيبــة القضــاء مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة والســلطة 

ذاتها.  القضائية 

ــاز القضــايئ  ــد الجه ــزة، ورف ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــة يف كّل م ــة القضائي ــد األنظم ــب اإلصــالح رضورة اســتكامل توحي ــام يتطل  ك

ــة. ــة القضائي ــام بالوظيف ــل للقي ــرشي املؤّه ــكادر الب بال

النتيجة الخامسة:

ــة حاميــة  تعكــُس سياســة الحكومــة يف إصــدار قــرار بقانــون بشــأن الضــامن االجتامعــي توجهاتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة، لتوفــري مظلّ

واســعة النطــاق يف ظــّل تــردي األوضــاع االقتصاديــة، وارتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة، وعــدم التــزام عــدد كبــري مــن أربــاب العمــل بتطبيــق 

الحــد األدىن لألجــور، كــام أنَّ تطبيــق الضــامن االجتامعــي يــؤدي إىل توفــري مداخيــل ومــوارد اقتصاديــة إضافيــة للســلطة التنفيذيــة متكنهــا 

مــن إعــادة توزيــع املــوارد وتوجيههــا بصــورة عادلــة.
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الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

الفصل الثاني

أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في 
ضمان حقوق اإلنسان 

تصاعــدت تهديــدات ومخططــات ســلطات االحتــالل بضــم املناطــق املحتلــة املصنفــة »ج« مبــا فيهــا تلــك املحيطــة مبدينــة القــدس املحتلــة، 

مــا يعرقــل إمكانيــات إنهــاء االحتــالل وفــرص قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة وتقريــر مصــري مواطنيهــا. يتزامــن ذلــك مــع التصعيــد 

ــىل  ــداء ع ــآت واالعت ــازل واملنش ــدم املن ــات ه ــد عملي ــة »ج« بتصعي ــق املصنف ــطيني يف املناط ــود الفلس ــد الوج ــوم ض ــيل املحم اإلرسائي

املمتلــكات الخاصــة للفلســطينين، ورسقــة األرض الفلســطينية وتخصيصهــا لصالــح االســتيطان وتهجــري ســكانها منهــا. كــام تواصــل ســلطات 

االحتــالل - يف قــرى وبلــدات ومــدن الضفــة الغربيــة - تنفيــذ حمــالت االعتقــال اليوميــة والعمليــات العســكرية التــي تســتهدفت املدنيــن 

الفلســطينين، ومنــع مواطنــي الضفــة الغربيــة مــن الوصــول إىل أراضيهــم ومواردهــم واملرافــق األساســية وعرقلــة حريــة تنقلهــم وحركتهــم 

خــالل تكثيــف الحواجــز العســكرية، كــام تصاعــدت اعتــداءات املســتوطنن بحــق املواطنــن الفلســطينين وممتلكاتهــم. 

 مبواجهــة هــذه االنتهــاكات، مل تتمكــن دولــة فلســطن مــن تثبيــط قــدرة ســلطات االحتــالل عــىل اســتهداف املواطــن الفلســطيني يف حياتــه 

وحرياتــه وانتهــاك حقوقــه األساســية خــالل العــام 2016، وهــي الحقــوق األساســية الــواردة يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لحاميــة املدنيــن 

وقــت الحــرب للعــام 1949، ويف العهديــن الدوليــن للعــام 1966، وتعــد ســلطات االحتــالل طرفــاً تعاقديــاً يف كل مــن العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. باملقابــل مل تتمكــن دولــة فلســطن 

مــن تثبيــط قــدرة دولــة االحتــالل عــىل الحــد مــن ارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات ســواء كان ذلــك مــن خــالل االنضــامم إىل معاهــدات 

حقــوق اإلنســان أو التوجــه إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ملقاضــاة دولــة االحتــالل.

 المبحث األول : االنتهاكات اإلسرائيلية واألداء العام لدولة فلسطين 
شــّكل اســتمرار االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل لــألرض الفلســطينية، ومامرســاته التعســفية بحــق املواطــن الفلســطيني تحديــاً أمــام قطــاع 

ــة للســلطة  ــة القانوني ــطيني.  ويتســبب ضعــف الوالي ــوق للمواطــن الفلس ــات والحق ــم يف الســلطة الفلســطينية يف ضــامن الخدم الحك

الفلســطينية عــىل كامــل األرايض الفلســطينية، وانعــدام التكامــل الجغــرايف فيــام بينهــا، واســتمرار االنتهــاكات اإلرسائيليــة املمنهجــة عائقــاً 

رئيســاً أمــام ضــامن الحقــوق األساســية للمواطنــن، واألمــن واألمــان واملســتوى املعيــي الالئــق لهــم.  تقــّوض ســيطرة ســلطات االحتــالل 

عــىل األرض ومقدراتهــا مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية عــىل االنتفــاع منهــا بالشــكل الــذي ينعكــس إيجابــاً عــىل حيــاة املواطن الفلســطيني 

ويحســن مــن معيشــته، حيــث تســتمّر دولــة االحتــالل يف اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة واملائيــة الجوفيــة.  وتســاهم املامرســات اإلرسائيليــة يف 

تدمــري البيئــة الفلســطينية نظــراً لالنبعاثــات الناجمــة عــن الصناعــات اإلرسائيليــة، باإلضافــة إىل قيــام دولــة االحتــالل بنقــل عــدد كبــري مــن 

مصانعهــا إىل مناطــق الســلطة الفلســطينية، مــا يــؤدي إىل تلويــث البيئــة وإصابــة املواطنــن بالعديــد مــن األمــراض. 
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كــام ســاهمت مامرســات دولــة االحتــالل يف إعاقــة قطــاع التنميــة االقتصاديــة املرجــّوة يف مناطــق الســلطة الفلســطينية، وارتفــاع معــدالت 

ــة ألغــراض توســعية، إضافــة اىل إغــالق ســوق العمــل  ــود املفروضــة عــىل الحركــة والتنقــل ومصــادرة األرايض الزراعي ــة نظــراً للقي البطال

اإلرسائيــيل جزئيــاً أمــام العاملــة الفلســطينية واالنتهــاكات بحــق العــامل الفلســطينين6.

مــن ناحيــة أخــرى، يُعــّد االحتــالل اإلرسائيــيل مــن أهــم املعيقــات أمــام االقتصــاد الفلســطيني، وأكــدت الحكومــات الفلســطينية وال زالــت 

ــات التــي تواجــه منــو  ــّد الوصــول إىل املنطقــة املصنفــة »ج« مــن أهــم املعيقــات والتحدي ــه ال تنميــة يف ظــل االحتــالل«. ويُع تؤكــد »أن

ــاً،  ــّد أراضيهــا األغنــى واألخصــب زراعي ــة، وتُع االقتصــاد الفلســطيني، وتشــّكل املناطــق املســامة »ج« 61 % مــن مســاحة الضفــة الغربي

حيــث تحتــوي عــىل 90 % مــن املقــدرات والــثوات الطبيعيــة الفلســطينية، ويضــع االحتــالل العراقيــل أمــام الوصــول إليهــا واالســتفادة 

مــن املــوارد املتاحــة فيهــا. وكان البنــك الــدويل قــد قــّدر ســابقاً يف تقريــر لــه يف العــام 2013 بأنــه ونتيجــة للسياســات والقيــود اإلرسائيليــة 

يف املناطــق املصنفــة »ج« يتكبــد االقتصــاد الفلســطيني حــواىَل )3.4( مليــارات دوالر ســنويًا، وأن هنــاك خمســة قطاعــات محــددة يعتقــد 

بأنهــا األكــث تــرراً نتيجــة لذلــك وهــي: الزراعــة والبحــر امليــت واإلنشــاءات والســياحة واالتصــاالت، حيــث إن األنشــطة االقتصاديــة يف 

تلــك املنطقــة قــادرة عــىل توليــد )800( مليــون دوالر مــن اإليــرادات الريبيــة، وهــو مــا يعــادل نصــف ديــون الحكومــة الفلســطينية، 

والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس بشــكل إيجــايب عــىل أداء االقتصــاد الفلســطيني، وأن يغنــي عــن املنــح واملســاعدات الدوليــة املقّدمــة مــن 

الــدول املانحــة. 

فالقيــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــالل ومنهــا تلــك القيــود املفروضــة عــىل املناطــق املصنفــة »ج« مــا تــزال املعــوق الرئيــس لقــدرة 

االقتصــاد الفلســطيني عــىل املنافســة، كــام أنهــا قــد تســبّبت يف تراجــع معــدل االســتثامرات الخاصــة إىل أدىن املعــدالت يف العــامل، وقــد 

ــة يف فــرص  ــادة مامثل ــادة إجــاميل الناتــج املحــيل الفلســطيني إىل 35 %، باإلضافــة إىل زي يــؤدي تيســري الوصــول اىل املناطــق »ج« إىل زي

العمــل والتوظيــف7.

ويلقــي اســتمرار إرسائيــل باحتجــاز مســتحقات الفلســطينين املرتتبــة عــىل هــذا امللــف، وإبقــاء احتســابها رهنــاً بإفصــاح املشــّغل اإلرسائييل 

ــة عــىل كاهــل الحكومــة الفلســطينية، التــي  ــاء إضافي ــوين لهــذا التالعــب، أعب ــام العمــل للعامــل الفلســطيني، وتوفــري غطــاء قان عــن أي

تتحمــل تكاليــف التأمينــات الصحيــة كاملــة ملــا يقــارب )60 ( ألــف عامــل، دون الحصــول عــىل أي رســوم، إضافــة إىل ضيــاع مبالــغ رضيبــة 

ــام  ــه املعــرب كمــؤرش عــىل عــدد أي ــد دخول ــيل اعتــامد بصمــة العامــل عن الدخــل.  وطالبــت وزارة العمــل الفلســطينية الجانــب اإلرسائي

العمــل، لربطهــا مــع دائــرة الدفــع يف وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة؛ الجهــة املســؤولة عــن متابعــة العــامل، إال أن الجانــب اإلرسائيــيل مل يقــم 

باألخــذ بذلــك حتــى اآلن8 .

ــت مشــاريع وزارة  ــث واجه ــة املســاّمة »ج«، حي ــة يف املنطق ــل الطــرق الواقع ــادة تأهي ــات يف إع ــة صعوب ــة التحتي ويواجــه قطــاع البني

الحكــم املحــيل عراقيــل فرضتهــا ســلطات االحتــالل؛ منهــا وقــف العمــل لفــرتات، ومصــادرة املعــّدات، وذلــك يف معــرض تنفيذهــا ملشــاريع 

يف مناطــق نابلــس والخليــل وقلقيليــة، فتــم إيقــاف العمــل ومصــادرة املعــّدات يف مــرشوع تأهيــل وتعبيــد شــارع عقربــا - يانــون. كــام 

جوبــه مــرشوع تعبيــد طــرق يف سوســيا وتعبيــد شــارع التوانــة - الكرمــل بإنــذارات مبصــادرة املعــّدات، ويف أخــرى متــت مصادرتهــا فعليــاً 

أمــا يف مشــاريع تعبيــد الطــرق يف كل مــن عــرب الخــويل والفنــدق فقــد تعطــل العمــل بهــا لفــرتات9.

مــن جهــة أخــرى، تتســبب ســيطرة ســلطات االحتــالل عــىل املناطــق املصنفــة »ج« يف الحــد مــن قــدرة دولــة فلســطن عــىل التحــرك أو 

إقامــة املنشــآت املختلفــة، واالســتثامر الســتغالل العنــارص البيئيــة يف تلــك املناطــق. كــام يــؤدي اســتغالل ســلطات االحتــالل للبنيــة التحتيــة 

6 . تقرير»االداء الربعي للحكومة الفلسطينية الخامسة عرشة«، دائرة جودة االداء الحكومي، مجلس الوزراء الفلسطيني، 2016.

7 . تقريــر للبنــك الــدويل حــول االقتصــاد الفلســطيني قــدم إىل لجنــة االرتبــاط الخاصــة خــالل اجتامعهــا الخــاص باملعونــات اإلمنائيــة للشــعب الفلســطيني والــذي عقــد يف نيويــورك يــوم 19 

. https://www.maannews.net/Content.aspx?id=866693 :ــط ــىل الراب ــرش ع ــذي ن ــبتمرب/أيلول 2016.  وال س

8  . املصدر السابق

9 . رساله واردة من وزارة الحكم املحيل حول الهيئات املحلية التي تعرضت العتداءات وانتهاكات من قبل قوات االحتالل خالل تنفيذ املشاريع عام 2016 ، كانون الثاين/يناير 2017.   
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

وعنــارص البيئــة الفلســطينية لصالــح املســتوطنات املحيطــة إىل تــآكل البيئــة الفلســطينية وتقليــل العمــر الزمنــي لبعــض املنشــآت ورفــع 

ــات النفايــات.  أعاقــت ســلطات االحتــالل إنشــاء العديــد مــن  التكلفــة املاليــة لهــا، وهــو مــا يعــاين منــه بعــض محطــات املعالجــة ومكبّ

ــه  ــات محافظــة رام الل ــال ذلــك مكــب نفاي ــة بحجــة إقامتهــا يف املناطــق املصنفــة »ج«، مث ــة التحتي املشــاريع واملنشــآت الخاصــة بالبني

والبــرية، ومحطــات معالجــة ميــاه املجــاري يف محافظــة الخليــل. أمــا فيــام يخــص عمــل قــوى األمــن الفلســطيني، فقــد تــم تســجيل مئــات 

االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق منتســبي قــوى األمــن الفلســطينية، أهمهــا: )مداهمــة منــازل، اعتقــال، اســتدعاء، منــع مــن الســفر، احتجــاز 

عــىل الحواجــز(. 

تــم رفــض وتأخــري التنســيق لحركــة الدوريــات للقيــام بواجباتهــا خصوصــاً يف املناطــق املصنفــة )ب،ج( مــا أثــر ســلباً عــىل الســلم واألمــن 

ــا،  ــة ومروجيه ــواد املمنوع ــدرات وامل ــار املخ ــة وتّج ــن للعدال ــط املطلوب ــة وضب ــن يف مالحق ــوى األم ــل ق ــة عم ــهم يف عرقل ــيل، وأس األه

باإلضافــة إىل الحــد مــن قــدرة الجهــات التنفيذيــة عــىل تنفيــذ األوامــر القضائيــة، ورفــض وإعاقــة بنــاء مراكــز جديــدة للرشطــة والدفــاع 

املــدين خصوصــا يف املناطــق املصنفــة )ب،ج(. عــدا تعطيــل إجــراءات القضــاء العســكري ســواء مــن خــالل اعتقــال مطلوبــن لــه أو عــرب 

الحواجــز املنتــرشة بــن املحافظــات، واســتمرار الســيطرة الكاملــة عــىل املعابــر كافــة، مــا ســاعد عــىل التهريــب والتهــرّب الجمــريك، وتســهيل 

إدخــال بضائــع املســتوطنات إىل املحافظــات الفلســطينية وحاميتهــا، تحديــداً املناطــق الخاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية. 

ــد إضعــاف  ــة إىل تعّم ــكات الفلســطينية، باإلضاف ــق يف املمتل ــداءات املســتوطنن يف حرائ ــة واعت ــاورات العســكرية اإلرسائيلي تســببت املن

قــدرات الــرد الرسيــع واالســتجابة الفوريــة لطواقــم الدفــاع املــدين للقيــام بواجباتهــا10. وســاهمت االعتقــاالت التعســفية يف تثبيــط قــدرة 

الســلطة الفلســطينية عــىل حاميــة املواطــن الفلســطيني مــن االعتقــال والسياســات التعســفية اإلرسائيليــة، واملامرســات املهينــة والحاطّــة 

بالكرامــة اإلنســانية. 

كــام رتـّـب عليهــا أعبــاء ماديــة كبــرية تتكبدهــا خزينــة الســلطة الفلســطينية للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األرسى وعائالتهــم؛ لدفــع مســتحقاتهم 

ــاة  ــاب املحام ــالل، وأتع ــجون االحت ــن يف س ــب املعتقل ــامن روات ــن بض ــؤون األرسى واملحرري ــوم وزارة ش ــث تق ــهرية، حي ــم الش ورواتبه

وغرامــات اإلفــراج وزيــارة مراكــز التوقيــف ومَنــح األرسى املحرريــن، ودفــع مصاريــف التعليــم الجامعــي للمحرريــن والرعايــة االجتامعيــة 

واملاديــة لهــم ولعائالتهــم، ومــا تقــوم بــه مــن برامــج تأهيــل األرسى يف مجــاالت التدريــب املهنــي ومشــاريع القــروض الصغــرية والتأمــن 

الصحــي وغريهــا ورصــد مــا يقــدر بـــ )519.818.961( شــيكالً كموازنــة عامــة لــألرسى11.

المبحث الثاني: تداعيات االحتالل على الحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني في 

الضفة الغربية وقطاع غزة
اســتمرت السياســات التمييزيــة لســلطات االحتــالل وانتهاكاتــه املمنهجــة لحقــوق اإلنســان الفلســطيني واســتهدافه لحيــاة األفــراد حرياتهــم 

وحقوقهــم، ومصــادر رزقهــم يف كل مــن قطــاع غــزه والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، ويف تدمــري مكونــات الحيــاة األساســية 

للشــعب الفلســطيني والتضييــق عــىل مواطنيــه. مــن خــالل تلخيــص االنتهــاكات واالعتــداءات اإلرسائيليــة لحقــوق االنســان الفلســطيني 

ــة  ــطن يف حامي ــة فلس ــا دول ــي واجهته ــل الت ــات والعراقي ــم التحدي ــتخلص حج ــتطيع أن نس ــام 2016، نس ــالل الع ــا خ ــم رصده ــي ت الت

اإلنســان الفلســطيني وضــامن حقوقــه األساســية التــي ضمنتهــا املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومتثــل أبــرز هــذه االنتهــاكات بــاآليت:

10. رسالة واردة إىل الهيئة من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية لغايات التقرير السنوي رقم ) MSA 386/2017/02(  بتاريخ 2017/2/19. 

ــب االرسى  ــيكل، روات ــجون )240.640.066( ش ــل الس ــب األرسى داخ ــايل: روات ــو الت ــىل النح ــام 2016 ع ــالل الع ــاألرسى خ ــة ب ــن املتعلق ــؤون األرسى واملحرري ــات وزارة ش ــت مروف 11. توزع

املحرريــن )204.454.156( شــيكل،  التعليــم الجامعــي لــألرسى داخــل الســجون )999.600( شــيكل، التعليــم الجامعــي لــألرسى املحرريــن )1.799.280( شــيكل، التعليــم الجامعــي ألبنــاء 

األرسى )199.920( شــيكل، أتعــاب محامــاة )8.678.800( شــيكل،  مخصصــات الكانتينــا الشــهرية )31.187.213( شــيكل، إضافــة إىل مصاريــف أخــرى ترفهــا الــوزارة عــىل إعــادة تأهيــل 

األرسى والتدريــب املهنــي لــألرسى املحرريــن )1.300.000( شــيكل، أمــا منــح اإلفــراج فبلغــت )2.474.472( شــيكالً، وبلغــت مســاعدات عــالج األرسى املحرريــن )94410( شــواكل، والتأمــن 

الصحــي )4.000.000( شــيكل. باإلضافــة اىل )36.000( شــيكل للحملــة الوطنيــة الســرتداد جثامــن الشــهداء.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

املطلب األول: االنتهاكات املاّسة بالحق يف الحياة والسامة الجسدية

الفرع األول: انتهاك حق اإلنسان الفلسطيني يف الحياة واحتجاز جثامني الشهداء

بلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينين الذيــن اســتهدفتهم ســلطات االحتــالل مــع نهايــة العــام 2016 مــا يقــارب الـــ )134( فلســطينيا12، أعــدم 

ــث أعــدم )80(   ــة وعــىل حــدود قطــاع غــزة، حي ــة الغربي ــة والضف ــرشة يف القــدس املحتل ــارد عــىل الحواجــز املنت ــدم ب ــم ب البعــض منه

فلســطينياً اّدعــت ســلطات االحتــالل محاولتهــم تنفيــذ عمليــات، كــام تــم جــرح وإصابــة مــا ال يقــل عــن )3427( فلســطينياً؛ جــاءت هــذه 

اإلصابــات بنســبة 58 % نتيجــة الستنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع، 18 % منهــا نتــج عــن اإلصابــة بأعــرية مطاطيــة ومعدنيــة، و16 % نتــج 

عــن اإلصابــة باألعــرية الحيــة، ونتــج الباقــي عــن االعتــداءات الجســدية وغريهــا مــن أســاليب القمــع13.  وبلــغ عــدد الشــهداء مــن األطفــال 

)35 ( شــهيدا14ً. كــام وثقــت مصــادر فلســطينية ارتفــاع عــدد شــهداء انتفاضــة القــدس التــي اندلعــت مطلــع أكتوبر/ترشيــن األول 2015 إىل 

)255( شــهيداً حتــى نهايــة العــام 2016. وبلــغ عــدد شــهداء القطــاع )9( شــهداء، بينهــم ثالثــة أطفــال وامــرأة، بينــام بلــغ عــدد اإلصابــات 

)221( مصابــاً، بينهــم )36( طفــالً و)3( نســاء، وبلــغ عــدد املعتقلــن )202( معتقــل15.

تواصلــت سياســة اإلعدامــات امليدانيــة خــارج نطــاق القانــون، كــام اســتمر قيــام قــوات االحتــالل بإطــالق النــار عــىل املواطنــن الذيــن كان 

باإلمــكان اعتقالهــم والســيطرة عليهــم دون ذلــك، مــا تســبب بإعاقــات وإصابــات بليغــة لعــرشات األشــخاص بينهــم أطفــال ونســاء، ومنهــم 

مــن هــم رهــن االعتقــال. وتــم خــالل هــذا العــام إعــدام الشــهيد عبــد الفتــاح الرشيــف بشــكل متعّمــد وهــو مصــاب وملقــًى عــىل األرض 

دون أن يســبب أي خطــر عــىل جنــود االحتــالل، وقــد تــم توثيــق ذلــك مــن خــالل كامــريا أحــد نشــطاء حقــوق اإلنســان الفلســطينين 

املقيمــن يف املنطقــة، بتاريــخ 2016/3/27، وإطــالق الرصــاص عــىل الطفــل محمــود بــدران بتاريــخ 2016/6/21 وإصابــة آخريــن بجــروح. 

كــام واصلــت ســلطات االحتــالل احتجــاز جثامــن )12( شــهيداً فلســطينياً، منهــم )11( مــن الضفــة الغربيــة وواحــد منهــم مــن محافظــة 

القــدس16.

ــاة الفلســطينين وسياســة تركيعهــم كــرساً للمقاومــة. عــدا  ــة يف قمــع واســتهداف حي ــة اإلرسائيلي ــة العنري عكســت اإلعدامــات امليداني

مئــات الجثامــن املحتجــزة منــذ ســنوات طويلــه فيــام تســّمى مقابــر األرقــام، تهــدف بهــا إىل معاقبــة ذويهــم، مــا يعــد مخالفــة جســيمة 

لقواعــد القانــون الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاين الــذي يحظــر العقــاب الجامعــي. مــن جهــة أخــرى، أظهــر تحليــل تريحــات بعــض 

كبــار املســؤولن اإلرسائيليــن قيامهــم بتشــجيع الجنــود والرشطــة اإلرسائيليــة عــىل قتــل الفلســطينين الذيــن يشــتبه يف أنهــم ســيهاجمون 

إرسائيليــن، وإن مل يكونــوا يشــكلون أي تهديــد عــىل حياتهــم17.  وتــم توثيــق عــدة تريحــات منــذ ترشيــن األول مــن العــام 2015 لكبــار 

السياســين اإلرسائيليــن مبــن فيهــم وزيــر الرشطــة ووزيــر الدفــاع، يدعــون فيهــا رجــال الرشطــة والجنــود إىل إطــالق النــار لقتــل املهاجمــن 

املشــتبه بهــم، بــرف النظــر عــام إذا كان اســتخدام القــوة القاتلــة رضورة حتميــة لحاميــة األرواح.  ومنــذ بدايــة ترشيــن األول مــن العــام 

2015، هنــاك 150 حالــة قتلــت فيهــا قــوات االحتــالل فلســطينين وأطفــاالً بإطــالق الرصــاص عليهــم لالشــتباه مبحاولــة طعــن أو دهــس أو 

إطــالق النــار عــىل إرسائيليــن.

ويف اســتطالع للــرأي أجــراه »املعهــد االرسائيــيل للدميقراطيــة« يف آب مــن العــام 2016، جــاء فيــه أن مــا نســبته 47 % مــن اإلرسائيليــن 

12 . التقرير السنوي » حصاد العام 2016« . مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، نرش بتاريخ 2016/12/31.

13.  تقريــر بعنــوان  »اتجاهــات عــام 2016 التــي أثـّـرت عــى الوضــع اإلنســاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة«، مكتــب االمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون االنســانية »أوتشــا«، 29 كانــون االول/

ديســمرب 2016، نــرش عــىل املوقــع االلكــرتوين:  https://www.ochaopt.org/ar بتاريــخ 2016/12/29. 

 /http://arabic.dci-palestine.org/content :14.  تقريــر » األطفــال الشــهداء« 2016  صــادر عــن الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال/ فــرع فلســطن، 2017 ، نــرش عــىل املوقــع االلكــرتوين

بتاريــخ 2017/1/10.

15.  تقريــر »انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لقواعــد حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف قطــاع غــزة خــالل العــام 2016«، مؤسســة امليــزان، غــزه، نــرش عــىل املوقــع االلكــرتوين: 

http://www.mezan.org  بتاريــخ 2017/1/10.

16 . التقرير نصف السنوي ملركز عبد الله حوراين للدراسات التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، نرش بتاريخ 2016/7/2. 

 Human Rights Watch« 17. تقريــر »مســؤولون ارسائيليــون يدعمــون إطــالق النــار بقصــد القتــل -تصاعــد دعــوات قتــل الفلســطينين املشــتبه بهــم خــارج نطــاق القضــاء«، صــادر عــن منظمــة

»، نــرش بتاريــخ 2017/1/4.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

يوافقــون عــىل القتــل الفــوري ألي فلســطيني ينفــذ هجومــاً ضــد اليهــود، حتــى لــو قبــض عليــه ومل يعــد يشــكل تهديــداً واضحــاً، بلغــت 

ــالل،  ــود االحت ــن بلغــت أعامرهــم )18 - 24( وهــو ســن معظــم جن ــن الشــباب الذي ــا نســبته 69 % ب ــح م نســبة داعمــي هــذا التري

ــون أو  ــم متدين ــهم بأنه ــوا أنفس ــن وصف ــامر مم ــع األع ــن جمي ــن م ــن اإلرسائيلي ــح ٪72 م ــذا التري ــىل ه ــق ع ــك واف ــة إىل ذل باإلضاف

ــون18.  تقليدي

الفرع الثاين: االعتقاالت التعسفّية بحق الفلسطينيني واالنتهاكات املمنهجة بحق األرسى

صعــدت ســلطات االحتــالل مــن حمالتهــا االعتقاليــة بحــق املواطنــن الفلســطينين منــذ انــدالع »الهبــة الشــعبية« يف بدايــة ترشيــن األول 

مــن العــام 2015، مســتهدفة فئــات املجتمــع الفلســطيني كافــة وبشــكل الفــت األطفــال، كــام أكــد أغلــب مــن عاشــوا التجربــة االعتقاليــة 

ــدت  ــدي.  وتصاع ــي والجس ــب النف ــكال التعذي ــن أش ــث م ــكل أو أك ــم لش ــانية وتعرضه ــة والالإنس ــية املهين ــة القاس ــم للمعامل تعرضه

ــق، مــا  ــاء التحقي ــار عليهــم وإهاملهــم واســتغالل إصابتهــم أثن ــر اســتهدافهم وإطــالق الن ــن إث ــل باملصابــن مــن املعتقل ــات التنكي عملي

تســبب يف زيــادة حجــم اإلعاقــة عنــد األرسى عــدا األرسى املــرىض ومعاناتهــم املتواصلــة وسياســة اإلهــامل الطبــي املمنهجــة تجاههــم.

ــادئ حقــوق اإلنســان يف تعاطيهــا مــع األرسى الفلســطينين، وتطبيــق  ــدويل ومب ــون ال ــادئ القان ــالل بانتهــاك مب اســتمرت حكومــة االحت

ــا التعســفية والعســكرية عليهــم.  قوانينه

هدفــت املامرســات التعســفية تجــاه األرسى إىل نــزع الصفــة القانونيــة عنهــم باعتبارهــم أرسى حريــة ومحميــن مبوجــب القانــون الــدويل 

اإلنســاين واتفاقيــات جنيــف، حيــث تخــىل االحتــالل عــن مســؤولياته االقتصاديــة واالجتامعيــة يف توفــري احتياجــات األرسى وفقــاً للقانــون 

الــدويل، وتحولــت احتياجــات األرسى املعيشــية لتكــون عــىل حســاب األرسى إضافــة إىل جبايــة ماليــن الشــواكل ســنوياً مــن خــالل فــرض 

محاكــم االحتــالل الغرامــات العاليــة عــىل األرسى داخــل الســجون عقوبــة لهــم، وهــذا يــؤدي إىل تحويــل األرسى وقضيتهــم لتشــّكل عبئــاً 

عــىل األهــايل واملجتمــع ودولــة فلســطن، وقــد جــاء إرضاب عــرشات األرسى عــن الطعــام تعبــرياً واحتجاجــاً عــىل الوضــع اإلنســاين القــايس 

الــذي يتعــرض لــه األرسى وحقوقهــم.

قامــت ســلطات االحتــالل باعتقــال )6635( فلســطينياً مــن محافظــات الوطــن كافــة، جــاءت النســبة األكــرب مــن االعتقــاالت وهــي )4446( 

حالــة اعتقــال وتشــكل مــا نســبته )67 %( مــن إجــاميل االعتقــاالت مــن نصيــب محافظــات الضفــة الغربيــة، حيــث ســجل يف محافظــة 

القــدس )1972( حالــة اعتقــال، وتشــكل مــا نســبته )29.7 %(، كــام شــملت االعتقــاالت )186( فلســطينياً مــن قطــاع غــزة ويشــكلون مــا 

نســبته )2.8 %(، كــام أن هنــاك )31( حالــة اعتقــال مــن الداخــل املحتــل.  وتعــرض مــا نســبته )100 %( مــن املعتقلــن لشــكل أو أكــث 

ــة بالكرامــة، أو اإليــذاء املعنــوي واإلهانــة أمــام النــاس وأفــراد العائلــة، مــا  مــن أشــكال التعذيــب الجســدي أو النفــي واملعاملــة الحاطّ

يشــكل انتهــاكاً جســيامً لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان19. والحقــت قــوات االحتــالل عــدداً مــن األرسى 

املحرريــن واعتقلتهــم، حيــث تــم اعتقــال مــا يقــارب الـــ )75( أســرياً منهــم، بقــي )64( أســرياً أعيــد فــرض األحــكام الســابقة عليهــم، ومــا زال 

األســري نائــل الربغــويث رهــن االعتقــال، وكان الربغــويث قــد أفــرج عنــه يف صفقــة وفــاء األحــرار لتبــادل األرسى يف العــام 2011 بعــد اعتقــال 

دام 33 عامــاً ونصــف العــام وأعيــد اعتقالــه بتاريــخ 2014/6/18. كــام استشــهد بتاريــخ 2016/9/25 األســري يــارس ديــاب حســن حمدونــة 

)41 عامــاً( مــن بلــدة يعبــد قضــاء جنــن يف ســجن رميــون نتيجــة لسياســة اإلهــامل الطبــي، إذ تعــرض لســكتة قلبيــة حيــث عــاىن مــن عــدة 

أمــراض، ومل تقــدم لــه الرعايــة الطبيــة الالزمــة خــالل فــرتة اعتقالــه الطويلــة مــا تســبب يف موتــه املفاجــئ، وكان يقــي حكــامً بالســجن 

املؤبــد واعتقــل منــذ العــام 2003، وكانــت النتائــج األوليــة لترشيــح جثــامن الشــهيد حمــدوين قــد كشــفت أن ســبب الوفــاة ناتــج عــن 

تضخــم يف عضلــة القلــب، إذ تعــرّض الشــهيد حمــدوين إلهــامل طبــي ممنهــج، وتــم حرمانــه مــن األدويــة العالجيــة والوقائيــة.  وســقط 

الشــهيد العــريب الســوري )أســعد الــويل( يــوم 2016/12/25 جــرّاء معاناتــه مــن مــرض يف القلــب ومل يقــدم لــه العــالج الــالزم، مــا أدى إىل 

 Human Rights Watch« 18. تقريــر »مســؤولون إرسائيليــون يدعمــون إطــالق النــار بقصــد القتــل -تصاعــد دعــوات قتــل الفلســطينين املشــتبه بهــم خــارج نطــاق القضــاء«، صــادر عــن منظمــة

». نــرش بتاريــخ 2017/1/4.

19 . تقرير » استعرض حصاد العام 2016 ». صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين. كانون الثاين. 2017.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

استشــهاده يف ســجن تلمونــد. 

مــن جانــب آخــر، شــهد العــام 2016 لجــوًءا متزايــداً إىل إقــرار ترشيعــات بهــدف تقويــض وترهيــب العمــل الســيايس وتجريــم النضــال 

ضــد االحتــالل، حيــث صــادق الكنيســت اإلرسائيــيل يــوم 2016/6/15 عــىل مــا يســّمى قانــون مكافحــة اإلرهــاب والــذي يهــدف إىل تشــديد 

ــال اإلداري وحظــر  ــع االعتق ــع األحــكام بحقهــم وترشي ــا رف ــن، منه ــداً مــن اإلجــراءات ضــد املعتقل ــات بحــق األرسى ويضــع مزي العقوب

النشــاطات السياســية واالجتامعيــة. وتزايــدت االعتقــاالت التــي طالــت فئــة األطفــال والنســاء مقارنــة باألعــوام املاضيــة، وتصاعــد اســتهداف 

األطفــال واإلجــراءات القمعيــة بحقهــم والســعي لعرقلــة حياتهــم وتدمــري مســتقبلهم دون مراعــاة الحتياجاتهــم وطفولتهــم، ولوحــظ أن مــا 

نســبته 80 % مــن الفلســطينين الذيــن طالتهــم االعتقــاالت كانــوا مــن فئتــي الشــباب واألطفــال )ذكــوراً وإناثــاً(. وبــرز خــالل نفــس العــام 

االســتهداف املتصاعــد لألطفــال الفلســطينين ممــن تقــل أعامرهــم عــن الـــ 18 ســنة، إذ تــم رصــد )1384( حالــة اعتقــال ألطفــال قارصيــن 

تــرتاوح أعامرهــم مــا بــن 11-18 ســنة، ويشــكلون مــا نســبته )21 %( مــن إجــاميل االعتقــاالت، باإلضافــة إىل اعتقــال )170( فتــاة وامــرأة 

خــالل العــام 201620.  ومــع نهايــة العــام 2016 بلــغ عــدد األســريات الفلســطينيات يف ســجون االحتــالل )49( أســرية، أقدمهــن األســرية لينــا 

الجربــوين املعتقلــة منــذ قرابــة الـــ )15( عامــاً.  أمــا األطفــال فبلــغ عددهــم )350( معتقــالً حتــى نهايــة العــام، واســتمرت خــالل العــام 

ظاهــرة صــدور أحــكام بالحبــس املنــزيل ألطفــال القــدس طالــت مــا يقــارب الـــ )78( طفــالً، وبزيــادة قدرهــا )30 %( عــن العــام 2015 الذي 

ســجل خاللــه )60( قــراراً بالحبــس املنــزيل. 

كــام صــادق الكنيســت بالقــراءة الثانيــة عــىل مــرشوع قــرار اعتقــال القارصيــن بتاريــخ 2016/8/2 إال أنــه مل يســّن بشــكل نهــايئ حتــى نهايــة 

العــام21. أصــدرت ســلطات االحتــالل )1704( قــرارات باالعتقــال اإلداري، مــا بــن قــرار جديــد وتجديــد االعتقــال اإلداري، بزيــادة تفــوق 

مــا نســبته 50 % عــن العــام 2015. وارتفــع عــدد املعتقلــن اإلداريــن ليصــل اىل مــا يزيــد عــىل )700( معتقــل إداري، مــا يعــد رقــامً غــري 

مســبوق منــذ )6( ســنوات. واحتجاجــاً عــىل سياســة االعتقــال اإلداري ورفضــاً لهــا خــاض عــرشات املعتقلــن اإلداريــن إرضابــاً مفتوحــاً عــن 

الطعــام، كان مــن أبرزهــم املعتقــل »محمــد القيــق« و»ســامي جنــازرة« و»أديــب مفارجــة« و»بــالل كايــد« ومالــك القــايض والشــقيقان 

»محمــد ومحمــود البلبــول«، و»أنــس شــديد وأحمــد أبــو فــارة«. وقــد عــرّض األرسى حياتهــم للخطــر نتيجــة لهــذا اإلرضاب، حيــث مل يجــدوا 

أيــة وســيلة أخــرى يلجــؤون إليهــا لوقــف هــذه السياســة. 

كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل خمســن إعالميــا، وال زالــت تعتقــل )21( منهــم، وقامــت مبالحقــة واعتقــال العــرشات ممــن نــرشوا عــىل 

موقــع التواصــل االجتامعــي »الفيســبوك« كل مــا يتعــارض وسياســات االحتــالل، معتــربة ذلــك منشــورات تحريضيــة، حيــث جــرى اعتقــال 

ــة« الفلســطينية يف ترشيــن األول مــن  ــة الجامهريي ــذات الســبب منــذ بــدء »الهب ــة )85( مــن مجمــوع نحــو )200( تــم اعتقالهــم ل قراب

العــام 2015، تــم تقديــم لوائــح اتهــام ضــد )54( معتقــالً ومعتقلــة بتهمــة التحريــض عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي، وآخريــن صــدرت 

بحقهــم أوامــر باالعتقــال اإلداري، تركــز أغلــب االعتقــاالت يف القــدس كجــزء مــن اســتهداف القــدس واملقدســين بتهــم التحريــض عــىل 

خلفيــة مامرســة حريــة الــرأي والتعبــري.

الفرع الثالث: حرية التنقل والحركة لألفراد والبضائع

قامــت ســلطات االحتــالل بفــرض مزيــد مــن العراقيــل أمــام حركــة وتنقــل األفــراد مــن وإىل قطــاع غــزة، وتــم التضييــق عــىل املواطنــن، 

فانخفــض متوســط عــدد املاريــن عــرب معــرب بيــت حانون/ايريــز شــامل قطــاع غــزة ليصــل إىل حــواىَل )531( شــخصاً يوميــاً حتــى تاريــخ 30 

ترشيــن الثــاين 2016، مقارنــة بـــ )602( شــخص اســتطاعوا العبــور يوميــاً عــرب املعــرب يف العــام 2015. يذكــر أنــه مــا قبــل االنتفاضــة الثانيــة 

ــه.  يف حــن اقتــرت حركــة املــرور عــىل الحــاالت املرضيــة  ــاً عــرب املعــرب ذات يف العــام 2000 كان مــا يقــارب الـــ ) 26,000( ميــرون يومي

ــت  ــام واصل ــق22.  ك ــي الدقي ــش األمن ــم للتفتي ــد إخضاعه ــك بع ــم ذل ــار، ويت ــة والتج ــامت الدولي ــة واملنظ ــي اإلغاث ــانية، وموظف واإلنس

20 . املصدر السابق.

21.  املصدر السابق.

22  . تقريــر »اتجاهــات عــام 2016 التــي أثـّـرت عــىل الوضــع اإلنســاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة«، مكتــب االمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون االنســانية »أوتشــا«، 29 كانــون األول/ديســمرب 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

ــا  ــزة، معظمه ــاع غ ــلعة إىل قط ــد نحــو)400( س ــىل توري ــددة ع ــود املش ــرض القي ــاين ف ــن الث ــيل خــالل ترشي ــالل اإلرسائي ــلطات االحت س

ــواد  ــد م ــوداً عــىل توري ــالل تفــرض قي ــزال ســلطات االحت ــاج، ومات ــع واإلنت ــة للتصني ــواد الالزم ــواد الخــام وامل مــن الســلع األساســية وامل

البنــاء الالزمــة إلعــادة إعــامر قطــاع غــزة ولســد احتياجــات املواطنــن الطبيعيــة، ومل تســمح إال بإدخــال كميــات محــدودة مــن الكميــات 

اإلجامليــة للمــواد الالزمــة للبنــاء وإعــادة إعــامر القطــاع، حيــث ســمحت بإدخــال )75872( طنــاً مــن اإلســمنت، أي مــا يعــادل 5 % فقــط 

مــن كميــة اإلســمنت، و)9561( طنــاً مــن الحديــد أي مــا يعــادل 1.9 % فقــط مــن كميــة حديــد البنــاء، و)267832( طنــاً مــن الحصمــة أي 

مــا يعــادل 8.9 % فقــط مــن كميــة الحصمــة اإلجامليــة23.                               

وتــم يف الفــرته ذاتهــا تقليــص توريــد كميــات الغــاز الالزمــة الســتخدامات مواطنــي القطــاع، وســمح  فقــط بتوريــد )163( ونصــف طــن مــن 

غــاز الطهــي، أي مــا يعــادل 46.7 % فقــط مــن كميــة غــاز الطهــي الالزمــة لســد احتياجــات، وواجهــت حركــة البضائــع والســلع مــن وإىل 

القطــاع العديــد مــن العوائــق، منهــا إغــالق معــرب كــرم أبــو ســامل وهــو املعــرب التجــاري الوحيــد لقطــاع غــزة24.

الفرع الرابع: االعتداء والحريات الدينية واملقدسات 

ــى  ــدس مبســجدها األق ــت الق ــادة، واحتل ــاكات بحــق املقدســات ودور العب ــات االنته ــة مبئ ــه التنفيذي ــيل وأذرع ــالل االرسائي ــام االحت ق

ومرافقــه واملســجد اإلبراهيمــي يف الخليــل وســاحاته املشــهد األبــرز فيهــا. وتوســعت الدائــرة لتشــمل االعتــداء عــىل املقامــات واملقابــر 

اإلســالمية وتحطيــم شــواهدها كمقــربة مأمــن اللــه يف مدينــة القــدس التــي اســتهدفت خــالل الســنوات املاضيــة، بإقــرار بنــاء العديــد مــن 

املخططــات واملشــاريع التهويديــة، وبنــاء الحدائــق واملجّمعــات التجاريــة، وآخرهــا محــاوالت تنظيــم مهرجــان للخمــور اســتهدف تهويــد 

املقــربة، عــدا إقــرار الحكومــة اإلرسائيليــة تخصيــص ســاحة صــالة مختلطــة لليهــود غــرب املســجد األقــى يف بدايــات العــام 2016.

ويف نيســان 2016 اقتحــم املســتوطنون املســجد األقــى والحــرم اإلبراهيمــي ومنــع رفــع األذان فيهــام. كــام واصلــت ســلطات االحتــالل 

تعديهــا عــىل أرايض الوقــف يف أريحــا والخليــل، ومقــام يوســف بنابلــس. وتــم التضييــق عــىل دخــول املصلــن إىل املســجد األقــى وتقييــد 

الوصــول إىل األماكــن الدينيــة، ومنعــت ســلطات االحتــالل الجهــات املرشفــة عــىل املســجد األقــى مــن القيــام بــأي مشــاريع للرتميــم. كــام 

تــم رصــد اقتحــام أكــث مــن )15880( مســتوطناً للمســجد األقــى وباحاتــه مبرافقــة رشطــة االحتــالل وجنــوده، عــدا عــرشات االقتحامــات 

للرشطــة الخاصــة تخللهــا إطــالق األعــرية الناريــة واملطاطيــة وقنابــل الغــاز، مــا أدى إىل ســقوط عــرشات اإلصابــات يف صفــوف املصلــن. 

ويف انتهــاك صــارخ لحريــة العبــادة ومامرســة الشــعائر الدينيــة صادقــت اللجنــة الوزاريــة اإلرسائيليــة لشــؤون الترشيــع عــىل مــا يســّمى 

»قانــون املــؤذن«، لطرحــه عــىل الكنيســت، ويقــي مبنــع األذان عــرب مكــربات الصــوت يف مدينــة القــدس وأرايض العــام )1948( من الســاعة 

الحاديــة عــرشة ليــالً وحتــى الســاعة الســابعة صباحــا؛ وذلــك بحجــة إزعــاج املحيطــن باملســاجد25. وواصلــت ســلطات االحتــالل اعتداءاتهــا 

ــة  ــات اليومي ــزت االقتحام ــوز ترك ــالل مت ــلفيت.  وخ ــات يف س ــا، واملقام ــف يف أريح ــف، وأرض الوق ــرب يوس ــملت ق ــات وش ــىل املقدس ع

والصلــوات التلموديــة والدعــوات القتحامــات واســعة للمســجد األقــى، ضمــن اســتعداداتها لذلــك يف ذكــرى مــا يطلــق عليــه االحتــالل 

ــن األول  ــام، وشــهد شــهر ترشي ــة زكاة بيــت لحــم ومصــادرة ملفــات لأليت ــم خــالل شــهر آب دهــم مقــر لجن ــكل«. كــام ت »خــراب الهي

اقتحامــات وعربــدات وصلــوات تلموديــة ومضايقــات مــن قبــل املســتوطنن يف القــدس والخليــل، وبلــغ عــدد االعتــداءات واالنتهــاكات عــىل 

املســجد األقــى أكــث مــن )45 ( انتهــاكاً، وتــم تحويــل مدينــة القــدس - خاصــة وســطها وبلدتهــا القدميــة ومحيطهــا - إىل ثكنــة عســكرية، 

وواصــل االحتــالل عرقلتــه ومنعــه للجنــة إعــامر املســجد األقــى مــن القيــام بأعــامل الرتميــم26.

املطلب الثاين: االنتهاكات املاّسة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

2016، نرش عىل املوقع االلكرتوين:  https://www.ochaopt.org/ar . بتاريخ 2016/12/9. 

23. املصدر السابق.  

24  . تقرير » حالة املعابر يف قطاع غزة من 1-11-2016 وحتى 30--11 2016 »،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غزه، 2016/12/27.

25  . تقرير »حصاد النشاطات االستيطانية ومصادرة األرايض يف العام 2016«، مركز عبد الله حوراين للدراسات والتوثيق، 2017/1/3. 

26  . تقرير » االعتداءات واالنتهاكات االرسائيلية عىل املقدسات خالل العام 2016«، وزارة األوقاف اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم، كانون الثاين. 2016.    
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

الفرع األول: االنتهاكات املاسة بالحق يف التعليم

اســتمر اســتهداف ســلطات االحتــالل للمســرية التعليميــة وحــق املواطــن يف التعليــم، مــا أعــاق دور وزارة الرتبيــة والتعليــم يف أدائهــا لعملهــا 

ويف تنفيذهــا للخطــط والربامــج املرســومة وتحقيــق األهــداف املنشــودة بشــأنها.  إذ اعتــدت قــوات االحتــالل خــالل الفــرتة مــن 1/1/ 2016 

وحتــى 2016/11/30 عــىل حــواىل )76908( طــالب وطالبــات وحــواىل )2391( معلــامً ومعلمــة، حيــث تنوعــت تلــك االعتــداءات مــا بــن 

القتــل، الجــرح، االعتقــال، االحتجــاز، اإلقامــة الجربيــة، التأخــري عــىل الحواجــز والحرمــان مــن الوصــول اآلمــن للمــدارس مــن خــالل إغــالق 

الحواجــز والبوابــات وإقامــة الحواجــز الطيــارة.  فيــام تعــرض حــواىل )210( مــدارس العتــداء واحــد عــىل األقــل خــالل العــام، حيــث تنوعــت 

االعتــداءات مــا بــن اقتحــام وإطــالق الرصــاص الحــي واملطــاط والغــاز وإلحــاق الخســائر املاديــة باملــدارس، وتعطيــل الــدوام ســواء كان 

بشــكل كيل أو جــزيئ وإصــدار اإلخطــارات بحــق املــدارس27. تعــددت أشــكال االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الطلبــة واملعلمــن خــالل العــام 

يف خــرق فاضــح للمواثيــق والقوانــن واألعــراف الدوليــة الخاصــة بالحــق يف التعليــم، وميكــن تلخيصهــا كاآليت: 

اســتهداف الحــق يف الحيــاة: حيــث استشــهد )26( فلســطينياً مــن بينهــم طلبــة ومعلمــون واداريــون، وبلــغ عــدد الجرحــى )1037( جريحــاً 

مــن الطلبــة، فيــام جــرح )52( معلــامً وموظفــا إداريــا، حيــث تنوعــت اإلصابــات مــا بــن إطــالق الرصــاص الحــي، والرصــاص االســفنجي، 

والرصــاص املطاطــي، والــرب املــربح، باإلضافــة إىل استنشــاق العــرشات مــن الطلبــة للغــاز املســيل للدمــوع، ومنهــم مــن تعــرض لالختنــاق 

ألكــث مــن مــرة وخاصــة معلمــي مركــز الخــزف ومعلــامت مدرســة »ذو النوريــن« يف الخليــل وطالبــات مدرســة »الزهــراء«.

ــم فــرض الحبــس املنــزيل عــىل )5( طــالب، فيــام اعتقــل )17( معلــامً ومعلمــة  ــة، وت ــاً وطالب ــغ عــدد املعتقلــن )149( طالب االعتقــال: بل

وإداريــا، وبلــغ عــدد الطلبــة الذيــن تعرضــوا لعمليــة اختطــاف مــن قبــل املســتوطنن 4 طــالب.  انعــدام الوصــول اآلمــن: تــم تأخــري)345( 

معلــامً ومعلمــة و)1467( طالبــاً وطالبــة بســبب الحواجــز العســكرية وإغــالق البوابــات اإللكرتونيــة، مــا أدى إىل هــدر )1407( حصــص 

تعليميــة. التعطيــل الــكيل والجــزيئ: بلــغ عــدد املــدارس التــي تعطــل فيهــا الــدوام جزئيــاً )28( مدرســة، بواقــع )135( اعتــداء، وأســفر ذلــك 

عــن هــدر )1211( حصــة تعليميــة. أمــا املــدارس التــي تــم تعطيــل الــدوام فيهــا بشــكل كيل فبلــغ )19( مدرســة بواقــع )20( يومــاً تعليميــاً 

وأســفر ذلــك عــن هــدر )1370( حصــة تعليميــة.

الهــدر التعليمــي: ســاهمت إجــراءات االحتــالل التعســفية مــن خــالل إغــالق الحواجــز واملناطــق بأوامــر عســكرية بإعاقــة مــرور الطلبــة 

واملعلمــن، ومهاجمــة واقتحــام املــدارس، وإطــالق الرصــاص، والقنابــل املســيلة للدمــوع والصوتيــة يف تعطيــل الــدوام وضيــاع مــا يقــارب الـــ 

)3988( حصــة تعليميــة.  كــام اعتــدى جنــود االحتــالل عــىل )75( مدرســة بواقــع )216(، منهــا إطــالق القنابــل املســيلة للدمــوع، والقنابــل 

ــة، واقتحــام ســاحات  ــداء بالــرب املــربح عــىل املعلمــن والطلب ــة، واالعت ــة، والرصــاص باتجــاه ســاحات املــدارس والغــرف الصفي الصوتي

املــدارس والتهديــد بإغالقهــا، وتدفــق امليــاه العادمــة عــىل املــدارس، والتمركــز أمــام املــدارس وإصــدار األصــوات املزعجــة.

الفرع الثاين: االنتهاكات املاّسة بالحق يف العمل

يقــدر حجــم العاملــة الفلســطينية يف االقتصــاد اإلرسائيــيل بحــواىل )137( ألــف عامــل ال يحمــل ثلثهــم تصاريــح العمــل الالزمــة، وحســب 

إحصائيــات اإلدارة العاملــة للتشــغيل يف وزارة العمــل فقــد بلــغ عــدد العــامل الذيــن يحملــون تصاريــح عمــل رســمية وقانونيــة )67 ألفــاً( 

تقريبــاً، يعمــل )30( ألفــاً منهــم تقريبــاً يف املســتوطنات ال تتوفــر لديهــم أدىن رشوط العمــل الالئــق بهــم وظروفــه. 

ينظــم بروتوكــول باريــس االقتصــادي امللحــق باتفــاق نقــل الســلطات والصالحيــات )أوســلو( موضــوع العــامل الفلســطينين يف إرسائيــل، 

وينــص عــىل جملــة مــن االلتزامــات واملســتحقات التــي تقــع عــىل عاتــق كل طــرف تجــاه العــامل، ومــن أهــم هــذه املســتحقات املفــرتض 

أن تحــول للحكومــة الفلســطينية بشــكل دوري ومبــارش، العائــدات الريبيــة املســتقطعة، إضافــة إىل رســوم طابــع التأمــن الصحــي، الــذي 

تحّصلــه ســلطات االحتــالل مــن العــامل الفلســطينين.

27  . تقرير » الجوانب التي أثرت فيها االنتهاكات اإلرسائيلية خالل العام 2016 عىل أداء الوزارة«، صادر عن وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية رام الله،  كانون الثاين. 2017.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

ــوزارة العمــل فــإن العــامل الذيــن يحملــون تصاريــح عمــل مشــمولون بحكــم بروتوكــول باريــس االقتصــادي بالتأمــن الصحــي  ووفقــاً ل

الحكومــي الفلســطيني، يف حــن ال يلتــزم الجانــب اإلرسائيــيل بتحويــل أي مــن األمــوال التــي يقتطعهــا مــن رواتبهــم لهــذا الغــرض، وكذلــك 

ــك املســتحقات أو  ــة الحكومــة الفلســطينية املتــرر األكــرب، ســواء نتيجــة التالعــب بتل ــا جعــل خزين ــة األخــرى، م االقتطاعــات الريبي

نتيجــة لعــدم تحويــل مــا تجبيــه دولــة االحتــالل لهــا. وتعــد قضيــة رســوم التأمــن الصحــي مثــاالً عــىل تالعــب ســلطات االحتــالل التــي 

تقــوم باســتقطاع )93( شــيكالً شــهرياً مــن كل عامــل داخــل أرايض الـــ 48، عــىل أن يتــم تحويلهــا إىل الحكومــة الفلســطينية التــي تقــوم 

بدورهــا بشــمل هــؤالء العــامل يف التأمــن الصحــي الحكومــي، إال أن تلــك األمــوال ال يتــم تحويلهــا يف الوقــت الــذي تقــوم بــه الحكومــة 

بتغطيــة العــالج لهــؤالء العــامل وعائالتهــم28.

ــاة لعــامل فلســطينين داخــل الخــط  ــة وف ــم رصــد )24( حال ــات التشــغيل يف وزارة العمــل ت ــة لخدم ــات اإلدارة العام وحســب إحصائي

األخــر، ســقط بعضهــم مــن مبــاٍن مرتفعــة وبعضهــم اآلخــر تــويف نتيجــة إطــالق قــوات االحتــالل الرصــاص عليهــم، وقــد احتلــت دولــة 

االحتــالل الرتتيــب الثالــث يف نســبة الحــوادث يف قطــاع البنــاء نتيجــة للتنفيــذ غــري الفعــال لإلجــراءات والعقوبــات املخففــة بحــق املخالفــن 

مــن أصحــاب العمــل اإلرسائيليــن وعــدم التزامهــم مبعايــري الصحــة والســالمة املهنيــة والنقــص يف عــدد مفتــي العمــل ولوائــح االتهــام 

املقدمــة بحــق املشــغلن االرسائيليــن، مــا يظهــر  تخليــاً مطلقــاً عــن مصــري العــامل الفلســطينين مــن جانــب دولــة االحتــالل.

بلــغ عــدد إصابــات العمــل يف صفــوف العــامل الفلســطينين داخــل الخــط األخــر )468( إصابــة، حولتهــا وزارة العمــل إىل اللجــان الطبيــة 

ــة  ــذر معرف ــن املتع ــل، وم ــح عم ــون تصاري ــن ال يحمل ــامل الذي ــن الع ــرية م ــة كب ــة إىل وجــود فئ ــطينية. باإلضاف ــة الفلس يف وزارة الصح

عددهــم، يتــم حملهــم ونقلهــم وإلقاؤهــم عــىل الحواجــز االرسائيليــة حــال تعرضهــم إلصابــات العمــل يف ورش العمــل االرسائيليــة؛ بغيــة 

تهــرّب املشــّغل االرسائيــيل مــن تحمــل التبعــات الناتجــة عــن إصاباتهــم. كــام تتــم مصــادرة الحقــوق االجتامعيــة للعــامل الفلســطينين يف 

إرسائيــل وحجــز أمــوال الرائــب والتأمــن الصحــي والتوفــريات )املدخــرات( منــذ شــهر آذار2016 مــن قبــل دائــرة املدفوعــات اإلرسائيليــة 

ووزارة املاليــة اإلرسائيليــة بحّجــة تراكــم الطلبــات املقدمــة مــن العــامل بوســاطة محامــن، وذلــك بعــد قــرار املحكمــة اإلرسائيليــة القــايض 

بأحقيــة تقديــم العامــل طلــب الحصــول عــىل مســتحقاته وهــو عــىل رأس عملــه وبحوزتــه تريــح عمــل ســاري املفعــول، ومل يكــن معمــوالً 

بهــذا قبــل شــهر آذار2016 ، وتقــدر مســتحقات العــامل الفلســطينين التــي ميتنــع الجانــب اإلرسائيــيل عــن دفعهــا مبليــارات الشــواكل.

باإلضافــة إىل مامرســة التمييــز بــن العــامل الفلســطينين مــع نظرائهــم اإلرسائيليــن، حيــث يتــم اســتغاللهم يف األعــامل الشــاقة واألنشــطة 

الخطــرة حيــث متنــح 70 % مــن التصاريــح للعــامل الفلســطينين للعمــل يف قطاعــات البنــاء وأعــامل التنظيــف والزراعــة، يف الوقــت الــذي 

يخصــص العمــل يف قطاعــات الصناعــة والخدمــات للعــامل االرسائيليــن. وتقــوم الــرشكات األمنيــة الخاصــة العاملــة عــىل املعابــر بإغــالق 

املســالك أمــام العــامل مــا يــؤدي اىل التزاحــم واالكتظــاظ عــدا اإلذالل عــىل الحواجــز والتفتيــش الجســدي لبعضهــم29.

الفرع الثالث: انتهاكات الحق يف السكن

يعــاين مــا يقــارب الـــ )51( ألــف مواطــن فلســطيني مــن التهجــري يف قطــاع غــزه، وذلــك نتيجــة تدمــري منازلهــم خــالل العــدوان اإلرسائيــيل 

ــاً  ــارب الـــ )1620( مواطن ــا يق ــة، تــرر م ــة الغربي ــف مواطــن.  ويف الضف ــة بحــواىل )90( أل ــك مقارن عــىل القطــاع يف العــام 2014، وذل

فلســطينياً، بينهــم )772( طفــالً جــرّاء عمليــات الهــدم والتهجــري القــرسي التــي مارســتها ســلطات االحتــالل، والتــي وصلــت لحــواىل )1114( 

عمليــة هــدم ملنــازل ومنشــآت فلســطينية أكــث مــن نصفهــا ممــول مــن املجتمــع الــدويل نفســه. بلغــت أعــىل نســبة هــدم خــالل العــام 

2016 يف محافظــة القــدس، )31( % مــن إجــاميل نســبة الهــدم يف باقــي أنحــاء الضفــة الغربيــة30. كــام ارتفــع عــدد إخطــارات الهــدم ليصــل 

إىل )771( إخطــاراً، مقارنــة مــع )701( إخطــار بالهــدم يف العــام 2015. 

28 . تقرير»العــامل داخــل أرايض الـــ 48. إرسائيــل تــرسق وفلســطن تدفــع الثمــن«، املوقــع االلكــرتوين لوكالــه االنبــاء الفلســطينية وفــا، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx . نــرش بتاريــخ 

.2016/5/6

29 . كتاب وزارة العمل بخصوص االنتهاكات االرسائيلية بحق العامل الفلسطينين،بتاريخ 2016/1/15  

30 . ملخص للتقرير السنوي الصادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان حول أبرز االنتهاكات واالعتداءات اإلرسائيلية يف العام 2016، رام الله. 2017/1/4.
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ــة فلســطينية،  ــت حــوايل )361( عائل ــل املؤقــت طال كــام بلغــت إخطــارات اإلخــالء حــواىل )310( إخطــارات، شــملت إخطــارات بالرتحي

ــاً لتجمعــات فلســطينية إال أن  وذلــك بحجــة إجــراء تدريبــات عســكرية.  وكان الجانــب الفلســطيني قــد تقــدم بـــ )14( مخططــاً هيكلي

اإلدارة املدنيــة مل توافــق عليهــا، ويبلــغ عــدد املخططــات الفلســطينية املقدمــة منــذ العــام 2011 حــواىل )97( مخططــاً متــت املصادقــة 

عــىل أربعــة مخططــات منهــا فقــط. 

ويف الوقــت الــذي متــت فيــه املصادقــة النهائيــة أو األوليــة عــىل )115( مخططــاً تنظيميــاً اســتيطانياً جديــداً اشــتملت عــىل حــواىل )5000( 

وحــدة اســتيطانية جديــدة، متــت املوافقــة للجانــب الفلســطيني يف املقابــل عــىل رخصتــي بنــاء فقــط مــن بــن أكــث مــن )1000( طلــب 

رخصــة بنــاء تــم التقــدم بهــا للبنــاء يف املنطقــة املصنفــة »ج«31. 

الفرع الرابع: انتهاكات الحق يف بيئة نظيفة 

اســتمرّت انتهــاكات ســلطات االحتــالل للبيئــة الفلســطينية متســببة بالــرر لعنــارص البيئــة كافــة، ذات تأثــري بعيــد املــدى عليهــا بشــكل 

يهــدد التــوازن البيئــي عمومــا، وتســاهم يف اســتنزاف البيئــة الفلســطينية وتــرتك أرضارهــا عــىل األرض واإلنســان عىل حــٍد ســواء.  يتســبب 

تحكــم ســلطات االحتــالل يف املعابــر والحــدود يف اإلرضار بالبيئــة الفلســطينية بشــكل بالــغ، مــا مــن شــأنه متكــن تهريــب النفايــات الصلبــة 

والخطــرة اىل األرايض الفلســطينية املحتلــة والســعي إىل تحويلهــا إىل مكــب للنفايــات اإلرسائيليــة، وهنــاك اعتــداءات وانتهــاكات ممنهجــة 

ومربمجــة ترتكبهــا ســلطات االحتــالل خــالل العــام. قامــت ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية بتقديــم شــكوى ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل إىل 

األمانــة العامــة لســكرتارية اتفاقيــة »بــازل« الدوليــة بشــأن التحكــم يف نقــل النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا، بوصــف ســلطات االحتــالل 

طرفــاً يف االتفاقيــة ملنــع نقــل نفايــات خطــرة ألرايض الغــري. 

وقــد تضمنــت الشــكوى اتهامــاً لســلطات االحتــالل بنقــل نفايــات خطــرة إىل أرايض دولــة فلســطن عــرب عمليــة تهريــب غــري قانونيــة مــا 

ــداءات عــىل  ــة، وتســعى فلســطن إىل الضغــط عــىل ســلطات االحتــالل وإدانتهــا ووقــف مامرســاتها.  توالــت االعت يشــكل مخالفــة دولي

األرض الفلســطينية بحجــة حاميــة التنــوع الحيــوي، وتــم إغــالق بعــض املناطــق واعتبارهــا محميــات طبيعيــة كــام يف منطقــة وادي األردن 

وطوبــاس. 

وقامــت ســلطات االحتــالل مبصــادرة وتجريــف أراٍض فلســطينية ألغــراض عســكرية واســتيطانية، مــا تســبب بآثــار ســلبية بعيــدة املــدى عىل 

البيئــة الفلســطينية، عــدا مــا يتســبب بــه نهــب املــوارد الطبيعيــة وأهمهــا مصــادر امليــاه الفلســطينية مــن إلحــاق اإلرضار بقطــاع الزراعــة 

وقــدرة الفلســطينين عــىل الحصــول عــىل ميــاه الــرشب مــا يقــود إىل تفاقــم الجفــاف ونقــص امليــاه. 

وتســتمر اآلثــار والتداعيــات الدامئــة لالســتيطان واملســتوطنات وجــدار الضــم والتوســع العنــري عــىل األرض والبيئــة الفلســطينية وتهديــد 

ــث  ــا، حي ــري وحاميته ــع العن ــة املحيطــة باملســتوطنات أو جــدار الضــم والتوس ــارص البيئ ــتغالل بعــض عن ــة اس ــة، وإعاق ــاة الربي الحي

يتــم تريــف امليــاه العادمــة وميــاه املســتوطنات الصناعيــة امللوثــة والخطــرية يف األوديــة واألرايض الفلســطينية مؤديــة إىل تلويــث امليــاه 

واملزروعــات كــام يحصــل يف منطقــة ســلفيت وقلقيليــة )وادي قانــا( وبيــت لحــم )وادي فوكــن( وغريهــا.

باإلضافــة إىل املخاطــر املحدقــة بالبيئــة نتيجــة إقامــة االحتــالل عــرشات املصانــع داخــل مســتوطناته يف الضفــة الغربيــة، خاصــة مــا يخــص 

منهــا املنتجــات الكيامويــة.  وبحســب إحصائيــات فلســطينية رســمية؛ فــإن »إرسائيــل« تقيــم )20( منطقــة صناعيــة تضــم عــرشات املصانــع 

يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة وأكثهــا خطــورة تقــع يف منطقــة )جيشــوري( الصناعيــة يف منطقــة طولكــرم32. 

املطلب الثالث: االستمرار يف فرض الحصار الخانق عى قطاع غزه والتسبب برتدي الوضع اإلنساين

ــداءات  ــف األمنــاط، وتنوعــت اعت ــه ومــن مختل ــق علي ــار الحصــار الخان ــوايل مــن آث ــام العــارش عــىل الت عــاىن قطــاع غــزة املحــارص للع

31  . املصدر السابق.

32 .تقرير »شكوى ضد االحتالل لنقله نفايات خطرة إىل الضفة«، املركز الفلسطيني لإلعالم، عىل املوقع االلكرتوين:  https://www.palinfo.com نرش بتاريخ 2016/11/13. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

ــر،  ــرْض البح ــطينين يف ُع ــن الفلس ــرض للصيادي ــدودي والتع ــط الح ــن الرشي ــة م ــق القريب ــل يف املناط ــن التوغ ــا ب ــالل م ــلطات االحت س

ــا.  ــم منه ــاء عبوره ــطينين أثن ــال الفلس ــة واعتق ــر الحدودي ــالق املعاب ــكام إغ ــة إىل إح باإلضاف

وتواصلــت االنتهــاكات املتعلقــة باالســتهداف املنظــم للمدنيــن مــن مزارعــي وســكان املناطــق الحدوديــة بشــكل هــدد حياتهــم وحــرم 

عــرشات األرس مــن مصــدر رزقهــا، كــام عــاىن مواطنــو القطــاع مــن نقــص امليــاه وتواصــل قطــع الكهربــاء باإلضافــة إىل أن عمليــة إعــادة 

إعــامر القطــاع مــا زالــت تــراوح مكانهــا نظــراً ملنــع ســلطات االحتــالل إدخــال مــواد البنــاء الالزمــة لهــا. 

ــه وإليــه خاّصــة  ــدة حركــة األفــراد والبضائــع من ــه مقيّ تســتمر ســلطات االحتــالل يف فــرض حصارهــا الخانــق عــىل قطــاع غــزه ومواطني

املســاعدات اإلنســانية ومــواد البنــاء الالزمــة إلعــادة إعــامره إثــر عــدوان العــام 2014.  وواصلــت ســلطات االحتــالل اعتداءاتهــا عــىل قطــاع 

غــزة مــن خــالل أعــامل تجريــف وتخريــب األرايض الزراعيــة املحاذيــة للمناطــق الحدوديــة.  كــام اســتمرّت اعتــداءات الــزوارق الحربيــة 

عــىل مراكــب الصياديــن وإطــالق النــريان باتجاههــم وإصابــة عــدد منهــم واعتقالهــم، عــدا اعتقــال العــرشات اثنــاء مرورهــم عــرب حاجــز 

بيــت حانــون »إيريــز«.

 الفرع األول: تقييد مرور املرىض للعاج خارج قطاع غزة

تأثــر القطــاع الصحــي بالحصــار؛ حيــث تــم حرمــان أعــداد كبــرية مــن املــرىض ومــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن تلقــي العــالج كشــكل 

مــن أشــكال العقــاب الجامعــي، يف مخالفــة واضحــة للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. وقــام االحتــالل بالعديــد 

مــن اإلجــراءات التــي تعيــق مــرور املــرىض داخــل املعــرب، عــدا عمليــات االعتقــال العديــد مــن املــرىض وعرضهــم عــىل جهــاز املخابــرات 

يف محاولــة البتزازهــم ومســاومتهم عــىل الســامح لهــم باملــرور مقابــل تزويدهــم مبعلومــات ذات طابــع أمنــي. وســجل اعتقــال ســلطات 

االحتــالل لـــ )9( مــرىض و)5( مرافقــن ملــرىض بعــد حصولهــم عــىل تصاريــح للمــرور عــرب معــرب بيــت حانون/ايريــز33.

وارتفــع عــدد املــرىض الذيــن رفضــت ســلطات االحتــالل طلباتهــم للحصــول عــىل تصاريــح للمــرور عــرب حاجــز بــن حانون/إيريــز لتلقــي 

ــات  ــغ عــدد الطلب ــح، وبل ــا نســبته 50 60- % مــن إجــاميل عــدد املتقدمــن للحصــول عــىل التصاري العــالج، وشــكل مــرىض الرسطــان م

املقدمــة حــواىل )26.277( طلبــاً، متــت املوافقــة عــىل )16.289( طلبــاً منهــا، بينــام تــم رفــض )1725( طلبــاً، مقارنــة بـــ)1244( طلبــاً يف العام 

2015، وبقيــت الطلبــات األخــرى للفحــص34. 

كشــف تقريــر أصدرتــه منظمــة الصحــة العامليــة يف آب 2016 عــن تقديــم )2394( طلبــاً للحصــول عــىل تصاريــح للمــرىض للخــروج مــن 

غــزة عــرب حاجــز إيريــز ملواعيــد املستشــفيات يف آب/أغســطس متــت املوافقــة فقــط عــىل ٪60.3، وهــو أدىن معــدل للموافقــة منــذ أيــار 

2009. أمــا بالنســبة ملــرور العاملــن يف مجــال الصحــة اإلنســاين فمــن بــن )10( طلبــات للحصــول عــىل تصاريــح تــم قبــول )6( منهــا ورفــض 

)3( وبقــي واحــد منهــا معلقــاً. كــام مل يتلــق )764( مريضــا أي مــا نســبته ٪32 أي رد بخصــوص العــالج، منهــم )199( طفــالً و)88( مــن 

كبــار الســن35. 

وتــم رفــض واحــد مــن كل اثنــن مــن طلبــات املرافقــن للمــرىض او تأخريهــم، وجــاء معــدل املوافقــة عــىل تصاريــح للمرافقــن للمــرىض 

٪51.2، وتــم رفــض ٪8.6  منهــم، ومل يتــم الــرد عــىل مــا نســبته ٪40.2 منهــم. كــام تســتجوب املخابــرات اإلرسائيليــة - يف كثــري مــن الحــاالت 

- املــرىض الغزيــن ومرافقيهــم عــىل حاجــز بيــت حانون/إيريــز، وتــم خــالل شــهر آب – كمثــال – طلــب املخابــرات اإلرسائيليــة مقابلــة 24 

مريضــاً، بينهــم 4 إنــاث36 .

مــن جهــة أخــرى، تبــن أن مــا نســبته 65 % مــن املــرىض الذيــن متنعهــم ســلطات االحتــالل مــن الســفر عــرب معــرب بيــت حانون/إيريــز لتلقي 

33 .  بيان صحايف صادر عن مركز امليزان »وفاة طفل مريض وارتفاع أعداد املرىض املمنوعن من السفر لتلقي العالج«، غزه، 2017/1/22.

34. املصدر السابق.

35  . تقرير صادر عن منظمة الصحة العاملية حول التطورات عىل مستوى القطاع الصحي يف قطاع غزة عن شهر اب/اغسطس، اكتوبر/ترشين األول 2016.

36  . املصدر السابق.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

العــالج الــالزم يف مستشــفيات الداخــل املحتــل هــم مــن املــرىض املصابــن بالرسطــان ونصفهــم مــن النســاء، حيــث إن هنــاك مــا يقــارب 

الـــ )548( مــن املريضــات املصابــات بالرسطــان تقدمــن خــالل العــام 2016 بتصاريــح للســفر لتلقــي العــالج يف مشــايف القــدس والضفــة 

الغربيــة، منهــن 287 مريضــة مل تتــم املوافقــة عــىل طلباتهــن، وقامــت ســلطات االحتــالل برفــض تصاريــح )125( ألســباب أمنيــة37.  

ــفى  ــم األورام مبش ــجلة يف قس ــهرية املس ــاالت الش ــدد الح ــت ع ــض، وبلغ ــو)14600( مري ــزة نح ــاع غ ــان يف قط ــرىض الرسط ــدد م بلغ ع

الشــفاء نحــو )130( حالــة شــهرياً.  ويعــد منعهــم مــن الســفر اســتخفافاً بحياتهــم وحكــامً عليهــم باملــوت، خاصــة مــن يتلقــى منهــم عــالج 

)الهريســتن البيولوجــي( كل )21 يومــاً( يف مشــفى املطلــع يف مدينــة القــدس38.  

الفرع الثاين: االعتداء عى الصيادين

ضمــن سياســة االنتهــاكات املتواصلــة وانتهــاج العقوبــات الجامعيــة ضــد املدنيــن الفلســطينين يف قطــاع غــزة، والحصــار البحــري الشــامل 

الــذي تفرضــه ســلطات االحتــالل عــىل القطــاع، يــأيت اســتهداف الصياديــن واالنتهــاكات املوجهــة ضدهــم وحرمانهــم مــن حقهــم يف العمــل، 

حيــث يتــم حرمــان الصياديــن الفلســطينين مــن مامرســة الصيــد وتشــديد الخنــاق عليهــم. 

عــاىن الصيــادون الفلســطينيون يف قطــاع غــزه مــن اســتمرار اعتــداءات القــوات البحريــة االرسائيليــة عليهــم أثنــاء قيامهــم بالصيــد يف ميــاه 

بحــر غــزة يف ســعيهم للبحــث عــن رزقهــم، حيــث هــدف التضييــق عليهــم إىل محاربتهــم يف ســبل عيشــهم وحرمانهــم مــن مامرســة حقهــم 

يف العمــل وإعاقــة ذلــك. 

ــة  ــا تســبب يف إصاب ــم، م ــريان باتجاهه ــا، وإطــالق الن ــد واحتجازه ــوارب الصي ــرتاض ق ــم، واع ــق عليه ــم والتضيي ــك يف مالحقته ــل ذل متث

الصياديــن ووقــوع األرضار الجســيمة يف معــدات وقــوارب الصيــد، عــدا االعتــداء عــىل الصياديــن واعتقالهــم وتوقيفهــم والتحقيــق معهــم 

ــة39. ــة االرسائيلي دون ان يشــكلوا أي خطــر عــىل قــوارب البحري

ــزوارق املطاطيــة حتــى شــاطئ  ــار عليهــم ومالحقتهــم بال كــام تــم رصد )141( حادثــة اعتــداء عــىل الصياديــن الفلســطينين بإطــالق الن

القطــاع واعتقالهــم يف ُعــرض البحــر، أدت تلــك الحــوادث إىل إصابــة )26( صيــاداً واعتقــال )135( آخريــن، تــم خاللهــا االســتيالء عــىل )43( 

قــارب صيــد وتخريــب معــدات الصيــد يف )14( حادثــاً، كــام تــم حرمــان الصياديــن مــن تجــاوز مــا مســافته )3( أميــال عــن شــاطئ غــزة40 .

ــه تعــد االعتــداءات عــىل الصياديــن الفلســطينين يف  ينتهــك حرمــان الصياديــن مــن حقهــم يف العمــل جملــة حقوقهــم اإلنســانية، وعلي

ــن  ــة الســكان املدني ــوق اإلنســان والخاصــة بحامي ــدويل لحق ــون ال ــدويل، والقان ــون اإلنســاين ال ــد القان ــاكاً ســافراً لقواع ــزة انته قطــاع غ

ــة  ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال ــاً للعه ــاة واألمــن والســالمة الشــخصية وفق ــا الحــق يف العمــل والحــق يف الحي وحقوقهــم، مبــا فيه

ــا.   ــاً فيه ــة االحتــالل طرف ــي تعــد دول ــة والت ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي والسياســية والعهــد ال

الفرع الثالث: أزمة الكهرباء

ــات  ــن، وأدت املامرس ــك الح ــذ ذل ــة من ــكلة جدي ــبب يف مش ــا تس ــاع، م ــاء يف القط ــد الكهرب ــة تولي ــالل محط ــوات االحت ــتهدفت ق اس

والسياســات اإلرسائيليــة ضــد ســكان القطــاع إىل حرمــان مواطنــي القطــاع مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية والخدمــات األساســية كالعمــل 

والصحــة والتعليــم وامليــاه والــرف الصحــي. كــام تســبب انقطــاع التيــار الكهربــايئ املتواصــل وتقليــص ســاعات التغذيــة بســقوط العديــد 

مــن القتــىل واملصابــن يف أحــداث مرتبطــة بتلــك املشــكلة نتيجــة الســتخدام املولــدات ووســائل اإلنــارة البديلــة41 .

37 .  تقرير اعالمي حول مريضات الرسطان يف قطاع غزة، كانون األول 2016.

38  .  تريح صحايف للدكتور أحمد أبو هويل رئيس الجمعية الفلسطينية لرعاية مريض الرسطان نرشت عىل نبأ برس، غزة، بتاريخ 2016/6/28. 

39  . تقرير خاص  »االعتداءات االرسائيلية ضد الصيادين الفلسطينين يف قطاع غزة«، املركز الفلسطيني لحقوق االنسان، غزه، 2016/11/28.

ــزة،  ــان، غ ــوق االنس ــزان لحق ــز املي ــام 2016«، مرك ــالل الع ــزة خ ــاع غ ــاين يف قط ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــد حق ــيل لقواع ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــاكات ق ــاص »انته ــر خ 40.  تقري

.2017/1/10

41  . تقريــر خــاص حــول »انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لقواعــد حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف قطــاع غــزة خــالل العــام 2016«، مركــز امليــزان لحقــوق االنســان، غــزه، 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

يشــكل التيــار الكهربــايئ عصــب الحيــاة، وألزمــة الكهربــاء يف القطــاع انعكاســاتها الســلبية عــىل واقــع حيــاة املواطنــن فيــه يف ظــل التدهــور 

املســتمر لألوضــاع املعيشــية وألوضــاع حقــوق اإلنســان لنحــو مليــوين إنســان يعيشــون يف ظــل حصــار شــامل، حيــث يرتبــط ذلــك بالتمتــع 

بجملــة واســعة مــن حقــوق اإلنســان، فنتيجــة للكثافــة الســكانية يف القطــاع ومحدوديــة األرايض؛ تــم اللجــوء إىل منــط الســكن العامــودي، 

حيــث يعيــش ســكان القطــاع واقعــاً أليــامً وقاســياً يف ظــل انقطــاع التيــار الكهربــايئ الــذي يرتبــط وصولــه بحصولهــم عــىل امليــاه يف الشــقق 

الســكنية، وتشــغيل مصاعدهــا، والقــدرة عــىل التمتــع ومامرســة مختلــف الحقــوق مــن بينهــا الحــق يف الحيــاة، والحــق يف الصحــة، والحــق 

يف امليــاه، والحــق يف الغــذاء، والحــق يف التعليــم، ويف مســتوى معيــي مالئــم وغريهــا مــن الحقــوق.

املطلب الرابع: انتهاكات االحتال بحق مدينة القدس ومواطنيها والسياسات التهويدية فيها  

قامــت ســلطات االحتــالل بتصعيــد اعتداءاتهــا القمعيــة ومامرســاتها التعســفية ضد املواطنــن الفلســطينين وممتلكاتهــم يف مدينــة القــدس، 

واســتمرت يف سياســتها التهويديــة والعمــل عــىل تغيــري معــامل املدينــة املقدســة، كــام اســتمرت يف التضييــق عــىل املواطنــن الفلســطينين يف 

املدينــة مــن خــالل فــرض الرائــب والغرامــات واملخالفــات املرتفعــة القيمــة، والســعي ألرسلــة التعليــم واملناهــج، وسياســة ســحب هويــات 

مواطنيهــا وســن قوانــن جديــدة ومصــادرة املمتلــكات وهــدم املنــازل، الهادفــة لتهجــري املقدســين وإحــالل املســتوطنن مكانهــم. 

ــدام  ــم إع ــال ت ــم )7( أطف ــن بينه ــاً يف محافظــة القــدس، م ــل )24( مواطن ــالل بقت يف إطــار اســتهداف املقدســين قامــت ســلطات االحت

معظمهــم ميدانيــاً عــىل الحواجــز العســكرية املنتــرشة يف أحيــاء مدينــة القــدس كافــة والبلــدات املحيطــة بهــا، وقامــت ســلطات االحتــالل 

باحتجــاز جثامــن الشــهداء ومنــع األهــايل مــن رؤيتهــم ودفنهــم داخــل قراهــم وبلداتهــم وفقــا لألصــول اإلنســانية. كــام تعــرض املواطنــون 

ــاً مــن مجمــوع املعتقلــن خــالل  ــة منهــا، حيــث تعــرض لالعتقــال )2029( مواطن املقدســيون للمالحقــة واالعتقــاالت التعســفية واإلداري

العــام، مــن بينهــم )757( طفــالً، و)79( امــرأة42.

 وضمــن سياســة تطبيــق العقوبــات والتضييــق عــىل املواطنــن املقدســين قامــت بلديــة االحتــالل مبضاعفــة تعرفــة »األرنونــا« بنحــو خمســة 

أضعافهــا فيــام يخــص »العقــارات الفارغــة«، كــام قــام االحتــالل بقطــع مخصصــات التأمــن الوطنــي عــن مرابطــن ومرابطــات يف املســجد 

األقــى، كــام تعرضــوا لالعتقــال، وأبعــدوا عــن باحاتــه. مــن جهــة اخــرى، ويف ظــل فــرض ســلطات االحتــالل لإلجــراءات والقيــود املشــددة 

إلصــدار رخــص البنــاء الخاصــة بالفلســطينين يف القــدس، قامــت ســلطات االحتــالل خــالل العــام 2016 بهــدم مــا يقــارب الـــ )309( منــازل 

ومنشــآت، بحجــة عــدم الرتخيــص، مــا أدى ترشيــد عــرشات العائــالت الفلســطينية.  

وأعلنــت ســلطات االحتــالل عــن مخططــات لربــط مدينــة القــدس باملســتوطنات املحيطــة بهــا جنوبــاً وشــامالً بشــبكة القطــارات الخفيفــة، 

كــام تــم الــرشوع يف بنــاء كنيــس يســمى »جوهــرة إرسائيــل« يف حــي الــرشف يف قلــب البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، وذلــك عــىل أنقــاض 

وقــف إســالمي، وبنــاء تاريخــي إســالمي مــن العهــد العثــامين واململــويك باإلضافــة إىل هــدم موظفــي ســلطة اآلثــار اإلرسائيليــة عــدة قبــور 

يف بــاب الرحمــة الواقعــة يف الجانــب الرشقــي مــن األقــى، وتــم نبــش قبــور وتحطيــم شــواهد قبــور أخــرى يف املقــربة.

ــك ضمــن مخطــط القــدس  ــاء آالف الوحــدات االســتيطانية يف مســتوطنات القــدس ومحيطهــا وذل ــالل عــىل بن وصادقــت ســلطات االحت

ــذي ســيقام عــىل  ــة القــدس«، ال ــا »مــرشوع وجــه القــدس«، أو »بواب ــة ومنه ــد املدين ــد مــن مشــاريع تهوي ــة إىل العدي الكــربى، باإلضاف

مســاحة )211( دومنــاً، يف املدخــل الغــريب ملدينــة القــدس، وســيضم مراكــز تجاريــة وســياحية وفنــادق ومراكــز ترفيهيــة.  كــام تــم الكشــف 

ــن خــالل  ــا، م ــة املقدســة وتهويده ــامل املدين ــة، وطمــس مع ــس اليهودي ــن الكن ــع م ــى إىل مجم ــط األق ــل محي ــن مخططــات لتحوي ع

ــدء  ــة اىل ب ــرباق«، باإلضاف ــط »ال ــس آخــر قــرب حائ ــاء كني ــط الغــريب وبن ــار مــن الحائ ــس يهــودي عــىل بعــد أمت ــط إلقامــة كني التخطي

إكــامل »بيــت شــرتاوس« جنــوب املســجد، مــا أدى إىل تدمــري وتخريــب آثــار عريقــة مــن الفــرتات اإلســالمية، كــام أقــرت املحكمــة املركزيــة 

اإلرسائيليــة للشــؤون اإلداريــة مــرشوع »بيــت الجوهــر« التهويــدي«.

.2017/1/10

42   . تقرير » حصاد االنتهاكات االرسائيلية يف العام 2016«، مركز عبد الله حوراين للدراسات والتوثيق نرش بتاريخ 2017/1/3.



40

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2016

وعملــت جمعيــة »عطــريت كوهانيــم« االســتيطانية عــىل االســتيالء عــىل عــدد كبــري مــن منــازل املواطنــن يف منطقــة وادي حلــوة يف ســلوان، 

مــن خــالل أوراق ومســتندات مــزورة، وبدعــم مــن بلديــة االحتــالل. كــام أعلــن عــن مخطــط تهويــدي ملــرشوع حفــر نفــق ســياحي جديــد 

تحــت حــي وادي حلــوة يف منطقــة ســلوان، وصــودق عــىل مخطــط جمعيــة »العــاد االســتيطانية« املنــوي إقامتــه عــىل مدخــل حــي وادي 

حلــوة ببلــدة ســلوان، والــذي يهــدف إلقامــة مبنــى ضخــم الســتخدامات دائــرة اآلثــار اإلرسائيليــة.  وتكريســا لتهويــد املدينــة قامــت وزارة 

ــرة  ــدس ومظه ــة الق ــيحية يف مدين ــع اإلســالمية واملس ــا املواق ــة منه ــدس الغي ــة الق ــياحية ملدين ــة س ــداد خارط ــة بإع ــياحة اإلرسائيلي الس

ــدة  ــري أســامء شــوارع يف البل ــالل بتغي ــة.  كــام قامــت ســلطات االحت ــة، والســياحية اليهودي ــن الديني ــد، واألماك ــس، واملعاب عــرشات الكن

القدميــة مبدينــة القــدس، حيــث كان آخرهــا أحــد املفــارق بشــارع الــواد، وقامــت ســلطات االحتــالل بتغيــري أســامء نحــو )300( شــارع منــذ 

احتاللهــا للمدينــة املقدســة.  

املطلب الخامس: السياسات االستيطانية التوسعية )املستوطنات وجدار الضم والتوسع العنري( واعتداءات املستوطنني

ــيل يف األرض  ــتيطان اإلرسائي ــأن االس ــراره بش ــخ 2016/12/23 ق ــداً بتاري ــام 2016 وتحدي ــات الع ــدويل يف نهاي ــن ال ــس األم ــدر مجل أص

الفلســطينية املحتلــة. وقــد طالــب القــرار بوقــف النشــاط االســتيطاين اإلرسائيــيل يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وشــدد عــىل أن مجلــس 

األمــن لــن يعــرتف بــأي تغيــريات عــىل خطــوط الرابــع مــن يونيو/حزيــران 1967، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالقــدس املحتلــة. كــام تــم يف 

العــام 2016 اإلعــالن عــن )3882 ( دومنــاً عــىل انهــا ارايض دولــة ويتــم حاليــا زراعــة تلــك األرايض مــن قبــل املســتوطنن43.  كــام صــدر 

ــاً رقــم )34( الخاصــة بدعــم وتشــجيع االســتيطان. ــد عــىل 20 قــراراً حكومي خــالل العــام 2016 مــا يزي

قامــت ســلطات االحتــالل خــالل العــام مبحــاوالت ســن القوانــن الهادفــة إىل ضــم الضفــة الغربيــة عــرب إنفــاذ القانــون اإلرسائيــيل عــىل 

املســتوطنات، ورشعنــة الســيطرة عــىل األرايض الفلســطينية ضمــن مــا عــرف باســم »قانــون التســوية« وتكثيــف الدعــم الحكومي للمشــاريع 

االســتيطانية، وتحويــل املبالــغ املاليــة الضخمــة كدعــم إضــايف لهــا، وصلــت قيمتهــا )2( مليــار شــيكل، وأصبحــت تكلفــة املســتوطن الواحــد 

تســاوي وفقــاً لســلطات االحتــالل خمســة أضعــاف اإلنفــاق عــىل الفــرد يف دولــة االحتــالل.

بلــغ عــدد املســتوطنن يف العــام 2016 حــواىل )620000(، وبلــغ عــدد الســكان يف مســتوطنات القــدس حــواىل ) 218000( مســتوطن مقابــل 

ــغ عــدد  ــة بلغــت )4.1 %(. كــام بل ــادة طبيعي ــة، مبعــدل زي ــة الغربي حــواىل )402000( مســتوطن هــم عــدد ســكان مســتوطنات الضف

ــد عــىل )570( موقعــاً اســتيطانياً تشــمل )174( مســتوطنة. ــة يف العــام 1967 مــا يزي املواقــع االســتيطانية يف األرايض الفلســطينية املحتل

كــام تواصلــت اعتــداءات املســتوطنن؛ وتــم رصــد مــا يقــارب الـــ )505( اعتــداءات ضــد الفلســطينين، منهــا )300( اعتــداء عــىل املواطنــن 

الفلســطينين وممتلكاتهــم، عــدا )265( اعتــداء عــىل األماكــن الدينيــة جــاءت عــىل شــكل اقتحامــات متكــررة للمســجد األقــى.  وتــم رصــد 

قيــام ســلطات االحتــالل مبــا يقــارب الـــ )798 ( اعتــداء عــىل األماكــن الدينيــة توزعــت مــا بــن منــع رفــع األذان، ومنــع الصــالة واقتحامــات 

متعــددة لألماكــن الدينيــة. 

43.  ملخص للتقرير السنوي الصادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان حول أبرز االنتهاكات واالعتداءات االرسائيلية يف العام 2016، رام الله، 2017/1/4.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان 

توصيات
بعد استعراض جملة االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني، تويص الهيئة دولة فلسطن القيام باآليت: 

مطالبــة الحكومــة الفلســطينية الضغــط عــىل املجتمــع الــدويل للعمــل الجــاد عــىل إنهــاء االحتــالل الحــريب اإلرسائيــيل طويــل األمــد . 1

لــألرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967 كافــة، باعتبــاره ســببا رئيســاً فيــام يقــرتف مــن انتهــاكات وعقوبــات جامعيــة ممنهجــة 

يف ســائر األرايض الفلســطينية املحتلــة، ويشــكل عائقــاً أمــام حــق الشــعب الفلســطيني يف إقامــة دولتــه ويف تقريــر مصــريه الــذي 

كفلتــه املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان كافــة.

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية مبناشــدة الــدول األطــراف املتعاقــدة عــىل اتفاقيــات جنيــف األربــع التدخــل للضغــط وإللــزام . 2

ســلطات االحتــالل باحــرتام هــذه االتفاقيــات، واحــرتام كرامــة االنســان.

ــة األرسى وتســليط الضــوء عــىل معاناتهــم يف ســجون االحتــالل، بعقــد مؤمتــر دويل . 3 دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل تفعيــل قضي

ــال  ــة لألطف ــفية خاص ــة التعس ــاالت الجامعي ــة االعتق ــف سياس ــالل لوق ــة االحت ــىل دول ــط ع ــدويل الضغ ــع ال ــه املجتم ــب في يطال

ــم. ــرة بحقه ــن الجائ ــاء القوان ــم وإلغ ــم والضغــط عليه ــم كتعذيبه ومامرســاتها املمنهجــة بحقه

دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل مامرســة جهودهــا الدوليــة للضغــط عــىل دولــة االحتــالل الحــرتام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، . 4

ــة  ــة لحرك ــره كاف ــح معاب ــاء الحصــار املشــّدد املفــروض عــىل قطــاع غــزة، وفت ووقــف اســتخدام سياســة العقــاب الجامعــي، وإنه

األفــراد والبضائــع، ووضــع قضيــة تصاريــح املــرىض الغزيــن عــىل رأس ســلم أولوياتهــا والضغــط عــىل الجانــب اإلرسائيــيل يف هــذا 

االتجــاه.

ــة . 5 ــدة ملامرس ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــىل ال ــط ع ــة للضغ ــية الالزم ــود الدبلوماس ــام بالجه ــطينية للقي ــة الفلس ــوة الحكوم دع

ضغوطهــا عــىل دولــة االحتــالل لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الــدويل 2334 بشــأن االســتيطان، والــذي طالــب بالوقــف الفــوري لــكل 

ــة. ــة يف األرض الفلســطينية املحتل األنشــطة االســتيطانية اإلرسائيلي

دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل مامرســة الضغــوط عــىل دولــة االحتــالل لتمكــن الفلســطينين مــن الوصــول إىل املناطــق املصنفــة . 6

»ج« وتخفيــف القيــود املفروضــة عــىل مواطنيهــا.

دعــوة ســلطة جــودة البيئــة إىل العمــل عــىل رصــد وتوثيــق االنتهــاكات االرسائيليــة بحــق البيئــة الفلســطينية وإعــداد ملــف حولهــا . 7

للتمكــن مــن مســاءلة ســلطات االحتــالل دوليــاً والضغــط لوقــف االعتــداءات عــىل البيئــة الفلســطينية.

دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل تفعيــل دور الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية العامــة يف توثيــق مامرســات االحتــالل وانتهاكاتــه . 8

ومــا متثلــه مــن تحــٍد ومعيــق أســايس يف قيامهــا باملهــام املنوطــة، كل حســب اختصاصــه.

ــلطات . 9 ــاكات س ــاع، وانته ــىل األوض ــالع ع ــة لالطّ ــطينية املحتل ــارة األرض الفلس ــدة إىل زي ــم املتح ــن لألم ــن الخاص ــوة املقرري  دع

ــة. ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــب واتخ ــن كث ــا ع ــان فيه ــوق اإلنس ــالل لحق االحت

دعــوة األمــم املتحــدة إلنشــاء فريــق مــن الخــرباء الدوليــن لتحديــد اآلليــات الالزمــة لتقديــم الحاميــة للفلســطينين تحــت االحتــالل . 10

يف األرض الفلســطينية املحتلــة.

اســتمرار جهــود دولــة فلســطن يف مقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب االرسائيليــن أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة، واســتمرار الجهــود . 11

الوطنيــة وعمــل املؤسســات الحقوقيــة يف رصــد جرائــم االحتــالل االرسائيــيل وتوثيقها.

ــان . 12 ــق اإلنس ــة بح ــاكات االرسائيلي ــح االنته ــان إىل فض ــوق اإلنس ــال حق ــطة يف مج ــة والناش ــة واإلعالمي ــات الحقوقي ــوة املؤسس دع

ــه. ــة بحق ــالل القمعي ــىل لجــم مامرســات االحت ــل ع الفلســطيني والعم
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفصل األول

 المتغيّر في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام 2016

المبحث األول: الحق في الحياة
يُعــّد الحــق يف الحيــاة، واحــداً مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي كفلتهــا االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات 

ــوين  ــار القان ــث اإلط ــن حي ــام 2016، م ــالل الع ــطن خ ــة فلس ــاة يف دول ــق يف الحي ــة الح ــم حال ــيتم تقيي ــث س ــذا املبح ــة. يف ه الوطني

الــدويل والوطنــي واملتغــريات يف هــذا الشــأن، واالنتهــاكات التــي مســت بهــذا الحــق، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، 

وإجــراءات املســاءلة واملحاســبة املتخــذة ملنتهكيــه. ويف الختــام ســيتم وضــع عــدد مــن التوصيــات الهادفــة إىل تصويــب إجــراءات دولــة 

فلســطن يف إعاملهــا لهــذا الحــق.

املطلب األول: املتغي يف اإلطار القانوين للحق يف الحياة 

يرصــد هــذا املطلــب املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الحيــاة، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات التــي طــرأت عــىل االلتزامــات الدوليــة 

لدولــة فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة تعنــى بهــذا الحــق، ومــن حيــث إعدادهــا وتقدميهــا 

للتقاريــر إىل الجهــات الدوليــة ذات العالقــة مبوجــب التزاماتهــا يف هــذا املجــال، وكذلــك، مــن خــالل رصــد املتغــريات التــي طــرأت عــىل 

القانــون الوطنــي يف مجــال حاميتــه للحــق يف الحيــاة.

الفرع األول: املتغي يف اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ  أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الحيــاة، فلــم تصــادق أو تنضــم إىل أيــة وثيقــة جديــدة.  

واليــزال الحــق يف الحيــاة مرتبطــاً بنــص املــادة )6( مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية التــي تنــص عــىل أن:

1. الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعىل القانون أن يحمى هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 

2. ال يجــوز يف البلــدان التــي مل تلــغ عقوبــة اإلعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إال جــزاء عــىل أشــد الجرائــم خطــورة وفقــاً للترشيــع النافــذ 

وقــت ارتــكاب الجرميــة وغــري املخالــف ألحــكام هــذا العهــد والتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة واملعاقبــة عليهــا. وال يجــوز تطبيــق 

هــذه العقوبــة إال مبقتــى حكــم نهــايئ صــادر عــن محكمــة مختصــة...

3. ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

كــام نصــت املــادة )10( مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 2006 عــىل أنــه »تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد أن لــكل 

إنســان الحــق األصيــل يف الحيــاة، وتتخــذ جميــع التدابــري الروريــة لضــامن متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فعليــا بهــذا الحــق عــىل قــدم 

املســاواة مــع اآلخريــن«.  
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”
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ونصت املادة )6( من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 عىل أن:

1. تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصيالً يف الحياة. 

2. تكفل الدول األطراف إىل أقى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

 يف حن مل تتضمن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( للعام 1979 ألي أحكام خاّصة بالحق يف الحياة.

الفرع الثاين: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني

مل تُجــِر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة، ومل تســّن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز حاميــة الحــق يف الحيــاة، وذلــك وفــق 

االلتزامــات املرتتبــة عليهــا يف العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية. وبالتــايل، فبقيــت نصــوص القانــون األســايس املعــدل وقوانــن 

العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة نافــذة، وتشــكل املظلــة القانونيــة الوطنيــة الرئيســة لحاميــة الحــق يف الحيــاة يف دولــة فلســطن، 

بالرغــم مــن القصــور الــذي يعــرتي نصــوص هــذه الترشيعــات وانتهاكهــا للحــق يف الحيــاة مــن خــالل فرضهــا لعقوبــة اإلعــدام عــىل الكثــري 

مــن األفعــال التــي ســبق أن أوضحناهــا يف تقاريــر أخــرى ســابقة44. يفــرض عــدد مــن القوانــن النافــذة يف فلســطن عقوبــة اإلعــدام عــىل 

ــات  ــون العقوب ــم )76( لســنة 1936، وقان ــات رق ــون العقوب ــم )16( لســنة 1960، وقان ــات رق ــون العقوب ــم وال ســيام قان عــرشات الجرائ

الثــوري لســنة 1979 الــذي يُعمــل بــه يف املحاكــم العســكرية الفلســطينية. ومل يطــرأ أي تطــور يذكــر عــىل عقوبــة اإلعــدام يف أرايض دولــة 

فلســطن مــن الناحيــة القانونيــة، فالقوانــن النافــذة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة ال تــزال تفــرض عقوبــة اإلعــدام عــىل كثــري مــن 

األفعــال. 

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الحياة 

الفرع األول: الوفيات غي الطبيعية يف إطارها العام )الوفيات حسب تقرير الرشطة ووزارة العمل(

وفــق املعلومــات التــي ســجلتها وزارة العمــل، بلــغ عــدد الوفيــات يف أماكــن العمــل يف الضفــة الغربيــة )13( حالــة وفــاة، تركــز مــا نســبته 

ــر الرشطــة  ــة وفــاة يف أماكــن العمــل داخــل الخــط األخــر45 . وبحســب تقري 46 % منهــا يف قطــاع اإلنشــاءات، باإلضافــة إىل )24( حال

الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة الخــاص بالعــام 2016 والصــادر بتاريــخ 2017/2/1، بلــغ عــدد حــاالت القتــل التــي رصدهــا التقريــر )43( 

ــاث(، ووفــاة )159( شــخصاً نتيجــة  ــة انتحــار )12 ذكــراً و6 إن ــر إىل وقــوع )18( حال ــاث(. كــام أشــار التقري ــاة )35 ذكــراً و8 إن ــة وف حال

حــوادث الســري. مــن جانــب آخــر، مل يــرد الهيئــة أي معلومــات مــن الرشطــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة حــول الوفيــات التــي ســجلتها  يف 

العــام 201646.

الفرع الثاين: الوفيات يف ظروف غي طبيعية )توثيقات الهيئة(

مــن خــالل املعلومــات األوليــة التــي ســجلها باحثوهــا بنــاء عــىل التحقيقــات األوليــة لجهــاز الرشطــة التــي أعقبــت حــاالت الوفــاة غــري 

الطبيعيــة، وأكــد بعضهــا النيابــة العامــة، رصــدت الهيئــة )180( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة، كان منهــا )41( إلنــاث و)50( ألطفــال، 

وذلــك باملقارنــة مــع )161( حالــة وفــاة رصدتهــا يف العــام 2015، كان منهــا )26( حالــة إلنــاث و)49( ألطفــال. وكانــت الهيئــة قــد اســتقبلت 

)25( شــكوى متعلقــة بالحــق يف الحيــاة، )4( يف الضفــة الغربيــة و)21( يف غــزة، حيــث كان معظمهــا متعلقــاً بأحــكام اإلعــدام التــي صــدرت 

عــن املحاكــم العســكرية واملدنيــة يف قطــاع غــزة47.

44  . للمزيــد حــول ذلــك راجــع: عــامر الدويــك، »عقوبــة اإلعــدام يف فلســطن بــن الترشيعــات الســارية واملواثيــق الدوليــة«، الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان. 1999. ومعــن شــحدة دعيــس، 

» مراجعــة قانونيــة لعقوبــة اإلعــدام يف النظــام القانــوين الفلســطيني«. الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان. 2010.

45  . كتاب وزارة العمل  الذي يحمل تاريخ 2017/1/15 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/393/ 2016 بتاريخ 2016/12/8.

46  . كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/400 بتاريخ 2016/12/8.

ــح  ــة الصــادر بتاري ــان الهيئ ــن القســام يف قطــاع غــزة يف بي ــل كتائــب عــز الدي ــخ 2016/2/7  مــن قب ــة إعــدام محمــود شــتيوي بتاري ــد  االطــالع عــىل أحــكام اإلعــدام، راجــع قضي 47 . للمزي
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفرع الثالث: خلفيات الوفيات

توزعت حاالت الوفاة عى الخلفيات التالية:

أوالً: القتل عى خلفية ما يسّمى »رشف العائلة«

مل تســجل الهيئــة ســوى حالــة وفــاة واحــدة ضمــن هــذا التصنيــف، مــا يشــري إىل انخفــاض يف عــدد الوفيــات عــىل هــذه الخلفيــة مقارنــة 

بالعــام 2015، إذ يظهــر مــن املعطيــات ســالفة الذكــر أن هنــاك )5( حــاالت وفــاة إلنــاث يف العــام 2016 ظلــت ظــروف وفاتهــن غامضــة 

حتــى تاريخــه بواقــع )3( يف الضفــة الغربيــة، وتقــوم النيابــة العامــة بالتحقيــق يف ظــروف )2( منهــن يف حــن متــت إحالــة امللــف الثالــث 

إىل القضــاء دون وضــوح التهمــة. و)2( يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ( 9) حــاالت وفــاة إلنــاث ظلــت غامضــة يف العــام 2015. مــا يفــرض عــىل 

النيابــة العامــة كجهــة رســمية مختصــة التحقيــق يف أســباب هــذه الوفيــات، واملســارعة يف الكشــف عــن الجنــاة يف الحــاالت التــي يثبــت أن 

فيهــا شــبهة جرميــة.

ثانياً: وفيات عى خلفية شجارات عائلية

اســتمّر عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة عــىل خلفيــة الشــجارات والنزاعــات العائليــة هــذا العــام باالرتفــاع مقارنــة بالعــدد املســجل 

يف العــام 2015، حيــث وصلــت هــذا العــام الـــ )38( حالــة )21 يف قطــاع غــزة و17 يف الضفــة الغربيــة( ، وذلــك باملقارنــة بـــ )37( حالــة يف 

العــام 2015 )14 يف قطــاع غــزة و23 يف الضفــة الغربيــة(.

ثالثاً: وفيات بحجة التعاون مع العدو

 مل تســجل الهيئــة هــذا العــام أيضــا أيــة حالــة وفــاة بحجــة التعــاون مــع العــدو، وذلــك باملقارنــة بـــ )5( حــاالت وفــاة عــىل هــذه الخلفيــة 

وقعــت يف العــام 2014، وجميعهــا وقعــت يف قطــاع غــزة. 

رابعاً: وفيات تنفيذاً ألحكام اإلعدام 

نفــذ حكــم اإلعــدام بحــق ثالثــة مواطنــن يف قطــاع غــزة؛ فبتاريــخ 2016/5/31 نفــذ حكــام اإلعــدام الصــادران عــن املحكمــة املدنيــة بحــق 

كل مــن: محمــد فتحــي عثــامن )29 عامــا(، رفــح، ويوســف محمــد ابــو شــملة )38( ســنة، ســكان الوســطى - غــزة، ونفــذ يف نفــس التاريــخ 

حكــم إعــدام آخــر صــادر عــن املحكمــة العســكرية بحــق املواطــن أحمــد حلمــي رشاب، )43( ســنة، خــان يونــس. 

خامساً: وفيات عى خلفية إساءة استعامل الساح

 ســجلت الهيئــة هــذا العــام وفــاة )8( مواطنــن نتيجــة إلســاءة اســتعامل الســالح بــن املواطنــن، )4( منهــا يف قطــاع غــزة و)4( يف الضفــة 

الغربيــة، كان منهــا حالــة واحــدة ألنثــى، وحالــة واحــدة لطفــل. باملقارنــة مــع )9( حــاالت عــىل ذات الخلفيــة يف العــام 2015، كانــت )6( 

منهــا يف قطــاع غــزة و)3( حــاالت يف الضفــة الغربيــة، وكان منهــا )2( حالــة إنــاث و)6( أطفــال، إضافــة إىل ذلــك ســجلت الهيئــة ارتفاعــاً 

ملحوظــاً يف عــدد الوفيــات نتيجــة إســاءة اســتعامل الســالح مــن قبــل األشــخاص املكلفــن إنفــاذ القانــون مقارنــة بالعــام املــايض، فعــىل 

الرغــم مــن عــدم تســجيلها أيــة حالــة ضمــن هــذا التصنيــف العــام 2015، إال أنهــا ســجلت )5( حــاالت هــذا العــام.

سادساً: وفيات يف ظروف غامضة

 ســجلت الهيئــة هــذا العــام 23 حالــة وفــاة يف ظــروف غامضــة )6 حــاالت منهــا يف قطــاع غــزة و17 حالــة يف الضفــة الغربيــة، 3 أطفــال 

و5 انــاث(48 ، باملقارنــة مــع 32 حالــة وفــاة مــن هــذا القبيــل يف العــام 2015 )9 حــاالت منهــا يف قطــاع غــزة و23 حالــة يف الضفــة الغربيــة، 

منهــم 7 أطفــال و9 إنــاث(.

48. حالتان يف قطاع غزة و)3( يف الضفة.
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سابعاً: وفيات عى خلفية عدم اتباع إجراءات السامة العامة

ــري وملحــوظ، حيــث وصــل العــدد  ــاع إجــراءات الســالمة العامــة بشــكل كب ــة عــدم اتب ــات عــىل خلفي ــة يف تســجيل وفي اســتمرّت الهيئ

املســجل عــىل هــذه الخلفيــة )68( حالــة وفــاة )33 حالــة يف قطــاع غــزة و35 حالــة يف الضفــة الغربيــة، 22 منهــا إنــاث و33 منهــا أطفــال(. 

كــام كان بــن هــذه الحــاالت )12( حالــة وفــاة يف مــكان العمــل الــذي يجــب أن تخضــع لرقابــة وإرشاف وزارة العمــل49، وذلــك مقارنــة بـــ 

)61( حالــة عــىل هــذه الخلفيــة يف العــام 2015 )21 حالــة يف غــزة و40 حالــة يف الضفــة الغربيــة، 6 حــاالت منهــا إنــاث و30 حالــة أطفــال(.

يف هــذا العــام أيضــا شــكلت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتّبــاع إجــراءات الســالمة العامــة النســبة األكــرب مــن حجــم الوفيــات التي ســجلتها 

الهيئــة يف ظــروف غــري طبيعيــة عــىل غــرار العامــن الفائتــن 2015 و2014، يليهــا يف العــدد الوفيــات التــي تقــع أثنــاء أو بســبب الشــجارات 

العائليــة، ومــن ثــم الوفيــات الغامضــة. هــذا األمــر يشــري إىل أن إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة املتخــذة مــن الجهــات الرســمية، كــوزارة 

العمــل والهيئــات املحليــة املختلفــة، ال تــزال دون املســتوى املطلــوب وال تــؤدي اىل خفــض عــدد الوفيــات مــن هــذه الفئــة، مــا يفــرض 

عــىل هــذه الجهــات كافــة القيــام بــدور رقــايب فّعــال عــىل املواقــع التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات، وال ســيام الوفيــات التــي تقــع يف أماكــن 

العمــل، والوفيــات التــي تقــع يف بــرك أو حفــر امتصاصيــة منتــرشة، وكذلــك القيــام بــدور توعــوي تثقيفــي للمواطنــن مــن أجــل الحــد مــن 

وقــوع مثــل هــذه الوفيــات، ال ســيام فيــام يخــص اســتخدامات الكهربــاء وأدوات التدفئــة يف فصــل الشــتاء.

ثامناً: وفيات نتيجة شبهة اإلهامل الطبي

 عــادت الوفيــات نتيجــة اإلهــامل الطبــي يف الظهــور يف رصــد الهيئــة، بعــد أن خلــت منهــا قوائــم الوفيــات يف ظــروف غــري طبيعيــة للعــام 

2014، وتســجيل الهيئــة لحالتــن مــن هــذا القبيــل يف العــام 2015.  فقــد بلــغ عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة نتيجــة شــبهة اإلهــامل 

الطبــي لهــذا العــام )8( حــاالت، )6( منهــا يف قطــاع غــزة )4 منهــا ألطفــال و3 إلنــاث(، و)2( حالــة وفــاة لبالغــن )ذكــر وانثــى( يف الضفــة 

الغربيــة50. 

تاسعاً: وفيات السجون وأماكن االحتجاز

 رصــدت الهيئــة )3( حــاالت وفــاة يف الســجون وأماكــن االحتجــاز )حالــة واحــدة يف قطــاع غــزة واثنتــان يف الضفــة الغربيــة(، وجميعهــا 

لذكــور بالغــن، مقارنــة بـــ )4( وفيــات يف الســجون وأماكــن االحتجــاز العــام 2015 )حالــة واحــدة يف غــزة و3 حــاالت يف الضفــة الغربيــة، 

وجميعهــا أيضــا لذكــور بالغــن(51. 

عارشاً: وفيات نتيجة االنتحار

رصــدت الهيئــة وفــاة )11( شــخصاً تبــن مــن تحقيقــات الرشطــة والنيابــة العامــة أنهــا عــىل خلفيــة انتحــار املتــوىف؛ كان منهــا )7 ( ذكــور 

و)4 ( إنــاث، و)2( أطفــال. توزعــت مــن الناحيــة الجغرافيــة عــىل )8( حــاالت يف قطــاع غــزة و)3( حــاالت يف الضفــة الغربيــة. يف حــن أشــار 

تقريــر الرشطــة يف الضفــة الغربيــة الصــادر يف2017/2/1 إىل تســجيله )18( حالــة انتحــار )12 ذكــراً و8 إنــاث(.

حادي عرش: وفيات عى خلفيات أخرى

ســجلت الهيئــة )8( حــاالت وفــاة يف األنفــاق، وجميعهــا يف غــزة لذكــور بالغــن. مقارنــة بـــ )4( حــاالت يف العــام 2015 وجميعهــا يف غــزة 

لذكــور بالغــن باســتثناء طفــل واحــد. كــام ســجلت الهيئــة حالــة وفــاة واحــدة ناجمــة عــن انفجــار أجســام مشــبوهة/ عبــوات ناســفة 

وقعــت يف غــزة بحــق طفــل ذكــر، وذلــك يف انخفــاض واضــح عــن مــا ســجلته يف العــام 2015، حيــث وصــل العــدد املســجل آنــذاك )6( 

اشــخاص وجميعهــا يف غــزة، منهــا حالــة وفــاة واحــدة ألنثــى، وحالتــان ألطفــال. وكذلــك انخفــاض واضــح عــن مــا ســجلته يف العــام 2014، 

49  . وثقت وزارة العمل )13 (حالة وفاة وفق ما ظهر سابقا .

50. للمزيد االطالع عىل الحق يف الصحة من هذا التقرير. 

51 .  للمزيــد حــول وفيــات الســجون ومراكــز االحتجــاز ميكــن االطــالع عــىل تقريــر  تقــيص الحقائــق  » حــول األحــداث التــي وقعــت يف مدينــة نابلــس خــالل شــهر آب 2016 . الهيئــة املســتقلة 

.http://ichr.ps/ar/1/7 لحقــوق اإلنســان . 2016. منشــور عــىل الصفحــة االلكرتونيــة للهيئــة
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حيــث ســجلت يف ذلــك العــام وقــوع )10( حــاالت وفــاة. كــام ســجلت الهيئــة وفــاة )3( أشــخاص، منهــم واحــد يف قطــاع غــزة و)2( يف 

الضفــة الغربيــة، تبــن مــن تحقيقــات النيابــة أنهــا كانــت عــىل خلفيــة جنائيــة، منهــا وفــاة أنثــى واحــدة، مقارنــة بـــ )3( حــاالت وفــاة 

ســجلتها يف العــام 2015 كانــت جميعهــا يف الضفــة الغربيــة.

جدول بتصنيفات الوفيات حسب توثيقات الهيئة

)2016 مقارنة بـ 2015(

ضفةغزةأطفالإناثذكورإجاميلتصنيفات الوفاة

201520162015201620152016201520162015201620152016تصنيفات الوفاة

322323189573962317الوفاة يف ظروف غامضة

000000000000الوفاة بحجة التعاون مع العدو

484800104800الوفاة داخل األنفاق

الوفاة لعدم اتّباع إجراءات 

السالمة العاّمة
61685446622303321334035

37383434343614212317الوفاة يف شجارات عائلية

وفيات أجسام مشبوهة/ 

عبوات ناسفة 
615110216100

030300000300عقوبة اإلعدام

الوفاة نتيجة إساءة استعامل 

السالح من املكلفن إنفاذ 

القانون

151500001104

434300001132الوفاة يف أماكن االحتجاز 

الوفاة نتيجة إساءة استعامل 

السالح من املواطنن
987721616434

0110704020803الوفاة نتيجة االنتحار 

332211000132جنايئ

000000000000الوفاة نتيجة اقتتال داخيل

الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ 

الطبي
280424040622

الوفاة عىل خلفية ما يسّمى 

رشف العائلة
210021001110

1611801341382642495063949886املجموع
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع الرابع: اإلعدام

أحكام املحاكم وتنفيذها وتصنيفاتهم من حيث السن والجنس

البلدالعمراالسمالرقم
الجهة التي أصدرت 

الحكم
تاريخ التوقيفتاريخ الحكمالتهمة

مدين/ 

عسكري

مصادقة الرئيس 

والتنفيذ

1
أحمد محمود 

فارس جحا
غزة 23

املحكمة العسكرية / 

حضوري 

التخابر مع جهات 

معادية 
مدين 13/1/20162/4/2014

2
حسام محمود 

فارس جحا
غزة 30

املحكمة العسكرية 

/غيايب 

التخابر مع جهات 

معادية 
13/1/2016

فار من وجه 

العدالة 
مدين 

3
محمد محمود 

فارس جحا
غزة 28

املحكمة العسكرية 

/غيايب 

التخابر مع جهات 

معادية 
13/1/2016

فار من وجه 

العدالة 
مدين 

4
كامل محمود 

حمودة الصبور  
غزة 58

املحكمة العسكرية 

/غيايب 

التخابر مع جهات 

معادية 
13/1/2016

فار من وجه 

العدالة 
مدين 

5
مازن يوسف 

صايل الكفارنة 
غزة 42

محكمة بداية غزة/

حضوري

القتل قصداً مع 

سبق اإلرصار 

إضافة للسلب 

وحمل أداة مؤذية 

والخطف بقصد 

القتل وحيازة 

مخدرات 

مدين 12/4/201617/4/2012

6
عصام حسن 

قشطه 
رفح52

املحكمة العسكرية 

الدامئة

التخابر مع جهات 

معادية 
مدين 18/4/201622/8/2014

7
وحيد سعيد 

اليمني أهل 
الوسطى 31

املحكمة العسكرية 

الدامئة

التخابر مع جهات 

معادية 
مدين 18/4/20167/7/2014

8

محمد بسام 

محمد 

الدربايش 

مدين 18/4/201627/3/2012  النصريات 31

9
ماهر عبد 

الكريم الرشفا 
59

غزة / 

التفاح 

املحكمة العسكرية 

الدامئة

التخابر مع جهات 

معادية 
مدين 19/7/201616/4/2014

10
محمود محمد 

عاشور الخري 
غزة  25

2016/8/17  القتل   بداية غزة
مدين  2015/5/15

2016/11/30القتل االستئناف 

11
نهلة غازي 

عوض أبو عنزة 
36

خان 

يونس
مدين 6/10/201631/1/2016القتلبداية خان يونس

12
تيسري محمد 

اللوح 
مدين 9/10/201612/11/2016القتلبداية خان يونسدير البلح 42
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

البلدالعمراالسمالرقم
الجهة التي أصدرت 

الحكم
تاريخ التوقيفتاريخ الحكمالتهمة

مدين/ 

عسكري

مصادقة الرئيس 

والتنفيذ

13

عادل عبد 

القادر سليم 

املدهون

54
خان 

يونس
العسكرية العليا 

التخابر مع جهات 

معادية 
مدين 17/10/201617/4/2011

14
معن محمد 

إبراهيم حميد
مدين  6/10/2016القتل باالشرتاك بداية خان يونسالشجاعية 33

15
حسام ربيع 

حسن قرقز
27

جباليا 

النزلة 
مدين 17/10/20162/5/2015القتل بداية غزة 

16
صبحي محمد 

صبحي شحادة
36

جباليا 

النزلة 
مدين 17/10/201612/1/2012القتل بداية غزة 

17
حسني محمود 

حسن شقورة
38

جباليا 

عسكر 
مدين 20/10/201618/2/2015القتل بداية غزة 

ســجلت الهيئــة )21( حكــامً باإلعــدام، جميعهــا صــدرت يف قطــاع غــزة، صــدر )17( حكــامً قضائيــاً )حالــة واحــدة منهــا بحــق أنثــى والبقيــة 

لذكــور بالغــن(، إضافــة إىل )4( أحــكام كانــت قــد صــدرت يف ســنوات ســابقة )3( أحــكام يف العــام 2015، وحكــم واحــد يف العــام 2010، 

متــت إجــراءات قضائيــة أخــرى بشــأنها يف العــام 2016.  وكانــت توزعــت األحــكام الصــادرة عــىل )9( أحــكام قضائيــة منهــا صــادرة عــن 

محاكــم عســكرية، و)9( أحــكام صــدرت عــن محاكــم مدنيــة، مقارنــة مــع صــدور )12( حكــامً باإلعــدام يف العــام املــايض 2015، ومصادقــة 

محكمــة النقــض يف قطــاع غــزة عــىل حكــم إعــدام آخــر كان قــد صــدر يف ســنوات ســابقة، وكانــت جميــع هــذه األحــكام قــد صــدرت بحــق 

ذكــور بالغــن، بواقــع )7( أحــكام منهــا عــن محاكــم مدنيــة )منهــا 5 يف قطــاع غــزة، وحكــامن يف الضفــة الغربيــة(، و)5( أحــكام إعــدام 

صــدرت عــن محاكــم عســكرية جميعهــا يف قطــاع غــزة، علــام أنــه ال يتوفــر لــدى املحاكــم العســكرية العديــد مــن ضامنــات املحاكمــة 

العادلــة املوجــودة يف املحاكــم املدنيــة.

بــرز هــذا العــام صــدور حكــم اإلعــدام األول بحــق امــرأة منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 1993. فبتاريــخ 5 ترشيــن األول مــن 

هــذا العــام أصــدرت محكمــة بدايــة خــان يونــس بقطــاع غــزة حكــام بإعــدام املواطنــة نهلــة غــازي أبــو عنــزة )26( عامــاً، عــىل خلفيــة 

إدانتهــا بقتــل زوجهــا، كــام شــملت القامئــة )8( أشــخاص مدنيــن تــم  إصــدار أحــكام إعــدام بحقهــم مــن املحكمــة العســكرية. )وفيــام يــأيت 

جــدول يوضــح أســامء املحكومــن باإلعــدام العــام 2016 واملحكمــة مصــدرة الحكــم(. مــن جانــب آخــر، نفــذت الحكومــة يف قطــاع غــزة 

هــذا العــام )3( أحــكام باإلعــدام بحــق ثالثــة مواطنــن مــن قطــاع غــزة، كانــت قــد أصدرتهــا املحاكــم يف العــام 2013 والعــام 2014، )2( 

منهــا صــادرة عــن محاكــم مدنيــة وواحــد صــادر عــن محكمــة عســكرية. وتــم تنفيــذ أحــكام اإلعــدام دون اســتكامل لإلجــراءات القانونيــة 

والدســتورية الــواردة يف القانــون األســايس الفلســطيني52. 

52  . سبق االشارة للمواطنن الذين نفذ بحقم اإلعدام خالل  العام 2016 يف وفيات الظروف غري الطبيعية املشار لها يف سياق سابق من هذا الحق.



52

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع الخامس: األشخاص الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام فيهم 

البلدالعمراالسمالرقم

الجهة التي 

أصدرت 

الحكم

تاريخ الحكمالتهمة
تاريخ 

التنفيذ

تاريخ 

مصادقة 

الرئيس

1
محمد فتحي محمد 

عثامن
رفح29

محكمة 

بداية خان 

يونس

القتل

2013/7/10 محكمه بداية خان 

يونس.
مل يصادق13/5/2016

2013/10/28 محكمة االستئناف. 

2015/6/11 محكمة النقض

2
يوسف محمد 

يوسف أبو شملة
الوسطى38

محكمة 

بداية دير 

البلح.

محاولة القتل 

واالعتداء بقصد 

السلب وحيازة 

متفجرات وحمل 

سالح ناري 

واالعتداء عىل 

مأمور البوليس

2013/10/24 محكمة البداية.

مل يصادق2016/5/31

2013/10/28 محكمة االستئناف.

2015/6/11 محكمة النقض

2015/3/2 محكمة النقض.

3
أحمد حلمي عبد 

القادر رشاب
43

خان 

يونس

املحكمة 

العسكرية 

الدامئة يف 

غزة
القتل والرسقة

مل يصادق2014/5/152016/5/31 املحكمة الدامئة.

الفرع السادس: االختفاء القرسي 

مل تســجل الهيئــة أي حــاالت اختفــاء قــرسي هــذا العــام، كــام مل تعــط النيابــة العامــة وال القضــاء والنيابــة العســكرية يف الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة أي معلومــات يف هــذا الخصــوص53.

املطلب الثالث: اإلجراءات والتدابي املّتخذة إلعامل الحق يف الحياة 

مل تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بالحــق يف الحيــاة، وخاصــة الربوتوكــول االختيــاري 

للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية املتعلقــة باإلعــدام. وأبقــت يف ذلــك عــىل التزاماتهــا الدوليــة الســابقة يف هــذا املجــال. يف إطــار 

تعزيــز حــال حقــوق اإلنســان ال ســيام حقــه يف الحيــاة، وضعــت دولــة فلســطن مجموعــة اإلجــراءات والتدابــري يف هــذا الصــدد:

الفرع األول: القرار بقانون بإنشاء محكمة استئناف عسكرية

بتاريــخ 29 كانــون األول مــن العــام 2016، صــادق رئيــس دولــة فلســطن عــىل القانــون املعــدل لقانــون أصــول املحاكــامت الثــوري للعــام 

1979، الــذي اســتحدث مبوجبــه محكمــة اســتئناف عســكرية، تنظــر يف القــرارات الصــادرة عــن املحاكــم العســكرية، الســيام أن أكــث أحــكام 

اإلعــدام تصــدر عــن املحاكــم العســكرية، وال يتــم اســتئنافها وفقــا لإلجــراءات القضائيــة املعتــادة يف القضــاء املــدين54 .

53  . كتــاب الهيئــة اىل نيابــة قطــاع غــزة رقــم ت.س/2016/405 بتاريــخ 2016/12/8. وكتــاب الهيئــة اىل القضــاء العســكري يف غــزة رقــم ت. س./2016/416 بتاريــخ 2016/12/21. وكتــاب الهيئــة 

اىل القضــاء العســكري يف الضفــة الغربيــة رقــم ت.س/2016/404 بتاريــخ 2016/12/8.

54  . يف رســالة بعثــت بهــا اىل القضــاء العســكري بتاريــخ 2017/1/7، تقدمــت الهيئــة بجزيــل شــكرها للجهــات املســؤولة عــىل اصــدار هــذا القــرار بقانــون ملــا لــه مــن أثــر يف حاميــة الحقــوق 

والحريــات والســيام حــق االنســان يف محاكمــة عادلــة.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــم العســكرية مــن خــالل  ــالت أخــرى تســمح بنقــض أحــكام املحاك ــة باتجــاه إجــراء تعدي ــة أن هــذا اإلجــراء خطــوة متقدم ــرى الهيئ ت

محكمــة النقــض املدنيــة. ففــي معــرض مشــاركتها يف نقــاش ترشيعــات األمــن، والســيام قانــون أصــول املحاكــامت الجزائيــة أمــام املحاكــم 

العســكرية يف العــام 2013، كانــت الهيئــة قــد طالبــت بــرورة نقــض األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم العســكرية وبخاصــة أحــكام اإلعــدام 

أمــام محكمــة القانــون/ محكمــة النقــض التــي تنقــض أمامهــا أحــكام املحاكــم املدنيــة.

الفرع الثاين: حول القواعد واللوائح التي تحكم استخدام القوة

ــون  ــابق كقان ــن الس ــذ م ــون الناف ــة يف القان ــد العام ــع للقواع ــوة يخض ــتخدام الق ــي اس ــوص وبق ــذا الخص ــكام به ــع أي أح ــم وض  مل يت

العقوبــات الثــوري للعــام 1979، وإىل تعليــامت وزيــر الداخليــة الفلســطينية الصــادرة يف العــام 2011 بالقــرار رقــم 211 املتضمن لـــ »مدونة 

قواعــد اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى األمــن الفلســطينية«. كــام أشــارت وزارة الداخليــة إىل أنــه يتــم إصــدار 

تعليــامت يف هــذا الشــأن بشــكل دائــم وعنــد تنفيــذ كل مهمــة، وعــدم إطــالق النــار إال يف الحــاالت املــّرح بهــا قانونــاً ويف حــاالت الخطــر 

ــة املشــرتكة تعليــامت  ــات املركزي ــاز أو غــرف العملي ــات يف كل جه ــي تصــدر عــن غــرف العملي ــات الت الشــديد. وتتضمــن أوامــر العملي

التــدرج يف اســتخدام القــوة والســالح النــاري55 . 

الفرع الثالث: حول مصادقة الرئيس عى أحكام اإلعدام: 

اســتمر رئيــس دولــة فلســطن يف عــدم املصادقــة عــىل أحــكام اإلعــدام التــي تصدرهــا املحاكــم، مــا ســاهم يف الحــد مــن حرمــان األشــخاص 

مــن حقهــم يف الحيــاة، رغــم أن الحكومــة يف قطــاع غــزة نفــذت ثالثــة أحــكام باإلعــدام كانــت قــد صــدرت يف أعــوام ســابقة دون مصادقــة 

الرئيــس عليهــا.

الفرع الرابع: إجراءات وتدابي وزارة العمل

أوضحــت وزارة العمــل جملــة التدابــري التــي اتخذتهــا بشــأن الحــق يف العمــل والتحقيقــات التــي أجرتهــا فيــام يخــص إصابــات العمــل مبــا 

فيهــا اإلصابــات التــي نجــم عنهــا حــاالت وفــاة، لكنهــا مل تضــع تصنيفــا مفصــال يصنــف طبيعــة اإلجــراءات املتخــذة وإذا مــا كان مــن شــأنها 
حاميــة الحــق يف الحيــاة56 .

الفرع الخامس: إجراءات وتدابي وزارة الخارجية

ضمن االجراءات والتدابري التي عملت عليها وزارة الخارجية إلعامل الحق يف الحياة57.

إرســال النســخة األخــرية مــن التقريــر املتعلــق باتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة إىل اللجنــة الفنيّــة مــن أجــل . 1

املراجعــة النهائيــة ورفعــه إىل رئيــس دولــة فلســطن لتقدميــه يف شــهر كانــون الثــاين للعــام 2017 اىل اللجنــة املعنيــة يف االمــم املتحــدة، 

ــر، والتــي رعتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة  رغــم أن املشــاورات الوطنيــة ملؤسســات املجتمــع املــدين حــول هــذا التقري

كانــت قــد متــت يف شــهر شــباط مــن العــام 2016.

ــة . 2 ــق باتفاقي ــر املتعل ــة والسياســية، والتقري ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال ــق بالعه ــر املتعل ــوزارة تعمــل عــىل التقري ــزال ال مات

ــام 2017.  ــة الع ــة يف بداي ــر للمشــاورات الوطني ــم عــرض هــذه التقاري ــع أن يت ــل لكــن مــن املتوق حقــوق الطف

ماتــزال الــوزارة تعمــل مــع الــرشكاء الحكوميــن عــىل إعــداد املســّودة األوىل للتقريــر املتعلــق بالربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق . 3

الطفــل بشــأن اشــرتاك األطفــال يف املنازعــات املســلحة.

تم خالل هذا العام االنتهاء من إعداد املسّودة األوىل من التقرير املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 4

55  . كتاب وزارة الداخلية رقم 386 بتاريخ 2017/2/19 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/388م2016 بتاريخ 2016/12/13.

56  . رد وزارة العمل بتاريخ 2017/1/15 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/393/ 2016 بتاريخ 2016/12/8. وللمزيد حول ذلك راجع الفصل املتعلق بالحق يف العمل يف هذا التقرير.

57  . كتاب وزارة الخارجية رقم 34549 بتاريخ 2016/12/19 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/387 بتاريخ 2016/12/8.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع السادس: إجراءات وتدابي الرشطة الفلسطينية

ــه قــام مبتابعــة )29279(  ــاد الجهــاز بأن ــاة، أف ــي يقــوم بهــا جهــاز الرشطــة فيــام يخــص الحــق يف الحي ــري الت يف إطــار اإلجــراءات والتداب

قضيــة، كان منهــا )11938( قضيــة متعلقــة بحــق اإلنســان يف الحيــاة أو »مــا يتعلــق بالنفــس«، أي بنســبة 41 % مــن إجــاميل عــدد القضايــا 

املذكــورة58. 

الفرع السابع: إجراءات النيابة العامة وتدابيها

 أفــادت النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة حــول الظــروف التــي نجــم عنهــا وفــاة )82( شــخصاً يف حــن ظلــت )5( حــاالت يف إطــار الغامضــة 

أي التــي مل تتوصــل النيابــة العامــة إىل الوقــوف حــول دوافــع الوفيــات. ومل تجــب النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ســوى عــن )16( حالــة 

فقــط مــن الوفيــات مــن أصــل )80( حالــة، وهــي املتعلقــة بوفيــات اإلنــاث59. وظلــت )16( حالــة وفــاة مــام وثقتــه الهيئــة هــذا العــام يف 

الضفــة الغربيــة يف إطــار الغامضــة التــي مل يتــم الكشــف عــن الســبب الحقيقــي وراءهــا.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحياة

أشــارت وزارة الصحــة إىل اســتقبالها لـــ )171 ( شــكوى بشــأن القضايــا الصحيــة بصــورة عامــة. شــكلت لجــان تحقيــق لـــ )85( شــكوى، ومل 

توضــح الــوزارة فحــوى هــذه الشــكاوى وفحــوى اإلجــراءات املتخــذة بشــأنها، وال تصلــح هــذه املعلومــات للوقــوف عــىل حجــم الجهــود 

املتخــذة يف مجــال املســاءلة واملحاســبة60. مــن ناحيــة أخــرى، أفــاد القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة بأنــه مل يصــدر أي أحــكام قضائيــة بحــق 

مكلفــن بإنفــاذ القانــون نتيجــة انتهاكهــم للحــق يف الحيــاة، كــام أكــد القضــاء العســكري عــدم وجــود أي قضايــا منظــورة يف الخصــوص، 

باإلضافــة إىل عــدم اتخــاذ اإلجــراءات القضائيــة لتخفيــف أحــكام االعــدام  الصــادرة61، يف حــن مل يتجــاوب القضــاء العســكري يف الضفــة 

الغربيــة مــع مراســالت الهيئــة بهــذا  بالخصــوص قــام بهــا62. كــام مل يكشــف القضــاء املــدين يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة عــن اتخــاذه 

أي إجــراءات بشــأن املســاءلة واملحاســبة لحاميــة الحــق يف الحيــاة، وذلــك رغــم مطالبــة الهيئــة بذلــك قبــل شــهور، ومتابعاتهــا العديــدة 

بالخصــوص63.

يف إطــار الــدور الــذي تقــوم بــه النيابــة العامــة للتحقيــق يف الجرائــم، والكشــف عــن الظــروف التــي أّدت إىل وقــوع عــدد مــن الوفيــات، 

ــة مــن تلــك التــي ســجلت يف التقاريــر التوثيقيــة األوليــة  أوضحــت النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة الظــروف التــي أحاطــت بـــ )14( حال

للهيئــة عــىل أنهــا وقعــت يف »ظــروف غامضــة«، مــن أصــل )19( حالــة كانــت الهيئــة قــد صنفتهــا عــىل أنهــا غامضــة، يف حــن بقيــت )5( 

حــاالت غامضــة ومل تصــل النيابــة إىل الظــروف املحيطــة بهــا.  ويف نفــس الوقــت، أكــدت معلومــات النيابــة العامــة ســالمة توثيقــات الهيئــة 

يف )49( حالــة مــن إجــاميل حــاالت الوفــاة التــي ســجلتها يف قطــاع غــزة. وعدلــت يف ظــروف وفــاة حالتــن مــام ســجلتها الهيئــة.  يف حــن 

مل يكــن لديهــا معلومــات بشــأن )5( حــاالت اخــرى64 . أمــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة فلــم تجــب الهيئــة بــأي معلومــات بهــذا 

الخصــوص رغــم املطالبــة بذلــك منــذ وقــت معقــول65. مــن جانــب آخــر أفــادت وزارة العمــل باتخاذهــا )1211( إنــذاراً و)4420( تنبيهــاً 

و)68( إحالــة إىل القضــاء و)33( إغالقــاً ملنشــآت اقتصاديــة عــىل خلفيــة ارتكابهــا ملخالفــات لقانــون العمــل بصــورة عامــة، دون تفصيــل 

إلجــراءات املســاءلة واملحاســبة املتعلقــة بالحــق يف الحيــاة عــىل وجــه التحديــد، ال ســيام بشــأن إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املتعلقــة 

58 .  تقرير الرشطة الفلسطينية السنوي للعام 2016 الصادر بتاريخ 1 شباط 2017.

59  . اعداد الوفيات التي خوطبت بها النيابة العامة واملذكورة اعاله بحسب توثيقات الهيئة يف نهاية شهر ترشين الثاين 2016.

60 . كتــاب وزارة الصحــة رقــم س.ك/2017/1/1 الصــادر بتاريــخ 2017/1/2 ردا عــىل كتــاب الهيئــة رقــم ت.س/2016/391 بتاريــخ 2016/12/8. كــام تــم ايــراد معلومــات أوســع عــن اإلجــراءات 

التــي اتخذتهــا الجهــات الرســمية بشــأن االخطــاء الطبيــة يف العــام 2016 ضمــن الجزئيــة املتعلقــة بالحــق يف الصحــة يف هــذا التقريــر.

61  . كتاب القضاء العسكري يف قطاع غزة رقم 1670 بتاريخ 2016/12/30 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/416 بتاريخ 2016/12/21.

62  . كتاب الهيئة للقضاء العسكري يف الضفة الغربية رقم ت.س/2016/404 بتاريخ 2016/12/8.

63  كتاب الهيئة ملجلس القضاء االعىل رقم ت.س/2016/394 بتاريخ 2016/12/8. وكتاب الهيئة للمجلس االعىل للقضاء رقم ت.س/2016/395 بتاريخ 2016/12/8.

64  . كتاب النيابة العامة يف قطاع غزة بتاريخ 2017/1/11 رد عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/415/ 2016 بتاريخ 2016/12/21.

65  . كتاب الهيئة للنيابة العامة رقم ت.س/2016/397 بتاريخ 2016/12/19.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

باملنشــآت االقتصاديــة التــي وقعــت فيهــا وفيــات66. وجــاء يف تقريــر نيابــة األحــداث يف الضفــة الغربيــة انهــا حققــت خــالل العــام 2016 

مــع )4( أحــدث حــول تهمــة القتــل، و)25( حــدث بتهمــة الــرشوع يف القتــل.

التوصيات
مــن أجــل رفــع درجــة الجاهزيــة لــدى األجهــزة الرســمية يف التحقيــق واملحاســبة ملــن ينتهــك الحــق يف الحيــاة تؤكــد الهيئــة توصياتهــا 

املتكــررة الــواردة يف التقاريــر الســنوية الســابقة لوضــع حقــوق اإلنســان، وتــويص الهيئــة عــىل وجــه الخصــوص مبــا يــأيت:

إىل أن يتــم إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن النظــام القانــوين الفلســطيني فإنــه مــن الــروري اســتمرار رئيــس دولــة فلســطن باالمتنــاع . 1

عــن املصادقــة عــىل أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن املحاكــم الفلســطينية، واســتخدامه لصالحياتــه الدســتورية يف العفــو الخــاص مــن 

أجــل النــزول بعقوبــة اإلعــدام التــي تقــي بهــا املحاكــم الفلســطينية إىل عقوبــة الســجن املؤبــد.

رضورة توقيع دولة فلسطن عىل الربوتوكول االضايف ملناهضة عقوبة اإلعدام.. 2

مــع تثمينهــا لإلجــراء القــايض بإنشــاء محكمــة اســتئناف عســكرية، تدعــو الهيئــة الجهــات الترشيعيــة إىل وضــع اإلجــراءات القانونيــة . 3

التــي تســمح بنقــض األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء العســكري التــي تقــي بعقوبــة اإلعــدام أمــام محكمــة النقــض.

رضورة اســتمرار الجهــات املختصــة يف مراجعــة الترشيعــات العســكرية وخاصــة قانــون أصــول املحاكــامت الثــوري مبــا يوفــر ضامنــات . 4

ــامت العادلة. املحاك

رضورة قيــام النيابــة العامــة بالتحقيــق يف حــاالت القتــل كافــة التــي تقــع يف ظــروف غــري طبيعيــة، للكشــف عــن مرتكبيهــا وتقدميهــم . 5

للعدالــة، وخصوصــا الحــاالت الغامضــة منهــا وحــاالت القتــل عــىل خلفيــة مــا يســّمى »رشف العائلــة« التــي ســجلتها الهيئــة يف هــذا 

العــام واألعــوام الســابقة، وحــاالت النســاء اللــوايت قتلــن نتيجــة ســوء اســتخدام الســالح بــن املواطنــن أو ســجلن كوفيــات ناجمــة 

عــن عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة، والســيام يف الضفــة الغربيــة.

رضورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة يف االدعــاءات املاّســة بالحــق يف الحيــاة التــي تقــع مــن األفــراد املكلفــن . 6

بإنفــاذ القانــون وال ســيام يف أماكــن االحتجــاز والوفيــات الناجمــة عــن اســاءة اســتخدام الســالح مــن هــذه الفئــة، وذلــك مــن أجــل 

إنجــاح القضايــا التــي تصــل القضــاء العســكري يف هــذا الشــأن، وحتــى ال يفلــت املســؤولون عــن هــذه األفعــال مــن العقــاب.

رضورة قيــام املجالــس البلديــة املختلفــة مبامرســة دور رقــايب فاعــل عــىل األماكــن العامــة والخاصــة والتأكــد مــن توفــر احتياطــات . 7

ــن الخطــرة يف كل  ــة يف مالحظــة األماك ــس البلدي ــل دور هــذه املجال ــا، وتفعي ــي تتبعه ــة الت ــة يف الحــدود الجغرافي الســالمة العام

منطقــة مجلــس بلــدي، واتخــاذ احتياطــات الســالمة العامــة الكفيلــة بالحــد مــن حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع اجــراءات 

الســالمة العامــة فيهــا.

رضورة قيــام وزارة الصحــة مببــارشة دور تحقيقــي جــاد يف الحــاالت التــي تحــدث فيهــا وفيــات يف أعقــاب خضــوع املتــوىف للعــالج أو . 8

لعمليــة جراحيــة، ووضــع التدابــري الوقائيــة والعالجيــة الجــادة ملثــل هــذه الحــاالت.

رضورة قيــام وزارة العمــل بــدور تفتيــي فاعــل وحقيقــي عــىل أماكــن العمــل للتأكــد مــن توفــر وســائل الســالمة العامــة فيهــا وال . 9

ســيام رضورة تفعيــل نظــام التفتيــش فيهــا إنفــاذا ألحــكام قانــون العمــل الفلســطيني يف اإلســكانات والعــامرات واملنشــآت التــي يتــم 

تشــييدها والتــي يقــع فيهــا عــدد ملحــوظ مــن الوفيــات كل عــام.

ــوع حــاالت . 10 ــرة يف وق ــة املؤث ــة والثقافي ــا إىل دراســة األبعــاد االجتامعي ــا وطلبته ــه باحثيه ــام الجامعــات واملعاهــد بتوجي رضورة قي

وفــاة، والســيام الوفيــات الناجمــة عــن عــدم توفــر إجــراءات الســالمة العامــة والوفيــات الناجمــة عــن الشــجارات العائليــة والوفيــات 

التــي تقــع عــىل خلفيــة مــا يســّمى رشف العائلــة أو الوفيــات الغامضــة، وذلــك مــن أجــل الوقــوف عــىل أســبابها وســبل حلهــا والحــد 

منهــا. 

66  . كتاب وزارة العمل بتاريخ 2017/1/15 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/393/ 2016 بتاريخ 2016/12/8.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

رضورة قيام الحكومة باعداد الدراسات الالزمة حول »االنتحار« للتوصل إىل وضع الحلول املناسبة للحد منه.. 11

رضورة قيام الجهات الترشيعية بتشديد العقوبات عىل مرتكبي الجرائم بحق األطفال.. 12

المبحث الثاني: الحق في السالمة الجسدية
ــن  ــان، والقوان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــا القان ــي كفله ــية الت ــان األساس ــوق اإلنس ــن حق ــداً م ــدية، واح ــالمة الجس ــق يف الس ــّد الح يُع

الوطنيــة. ويشــمل هــذا الحــق بشــكل رئيــس، حاميــة اإلنســان مــن الخضــوع للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الالإنســانية أو املهينــة، ويشــمل كذلــك، حظــر إجــراء أي تجــارب طبيــة أو علميــة عــىل أحــد دون رضــاه الحــر67 . يرصــد هــذا املبحــث 

ــوين الناظــم للحــق،  ــك برصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القان ــة الحــق يف الســالمة الجســدية يف فلســطن خــالل العــام 2016، وذل حال

واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل رصــد املتغــريات املتعلقة باملســاءلة واملحاســبة 

عــن االنتهــاكات الواقعــة عليــه.

املطلب األول: اإلطار القانوين الناظم للحق يف السامة الجسدية

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الســالمة الجســدية، فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن 

إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بهــذا الحــق، وبخاصــة، الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن 

ــة الســابقة يف هــذا  ــة لســنة 2002، وأبقــت يف ذلــك عــىل التزاماتهــا الدولي ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــة أو العقوب رضوب املعامل

املجــال، والتــي نتجــت عــن انضاممهــا إىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية )املــادة 7(، وإىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة يف مايــو/ أيــار مــن العــام 2014. 

ويف هذا اإلطار، خاطبت الهيئة رئيس الدولة برسالة رسمية حثته فيها عى االنضامم إىل الربتوكول املذكور آنفا68ً.

رغــم مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وإىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، إال أنهــا مل تقــدم حتــى نهايــة 2016، التقريــر األويل وال أي تقاريــر أخــرى عــن وضــع الحــق يف الســالمة الجســدية إىل اللجنــة 

املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة، وإىل لجنــة مناهضــة التعذيــب، وفــق التزاماتهــا يف العهــد واالتفاقيــة املذكوريــن.  ويف هــذا 

ــة مناهضــة التعذيــب،  ــر األويل الــذي ســيقدم إىل لجن ــة مــن التقري ــة مؤخــراً مــن إعــداد املســّودة الثاني الســياق، انتهــت وزارة الخارجي

وســيتم عقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة بــه مطلــع العــام 2017، كــام تعمــل وزارة الخارجيــة حاليــاً عــىل إنهــاء إعــداد املســّودة الثانيــة 

مــن التقريــر الــذي ســيقدم إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان69. 

الفرع الثاين: اإلطار القانوين الوطني

أجــرت دولــة فلســطن تغيــرياً مهــامً يف اإلطــار القانــوين الوطنــي الناظــم للحــق يف الســالمة الجســدية، متثــل يف إصــدار رئيــس الدولــة للقــرار 

ــة أو  ــة األحــداث، حيــث حظــر هــذا الترشيــع رصاحــًة إخضــاع الحــدث للتعذيــب الجســدي أو املعنــوي أو العقوب بقانــون بشــأن حامي

املعاملــة القاســية أو املهينــة أو الحاطـّـة بالكرامــة اإلنســانية )املــادة 1/7( مــن القــرار بقانــون، مــا يعتــرب خطــوة جيــدة عــىل صعيــد مواءمــة 

الترشيعــات الوطنيــة مــع املعايــري الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن القــرار بقانــون مل ينــص عــىل عقوبــات جنائيــة تطبــق عــىل مــن ميارســون 

67  . املادة )7( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مصدر سابق.

68 . رسالة الهيئة رقم )م.ع/2016/18(، إىل سيادة الرئيس محمود عباس.

69 . رسالة وزارة الخارجية الفلسطينية، رقم )3/15/19( إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظامل« بتاريخ 2016/12/19.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التعذيــب ضــد األحــداث، عــىل نحــو يعــزز مــن الحاميــة التــي ابتغاهــا املــرّشع يف هــذا املجــال. باســتثناء مــا أحــدث مــن تغــريات يف مجــال 

األحــداث، مل تجــر أي تعديــالت عــىل أي مــن الترشيعــات ســارية املفعــول الناظمــة للحــق يف الســالمة الجســدية. وعليــه، بقيــت نصــوص 

القانــون األســايس املعــّدل وتعديالتــه، وقوانــن العقوبــات ســارية املفعــول وتعديالتهــا، وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، وقانــون 

أصــول املحاكــامت الجزائيــة الثــوري وتعديالتــه، وقانــون اإلصــالح والتأهيــل وتعديالتــه، إضافــة إىل قانــون األحــداث الجديــد، هــي املظلــة 

القانونيــة الوطنيــة الرئيســة لحاميــة الحــق يف الســالمة الجســدية يف فلســطن. 

بالرغــم مــن القصــور الــذي يعــرتي نصــوص تلــك الترشيعــات، مــن حيــث إنهــا مل تــدرج تعريفــاً واضحــاً للتعذيــب يف متنهــا، ومل تجــرَّم 

أشــكال التعذيــب كافــة، وبخاصــة، تجريــم املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، ومل تلــغ كذلــك عقوبــة اإلعــدام واألشــغال الشــاقة، 

باعتبارهــا عقوبــات قاســية، ومــن أنهــا مــا زالــت تعتــرب التعذيــب جرميــة جنحويــة وليســت جنائيــة70، وأنهــا مل تنــص عــىل عــدم ســقوط 

جرميــة التعذيــب بالتقــادم71. كــام أن تلــك الترشيعــات، مــا زالــت تفتقــد لنصــوص رصيحــة تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التعذيــب 

وتســتحدث وســائل إلنصافهــم72، إضافــة إىل إضعافهــا الرقابــة القضائيــة املمكنــة عــىل الحــق يف الســالمة الجســدية، مــن خــالل نصهــا عــىل 

إمكانيــة متديــد توقيــف املتهــم دون اشــرتاط حضــوره شــخصياً أمــام املحكمــة73. 

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف السامة الجسدية

يرصــد هــذا املطلــب االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحــق يف الســالمة الجســديّة يف دولــة فلســطن، وذلــك ببيــان عــدد االنتهــاكات الــواردة يف 

شــكاوى املواطنــن للهيئــة حــول انتهــاك حقهــم يف الســالمة الجســدية، وتوزيعهــا الجغــرايف، وتصنيــف هــذه االنتهــاكات حســب منطهــا، 

وفئــات الضحايــا، والجهــات التــي أوقعتهــا.

الفرع األول: عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة مئــات الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، تضمنــت هــذه الشــكاوى )865( ادعــاء بانتهــاك للحــق يف 

الســالمة الجســدية، بواقــع )351( ادعــاء بانتهــاك يف الضفــة الغربيــة، و)514( يف قطــاع غــزة، يف حــن بلــغ عــدد االنتهــاكات )1288( ادعــاء 

بانتهــاك يف العــام 2015، و)750( ادعــاء بانتهــاك يف العــام 2014. 

70 .املــادة )208( مــن قانــون العقوبــات األردين وتعديالتــه ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، مصــدر ســابق؛ املــادة )108( مــن قانــون العقوبــات االنتــدايب وتعديالتــه ســاري املفعــول يف قطــاع 

غــزة، مصــدر ســابق.

71 . يذكــر هنــا أن املــادة )32( مــن القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، نصــت عــىل أن االعتــداء عــىل أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغريهــا مــن الحقــوق 

والحريــات التــي يكفلهــا القانــون، جرميــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم...، ومــع ذلــك، فــإن هــذا النــص الدســتوري العــام ال يكفــي، فــال بــد مــن ترشيــع 

قانــون خــاص أو تعديــل قوانــن العقوبــات عــىل نحــو ينفــذ هــذا النــص الدســتوري، مبــا يضمــن النــص عــىل عــدم ســقوط الدعــاوى الناشــئة عــن التعذيــب بالتقــادم.

72 . يذكــر هنــا أن املــادة )32( مــن القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، تنــص عــىل ضــامن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعويضــاً عــاداًل ملــن وقــع عليــه الــرر نتيجــة االعتــداء عــىل أي مــن 

الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغريهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا القانــون. كــام أن قانــون املخالفــات املدنيــة االنتــدايب رقــم )36( لســنة 1944 وتعديالتــه 

والســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، قــد يصلــح أساســاً قانونيــاً للتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية، باعتبــار نصــه عــىل قواعــد 

املســؤولية التقصرييــة. ومــع ذلــك، وكــام هــي مســألة عــدم ســقوط الدعــاوى الناشــئة عــن التعذيــب بالتقــادم، فــإن نــص القانــون األســايس وقانــون املخالفــات املدنيــة، ال يكيفيــان ملســاءلة 

مســتدامة ملنتهــي الحــق يف الســالمة الجســدية، وال بــد مــن ترشيــع خــاص أو تعديــل خــاص لقانــون املخالفــات املدنيــة يضمــن بشــكل واضــح التعويــض لضحايــا التعذيــب. 

73 . املادة )137( من قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته، مصدر سابق.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الشكل رقم )02(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية خال عدة سنوات

الشكل رقم )03(: مؤرش ارتفاع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية يف عدة سنوات

الفرع الثاين: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

تنوعــت أمنــاط انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســديّة الــواردة يف الشــكاوى؛ مــا بــن االعتــداء الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز، 

ــة بالكرامــة.   ــة القاســية والالإنســانية والحاطّ ــاء التوقيــف داخــل مراكــز االحتجــاز، إضافــة إىل املعامل ــد أثن والتعذيــب الجســدي والتهدي

فمــن بــن إجــاميل الشــكاوى التــي تلقتهــا يف هــذا املجــال، ســجلت الهيئــة )164( حالــة اعتــداء جســدي أو معنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز، 

بواقــع )88( يف الضفــة الغربيــة، و)67( يف قطــاع غــزة.  فيــام ســجلت )548( حالــة تعذيــب وتهديــد أثنــاء التوقيــف داخــل مراكــز االحتجــاز، 

ــع )53( يف  ــة، بواق ــة قاســية والإنســانية وحاطــة بالكرام ــة معامل ــزة، و)152( حال ــة، و)339( يف قطــاع غ ــة الغربي ــع )209( يف الضف بواق

الضفــة الغربيــة، و)99( يف قطــاع غــزة.
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 ادعاء )865في السالمة الجسدیة، تضمنت ھذه الشكاوى ( الحقانتھاك ب متعلقةالتلقت الھیئة مئات الشكاوى 
) في قطاع 514فة الغربیة، و(انتھاك في الضادعاء ب) 351تھاك للحق في السالمة الجسدیة، بواقع (انب

) ادعاء بانتھاك في 750(و، 2015) ادعاء بانتھاك في العام 1288في حین بلغ عدد االنتھاكات (، غزة
 . 2014العام 

 سنوات ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة خالل عدة02الشكل رقم (

 
 

 ): مؤشر ارتفاع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة في عدة سنوات03الشكل رقم (

 
 أنماط االنتھاكات حسب الشكاوىالفرع الثاني: 

ما بین االعتداء الجسدي أو ؛ ة في الشكاوىة الواردتنوعت أنماط انتھاكات الحق في السالمة الجسدیّ 
یب الجسدي والتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز االحتجاز، إضافة المعنوي خارج مراكز االحتجاز، والتعذ

 ة بالكرامة. والحاطّ  والالإنسانیةإلى المعاملة القاسیة 

) حالة اعتداء جسدي أو معنوي 164فمن بین إجمالي الشكاوى التي تلقتھا في ھذا المجال، سجلت الھیئة (
 ) في قطاع غزة. 67، و() في الضفة الغربیة88خارج مراكز االحتجاز، بواقع (

) في الضفة 209) حالة تعذیب وتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز االحتجاز، بواقع (548فیما سجلت (
) في 53بالكرامة، بواقع ( ةوحاط) حالة معاملة قاسیة والإنسانیة 152و(، ) في قطاع غزة339الغربیة، و(

 ) في قطاع غزة.99الضفة الغربیة، و(

 

	38 : توزیع أنماط انتھاك الحق في السالمة الجسدیة)04الشكل رقم (
	

 ادعاء )865في السالمة الجسدیة، تضمنت ھذه الشكاوى ( الحقانتھاك ب متعلقةالتلقت الھیئة مئات الشكاوى 
) في قطاع 514فة الغربیة، و(انتھاك في الضادعاء ب) 351تھاك للحق في السالمة الجسدیة، بواقع (انب

) ادعاء بانتھاك في 750(و، 2015) ادعاء بانتھاك في العام 1288في حین بلغ عدد االنتھاكات (، غزة
 . 2014العام 

 سنوات ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة خالل عدة02الشكل رقم (

 
 

 ): مؤشر ارتفاع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة في عدة سنوات03الشكل رقم (

 
 أنماط االنتھاكات حسب الشكاوىالفرع الثاني: 

ما بین االعتداء الجسدي أو ؛ ة في الشكاوىة الواردتنوعت أنماط انتھاكات الحق في السالمة الجسدیّ 
یب الجسدي والتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز االحتجاز، إضافة المعنوي خارج مراكز االحتجاز، والتعذ

 ة بالكرامة. والحاطّ  والالإنسانیةإلى المعاملة القاسیة 

) حالة اعتداء جسدي أو معنوي 164فمن بین إجمالي الشكاوى التي تلقتھا في ھذا المجال، سجلت الھیئة (
 ) في قطاع غزة. 67، و() في الضفة الغربیة88خارج مراكز االحتجاز، بواقع (

) في الضفة 209) حالة تعذیب وتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز االحتجاز، بواقع (548فیما سجلت (
) في 53بالكرامة، بواقع ( ةوحاط) حالة معاملة قاسیة والإنسانیة 152و(، ) في قطاع غزة339الغربیة، و(

 ) في قطاع غزة.99الضفة الغربیة، و(

 

 : توزیع أنماط انتھاك الحق في السالمة الجسدیة)04الشكل رقم (
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الشكل رقم )04(: توزيع أمناط انتهاك الحق يف السامة الجسدية

تعذيب

تاريخ الشكوى: 2016/9/4

أنــا املواطنــة )ب.أ( مــن محافظــة رام اللــه والبــرية، والــدة املواطــن )ح.أ( البالــغ 35 عامــا موقــوف لــدى نظــارة الرشطــة 

يف البالــوع. أنــه بتاريــخ 2016/9/1 قامــت مجموعــة مــن أفــراد مكافحــة املخــدرات بتوقيــف ابنــي، ورغــم محاولتــي 

مــرات عديــدة زيارتــه واالطمئنــان عــىل وضعــه، ولكــن دون جــدوى حيــث منعــت مــن زيارتــه، ووصلتنــي أخبــار أن 

ابنــي تعــرض للــرب والتعذيــب الشــديد، علــامً أن وضــع العائلــة االقتصــادي صعــب وهــو املعيــل الرئيــس للعائلــة، 

ــاراً  وأطالــب الهيئــة بالتدخــل لــدى جهــاز الرشطــة لزيارتــه واالطمئنــان عليــه وعــىل وضعــه خصوصــاً أن هنــاك أخب

تفيــد بتعرضــه للــرب والتعذيــب.

الرضب، الفلقة، اإلهانة

تاريخ الشكوى: 2016/03/16

بتاريــخ 12 آذار 2016، قــام أفــراد مــن رشطــة خــان يونــس بتفتيــي وإلقــاء القبــض عــيل أنــا املواطــن »أ.أ« 60 عامــاً 

مــن محافظــة خــان يونــس، ثــم توجهــوا يب إىل مقــر رشطــة مكافحــة املخــدرات، واحتجــزوين هنــاك يف غرفــة التحقيــق 

48 ســاعة، تعرضــت خاللهــا لجولتــن مدتهــام 06 ســاعات، وأثنــاء التحقيــق تعرضــت للتعذيــب الجســدي عــىل أيــدي 

ــا مقيــد اليديــن بحبــال معلقــة يف ســلم درج حديــدي، والــرب بخراطيــم  اثنــن مــن املحققــن، قامــوا بشــبحي وأن

ــن مــدة كل مــرة ســاعة واحــدة. وقامــوا  ــة مرت ــة عــىل أنحــاء متفرقــة مــن جســدي، مــع تكــرار هــذه الحال مطاطي

أيضــاً، بإلقــايئ عــىل األرض مقيــد القدمــن واليديــن والــرب بخراطيــم مطاطيــة عــىل باطــن القدمــن »الفلقــة« ملــدة 

15 دقيقــة تقريبــاً، وكان خــالل التحقيــق يتــم تعصيــب عينــي برشيــط قــاميش، وصفعــي عــىل وجهــي وعنقــي وأذيــي، 

واللكــم بقبضــة اليــد عــىل البطــن، والــرب بعصــا عــىل الــرأس وذلــك مــن أجــل إجبــاري عــىل االعــرتاف. 
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 تعذیب

 4/9/2016تاریخ الشكوى: 

موقوف لدى نظارة ما عا 35أنا المواطنة (ب.أ) من محافظة رام هللا والبیرة، والدة المواطن (ح.أ) البالغ 
ف ابني، قامت مجموعة من أفراد مكافحة المخدرات بتوقی 1/9/2016الشرطة في البالوع. أنھ بتاریخ 

ورغم محاولتي مرات عدیدة زیارتھ واالطمئنان على وضعھ، ولكن دون جدوى حیث منعت من زیارتھ، 
ووصلتني أخبار أن ابني تعرض للضرب والتعذیب الشدید، علماً أن وضع العائلة االقتصادي صعب 

طمئنان علیھ وعلى وھو المعیل الرئیس للعائلة، وأطالب الھیئة بالتدخل لدى جھاز الشرطة لزیارتھ واال
 .تفید بتعرضھ للضرب والتعذیب اً باروضعھ خصوصاً أن ھناك أخ

 

 الضرب، الفلقة، اإلھانة

 16/03/2016تاریخ الشكوى: 

بتفتیشي وإلقاء القبض علي أنا المواطن "أ.أ" ونس خان ی، قام أفراد من شرطة 2016آذار  12بتاریخ 
ھناك زوني تجواحإلى مقر شرطة مكافحة المخدرات، یونس، ثم توجھوا بي  عاماً من محافظة خان 60

ساعات، وأثناء التحقیق تعرضت  06ساعة، تعرضت خاللھا لجولتین مدتھما  48في غرفة التحقیق 
للتعذیب الجسدي على أیدي اثنین من المحققین، قاموا بشبحي وأنا مقید الیدین بحبال معلقة في سلم درج 

أنحاء متفرقة من جسدي، مع تكرار ھذه الحالة مرتین مدة كل  حدیدي، والضرب بخراطیم مطاطیة على
مرة ساعة واحدة. وقاموا أیضاً، بإلقائي على األرض مقید القدمین والیدین والضرب بخراطیم مطاطیة 

دقیقة تقریباً، وكان خالل التحقیق یتم تعصیب عیني بشریط قماشي،  15على باطن القدمین "الفلقة" لمدة 
لك ، واللكم بقبضة الید على البطن، والضرب بعصا على الرأس وذيوأذی يوعنق يوجھعلى  يوصفع

 . من أجل إجباري على االعتراف

 

 الفئات الضحایا حسب الشكاوىالفرع الثالث: 

ن إ، حیث نتھاكات الحق في السالمة الجسدیةمثلت فئة البالغین من الذكور، أكثر الفئات التي تعرضت ال
ھا الھیئة خالل ھذا العام، تضمنت ادعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة ضد جل الشكاوى التي تلقت

الرجال، باستثناء عدد قلیل من الشكاوى، التي تضمنت ادعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة ضد 
الھیئة األطفال والنساء، فمن بین إجمالي شكاوى المواطنین حول انتھاك الحق في السالمة الجسدیة، تلقت 

) شكوى في الضفة 25، بواقع (طفاللأل) شكوى تضمنت ادعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة 75(
 لطفلتین (إناث) في قطاع غزة. ن اشكوی) في قطاع غزة، من األخیرة 53الغربیة، و(
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع الثالث: الفئات الضحايا حسب الشكاوى

مثلــت فئــة البالغــن مــن الذكــور، أكــث الفئــات التــي تعرضــت النتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية، حيــث إن جــل الشــكاوى التــي 

ــن  ــل م ــدد قلي ــتثناء ع ــال، باس ــد الرج ــدية ض ــالمة الجس ــق يف الس ــاك الح ــاءات بانته ــت ادع ــام، تضمن ــذا الع ــالل ه ــة خ ــا الهيئ تلقته

الشــكاوى، التــي تضمنــت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية ضــد األطفــال والنســاء، فمــن بــن إجــاميل شــكاوى املواطنــن 

حــول انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، تلقــت الهيئــة )75( شــكوى تضمنــت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية لألطفــال، 

بواقــع )25( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)53( يف قطــاع غــزة، مــن األخــرية شــكويان لطفلتــن )إنــاث( يف قطــاع غــزة. 

وتــرتاوح أعــامر معظــم األطفــال الضحايــا مــن 14 عامــاً إىل مــا دون 18 عامــاً، ولوحــظ يف هــذا الســياق، أن معظم الشــكاوى، قدمهــا الضحايا 

أنفســهم )األطفــال(، وعــدد قليــل منهــا قدمهــا أقاربهــم مــن الدرجــة األوىل وممثلوهــم القانونيــون )املحامــون(. وقــد تضمنــت الشــكاوى 

املذكــورة آنفــاً )126( انتهــاكاً ضــد األطفــال، بواقــع )26( انتهــاكا يف الضفــة الغربيــة، و)100( انتهــاك يف قطــاع غــزة، تنوعــت أمنــاط هــذه 

االنتهــاكات مــا بــن االعتــداء الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز بـــ )11( حالــة، و)100( حالــة تهديــد وتعذيــب أثنــاء التوقيــف، 

و)15( حالــة معاملــة قاســية والإنســانية وحاطــة بالكرامــة. وبخصــوص انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية للنســاء، فقــد تلقــت الهيئــة 

)56( شــكوى، تتضمنــت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية للنســاء، بواقــع )15( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)41( شــكوى يف 

قطــاع غــزة. قدمــت )99 %( مــن هــذه الشــكاوى الضحايــا أنفســهم )النســاء(، وعــدد قليــل منهــا )01 %( قدمهــا أقرباؤهــن مــن الدرجــة 

األوىل. وقــد تضمنــت الشــكاوى املذكــورة )61( ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية للنســاء، بواقــع )17( انتهــاكا يف الضفــة الغربيــة، 

و)44( انتهــاكا يف قطــاع غــزة، تنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات، مــا بــن االعتــداء الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز بـــ )24( 

حالــة، و)29( حالــة تهديــد وتعذيــب أثنــاء التوقيــف، و)8( حالــة معاملــة قاســية والإنســانية وحاطـّـة بالكرامــة.

الشكل رقم )05(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية حسب فئات الضحايا

ــة  ــث  يجــب أن يحظــوا مبعامل ــال يف فلســطن، حي ــدى األطف ــام تشــري إىل خطــورة وضــع الحــق يف الســالمة الجســدية ل إن هــذه األرق

ــة القاســية، بحســب مــا نصــت  فضــىل مــن قبــل املكلفــن إنفــاذ القانــون، وأن تتــم حاميتهــم يف القانــون والواقــع مــن اإليــذاء واملعامل

عليــه رصاحــًة اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطن يف أيــار 2015، والقانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، وقانــون 

حقــوق الطفــل الفلســطيني وتعديالتــه، وقانــون حاميــة األحــداث الجديــد. كــام أن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية ضــد فئــة النســاء 

خصوصــاً، ميثــل مــؤرشاً عــىل عــدم احــرتام اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــىل أشــكال التمييــز كافــة ضــد املــرأة، التــي انضمــت إليهــا 

دولــة فلســطن يف مايــو/ أيــار 2014. 

40	
	

یاق، أن ولوحظ في ھذا الساً، عام 18إلى ما دون  اً عام 14وتتراوح أعمار معظم األطفال الضحایا من 
معظم الشكاوى، قدمھا الضحایا أنفسھم (األطفال)، وعدد قلیل منھا قدمھا أقاربھم من الدرجة األولى 

 ). نوالمحام(ن وھم القانونیووممثل

في الضفة الغربیة،  ا) انتھاك26) انتھاكاً ضد األطفال، بواقع (126وقد تضمنت الشكاوى المذكورة آنفاً (
تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما بین االعتداء الجسدي أو المعنوي خارج  ) انتھاك في قطاع غزة،100و(

) حالة معاملة قاسیة 15) حالة تھدید وتعذیب أثناء التوقیف، و(100) حالة، و(11مراكز االحتجاز بـ (
 والإنسانیة وحاطة بالكرامة. 

شكوى، تتضمنت ادعاءات  )56وبخصوص انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة للنساء، فقد تلقت الھیئة (
) شكوى في قطاع 41) شكوى في الضفة الغربیة، و(15بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة للنساء، بواقع (

 غزة. 

من ھن ؤأقربا) قدمھا %01(النساء)، وعدد قلیل منھا ( مأنفسھ) من ھذه الشكاوى الضحایا %99قدمت (
 الدرجة األولى. 

 ا) انتھاك17) ادعاء بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة للنساء، بواقع (61وقد تضمنت الشكاوى المذكورة (
في قطاع غزة، تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات، ما بین االعتداء الجسدي  ا) انتھاك44في الضفة الغربیة، و(

ة ) حال8) حالة تھدید وتعذیب أثناء التوقیف، و(29) حالة، و(24أو المعنوي خارج مراكز االحتجاز بـ (
 ة بالكرامة.اسیة والإنسانیة وحاطّ معاملة ق

 

 

 

 ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة حسب فئات الضحایا05الشكل رقم (

 
 

 یجب حیث خطورة وضع الحق في السالمة الجسدیة لدى األطفال في فلسطین،  تشیر إلىإن ھذه األرقام 
لقانون، وأن تتم حمایتھم في القانون والواقع من اإلیذاء أن یحظوا بمعاملة فضلى من قبل المكلفین إنفاذ ا

صادقت علیھا دولة فلسطین في  والمعاملة القاسیة، بحسب ما نصت علیھ صراحةً اتفاقیة حقوق الطفل التي
، والقانون األساسي المعدل وتعدیالتھ، وقانون حقوق الطفل الفلسطیني وتعدیالتھ، وقانون حمایة 2015 رأیا

 جدید. األحداث ال

كما أن انتھاك الحق في السالمة الجسدیة ضد فئة النساء خصوصاً، یمثل مؤشراً على عدم احترام اتفاقیة 
ضد المرأة، التي انضمت إلیھا دولة فلسطین في مایو/ أیار كافة األمم المتحدة للقضاء على أشكال التمییز 

2014 . 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

رضب، ألفاظ نابية، أنثى حامل

تاريخ الشكوى: 2016/5/26

بتاريــخ 3 أيــار 2016، قامــت قــوة رشطيــة تابعــة لرشطــة النصــريات - غــزة، بإلقــاء القبــض عــيل أنــا املواطنــة )س.م( 

30 عامــاً، واقتــادوين إىل مقــر رشطــة املباحــث العامــة يف النصــريات، وتــم التحقيــق معــي مــن قبــل رجــال، اعتــدوا عــيلَّ 

بالــرب بواســطة عــيص بالســتيكية مجدولــة، ورضبــوين عــىل الذراعــن والبطــن والظهــر والفخذيــن، وعنــد إخبارهــم 

بــأين حامــل، قــال يل أحــد املحققــن إنــه ســيقوم بإجهــايض وإنــزال الجنــن، وصفعنــي عــىل وجهــي أكــث مــن مــرة، ثــم 

قــام بإجبــاري عــىل النــوم أرضــاً ورضيب عــىل قدمــي »فلقــة« وعــىل أطــراف أصابعــي، وقــام أحــد العنــارص بالوقــوف 

عــىل الفخذيــن والضغــط عليهــام بقــوة ورضبهــام وركيل عــىل البطــن ووخــزي بواســطة برغــي حديــد عــىل منطقــة 

الذراعــن، ورضيب بواســطة حــزام جلــدي »قشــاط« عــىل الــرأس والذراعــن والصــدر، وقامــت إحــدى عنــارص الرشطــة 

النســائية وتدعــى »أم يحيــى« بســن القلــم عــىل ذراعــي، واســتمر رضيب عــدة ســاعات. منعــت خاللهــا مــن التبــول 

ودخــول الحــامم وإجبــاري عــىل قضــاء حاجتــي عــىل نفــي والجلــوس فوقهــا. كــم تــم توجيــه إهانــة لفظيــة مهينــة 

وغــري أخالقيــة يل. 

نزالء مؤسسة الربيع للرعاية االجتامعية

تاريخ الشكوى:2016/2/29

نحــن نــزالء مؤسســة الربيــع وعددنــا 40 نزيــال، نتقــدم بشــكوى ضــد عــدد مــن املوظفــن العاملــن يف املؤسســة بســبب 

االعتــداء علينــا بالــرب واملعاملــة القاســية واملهينــة ومــن هــؤالء املوظفــن أبــو ســلامن وهــو مســؤول الورديــة الليليــة 

ليومــي األحــد والخميــس وآخــر يدعــى أبــو العبــد، حيــث يقــوم باالعتــداء بالــرب عــىل عــدد مــن زمالئنــا بواســطة 

ــا عــىل  ــا بتثبيتن ــن زمالئن ــار عــدد م ــوم بإجب ــا يق ــة وأحيان ــة األرداف والخلفي ــة عــىل منطق عــيص بالســتيكية مجدول

األرض ليتمكــن مــن رضبنــا بواســطة العصــا البالســتيكية، أيضــاً يتــم أحيانــا إجبارنــا عــىل الوقــوف مــع رفــع القــدم إىل 

األعــىل ووجهنــا إىل الحائــط والــرب بالعــيص البالســتيكية، ويقــوم مبنعنــا مــن دخــول الحــامم ليــالً ويجربنــا عــىل قضــاء 

حاجتنــا داخــل زجاجــات ميــاه فارغــة أو يف أكيــاس بالســتيكية وإلقائهــا إىل الخــارج عــرب نوافــذ األقســام، األمــر الــذى 

يــؤدي إىل انعــدام النظافــة الشــخصية لدينــا وحــدوث حساســية وحكــة ىف املناطــق التناســلية نتيجــه ذلــك، وحــدوث 

روائــح كريهــة يف املــكان، ويــردد دامئــاً عبــارة انــا مديــر املؤسســة ىف فــرتة الليــل وهــو مــن يقــرر كيــف يتعامــل معنــا. و 

لذلــك نتوجــه للهيئــة بشــكوى ضــد إدارة مؤسســة الربيــع بســبب االعتــداء علينــا بالــرب واملعاملــة القاســية واملهينــة 

لنــا والالإنســانية.

الفرع الرابع: جهات االنتهاك حسب الشكاوى

ــل جهــاز الرشطــة العامــة يف قطــاع غــزة أكــث الجهــات الرســمية تعرضــاً للحــق يف الســالمة الجســدية، حيــث بلــغ عــدد االنتهــاكات  مثّ

املنســوبة إىل هــذا الجهــاز الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة )422( انتهــاكاً، يف حــن بلــغ عــدد االنتهــاكات املنســوبة إىل جهــاز 

األمــن الداخــيل )39( انتهــاكاً فقــط.  ويف الضفــة الغربيــة، مثــل جهــاز الرشطــة العامــة أيضــاً، أكــث الجهــات الرســمية تعرضــاً للحــق يف 

الســالمة الجســدية، حيــث بلــغ عــدد االنتهــاكات املنســوبة إىل هــذا الجهــاز الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة )213( انتهــاكاً، يف 

حــن نســب إىل جهــاز األمــن الوقــايئ )75( انتهــاكاً، و)45( انتهــاكاً لجهــاز املخابــرات العامــة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الشكل رقم )06( : جهات االنتهاك حسب الشكوى

ــة وقطــاع غــزة، وبخاصــة، جهــاز  إن ارتفــاع عــدد انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة إىل جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربي

املباحــث الجنائيــة، ومكافحــة املخــدرات، يــأيت عــىل خــالف املنطــق، باعتبــار جهــاز الرشطــة، هــو أحــد األجهــزة املدنيــة وليــس العســكرية، 

ــة حقــوق  ــا األساســية هــي حامي ــث إن مهمته ــة أخــرى، حي ــة أمني ــة جه ــي مــن املفــرتض أن تكــون صديقــة للجمهــور أكــث مــن أي الت

اإلنســان وحرياتــه العامــة، وحاميــة املجتمــع مــن الجرميــة وآثارهــا. وإن اســتمرار ارتفــاع أرقــام انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية 

املســجلة ضــد جهــاز الرشطــة عــىل مــدى عــدة ســنوات، يثــري العديــد مــن التســاؤالت حــول آليــات املســاءلة داخــل هــذا الجهــاز، مبــا 

يفــرض طــرح الحلــول التــي مــن شــأنها القضــاء عــىل ظاهــرة التعذيــب واملعاملــة القاســية داخــل هــذا الجهــاز. مــن هنــا، تــربز أهميــة 

تطويــر القــدرات الفنيــة وأدوات كشــف الجرميــة يف جهــاز الرشطــة، كإحــدى اآلليــات املطروحــة للحــد مــن ظاهــرة التعذيــب داخــل هــذه 

الجهــاز إىل جانــب تطويــر آليــات املســاءلة فيــه، كونهــا قــد تشــكل؛ أي ضعــف القــدرات الفنيــة وأدوات كشــف الجرميــة، أحــد األســباب 

الرئيســة يف لجــوء أفــراد جهــاز الرشطــة إىل التعذيــب النتــزاع االعــرتاف، مــا يعــززه، ارتفــاع اعــداد االنتهــاكات مــن قبــل املباحــث الجنائيــة 

ومكافحــة املخــدرات.

وباســتعراض نســبة انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املســجلة ضــد جهــاز الرشطــة العامــة يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، 

فقــد تبــن أن االنتهــاكات املنســوبة إىل هــذا الجهــاز، شــكلت )82.1 %( مــن إجــاميل االنتهــاكات يف القطــاع، مــع مالحظــة انخفاضهــا عــن 

ــن  ــة )60.7 %( م ــة الغربي ــة يف الضف ــاز الرشطــة العام ــاكات املنســوبة إىل جه ــام الســابق بنســبة )27.4 %(. يف حــن شــكلت االنته الع

إجــاميل االنتهــاكات يف الضفــة، مبــا يعنــي ارتفاعهــا عــن العــام الســابق بنســبة )74.5 %(. وباملقارنــة مــع ســنوات ســابقة، يالحــظ بقــاء 

نســبة انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة ضــد جهــاز الرشطــة العامــة يف كل مــن الضفــة والقطــاع عــىل حــدة، متقاربــة مــع 

بعضهــا البعــض )أنظــر الشــكل رقــم )06(.
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إن ارتفاع عدد انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المنسوبة إلى جھاز الشرطة في الضفة الغربیة وقطاع 
غزة، وبخاصة، جھاز المباحث الجنائیة، ومكافحة المخدرات، یأتي على خالف المنطق، باعتبار جھاز 

یة، التي من المفترض أن تكون صدیقة للجمھور أكثر من الشرطة، ھو أحد األجھزة المدنیة ولیس العسكر
جھة أمنیة أخرى، حیث إن مھمتھا األساسیة ھي حمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ العامة، وحمایة المجتمع  ةأی

 من الجریمة وآثارھا. 

عدة وإن استمرار ارتفاع أرقام انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المسجلة ضد جھاز الشرطة على مدى 
سنوات، یثیر العدید من التساؤالت حول آلیات المساءلة داخل ھذا الجھاز، بما یفرض طرح الحلول التي 
من شأنھا القضاء على ظاھرة التعذیب والمعاملة القاسیة داخل ھذا الجھاز. من ھنا، تبرز أھمیة تطویر 

لمطروحة للحد من ظاھرة اآللیات ا ىحدإكالقدرات الفنیة وأدوات كشف الجریمة في جھاز الشرطة، 
التعذیب داخل ھذه الجھاز إلى جانب تطویر آلیات المساءلة فیھ، كونھا قد تشكل؛ أي ضعف القدرات الفنیة 

ة إلى التعذیب النتزاع وأدوات كشف الجریمة، أحد األسباب الرئیسة في لجوء أفراد جھاز الشرط
 لمباحث الجنائیة ومكافحة المخدرات.یعززه، ارتفاع اعداد االنتھاكات من قبل ا ما، فاالعترا

وباستعراض نسبة انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المسجلة ضد جھاز الشرطة العامة في كل من قطاع 
) من إجمالي %82.1غزة والضفة الغربیة، فقد تبین أن االنتھاكات المنسوبة إلى ھذا الجھاز، شكلت (

 ). %27.4ا عن العام السابق بنسبة (االنتھاكات في القطاع، مع مالحظة انخفاضھ

) من إجمالي %60.7في حین شكلت االنتھاكات المنسوبة إلى جھاز الشرطة العامة في الضفة الغربیة (
). وبالمقارنة مع سنوات سابقة، %74.5االنتھاكات في الضفة، بما یعني ارتفاعھا عن العام السابق بنسبة (

سالمة الجسدیة المنسوبة ضد جھاز الشرطة العامة في كل من الضفة یالحظ بقاء نسبة انتھاكات الحق في ال
 ).06الشكل رقم (نظر أوالقطاع على حدة، متقاربة مع بعضھا البعض (

 ): توزیع االنتھاكات المنسوبة لجھاز الشرطة العامة في عدة سنوات07الشكل رقم (
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الشكل رقم )07(: توزيع االنتهاكات املنسوبة لجهاز الرشطة العامة يف عدة سنوات

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن نســبة انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة إىل األجهــزة األخــرى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

بقيــت متقاربــة إن مل تكــن قــد زادت عــن األعــوام الســابقة. مــع مالحظــة تســجيل انتهــاكات للحــق يف الســالمة الجســدية ضــد أجهــزة 

ــل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل واالســتخبارات العســكرية والرشطــة العســكرية، ولكنهــا  ــة وقطــاع غــزة، مث ــة أخــرى يف الضفــة الغربي أمني

انتهــاكات قليلــة تــكاد ال تذكــر.

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف السامة الجسدية 

مــن خــالل مراســلة الجهــات املختصــة، تبــن أنهــا مل تضــع أي سياســات ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة الحــق يف الســالمة 

الجســدية، باســتثناء طــرح مجلــس الــوزراء مســّودة ملــرشوع قــرار بقانــون الرشطــة، وملســّودة مــرشوع قــرار بقانــون نقــل وزراعــة األعضــاء 

البرشيــة.  مل يتضمــن مــرشوع قــرار بقانــون الرشطــة، نصــاً يحظــر التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة 

بالرغــم مــن مخاطبــة الهيئــة للمستشــار القانــوين للرئيــس تحثــه فيهــا تضمــن املــرشوع املذكــور، نصــاً يحظــر ويعاقــب عــىل التعذيــب 

ــرار  ــا74 . وجــاءت مســودة مــرشوع ق ــاره جرميــة قامئــة بحــد ذاته ــة واعتب ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين وغــريه مــن رضوب املعامل

بقانــون نقــل وزراعــة األعضــاء البرشيــة منســجمة إىل حــد كبــري مــع املعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال، حيــث جرمــت االتجــار باألعضــاء 

البرشيــة، وحــرت مســائل نقلهــا وزراعتهــا يف حــاالت وإجــراءات معينــة وتحــت رقابــة وإرشاف الســلطات املختصــة، مــع اشــرتاطها دامئــاً 

توفــر الرضــا الحــر. وقــد بعثــت الهيئــة برســالة إىل عطوفــة النائــب العــام ضمنتهــا بعــض املالحظــات عــىل املســّودة املذكــورة 75.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف السامة الجسدية 

يرصــد هــذا املطلــب، اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات املختصــة يف دولــة فلســطن، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولن عــن انتهــاكات الحــق 

ســواًء قامــت بهــا مــن تلقــاء نفســها أو بنــاًء عــىل شــكوى الضحيــة أو بنــاًء عــىل مراســالت الهيئــة يف هــذا الخصــوص. 

74 . رسالة الهيئة رقم )ت.س/08/365( إىل املستشار القانوين لرئيس دولة فلسطن بتاريخ 04 آب/ أغسطس 2016.

75  . رسالة الهيئة رقم )د.ع/2016/57(، إىل النائب العام لدولة فلسطن بتاريخ 2016/10/17.
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إن ارتفاع عدد انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المنسوبة إلى جھاز الشرطة في الضفة الغربیة وقطاع 
غزة، وبخاصة، جھاز المباحث الجنائیة، ومكافحة المخدرات، یأتي على خالف المنطق، باعتبار جھاز 

یة، التي من المفترض أن تكون صدیقة للجمھور أكثر من الشرطة، ھو أحد األجھزة المدنیة ولیس العسكر
جھة أمنیة أخرى، حیث إن مھمتھا األساسیة ھي حمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ العامة، وحمایة المجتمع  ةأی

 من الجریمة وآثارھا. 

عدة وإن استمرار ارتفاع أرقام انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المسجلة ضد جھاز الشرطة على مدى 
سنوات، یثیر العدید من التساؤالت حول آلیات المساءلة داخل ھذا الجھاز، بما یفرض طرح الحلول التي 
من شأنھا القضاء على ظاھرة التعذیب والمعاملة القاسیة داخل ھذا الجھاز. من ھنا، تبرز أھمیة تطویر 

لمطروحة للحد من ظاھرة اآللیات ا ىحدإكالقدرات الفنیة وأدوات كشف الجریمة في جھاز الشرطة، 
التعذیب داخل ھذه الجھاز إلى جانب تطویر آلیات المساءلة فیھ، كونھا قد تشكل؛ أي ضعف القدرات الفنیة 

ة إلى التعذیب النتزاع وأدوات كشف الجریمة، أحد األسباب الرئیسة في لجوء أفراد جھاز الشرط
 لمباحث الجنائیة ومكافحة المخدرات.یعززه، ارتفاع اعداد االنتھاكات من قبل ا ما، فاالعترا

وباستعراض نسبة انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المسجلة ضد جھاز الشرطة العامة في كل من قطاع 
) من إجمالي %82.1غزة والضفة الغربیة، فقد تبین أن االنتھاكات المنسوبة إلى ھذا الجھاز، شكلت (

 ). %27.4ا عن العام السابق بنسبة (االنتھاكات في القطاع، مع مالحظة انخفاضھ

) من إجمالي %60.7في حین شكلت االنتھاكات المنسوبة إلى جھاز الشرطة العامة في الضفة الغربیة (
). وبالمقارنة مع سنوات سابقة، %74.5االنتھاكات في الضفة، بما یعني ارتفاعھا عن العام السابق بنسبة (

سالمة الجسدیة المنسوبة ضد جھاز الشرطة العامة في كل من الضفة یالحظ بقاء نسبة انتھاكات الحق في ال
 ).06الشكل رقم (نظر أوالقطاع على حدة، متقاربة مع بعضھا البعض (

 ): توزیع االنتھاكات المنسوبة لجھاز الشرطة العامة في عدة سنوات07الشكل رقم (
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع األول: متابعة الهيئة للشكاوى

أجــرت الهيئــة عــدة متابعــات لشــكاوى املواطنــن حــول انتهــاك حقهــم يف الســالمة الجســدية مــع الجهــات املختصــة يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك مــن خــالل العديــد مــن األدوات، أبرزهــا املراســالت املكتوبــة مــع الجهــات املســؤولة عــن االنتهــاك، والتــي 

غالبــاً مــا ردت عــىل تلــك املراســالت بطريقــة منطيــة وغــري مرضيــة، تفيــد بنفــي ارتــكاب االنتهــاك أساســاً وعــدم صحــة مــا يدعيــه الضحيــة، 

دون أن تقــوم بعرضــه عــىل الجهــات املختصــة مثــل الخدمــات الطبيــة للكشــف عــىل جســده أو إجــراء االختبــارات النفســية لــه للتأكــد 

مــن االّدعــاء، ودون أن تقــوم بتشــكيل لجنــة تحقيــق يف االنتهــاك املدعــى بــه. ومــع ذلــك، ســجلت الهيئــة العديــد مــن الــردود املرضيــة 

مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون يف الضفــة الغربيــة فيــام يتعلــق بقضايــا تعذيــب مواطنــن أثنــاء االحتجــاز، وكان مــن أبــرز هــذه الــردود، 

اتخــاذ إجــراءات انضباطيــة بحــق بعــض امللكفــن إنفــاذ القانــون لتورطهــم بقضايــا تعذيــب مواطنــن. أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن الــردود عــىل 

مراســالت الهيئــة مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون )األجهــزة األمنيــة(، تــكاد تكــون معدومــة.

الفرع الثاين: املساءلة واملحاسبة اإلدارية

خاطبــت الهيئــة الجهــات املســؤولة عــن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبخاصــة وزارة 

الداخليــة واألجهــزة األمنيــة، لتزويدهــا مبعلومــات وبيانــات حــول عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة اإلداريــة 

ــة عــىل مراســالتها يف هــذا املجــال، وغــري  ــة ردوداً قليل ــاكاً للحــق يف الســالمة الجســدية. تلقــت الهيئ ــاالً تشــكل انته ــم أفع عــن ارتكابه

متناســبة مــع أعــداد الشــكاوى التــي تلقتهــا حــول انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، حيــث أفــاد جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة 

الغربيــة، بأنــه أخضــع فــرداً واحــداً فقــط إىل إجــراءات املســاءلة اإلداريــة، دون أن يوضــح االنتهــاك املنســوب لــه، فيــام إذا كان انتهــاكاً 

للحــق يف الســالمة الجســدية أو لغــريه مــن الحقــوق76.  بالرغــم مــن أن انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية إىل هــذا الجهــاز حســب 

الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة وصلــت إىل )45( انتهــاكا، كــام تقلــت الهيئــة رداً مــن جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، والــذي أفــاد 

بأنــه تعامــل مــع )56( شــكوى ثبــت صحتهــا بشــأن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، وأحــال إثرهــا )12( مــن أفــراد الجهــاز إىل لجــان 

تحقيــق إداري، وتــم توجيــه عقوبــة انضباطيــة لـــ )30( منهــم، إضافــة إىل املعالجــة اإلداريــة لـــ )10( شــكاوى77 .

ويف نفــس الســياق، أفــادت وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة، بأنهــا تعاملــت مــع )355( شــكوى، وأفــادت باتخاذهــا إجــراءات تأديبيــة 

بحــق املخالفــن يف )62( شــكوى، فيــام مل يثبــت صحــة )275( شــكوى. ولكــن الــوزراة مل توضــح يف هــذا اإلطــار، طبيعــة االنتهــاكات التــي 

تضمنتهــا الشــكاوى، والتــي قامــت إثرهــا باتخــاذ إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، فيــام إذا كانــت شــكاوى تتعلــق بانتهــاك الحــق يف الســالمة 

الجســدية أم بغــريه مــن الحقــوق والحريــات، علــام أن الــوزارة أكــدت - يف مجــال الحــق يف الســالمة الجســدية عــىل وجــه التحديــد - أنهــا 

تتعامــل بشــكل جــدي مــع الشــكاوى التــي تتضمــن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، مــن خــالل تشــكيل لجــان تحقيــق متخصصــة، 

والتعميــم واملتابعــة الدامئتــن ملنــع أي شــكل مــن أشــكال التعذيــب الجســدي أو النفــي وتحويــل الحــاالت املخالفــة للقضــاء العســكري78.

ــات املختصــة،  ــاك الحــق يف الســالمة الجســدية مــن الجه ــة عــن انته ــة أي ردود أخــرى عــن املســاءلة واملحاســبة اإلداري ــق الهيئ ومل تتل

وبخاصــة، جهــاز الرشطــة العامــة وجهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة، بالرغــم مــن ارتفــاع عــدد االنتهــاكات املنســوبة ضــد هــذه األجهــزة 

خــالل العــام الحــايل. إن هــذا الوضــع يــؤرش عــىل أن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية مــن قبــل 

ــة  ــة مناهض ــواردة يف اتفاقي ــات ال ــي املتطلب ــوب، وال تلب ــتوى املطل ــت باملس ــها، ليس ــة نفس ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــة أو م وزارة الداخلي

التعذيــب.

الفرع الثالث: املساءلة واملحاسبة الجنائية

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا مبعلومــات وبيانــات حــول 

76  . رسالة جهاز املخابرات العامة رقم )د.ق/131( للهيئة بتاريخ 2017/1/11.

77  . رسالة جهاز الرشطة العامة يف الضفة الغربية رقم )255/15( للهيئة، بتاريخ 2017/01/31.

78  . رسالة املساعد األمني لوزير الداخلية يف الضفة الغربية، رقم )MSA/02 386/2017( للهيئة، بتاريخ 2017/02/19.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الســالمة الجســدية، 

بحســب شــكاوى املواطنــن التــي تلقتهــا الهيئــة. إال أن الهيئــة تلقــت ردوداً قليلــة عــىل مراســالتها يف هــذا املجــال، وغــري متناســبة مــع أعداد 

شــكاوى املواطنــن التــي تلقتهــا حــول انتهــاك حقهــم يف الســالمة الجســدية، حيــث أفــادت هيئــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة، وهــو 

الــرد الوحيــد الــوارد مــن القطــاع - أنــه مل يتــم إخضــاع أي فــرد مــن أفــراد األمــن إلجــراءات املســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ادعــاءات 

بانتهاكهــم الحــق يف الســالمة الجســدية 79. فيــام أفــاد جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة بإحالــة )3( أفــراد إىل القضــاء العســكري 

الرتكابهــم التعذيــب ضــد مواطنــن80. 

وأكــث مــن هــذا العــدد بســتة أضعــاف تقريبــاً، أفــادت وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة بأنهــا أحالــت )18( مــن أفــراد األمــن إىل القضــاء 

العســكري، دون أن توضــح االنتهــاك املنســوب لهــم ارتكابــه، فيــام إذا كان انتهــاك للحــق يف الســالمة الجســدية أم لغــريه مــن الحقــوق 

والحريــات81. وبالرغــم مــن أن املحاكــم الفلســطينية تعمــد إىل إبطــال اعرتافــات املتهمــن املأخــوذة تحــت اإلكــراه والتعذيــب، إال أن كاًل 

مــن النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، ال تحيــل أي شــخص عســكري أو أمنــي إىل التحقيــق الجنــايئ رغــم ثبــوت ارتكابــه أفعــاالً تشــّكل 

مساســاً بالحــق يف الســالمة الجســدية مبوجــب حكــم قضــايئ. كــام أن القضــاء العســكري والنظامــي، ليــس لهــام الصالحيــة مبوجــب القوانــن 

ســارية املفعــول بالتصــدي لهــذه الحــاالت وإحالــة مرتكبيهــا إىل جهــات املســاءلة الجنائيــة. مــام ورد أعــاله، يتبــن أن املســاءلة واملحاســبة 

الجنائيــة ألفــراد األمــن والعســكرين عــن انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية، ليســت باملســتوى املطلــوب، وال تلبــي متطلبــات اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب. 

التوصيات
ــا املتكــررة يف تقاريرهــا  ــة تؤكــد توصياته ــإن الهيئ ــة فلســطن، ف ــاًء عــىل العــرض الســابق لوضــع الحــق يف الســالمة الجســدية يف دول بن

ــه: ــزه واملســاءلة عــن انتهاكات ــة هــذا الحــق وتعزي ــات املحــددة لحامي الســنوية لوضــع حقــوق اإلنســان، وتقــدم مجموعــة مــن التوصي

ــة أو . 1 ــن رضوب املعامل ــريه م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض ــاري التفاقي ــول االختي ــىل الربوتوك ــطن ع ــة فلس ــس دول ــع رئي رضورة توقي

ــنة 2002. ــة لس ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس العقوب

رضورة إنجــاز وزارة الخارجيــة للتقريــر الوطنــي املتعلــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يف ســياق الكشــف عــن جهــود دولــة فلســطن . 2

يف مجــال تنفيذهــا ألحــكام االتفاقيــة بشــكل شــّفاف وواضــح، وذلــك بعــد إجــراء مشــاورات واســعة النطــاق تضــم الجهــات الرســمية 

كافــة، ذات العالقــة، والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، ومؤسســات املجتمــع املــدين.

رضورة تعديــل قوانــن العقوبــات ســارية املفعــول، بتضمينهــا نصوصــاً رصيحــة تتضمــن اآليت: تعريــف التعذيــب، وتجريــم املعاملــة . 3

القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وعــدم قابليــة جرائــم التعذيــب للســقوط بالتقــادم، واعتبارهــا جرميــة جنائيــة وليســت جنحويــة. 

رضورة استحداث نصوص قانونية رصيحة تلزم بالتعويض العادل لضحايا التعذيب وتستحدث وسائل إلنصافهم. . 4

ــه، مبــا يعــزز مــن . 5 ــوري وتعديالت ــة الث ــون اإلجــراءات الجزائي ــه، وقان ــة وتعديالت ــون اإلجــراءات الجزائي ــل نصــوص قان رضورة تعدي

الرقابــة القضائيــة عــىل إجــراءات التوقيــف والســالمة الجســدية للمتهمــن، ومبــا مينــح املحكمــة صالحيــة التصــدي مــن تلقــاء نفســها 

لحــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة.

رضورة قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، بإحالــة مــن ثبــت تورطهــم يف تعذيــب املتهمــن واملوقوفــن أثنــاء نظــر املحكمــة . 6

للقضايــا إىل التحقيــق الجنــايئ فــوراً.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بتفعيــل املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة للمتهمــن بارتــكاب التعذيــب وســوء املعاملــة، بالتحقيــق اإلداري، . 7
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

وتوجيــه الجــزاءات اإلداريــة بحــق مــن يثبــت ارتكابــه للتعذيــب، وبالتــوازي، تعديــل ترشيعــات األمــن النافــذة، وتعديــل مــرشوع 

قــرار بقانــون الرشطــة مبــا يضمــن إنشــاء دائــرة ضمــن هيكليتــه تتمتــع بالحيــدة واالســتقالل، تكــون مهمتهــا التحقيــق يف حــاالت 

التعذيــب وســوء املعاملــة.

المبحث الثالث: الحق في الحرية واألمان الشخصي
يُعــّد الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، واحــداً مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي كفلهــا القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والقوانــن 

الوطنيــة، ويشــمل هــذا الحــق بشــكل رئيــس، عــدم جــواز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفاً، وعــدم جــواز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال 

ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً لإلجــراءات املقــّررة فيــه، كــام يشــمل حــق أي شــخص تــم توقيفــه بإعالمــه بأســباب هــذا التوقيــف 

لــدى وقوعــه، وإعالمــه رسيعــاً بالتهمــة املوجهــة إليــه، وأن يقــدم رسيعــاً إىل املحكمــة املختصــة مبحاكمتــه، وأن يكــون لــه حــق الرجــوع 

إليهــا لتفصــل يف قانونيــة توقيفــه، واإلفــراج عنــه إذا ثبــت بطــالن التوقيــف، عــىل أن يكــون لــه دامئــاً حــق الحصــول عــىل تعويــض، إذا كان 

ضحيــة اعتقــال أو توقيــف غــري قانــوين. إضافــة إىل ذلــك، يشــمل هــذا الحــق، املعاملــة اإلنســانية للمحتجزيــن، والفصــل بــن املحتجزيــن 

األحــداث وغريهــم مــن البالغــن. يف هــذا البنــد، رصــد لحالــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطن خــالل العــام 2016، 

وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القانــوين الناظــم للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات 

املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات الواقعــة عليــه.

املطلب األول: اإلطار القانوين للحق يف الحريّة واألمان الشخيص 

يرصــد هــذا املطلــب املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات التــي طــرأت عــىل 

االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة تعنــى بهــذا الحــق، ومــن حيــث 

إعدادهــا وتقدميهــا للتقاريــر إىل الجهــات الدوليــة ذات العالقــة مبوجــب التزاماتهــا يف هــذا املجــال، وكذلــك، مــن خــالل رصــد املتغــريات 

التــي طــرأت عــىل القانــون الوطنــي يف مجــال حاميتــه للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة 

فلســطن إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وأبقــت يف ذلــك عــىل التزاماتهــا الدوليــة 

الســابقة يف هــذا املجــال، والتــي نتجــت عــن انضاممهــا إىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية يف مايــو/ أيــار مــن العــام 

2014. بالرغــم مــن مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، إال أنهــا 

مل تقــّدم حتــى اآلن التقريــر األويل وال أي تقاريــر أخــرى عــن وضــع الحــق يف الحريـّـة واألمــان الشــخيص إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 

يف األمــم املتحــدة وفــق التزاماتهــا يف العهــد، والــذي يفــرض عــىل الحكومــات تقديــم تقاريــر إىل اللجــان املشــكلة وفقــاً لألحكامــه عــن 

جهودهــا يف تنفيــذ القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف القانــون الوطنــي )مــن اآلليــات التعاقديــة لحاميــة حقــوق اإلنســان(.  ويف هــذا 

الســياق، انتهــت وزارة الخارجيــة مؤخــراً مــن إعــداد املســّودة الثانيــة مــن التقريــر الــذي ســيقدم إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان82. 

الفرع الثاين: اإلطار القانوين الوطني

أجــرت دولــة فلســطن تغيــرياً مهــامً يف اإلطــار القانــوين الناظــم للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، متثــل يف صــدور القــرار بقانــون بشــأن 

حاميــة األحــداث، والقــرار بقانــون بتعديــل قانــون أصــول املحاكــامت الثــوري لســنة 1979، حيــث أضــاف القــرار بقانــون بشــأن حاميــة 

األحــداث أحكامــاً إجرائيــة خاصــة للتعامــل مــع األحــداث يف نــزاع مــع القانــون، مــن حيــث إجــراءات القبــض والتوقيــف واملحاكمــة وغريها، 

82. كتاب وزارة الخارجية الفلسطينية رقم 3/15/19 إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظامل« بتاريخ 2016/12/19.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عــىل نحــو جعلهــا مالمســة إىل حــد كبــري للمعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال، وذلــك عــىل خــالف قانــون األحــداث األردين القديــم، الــذي كان 

عليــه العديــد مــن املالحظــات بشــأن مــدى الحاميــة التــي يوفرهــا للحــدث يف نــزاع مــع القانــون، ويف مــدى انســجامه مــع املعايــري الدوليــة 

ذات العالقــة. أمــا تعديــل قانــون أصــول املحاكــامت الثــوري، فقــد تــم مبوجبــه تكريــس مبــدأ التقــايض عــىل درجتــن يف القضــاء العســكري، 

مــن خــالل نصــه عــىل إنشــاء محكمــة اســتئناف عســكرية. وباســتثناء مــا متــت االشــارة إليــه مــن تغــرّيات يف مجــال األحــداث والقضــاء 

العســكري، مل تجــر أي تعديــالت عــىل أي مــن الترشيعــات ســارية املفعــول الناظمــة للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص. وعليــه، بقيــت 

نصــوص القانــون األســايس املعــّدل وتعديالتــه، وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، وقانــون اإلصــالح والتأهيــل وتعديالتــه، وقوانــن 

العقوبــات ســارية املفعــول وتعديالتهــا، إضافــة إىل قانــون األحــداث الجديــد وقانــون أصــول املحاكــامت الثــوري وتعديالتــه، هــي املظلــة 

القانونيــة الوطنيــة الرئيســة لحاميــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطن. 

ورغــم أن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة يوفــر حاميــة معقولــة للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص بشــكل عــام، إال أن املــادة )137( مــن 

القانــون بعــد تعديلهــا يف العــام 2014، انتقصــت بشــكل واضــح مــن حــق املتهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بنصهــا عــىل أن القاعــدة 

العامــة يف نظــر طلــب متديــد توقيــف املتهــم، هــي نظــره تدقيقــاً دون اشــرتاط حضــور املتهــم، واســتثناًء ينظــر طلــب متديــد التوقيــف 

مرافعــًة، مــا أدى إىل إضعــاف الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية وقانونيــة إجــراءات التوقيــف.  باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اســتمرار رسيــان 

ــن خــالل  ــان الشــخيص، م ــة واألم ــاً للحــق يف الحري ــل انتقاصــاً واضح ــة، ميث ــة الغربي ــم األردين لســنة 1954 يف الضف ــع الجرائ ــون من قان

»تخويلــه« الحــكام اإلداريــن )محافظــي املحافظــات( توقيــف األشــخاص مبوجــب قــرارات إداريــة وليســت قضائيــة، بداعــي املحافظــة عــىل 

ــة لتوقيــف مواطنــن  ــاراً أو تعريفــاً واضحــاً للمقصــود بهــام، حيــث ســجلت الهيئــة )77( حال األمــن والنظــام العــام، دون أن يحــدد معي

عــىل ذمــة الحــكام اإلداريــن يف الضفــة الغربيــة.  وتــرى الهيئــة يف هــذا الســياق، أن مــا ورد يف قانــون منــع الجرائــم، وتوقيــف املواطنــن 

بنــاًء عليــه، يخالــف نــص القانــون األســايس ال ســيام املــادة )11( منــه التــي تحظــر حجــز حريــة أي مواطــن فلســطيني إإل بأمــر قضــايئ.  

وميثــل أيضــاً مخالفــة لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، وقانــون الســلطة القضائيــة، باإلضافــة إىل مــا تقــدم، فــإن الترشيعــات ســارية 

املفعــول، الزالــت تفتقــد لنصــوص تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التوقيــف أو االعتقــال غــري القانــوين83.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص

يرصــد هــذا املطلــب االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطن خــالل العــام 2016، وذلــك ببيــان 

عــدد االنتهــاكات الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك حــق املواطنــن يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وتوزيعهــا الجغــرايف، 

وتصنيــف االنتهــاكات التــي تضمنتهــا حســب منطهــا، وفئــات الضحايــا، والجهــات التــي أوقعتهــا.

الفرع األول: عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة مئــات الشــكاوى مــن املواطنــن حــول ادعــاءات بانتهــاك حقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، تضمنــت هــذه الشــكاوى 

)1564( ادعــاء بانتهــاك، بواقــع )785( ادعــاء بانتهــاك يف الضفــة الغربيــة، و)779( ادعــاء بانتهــاك يف قطــاع غــزة. يف حــن تلقــت الهيئــة 

)1641( ادعــاء بانتهــاك يف العــام 2015، بواقــع )816( يف الضفــة الغربيــة، و)725( يف قطــاع غــزة.

83 . يذكــر هنــا أن املــادة )32( مــن القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، تنــص عــىل ضــامن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعويضــاً عــاداًل ملــن وقــع عليــه الــرر نتيجــة االعتــداء عــىل أي 

مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغريهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا القانــون. كــام أن قانــون املخالفــات املدنيــة االنتــدايب رقــم )36( لســنة 1944 

وتعديالتــه والســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، قــد يصلــح أساســاً قانونيــاً للتعويــض عــن الــرر الناتــج عــن انتهــاكات الحريــة الشــخصية واألمــان الشــخيص، باعتبــار نصــه 

عــىل قواعــد املســؤولية التقصرييــة. ومــع ذلــك، فــال بــد مــن ترشيــع خــاص أو تعديــل خــاص لقانــون املخالفــات املدنيــة يضمــن بشــكل واضــح التعويــض لضحايــا انتهــاك الحــق يف الحريــة 

واألمــان الشــخيص.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الشكل رقم )01(: مؤرش ارتفاع انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص يف عدة سنوات

الفرع الثاين: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

برزت عدة أمناط  لالنتهاكات املتعلّقة بالحق يف الحريّة واألمان الشخيص، متثل أبرزها يف اآليت: 

ــة . 1 ــات القضائيّ ــىل الجه ــم ع ــرض املته ــاز دون ع ــة، واالحتج ــف قانوني ــرة توقي ــاز دون مذك ــمل االحتج ــفي، ويش ــاز التعّس االحتج

ــة  ــل النياب ــن مــن قب ــري، واالحتجــاز بقــرار إداري، إضافــة إىل احتجــاز املدني ــرأي والتعب ــة ال ــة حري املختصــة، واالحتجــاز عــىل خلفي

ــكرين. ــاء العس والقض

تفتيش املساكن دون مذكرة قانونية.. 2

عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن، ويشــمل الحجــز يف غــري األماكــن املحــددة قانونــاً، أو عــدم الفصــل بــن النــزالء األحــداث وغريهــم . 3

مــن البالغــن، أو تــردي الظــروف املعيشــية داخــل مراكــز االحتجــاز، أو عــدم تقديــم العنايــة الصحيــة الالزمــة. 

عدم تنفيذ قرارات املحاكم باإلفراج عن املوقوفني بكفالة أو دونها.. 4

ويف هــذا اإلطــار، ســجلت الهيئــة )745( حالــة احتجــاز تعّســفي مــن مجمــل انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )460( 

حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)285( يف قطــاع غــزة. فيــام ســجلت )78( حالــة لتفتيــش املســاكن دون مذكــرة قانونيــة، بواقــع )47( يف الضفــة 

الغربيــة، و)31( يف قطــاع غــزة، و)673( حالــة عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن، بواقــع )216( حــاالت يف الضفــة الغربيــة، و)457( حالــة يف 

قطــاع غــزة، و)68( حالــة عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم باإلفــراج الفــوري عــن املوقوفــن، بواقــع )62( يف الضفــة الغربيــة، و)6( حــاالت يف 

قطــاع غــزة. كــام ســجلت الهيئــة )77( حالــة توقيــف عــىل ذمــة الحــكام اإلداريــن يف الضفــة الغربيــة، والحظــت الهيئــة هنــا توّســعاً مــن 

قبــل الحــكام اإلداريــن يف اســتخدام هــذه الصالحيــة باإلضافــة إىل ضعــف إجــراءات املراجعــة القضائيــة لهــذه الصالحيــة. 

ــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة، حكمــت املحكمــة العســكرية  ويف ذات الســياق، تــم توثيــق )8( حــاالت توقيــف ملدنيــن عــىل ذّم

عليهــم باإلعــدام عــن تهــٍم تتعلــق بالتخابــر مــع العــدو84 ، مــا يشــكل مخالفــة رصيحــة لنــص املــادة )101( مــن القانــون األســايس املعــدل، 

ــاً  ــايض الطبيعــي، وغصب ــدأ الق ــاً ملب ــم العســكرية خــارج نطــاق الشــأن العســكري، وخرق ــة للمحاك ــت عــىل عــدم وجــود والي ــي نّص الت

ــا إىل أن معظــم املتهمــن الذيــن جــرى احتجازهــم ســواًء بشــكل قانــوين أو  الختصــاص وصالحيــات القضــاء النظامــي. وتشــري الهيئــة هن

تعّســفي، ال تتــم إحالتهــم إىل املحكمــة املختصــة، بــل يفــرج عنهــم بعــد مــدة مــن التوقيــف، ودون أن تقــدم بحقهــم الئحــة اتّهــام مــن 

84 . للمزيد االطالع علىى جزئية الحق يف الحياة يف هذا التقرير.

47	
	

اًء علیھ، یخالف نص وترى الھیئة في ھذا السیاق، أن ما ورد في قانون منع الجرائم، وتوقیف المواطنین بن
 ) منھ التي تحظر حجز حریة أي مواطن فلسطیني إإل بأمر قضائي. 11القانون األساسي ال سیما المادة (

باإلضافة إلى ما تقدم،  ،ویمثل أیضاً مخالفة لقانون اإلجراءات الجزائیة وتعدیالتھ، وقانون السلطة القضائیة
لنصوص تلزم بالتعویض العادل لضحایا التوقیف أو االعتقال زالت تفتقد الفإن التشریعات ساریة المفعول، 

 .78غیر القانوني

 

 انتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصيالمطلب الثاني: 

االنتھاكات الواقعة على الحق في الحریة واألمان الشخصي في دولة فلسطین خالل العام  المطلبیرصد ھذا 
دة في الشكاوى التي تلقتھا الھیئة حول انتھاك حق المواطنین في ، وذلك ببیان عدد االنتھاكات الوار2016

الحریة واألمان الشخصي، وتوزیعھا الجغرافي، وتصنیف االنتھاكات التي تضمنتھا حسب نمطھا، وفئات 
 الضحایا، والجھات التي أوقعتھا.

 

 عدد الشكاوى وتوزیعھا الجغرافي الفرع األول:

انتھاك حقھم في الحریة واألمان الشخصي، ادعاءات بواطنین حول تلقت الھیئة مئات الشكاوى من الم
 )779انتھاك في الضفة الغربیة، و(ب ادعاء )785، بواقع (انتھاكادعاء ب) 1564تضمنت ھذه الشكاوى (

 في قطاع غزة. ادعاء بانتھاك 

) في 725ربیة، و() في الضفة الغ816، بواقع (2015) ادعاء بانتھاك في العام 1641في حین تلقت الھیئة (
 قطاع غزة.

 

 

 

 ): مؤشر ارتفاع انتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي في عدة سنوات01الشكل رقم (

 
 أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى الفرع الثاني:

 تمثل أبرزھا في اآلتي: ، ة واألمان الشخصيفي الحریّ  قة بالحقالمتعلّ  لالنتھاكات نماط أعدة  برزت

																																																													
) من القانون األساسي المعدل وتعدیالتھ، تنص على ضمان السلطة الوطنیة الفلسطینیة تعویضاً عادالً لمن وقع علیھ الضرر 32یذكر ھنا أن المادة (. 78 

التي یكفلھا القانون. كما أن قانون  نتیجة االعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة لإلنسان وغیرھا من الحقوق والحریات
ً للتعویض عن  1944) لسنة 36المخالفات المدنیة االنتدابي رقم ( ً قانونیا وتعدیالتھ والساري المفعول في الضفة الغربیة وقطاع غزة، قد یصلح أساسا

یة التقصیریة. ومع ذلك، فال بد من تشریع خاص الضرر الناتج عن انتھاكات الحریة الشخصیة واألمان الشخصي، باعتبار نصھ على قواعد المسؤول
 أو تعدیل خاص لقانون المخالفات المدنیة یضمن بشكل واضح التعویض لضحایا انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قبــل النيابــة العامــة، مــا يــؤرش بــدوره عــىل مســألة غايــة يف الخطــورة، أال وهــي اســتخدام التوقيــف أو الحبــس االحتياطــي، كعقوبــة وليــس 

إجــراء تحقيقيــاً تحفظيــاً.

الشكل رقم )02(: توزيع أمناط انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص

الفرع الثالث: الفئات الضحايا حسب الشكاوى

مثلــت فئــة البالغــن مــن الذكــور، أكــث الفئــات التــي تعرضــت النتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص خــالل العــام 2016، حيث إن 

جــل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة كانــت تتضمــن ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريـّـة واألمــان الشــخيص ضــد فئــة البالغــن مــن الرجــال، 

باســتثناء عــدد قليــل مــن الشــكاوى، التــي تضمنــت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد األطفــال والنســاء، حيــث 

تلقــت الهيئــة )105( شــكاوى تضمنــت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لألطفــال، بواقــع )24( شــكوى يف الضفــة 

الغربيــة، و)81( يف قطــاع غــزة، مــن األخــرية شــكوى واحــدة لطفلــة أنثــى. 

وتــرتاوح أعــامر معظــم هــؤالء األطفــال مــن 14 عامــاً إىل مــا دون 18 عامــاً.  ولوحــظ يف هــذا الســياق، أن معظــم الشــكاوى، قدمهــا الضحايــا 

ــاً )111(  ــت الشــكاوى املذكــورة آنف ــد تضمن ــال.  وق ــاء أمــور األطف ــل أولي ــا مــن قب ــم تقدميه ــا ت ــل منه ــال(، وعــدد قلي أنفســهم )األطف

انتهــاكاً، بواقــع )25( انتهــاكاً يف الضفــة الغربيــة، و)86( انتهــاكاً يف قطــاع غــزة، تنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــن االحتجــاز التعّســفي 

بـــ )19( حالــة، وحالــة واحــدة لتفتيــش مســكن الطفــل دون مذكــرة، و)87( حالــة لعــدم احــرتام حقــوق النــزالء املحتجزيــن، وبخاصــة عــدم 

الفصــل بينهــم وبــن غريهــم مــن املحتجزيــن البالغــن، حيــث ســّجل يف قطــاع غــزة وحــده )72( حالــة عــدم فصــل بــن األطفــال وغريهــم 

مــن املحتجزيــن البالغــن. كــام ســجلت الهيئــة )04( حــاالت عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم باإلفــراج عــن األطفــال املحتجزيــن يف الضفــة 

الغربيــة فقــط.

كــام رصــدت الهيئــة يف هــذا اإلطــار، تعــرّض عــدٍد مــن النســاء النتهــاك حقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث تلّقــت الهيئــة )39( 

شــكوى حــول انتهــاك حــق النســاء يف الحريــة واألمــان الشــخيص بواقــع )18( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)21( يف قطــاع غــزة. تقدمــت 

مبعظمهــا الضحايــا نفســها )النســاء(. وقــد تضمنــت الشــكاوى املذكــورة )47( انتهــاكاً، بواقــع )21( انتهــاكاً يف الضفــة الغربيــة، و)26( انتهــاكاً 

يف قطــاع غــزة. تنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــن التفتيــش دون مذكــرة بـــ )10( حــاالت، واالحتجــاز التعّســفي بـــ)17( حالــة، وعــدم 

احــرتام حقــوق املحتجزيــن بـــ )20( حالــة.
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ویشمل االحتجاز دون مذكرة توقیف قانونیة، واالحتجاز دون عرض المتھم على  في،التعسّ االحتجاز  .1
ة المختصة، واالحتجاز على خلفیة حریة الرأي والتعبیر، واالحتجاز بقرار إداري، الجھات القضائیّ 

 إضافة إلى احتجاز المدنیین من قبل النیابة والقضاء العسكریین.
 ونیة.تفتیش المساكن دون مذكرة قان .2
في غیر األماكن المحددة قانوناً، أو عدم الفصل بین  زحجال ویشمل، عدم احترام حقوق المحتجزین .3

النزالء األحداث وغیرھم من البالغین، أو تردي الظروف المعیشیة داخل مراكز االحتجاز، أو عدم 
 تقدیم العنایة الصحیة الالزمة. 

 فین بكفالة أو دونھا.عدم تنفیذ قرارات المحاكم باإلفراج عن الموقو .4

في من مجمل انتھاكات الحق في الحریة واألمان ) حالة احتجاز تعسّ 745وفي ھذا اإلطار، سجلت الھیئة (
 ) في قطاع غزة. 285) حالة في الضفة الغربیة، و(460الشخصي، بواقع (

) في 31بیة، و() في الضفة الغر47) حالة لتفتیش المساكن دون مذكرة قانونیة، بواقع (78فیما سجلت (
) 457) حاالت في الضفة الغربیة، و(216) حالة عدم احترام حقوق المحتجزین، بواقع (673و(، قطاع غزة

) في 62) حالة عدم تنفیذ قرارات المحاكم باإلفراج الفوري عن الموقوفین، بواقع (68حالة في قطاع غزة، و(
 ) حاالت في قطاع غزة.6الضفة الغربیة، و(

عاً والحظت الھیئة ھنا توسّ  ،حكام اإلداریین في الضفة الغربیة) حالة توقیف على ذمة ال77( ئةالھی سجلتكما 
إلى ضعف إجراءات المراجعة القضائیة لھذه  ضافةباإل داریین في استخدام ھذه الصالحیةمن قبل الحكام اإل

 الصالحیة. 

ضاء العسكري في قطاع غزة، حكمت ة الق) حاالت توقیف لمدنیین على ذمّ 8( تم توثیقوفي ذات السیاق، 
ما یشكل مخالفة صریحة لنص المادة ،  79المحكمة العسكریة علیھم باإلعدام عن تھٍم تتعلق بالتخابر مع العدو

ت على عدم وجود والیة للمحاكم العسكریة خارج نطاق الشأن ) من القانون األساسي المعدل، التي نصّ 101(
 بیعي، وغصباً الختصاص وصالحیات القضاء النظامي.العسكري، وخرقاً لمبدأ القاضي الط

في، ال تتم إحالتھم وتشیر الھیئة ھنا إلى أن معظم المتھمین الذین جرى احتجازھم سواًء بشكل قانوني أو تعسّ 
ھام من قبل النیابة دون أن تقدم بحقھم الئحة اتّ وإلى المحكمة المختصة، بل یفرج عنھم بعد مدة من التوقیف، 

مسألة غایة في الخطورة، أال وھي استخدام التوقیف أو الحبس االحتیاطي، لى عیؤشر بدوره  ماالعامة، 
 .اً تحفظی اً كعقوبة ولیس إجراء تحقیقی

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي02الشكل رقم (

 
 

 

 الفئات الضحایا حسب الشكاوى: الثالفرع الث

																																																													
 في ھذا التقریر. جزئیة الحق في الحیاة. للمزید االطالع علٮى 79 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الشكل رقم )03(: توزيع انتهاك الحق يف الحريّة واألمان الشخيص حسب فئات الضحايا

ــة  تشــري أعــداد الشــكاوى إىل خطــورة وضــع الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لألطفــال يف فلســطن، الذيــن يجــب أن يحظــوا مبعامل

خاصــة وفضــىل مــن قبــل املكلفــن إنفــاذ القانــون، وفــق املعايــري الدوليــة، والقوانــن الوطنيــة، وبخاصــة قانــون حاميــة األحــداث الجديــد، 

ــل يف اإلجــراءات والتدابــري املتخــذة يف مواجهــة الطفــل املحتجــز أو املتهــم، وعــزز مــن حاميتــه، مبــا ينســجم إىل حــد كبــري مــع  الــذي فصَّ

املعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال.  وتشــري الهيئــة يف هــذا الســياق، إىل أن االحتجــاز التعســفي لألطفــال مــن قبــل جهــاز املخابــرات العامــة 

واألمــن الوقــايئ عــىل وجــه التحديــد، ميثــل خروجــاً عــن قانــون حاميــة األحــداث الجديــد، الــذي جعــل هــذه املهمــة مــن اختصــاص رشطــة 

ــرك هــذا االختصــاص إىل رشطــة  ــال، وت ــال األطف ــف أو اعتق ــة للتوقــف عــن توقي ــا أجهــزة األمــن كاف األحــداث فقــط، وهــي تدعــو هن

األحــداث فقــط.  باإلضافــة إىل مــا تقــدم، فــإن انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد فئــة النســاء خصوصــاً، ميثــل مــؤرشاً عــىل 

عــدم احــرتام اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــىل أشــكال التمييــز كافــة ضــد املــرأة، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطن يف مايــو/ أيــار 

 .2014

حقوق النزالء، إناث، تقديم العناية الطبية الازمة

تاريخ الشكوى: 2016/11/28

نحــن - نزيــالت ســجن أنصــار قســم النســاء وعددنــا »10« نزيــالت - نتقــدم بشــكوى ضــد إدارة ســجن أنصــار بســبب 

عــدم تقدميهــا العنايــة والرعايــة الطبيــة الالزمــة لنــا حيــث إنــه بتاريــخ 2016/11/22 بــدأت بالظهــور عــىل جســد إحــدى 

النزيــالت يف الغرفــة بثــور وحبــوب حمــراء اللــون، ونتيجــة عــدم تقديــم العــالج املناســب لهــا، انتقلــت العــدوى إىل باقــى 

النزيــالت املتواجــدات ىف الغرفــة، حيــث أصبحنــا نعــاين مــن حكــة شــديدة ومســتمرة وحساســية عبــارة عــن حبــوب 

»حويصــالت« صغــرية عــىل أنحــاء الجســم كافــة تــؤدي إىل الحكمــة الشــديدة، وقــد طلبنــا أكــث مــن مــرة الذهــاب إىل 

املستشــفى وتقديــم العــالج املناســب لنــا، ولكــن مل يتــم الــرد عــىل طلبنــا ومازالــت حتــى تاريخــه تعــاين مــن الحساســية، 

علــامً أن العنــارص الرشطيــة ترفــض الدخــول أو االقــرتاب مــن الغرفــة خوفــاً مــن العــدوى .

ــذي أكــد بتاريــخ 2016/11/28 مــن خــالل  ــل، وال ــر مركــز اإلصــالح والتأهي ــة شــكوى النزيــالت مــع مدي تابعــت الهيئ

اتصــال هاتفــي أنــه جــرى تقديــم العــالج الــالزم لهــم، مــا تأكــد مــن قبــل النزيــالت يف اليــوم التــايل، وتأكــدت الهيئــة 

مــن ذلــك أيضــاً مــن خــالل كشــفها عــىل نزيــالت ســجن أنصــار.
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ور، أكثر الفئات التي تعرضت النتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي خالل مثلت فئة البالغین من الذك
ة ، حیث إن جل الشكاوى التي تلقتھا الھیئة كانت تتضمن ادعاءات بانتھاك الحق في الحریّ 2016العام 

التي تضمنت ادعاءات  ،واألمان الشخصي ضد فئة البالغین من الرجال، باستثناء عدد قلیل من الشكاوى
وى تضمنت ا) شك105انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي ضد األطفال والنساء، حیث تلقت الھیئة (ب

) 81) شكوى في الضفة الغربیة، و(24ادعاءات بانتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال، بواقع (
 في قطاع غزة، من األخیرة شكوى واحدة لطفلة أنثى. 

 . اً عام 18إلى ما دون  اً عام 14ء األطفال من وتتراوح أعمار معظم ھؤال

وعدد قلیل منھا تم تقدیمھا من  ،)ولوحظ في ھذا السیاق، أن معظم الشكاوى، قدمھا الضحایا أنفسھم (األطفال
 قبل أولیاء أمور األطفال. 

في  اً ) انتھاك86و( في الضفة الغربیة، اً ) انتھاك25) انتھاكاً، بواقع (111وقد تضمنت الشكاوى المذكورة آنفاً (
) حالة، وحالة واحدة لتفتیش مسكن 19في بـ (قطاع غزة، تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما بین االحتجاز التعسّ 

) حالة لعدم احترام حقوق النزالء المحتجزین، وبخاصة عدم الفصل بینھم وبین 87الطفل دون مذكرة، و(
) حالة عدم فصل بین األطفال وغیرھم 72غزة وحده ( ل في قطاعغیرھم من المحتجزین البالغین، حیث سجّ 

 من المحتجزین البالغین. 

) حاالت عدم تنفیذ قرارات المحاكم باإلفراج عن األطفال المحتجزین في الضفة 04كما سجلت الھیئة (
 الغربیة فقط.

ن الشخصي، حیث ض عدٍد من النساء النتھاك حقھم في الحریة واألماكما رصدت الھیئة في ھذا اإلطار، تعرّ 
) شكوى في الضفة 18) شكوى حول انتھاك حق النساء في الحریة واألمان الشخصي بواقع (39ت الھیئة (تلقّ 

 (النساء).  ا) في قطاع غزة. تقدمت بمعظمھا الضحایا نفسھ21الغربیة، و(

في  اً ) انتھاك26(في الضفة الغربیة، و اً ) انتھاك21، بواقع (اً ) انتھاك47وقد تضمنت الشكاوى المذكورة (
 .قطاع غزة

) حالة، 17(بـفي ) حاالت، واالحتجاز التعسّ 10تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما بین التفتیش دون مذكرة بـ (
 ) حالة.20وعدم احترام حقوق المحتجزین بـ (

 ة واألمان الشخصي حسب فئات الضحایا): توزیع انتھاك الحق في الحریّ 03الشكل رقم (

 
یجب  الذینخطورة وضع الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال في فلسطین،  إلى ىالشكاو تشیر أعداد

أن یحظوا بمعاملة خاصة وفضلى من قبل المكلفین إنفاذ القانون، وفق المعاییر الدولیة، والقوانین الوطنیة، 
ذة في مواجھة الطفل وبخاصة قانون حمایة األحداث الجدید، الذي فصَّل في اإلجراءات والتدابیر المتخ

 المحتجز أو المتھم، وعزز من حمایتھ، بما ینسجم إلى حد كبیر مع المعاییر الدولیة في ھذا المجال. 

وتشیر الھیئة في ھذا السیاق، إلى أن االحتجاز التعسفي لألطفال من قبل جھاز المخابرات العامة واألمن 
ایة األحداث الجدید، الذي جعل ھذه المھمة من الوقائي على وجھ التحدید، یمثل خروجاً عن قانون حم

للتوقف عن توقیف أو اعتقال األطفال، كافة اختصاص شرطة األحداث فقط، وھي تدعو ھنا أجھزة األمن 
 وترك ھذا االختصاص إلى شرطة األحداث فقط. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفرع الرابع: جهات االنتهاك حسب الشكاوى

مــا زال جهــاز الرشطــة العامــة يف قطــاع غــزة يتصــدر قامئــة أكــث الجهــات الرســمية )األمنيــة واملدنيــة( انتهــاكاً لحقــوق املواطنــن وحرياتهــم 

األساســية، حســب الشــكاوى الــواردة للهيئــة، حيــث ســجلت الهيئــة )484( انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــن قبــل هــذا 

الجهــاز، يف مقابــل )232( انتهــاكاً مــن قبــل جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة، و)178( انتهــاكاً مــن قبــل جهــاز املخابــرات العامــة، 

و)172( انتهــاكاً مــن قبــل جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، و)130( انتهــاكاً مــن قبــل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف قطــاع غــزة، 

و)100( انتهــاك مــن قبــل جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة، و)77( انتهــاكاً مــن قبــل املحافظــات يف الضفــة الغربيــة، و)67( انتهــاكاً مــن 

قبــل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف الضفــة الغربيــة، و)14( انتهــاكاً مــن قبــل وزارة الداخليــة، و)11( انتهــاكاً مــن قبــل القضــاء العســكري 

يف قطــاع غــزة.  وســجلت الهيئــة بخــالف هــذه األرقــام، انتهــاكات مــن قبــل جهــات أمنيــة ومدنيــة أخــرى، مثــل النيابــة العامــة املدنيــة 

والعســكرية، ووزارة الشــؤون االجتامعيــة، واالســتخبارات العســكرية، وحــرس الرئاســة وغريهــا مــن الجهــات الرســمية واألمنيــة العاملــة يف 

فلســطن.

الشكل رقم )04(: توزيع انتهاك الحق يف الحريّة واألمان الشخيص حسب جهة االنتهاك

إن ارتفــاع انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد جهــات مدنيــة )الرشطــة العامــة، النيابــة العامــة، واملحافظــات(، وارتفــاع عدد 

الشــكاوى املقدمــة ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــؤرش خطــري عــىل وضــع هــذا الحــق يف فلســطن، ذلــك أن املحافظــات ليــس لهــا مــن 

األصــل صالحيــة دســتورية أو قانونيــة يف تقييــد حريــة اإلنســان، وأن النيابــة العامــة املدنيــة، هــي الجهــة التــي تتــوىل مســاءلة األشــخاص 

منتهــي هــذا الحــق، يف حــن أن مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، هــي الجهــة املخّولــة قانونــاً بتوفــري الحاميــة والعنايــة الالزمــة للمحتجزيــن، 

بعــد تقريــر حبســهم احتياطيــاً أو الحكــم عليهــم مــن الجهــات القضائيــة املختصــة. 
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حق في الحریة واألمان الشخصي ضد جھات مدنیة (الشرطة العامة، النیابة العامة، الانتھاكات  ارتفاعإن 
وضع ھذا  لىعارتفاع عدد الشكاوى المقدمة ضد مراكز اإلصالح والتأھیل، مؤشر خطیر و )،والمحافظات

الحق في فلسطین، ذلك أن المحافظات لیس لھا من األصل صالحیة دستوریة أو قانونیة في تقیید حریة 
ي حین أن ف، اإلنسان، وأن النیابة العامة المدنیة، ھي الجھة التي تتولى مساءلة األشخاص منتھكي ھذا الحق

لة قانوناً بتوفیر الحمایة والعنایة الالزمة للمحتجزین، بعد تقریر مراكز اإلصالح والتأھیل، ھي الجھة المخوّ 
 حبسھم احتیاطیاً أو الحكم علیھم من الجھات القضائیة المختصة. 

 

 یة المة الجسدخذة لحمایة الحق في السّ السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتّ المطلب الثالث: 

أي تدابیر أو إجراءات  تتخذ ولممن خالل مراسلة الجھات المختصة، تبین أنھا لم تقم بوضع أي سیاسات 
جدیدة لحمایة الحق في الحریة واألمان الشخصي، حیث كان من المأمول أن تقوم الجھات المختصة بمعالجة 

ى سبیل المثال وضع خطة وطنیة وضع ھذا الحق على المستوى السیاساتي والتشریعي واإلداري، فلم یتم عل
للرقي بوضع مراكز اإلصالح والتأھیل والنظارات وغیرھا من أماكن االحتجاز القانونیة ولم ترصد لذلك 

دات مشروعات تشریعات لتعدیل النصوص التشریعیة التي تنتقص من المیزانیات الالزمة، ولم یتم طرح مسوّ 
ساري المفعول في الة، وبخاصة، قانون منع الجرائم األردني ھذه الحقوق والتي یشوبھا عوار عدم الدستوری

بحسب وضع ھذا الحق  ةمطلوب تالضفة الغربیة، إلى غیر ذلك من السیاسات والتدابیر واإلجراءات التي كان
 ).21یر السنوي للھیئة رقم (في العام الماضي، والذي ظھر بشكل جلي من خالل التقر

 سبة عن انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المساءلة والمحا المطلب الرابع:

خذتھا السلطات المختصة في دولة فلسطین، لمساءلة ومحاسبة اتّ  التي جراءاتاإل، المطلبیرصد ھذا 
، سواًء قامت بھا من تلقاء 2016المسؤولین عن انتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي خالل العام 

 بناًء على مراسالت الھیئة في ھذا الخصوص.  نفسھا أو بناًء على شكوى الضحیة أو

 متابعة الھیئة للشكاوىالفرع األول: 

أجرت الھیئة خالل ھذا العام عدة متابعات لمعظم شكاوى المواطنین حول انتھاك حقھم في الحریة واألمان 
دوات، الشخصي مع الجھات المختصة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك من خالل العدید من األ

والتي غالباً ما ردت على تلك المراسالت  ،أبرزھا المراسالت المكتوبة مع الجھات المسؤولة عن االنتھاك
أن تقوم  بطریقة نمطیة وغیر مرضیة، تفید بنفي ارتكاب االنتھاك أساساً وعدم صحة ما یدعیھ الضحیة، دون

ود المرضیة من قبل أجھزة إنفاذ القانون في سجلت الھیئة العدید من الرد ذلكومع ، بإجراء التحقیق الالزم
 انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي.  خصیالضفة الغربیة فیما 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

املطلب الثالث: السياسات والتدابي املتخذة لحامية الحق يف الحرية واالمان الشخيص 

مــن خــالل مراســلة الجهــات املختصــة، تبــن أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة الحــق 

يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث كان مــن املأمــول أن تقــوم الجهــات املختصــة مبعالجــة وضــع هــذا الحــق عــىل املســتوى السياســايت 

ــل والنظــارات وغريهــا  ــز اإلصــالح والتأهي ــي بوضــع مراك ــة للرق ــال وضــع خطــة وطني ــم عــىل ســبيل املث ــم يت والترشيعــي واإلداري، فل

مــن أماكــن االحتجــاز القانونيــة ومل ترصــد لذلــك امليزانيــات الالزمــة، ومل يتــم طــرح مســّودات مرشوعــات ترشيعــات لتعديــل النصــوص 

ــم األردين الســاري  ــع الجرائ ــون من ــي يشــوبها عــوار عــدم الدســتورية، وبخاصــة، قان ــي تنتقــص مــن هــذه الحقــوق والت ــة الت الترشيعي

املفعــول يف الضفــة الغربيــة، إىل غــري ذلــك مــن السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي كانــت مطلوبــة بحســب وضــع هــذا الحــق يف العــام 

املــايض، والــذي ظهــر بشــكل جــيل مــن خــالل التقريــر الســنوي للهيئــة رقــم )21(.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحرية واالمان الشخيص 

يرصــد هــذا املطلــب، اإلجــراءات التــي اتّخذتهــا الســلطات املختصــة يف دولــة فلســطن، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولن عــن انتهــاكات الحــق 

يف الحريــة واألمــان الشــخيص خــالل العــام 2016، ســواًء قامــت بهــا مــن تلقــاء نفســها أو بنــاًء عــىل شــكوى الضحيــة أو بنــاًء عــىل مراســالت 

الهيئــة يف هــذا الخصــوص. 

الفرع األول: متابعة الهيئة للشكاوى

أجــرت الهيئــة خــالل هــذا العــام عــدة متابعــات ملعظــم شــكاوى املواطنــن حــول انتهــاك حقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــع الجهــات 

ــات  ــة مــع الجه ــد مــن األدوات، أبرزهــا املراســالت املكتوب ــك مــن خــالل العدي ــة وقطــاع غــزة، وذل ــة الغربي املختصــة يف كل مــن الضف

املســؤولة عــن االنتهــاك، والتــي غالبــاً مــا ردت عــىل تلــك املراســالت بطريقــة منطيــة وغــري مرضيــة، تفيــد بنفــي ارتــكاب االنتهــاك أساســاً 

وعــدم صحــة مــا يدعيــه الضحيــة، دون أن تقــوم بإجــراء التحقيــق الــالزم، ومــع ذلــك ســجلت الهيئــة العديــد مــن الــردود املرضيــة مــن 

قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون يف الضفــة الغربيــة فيــام يخــص انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.  أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن الــردود 

عــىل مراســالت الهيئــة مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون )األجهــزة األمنيــة(، تــكاد تكــون معدومــة.

الفرع الثاين: املساءلة واملحاسبة اإلدارية

خاطبــت الهيئــة الجهــات املســؤولة عــن انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحســب 

شــكاوى املواطنــن التــي تلقتهــا، وبخاصــة وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة، لتزويدهــا مبعلومــات وبيانــات حــول عــدد أفــراد األمــن الذيــن 

تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص. تلقت الهيئــة ردوداً 

محــدودة وغــري متناســبة مــع أعــداد الشــكاوى التــي تلقتهــا حــول انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، فقــد تلقــت الهيئــة رداً 

مــن جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة، والــذي تبــن مــن خاللــه أنــه أخضــع فــرداً واحــداً فقــط إىل إجــراءات املســاءلة اإلداريــة، 

دون أن يوضــح االنتهــاك املنســوب لــه ارتكابــه، فيــام إذا كان انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص أو لغــريه مــن الحقــوق85. بالرغــم 

مــن أن انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص فقــط، واملنســوبة إىل الجهــاز حســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة وصلــت إىل 

)178( انتهــاكاً حتــى نهايــة العــام 2016.  كــام ردت وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة عــىل مراســالت الهيئــة يف هــذا الخصــوص، وقالــت 

ــادت يف  ــا، وأف ــكو منه ــزة املش ــة الشــكاوى واألجه ــن طبيع ــا، دون أن تب ــة )275( منه ــدم صح ــت ع ــكوى، ثب ــت يف )355( ش ــا حقق إنه

نفــس الســياق، بأنهــا أخضعــت )62( مــن أفــراد األمــن الخاضعــن لواليتهــا إلجــراءات تأديبيــة الرتكابهــم مخالفــات وأحالــت )18( شــكوى 

إىل هيئــة القضــاء العســكري ملتابعتهــا حســب األصــول، دون أن توضــح أيضــاً طبيعــة هــذه املخالفــات فيــام إذا كانــت تتعلــق بالحقــوق 

والحريــات العامــة86 .

85 . رسالة جهاز املخابرات العامة، رقم )د.ق/131( للهيئة، بتاريخ 2017/1/11.

86 . رسالة املساعد األمني لوزارة الداخلية، رقم )MSA/02 386/2017( للهيئة، بتاريخ 2017/02/19.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إن هــذا الوضــع يــؤرش عــىل أن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــن قبــل وزارة الداخليــة 

أو مــن قبــل األجهــزة األمنيــة نفســها، ليســت باملســتوى املطلــوب، وال تلبــي املتطلبــات الــواردة يف املعايــري الدوليــة.

الفرع الثالث: املساءلة واملحاسبة الجنائية

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا مبعلومــات وبيانــات حــول 

عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان 

الشــخيص بحســب شــكاوى املواطنــن التــي تلقتهــا الهيئــة، إال أنهــا تلقــت ردوداً قليلــة عــىل مراســالتها يف هــذا املجــال، وغــري متناســبة 

مــع أعــداد شــكاوى املواطنــن التــي تلقتهــا حــول انتهــاك حقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث أفــادت هيئــة القضــاء العســكري 

يف قطــاع غــزة، بأنــه مل يتــم إخضــاع أي فــرد مــن أفــراد األمــن إلجــراءات املســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ادعــاءات بانتهاكهــم الحــق 

ــة واألمــان الشــخيص87 . وبالرغــم مــن أن املحاكــم الفلســطينية تعمــد إىل إبطــال إجــراءات توقيــف املتهمــن التــي مّتــت عــىل  يف الحري

خــالف القانــون، وتعمــد إىل إثبــات ذلــك يف أحكامهــا ذات الصلــة، إال أن كالً مــن النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، ال تحيــل أي شــخص 

عســكري أو أمنــي إىل التحقيــق الجنــايئ رغــم ثبــوت ارتكابــه أفعــاالً تشــّكل مساســاً بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مبوجــب حكــم 

قضــايئ.  كــام أن القضــاء العســكري والنظامــي، ليــس لهــام الصالحيــة مبوجــب القوانــن ســارية املفعــول بالتصــدي لهــذه الحــاالت وإحالــة 

مرتكبيهــا إىل جهــات املســاءلة الجنائيــة. بنــاًء عــىل ذلــك، وكــام هــي الحــال بخصــوص املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة، فــإن وضــع املســاءلة 

واملحاســبة الجنائيــة ألفــراد األمــن والعســكرين عــن انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان، ليســت باملســتوى املطلــوب، ومــا زالــت بعيــدة 

عــامَّ تقتضيــه املعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال.

التوصيات
بنــاًء عــىل العــرض الســابق لوضــع الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطن، فــإن الهيئــة تؤكــد توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا 

الســنوية لوضــع حقــوق االنســان، وتؤكــد يف الوقــت ذاتــه التوصيــات اآلتيــة لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:

رضورة إنجــاز وزارة الخارجيــة للتقريــر الــذي ســتقدمه إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة، وذلــك بعــد إجــراء . 1

مشــاورات واســعة النطــاق تضــم الجهــات الرســمية كافــة ذات العالقــة، والهيئــة املســتقلّة لحقــوق اإلنســان، ومؤسســات املجتمــع 

املــدين.

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة بتعديــل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، بإلغــاء املــادة )137( منــه املعدلــة، والنــص رصاحــة . 2

ــة  ــىل قانوني ــا ع ــن بســط رقابته ــة م ــن املحكم ــى تتمك ــم شــخصياً حت ــة وبحضــور املته ــف مرافع ــد التوقي ــب متدي ــىل نظــر طل ع

ودســتورية إجــراءات التوقيــف.

رضورة وقف عرض املدنين عىل القضاء العسكري برف النظر عن املربرات.. 3

اإللغــاء الريــح والــكيل لقانــون منــع الجرائــم األردين ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، وبالتــوازي، توقــف املحافظــن عــن توقيــف . 4

املواطنــن عــىل ذمتهــم »االعتقــال اإلداري«.

ــزة، نظــراً الفتقادهــا لألســاس . 5 ــوال يف قطــاع غ ــم األم ــا يســّمى وحــدة مكافحــة جرائ ــاء م ــن الداخــيل بإلغ ــاز االم ــام جه رضورة قي

القانــوين، وقيامهــا بالتوقيــف وحجــز حريــات املواطنــن بقــرارات إداريــة بالخــالف ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه 

ــه. ــون األســايس املعــدل وتعديالت والقان

87 . رسالة هيئة القضاء العسكري يف قطاع غزة، رقم )1670( للهيئة، بتاريخ 2016/12/29.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

استحداث نصوص قانونية رصيحة تلزم بالتعويض العادل لضحايا التوقيف غري القانوين وتستحدث وسائل إلنصافهم. . 6

رضورة تعديــل نصــوص قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، وقانــون أصــول املحاكــامت الثــوري وتعديالتــه، مبــا يعــزز مــن الرقابــة . 7

القضائيــة عــىل قانونيــة ودســتورية إجــراءات التوقيــف. ومبــا مينــح املحكمــة صالحيــة التصــدي مــن تلقــاء نفســها ملحاســبة املســؤولن 

عــن انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.

رضورة توقف األجهزة األمنية عن توقيف أو اعتقال األطفال تحت أي ظرف، واحرتام اختصاص رشطة األحداث.. 8

تشديد املحاكم رقابتها عىل مربرات وأسباب التوقيف وعدم التوّسع فيها، عىل نحو ال يجعل التوقيف يستخدم كعقوبة.. 9

قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، بإحالــة مــن ثبــت تورطهــم يف انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص أثنــاء نظــر . 10

ــا إىل التحقيــق الجنــايئ فــوراً. املحكمــة للقضاي

ــه . 11 ــة للمتهمــن بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بالتحقيــق اإلداري الجــّدي، وتوجي تفعيــل املســاءلة واملحاســبة اإلداري

الجــزاءات اإلداريــة بحــق مــن يثبــت قيامــه بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وبالتــوازي، تعديــل ترشيعــات األمــن ســارية 

ــه تتمتــع بالحيــدة واالســتقالل، تكــون  املفعــول، وتعديــل مــرشوع قــرار بقانــون الرشطــة، مبــا يضمــن إنشــاء دائــرة ضمــن هيكليت

مهمتهــا التحقيــق يف انتهــاك حقــوق وحريــات املواطنــن.

المبحث الرابع: الحق في حريّة التنّقل 
يتنــاول هــذا املبحــث رصــداً لحالــة الحــق يف التنقــل، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات املتعلقــة يف اإلطــار القانــوين للحــق، واالنتهــاكات 

الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتّخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه.

ســيعتمد التحليــل يف هــذا املبحــث عــىل مــا ورد يف املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باملــادة 12 مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنية والسياســية، 

التــي أشــارت إىل رضورة توفــري املعلومــات عــن القوانــن واملامرســات اإلداريــة والقضائيــة املتعلقــة بالحــق يف التنقــل بحريــة داخــل أرايض 

الدولــة، واختيــار مــكان لإلقامــة، وكذلــك حريــة مغــادرة البلــد والدخــول إليــه، والــرشوط التــي تحكــم تســجيل شــخص كمقيــم يف منطقــة 

ــة األشــخاص داخــل  ــم حرك ــود تنظي ــة أو رشوط أو قي ــط املفروضــة عــىل ســفر األشــخاص أو الوصــول إىل مناطــق معين ــة، والضواب معين

البــالد، مبــا يف ذلــك حركــة غــري املواطنــن، وجميــع القيــود القانونيــة والعمليــة عــىل الحــق يف مغــادرة البــالد، والــرشوط املتعلقــة بإصــدار 

وثائــق الســفر، وأخــريا  التدابــري املتعلقــة بنفــي املواطنــن وإجبارهــم عــىل املغــادرة.

املطلب األول: اإلطار القانوين للحق يف حرية التنقل  

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل

ــق أو  ــىل أي مواثي ــادق ع ــطن ومل تص ــم فلس ــم تنض ــل، فل ــق يف التنق ــة بالح ــطن املتعلق ــة فلس ــات دول ــىل التزام ــري ع ــرأ أي تغي مل يط

ــار 2014، خاصــة العهــد  ــة التــي وقعــت عليهــا يف مايو/أي ــدة تعنــى بهــذا الحــق، وظلــت عــىل التزاماتهــا الدولي ــة جدي مؤسســات دولي

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. وبالرغــم مــن مــرور أكــث مــن عامــن عــىل انضــامم فلســطن إىل العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، إال أن دولــة فلســطن مل تُعــد أو تُقــدم حتــى اآلن التقريــر األويل وال أي تقاريــر أخــرى عــن وضــع الحــق يف 

التجّمــع الســلمي إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، وفــق التزاماتهــا يف العهــد املذكــور، والــذي يلــزم الحكومــات بتقديــم تقاريــر إىل 

اللجــان املشــّكلة وفقــاً ألحكامــه عــن تنفيــذ العهــد88. 

88. رد وزارة الخارجية  رقم )34549(عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفرع الثاين: اإلطار القانوين الوطني 

ــة الحــق يف  ــز حامي ــدة لتعزي ــالت عــىل الترشيعــات ســارية املفعــول ومل تســّن ترشيعــات جدي ــة فلســطن بإجــراء أي تعدي مل تقــم دول

ــة الرئيســة  ــة الوطني ــة القانوني ــون األســايس املعــدل هــي املظل ــت نصــوص القان ــايل بقي ــا، وبالت ــة عليه ــات املرتتب ــق االلتزام ــل، وف التنق

لحاميــة الحــق يف التنّقــل يف دولــة فلســطن. مــن جانــب آخــر اســتثنت الالئحــة املعدلــة رقــم )4( للعــام 2010 لالئحــة التنفيذيــة بشــأن 

إعفــاء ســيارات خاصــة باملعوقــن الســتعاملهم الشــخيص مــن الرســوم الجمركيــة والرائــب رقــم )8( لســنة 2006 معظــم األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة  مــن الحــق يف الحصــول عــىل مركبــة معفــاة مــن الجــامرك يف تناقــض واضــح مــع قانــون املعوقــن الــذي أجــاز لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة إعفــاء جمركيــاً للمركبــة. 

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف حرية التنّقل والقيود املفروضة عليه 

الفرع األول: عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )26( شــكوى تتعلــق بحــق املواطنــن يف التنقــل، بواقــع )6( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة و)20( شــكوى يف قطــاع غــزة، بلــغ 

عــدد الشــكاوى املتعلقــة بالضفــة )1( شــكوى منهــا تتعلــق باملنــع مــن الســفر عــرب املعابــر مــن قبــل وزارة الداخليــة دون وجــود أمــر 

قضــايئ، وشــكوى واحــدة ملواطــن مــن ذوي اإلعاقــة متتنــع ســيارات النقــل عــن نقلــه، و)4( شــكاوى مختلفــة تتعلــق باملنــع مــن التنقــل 

والســفر بــن املــدن. يف حــن بلــغ عــدد الشــكاوى املتعلقــة بقطــاع غــزة )17( شــكوى تتعلــق بامتنــاع وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة 

عــن منحــه جــوازات ســفر، كــام رصــدت الهيئــة )3( شــكاوى حــول منــع مــن الســفر عــرب معــرب بيــت حانون/إيــرز مــن قبــل جهــاز األمــن 

الداخــيل يف قطــاع غــزة. مبقارنــة عــدد الشــكاوى لهــذا العــام بالعــام املنــرم 2015 نجــد أن عــدد الشــكاوى يتطابــق مــع عــدد الشــكاوى 

املتعلقــة بالحــق يف التنقــل يف العــام 2015، حيــث تلقــت الهيئــة )26( شــكوى تتضمــن انتهــاكات مرتبطــة بالحــق يف التنقــل، توزعــت هــذه 

الشــكاوى عــىل )12( شــكوى يف الضفــة الغربيــة و)6( شــكاوى تتعلــق باملنــع مــن الســفر عــرب املعابــر مــن قبــل وزارة الداخليــة دون وجــود 

أمــر قضــايئ وشــكوى واحــدة للمنــع مــن دخــول املعــرب و)5( شــكاوى مختلفــة تتعلــق باملنــع مــن الســفر. يف حــن تلقــت )14( شــكوى مــن 

مواطنــن يف قطــاع غــزة تتعلــق باملنــع مــن الســفر مــن قبــل جهــاز االمــن الداخــيل ووزارة الداخليــة89.

الشكل رقم )01(: عدد الشكاوى وتوزيعها وفقاً للعامني2015 - 2016

89 . للمزيد  االطالع عىل التقرير السنوي العرشين  لوضع حقوق اإلنسان للعام 2015  الصادر عن الهيئة . 
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 االنتھاكات حسب الشكاوى الواردة للھیئةنماط أالفرع الثاني: 

، فعلى خلفیة إضراب اً أیض مختلفةً  اجتماعیةً  ، وطالت فئاتٍ التنقلحریة الحق في  جدیدة النتھاك شكالٌ أبرزت 
ضع حواجز ، قام جھاز الشرطة مدعوماً بعناصر من األجھزة األمنیة بو23/02/2016المعلمین، وبتاریخ 

للبحث عن المعلمین المتوجھین لمدینة رام هللا للمشاركة في  ھا؛ومخارجعلى مداخل مدن الضفة الغربیة 
 . 85مجلس الوزراء االعتصام المعلن، وذلك من أجل منعھم من الوصول لالعتصام المركزي بالقرب من مقرّ 

 :اآلتيبكما استمرت العدید من االنتھاكات النمطیة تمثلت 

 في قطاع غزة من الحصول على جوازات السفر  حرمان عدد من المواطنین أوالً:

اصدار  استمرتزال أزمة جوازات السفر الخاصة بمواطني قطاع غزة مستمرة منذ ثماني سنوات، حیث ما 
 . 2007قبل االنقسام السیاسي في العام  على خالف ما كان سائداً ، دون غزة جوازات السفر في الضفة الغربیة

) شكوى لمواطنین امتنعت وزارة الداخلیة في الضفة الغربیة منحھم جوازات سفر مقارنة مع 17ت الھیئة (تلق
قبل صدور موافقة أمنیة من  ي القطاعوال یتم منح أي جواز سفر لمواطن ،2015شكاوى في العام ) 8(

تستغرق عدة ایام وأحیانا  والتي، عملیة إصدار جوازات السفر یؤخر مااألجھزة األمنیة في الضفة الغربیة، 
 المواطنین الفلسطینیین المقیمین في الضفة یحصلون على جواز السفر خالل ساعات. ن أعدة اسابیع، في حین 

ویوثر عدم منح جوازات سفر للمواطنین على حقوق أخرى مثل الحق في أداء الشعائر الدینیة والحق في 
 التعلیم والحق في الصحة. 

وزیر الداخلیة بخصوص العدید من شكاوى المواطنین ون الھیئة خاطبت رئیس الوزراء تجدر اإلشارة إلى أ
أن  الھیئةوترى حول حرمانھم من جوازات السفر، وتم حل أغلب ھذه الشكاوى واعطاء جوازات سفر لھم. 

یجب أال یخضع ألي قیود، باستثناء حالة ساسي أجواز السفر ألي مواطن فلسطیني ھو حق صدار إموضوع 
 قضائي. حكموجود 

حرمان من جواز السفر، عدم التمكن من 
 أداء الشعائر الدینیة

 عاماً من مدینة غزة 67(أ. ب) تقدم النائب 
بطلب للحصول  2016من العام  7في شھر 

في  على جواز سفر دبلوماسي كونھ عضواً 
المجلس التشریعي إال أن وزارة الداخلیة في 

منحھ جواز  أنھ سیتمبمدینة رام هللا أفادتھ 
رفض نھ أولمرة واحدة فقط إال  یاً عادسفر 

ترتب علیھ عدم تمكنھ من أداء  ماذلك، 
 فریضة الحج.

																																																													
  85. للمزید االطالع  على بیانات الھیئة المنشورة على  الموقع االلكتروني للھیئة المذكور  سابقا.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع الثاين: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى الواردة للهيئة

بــرزت أشــكاٌل جديــدة النتهــاك الحــق يف حريــة التنقــل، وطالــت فئــاٍت اجتامعيــًة مختلفــًة أيضــاً، فعــىل خلفيــة إرضاب املعلمــن، وبتاريــخ 

2016/02/23، قــام جهــاز الرشطــة مدعومــاً بعنــارص مــن األجهــزة األمنيــة بوضــع حواجــز عــىل مداخــل مــدن الضفــة الغربيــة ومخارجهــا؛ 

للبحــث عــن املعلمــن املتوجهــن ملدينــة رام اللــه للمشــاركة يف االعتصــام املعلــن، وذلــك مــن أجــل منعهــم مــن الوصــول لالعتصــام املركــزي 

بالقــرب مــن مقــّر مجلــس الــوزراء90. 

كام استمرت العديد من االنتهاكات النمطية متثلت باآليت:

أوالً: حرمان عدد من املواطنني يف قطاع غزة من الحصول عى جوازات السفر 

ــزال أزمــة جــوازات الســفر الخاصــة مبواطنــي قطــاع غــزة مســتمرة منــذ مثــاين ســنوات، حيــث اســتمر اصــدار جــوازات الســفر يف  مــا ت

ــل االنقســام الســيايس يف العــام 2007.  ــا كان ســائداً قب ــة دون غــزة، عــىل خــالف م الضفــة الغربي

ــة مــع )8( شــكاوى يف  ــة منحهــم جــوازات ســفر مقارن ــة الغربي ــة يف الضف ــن امتنعــت وزارة الداخلي ــة )17( شــكوى ملواطن تلقــت الهيئ

العــام 2015، وال يتــم منــح أي جــواز ســفر ملواطنــي القطــاع قبــل صــدور موافقــة أمنيــة مــن األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، مــا يؤخــر 

عمليــة إصــدار جــوازات الســفر، والتــي تســتغرق عــدة ايــام وأحيانــا عــدة اســابيع، يف حــن أن املواطنــن الفلســطينين املقيمــن يف الضفــة 

يحصلــون عــىل جــواز الســفر خــالل ســاعات. 

ــم والحــق يف  ــة والحــق يف التعلي ــل الحــق يف أداء الشــعائر الديني ــوق أخــرى مث ــن عــىل حق ــح جــوازات ســفر للمواطن ــر عــدم من ويوث

الصحــة. 

تجــدر اإلشــارة إىل أن الهيئــة خاطبــت رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة بخصــوص العديــد مــن شــكاوى املواطنــن حــول حرمانهــم مــن 

ــة أن موضــوع إصــدار جــواز الســفر ألي  ــرى الهيئ ــم حــل أغلــب هــذه الشــكاوى واعطــاء جــوازات ســفر لهــم. وت جــوازات الســفر، وت

ــة وجــود حكــم قضــايئ. ــود، باســتثناء حال مواطــن فلســطيني هــو حــق أســايس يجــب أال يخضــع ألي قي

حرمان من جواز السفر، عدم التمكن من أداء الشعائر الدينية

ــب للحصــول عــىل جــواز ســفر  ــة غــزة يف شــهر 7 مــن العــام 2016 بطل ــاً مــن مدين ــب )أ. ب( 67 عام تقــدم النائ

دبلومــايس كونــه عضــواً يف املجلــس الترشيعــي إال أن وزارة الداخليــة يف مدينــة رام اللــه أفادتــه بأنــه ســيتم منحــه 

جــواز ســفر عاديــاً وملــرة واحــدة فقــط إال أنــه رفــض ذلــك، مــا ترتــب عليــه عــدم متكنــه مــن أداء فريضــة الحــج.

وتلقــت الهيئــة شــكوى املواطــن )م. م( 47 عامــاً مــن مدينــة غــزة، ويعمــل يف القطــاع الخــاص، تقــدم بتاريــخ 2016/1/3 بطلــب لــوزارة 

الداخليــة يف رام اللــه للحصــول عــىل جــواز ســفر بــدل تالــف، إال أن الــوزارة مل تســتجب لطلبــه حتــى تاريخــه، مــا ترتــب عليــه حرمانــه 

مــن إكــامل دراســته العليــا “الدكتــوراه”.

وطــال انتهــاك الحــق يف التنقــل منــع بعــض األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحــق يف الصحــة، حيــث تلقــت الهيئــة شــكوى املواطــن )ك. م( 

52 عامــاً مــن محافظــة خــان يونــس، مــن ذوي اإلعاقــة، أفــاد فيهــا بأنــه منــذ تاريــخ 2014/9/7 تقــدم بطلــب للحصــول عــىل جــواز ســفر 

- بــدل فاقــد -، لكــن بعــد مــرور شــهر أبلغــه املكتــب بأنــه قــد تــم رفــض طلبــه ألســباب أمنيــة مــن قبــل جهــاز املخابــرات العامــة يف رام 

اللــه، علــامً أنــه بحاجــة ماّســة للحصــول عــىل الجــواز للســفر للعــالج بالخــارج مبرافقــة ابنــه91. 

90. للمزيد االطالع  عىل بيانات الهيئة املنشورة عىل  املوقع االلكرتوين للهيئة املذكور  سابقا. 

91  . راجع التقارير الشهرية النتهاكات حقوق اإلنسان الصادرة عن الهيئة يف العام 2016.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املنع من حق التنقل، الحرمان من تلقي الحق يف الصحة

أفــاد املواطــن/ )ع . ج( 33 عامــاً مــن جباليــا، بأنــه بتاريــخ 2016/10/18 تقــّدم بطلــب لتجديــد جــواز الســفر الخــاص 

ــخ  ــد دويل. وبتاري ــفر بري ــياحة والس ــدة للس ــفيان الزب ــب س ــرب مكت ــك ع ــه، وذل ــة يف رام الل ــه إىل وزارة الداخلي ب

2016/11/24 تــم إبالغــه مــن قبــل مديــر املكتــب أن جــواز الســفر قــد رفــض مــن قبــل جهــاز االســتخبارات العامــة 

يف رام اللــه، وأنــه مرفــوض أمنيــاً، علــامً أن جــواز الســفر قــد صــدر مــن قبــل دائــرة الجــوازات يف رام اللــه وتســليمه 

إىل منــدوب املكتــب وبعــد صــدوره تــم ســحبه مــن املنــدوب أثنــاء وجــوده أمــام بوابــة وزارة الداخليــة، مــن قبــل 

أحــد عنــارص االســتخبارات العامــة، وهــذا مــا تــم إبالغــه بــه مــن قبــل منــدوب املكتــب يف رام اللــه. علــامً أن املواطــن 

مريــض ولديــه تحويلــة طبيــة للعــالج يف مستشــفى فلســطن بالقاهــرة، وهــو بحاجــة لرتكيــب مفصــل صناعــي لوجــود 

إصابــة لديــه يف الســاق.

ثانياً: منع بعض املواطنني من السفر من قبل األجهزة األمنية

تابعــت الهيئــة  قيــام األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مبنــع عــدد مــن املواطنــن مــن الســفر خــارج الضفــة الغربيــة عــرب 

املعابــر الحدوديــة، وتلقــت يف هــذا الشــأن عــدة شــكاوى، حيــث تلقــت الهيئــة شــكوين مــن الضفــة الغربيــة تتعلقــان باملنــع مــن الســفر 

عــرب املعابــر مــن قبــل وزارة الداخليــة دون وجــود أمــر قضــايئ، و)3( شــكاوى مختلفــة مــن قطــاع غــزة منهــا تتعلــق باملنــع مــن الســفر.

فبتاريــخ 2016/4/3 منــع جهــاز الرشطــة الفلســطينية املواطــن )ف. ا( 52 عامــاً مــن مدينــة الخليــل مــن الســفر عــرب معــرب الكرامــة، وطلــب 

منــه مراجعــة جهــاز املخابــرات العامــة يف الخليــل، ولــدى مراجعتــه الجهــاز تــم حجــز جــواز ســفره وبطاقتــه الشــخصية؛ وذلــك مــن أجــل 

منعــه مــن الســفر، وقــد أفــاد املواطــن يف شــكوى تقــدم بهــا للهيئــة بأنــه حاصــل عــىل قــرار مــن النائــب العــام يســمح لــه بالســفر خــارج 

البــالد، وقــد خاطبــت الهيئــة بتاريــخ 2016/4/25 النائــب العــام حــول منــع املواطــن مــن الســفر، غــري أن الهيئــة مل تتلــق رداً حتــى تاريــخ 

إعــداد هــذا التقريــر. وبتاريــخ 2016/4/5 منعــت األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة كالً مــن د. فتحــي الوحيــدي 64 عامــاً، ود. عبــد الرحمــن 

أبــو النــر 60 عامــاً مــن قطــاع غــزة، »أعضــاء املحكمــة الدســتورية«، مــن املغــادرة عــرب معــرب بيــت حانــون »إيــرز« مــن أجــل حلــف 

اليمــن أمــام رئيــس دولــة فلســطن، وكذلــك منعهــام أيضــاً مــن حلــف اليمــن عــرب الفيديــو كونفــرس يف مقــّر مجلــس الــوزراء، وأفــاد د. 

فتحــي الوحيــدي بأنــه تلقــى اتصــاالً هاتفيــاً بتاريــخ 2016/4/4 مــن قيــادي يف حركــة حــامس، أخــربه بأنــه ممنــوع مــن الســفر عــرب معــرب 

إيــرز، وإذا حــاول الســفر ســيتم منعــه وإعادتــه للقطــاع.

نساء، منع من السفر، منع من املشاركة السياسية

كــام طالــت االنتهــاكات النســاء، حيــث تلقــت الهيئــة خــالل شــهر 2016/4 شــكوى مــن عائلــة املواطنــة مــروة فخــري 

املــري 46 عامــاً مــن ســكان محافظــة خــان يونــس، عضــو قيــادة املــرأة بحركــة فتــح، وعضــو مجلــس إدارة اتحــاد 

املــرأة الفلســطينية، مفادهــا أنــه بتاريــخ 2016/4/20 قــام أفــراد جهــاز األمــن الداخــيل مبنعهــا مــن الســفر عــرب معــرب 

بيــت حانــون “إيــرز” لحضــور االجتــامع العــام لالتحــاد العــام للمــرأة، وتــم إبالغهــا بالتوجــه ملقــر األمــن الداخــيل 

إللغــاء منــع الســفر، وعنــد توجههــا تــم احتجازهــا والتحقيــق معهــا بتهمــة اإلخــالل باألمــن العــام، وتــم اإلفــراج عنهــا 

بتاريــخ 2016/4/26 بكفالــة ماليــة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

املطلب الثالث: السياسات والتدابي التي اتّخذتها دولة فلسطني لوقف انتهاكات حرية التنقل 

  مــن خــالل متابعــات الهيئــة مــع  الجهــات الرســمية ذات العالقــة، تبــن أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات 

جديــدة لحاميــة الحــق يف التنقــل.

مــن جانــب آخــر مل تتخــذ الحكومــة  التدابــري الالزمــة لضــامن حــق االشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التنقــل، حيــث ال زالــت هــذه الفئــة تعــاين 

مــن محدوديــة القــدرة عــىل التنقــل بســبب عــدم وجــود نظــام مواصــالت عامــة يف فلســطن، وارتفــاع أجــور املواصــالت الحــايل، وعــدم 

مالءمــة معظــم الحافــالت ملتطلبــات تنقــل االشــخاص ذوي االعاقــة.

ــى  ــة، ويف البن ــارات الضوئي ــة، واإلش ــوارع واألرصف ــم الش ــاء تصمي ــة أثن ــذه الفئ ــات ه ــة الحتياج ــات املراعي ــاب السياس ــة إىل غي باإلضاف

ــمنتية. ــامت االس ــات واملجّس ــن الحاوي ــوارع م ــة والش ــو األرصف ــىل خل ــة ع ــات، ويف الرقاب ــيارات وكراج ــف س ــن مواق ــة م التحتي

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التنقل

ــاكات الحــق يف  ــا الســلطات الرســمية املختصــة، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولن عــن انته ــي اتخذته ــب، اإلجــراءات الت يرصــد هــذا املطل

ــة. كــام  ــة، املســاءلة واملحاســبة الجنائي ــة إىل: املســاءلة واملحاســبة اإلداري ــك بتقســيم إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املمكن التنقــل، وذل

ــل.  ــاكات الحــق بالتنق ــا بخصــوص انته ــة عــىل مراســالتها له ــات ذات العالق ــة مــن الجه ــي وردت إىل الهيئ ــردود الت يســتعرض ال

الفرع األول:  املساءلة واملحاسبة اإلدارية

تنظــر الهيئــة بجديــة كبــرية اىل أي اعتــداء عــىل حريــة الحــق يف التنقــل كونــه مرتبطــاً بجملــة مــن الحقــوق األخــرى كالحــق يف الصحــة 

والتعليــم والعمــل، وبالرغــم مــن املتابعــة الحثيثــة مــن الهيئــة إال أن الهيئــة مل تتلــق أي ردود مــن قبــل الجهــات الرســمية حــول السياســات 

والتدابــري التــي تــم اتخاذهــا لضــامن الحــق يف التنقــل، باســتثناء رد مــن قبــل مكتــب مراقــب وزارة الداخليــة يف غــزة يفيــد بعــدم تلقــي 

وزارة الداخليــة أي شــكاوى مــن الجمهــور تتعلــق باملنــع مــن التنقــل، وأن الــوزارة قامــت بتشــكيل لجــان تحقيــق يف شــكوين واردتــن 

مــن الهيئــة92. 

التوصيات  
إن انضــامم دولــة فلســطن للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية يوجــب عــىل حكومــة الوفــاق الوطنــي وأصحــاب الواجــب مــن 

املســؤولن اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري وإجــراءات لإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة الناجمــة عــن هــذا االنضــامم، والســيام ضــامن حريــة التنقل، 

وحــق املواطــن يف مغــادرة بــالده والعــودة إليهــا دون قيــود، وعــىل وجــه التحديــد:

رضورة توقــف األجهــزة األمنيــة عــن منــع املواطنــن مــن الحــق يف التنقــل أو حرمانهــم مــن الحــق يف الحصــول عــىل الوثــاق الرســمية . 1

ووقــف العمــل بإجــراء الســالمة األمنيــة كــرشط لحصــول ســكان قطــاع غــزة عــىل جــواز ســفر، ووقــف حــاالت الحرمــان كافــة، مــن 

إصــدار جــواز ســفر بذرائــع أمنيــة، دون وجــود قــرار قضــايئ.

رضورة توقــف وزارة الداخليــة عــن اســتحداث إجــراءات إداريــة ملنــع املواطنــن مــن الســفر أو إعاقــة حركتهــم، كقــرار اشــرتاط موافقة . 2

وزارة الداخليــة املســبقة قبــل الســفر عــرب معــرب بيــت حانــون، ملــا يشــكله مثــل هــذا القــرار مــن انتهــاك لحقــوق املواطنــن يف التنقــل.

التحقيق الفوري، من قبل الجهات املختصة وفق القانون، يف أية حادثة متس الحق يف التنقل، ونرش نتائج التحقيق.. 3

رضورة تعديــل الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة رقــم )4( للعــام 2010 لالئحــة التنفيذيــة بشــأن إعفاء ســيارات خاصة باملعوقن الســتعاملهم . 4

الشــخيص مــن الرســوم الجمركيــة والرائــب رقــم )8( لســنة 2006م لتنســجم مــع قانــون رقــم )4( بشــأن حقــوق املعوقــن لســنة 

92 . مقابلة باحث الهيئة مع مسؤول ملف حقوق اإلنسان يف مكتب مراقب وزارة الداخلية، 2017/1/16.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1999 والقانــون األســايس الفلســطيني.

رضورة قيام وزارة الحكم املحيل بالعمل عىل مواءمة الشوارع واألرصفة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.. 5

رضورة أن تقــوم وزارة النقــل واملواصــالت بإلــزام مكاتــب »التكســيات« بتخصيــص مركبــة مــزّودة بالتجهيــزات الالزمــة لالشــخاص ذوي . 6

اإلعاقة.

المبحث الخامس: الحق في حريّة الرأي والتعبير
ــة لحقــوق اإلنســان  ــق الدولي ــات واملواثي ــه االتفاقي ــذي أكدت ــري مــن الحقــوق األساســية لإلنســان، ال ــرأي والتعب ــة ال ــّد الحــق يف حري يُع

ــة، وهــو ســمة مــن ســامت املجتمــع الحــّر والنظــام الســيايس الدميقراطــي.   ــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية واملدني ــد ال الســيام العه

يرتبــط الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري بحقــوق وحريــات أخــرى، إذ ال ميكــن أن نتصــور مامرســة هــذا الحــق دون حريــة الحصــول عــىل 

املعلومــات، أو حريــة اإلعــالم بأشــكاله كافــة املطبــوع واملــريئ واملســموع وااللكــرتوين، أو حريــة التجمــع الســلمي93. يتنــاول هــذا املبحــث 

رصــداً لحالــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات املتعلقــة يف اإلطــار القانــوين للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة 

عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه.

املطلب األول: املتغي يف اإلطار القانوين للحق يف حريّة الرأي والتعبي 

يرصــد هــذا املطلــب املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات التــي طــرأت عــىل 

االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة تعنــى بهــذا الحــق، ومــن حيــث 

ــة ذات العالقــة مبوجــب التزاماتهــا يف هــذا املجــال، ومــن خــالل رصــد املتغــريات التــي  ــر إىل الجهــات الدولي إعدادهــا وتقدميهــا للتقاري

طــرأت عــىل الترشيعــات الوطنيــة يف مجــال حاميتــه.

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن، وبعــد مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، مل تقــدم التقاريــر املرتبطــة بالحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، 

ويف هــذا الســياق »يجــري العمــل حاليــاً عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســّودة الثانيــة للتقريــر ومــن املزمــع عقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة 

بالتقريــر يف بدايــة العــام 2017«94.

الفرع الثاين: اإلطار القانوين الوطني

مل تُجــِر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة، ومل يتــم ســّن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز حاميــة الحــق يف حريــة الــرأي 

والتعبــري، وفــق االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، وقــد بقيــت الترشيعــات الناظمــة لحريــة الــرأي والتعبــري دون تعديــل. وقيــد القانــون األســايس 

مامرســة حريــة الــرأي والتعبــري ومنهــا مــا نصــت عليــه املــادة )18( مــن أن »حريــة العقيــدة والعبــادة ومامرســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة 

رشيطــة عــدم اإلخــالل بالنظــام العــام أو اآلداب العامــة«. وبحســب املــواد 110-111 مــن القانــون األســايس يجــوز لرئيــس الدولــة فــرض 

بعــض القيــود عــىل مامرســة حقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا حقــه يف حريــة الــرأي والتعبــري، يف حالــة الطــوارئ التــي تســتدعي تلــك التقيــدات 

مبوجــب مرســوم يصــدره لهــذه الغايــة، ونصــت املــادة )111( املذكــورة عــىل أنــه »ال يجــوز فــرض قيــود عــىل الحقــوق والحريــات األساســية 

إال بالقــدر الــروري لتحقيــق الهــدف املعلــن يف مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ«.

93 . تقرير » حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية واملحلية والترشيعات املحلية«  . تقرير قانوين. الهيئة املستقلة لحقوق االنسان. 2006 .

94. رد وزارة الخارجية  رقم )34549( عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

إضافــة إىل القيــود املوجــودة يف قانــون املطبوعــات والنــرش الصــادر مبرســوم رئــايس يف العــام 1995 النافــذ يف فلســطن، الــذي ينظــم العمــل 

الصحــايف، فــال زال يفــرض القيــود عــىل الحريــات الصحافيــة، باإلضافــة إىل قوانــن العقوبــات النافــذة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة 

وكالهــام ال يختلفــان كثــرياً يف كــثة القيــود التــي تفرضهــا يف مجــال حريــة الــرأي والتعبــري، واتّســاع نطــاق التجريــم فيهــام، والتوســع يف 

ــة.  كــام صــدر  ــات الســالبة للحري ــام، واملغــاالة يف العقوب ــارات الغامضــة والفضفاضــة يف نصوصه ــد، باســتخدام العب محــارصة حــق النق

ــطن  ــة فلس ــس دول ــة رئي ــت الهيئ ــالم وخاطب ــىل لإلع ــس األع ــأن املجل ــنة 2015، بش ــم )  ( لس ــون رق ــرار بقان ــخ 2015/12/29، ق بتاري

مطالبــة بالرتيــث بنــرش القانــون بالجريــدة الرســمية، وذكــرت مجموعــة مــن املالحظــات عــىل القانــون، التــي تــرى الهيئــة أنهــا تتعــارض 

مــع التزامــات دولــة فلســطن وفقــاً لالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت اليهــا، ال ســيام اتفــاق العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية 

واملدنيــة، وتــم وقــف نــرش القــرار بقانــون وإعــادة الحــوار املجتمعــي مــع األطــراف ذات العالقــة قبــل إقــراره بشــكل نهــايئ.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف حريّة الرأي والتعبي 

يرصــد هــذا املطلــب االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري يف دولــة فلســطن، وذلــك مــن خــالل عــدد الشــكاوى التــي 

تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاكات الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، وتوزيعهــا الجغــرايف، وأمناطهــا، وفئــات الضحايــا، والجهــات املنتهكــة.

الفرع األول: عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تعــرّض الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري للعديــد مــن االنتهــاكات مــن قبــل االجهــزة األمنيــة حيــث تلقــت الهيئــة )48( شــكوى )30( شــكوى 

منهــا يف الضفــة الغربيــة، توزعــت عــىل )12( شــكوى تتعلــق بحريــة العاملــن يف املجــال االعالمــي، وحريــة النــرش والبــث، و)17( شــكوى 

ــا  حــول اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، وشــكوى واحــدة حــول الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات. توزّعــت الشــكاوى جغرافي

بواقــع )23( شــكوى مــن محافظــة الخليــل وهــي األعــىل، تلتهــا محافظــة رام اللــه بواقــع )4( شــكاوى، وتوزعــت باقــي الشــكاوى عــىل 

محافظــات نابلــس وجنــن. يف حــن تلقــت الهيئــة )18( شــكوى يف قطــاع غــزة، منهــا )3( شــكاوى حــول التعــرض لحريــة العاملــن يف املجــال 

اإلعالمــي، شــكوى واحــدة تتعلــق بحريــة العاملــن وحريــة النــرش والبــث، و)13( شــكوى عــىل خلفيــة الــرأي والتعبــري عــىل مواقــع التوصــل 

االجتامعــي »الفيســبوك«، وشــكوى واحــدة حــول الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات، توزعــت جغرافيــاً حســب املحافظــات: محافظــة غــزة 

)9( ومحافظــة رفــح )4( ومحافظــة شــامل غــزة )3(، ومحافظــة خــان يونــس )2(.

مبقارنــة عــدد الشــكاوى بالعــام املنــرم يتبــن انخفــاض عــدد الشــكاوى لهــذا العــام، حيــث تلقــت الهيئــة )56( شــكوى يف العــام 2015 

ــة، توزّعــت  ــري، توزّعــت هــذه الشــكاوى عــىل )41( شــكوى يف الضفــة الغربي ــرأي والتعب ــة ال تتضمــن انتهــاكاٍت مرتبطــًة بالحــق يف حري

عــىل )18( شــكوى تتعلــق بحريــة العاملــن يف املجــال اإلعالمــي، وحريــة النــرش والبــث، و)14( شــكوى حــول اســتخدام مواقــع التواصــل 

االجتامعــي، و)9( شــكاوى حــول حريــة الصحافــة واإلعــالم. يف حــن تلقــت الهيئــة )15( شــكوى يف قطــاع غــزة، منهــا )7( شــكاوى حــول 

التعــرض لحريــة العاملــن يف املجــال اإلعالمــي، و)8( شــكاوى تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــري عــىل مواقــع التواصــل االجتامعي »الفيســبوك«.

الشكل رقم )01( : التوزيع الجغرايف للشكاوى 

املتعلقة بالحّق يف حريّة الرأي والتعبي
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على القانون، التي ترى الھیئة أنھا تتعارض مع التزامات دولة فلسطین وفقاً لالتفاقیات الدولیة التي انضمت 
وإعادة  نشر القرار بقانون وتم وقف، الیھا، ال سیما اتفاق العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة

 .المجتمعي مع األطراف ذات العالقة قبل إقراره بشكل نھائيلحوار ا

 

 ة الرأي والتعبیر انتھاكات الحق في حریّ المطلب الثاني: 

من خالل ، وذلك ة الرأي والتعبیر في دولة فلسطیناالنتھاكات الواقعة على الحق في حری مطلبال ارصد ھذی
انتھاكات الحق في حریة الرأي والتعبیر، وتوزیعھا الجغرافي، عدد الشكاوى التي تلقتھا الھیئة حول 

 وأنماطھا، وفئات الضحایا، والجھات المنتھكة.

 عدد الشكاوى وتوزیعھا الجغرافيالفرع األول:  

) 48ض الحق في حریة الرأي والتعبیر للعدید من االنتھاكات من قبل االجھزة األمنیة حیث تلقت الھیئة (تعرّ 
تتعلق بحریة العاملین في المجال  شكوى) 12الضفة الغربیة، توزعت على ( ى منھا في) شكو30شكوى (

واحدة حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وشكوى  شكوى) 17االعالمي، وحریة النشر والبث، و(
 حول الحق في الحصول على المعلومات. 

بواقع وھي األعلى، تلتھا محافظة رام هللا محافظة الخلیل  من شكوى )23( بواقعرافیا غجعت الشكاوى توزّ 
 وتوزعت باقي الشكاوى على محافظات نابلس وجنین.  ،) شكاوى4(

شكاوى حول التعرض لحریة العاملین في المجال ) 3( ) شكوى في قطاع غزة، منھا18في حین تلقت الھیئة (
شكوى على خلفیة الرأي  )13(اإلعالمي، شكوى واحدة تتعلق بحریة العاملین وحریة النشر والبث، و

حول الحق في الحصول على واحدة  وشكوىوالتعبیر على مواقع التوصل االجتماعي "الفیسبوك"، 
) ومحافظة شمال غزة 4) ومحافظة رفح (9حسب المحافظات: محافظة غزة ( توزعت جغرافیاً  ،المعلومات

 ).2)، ومحافظة خان یونس (3(

 ) شكوى56( الھیئة ، حیث تلقتعدد الشكاوى لھذا العامیتبین انخفاض  المنصرم عدد الشكاوى بالعامبمقارنة 
) 41عت ھذه الشكاوى على (، توزّ حریة الرأي والتعبیربالحق في  مرتبطةً  تتضمن انتھاكاتٍ  2015في العام 

، وحریة عالمياإلتتعلق بحریة العاملین في المجال  شكوى) 18عت على (توزّ  ،شكوى في الضفة الغربیة
) شكاوى حول حریة الصحافة 9حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي، و(شكوى ) 14والبث، و(النشر 

 واإلعالم. 

) شكاوى حول التعرض لحریة العاملین في المجال 7) شكوى في قطاع غزة، منھا (15في حین تلقت الھیئة (
 جتماعي "الفیسبوك".ع التواصل اال) شكاوى تتعلق بحریة الرأي والتعبیر على مواق8اإلعالمي، و(

 

 ة الرأي والتعبیرفي حریّ  المتعلقة بالحقّ  ىللشكاو ) : التوزیع الجغرافي01رقم (الشكل 

 
 أنماط الشكاوى حسب نوع االنتھاكات الفرع الثاني:  

) 20في إطار االعتداء على الحق في حریة الرأي والتعبیر، رصدت الھیئة حجز حریة ما ال یقل عن (
النتھاكات مرتبطة بحریة ا نماطأاستمرار زة، كما الحظت الھیئة من الضفة الغربیة وقطاع غفي كل  اً مواطن
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الفرع الثاين: أمناط الشكاوى حسب نوع االنتهاكات 

ــاً يف كل مــن الضفــة  ــة مــا ال يقــل عــن )20( مواطن ــرأي والتعبــري، رصــدت الهيئــة حجــز حري ــة ال يف إطــار االعتــداء عــىل الحــق يف حري

ــع الســلمي،  ــري، كالحــق يف التجّم ــرأي والتعب ــة ال ــة اســتمرار أمنــاط االنتهــاكات مرتبطــة بحري ــة وقطــاع غــزة، كــام الحظــت الهيئ الغربي

والحــق يف االعتصــام والتظاهــر، وطالــت االنتهــاكات فئــاٍت كالّنســاء، حيــث تعرضــت األجهــزة االمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحــق 

ثــالث نســاء يف التعبــري عــن الــرأي وحريــة العمــل الصحــايف باالســتدعاء ومصــادرة معــدات التصويــر.

اشــتملت أمنــاط الشــكاوى عــىل )12( اّدعــاء بانتهــاك تتعلــق بحريــة العاملــن يف املجــال االعالمــي وحريــة النــرش والبــث، و)17( ادعــاء 

بانتهــاك حــول اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، وشــكوى واحــدة حــول الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات، إضافــة إىل )3( شــكاوى 

متعلقــة بالتعــرض لحريــة العاملــن يف املجــال اإلعالمــي، شــكوى واحــدة تتعلــق بحريــة العاملــن وحريــة النــرش والبــث، و)13( شــكوى 

عــىل خلفيــة الــرأي والتعبــري عــىل مواقــع التوصــل االجتامعــي الفيســبوك، وشــكوى حــول الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات. 

الشكل رقم )02( : أمناط الشكاوى املتعلّقة بالحق يف حرية الرأي والتعبي

ــل  ــة الخلي ــرات العامــة يف مدين ــاز املخاب ــث أوقــف جه ــة الرســمية حي ــاد الشــخصيات العام ــة انتق وجــاء بعــض االعتقــاالت عــىل خلفي

املواطــن الدكتــور )م .ع( 40 عامــاً مــن مدينــة دورا بتاريــخ 2016/1/22 وذلــك عــىل خلفيــة تعبــريه عــن رأيــه يف أحــد املســاجد، مــع العلــم 

أنــه عضــو املكتــب اإلعالمــي لحــزب التحريــر، ويعمــل محــارضاً بكليــة طــب األســنان يف جامعــة القــدس، وبتاريــخ 2016/1/23 نُقــل إىل 

أريحــا وُعــرض عــىل النيابــة العامــة بتاريــخ 2016/1/24 التــي أفرجــت عنــه، وقــد أفــاد املواطــن للهيئــة بــأن توقيفــه جــاء عــىل خلفيــة 

انتقــاده تريحــات ألحــد املســؤولن األمنيــن يف الســلطة.

احتجاز حرية، حريات أكادميية، منع من الحق يف التعبي

بتاريــخ 2016/2/2 تــم احتجــاز الدكتــور عبــد الســتار قاســم املحــارض يف جامعــة النجــاح الوطنيــة بقــرار مــن النيابــة 

العاّمــة عــىل خلفيّــة تريحــات صحافيــة حــول واليــة الرئيــس محمــود عبــاس. وعــرض عــىل املحكمــة وتــم توجيــه 

تهمــة لــه، وأفــرج عنــه بكفالــة بتاريــخ 2016/2/7، ومــا زالــت قضيتــه منظــورة أمــام املحكمــة.

بــرز يف قطــاع غــزة االعتقــال عــىل خلفيــة انتقــاد األوضــاع يف غــزة، فبتاريــخ 2016/1/14 اســتدعى جهــاز األمــن الداخــيل بخــان يونــس 

ــه  ــة فإن ــادة املواطــن للهيئ ــاً إلف ــاز، ووفق ــر الجه ــك للحضــور إىل مق ــة، وذل ــاً يف الداخلي ــذي يعمــل موظف ــاً وال املواطــن )ع. س( 58 عام

لــدى وصولــه تــم التحقيــق معــه حــول كتاباتــه وتعليقاتــه عــىل صفحتــه الشــخصية عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »الفيــس بــوك«، 

وانتقــاده لألوضــاع يف قطــاع غــزة، وقــد تــم إخــالء ســبيله يف وقــت الحــق مــن ذات اليــوم. كــام تــم بتاريــخ 2016/5/9 اســتدعاء املواطــن 
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 ،ساءكالنّ  وطالت االنتھاكات فئاتٍ  ،والحق في االعتصام والتظاھر ،ع السلميكالحق في التجمّ  ،الرأي والتعبیر
لتعبیر عن الرأي وحریة حیث تعرضت األجھزة االمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة لحق ثالث نساء في ا

 العمل الصحافي باالستدعاء ومصادرة معدات التصویر.

بحریة العاملین في المجال االعالمي وحریة النشر تعلق ت انتھاكعاء بادّ ) 12( الشكاوى علىنماط أاشتملت 
حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وشكوى واحدة حول الحق في  انتھاكادعاء ب) 17والبث، و(

) شكاوى متعلقة بالتعرض لحریة العاملین في المجال اإلعالمي، 3لحصول على المعلومات، إضافة إلى (ا
) شكوى على خلفیة الرأي والتعبیر على 13شكوى واحدة تتعلق بحریة العاملین وحریة النشر والبث، و(

 الحق في الحصول على المعلومات.  مواقع التوصل االجتماعي الفیسبوك، وشكوى حول

 قة بالحق في حریة الرأي والتعبیرالمتعلّ  ىالشكاو) : أنماط 02الشكل رقم (

 
جھاز المخابرات العامة في وقف أة حیث وجاء بعض االعتقاالت على خلفیة انتقاد الشخصیات العامة الرسمی

ة تعبیره وذلك على خلفی 22/1/2016عاماً من مدینة دورا بتاریخ  40مدینة الخلیل المواطن الدكتور (م .ع) 
ویعمل محاضراً بكلیة طب  ،عن رأیھ في أحد المساجد، مع العلم أنھ عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحریر

نُقل إلى أریحا وُعرض على النیابة العامة بتاریخ  23/1/2016األسنان في جامعة القدس، وبتاریخ 
على خلفیة انتقاده تصریحات ألحد  أن توقیفھ جاءبالتي أفرجت عنھ، وقد أفاد المواطن للھیئة  24/1/2016

 المسؤولین األمنیین في السلطة.

 

 احتجاز حریة، حریات أكادیمیة، منع من الحق في التعبیر

تم احتجاز الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنیة بقرار من النیابة  2/2/2016بتاریخ 
ة الرئیس محمود عباس. وعرض على المحكمة وتم توجیھ والیول حة تصریحات صحافیة ة على خلفیّ العامّ 
 .المحكمةمام أ، وما زالت قضیتھ منظورة 7/2/2016، وأفرج عنھ بكفالة بتاریخ لھ تھمة

 

استدعى جھاز األمن  14/1/2016فبتاریخ  ،في غزةوضاع األبرز في قطاع غزة االعتقال على خلفیة انتقاد 
عاماً والذي یعمل موظفاً في الداخلیة، وذلك للحضور إلى مقر  58یونس المواطن (ع. س)  الداخلي بخان

الجھاز، ووفقاً إلفادة المواطن للھیئة فإنھ لدى وصولھ تم التحقیق معھ حول كتاباتھ وتعلیقاتھ على صفحتھ 
الشخصیة على موقع التواصل االجتماعي "الفیس بوك"، وانتقاده لألوضاع في قطاع غزة، وقد تم إخالء 

 في وقت الحق من ذات الیوم. سبیلھ 

عاماً من مدینة رفح، من قبل جھاز الشرطة في رفح  32استدعاء المواطن (ع. م)  9/5/2016كما تم بتاریخ 
 في الشرطة العسكریة بغزة.  "مساعد أول"ویعمل 

نشر  حول ووفقاً إلفادة المواطن للھیئة فإنھ تم احتجازه لمدة ساعتین في مركز شرطة رفح والتحقیق معھ
، وفي الیوم التالي فیدیو یطالب فیھ الحكومة بالتنحي على خلفیة األوضاع االقتصادیة السیئة في قطاع غزة

تحویلھ إلى وتم  ،الشرطة العسكریة بمدینة عزة تم استدعاؤه إلى مقرّ  11/5/2016تكرر احتجازه، وبتاریخ 
 .18/5/2016بیلھ بتاریخ جھاز األمن الداخلي حیث تم التحقیق معھ حول الفیدیو وأخلي س
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)ع. م( 32 عامــاً مــن مدينــة رفــح، مــن قبــل جهــاز الرشطــة يف رفــح ويعمــل »مســاعد أول« يف الرشطــة العســكرية بغــزة.  ووفقــاً إلفــادة 

املواطــن للهيئــة فإنــه تــم احتجــازه ملــدة ســاعتن يف مركــز رشطــة رفــح والتحقيــق معــه حــول نــرش فيديــو يطالــب فيــه الحكومــة بالتنحــي 

عــىل خلفيــة األوضــاع االقتصاديــة الســيئة يف قطــاع غــزة، ويف اليــوم التــايل تكــرر احتجــازه، وبتاريــخ 2016/5/11 تــم اســتدعاؤه إىل مقــّر 

الرشطــة العســكرية مبدينــة عــزة، وتــم تحويلــه إىل جهــاز األمــن الداخــيل حيــث تــم التحقيــق معــه حــول الفيديــو وأخــيل ســبيله بتاريــخ 

ــخ  ــة عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي؛ فبتاري ــداء التوجهــات الديني ــة إب ــرزت هــذا العــام االعتقــاالت عــىل خلفي 2016/5/18. كــام ب

2016/5/6 أوقــف جهــاز األمــن الوقــايئ يف رام اللــه املواطــن )خ. خ( 34 عامــاً مــن ســكان بيــت رميــا؛ وذلــك عــىل خلفيــة منشــورات عــىل 

الفيســبوك حــول انتامئــه للمذهــب الشــيعي.

الفرع الثالث: الشكاوى عى خلفية العمل الصحايف 

يف إطــار االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحريــات الصحافيــة، رصــدت الهيئــة توقيــف أو حجــز حريــة )12( صحافيــاً يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، حيــث ألقــت هــذه االعتقــاالت التــي مســت بحريــة الــرأي والتعبــري بظاللهــا الســلبية عــىل العاملــن يف املجــال اإلعالمــي، 

وشــكلت هاجســاً للعديــد منهــم حــال دون قيامهــم بنقــل األحــداث بــكل حريــة، وذلــك خوفــاً مــن املالحقــة واالعتقــال. وغابــت عــن 

أغلــب عمليــات االســتجواب واالحتجــاز التــي متــت للصحافيــن، ودام بعضهــا لســاعات وبعضهــا لعــدة أيــام، ســالمة اإلجــراءات القانونيــة، 

حيــث أشــار بعــض الصحافيــن إىل تعرضهــم لســوء املعاملــة، وتركــز التحقيــق معهــم حــول عملهــم ونشــاطهم الصحــايف واملهنــي، وحــول 

تغطيتهــم لألحــداث أو التصويــر الصحــايف أو الكتابــة أو إعــداد تقاريــر صحافيــة، ســواء كانــت مكتوبــة أو مرئيــة. وتلقــت الهيئــة يف هــذا 

اإلطــار عــدداً مــن شــكاوى الصحافيــن الذيــن تــم احتجازهــم مــن قبــل األجهــزة األمنيــة بصــورة تعســفية ودون اتّبــاع لإلجــراءات القانونيــة 

ــك  ــن تل ــال.  وم ــاء االحتجــاز أو االعتق ــة أثن ــة، أو تعرضــوا إلســاءة املعامل ــة املدني ــرتات دون العــرض عــىل النياب ــوا لف الســليمة، أو مكث

الشــكاوى تلقــت الهيئــة ثــالث شــكاوى مــن نســاء: شــكوى واحــدة يف الضفــة الغربيــة عــىل خلفيــة حريــة العمــل الصحــايف وشــكوين مــن 

غــزة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي.  ففــي الضفــة الغربيــة، تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى 

حــول توقيــف واحتجــاز عــدد مــن الصحافيــن. بتاريــخ 2016/2/15 جــرى توقيــف الصحــايف )أ. ي( بقــرار مــن النيابــة العامــة ملــدة 24 

ســاعة، ووفقــاً للمعلومــات املتوفــرة لــدى الهيئــة، فقــد كان التوقيــف عــىل خلفيــة شــكوى جزائيــة ضــده نتيجــة تعليقــه الصحــايف عــىل 

أحــد العقــود التــي أبرمــت مــع إحــدى العامــالت يف الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، وبنفــس اليــوم عــرض عــىل قــايض صلــح محكمــة 

رام اللــه الــذي قــرر إخــالء ســبيله بالكفالــة.

بتاريــخ 2016/2/18 أوقــف جهــاز األمــن الوقــايئ يف الخليــل املواطــن )م. أ( 18 عامــاً مــن مخيــم الفــوار مبحافظــة الخليــل، وُعــرض الحقــاً 

عــىل محكمــة صلــح يطــا التــي قــررت بتاريــخ 2016/3/9 حبســه عامــاً أو دفــع غرامــة قدرهــا 500 دينــار، وأفــاد املواطــن بــأن توقيفــه 

ومحاكمتــه جــاء عــىل خلفيــة نــرشه منشــورات عــىل الفيســبوك يهاجــم فيهــا الرئيــس ونتيجــة لتعبــريه عــن رأيــه، وقــد أفــرج عنــه بعــد 

دفعــه الكفالــة بتاريــخ 2016/3/14. وبتاريــخ 2016/5/16 اعتقــل جهــاز املخابــرات العامــة الصحــايف )ط. ز( مــن مدينــة رام اللــه، ويعمــل 

صحافيــاً يف فضائيــة األقــى، واســتمّر احتجــازه حتــى 2016/6/22، وتــم االفــراج عنــه بقــرار مــن محكمــة صلــح نابلــس.  وأفــاد للهيئــة 

ــوت )2(  ــاز جــوال محمــول سامســونج ن ــوع سامســونج، وجه ــاب ن ــاز لومــي ت ــل« وجه ــوع »دي ــر ن ــاز كمبيوت ــه متــت مصــادرة جه بأن

وكامــريا شــخصية نــوع كانــون )700 د( مــع الشــاحن وامليكروفــون، و12 ذاكــرة تخزيــن تتعلــق بعمــل زوجتــه، ومجموعــة أقــراص مدمجــة، 

ومجموعــة أوراق تتعلــق بالعمــل وأوراق ثبوتيــة أخــرى.  وقــد يرتبــط املنــع مــن مامرســة العمــل الصحــايف مبصــادرة املعــدات الالزمــة 

للعمــل الصحــايف، حيــث تــم احتجــاز معــدات التصويــر الخاصــة بالشــبكة اإلعالميــة »أنــن القيــد« دون أمــر قضــايئ، وتــم منــع طاقــم 

الشــبكة مــن مامرســة عملهــم الصحــايف، وذلــك مــن قبــل جهــاز املخابــرات العامــة وذلــك حســبام أفــادت )ب. ط( الناطقــة اإلعالميــة باســم 

الشــبكة يف شــكوى تقدمــت بهــا للهيئــة خــالل شــهر أيلــول 2016. ويف قطــاع غــزة تلّقــت الهيئــة عــدة شــكاوى حــول اســتدعاء وتوقيــف 

ــي  ــدرس حكوم ــو م ــن )ي. ف(، وه ــزة املواط ــاع غ ــيل يف قط ــن الداخ ــاز األم ــل جه ــخ 2016/12/15 اعتق ــن، فبتاري ــن الصحافي ــدد م ع

ويعمــل يف ذات الوقــت »رئيــس تحريــر وكالــة نبــأ بــرس« 27 عامــاً مــن حــي تــل الزعــرت مبدينــة غــزة. ووفقــاً إلفادتــه للهيئــة، فقــد متــت 
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الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مصــادرة كامــريا خاصــة بــه وهاتفــه النقــال، وتــم فتــح تحقيــق معــه حــول عملــه الصحــايف، وعــن الوكالــة التــي يعمــل بهــا وعــن الجهــات 

املمولــة للوكالــة، ومــن ثــم توجيــه تهمــة لــه باالنتــامء إىل حركــة الصابريــن »حركــة سياســية وعســكرية يف قطــاع غــزة تتهمهــا األجهــزة 

األمنيــة بغــزة بأنهــا حركــة شــيعية«، وأوضــح أنــه نفــى ذلــك االّدعــاء متامــاً، واســتمر احتجــازه لديهــم عــدة ســاعات، ُســمح لــه بالعــودة 

إىل منزلــه وســمحوا لــه بأخــذ ســيارته وجــواز ســفره، ولكنهــم اســتمروا باحتجــاز الكامــريا وهاتفــه النقــال وجهــاز الــالب تــوب الــذي متــت 

مصادرتــه مــن بيتــه.

الفرع الرابع: توزيع الشكاوى حسب جهة االنتهاك 

توزعــت الشــكاوى حســب جهــة االنتهــاك إىل )13( شــكوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، منهــا )11( شــكوى عــىل خلفيــة الــرأي والتعبــري عــىل 

موقــع التواصــل االجتامعــي »فيســبوك«، و)2( شــكوى عــىل خلفيــة العمــل الصحــايف، يليــه جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة 

)10( شــكاوى، )5( شــكاوى عــىل خلفيــة الــرأي والتعبــري عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »فيســبوك«، و)5( شــكاوى عــىل خلفيــة تعرضــه 

للعمــل الصحــايف، وشــكوى واحــدة ضــد الرشطــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك، وشــكويان 

ضــد النيابــة، شــكوى واحــدة عــىل خلفيــة العمــل الصحــايف وشــكوى عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي 

فيســبوك. أمــا يف قطــاع غــزة، فتلقــت الهيئــة )5( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الداخــيل، عــىل خلفيــة تعرضــه لحريــة الــرأي والتعبــري عــىل 

موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك، وشــكوى واحــدة ضــد املخابــرات العامــة يف غــزة عــىل خلفيــة العمــل الصحــايف، وثــالث شــكاوى ضــد 

الرشطــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك. 

نساء، احتجاز، مصادرة معدات العمل الصحايف

بتاريــخ 2016/6/27 قــام جهــاز املخابــرات العامــة يف الخليــل بتفتيــش منــزل املواطنــة )س. ع( 38 عامــاً مــن مدينــة 

الخليــل، وذلــك يف ســاعات الليــل املتأخــرة عــىل خلفيــة عملهــا الصحــايف، تعمــل صحافيــة حــرة، وقــد متــت مصــادرة 

الكامــريا الخاصــة بهــا وأعيــدت يف نفــس الليلــة وأفــرج عــن زوجهــا الــذي تــم احتجــازه لعــدة ســاعات.

بتاريــخ 2016/4/23 أوقــف جهــاز األمــن الداخــيل يف خــان يونــس املواطــن أحمــد منهــل األغــا، 21 عامــاً، ســكان خــان يونــس وأفــادت 

عائلــة املواطــن بــأن توقيفــه جــاء عــىل خلفيــة إنشــاء صفحــة عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي الفيــس بــوك باســم  »مــش فــوىض« يهاجــم 

فيهــا حركــة حــامس والحكومــة يف غــزة. 

يالحــظ أن جهــازي األمــن الوقــايئ واملخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة، وجهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة أكــث الجهــات تعرضــاً 

للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري وحريــة العمــل الصحــايف، وتتصــدر هــذه االجهــزة أعــىل عــدد يف الشــكاوى الــواردة للهيئــة، مــا يوجــب 

ــاع اجــراءات للمحاســبة واملســاءلة ملنتهــي هــذا الحــق. اتّب

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف حرية الرأي والتعبي 

مــن خــالل مراســلة الجهــات الرســمية ذات العالقــة، تبــن أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات أو اتخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة 

الحــق يف الــرأي والتعبــري. وشــهد العــام 2016 تطــوراً ملموســا تبــدى مــن خــالل التوقيــع عــىل مذكــرة تفاهــم بــن النيابــة العامــة ونقابــة 

الصحافيــن الفلســطينين بتاريــخ 2016/9/28، حيــث وقعــت النيابــة العامــة ونقابــة الصحافيــن الفلســطينين مذكــرة تعــاون بينهــام تهدف 

إىل تعزيــز التعــاون يف مجــال الحريــات الصحافيــة يف فلســطن، ووقــع املذكــرة النائــب العــام »أحمــد بــراك« ونقيــب الصحافيــن »نــارص 

أبــو بكــر«.  وجــاء توقيــع هــذه املذكــرة امتــداداً لتوقيــع وثيقــة دعــم الحريــات يف العــامل العــريب التــي وقعهــا الرئيــس محمــود عبــاس 

كأول رئيــس دولــة.  وأبــرز مــا جــاء يف االتفاقيــة هــو عــدم توقيــف الصحــايف فيــام يتعلــق بعملــه إذا مــا توافــر حســن النيــة، وأن االتفاقيــة 

تنطبــق عــىل عمــوم الوطــن وتتضمــن عــدم اعتقــال أي صحــايف عــىل أســاس حريــة الــرأي والتعبــري. 



84

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

وشــهدت الهيئــة التوقيــع عــىل املذكــرة بحضــور الدكتــور عــامر الدويــك املديــر العــام، والتــي ســتتابع مــدى التــزام النيابــة العامــة بعــدم 

اعتقــال أو التعــرض للصحافيــن عــىل خلفيــة عملهــم الصحــايف، ومــدى التــزام النيابــة العامــة ببنــود املذكــرة، والتــي تنظــر إليهــا الهيئــة 

بأهميــة، والتــي مــن شــأنها تعزيــز الحريــات العامــة والحريــات اإلعالميــة يف فلســطن95.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة 

ــبيل  ــزة، يف س ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف ــة املختلف ــزة األمني ــة، واألجه ــة يف وزارة الداخلي ــات املختص ــة الجه ــة مبخاطب ــت الهيئ قام

حصولهــا عــىل بيانــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة إجــراءات املحاســبة اإلداريــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن 

قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، غــري أن الــردود كانــت منطيــة، ويف مقابلــة مــع مديــر وحــدة حقــوق اإلنســان 

يف مكتــب املراقــب العــام لــوزارة الداخليــة يف غــزة رصح بأنهــم يتابعــون الشــكاوى التــي ترســلها الهيئــة للمراقــب العــام وأنهــم حققــوا 

يف الشــكاوى، لكنــه مل يخربنــا بنتائــج املتابعــات، ومل تتلــق الهيئــة أي ردود أخــرى عــن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن انتهــاك الحــق يف 

حريــة الــرأي والتعبــري ســواء مــن وزارة الداخليــة، أو مــن جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، كــام أنهــا مل تتلــق ردوداً مــن جهــاز 

الرشطــة العامــة، أو غريهــا مــن األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة96. وباســتثناء رد مــن قبــل جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة عــىل 

مجمــل الشــكاوى التــي تتابعهــا الهيئــة مــع الجهــاز، وجــاء يف الــرد أنهــم قامــوا بالتحقيــق يف جميــع الشــكاوى الــواردة للجهــاز خــالل العــام 

2016، وتبــن لهــم - وفــق مــا ورد يف الرســالة - أنهــا ادعــاءات وشــكاوى منطيــة هدفهــا اإلســاءة إىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتشــويه 

صورتهــا أمــام املجتمــع املحــيل والــدويل. وجــاء يف الــرد أيضــاً أنهــم قامــوا بتفعيــل إداريت الرقابــة العامــة وأمــن الجهــاز للنظــر واملتابعــة يف 

جميــع االنتهــاكات املرتكبــة مــن قبــل أفــراد الجهــاز إن وجــدت، أو الشــكاوى بحقهــم، والعمــل عــىل متابعتهــا عــرب التنســيق والتعــاون مــع 

الجهــات القضائيــة املختصــة يف حــال تطلــب األمــر ذلــك. 

إن قلــة تجــاوب األجهــزة األمنيــة مــع مراســالت الهيئــة املتعلقــة بإجــراءات املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة بحــق العنــارص التابعــن لهــذه 

األجهــزة عــىل انتهاكاتهــم للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، تــؤرش عــىل قلــة اهتــامم هــذه األجهــزة يف اتخــاذ إجــراءات إداريــة تحــد مــن 

هــذه االنتهــاكات، وترفــع مــن مســتوى املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، مــا مــن شــانه أن يزيــد مــن عــدد حــاالت 

االنتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية، كــام قــد تكــون مــؤرشا عــىل أن هــذه األجهــزة تعتــرب أن 

املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة هــي شــأن داخــيل خــاص بالجهــاز.

الفرع األول: املساءلة واملحاسبة القضائية

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا مبعلومــات وبيانــات، حــول 

ــرأي  ــة ال ــاكاً للحــق يف حري ــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انته ــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائي ــن ت ــراد األمــن الذي عــدد أف

والتعبــري، إال أن الهيئــة تلقــت ردوداً قليلــة عــىل مراســالتها، حيــث أفــادت هيئــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة، بــأن املحاكــم العســكرية 

مل تصــدر أي أحــكام عــىل مكلفــن بإنفــاذ القانــون بتهمــة انتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، وكذلــك ال يوجــد أمــام هيئــة القضــاء 

العســكري أي قضايــا منظــورة تتعلــق بانتهــاك الحــق يف الــرأي والتعبــري، فيــام مل تتلــق الهيئــة أي ردود عــىل مراســالتها مــن الجهــات ذات 

العالقــة يف الضفــة الغربيــة.

95 . ملزيد من االطالع يرجى مراجعة الخرب الصحايف الصادر عن الهيئة املستقلة لحقوق االنسان بتاريخ 2016/9/28.

96  . مقابلة باحث الهيئة مع مسؤول ملف حقوق االنسان يف مكتب مراقب وزارة الداخلية، بتاريخ 2017/1/16.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التوصيات
ــات  ــا املتكــررة يف تقاريرهــا الســنوية لوضــع حقــوق اإلنســان، وتقــدم مجموعــة مــن التوصي ــد توصياته ــة تؤك ــإن الهيئ مــام تقــدم ف

ــه: ــن انتهاكات ــز هــذا الحــق واملســاءلة ع ــة وتعزي املحــددة لحامي

ــرأي والتعبــري وخاصــة . 1 ــة فلســطن لالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا وتكفــل حريــة العمــل الصحــايف وحريــة ال احــرتام دول

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة والسياســية واالقتصادي ــن للحقــوق املدني ــن الدولي العهدي

رضورة توقــف األجهــزة األمنيــة )املخابــرات، واألمــن الوقــايئ( يف الضفــة الغربيــة عــن اعتقــال الصحافيــن واســتدعائهم، أو اســتدعاء . 2

املواطنــن عــىل خلفيــة مــا يبدونــه مــن آراء.

ــن . 3 ــن أو املواطن ــال واســتدعاء الصحافي ــة يف قطــاع غــزة بالتوقــف عــن اعتق ــوزارة الداخلي ــة التابعــة ل ــزة األمني ــام األجه رضورة قي

ــري.  ــرأي والتعب ــة العمــل الصحــايف أو ال واســتدعائهم عــىل خلفي

رضورة إزالــة القيــود كافــة املفروضــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة عــىل مامرســة الصحافيــن لعملهــم بــكل حريــة، . 4

ســواء تغطيــة األحــداث أو بثهــا أو تصويرهــا.

رضورة تشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلّة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان ونقابــة الصحافيــن يف الحــاالت كافــة التــي وقعــت فيهــا . 5

ــة أو يف قطــاع غــزة. انتهــاكات ضــد الصحافيــن، ومحاســبة املتورطــن بارتكابهــا، ســواء يف الضفــة الغربي

رضورة إزالــة القيــود كافــة املفروضــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة )األمــن الداخــيل، والرشطــة( عــىل مامرســة الصحافيــن . 6

لعملهــم بــكل حريــة، ســواء بالتغطيــة أو البــث والتصويــر.

إعــادة النظــر يف الترشيعــات الســارية التــي لهــا عالقــة بحريــة الــرأي والتعبــري، مثــل قوانــن العقوبــات وقانــون املطبوعــات والنــرش، . 7

ــة التــي انضمــت إليهــا، وعــىل وجــه التحديــد رضورة  ــة فلســطن وفــق االتفاقيــات الدولي وتعديلهــا مبــا يتــواءم مــع التزامــات دول

إلغــاء عقوبــة الحبــس أو أيــة عقوبــة تتضمــن حجــز الحريــة للصحافيــن عــىل خلفيــة عملهــم الصحــايف، واســتبدالها بعقوبــات بديلــة.

إىل حــن تعديــل الترشيعــات، رضورة أن ال تتوســع الســلطات القضائيــة مــن نيابــة وقضــاة يف اســتخدام الســلطة التقديريــة بالتوقيــف . 8

ــف  ــه إال بالتوقي ــن مواجهت ــاً ال ميك ــراً محقق ــن خط ــي تتضم ــتثنائية الت ــذا اإلجــراء يف الحــاالت االس ــم حــر ه االحتياطــي، وأن يت

االحتياطــي، وعــدم اســتخدام صالحيــة التوقيــف االحتياطــي كأداة للعقوبــة أو لخنــق حريــة الــرأي التعبــري وتكميــم األفــواه.

المبحث السادس: الحق في التجمع السلمي
الحــق يف التجمــع الســلمي حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان، كفلتــه االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والترشيعــات الوطنيــة، ويتمتع 

بــه األفــراد والجامعــات والجمعيــات والكيانــات القانونيــة والهيئــات االعتباريــة.  ويشــمل هــذا الحــق حريــة املواطنــن يف التجّمــع يف أي 

مــكان عــام للمطالبــة بحقوقهــم أو مــن أجــل الدفــاع عــن قضاياهــم أو للتعبــري عــن رأيهــم أو للمشــاركة يف إدارة شــؤون بالدهــم ويتّســم 

هــذا الحــق بكونــه ســلمياً وعلنيــاً.

ــوين للحــق،  ــار القان ــريات باإلط ــن خــالل رصــد املتغ ــك م ــع الســلمي، وذل ــة الحــق يف التجم ــة لحال ــيتناول هــذا املبحــث رصــد الهيئ س

ــه. ــن انتهاكات ــبة ع ــاءلة واملحاس ــة إىل املس ــه، إضاف ــذة لحاميت ــراءات املتخ ــري واإلج ــات والتداب ــه، والسياس ــة علي ــاكات الواقع واالنته

املطلب األول: اإلطار القانوين للحق يف التجمع السلمي 

ــىل  ــرأت ع ــي ط ــريات الت ــد املتغ ــالل رص ــن خ ــك م ــلمي، وذل ــع الس ــق يف التجّم ــوين للح ــار القان ــرّي يف اإلط ــب املتغ ــذا املطل ــد ه يرص

االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة تعنــى بهــذا الحــق، ومــن حيــث 

ــة. ــي طــرأت عــىل الترشيعــات الوطني ــة ومــن خــالل رصــد املتغــريات الت ــة ذات العالق ــر إىل الجهــات الدولي ــا للتقاري إعدادهــا وتقدميه
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل 

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن، وبعــد مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، مل تقــدم التقاريــر املرتبطــة بالحــق يف التجمــع الســلمي إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، ويف 

هــذا الســياق »يجــري العمــل حاليــا عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودة الثانيــة للتقريــر، وعقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة بالتقريــر يف 

بدايــة العــام 2017«97. .

الفرع الثاين: اإلطار القانوين الوطني

مل تقــم دولــة فلســطن بعمليــة مواءمــة للترشيعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة، حيــث مل تعــدل الترشيعــات النافــذة 

ــون رقــم  ــون األســايس الفلســطيني، والقان ــايل بقــي القان ــة الحــق يف التجمــع الســلمي، وبالت ــز حامي ــدة لتعزي ومل تســن ترشيعــات جدي

)12( بشــأن االجتامعــات العامــة لســنة 1998 والئحتــه التنفيذيــة لســنة 2000، هــو املظلــة القانونيــة الوطنيــة الرئيســة لحاميــة الحــق يف 

التجمــع الســلمي يف دولــة فلســطن.  رغــم انســجام القانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة بشــكل كبــري مــع املعايــري 

الدوليــة والقانــون األســايس املعــدل، إال أن الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بقانــون االجتامعــات العامــة التــي ال زالــت ســارية املفعــول، تفــرض 

قيــوداً غــري منصــوص عليهــا يف القانــون عــىل مامرســة هــذا الحــق، مــن أهمهــا مــا جــاء يف املــادة )3( أنــه يحــق ملديــر الرشطــة وقبــل الــرد 

عــىل إشــعار تنظيــم الفعاليــة طلــب االجتــامع مــع منظميهــا، وأيضــا مــا جــاء يف املــادة )9( بــأن عــىل منظمــي االجتــامع أو املســرية مراعــاة 

أحــكام املرســوم الرئــايس رقــم )3( لســنة 1998 بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة ومنــع التحريــض. 

وقيــدت املــادة )164( مــن قانــون العقوبــات األردين رقــم )16( لســنة 1960 النافــذ يف الضفــة الغربيــة، الحــق يف التجّمــع الســلمي حــن 

اعتــربت أنــه »إذا تجمهــر ســبعة أشــخاص فأكــث بقصــد ارتــكاب جــرم، أو كانــوا مجتمعــن بقصــد تحقيــق غايــة مشــرتكة فيــام بينهــم، 

وترفــوا ترفــا مــن شــأنه أن يحمــل مــن يف ذلــك الجــوار عــىل أن يتوقعــوا - ضمــن دائــرة املعقــول – أنهــم ســيخلون باألمــن العــام، أو 

أنهــم بتجمهرهــم هــذا سيســتفزون دون رضورة أو ســبب معقــول، أشــخاصاً آخريــن لإلخــالل باألمــن العــام، اعتـُـرب تجمهرهــم هــذا تجمهــراً 

غــري مــرشوع، وإذا رشع املتجمهــرون تجمهــراً غــري مــرشوع يف تحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا لإلخــالل باألمــن العــام بصــورة 

مرعبــة لألهــايل، أُطلــق عــىل هــذا التجمهــر )شــغب(«.  وتنــص املــادة )79( مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني لســنة 1936 الســاري يف 

قطــاع غــزة عــىل أنــه »إذا تجمهــر ثالثــة أشــخاص أو أكــث بقصــد ارتــكاب جــرم، أو كانــوا مجتمعــن بقصــد تحقيــق غايــة مشــرتكة فيــام 

بينهــم، وترفــوا ترفــاً مــن شــأنه أن يحمــل مــن يف الجــوار عــىل أن يتوقعــوا، ضمــن دائــرة املعقــول، أنهــم ســيكدرون صفــو الطأمنينــة 

العامــة، أو أنهــم بتجمهرهــم سيســتفزون دون رضورة أو ســبب معقــول، أشــخاصا آخريــن لتكديــر صفــو الطأمنينــة العامــة، فيعتــرب تجمهــراً 

غــري مــرشوع«. إن القيــود املفروضــة عــىل الحــق يف التجمــع الســلمي مــن خــالل مــا جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة، إضافــة إىل مــا جــاء مــن 

نصــوص يف قانــون العقوبــات الســاري تفــرض قيــوداً إضافيــة عــىل هــذا الحــق وتعتــرب مامرســته شــغباً أو تجمهــراً غــري مــرشوع، وتتعــارض 

مــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطن، وبخاصــة املــادة رقــم )21( مــن العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، كــام تخالــف أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني املعــّدل. 

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف التجّمع السلمي 

يرصــد هــذا املطلــب االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحــق يف التجّمــع الســلمي يف دولــة فلســطن، وذلــك عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة 

حــول انتهــاكات الحــق يف التجّمــع الســلمي، وتوزيعهــا الجغــرايف، وتصنيــف االنتهــاكات التــي تضمنتهــا حســب منطهــا، وفئــات الضحايــا، 

والجهــات املنتهكــة.

97- رد وزارة الخارجية عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الفرع األول: عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )26( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، منهــا )21( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)5( شــكاوى يف قطــاع غــزة.  

فبتاريــخ 2016/09/16 وعقــب انتهــاء صــالة الجمعــة، انطلقــت مســرية دعــت لهــا حركــة الجهــاد اإلســالمي يف مدينــة جنــن مــن أمــام 

مســجد جنــن الكبــري باتجــاه الــدوار الرئيــس؛ نــرة لــألرسى املربــن عــن الطعــام يف ســجون االحتــالل وإحيــاء لذكــرى انتفاضــة القــدس، 

وقــد أحــاط باملســرية قــوة أمنيــة مشــرتكة كبــرية بعضهــم باللبــاس املــدين.  ومل تكمــل املســرية مســافة مئــة مــرت حتــى وقعــت مشــادات بــن 

املواطنــن والقــوة األمنيــة، فضــت إثرهــا القــوة األمنيــة املســرية بالقــوة، واعتــدت عــىل بعــض املشــاركن والصحافيــن، مســتخدمة الهــراوات 

وقنابــل الغــاز وغــاز الفلفــل، إضافــة إىل إطــالق عيــارات ناريــة يف الهــواء.

أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تلقــت الهيئــة )5( شــكاوى، تركــز جميعهــا يف  مدينــة غــزة،  ومــن خــالل رصــد الهيئــة لالنتهــاكات الواقعــة عــىل 

الحــق يف التجّمــع الســلمي، فــإن عــدد الشــكاوى املنخفــض يف قطــاع غــزة ال يعنــي أنــه ال توجــد انتهــاكات، فهنــاك أوامــر شــفوية ألصحــاب 

الصــاالت بعــدم حجــز أيــة قاعــة دون حصــول الجهــة املَُنظمــة عــىل ترخيــص مســبق مــن مديــر الرشطــة تحــت طائلــة املســؤولية، حيــث 

تفــرض الجهــات املختصــة قيــوداً عــىل عقــد االجتامعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة، وتشــرتط الحصــول عــىل إذن مســبق خالفــاً ألحــكام 

القانــون رقــم )12( بشــأن االجتامعــات العامــة والــذي ال يشــرتط الحصــول عــىل أي أذونــات يف حــال تنظيــم االجتــامع يف مــكان مغلــق. 

فقــد قامــت رشطــة مباحــث الســياحة بتاريــخ 2016/08/10، مبنــع عقــد اجتــامع يف إحــدى الصــاالت الواقعــة عــىل شــاطئ مدينــة غــزة، 

لالتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، وذلــك يف إطــار التحضــري لالنتخابــات املحليــة.  وبتاريــخ 2016/11/28، منــع جهــاز األمــن الداخــيل 

ــاز األمــن الداخــيل  ــام جه ــة الســعادة يف خــان يونــس، حيــث ق ــح كان مــن املقــرر عقــده يف صال اجتامعــاً لعــدد مــن كــوادر حركــة فت

ــة وأبلغــه باملنــع، وذلــك بحســب مــا أفــاد أحــد املرشفــن عــىل تنظيــم االجتــامع. ويشــري الرقــم اإلجــاميل لعــدد  باالتصــال مبالــك الصال

الشــكاوى للعــام 2016 إىل زيــادة يف عــدد حــاالت االنتهــاك للحــق يف التجمــع الســلمي مقارنــة مــع العــام 2015 حيــث تــم تســجيل )23( 

شــكوى منهــا )17( شــكوى يف الضفــة الغربيــة و)6( شــكاوى يف قطــاع غــزة. 

الفرع الثاين: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى 

تنوعــت أمنــاط انتهــاكات الحــق يف التجمــع الســلمي الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، مــا بــن االعتــداء عــىل املشــاركن، وفــّض 

التجمــع الســلمي، ومنــع عقــد الفعاليّــة الســلميّة، حيــث تــم االعتــداء عــىل املشــاركن يف )12( فعاليّــة منهــا )10( يف الضفــة الغربيــة و)2( 

يف قطــاع غــزة. وتــم فــّض )8( تجمعــات ســلميّة منهــا )5( يف الضفــة الغربيــة و)3( يف قطــاع غــزة، وتــم منــع عقــد أو عرقلــة الوصــول إىل 

)8( تجمعــات ســلمية منهــا )2( يف قطــاع غــزة و)6( يف الضفــة الغربيــة. 

الشكل رقم )01( : أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى
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حصول الجھة الُمنَظمة على قاعة دون  ةانتھاكات، فھناك أوامر شفویة ألصحاب الصاالت بعدم حجز أیوجد ت
على عقد  ترخیص مسبق من مدیر الشرطة تحت طائلة المسؤولیة، حیث تفرض الجھات المختصة قیوداً 

) 12ألحكام القانون رقم ( وتشترط الحصول على إذن مسبق خالفاً  ،المغلقةماكن األاالجتماعات العامة في 
 أي أذونات في حال تنظیم االجتماع في مكان مغلق. بشأن االجتماعات العامة والذي ال یشترط الحصول على 

على  الواقعة، بمنع عقد اجتماع في إحدى الصاالت 10/08/2016فقد قامت شرطة مباحث السیاحة بتاریخ 
 شاطئ مدینة غزة، لالتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، وذلك في إطار التحضیر لالنتخابات المحلیة. 

لعدد من كوادر حركة فتح كان من المقرر عقده  ز األمن الداخلي اجتماعاً ، منع جھا28/11/2016وبتاریخ 
الداخلي باالتصال بمالك الصالة وأبلغھ بالمنع، وذلك من األیونس، حیث قام جھاز  في صالة السعادة في خان

 بحسب ما أفاد أحد المشرفین على تنظیم االجتماع.   

إلى زیادة في عدد حاالت االنتھاك للحق في التجمع السلمي  2016ویشیر الرقم اإلجمالي لعدد الشكاوى للعام 
) شكاوى في 6) شكوى في الضفة الغربیة و(17) شكوى منھا (23حیث تم تسجیل ( 2015مقارنة مع العام 

 قطاع غزة. 

 

 أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى  الفرع الثاني:

، ما بین االعتداء على الشكاوى التي تلقتھا الھیئة ة فيتنوعت أنماط انتھاكات الحق في التجمع السلمي الوارد
) 12ة، حیث تم االعتداء على المشاركین في (ة السلمیّ التجمع السلمي، ومنع عقد الفعالیّ  المشاركین، وفضّ 

 ) في قطاع غزة. 2) في الضفة الغربیة و(10ة منھا (فعالیّ 

) في قطاع غزة، وتم منع عقد أو عرقلة 3) في الضفة الغربیة و(5ة منھا () تجمعات سلمیّ 8( وتم فضّ 
 ) في الضفة الغربیة. 6) في قطاع غزة و(2) تجمعات سلمیة منھا (8الوصول إلى (

 أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى ) :01الشكل رقم (

 
 

 فئات الضحایا حسب الشكاوىالفرع الثالث: 

) شكوى 21ضمن (ف، أكثر االنتھاكات انتشاراً  سیاسیاً  مي الذي یحمل طابعاً ع السلمثّل انتھاك الحق في التجمّ 
لتجمعات سلمیة  انتھاكاً ) 15ع السلمي في الضفة الغربیة كان منھا (تلقتھا الھیئة حول انتھاك الحق في التجمّ 

بة بإنھاء ، أبرزھا التضامن مع األسرى، واحتفال بانطالقة جھة حزبیة ما، أو مطالسیاسیاً  تحمل طابعاً 
 االنقسام.

اعتدت مجموعة من أفراد األجھزة األمنیة بلباس مدني على عدد من  04/10/2016فبتاریخ 
المشاركین في مسیرة سلمیة ضمت نحو عشرین مواطناً، للمشاركة في جنازة رمزیة للشھداء، 

 وتزامن مع ذلك خروج مسیرة مؤیدة للرئیس محمود عباس وسط مدینة رام هللا. 

ات كالمیة ومدافعات جسدیة ال بین أفراد األجھزة األمنیة والمشاركین، تطور إلى مشادّ دار جد
ومناوشات، وتم االعتداء بالضرب على عدد من المشاركین، منھم المحامي مھند كراجة الذي 

، وقد تابعت الھیئة شكوى محامٍ تعرض للضرب والشتم وتمزیق مالبسھ، رغم تعریفھ للمعتدین بأنھ 
 كراجة، وتقدمت بشكوى إلى النیابة العسكریة بھذا الشأن.المحامي 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الفرع الثالث: فئات الضحايا حسب الشكاوى

ــة  ــا الهيئ ــن )21( شــكوى تلقته ــاكات انتشــاراً، فضم ــث االنته ــياً أك ــاً سياس ــل طابع ــذي يحم ــع الســلمي ال ــاك الحــق يف التجّم ــل انته مثّ

ــة كان منهــا )15( انتهــاكاً لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً سياســياً، أبرزهــا  ــع الســلمي يف الضفــة الغربي حــول انتهــاك الحــق يف التجّم

التضامــن مــع األرسى، واحتفــال بانطالقــة جهــة حزبيــة مــا، أو مطالبــة بإنهــاء االنقســام. فبتاريــخ 2016/10/04 اعتــدت مجموعــة مــن 

ــازة  ــاً، للمشــاركة يف جن ــن مواطن ــاس مــدين عــىل عــدد مــن املشــاركن يف مســرية ســلمية ضمــت نحــو عرشي ــة بلب ــراد األجهــزة األمني أف

رمزيــة للشــهداء، وتزامــن مــع ذلــك خــروج مســرية مؤيــدة للرئيــس محمــود عبــاس وســط مدينــة رام اللــه.  دار جــدال بــن أفــراد األجهــزة 

األمنيــة واملشــاركن، تطــور إىل مشــاّدات كالميــة ومدافعــات جســدية ومناوشــات، وتــم االعتــداء بالــرب عــىل عــدد مــن املشــاركن، منهــم 

املحامــي مهنــد كراجــة الــذي تعــرض للــرب والشــتم ومتزيــق مالبســه، رغــم تعريفــه للمعتديــن بأنــه محــاٍم، وقــد تابعــت الهيئــة شــكوى 

املحامــي كراجــة، وتقدمــت بشــكوى إىل النيابــة العســكرية بهــذا الشــأن. وبتاريــخ 2016/08/22، وعنــد الســاعة الثامنــة صباحــاً قامــت 

مجموعــة مــن أفــراد رشطــة الحراســات باالعتــداء عــىل عــدد مــن النشــطاء أثنــاء اعتصامهــم التضامنــي مــع األســري بــالل كايــد أمــام مقــر 

األمــم املتحــدة مبدينــة رام اللــه. وقــد جــرى يف البدايــة جــدال بــن الرشطــة واملتظاهريــن تطــور إىل مشــاّدات كالميــة ومدافعــات جســدية 

ومناوشــات أدت إىل احتجــاز اثنــن مــن املتظاهريــن تعرضــا خــالل توقيفهــام للــرب باأليــدي واألرجــل يف مقــّر رشطــة الحراســات، وأخــيل 

ســبيلهام بعــد ســاعات مــن احتجازهــام.

منع التجمع السلمي

ــليم  ــة بتس ــة وللمطالب ــة الدميقراطي ــة الجبه ــرى انطالق ــاء ذك ــلمية إلحي ــرية س ــت مس ــخ 2016/02/26، انطلق بتاري

ــأ  ــه، تفاج ــة رام الل ــرا يف مدين ــر الحم ــة ق ــرية إىل منطق ــول املس ــد وص ــألرسى، وعن ــرة ل ــهداء ون ــن الش جثام

ــذت  ــدم، اتخ ــن التق ــم م ــة منعه ــاز الرشط ــة لجه ــة التابع ــوات الخاص ــن الق ــي م ــز أمن ــود حاج ــرون بوج املتظاه

ــرية، وحــن وصولهــا دوار  ــل املقامــة عــىل أرايض املواطنــن يف الب املســرية طريقــاً أخــرى باتجــاه مســتوطنة بيــت اي

املســتحرات الطبيــة ُمنعــت مــرة أخــرى مــن التقــدم بســبب وجــود حاجــز بــرشي مــن قبــل أفــراد الرشطــة بالــزي 

ــك. ــت املســرية بذل ــرب وانته ــداءات بال ــدين ومل تســجل أي اعت ــزي امل الرســمي وال

ورصــدت الهيئــة اعتــداء عــىل تجّمــع ســلمي يف مدينــة البــرية مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، قيــل إنــه نُظــم مــن طــرف معارضــن للرئيــس 

ــة  ــح، يف قاعــة جمعي ــة فت ــامع لكــوادر مــن حرك ــة عقــد اجت ــخ 2016/10/22 منعــت األجهــزة األمني ــه وبتاري ــث إن ــاس، حي محمــود عب

الهــالل األحمــر يف مدينــة البــرية، دعــت إليــه مجموعــة مــن الــكادر الفتحــاوي الــذي ضــم عــدداً مــن أعضــاء املجلــس الترشيعــي واملجلــس 

الثــوري لحركــة فتــح واألقاليــم وأرسى محرريــن، بهــدف نقــاش وضــع حركــة فتــح، إال أنــه وبعــد هــذا املنــع أرص منظمــوه عــىل عقــده يف 

نــادي األمعــري املحــاذي للقاعــة املذكــورة، فقامــت األجهــزة األمنيــة مبحــارصة املخيــم وفــّض االجتــامع بالقــوة، كــام صــدر قــرار بفصــل 

أحــد منظمــي االجتــامع وهــو النائــب يف املجلــس الترشيعــي جهــاد طمليــه.  ويف ســاعات مســاء 2016/10/25 حــارصت األجهــزة األمنيــة 

مخيــم األمعــري مــرة أخــرى، ووقعــت اشــتباكات بعــد رشــق عــدد مــن املواطنــن أفــراد األجهــزة األمنيــة بالحجــارة، عقــب تنظيمهــم وقفــة 

احتجاجيــة ســلمية داخــل حــدود مخيــم األمعــري، تضامنــاً مــع النائــب املفصــول مــن حركــة فتــح.

كــام تجســد انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي الــذي يحمــل طابعــاً مطلبيــاً اقتصاديــاً أو اجتامعيــاً بواقــع )6( شــكاوى، أبرزهــا مطالــب 

املعلمــن املاليــة، واالحتجــاج عــىل قانــون الضــامن االجتامعــي. فعــىل خلفيــة إرضاب املعلمــن، وبتاريــخ 2016/02/23، قــام جهــاز الرشطــة 

مدعومــاً بعنــارص مــن األجهــزة األمنيــة بوضــع حواجــز عــىل مداخــل ومخــارج مــدن الضفــة الغربيــة للبحــث عــن املعلمــن املتوجهــن 

ــه للمشــاركة يف االعتصــام املعلــن، وذلــك مــن أجــل منعهــم مــن الوصــول لالعتصــام املركــزي بالقــرب مــن مقــر مجلــس  ــة رام الل ملدين

الــوزراء.  وقــد أصــدرت الهيئــة يف هــذا الصــدد بيانــاً صحافيــاً بتاريــخ 2016/2/17 حــول إرضاب املعلمــن وتوقيــف عــدد منهــم، حيــث رأت 

الهيئــة أن حجــز حريــة املعلمــن عــىل خلفيــة وقفتهــم هــو مســاس بحريــة العمــل النقــايب، الــذي كفلــه القانــون األســايس واملواثيــق الدولية 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطن، وال تنســجم مــع توجهــات الحكومــة يف تطويــر قطــاع التعليــم وتعزيــز مكانــة املعلم. وطالبــت الهيئــة 

رئيــس الــوزراء مبوجــب رســالة رســمية وجهــت لــه، بــرورة فتــح حــوار ملناقشــة مطالــب املعلمــن املرشوعــة كافــة، والوصــول إىل نتائــج 

لوقــف تعطيــل املســرية التعليميــة، مــع ضــامن حريــة العمــل النقــايب والتعبــري عــن الــرأي.

أمــا يف قطــاع غــزة  فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى )2( شــكوين النتهــاكات ارتكبــت بحــق تجمعــات ســلمية ذات طابــع ســيايس أبرزهــا املطالبــة 

بإنهــاء االنقســام. فبتاريــخ 2016/04/09 منعــت قــوة تابعــة لجهــاز املباحــث العامــة يف غــزة، إقامــة املؤمتــر التأســيي األول لـــ )وطنيــون 

ــل الهــوى،  ــة الهــالل األحمــر الفلســطيني يف ت إلنهــاء االنقســام(، حيــث تواجــد أفــراد مــن املباحــث العامــة أمــام قاعــة املؤمتــر بجمعي

ومنعــوا األعضــاء املشــاركن مــن دخــول القاعــة، رغــم حصولهــم عــىل املوافقــة املســبقة مــن جهــاز الرشطــة. ورصــدت الهيئــة اعتــداء عــىل 

تجّمــع ســلمي يف قاعــة مغلقــة يف قطــاع غــزة، فبتاريــخ 2016/10/15، منعــت رشطــة املباحــث يف شــامل قطــاع غــزة تجمعــاً ســلمياً، داخــل 

صالــة مغلقــة، ملجموعــة مواطنــن مــن أجــل إنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة، حيــث قــام عنــارص الرشطــة بفــّض االجتــامع وطلبــوا مــن 

املشــاركن مغــادرة القاعــة، تحــت ذريعــة عــدم حصولهــم عــىل ترخيــص مــن الجهــات الرســمية. 

وقــد قامــت الهيئــة مبخاطبــة وكيــل وزارة الداخليــة بغــزة مطالبــة بالتحقيــق يف االنتهــاكات الخاصــة بالحــق يف التجمــع الســلمي، وبوقــف 

اإلجــراءات والتدابــري التــي تشــرتط الحصــول عــىل ترخيــص إلجــراء التجمعــات الســلمية يف األماكــن املختلفــة، ومل تتلــق الهيئــة رداً بهــذا 

الخصــوص.  كــام رصــدت الهيئــة أيضــا منــع وزارة الداخليــة بتاريــخ 2016/11/11، تجمعــاً ســلمياً إلحيــاء ذكــرى استشــهاد يــارس عرفــات 

يف منتجــع الشــاليهات يف غــزة، رغــم حصــول املنظمــن عــىل تريــح مــن إدارة التنســيق الفصائــيل بــوزارة الداخليــة، إال أنــه تــم ســحب 

التريــح قبــل موعــد الفعاليــة بيــوم واحــد.  أمــا فيــام يتعلــق بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي الــذي يحمــل طابعــاً مطلبيــاً اقتصاديــاً 

أو اجتامعيــاً، فقــد تلقــت الهيئــة )3( شــكاوى يف قطــاع غــزة أبرزهــا املطالبــة بتوفــري فــرص عمــل.

فبتاريــخ 2016/05/15، فّضــت قــوة تابعــه للمباحــث العامــة يف مركــز رشطــة العبــاس اعتصــام املواطنــن ســعيد نبيــل لولــو 29 عامــاً ورائــد 

نــر 25 عامــاً وكالهــام مــن مدينــة غــزة، واحتجازهــام والتحقيــق معهــام وإجبارهــام عــىل التوقيــع عــىل تعهــدات بعــدم التجمــع يف ســاحة 

الجنــدي املجهــول. املواطنــان يحمــالن شــهادات جامعيــة وعاطــالن عــن العمــل كانــا قــد بــدآ االعتصــام بتاريــخ 2016/04/27 أمــام الجنــدي 

املجهــول بغــزة واإلعــالن عــن إرضاب مفتــوح عــن الطعــام حتــى حــّل قضيــة الخريجــن وإيجــاد فــرص عمــل، وتعرضــا يف أكــث مــن مــرة 

مــن قبــل عنــارص تابعــة للمباحــث العامــة واألمــن الداخــيل ملضايقــات كالتهديــد باالحتجــاز ومتزيــق ملصقــات وبوســرتات لفــّض االعتصــام 

ومغــادرة املــكان.

منع التجمع السلمي، توحيد النظام القضايئ

ــام جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة مبنــع تجمــع ســلمي يف ســاحة الجنــدي  بتاريــخ 2016/10/27، رصــدت الهيئــة قي

ــال  ــطيني لالتص ــد الفلس ــه املعه ــزم اقامت ــطن« كان يعت ــايئ يف فلس ــام القض ــد النظ ــم لتوحي ــوان »نع ــول بعن املجه

والتنميــة ومركــز اإلعــالم املجتمعــي، حيــث تــم تقديــم إشــعار خطــي لــوزارة الداخليــة بتاريــخ 2016/10/20 مــن 

أجــل أخــذ املوافقــة عــىل تنظيــم الفعاليــة، وبتاريــخ 2016/10/26، تلقــى املعهــد اتصــاالً هاتفيــاً مــن قبــل املباحــث 

العامــة، ومــن قبــل أمــن املؤسســات، ومــن قبــل مكتــب العقيــد تيســري البطــش يف وحــدة العمليــات واملتابعــة، أفــادوا 

بعــدم املوافقــة عــىل إقامــة التجمــع. 

وقــد خاطبــت الهيئــة مديــر عــام قــوى األمــن الداخــيل، ولجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان يف املجلــس الترشيعــي، 

ورئيــس لجنــة األمــن والداخليــة يف املجلــس الترشيعــي، لتمكــن املعهــد مــن تنفيــذ الوقفــة أمــام املجلــس الترشيعــي، 

ولكــن دون نتيجــة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

ــداء  ــم االعت ــوايت ت ــات التــي وقعــت عليهــا االنتهــاكات كانــت متعــددة؛ فقــد طالــت هــذه االنتهــاكات النســاء الل مــن املالحــظ أن الفئ

عليهــن خــالل مشــاركتهن يف تجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً سياســياً، وأيضــا أشــخاصاً يحملــون شــهادات جامعيــة للمطالبــة بحقهــم يف 

العمــل، وموظفــن حكوميــن كــام حــدث خــالل املســريات الســلمية التــي نظمهــا املعلمــون للمطالبــة بحقوقهــم املاليــة، ومل تســتنث هــذه 

االنتهــاكات أفــرادا ًأو مجموعــات تحمــل مطالــب سياســية ببعــد وطنــي يف الدعــوة إىل إنهــاء االنقســام. 

الفرع الرابع: الشكاوى حسب جهات االنتهاك

يعتــرب جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربيــة أكــث الجهــات الرســمية التــي انتهكــت الحــق يف التجمــع الســلمي، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى 

التــي تلقتهــا الهيئــة ضــد هــذا الجهــاز )7( شــكاوى، يف حــن تلقــت الهيئــة )2( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، و)3( شــكاوى ضــد 

جهــاز املخابــرات العامــة، و)2( شــكوى ضــد جهــاز األمــن الوطنــي، و)7( شــكاوى تلقتهــا الهيئــة ضــد وزارة الداخليــة. أمــا يف قطــاع غــزة 

فقــد تلقــت الهيئــة )4( شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة. 

الشكل رقم )02( : الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف قطاع غزة

الشكل )03( : الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية
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 في قطاع غزة النتھاكا جھاتحسب  ىالشكاو) : 02الشكل رقم (

 
     

 في الضفة الغربیة النتھاكحسب جھات ا الشكاوى) : 03الشكل (    

 
 

 ع السلمي خذة لحمایة الحق في التجمّ السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتّ المطلب الثالث: 

أي تدابیر أو  ولم تتخذسمیة ذات العالقة، تبین أنھا لم تقم بوضع أي سیاسات من خالل مراسلة الجھات الر
مع اإلشارة إلى أنھ وفي قطاع غزة ال زالت الجھات ، إجراءات جدیدة لحمایة الحق في التجمع السلمي

ى المغلقة وتشترط حصول الجھة المنظمة علماكن األعلى عقد االجتماعات العامة في  المختصة تفرض قیوداً 
إذن مسبق، وھناك أوامر شفویة ألصحاب الصاالت بعدم حجز أي قاعة دون حصول الجھة الُمنَظمة على 

) بشأن االجتماعات العامة والذي ال یشترط الحصول على أي 12ألحكام القانون رقم ( ترخیص مسبق، خالفاً 
 أذونات أو تراخیص في حال تنظیم االجتماع في مكان مغلق. 

 

 

 المساءلة والمحاسبة عن انتھاكات الحق في التجمع السلمي  المطلب الرابع:

 اتخذتھا السلطات الرسمیة المختصة، لمساءلة ومحاسبة المسؤولین عن التي جراءاتاإل، المطلبیرصد ھذا 
، وذلك بتقسیم إجراءات المساءلة والمحاسبة الممكنة إلى: المساءلة انتھاكات الحق في التجمع السلمي

كما یستعرض الردود التي وردت الھیئة من الجھات ذات  ،اریة، المساءلة والمحاسبة الجنائیةوالمحاسبة اإلد
 الحق بالتجمع السلميالعالقة على مراسالتھا لھا بخصوص انتھاكات 

69	
	

 

 في قطاع غزة النتھاكا جھاتحسب  ىالشكاو) : 02الشكل رقم (

 
     

 في الضفة الغربیة النتھاكحسب جھات ا الشكاوى) : 03الشكل (    

 
 

 ع السلمي خذة لحمایة الحق في التجمّ السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتّ المطلب الثالث: 

أي تدابیر أو  ولم تتخذسمیة ذات العالقة، تبین أنھا لم تقم بوضع أي سیاسات من خالل مراسلة الجھات الر
مع اإلشارة إلى أنھ وفي قطاع غزة ال زالت الجھات ، إجراءات جدیدة لحمایة الحق في التجمع السلمي

ى المغلقة وتشترط حصول الجھة المنظمة علماكن األعلى عقد االجتماعات العامة في  المختصة تفرض قیوداً 
إذن مسبق، وھناك أوامر شفویة ألصحاب الصاالت بعدم حجز أي قاعة دون حصول الجھة الُمنَظمة على 

) بشأن االجتماعات العامة والذي ال یشترط الحصول على أي 12ألحكام القانون رقم ( ترخیص مسبق، خالفاً 
 أذونات أو تراخیص في حال تنظیم االجتماع في مكان مغلق. 

 

 

 المساءلة والمحاسبة عن انتھاكات الحق في التجمع السلمي  المطلب الرابع:

 اتخذتھا السلطات الرسمیة المختصة، لمساءلة ومحاسبة المسؤولین عن التي جراءاتاإل، المطلبیرصد ھذا 
، وذلك بتقسیم إجراءات المساءلة والمحاسبة الممكنة إلى: المساءلة انتھاكات الحق في التجمع السلمي

كما یستعرض الردود التي وردت الھیئة من الجھات ذات  ،اریة، المساءلة والمحاسبة الجنائیةوالمحاسبة اإلد
 الحق بالتجمع السلميالعالقة على مراسالتھا لھا بخصوص انتھاكات 



91

التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف التجّمع السلمي 

ــدة  ــري أو إجــراءات جدي ــم بوضــع أي سياســات ومل تتخــذ أي تداب ــا مل تق ــن أنه ــة، تب ــات الرســمية ذات العالق مــن خــالل مراســلة الجه

لحاميــة الحــق يف التجمــع الســلمي، مــع اإلشــارة إىل أنــه ويف قطــاع غــزة ال زالــت الجهــات املختصــة تفــرض قيــوداً عــىل عقــد االجتامعــات 

العامــة يف األماكــن املغلقــة وتشــرتط حصــول الجهــة املنظمــة عــىل إذن مســبق، وهنــاك أوامــر شــفوية ألصحــاب الصــاالت بعــدم حجــز أي 

قاعــة دون حصــول الجهــة املَُنظمــة عــىل ترخيــص مســبق، خالفــاً ألحــكام القانــون رقــم )12( بشــأن االجتامعــات العامــة والــذي ال يشــرتط 

الحصــول عــىل أي أذونــات أو تراخيــص يف حــال تنظيــم االجتــامع يف مــكان مغلــق. 

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التجمع السلمي 

ــاكات الحــق يف  ــا الســلطات الرســمية املختصــة، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولن عــن انته ــي اتخذته ــب، اإلجــراءات الت يرصــد هــذا املطل

التجمــع الســلمي، وذلــك بتقســيم إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املمكنــة إىل: املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة، املســاءلة واملحاســبة الجنائيــة، 

كــام يســتعرض الــردود التــي وردت الهيئــة مــن الجهــات ذات العالقــة عــىل مراســالتها لهــا بخصــوص انتهــاكات الحــق بالتجمــع الســلمي

الفرع األول: املساءلة واملحاسبة اإلدارية

قامــت الهيئــة مبخاطبــة الجهــات الرســمية »وزارة الداخليــة، واألجهــزة األمنيــة املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، للوقــوف عــىل 

آليــات املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف التجمــع 

الســلمي. وقــد تلقــت الهيئــة رداً مــن ِقبــل جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة جــاء فيــه أن الجهــاز أخضــع عنــراً واحــداً فقــط 

إىل إجــراءات املســاءلة اإلداريــة، دون أن يوضــح االنتهــاك املنســوب لــه ارتكابــه، فيــام إذا كان انتهــاكاً للحــق يف التجمــع الســلمي أو لغــريه 

مــن الحقــوق98.  ومل تتلــق الهيئــة أي ردود أخــرى عــن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي ســواء مــن 

وزارة الداخليــة، أو مــن جهــاز األمــن الوقــايئ، أو مــن جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، كــام أنهــا مل تتلــق ردوداً مــن جهــاز الرشطــة 

العامــة، أو غريهــا مــن األجهــزة االمنيــة يف قطــاع غــزة.  إن ضعــف تجــاوب األجهــزة األمنيــة مــع مراســالت الهيئــة املتعلقــة بإجــراءات 

املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة بحــق انتهــاكات أفرادهــا للحــق يف التجمــع الســلمي قــد يكــون مــؤرشاً عــىل اعتبــار أن إجــراءات املحاســبة 

االداريــة الداخليــة شــأن خــاص بهــذه األجهــزة يتمتــع بالصفــة »األمنيــة أو الرسيــة« أو قــد يكــون مــؤرشاً عــىل التقصــري يف اتخــاذ إجــراءات 

إداريــة تحــد مــن هــذه االنتهــاكات، وترفــع مــن مســتوى املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، مــا مــن شــأنه أن يزيــد 

مــن عــدد حــاالت االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية.  

الفرع الثاين: املساءلة واملحاسبة الجنائية

ــات  ــات والبيان ــا باملعلوم ــزة، لتزويده ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــن يف كل م ــراد األم ــة ألف ــاءلة الجنائي ــات املس ــة جه ــت الهيئ خاطب

املتعلقــة بعــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف التجمــع 

الســلمي، إال أن الهيئــة تلقــت ردوداً قليلــة عــىل مراســالتها، حيــث أفــادت هيئــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة، بــأن املحاكــم العســكرية 

ــاء  ــة القض ــام هيئ ــد أم ــك ال يوج ــلمي، وكذل ــع الس ــق يف التجّم ــاك الح ــة انته ــون بتهم ــاذ القان ــن بإنف ــىل مكلف ــكام ع ــدر أي أح مل تص

العســكري أي قضايــا منظــورة تتعلــق بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، فيــام مل تتلــق الهيئــة أي ردود عــىل مراســالتها مــن الجهــات 

ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة. 

98- رسالة جهاز املخابرات العامة رقم )د. ق/131( للهيئة بتاريخ 2017/1/11.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

التوصيات
مــن خــالل مــا تقــدم ذكــره لوضــع الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري يف دولــة فلســطن، فــإن الهيئــة تؤكــد توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا 

الســنوية لوضــع حقــوق اإلنســان، وتقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:

ــم الحــق يف التجمــع الســلمي . 1 ــة، الخاصــة بتنظي ــح التنفيذي ــة واللوائ ــة مبواءمــة الترشيعــات الوطني ــام الجهــات الترشيعي رضورة قي

مبــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطن مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

ــة  ــات الســاري يف الضف ــون العقوب ــواردة يف قان ــع الســلمي ال ــع الحــق يف التجم ــارض م ــا يتع ــاء كل م ــل أو إلغ ــية، وتعدي والسياس

ــات الســاري يف قطــاع غــزة. ــون العقوب ــة، وقان الغربي

 رضورة التــزام الحكومــة بتقديــم التقريــر األويل عــن وضــع الحــق يف التجمــع الســلمي إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، وفــق . 2

التزاماتهــا يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

العمــل الفــوري مــن قبــل وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة عــىل إصــدار مدونــات ســلوك خاصــة باألشــخاص املكلفــن إنفــاذ القانــون،  . 3

تتناســب مــع مــا وقعــت عليــة والتزمــت بــه دولــة فلســطن مــن وثائــق دوليــة خاصــة بحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان.

رضورة التــزام األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، والــذي يقــر . 4

التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة.

التحقيق الفوري، من قبل الجهات املختصة وفق القانون، يف أية حادثة متس الحق يف التجمع السلمي، يف دولة فلسطن، ونرش نتائج . 5

التحقيق عىل املأل، ومحاسبة من تثبت إدانته يف االعتداء عىل املشاركن يف التجمعات السلمية أو استخدام القوة املفرطة خالفا 

للتعليامت.

المبحث السابع: الحق في المشاركة السياسية وتقلّد الوظائف العامة
يٌعــّد الحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة واملشــاركة السياســية، مــن الحقــوق األساســية التــي نــص عليهــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية، واإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. كــام نظمتهــا الترشيعــات والقوانــن املحليــة الفلســطينية  يف أكــث مــن قانــون.

يف هــذا املبحــث، رصــد لحالــة الحــق يف تقلّــد الوظائــف العامــة واملشــاركة السياســية يف دولــة فلســطن، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــري 

يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافــة 

إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

املطلب األول: املتغّي يف اإلطار القانوين للحق يف تقلّد الوظائف العامة واملشاركة السياسية 

ــات  ــىل االلتزام ــوف ع ــية، للوق ــاركة السياس ــة واملش ــف العام ــد الوظائ ــق يف تقلّ ــوين للح ــار القان ــري يف اإلط ــب، املتغ ــذا املطل ــد ه يرص

الدوليــة لدولــة فلســطن وفــق آخــر املتغــريات، ورصــد ملــدى تطبيــق وإعــامل تلــك االلتزامــات القانونيــة عــىل واقــع الحــق، باإلضافــة إىل 

رصــد املتغــريات التــي طــرأت عــىل الترشيعــات الوطنيــة الخاصــة بالحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة واملشــاركة السياســية، وقيــاس مــدى 

انســجامها مــع املعايــري والقواعــد القانونيــة التــي التزمــت دولــة فلســطن بالقيــام بهــا.

الفرع األول: املتغي يف االطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف تقلــد الوظيفــة العامــة واملشــاركة السياســية، فلــم تصــادق 

أو تنضــم دولــة فلســطن إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بهــذا الحــق، باســتثناء مــا انضمــت اليــه يف شــهر أيــار مــن العــام 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

2014؛ )العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة(. بعــد مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل هــذه االتفاقيــات، إال 

أنهــا مل تقــم بإعــداد التقاريــر األوليــة عــن وضــع الحــق يف تقلــد الوظيفــة العامــة واملشــاركة السياســية وذلــك وفــق التزاماتهــا يف الوثائــق 

التــي وقعــت عليهــا، و»يجــري العمــل حاليــاً عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودات للتقاريــر الخاصــة باتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة، وباتفاقيــة حقــوق الطفــل، وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة، ويجــري أيضــا العمــل عــىل االنتهــاء مــن إعــداد 

املســّودة الثانيــة للتقريــر املتعلــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ومــن املزمــع عقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة 

بالتقريــر يف  العــام 2017«99.  

الفرع الثاين: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني

ــة  ــة العام ــد الوظيف ــز الحــق يف تقل ــدة لتعزي ــذة ومل تســّن ترشيعــاٍت جدي ــالت عــىل الترشيعــات الناف ــة فلســطن أي تعدي مل تجــِر دول

وفــق االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، فاســتمر قانــون الخدمــة املدنيــة نافــذا رغــم أنــه اســتثنى الفئــات العليــا يف عمليــات التعيــن مــن رشوط 

املســابقة واالعــالن، حيــث يتــم تغليــب العديــد مــن االعتبــارات يف اختيــار شــغل هــذه الوظائــف، كــام مل يخضــع تلــك الفئــة مــن املوظفــن 

لــرشوط واجــراءات الرتقيــة والتقييــم الــذي يخضــع لهــا باقــي املوظفــن العمومــن يف الدرجــات الوظيفيــة االخــرى كافــة. 

ــة لســنة 2016،  ــة الحكومي ــة االداري ــون اللجن ــزة، قان ــس الترشيعــي يف غ ــري واإلصــالح يف املجل ــة التغي ــخ 2016/6/21 أصــدرت كتل بتاري

والــذي أنشــئت مبوجبــة لجنــة مؤقتــة تســمى )اللجنــة االداريــة الحكوميــة(، املشــكلة مــن وزارة املاليــة )رئيســاً( األمانــة العامــة ملجلــس 

الــوزراء )مقــرراً(، وعضويــة كل مــن وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وزارة الصحــة، وزارة االقتصــاد الوطنــي. 

ومبوجــب هــذا القانــون تكــون اللجنــة االداريــة مســؤولة عــن تنظيــم شــؤون الوظيفــة العموميــة والجهــاز اإلداري املــدين وقــوى األمــن 

وموظفــي الفئــة العليــا والرتــب العســكرية الســامية واإلرشاف عــىل الجهــاز القضــايئ، وذلــك فيــام يتعلــق بالتعيــن والرتقيــة والنقــل والندب 

واإلعــارة واإلحالــة إىل التقاعــد وإيقــاع العقوبــات، واملصادقــة عــىل الهيــاكل التنظيميــة وبرامــج التطويــر االداري للمؤسســات الحكوميــة، 

ومتابعــة تنفيــذ القوانــن وإعــداد اللوائــح التنفيذيــة، واتخــاذ االجــراءات الالزمــة لذلــك مــع جهــات االختصــاص، ومتابعــة تنفيــذ األحــكام 

القضائيــة النهائيــة مــع جهــات االختصــاص. كــام تضمــن القــرار تعليــق العمــل باألحــكام التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون خــالل 

فــرتة عمــل اللجنــة االداريــة الحكوميــة، وأنــاط باملجلــس الترشيعــي )كتلــة التغيــري واإلصــالح( مهمــة تعديــل اللجنــة، وإنهــاء عملهــا.

يشــكل إصــدار كتلــة التغيــري واإلصــالح لقانــون اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة، مخالفــة للمتطلبــات االجرائيــة والشــكلية إلصــدار القوانــن100، 

ومخالفــة واضحــة لنــص املــادة )87( مــن القانــون األســايس املعــدل، التــي تنظــم مــا يتعلــق بشــؤون الخدمــة العامــة، ويعتــرب تجــاوزا لــدور 

ديــوان املوظفــن العــام فيــام يخــص الوظيفــة العموميــة بصفتــه املســؤول األول كجســم إداري وتنفيــذي عــن رعايتهــا وتطويرهــا، وتخالــف 

ــىل االختصاصــات  ــدي ع ــث يعت ــدل، بحي ــون األســايس املع ــن القان ــادة )2( م ــة امل ــص علي ــذي تن ــن الســلطات ال ــدأ الفصــل ب أيضــا مب

الدســتورية ملجلــس الــوزراء وفقــا لنــص املــادة )69( مــن القانــون األســايس، كــام يتعــارض مــع مبــادئ ومعايــري قانونيــة محميــة ومســتقرة 

مــن خــالل ســحب صالحيــات مجلــس الــوزراء الدســتورية ووضعهــا يف يــد اللجنــة اإلداريــة، وزعزعــة مفهــوم املســؤولية القانونيــة، وخاصــة 

ــه  ــة إىل مخالفت ــي، وباإلضاف ــس الترشيع ــا للمجل ــة وتبعيته ــزت مســؤولية اللجن ــث رك ــام رؤســائهم، حي ــن أم ــن العام مســؤولية املوظف

ملنظومــة القوانــن املحليــة الســارية والتــي أهمهــا، قانــون الخدمــة املدنيــة لســنة 1998 وتعديالتــه، وقانــون التقاعــد العــام رقــم 7 لســنة 

2005، وقانــون الخدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005 .

وفيــام يخــص املشــاركة السياســية، مل تجــِر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة ومل تســّن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز 

الحــق يف املشــاركة السياســية، وفــق االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، وبالتــايل، بقيــت القوانــن الناظمــة للحــق حيــث اســتمر العمــل بالقــرار 

99. رد وزارة الخارجية  رقم )34549( عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19. 

100 . أنظر موقف الهيئة فيام يتعلق بالقوانن الصادرة عن كتلة التغيري واإلصالح يف املجلس الترشيعي، التقرير السنوي الواحد والعرشين.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

ــاص  ــاين الخ ــول الث ــاً للربوتوك ــري وفق ــدس تج ــات يف الق ــام أن االنتخاب ــة، ك ــات العام ــوص االنتخاب ــنة 2007 بخص ــم 1 لس ــون رق بقان

باالنتخابــات امللحــق باتفــاق نقــل الســلطات والصالحيــات بــن منظمــة التحريــر وارسائيــل، أمــا االنتخابــات املحليــة فتنظــم وفقــا لقانــون 

ــة لســنة 2005101. ــات املحلي انتخــاب مجالــس الهيئ

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف تقلّد الوظائف العامة واملشاركة السياسية 

أ.  انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف

تلقــت الهيئــة )12( شــكوى حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة، بواقــع )11( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة يف 

قطــاع غــزة، يدعــي فيهــا املواطنــون بانتهــاك التنافــس النزيــه يف التوظيــف. إذ إن عمليــة التنافــس املبنيــة عــىل رشط املســابقة للتعيــن 

يف الوظيفــة العموميــة قــد يشــوبها بعــض االنتهــاكات فيــام يتعلــق بالتمييــز يف تــويل الوظيفــة العموميــة العتبــارات مختلفــة، كالتمييــز 

بســبب االنتــامء الســيايس أو بســبب الواســطة واملحســوبية والتــي تعــد يف مجملهــا مخالفــة للقانــون األســايس الفلســطيني وقانــون الخدمــة 

املدنيــة املتعلــق بالوظيفــة العموميــة، فيــام تلقــت الهيئــة خــالل العــام 2015 )20( شــكوى حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة، 

ويــؤرش انخفــاض عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2016 عــن العــام الســابق، عــىل تقــدم ايجــايب يتعلــق بالتــزام وتقيــد 

ديــوان املوظفــن باملعايــري والــرشوط القانونيــة يف التعيــن يف الوظائــف العامــة.

ب.  وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية

تلقــت الهيئــة )269( شــكوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة(، )111( شــكاوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، )158( 

شــكوى يف قطــاع غــزة، وتركــز أكــرب عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم وديــوان املوظفــن 

وزارة املاليــة، أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تركــز عــىل مجلــس الــوزراء ووزارة املاليــة، مــا قــد يشــري إىل ضعــف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف الضفــة 

الغربيــة، يف تقديــم املعلومــات الروريــة املتعلقــة بحقــوق املوظــف العــام، إضافــة إىل عــدم الــرد عــىل الشــكاوى والتظلــامت والتــي قــد 

تشــري إىل ضعــف املســاءلة، التــي مــن أهدافهــا الوقــوف عــىل القصــور والعمــل عــىل تصويبــه، ويشــري ارتفــاع عــدد الشــكاوى يف قطــاع غزة، 

الــواردة إىل مجلــس الــوزراء إىل عــدم قيــام حكومــة الوفــاق بدورهــا الكامــل، وتحمــل مســؤولياتها، تجــاه املوظفــن التابعــن لهــا يف قطــاع 

غــزة، باإلضافــة إىل اســتمرار القــرارات الحكوميــة املنتهكــة لحقــوق املوظفــن يف قطــاع غــزة، واملتمثلــة بوقــف رصف العــالوات اإلرشافيــة، 

وبــدل االنتقــال للموظفــن، وتجميــد الرتقيــات للموظفــن، واســتمرار االزمــات املاليــة الخاصــة بالوظيفــة العموميــة خاصــة يف قطــاع غــزة 

فيــام يتعلــق باملســتحقات املاليــة والحقــوق املكتســبة.  وتســجل الهيئــة انخفــاض مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات االداريــة )ترقيــة، 

تقاعــد، حقــوق ماليــة(، مقارنــة بالشــكاوى التــي تلقتهــا يف العــام 2015 والتــي وصلــت )486( شــكوى تتعلــق بهــذا االنتهــاك، مــا  يــؤرش 

عــىل التعاطــي االيجــايب لديــوان املوظفــن ووزارة املاليــة، مــع مالحظــات ومتابعــات الهيئــة حــول شــكاوى املنازعــات اإلداريــة. 

ج.  عدم االلتزام باملعايي القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية

فقــد تلقــت الهيئــة )24( شــكوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة )الفصــل التعســفي(، ودون االلتــزام باملعايــري القانونيــة لتوقيــف 

أو فصــل أو عــزل املوظــف العــام، بواقــع )17( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)7( شــكاوى يف قطــاع غــزة، )19( شــكوى منهــا تتعلــق بعــدم 

ــباب الســالمة  ــاك الفصــل التعســفي ألس ــتمر انته ــام اس ــن، في ــن العموم ــزل املوظف ــف أو فصــل أو ع ــة بتوق ــاع اإلجــراءات القانوني اتب

األمنيــة، فقــد تلقــت الهيئــة )4( شــكاوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة ألســباب الســالمة االمنيــة، )3( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة، 

وشــكوى يف قطــاع غــزة. وتســجل الهيئــة زيــادة عــدد شــكاوى الفصــل التعســفي يف العــام 2016، مقارنــة بالعــام 2015 والتــي بلغــت )9( 

شــكاوى لهــذا االنتهــاك، مــا يؤكــد عــدم اتخــاذ الحكومــة الفلســطينية تدابــري جديــة مــن شــأنها الحــد مــن تلــك االنتهــاكات.

101 . للمزيد االطالع عىل الفصل العارش الخاص بالحق يف تقلد الوظائف العامة واملشاركة السياسية، يف التقرير السنوي الواحد والعرشين.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

د.  تقييد الحق يف االرضاب

تلقــت الهيئــة )19( شــكوى تتعلــق بالحــق يف اإلرضاب وفقــاً للقانــون، يدعــي فيهــا املواطنــون انتهــاك حقهــم يف مامرســة اإلرضاب عــن 

العمــل يف الوظيفــة العموميــة، وقــد تركــز هــذا االنتهــاك يف الضفــة الغربيــة ومــس بشــكل مبــارش فئــة املعلمــن يف املــدارس الحكوميــة، 

الذيــن يطالبــون بحقوقهــم الوظيفيــة، وبتحليــل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف هــذا االطــار، فــإن اســتدعاء وتوقيــف ومالحقــة االجهــزة 

االمنيــة يف الضفــة الغربيــة للمعلمــن عــىل خلفيــة إرضاب املعلمــن، والدعــوة للمشــاركة يف االعتصــام املعلــن بتاريــخ 2016/02/23، كانــت 

محــور وجوهــر ذلــك االنتهــاك، وقــد أصــدرت الهيئــة يف هــذا الصــدد بيانــاً صحافيــاً بتاريــخ 2016/2/17 حــول إرضاب املعلمــن وتوقيــف 

عــدد منهــم، حيــث رأت الهيئــة أن حجــز حريــة املعلمــن عــىل خلفيــة وقفتهــم هــو مســاس بحريــة العمــل النقــايب، الــذي كفلــه القانــون 

األســايس واملواثيــق الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطن، كــام طالبــت الهيئــة اتحــاد املعلمــن بــرورة مراجعــة لوائحــه وأنظمتــه 

الداخليــة، وفــق إطــار زمنــي واضــح ومعلــن، مبــا يكفــل إجــراء انتخابــات داخليــة دوريــة تكــون مفتوحــة لكافــة املنتســبن إىل الوظيفــة، 

ومبــا يحقــق متثيــالً قانونيــاً ونقابيــاً ســليامً لالتحــاد، وذلــك مــن أجــل النهــوض بواقــع العمــل النقــايب لرشيحــة مهمــة وحيويــة يف املجتمــع 

الفلســطيني.  وطالبــت الهيئــة رئيــس الــوزراء مبوجــب رســالة رســمية وجهــت لــه، بــرورة فتــح حــوار ملناقشــة كافــة مطالــب املعلمــن 

املرشوعــة، والوصــول إىل نتائــج لوقــف تعطيــل املســرية التعليميــة، مــع ضــامن حريــة العمــل النقــايب والتعبــري عــن الــرأي. 

ه.  عدم اتخاذ إجراءات لتصويب أوضاع موظفي حكومة غزة

نتــج عــن اســتمرار االنقســام الســيايس الفلســطيني حالــة مــن عــدم التــوازن والتكافــؤ بــن العاملــن يف الوظيفــة العامــة يف الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، حيــث صــدرت مجموعــة مــن القــرارات طالــت املوظفــن العمومــن يف قطــاع غــزة، ومســت حقوقهــم الوظيفيــة التــي كفلتهــا 

املواثيــق الدوليــة، والترشيعــات الوطنيــة.  فبتاريــخ 2007/6/20، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره الــذي طلــب فيــه مــن املوظفــن املدنيــن 

والعســكرين يف قطــاع غــزة االســتنكاف عــن العمــل مــع االســتمرار يف رصف رواتبهــم102.  ومنــذ االتفــاق عــىل تشــكيل حكومــة الوفــاق 

الوطنــي بتاريــخ 2014/4/23، التــي انيــط بهــا مهمــة حــل أزمــة موظفــي حكومــة غــزة الســابقة املدنيــن مــن املجموعــة الثانيــة اعــاله، 

تــم تشــكيل لجنــة إداريــة قانونيــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة وزيــر العــدل، مهمتهــا إعــادة دمــج وترتيــب اوضــاع املوظفــن املدنيــن 

املذكوريــن ضمــن الهيــاكل االداريــة والقانونيــة للموظفــن العموميــن التابعــن لألجهــزة الرســمية لدولــة فلســطن.

مل تقــم الحكومــة الفلســطينية بوضــع أي سياســات أو اتخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة فيــام يتعلــق بأوضــاع املوظفــن العموميــن يف 

قطــاع غــزة، واوضــاع موظفــي حكومــة غــزة الســابقة، والتــي أنيــط بهــا مهمــة إعــادة دمجهــم وترتيــب أوضاعهــم الوظيفيــة ضمــن الهيــاكل 

اإلداريــة والقانونيــة للموظفــن العموميــن التابعــن لألجهــزة الرســمية لدولــة فلســطن103. 

و.  قطع رواتب )53( موظفاً يف قطاع غزة

تلقــت الهيئــة بتاريــخ 2016/11/2، شــكوى جامعيــة مــن قبــل )53( موظفــاً عســكرياً عــىل مرتبــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف قطــاع 

غــزة، يتبعــون األجهــزة األمنيــة املختلفــة )أمــن وقــايئ، املخابــرات العامــة، أمــن وطنــي، أمــن الـــ17، الرشطــة العســكرية، االســتخبارات 

عســكرية(،  يدعــى فيهــا املواطنــون أنــه أثنــاء توجههــم للبنــوك الســتالم رواتبهــم املخصصــة، فوجئــوا بعــدم تحويلهــا، وأن عــدم تحويــل 

رواتبهــم، كان بقــرار مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية يف رام اللــه، دون وجــود أي مــربرات أو اســباب توجــب وقــف أو قطــع رواتبهــم، 

102 . وقــد نتــج عــن هــذا القــرار وجــود مجموعتــن مــن املوظفــن: املجموعــة االوىل وهــم املوظفــون الذيــن التزمــوا بعــدم التوجــه إىل أماكــن العمــل واملكــوث يف بيوتهــم: وبلــغ عــدد موظفــي 

هــذه الفئــة )22000( الــف موظــف، ) 2700( منهــم يف قطــاع التعليــم، والبقيــة موزعــون عــىل بقيــة الــوزارات. ورغــم أن عــدم التوجــه إىل أماكــن العمــل جــاء تلبيــة لقــرار ســيايس، إال أن 

هــذه الفئــة مــن املوظفــن عانــت مــن مجموعــة مــن االنتهــاكات واالنتقــاص مــن حقوقهــم التــي كفلهــا القانــون، كخصــم بــدل العــالوات اإلرشافيــة، وبــدل االنتقــال، والعــالوة االجتامعيــة 

ــة وهــم املعينــون الجــدد يف  ــات وتجميدهــا. واملجموعــة الثاني ــه واملتعلقــة بإضافــة الزوجــة واألوالد وعــالوة طبيعــة العمــل، وحرمــان املوظفــن  مــن الرتقي املخصصــة للموظــف  وألرست

الحكومــة املقالــة: فقــد لجــأت الحكومــة املقالــة إىل تعيــن أعــداد كبــرية مــن املوظفــن لســد النقــص الناجــم عــن اســتنكاف آالف املوظفــن عــن العمــل. يقــدر عــدد موظفــي هــذه الفئــة 

بحــواىل )25000( موظــف مــدين )8000 ( موظــف ممــن تــم فصلهــم، )9000( موظــف يف التعليــم، )5000 ( موظــف يف الصحــة/ و)3000( وظائــف اخــرى، اضافــة اىل) 34000(  موظــف 

يف الخدمــة العســكرية.

103 . للمزيــد  االطــالع حــول أوضــاع الوظيفــة العموميــة يف قطــاع غــزة، أنظــر الفصــل العــارش الخــاص بالحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة واملشــاركة السياســية، يف التقريــر الســنوي الواحــد 

والعرشيــن لوضــع حقــوق االنســان للعــام 2015 الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان.
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وأفــاد املشــتكون بأنــه مل يتــم اتخــاذ أي اجــراءات إداريــة أو قانونيــة بحقهــم، وعــدم صــدور أي أحــكام قضائيــة توجــب ذلــك.

ــا باتخــاذ اإلجــراءات  ــه فيه ــه بالشــكوى محــل االنتهــاك، وطالبت ــة يف رام الل ــة واملركزي ــرة املالي ــر عــام الدائ ــة مدي ــة مبخاطب قامــت الهيئ

الالزمــة لعــودة رصف رواتــب املوظفــن املذكوريــن حســب القانــون، واحــرتام االجــراءات واملعايــري القانونيــة الخاصــة بفصــل أو وقــف أو 

عــزل املوظفــن العموميــن، ومل تتلــق الهيئــة أي ردود عــىل مراســالتها حتــى اآلن.

ز.  استمرار تعطيل االنتخابات العامة

ــية  ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــدم اج ــة. ان ع ــات الرئاس ــي، وانتخاب ــس الترشيع ــأن املجل ــات بش ــراء انتخاب ــام 2016 إج ــالل الع ــر خ مل يج

والترشيعيــة وفقــاً للمواعيــد املحــددة واملقــرّة يشــكل مخالفــة، لالســتحقاقات القانونيــة التــي كفلهــا القانــون األســايس املعــدل لســنة 2005، 

يف نــص املــادة )47( منــه، التــي حــددت أن تجــرى االنتخابــات مــرة كل أربــع ســنوات بصــورة دوريــة، والقــرار بقانــون االنتخابــات رقــم 1 

لســنة 2007، والــذي نــص يف املــادة )2/4( منــه، عــىل انتظــام ودوريــة االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية.  ونتيجــة لعــدم إجــراء االنتخابــات 

ــطن  ــة فلس ــام دول ــار رضورة قي ــذا اإلط ــة يف ه ــجل الهيئ ــية، وتس ــاركة السياس ــق يف املش ــع الح ــة تراج ــنوات املاضي ــوال الس ــة ط العام

بتطبيــق وإعــامل القانــون، وإجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية ومحليــة، انســجاما مــع االســتحقاق القانــوين، وان االســتمرار يف عــدم إجــراء 

االنتخابــات يشــكل انتهــاكا وخرقــا مبــارشاً للحــق يف املشــاركة السياســية، والســيام الحــق يف الرتشــح واالنتخــاب.

ح.  تعطل عقد االنتخابات املحلية 

عــىل الرغــم مــن إصــدار مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ 2016/6/21، قــراراً يقــي بإجــراء انتخابــات الهيئــات املحليــة يف 2016/10/8، 

ــة الالزمــة  ــات الفني ــة التحضــريات والرتتيب ــدء يف إجــراء كاف ــة بالتعــاون مــع وزارة الحكــم املحــيل الب ــات املركزي ــة االنتخاب وتكليــف لجن

إلجــراء االنتخابــات املحليــة104، إال أنــه تعــذر إجراؤهــا بعــد صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الــذي قــام بتأجيلهــا إىل مــا بعــد أربعــة شــهور.

وثقــت الهيئــة إجــراءات عمليــة االنتخابــات منــذ اللحظــة األوىل لرسيــان قــرار مجلــس الــوزراء، وتــويل لجنــة االنتخابــات املركزيــة لدورهــا 

املنــاط بهــا يف القانــون105.  وقــد بلــغ عــدد االنتهــاكات والتوثيقــات التــي ســجلتها الهيئــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )52( 

ــرب  ــل وال ــد بالقت ــكاوى تهدي ــف، و5 ش ــكوى توقي ــة، )4 ش ــة االنتخابي ــق بالعملي ــكاوى تتعل ــة )9( ش ــت الهيئ ــن تلق ــاً، يف ح توثيق

وااليــذاء(106. وقــد غلــب عــىل االنتهــاكات التــي ســجلتها الهيئــة التهديــد ومطالبــة مرشــحن باالنســحاب مــن القوائــم التــي ترشــحوا فيهــا، 

وعــدم إصــدار بــراءة ذمــة لبعــض املرشــحن بخــالف غريهــم مــن املرشــحن الذيــن اتفقــوا معهــم يف الظــروف وال ســيام مســألة ترخيــص 

املبــاين، واعتقــال بعــض مــن ترشــحوا أو اعلنــوا عــن نيتهــم للرتشــح لالنتخابــات أو أعلنــوا عــن دعمهــم لبعــض املرشــحن او اســتدعائهم 

للتحقيــق، واالعتــداء عــىل مرشــحن، واملنــع مــن الرتشــح107. 

ان إقــرار مجلــس الــوزراء لعقــد االنتخابــات املحليــة، ينســجم مــع متطلبــات االمتثــال لاللتزامــات الناشــئة عــن انضــامم فلســطن للعهــد 

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، ومــع االلتزامــات القانونيــة التــي أقرهــا القانــون األســايس، وقانــون مجالــس الهيئــات املحليــة 

104 . اعدت لجنة االنتخابات قامئة بالهيئات املحلية التي ستجرى فيها االنتخابات، والبالغ عددها 416 هيئة محلية يف فلسطن، )25( منها يف قطاع غزة، و)392( يف الضفة الغربية.

105.  قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع لجنة االنتخابات املركزية يف 24 آب وتم االتفاق عىل:

ــن مــن مامرســة حقهــم الدســتوري يف الرتشــح  ــز املواطن ــة، ومتكــن وتحفي ــات حــرة ونزيه ــة مالمئــة إلجــراء انتخاب ــق بيئ ــة عــىل خل ــة االنتخابي ــة فــرتة العملي ــام بينهــام طيل أوال: التعــاون في

ــة املشــرتكة، ــد املؤمتــرات الصحافي ــات وعق ــات، واصــدار البيان ــذه املعلوم ــام، وتســهيل الوصــول له ــة لكليه ــات الروري ــادل املعلوم ــك تب ــا يف ذل واالنتخــاب، مب

ثانيــا: التنســيق املشــرتك ملعالجــة الشــكاوى التــي تــرد مــن املواطنــن أو مــن أيــة مؤسســة رســمية يف مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة ، وتقديــم كل مــا مــن شــأنه املســاهمة يف حــل موضــوع 

الشــكوى بــأرسع وقــت ممكــن، 

ثالثــا: تقــوم لجنــة االنتخابــات املركزيــة بالتعميــم عــىل مكاتبهــا كافــة يف املحافظــات املختلفــة مــن اجــل التعــاون الرسيــع واملبــارش مــع الشــكاوى واملالحظــات التــي تردهــا مــن مكاتــب الهيئــة 

املنتــرشة يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

106 . التوثيقــات: هــي االنتهــاكات التــي رصدتهــا الهيئــة، خــالل العمليــة االنتخابيــة، ومل تســجلها كشــكاوى ألســباب متعــددة اهمهــا طلــب املشــتي عــدم تســجيلها كشــكوى لعــدم رغبتــه يف 

متابعتهــا.

107 . بتاريــخ 29 آب 2016، خاطبــت الهيئــة مجلــس الــوزراء وطالبتــه بالتدخــل مــن اجــل ضبــط أي مخالفــات تقــع مــن االجهــزة الرســمية املختلفــة وال ســيام االجهــزة االمنيــة، ومحاســبة 

املخالفــن.
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ــة  ــة، يف الضفــة الغربي ــة فلســطن كاف ــي تعقــد يف ارايض دول ــات االوىل الت ــا االنتخاب ــة خاصــة، الســيام ونه لســنة 2005، واكتســب أهمي

وقطــاع غــزة منــذ االنقســام يف العــام 2007، وحظيــت بقبــول وترحيــب غالبيــة الفصائــل السياســية الرئيســة، اال ان البيئــة التــي ســادت 

بعــد اعــالن مجلــس الــوزراء إلجــراء االنتخابــات املحليــة كشــفت أنهــا بيئــة غــري محفــزة او مشــجعة إلجرائهــا.

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة 

بتاريــخ 2016/3/10، عــرض مجلــس الــوزراء الفلســطيني، املســودة النهائيــة ملــرشوع قانــون الخدمــة املدنيــة الجديــد املقــر بالقــراءة أ. 

الثانيــة، فقــام االئتــالف االهــيل للرقابــة عــىل الترشيعــات108، بعقــد ورشــة عمــل لنقــاش مســودة املــرشوع، مبشــاركة العديــد مــن 

الجهــات الرســمية، ونــواب يف املجلــس الترشيعــي، وقدمــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان مالحظاتهــا عــىل املســودة النهائيــة 

ملــرشوع القانــون109. تضمــن املــرشوع عــددا  مــن االحــكام القانونيــة التــي ال تتــواءم مــع مضمــون االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة التــي 

صادقــت عليهــا دولــة فلســطن حيــث خــال القانــون مــن االجــراءات والتدابــري االيجابيــة التــي متكــن املــرأة مــن الوصــول إىل مواقــع 

صنــع القــرار يف الوظيفــة العامــة وعــدم مواءمــة مســودة املــرشوع مــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة بخصــوص اجــازة االمومــة. 

وعــدم مواءمــة مســودة املــرشوع مــع اتفاقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وخاصــة حقهــم يف العمــل يف الوظائــف العامــة، كــام مل ينــص 

مــرشوع القانــون عــىل الحــق يف التنظيــم النقــايب110.

قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2016/12/20، بتشــكيل لجنــة قانونيــة لتعديــل الترشيعــات كافــة الناظمــة لعمــل املؤسســات العامــة ب. 

التــي تتلقــى متويــال كامــالً مــن الخزينــة العامــة، ولتطبيــق ســلم الرواتــب والعــالوات امللحقــة بقانــون الخدمــة املدنيــة رقــم 4 لســنة 

1998 وتعديالتــه عــيل العاملــن فيهــا111.

مــا زال الكثــري مــن املرافــق واملنشــآت الحكوميــة غــري مالمئــة مــع احتياجــات االشــخاص ذوي االعاقــة مــن ناحيــة التجهيــزات واالثــاث، ج. 

وخاصــة املعــدات االلكرتونيــة كأجهــزة الحوســبة والربمجيــات، باالضافــة إىل أن تصميــم الصفحــات االلكرتونيــة ال يراعــي الفروقــات 

الفرديــة يف االعاقــة مــا يشــكل صعوبــة يف وصــول االشــخاص ذوي اإلعاقــة لتلــك املرافــق، والحصــول عــىل املعلومــات املتعلقــة بفــرص 

التوظيــف وبالخدمــات التــي تقدمهــا تلــك املؤسســات.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة 

ــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة  ــا عــىل بيان ــام، يف ســبيل حصوله ــوان املوظفــن الع ــه مراســالت رســمية إىل دي ــة بتوجي  قامــت الهيئ

ــات  ــج املتابع ــوان ونتائ ــا الدي ــام به ــي ق ــق الت ــان التحقي ــكاوى، ولج ــامت والش ــدد التظل ــة يف ع ــبة، املتمثل ــاءلة واملحاس ــراءات املس إج

بشــأنها، وقــد تلقــت الهيئــة ردا مــن ِقبــل ديــوان املوظفــن العــام، جــاء فيــه أن ديــوان املوظفــن قــد تلقــى )34( شــكوى، )10( شــكاوى 

منهــا تلقاهــا مــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، وقــام بالــرد عليهــا، بعــد اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحقهــا، تــم توجــه جــزء مــن تلــك 

الشــكاوى إىل القضــاء، )محكمــة العــدل العليــا( الــذي قــام بــرد تلــك الدعــوى وتأكيــد قــرار الديــوان، وتلقــى الديــوان )14( شــكوى تقــدم 

ــك الشــكاوى واتخــاذ االجــراءات املناســبة بشــأنها وإعــالم املوظــف بنتيجــة دراســة تظلمــه، و)6(  ــم دراســة تل ــا املوظــف نفســه، وت به

شــكاوى تلقاهــا الديــوان مــن محاميــي املوظفــن مبواضيــع مختلفــة، ومتــت دراســة تلــك الشــكاوى واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها 

ــم اتخــاذ االجــراءات املناســبة  ــة، ت ــه، و)3( شــكاوى مــن جهــات مختلف ــذي تقــدم ب ــالغ املحامــي بنتيجــة الشــكوى أو االســتدعاء ال واب

108 . يضــم االئتــالف االهــيل للرقابــة عــىل الترشيعــات: الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان، مرصــد السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة، مؤسســة الحــق، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 

وحقــوق االنســان، مجلــس منظــامت حقــوق االنســان، مركــز امليــزان لحقــوق االنســان، شــبكة املنظــامت االهليــة، مؤسســة مفتــاح، نقابــة املحامــن الفلســطينين، طاقــم شــؤون املــرأة، معهــد 

الحقــوق جامعــة بريزيــت، اتحــاد النقابــات املســتقلة، مؤسســة مواطــن، االتحــاد العــام لألشــخاص ذوى االعاقــة، واالئتــالف مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.

109 . بتاريــخ 2016/7/12، خاطــب ائتــالف أمــان رئيــس مجلــس الــوزراء، مبذكــرة تضمنــت املالحظــات املقدمــة مــن الهيئــة واالئتــالف، ومداخــالت املشــاركن بالورشــة  املشــار اليهــا اعــاله حــول 

مــرشوع القانــون، طالبتــه فيهــا بالــرتوي يف إقــرار مــرشوع القانــون، وتوســيع النقــاش املجتمعــي بشــأنه، ومعالجــة املالحظــات الــواردة عــىل مــرشوع القانــون.

110 . مل يتم اقرار املرشوع نتيجة التكلفة املالية املرتتبة عىل انفاذه.

111 . تقوم الهيئة مبتابعة القرار املذكور  مع مجلس الوزراء لدراسته وتقديم مالحظاتها بخصوصه.
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بشــأنها، باإلضافــة إىل شــكوى مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وتــم الــرد عــىل الهيئــة بخصــوص الشــكوى112.

التوصيات
مــن خــالل مــا تقــدم عرضــه فــإن الهيئــة املســتقلة تؤكــد توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا الســنوية لوضــع حقــوق االنســان، وتؤكــد يف 

الوقــت ذاتــه عــىل التوصيــات التاليــة:

رضورة اعتــامد ديــوان املوظفــن العــام إجــراءات التعيــن والرتقيــة عــىل اســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، وإعــادة تنظيم . 1

رشوط وإجــراءات التعيــن والرتقيــة والتقييــم، بحيــث تشــمل فئــات املوظفــن كافة.

ــام . 2 ــوان املوظفــن العــام مــن القي ــع املوظفــن، ومتكــن دي ــة عــىل جمي ــه التنفيذي ــة والئحت ــون الخدمــة املدني ــق قان ــزام بتطبي االلت

ــة عــن التدخــل يف أوضــاع املوظفــن يف قطــاع غــزة. ــة الحكومي ــة االداري ــد اللجن ــون، وكــف ي ــدوره وفقــا للقان ب

رضورة التــزام املؤسســات الحكوميــة باملعايــري القانونيــة واالداريــة فيــام يتعلــق بإجــراءات الحصــول عــىل الوظائــف العامــة والرتقيــة . 3

والتقييــم، والفصــل أو الطــرد مــن الوظيفــة العموميــة، ومتكــن املوظفــن مــن مامرســة حقهــم يف اإلرضاب .

رضورة إعــالن حكومــة الوفــاق البــدء بإجــراء انتخابــات املجالــس املحليــة طبقــا اللتزامهــا لــدى صــدور قــرار التأجيــل وذلــك يف الضفــة . 4

الغربيــة وقطــاع غزة.

رضورة قيــام حكومــة الوفــاق بإجــراء انتخابــات رئاســية وبرملانيــة، كاســتحقاق يجــب القيــام بــه بشــكل فــوري، واســتمرار تعطيلــه . 5

يشــكل مساســا مبــارشا بالتزاماتهــا القانونيــة.

رضورة قيام مجلس الوزراء ووزارة االشغال العامة مبواءمة املرافق واملنشآت الحكومية كافة لتلبي مختلف انواع االعاقات.. 6

ــوزارات . 7 ــة لل ــوان املوظفــن يضمــن أن تكــون الصفحــات االلكرتوني ــوزرات كافــة ودي ــرار لل ــوزراء باصــدار ق ــام مجلــس ال رضورة قي

ــرص  ــن ف ــاع م ــا واالنتف ــالع عليه ــن االط ــة م ــخاص ذوي االعاق ــن االش ــات لتمك ــف االعاق ــة ملختل ــام مراعي ــن الع ــوان املوظف ودي

ــة. ــات املقدم ــف والخدم التوظي

112. رد ديوان املوظفن العام عىل مراسالت الهيئة بتاريخ 2016/12/8.
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1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الفصل الثاني 

المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

المبحث األول: الحق في العمل

يعــّد الحــق يف العمــل مــن أهــم الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة؛ ألنــه يؤمــن الفــرد ماديــا واقتصاديــا ويوفــر لــه متطلبــات معيشــته.  

وهــو مــن الحقــوق االجتامعيــة الرتباطــه الوثيــق باملجتمــع، وألن رقــي املجتمــع وتطــوره ونهوضــه موقــوف عــىل مامرســة هــذا الحــق. 

والحــق يف العمــل يعنــي أوالً الحــق يف املشــاركة يف إنتــاج وخدمــة أنشــطة املجتمــع اإلنســاين. وثانيــا الحــق يف املشــاركة يف الفوائــد العائــدة 

عــن طريــق هــذه األنشــطة املشــرتكة إىل الحــد الــذي يكفــل مســتوى معيشــياً الئقــاً. وبذلــك فــإن الحــق يف العمــل يكفــل عــدم اســتبعاد أي 

فــرد مــن الحيــاة االقتصاديــة. ويشــمل هــذا الحــق عــدة مقومــات اساســية مرتابطــة، قامئــة عــىل التوافــر وإمكانيــة الوصــول وعــدم التمييــز 

ــة  ــة الحــق يف العمــل يف دول ــة والجــودة. يف هــذا املبحــث، رصــد لحال ــة إىل املقبولي ــات باإلضاف ــادي والوصــول إىل املعلوم والوصــول امل

فلســطن، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــري يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة، والسياســات 

والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

املطلب األول: املتغي يف اإلطار القانوين للحق يف العمل

يرصــد هــذا املطلــب املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف العمــل، وذلــك ببيــان املتغــريات التــي طــرأت عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة 

فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة، ومــن حيــث اعدادهــا وتقدميهــا للتقاريــر إىل الجهــات الدولية 

ذات العالقــة مبوجــب التزاماتهــا يف هــذا املجــال. كــام ســيتم رصــد هــذا املتغــري ببيــان املتغــريات التــي طــرأت عــىل الترشيعــات الوطنيــة 

يف مجــال اعــامل الحــق يف العمــل. 

الفرع األول: املتغي يف اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف العمــل فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن إىل أي وثائــق 

أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بالحــق يف العمــل مثــل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، باســتثناء مــا انضمــت اليــه يف شــهر أيــار مــن 

العــام 2014؛ )العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة(.  بعــد مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن 

إىل هــذه االتفاقيــات، مل تقــم بإعــداد التقاريــر األوليــة عــن وضــع الحــق يف العمــل وذلــك وفــق التزاماتهــا يف الوثائــق التــي وقعــت عليهــا.  

و»يجــري العمــل حاليــا عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودات للتقاريــر الخاصــة باتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 
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وباتفاقيــة حقــوق الطفــل، وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة، ويجــري ايضــا العمــل عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودة الثانيــة 

للتقريــر املتعلــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ومــن املزمــع عقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة 

بالتقريــر يف بدايــة العــام 2017«113. 

الفرع الثاين: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني

مل تجــِر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة ومل تَِســن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز الحــق يف العمــل، وبالتــايل اســتمر 

العمــل باألحــكام القانونيــة الخاصــة بقانــون العمــل الفلســطيني ولوائحــه التنفيذيــة. 

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف العمل 

تعتمــد الهيئــة يف رصــد انتهــاكات الحــق يف العمــل، عــىل رصدهــا لواقــع الحــق يف العمــل مــن خــالل املــؤرشات واملعايــري التــي اعتمدتهــا 

املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، والتــي توضــح الحــدود الواجــب مراعاتهــا مــن 

الــدول االطــراف يف العهــد املذكــور مــن أجــل إعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل.

الفرع األول: ارتفاع معدل البطالة بني املشاركني يف القوى العاملة114

بلــغ عــدد املشــاركن يف القــوى العاملــة ) 1,356,300 ( شــخصاً خــالل الربــع الثالــث 2016، منهــم )851,300 ( شــخص يف الضفــة الغربيــة 

و)505,000 ( شــخص يف قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة 45.7 % مقابــل 46.7 % يف قطــاع غــزة. 

الشكل رقم )01( : معدل البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

ــزة  ــاع غ ــع )218,000 ( يف قط ــخص، بواق ــة )384,900 ( ش ــل الدولي ــة العم ــف منظم ــب تعري ــل حس ــن العم ــن ع ــدد العاطل ــغ ع وبل

و)166,900( يف الضفــة الغربيــة، ومــا يــزال التفــاوت كبــرياً يف معــدل البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ يف قطــاع غــزة 

43.2 %، مقابــل 19.6 % يف الضفــة الغربيــة، وتجــاوز عــدد العاطلــن عــن العمــل مــا يزيــد عــىل ) 218 ( ألــف شــخص يف قطــاع غــزة، 

ويعتــرب معــدل البطالــة يف قطــاع غــزة األعــىل عامليــا لتتجــاوز نســبة 50 % بــن فئــة الشــباب والخريجــن.

113. رد وزارة الخارجية رقم )34549(  عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19.

114.  الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة الربع الثالث لعام 2016.
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 218,000(شخص، بواقع )  384,900(وبلغ عدد العاطلین عن العمل حسب تعریف منظمة العمل الدولیة 

في الضفة الغربیة، وما یزال التفاوت كبیراً في معدل البطالة بین الضفة ) 166,900(في قطاع غزة و) 
في الضفة الغربیة، وتجاوز عدد  %19.6ل ، مقاب%43.2الغربیة وقطاع غزة، حیث بلغ في قطاع غزة 

ألف شخص في قطاع غزة، ویعتبر معدل البطالة في قطاع غزة )  218 ( لىعالعاطلین عن العمل ما یزید 
 .بین فئة الشباب والخریجین %50بة األعلى عالمیا لتتجاوز نس

 

 

 

 

 

 

 

 عن العمل في الضفة والقطاعن والعاطل ) :02الشكل رقم (

 
 انخفاض معدل عمالة النساء : الفرع الثاني

 %72.3 فجوة المشاركة ؛ حیث بلغتلقوى العاملة بین الذكور واإلناثاستمر اتساع فجوة المشاركة في ا
شخص خالل ) 1,356,300(لإلناث من إجمالي عدد المشاركین في القوى العاملة  %19.2للذكور مقابل 

، وما یزال التفاوت كبیراً في معدل البطالة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، أما 2016ام عالالربع الثالث من 
 لإلناث.  %47.3للذكور مقابل  %23.5على مستوى الجنس فقد بلغ 

سنة دراسیة فأكثر أعلى معدالت  13أما على مستوى السنوات الدراسیة، فقد سجلت اإلناث اللواتي أنھین 
 %60ةتنسبما وتبلغ  ت في القوى العاملة لھذه الفئة. ن إجمالي اإلناث المشاركام %54.4بطالة حیث بلغت 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الشكل رقم )02( : العاطلون عن العمل يف الضفة والقطاع

الفرع الثاين: انخفاض معدل عاملة النساء 

اســتمر اتســاع فجــوة املشــاركة يف القــوى العاملــة بــن الذكــور واإلنــاث؛ حيــث بلغــت فجــوة املشــاركة 72.3 % للذكــور مقابــل 19.2 % 

لإلنــاث مــن إجــاميل عــدد املشــاركن يف القــوى العاملــة )1,356,300( شــخص خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2016، ومــا يــزال التفــاوت 

كبــرياً يف معــدل البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أمــا عــىل مســتوى الجنــس فقــد بلــغ 23.5 % للذكــور مقابــل 47.3 % لإلنــاث.  أمــا 

عــىل مســتوى الســنوات الدراســية، فقــد ســجلت اإلنــاث اللــوايت أنهــن 13 ســنة دراســية فأكــث أعــىل معــدالت بطالــة حيــث بلغــت 54.4 % 

مــن إجــاميل اإلنــاث املشــاركات يف القــوى العاملــة لهــذه الفئــة.  وتبلــغ مــا نســبتة60 % مــن القــوى العاملــة يف قطــاع العمــل غــري املنظــم 

مــن النســاء، والتــي تتعــرض النتهــاكات تتعلــق بعــدم حاميــة حقوقهــم العامليــة أو النقابيــة115.  إن عــدم وجــود حاميــة ألنــواع العمــل 

غــري الرســمي يف قانــون العمــل، يجعــل النســاء يف العمــل غــري الرســمي أكــث عرضــة للخطــر مقارنــة بنســاء أخريــات ورجــال آخريــن، حيــث 

تنقصهــن حقــوق أساســية مثــل التأمــن الصحــي وبرامــج التقاعــد وإجــازات األمومــة مدفوعــة األجــر وإجــازات املــرض املدفوعــة األجــر 

وفوائــد العمــل، إضافــة إىل عملهــن ســاعات طويلــة وضمــن رشوط عمــل غــري آمنــة. أضــف إىل ذلــك الطبيعــة االســتغاللية لهــذا النــوع 

مــن العمــل، وعــدم قــدرة هــذا القطــاع عــىل حاميــة األرسة مــن الفقــر وإخراجهــا منــه.

الفرع الثالث: ارتفاع معدل عاملة األطفال 

أورد  قانــون العمــل العديــد مــن الضوابــط لتشــغيل األحــداث وقــام بتحديــد ســاعات العمــل اليومــي لهــم ونظــم إجازاتهــم الســنوية. 

وقانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل عــىل حظــر تشــغيل األطفــال قبــل ســن الخامســة عــرشة116. بلغــت نســبة العاملــن مــن االطفــال 4.5 

% مــن الفئــة العمريــة -10 17 ســنة عاملــن، بواقــع 6.3 % يف الضفــة الغربيــة و1.9 % يف قطــاع غــزة مــن نســبة املشــاركن يف القــوى 

العاملــة. أمــا يف العــام 2015 فقــد تبــن أن 4.3 % مــن األطفــال مــن ســن 10-17 عامــا عاملــن، بواقــع 5.1 % يف الضفــة الغربيــة و 3.1 % 

يف قطــاع غــزة. وســجلت النســب الســابقة زيــادة يف نســبة عاملــة األطفــال، مــا يــؤرش عــىل اســتمرار ضعــف االهتــامم الرســمي بالرقابــة 

عــىل عاملــة األطفــال، وعــدم اتخــاذ التدابــري التــي مــن شــأنها الحــد مــن تزايــد تلــك الظاهــرة، حيــث رصــدت دائــرة التفتيــش يف وزارة 

العمــل خــالل العــام لــــ 10 حــاالت فقــط مــن عاملــة األطفــال خــالل حمــالت التفتيــش التــي قامــت بهــا يف الضفــة الغربيــة، التــي بلغــت  

)5326( زيــارة117، وهــذا الرقــم ال يتناســب إطالقــا مــع حجــم الظاهــرة.

 .https://www.maannews.net/Content 115. » التقريــر الوطنــي حــول العمــل غــري املهيــكل يف فلســطن ». مرصــد السياسات،.منشــور عــىل موقــع وكالــة معــا االخبارية،عــىل الرابــط التــايل

بتاريــخ 5/11/2016. 

116 . انظر نص املواد )93،95،96،97( ونص املادة )14( من قانون الطفل الفلسطيني املعدل.

117 . رد وزارة العمل عىل مخاطبة الهيئة رقم 2016/393. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

وترتبــط ظاهــرة عاملــة األطفــال بــرتدي الوضــع االقتصــادي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مــا يقــود إىل التــرسب مــن املــدارس ويؤثــر عــىل 

فــرص األطفــال مبواصلــة تحصيلهــم العلمــي وعــىل متتعهــم بحقوقهــم األساســية املضمونــة لهــم مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة، وهــو مــا 

يتطلــب القضــاء عــىل تلــك الظاهــرة، وتطبيــق القيــود والضوابــط القانونيــة الــواردة يف نــص املــادة )93( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، 

واملعايــري التــي تضمنتهــا نــص املــادة )14( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل. وعــىل الرغــم مــن إجــراء الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 

الفلســطيني للمســوح الدوريــة للقــوى العاملــة، فــال زال هنــاك نقــص يف املعلومــات التفصيليــة حــول اوضــاع وظــروف األطفــال العاملــن، 

وذلــك نتيجــة لقيــام أربــاب العمــل وبعــض األرس املشــغلة ألطفالهــا بإخفــاء هــؤالء االطفــال وعــدم تقديــم املعلومــات املوضوعيــة حولهــم.

الفرع الرابع: عدم إدماج قطاع العمل غي املنظم ضمن الحامية القانونية118

يعــرّف العمــل يف االقتصــاد غــري املنظــم، وفقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة، بأنــه جميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي ميارســها العــامل والوحــدات 

ــه وفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء  ــون أو املامرســة.  ويقصــد ب ــة يف القان ــات النظامي ــن ال تشــملهم كل أو بعــض الرتتيب ــة الذي االقتصادي

الفلســطيني، أنــه جميــع الوظائــف يف القطــاع غــري املنظــم، وتتضمــن أيضــاً كل وظيفــة ذات طابــع غــري منظــم يف القطاعــات األخــرى مــن 

االقتصــاد119.

بلغــت نســبة االفــراد العاملــن يف القطــاع غــري املنظــم يف فلســطن مــا نســبته 32.2 %، منهــا 34.2 % يف الضفــة الغربيــة  و27.4 %  يف 

قطــاع غــزة. وتشــكل مســاهمة مشــاريع العمــل غــري املنظــم يف فلســطن نســبة 9.1 % مــن إجــاميل الناتــج املحــيل اإلجــاميل، حيــث يشــكل 

قطــاع اإلنشــاءات 32.6 %، ثــم الزراعــة وصيــد األســامك بنســبة 20.6 % وتجــارة الجملــة واملفــرق بنســبة 18.5 %، ثــم النقــل والتخزيــن 

واالتصــاالت بنســبة 13.2 %، ثــم 9 % للتعديــن والصناعــة التحويليــة، و6 % لقطــاع الخدمــات.  ومبقارنــة تلــك النســب لألنشــطة االقتصادية 

ــاً واضحــاً يف تلــك النســب، ويشــكل قطــاع  ــا نجــد هنــاك تفاوت غــري املنظمــة مــع نفــس االنشــطة االقتصاديــة للقطاعــات املنظمــة، فإنن

االنشــاءات، والزراعــة وصيــد االســامك، وتجــارة الجملــة واملفــرق النســب االكــرب للعاملــن يف القطاعــات غــري املنظمــة، وهــو مــا يســتدعي 

ــات القانونيــة واالجرائيــة يف ســبيل إدمــاج وشــمل تلــك  التدخــل الحكومــي الرســمي الفــوري يف حــر تلــك القطاعــات، وتوفــري الضامن

القطاعــات يف االنشــطة االقتصاديــة الرســمية، وحاميــة العاملــن يف القطاعــات االقتصاديــة غــري املنظمــة، وخاصــة الفئــات الضعيفــة منهــا 

واملهمشــة )كبــار الســن، واملــرأة، واألطفــال، االشــخاص ذوي االعاقــة(، وضــامن مــد خدمــات الحاميــة االجتامعيــة إىل تلــك الفئــات120.

الفرع الخامس:  ضعف الرقابة عى قرار الحد األدىن الوطني لألجور

مل يقــم مجلــس الــوزراء بإجــراء مراجعــة دوريــة لقــراره الصــادر بتاريــخ 2012/10/9، الخــاص باعتــامد الحــد األدىن الوطنــي لألجــور121، 

حيــث إن تلــك املراجعــة متــت ملــرة واحــدة منــذ العــام 2013122.  كــام اســتمر عــدم التــزام جــزء كبــري مــن قطــاع األعــامل الخــاص بتطبيــق 

118 . تقسم منظمة العمل الدولية قطاع العمل غري املنظم يف فلسطن إىل االيت :

املشاريع األرسية غري التضامنية: يتألف من جميع املشاريع األرسية الفردية والتي تنتج منتجا واحدا عىل األقل للسوق وال يتوفر فيها أي سجالت محاسبية وغري مسجلة يف الريبة.. 1

املشاريع األرسية )ليس منشأة أو مؤسسة(: هو مرشوع مملوك من أحد أفراد األرسة مقيم يف فلسطن وال يحمل أي صفة من صفات املنشأة أو املؤسسة.. 2

العاملون املستخدمون بأجر يف منشأة/ مرشوع غري مسجل يف الريبة.. 3

119 الرشوط  الواجب توافرها العتبار العمل ضمن القطاع غري املنظم: 

العاملون لحسابهم الخاص الذين هم املنتجون لالستخدام النهايئ الخاص بهم . 1

العاملون لحسابهم الخاص الذين هم املنتجون للبيع أو املقايضة الذين يعملون يف القطاع غري املنظم. . 2

أصحاب العمل يف القطاع غري املنظم. . 3

جميع العاملن يف مشاريع أرسية كأعضاء أرسة دون أجر .. 4

املستخدمون العاملون يف القطاع غري املنظم. . 5

املستخدمون بأعامل غري منظمة يف مؤسسات القطاع الرسمي.. 6

120 . للمزيــد االطــالع عــىل العاملــة غــري املنظمــة يف فصــل الحــق يف العمــل يف التقريــر الســنوي الواحــد والعرشيــن حــول وضــع حقــوق االنســان الصــادر عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان 

.2016

121 . للمزيد االطالع عىل الحد االدىن للجور يف فصل الحق يف العمل ) مرجع سابق(.

122 . قامــت اللجنــة الوطنيــة لألجــور بتاريــخ 2015/12/21 برفــع توصياتهــا إىل مجلــس الــوزراء طالبــة إضافــة غــالء املعيشــة لعامــي 2015/2014 عــىل مبلــغ الحــد األدىن لألجــور، وذلــك بنــاء 

عــىل نســبة غــالء املعيشــة الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ومل يتــم اعتــامد وإضافــة تلــك العــالوة ملبلــغ الحــد االدىن لألجــور.
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الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

وإعــامل قــرار الحــد االدىن الوطنــي لألجــور، حيــث أن 39.1 % مــن املســتخدمن بأجــر يف القطــاع الخــاص يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل 

مــن الحــد األدىن لألجــر )1,450 شــيكالً( يف فلســطن، وأن 19.2 % مــن املســتخدمن بأجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة الغربيــة )39,900( 

يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــر ومبعــدل أجــر شــهري قــدره 1,050 شــيكالً، أمــا يف قطــاع غــزة فقــد بلغــت نســبة 

ــن الحــد األدىن لألجــور 78.0 % )83,200(، ومبعــدل أجــر  ــل م ــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أق املســتخدمن بأجــر يف القطــاع الخــاص الذي

شــهري قــدره )745 ( شــيقال123ً.  فيــام اســتمر عــدم تنفيــذ قــرار الحــد االدىن لألجــور يف قطــاع غــزة، لصــدوره عــن الحكومــة الفلســطينية 

يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2012 خــالل فــرتة االنقســام الفلســطيني، وقبــل تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي.

الفرع السادس: عدم توفي بيئة صحية للعمل تتناسب مع معايي ورشوط السامة والصحة املهنية

رصــدت الهيئــة )18( حالــة وفــاة ملواطنــن ناتجــة عــن عــدم توفــري رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة يف مواقــع العمــل، )11( حالــة منهــا 

يف الضفــة و)7( حــاالت يف قطــاع غــزة.  وقــد تركــز العــدد االكــرب مــن حــاالت الوفــاة يف قطــاع االنشــاءات، باعتبــاره ضمــن القطاعــات غــري 

املنظمــة والتــي ال يوجــد عليهــا رقابــة رســمية، باإلضافــة إىل ضعــف إجــراءات الرقابــة يف قطاعــات العمــل املنظمــة اصــالً، ومــن االمثلــة 

عــىل مــا رصدتــه الهيئــة عــىل ذلــك، وفــاة عامــل نتيجــة انقــالب »الباجــر« الــذي كان يعمــل بــه داخــل كســارة يف جنــوب محافظــة الخليــل، 

ووفــاة عامــل بنــاء جــراء إصابتــه بكســور يف الــرأس نتيجــة انهيــار ســقف بنــاء قاعــة املؤمتــرات يف جامعــة األقــى يف جنــوب محافظــة خــان 

يونــس عليــه، وكان يعمــل مــع آخريــن يف بنائــه، وقــد ادى هــذا الحــادث إلصابــة 23 عامــالً أخــر. فيــام رصــدت وزارة العمــل )13( حالــة 

وفــاة تركــزت يف قطــاع االنشــاءات حيــث بلغــت نســبة الوفيــات فيــه )46 %( مــن عــدد اإلصابــات القاتلــة، و)471( إصابــة عمــل، ناتجــة 

عــن عــدم تطبيــق الــرشوط واملعايــري القانونيــة يف توفــري بيئــة صحيــة مناســبة للعمــل.

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل 

الفرع األول: التدابي الخاصة بتطوير الخطط واملؤرشات الحكومية

 أعــدت وزارة العمــل انطالقــا مــن دورهــا الرئيــس يف رســم سياســات العمــل، واالرشاف عــىل تطبيــق القوانــن املتعلقــة بقطــاع العمــل، خطة 

اســرتاتيجية لألعــوام 2014-2016، تســتهدف تطويــر أهــداف وسياســات التدخــل يف قطــاع العمــل، لتمكينــه مــن تقديــم خدمــات أفضــل 

للفئــات املســتهدفة، مــن خــالل مــا يقدمــه مــن خدمــات يف مجــاالت التشــغيل والتدريــب املهنــي والتفتيــش وحاميــة العمــل والتعــاون 

وعالقــات العمــل، وذلــك باملشــاركة مــع املؤسســات واالطــراف املختصــة وذات العالقــة124. مل تطــرأ تغــريات عــىل الخطــة االســرتاتيجية التــي 

اعتمدتهــا وزارة العمــل لألعــوام املذكــورة، وكانــت الهيئــة قــد حللــت تلــك الخطــة يف تقريرهــا الســنوي الســابق بعــد مراجعتهــا، وأوردت 

عــدة مالحظــات بشــأنها، وطالبــت  بتفعيــل االجــراءات والخطــط املعتمــدة لــدى الــوزارة لتشــمل قطــاع غــزة مبــا يتناســب واختــالف حجــم 

احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصاديــة125، إال ان ذلــك مل ينعكــس عــىل خطــط وبرامــج الــوزارة املطبقــة يف قطــاع غــزة.

الفرع الثاين: التدابي الخاصة بالحد من البطالة

ــد  ــا ق ــادت وزارة العمــل بأنه ــا، أف ــي اتخذته ــري واالجــراءات الت ــات املختصــة حــول السياســات والتداب ــة للجه مــن خــالل مراســلة الهيئ

قامــت بإطــالق املســابقة الشــبابية بتقديــم مبــادرات رياديــة وابداعيــة يف مجــال التشــغيل الــذايت واملشــاريع الصغــرية حيــث تــم جمــع 

مبلــغ )320 الــف( دوالر، ســاهمت مؤسســات املجتمــع املحــيل ومؤسســات االقــراض والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحاميــة مببلــغ 

ــوزارة بأنهــا رصــدت فــرص العمــل يف ســوق العمــل  )170الــف( دوالر، وســاهم البنــك الوطنــي مببلــغ )150الــف( دوالر، كــام افــادت ال

املحــيل عددهــا )10932( فرصــة نفــذ منهــا )565( فرصــة، مــن خــالل دوائــر التشــغيل تــم رصــد )2991( فرصــة نفــذ منهــا )137( فرصــة 

123 . الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة الربع الثالث لعام 2016.

124. للمزيد االطالع عىل التقرير السنوي الواحد والعرشين . مرجع سابق.

125 للمزيد االطالع عىل التقرير السنوي الواحد والعرشين . مرجع سابق
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

ومــن خــالل وســائل االعــالم تــم رصــد )7941( فرصــة نفــذ منهــا )428( فرصــة126، باإلضافــة إىل، ترخيــص مكاتــب التشــغيل الخاصــة مثــل 

رشكــة العــامل للتوظيــف يف مدينــة رام اللــه والبــرية، وقــد ســاهمت يف تشــغيل االيــدي العاملــة الفلســطينية يف ســوق العمــل الخارجــي 

وبشــكل خــاص يف دول الخليــج العــريب، كــام ونفــذت الــوزارة )102( زيــارة ملكاتــب وحــدات التوظيــف يف الجامعــات والتشــبيك معهــا 

حيــث بلــغ عــدد الطلبــة املســتفيدين مــن خدمــات التشــغيل يف وحــدات التوظيــف )1293( طالــب، ونفــذت )320( زيــارة للمؤسســات 

االقراضيــة، نتــج عنهــا تشــبيك مــن اجــل تنفيــذ )21( مــرشوع127.

كــام أفــادت الــوزارة بأنهــا قامــت بتشــغيل الفــي عامــل وخريــج يف قطــاع غــزة، يف برنامــج للتشــغيل املؤقــت، والزال العمــل فيــه جاريــا 

 undp حتــى اآلن، وتشــغيل 1159خريجــاً وخريجــة يف عــدد مــن الــوزرات يف قطــاع غــزة، ضمــن برنامــج تشــغيل الخريجــن املمــول مــن

والوكالــة الســويرسية للتنميــة، ضمــن مجموعــة مشــاريع تــم تقدميهــا للقطــاع الحكومــي والبلــدي، يف إطــار املشــاريع الحيويــة واملهمــة 

مثــل )تحســن الخدمــات الصحيــة، تحســن إدارة املختــربات العلميــة يف املــدارس، مكافحــة مــرض انفلونــزا الطيــور، املنقذيــن البحريــن، 

نظــم املعلومــات الجغرافيــة الخــاص بالبلديــات(، وســيتم تشــغيل 500 آخريــن خــالل األيــام القادمــة يف مشــاريع لصالــح مؤسســات القطــاع 

ــة128.  يالحــظ أن اإلجــراءات والنشــاطات التــي تقــوم بهــا وزراة العمــل، رغــم أهميتهــا، إال أنهــا ال تتناســب  الخــاص واملؤسســات األهلي

مــع حجــم ظاهــرة البطالــة التــي تتطلــب تدخــالت أكــرب ورصــد موازنــات اكــرب بكثــري مــام هــو عليــه الوضــع حاليــا.  وعــىل الرغــم مــن 

اإلجــراءات والتدابــري التــي اتخذتهــا وزارة العمــل للحــد مــن البطالــة، إال أن البطالــة وخاصــة يف قطــاع غــزة الزالــت متفشــية، ومــا تــزال 

الجهــود واملعالجــات الحكوميــة قــارصة عــن تحقيــق الحــد االدىن املطلــوب.

الفرع الثالث: التدابي الخاصة بتطبيق الحد االدىن لألجور

ــا قــد  ــا، أفــادت وزارة العمــل بأنه ــي اتخذته ــري واإلجــراءات الت ــة للجهــات املختصــة، حــول السياســات والتداب مــن خــالل مراســلة الهيئ

قامــت بالرقابــة عــىل تنفيــذ وتطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور، وأنهــا قامــت بالتفتيــش الــدوري الروتينــي الشــامل مــن خــالل مفتــي 

العمــل، وتلقــي البالغــات والشــكاوى الشــفهية واملكتوبــة لــدى دوائــر التفتيــش يف املحافظــات والــوزارة، وتقديــم االستشــارات القانونيــة 

الشــفهية واملكتوبــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للتفتيــش والوحــدة القانونيــة، والتوعيــة واإلرشــاد للعاملــن بحقوقهــم وحضهــم عــىل عــدم 

التنــازل عنهــا عــن طريــق العقــود الصوريــة، وإرشــاد أصحــاب العمــل إىل رضورة االمتثــال للقانــون، والتبعيــات املاليــة املرتتبــة عليهــم يف 

حالــة عــدم امتثالهــم لذلــك، والتشــبيك والتشــاركية مــع الــرشكاء مــن مؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة، والعمــل عــىل حضهــا عــىل تفعيــل 

دورهــا، باإلضافــة إىل االجتامعــات الدوريــة املتكــررة مــع أطــراف االنتــاج لغايــات حــوار اجتامعــي حقيقــي إلنفــاذ القانــون، واالســتامع 

للطرفــن واالطــالع عــىل املقرتحــات واملشــاكل املرصــودة مــن قبلهــم. وحســب كتــاب وزارة العمــل؛ أفــادت الــوزارة بــأن دائــرة التفتيــش 

وحاميــة العمــل، قامــت بإحالــة )11( شــكوى تتعلــق مبخالفــة قــرار الحــد االدىن لألجــور إىل القضــاء التخــاذ االجــراءات القانونيــة بحقهــا، 

ــة  ــالل مراجع ــن خ ــظ م ــرار. يالح ــذ الق ــاوزت تنفي ــد وتج ــي مل تتقي ــل، الت ــآت العم ــات إىل منش ــذاراً، و)309( تنبيه ــت )185( إن ووجه

االجــراءات والتدابــري التــي اتخذتهــا وزارة العمــل الخاصــة بتطبيــق الحــد األدىن لألجــور، عــدم قــدرة الــوزارة عــىل الرقابــة الكاملــة عــىل 

جميــع قطاعــات العمــل، وعــدم اســتحداثها آلليــات جديــدة تضمــن الرقابــة واملتابعــة عــىل كامــل قطاعــات العمــل، كــام مل تقــم بوضــع 

إجــراءات وتدابــري تفعــل االلتــزام بدوريــة تعديــل قــرار الحــد األدىن لألجــور. 

126 . وقامــت مــن خــالل صنــدوق التشــغيل والحاميــة االجتامعيــة، بإطــالق سلســلة مــن الربامــج واملشــاريع املختلفــة التــي تســاهم وتســاعد عــىل حــل مشــكلة البطالــة والتــي كان مــن أهمهــا 

ان مجلــس ادارة الصنــدوق متكــن مــن الحصــول عــىل منحــة مقدمــة مــن برنامــج دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلعــامر غــزة بقيمــة خمســــة ماليــن دوالر لتشــغيل نحــو ثالثــة االف خريــج 

مــن قطــاع غــزة خــالل العامــن القادمــن، وقــرب حصــــول الصنــدوق عــىل منحــــة مشــــابهة اخــرى بقيمــة خمســــة ماليــن دوالر لتشــغيل خريجــن، ومنــــح الصنــدوق، قروضــــا ملشــــاريع 

صغيــــرة بســــبعة مالييــــن دوالر مــــن خــــالل مؤسســات اقــراض، وســيتم منــــح قــروض بســــبعة ماليــن دوالر خــالل العــام القادم ملشــاريع ريادية مســتقبلية، كــام وضع الصنــدوق خططا 

ملنــح ســبعن الــف قــــرض انتاجــي خــــالل الثالثة اعــوام القادمــــة يف حال انتهــــاء االنقســام.

127 .رد وزارة العمل عيل مخاطبة الهيئة ، )مرجع سابق(.

128.  مقابلــه اجراهــا باحــث الهيئــة مــع مديــر دائــرة التشــغيل يف وزارة العمــل يف غــزة، بتاريــخ 2016/1/23، والتريــح الصــادر عــن وزيــر العمــل . منشــور عــىل موقــع وزارة العمــل االلكــرتوين 

عــىل الرابــط التــايل: http://mol.pna.ps/index. . تاريــخ 2016/11/28،
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الفرع الرابع: التدابي الخاصة برشوط السامة والصحة املهنية

ــا قــد  ــا، أفــادت وزارة العمــل بأنه ــي اتخذته ــري واإلجــراءات الت ــة للجهــات املختصــة، حــول السياســات والتداب مــن خــالل مراســلة الهيئ

ــة: ــة الحــق يف العمــل باتخــاذ االجــراءات التالي ــة، متكــن وحامي ــا متابعــة ومراقب ــاط فيه قامــت بوصفهــا الجهــة الرســمية املن

· إغــالق مواقــع العمــل الخطــرة وغــري اآلمنــة املخالفــة الشــرتاطات الســالمة والصحــة املهنيــة، وبلــغ عــدد املنشــآت التــي تــم إغالقهــا •

)33( منشــأة129، وخمــس منشــآت يف قطــاع غــزة )2( منهــا إغــالق كيل، و)3( منهــا إغــالق جــزيئ130. 

· ــاذ • ــع  واتخ ــىل هــذه املواق ــت بجــوالت تفتيشــية ع ــم متثل ــاع االنشــاءات يف شــهر رمضــان الكري ــىل قط ــش ع ــة تفتي ــام بحمل القي

ــة. ــة الالزم ــراءات القانوني االج

· القيــام بحملــة عــىل املنشــآت التــي ســجلت فيهــا إصابــات عمــل خــالل العــام 2015 لالطــالع عــىل أســباب هــذه االصابــات وتقديــم •

النصــح واإلرشــاد لتفــادي تكرارهــا يف املســتقبل.

· القيام بحملة تفتيش عىل معارص الزيتون، وإعداد تعليامت السالمة والصحة املهنية ملعارص الزيتون.•

ــه،  ــة الحــق يف العمــل ومتكين يالحــظ مــن خــالل مراجعــة التدابــري واإلجــراءات الســابقة ضعــف إجــراءات املتابعــة والرقابــة عــىل حامي

ــة إىل عــدم  ــع قطاعــات العمــل، باإلضاف ــة عــىل جمي ــوزارة عــىل الرقاب ــة، وعــدم قــدرة ال ورضورة توفــري رشوط الســالمة والصحــة املهني

ــة واملتابعــة عــىل انتهــاكات الحــق يف العمــل. ــات وإجــراءات تضمــن ضبــط الرقاب قيامهــا باســتحداث آلي

الفرع الخامس: التدابي الخاصة برفع الوعي والتدريب املهني والتقني

وفــق مــا ذكــرت وزارة العمــل يف معــرض ردودهــا عــىل مراســالت الهيئــة فقــد اهتمــت وزارة العمــل بالتعليــم املهنــي والتقنــي يف فلســطن 

ــة  ــم التوعي ــل، وتقدي ــن العم ــن ع ــن والباحث ــي للمتعطل ــب املهن ــة والتدري ــة التوعي ــم خدم ــىل تقدي ــرشة ع ــا املنت ــالل مكاتبه ــن خ م

واإلرشــاد للعــامل وأصحــاب العمــل، وقــد نقــذت الــوزارة الربامــج التاليــة:

· تنظيــم )110( لقــاءات توعويــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة، )16( منهــا، حــول إصابــات العمــل وتدابــري الســالمة والصحــة •

املهنيــة التــي يجــب أن تتوفــر يف بيئــة عمــل املنشــآت، فيــام بلــغ عــدد املــواد التثقيفيــة املوزعــة )320( مــادة.

· عقد )6( لقاءات توعوية يف قطاع مناشري الحجر والقطاع الزراعي، بالتعاون مع مركز الدميقراطية وحقوق العاملن.•

· تنظيــم )23( برنامــج تدريبــي، بواقــع )73( دورة تدريبيــة، )18( منهــا، برامــج دبلــوم مهنــي متخصــص، وبلــغ عــدد األطفــال )دون ســن •

18 عامــاً ويحمــل هويــة( امللتحقــن يف مراكــز التدريــب املهنــي للعــام التدريبــي 2016، )671( طالبــاً وطالبــة.

واســتمر خــالل العــام 2016 عــدم اتخــاذ دولــة فلســطن أي تدابــري أو إجــراءات تتعلــق بزيــادة ومتكــن  النســاء مــن حقهــم باملســاواة 

ــة األطفــال وتطبيــق املعايــري والــرشوط القانونيــة  وعــدم التمييــز يف العمــل، ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات تتعلــق  بالحــد مــن عامل

الخاصــة بالســامح لألطفــال بالعمــل، باإلضافــة إىل عــدم  اتخــاذ أي تدابــري إلدمــاج القطاعــات االقتصاديــة غــري املنظمــة وشــملها، ضمــن 

القطاعــات االقتصاديــة املنظمــة، وحاميــة القطاعــات االقتصاديــة غــري املنظمــة، وخاصــة الفئــات الضعيفــة منهــا واملهمشــة )كبــار الســن، 

واملــرأة، واالطفــال(، وعــدم مــد خدمــات الحاميــة االجتامعيــة إىل تلــك الفئــات.

129 . يذكــر ان إجــراء اغــالق املنشــآت ليــس دامئــا وإمنــا مرتبــط مبــدى توفــري اشــرتاطات الســالمة والصحــة املهنيــة بعــد التحقــق الــذي تقــوم بــه اإلدارة العامــة للتفتيــش وحاميــة العمــل حيــث 

يتــم فتــح هــذه املنشــآت بتوافــر رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة.

130 . مقابله اجراها باحث الهيئة مع مدير دائرة الرقابة والتفتيش يف وزارة العمل يف غزة، بتاريخ 2016/1/23.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل 

ــة  ــة الرقاب ــل صالحي ــول وزارة العم ــد خ ــا131، وق ــا واحرتامه ــب توافره ــل الواج ــروف العم ــطيني، رشوط وظ ــل الفلس ــون العم ــل قان كف

والتفتيــش عــىل مــدى تحقــق تلــك الــرشوط واملعايــري، وبنــاء عــىل ذلــك، أفــادت وزارة العمــل بــأن )260( شــكوى متــت متابعتهــا مــن 

خــالل أقســام ودوائــر عالقــات العمــل يف املراكــز واملديريــات. وتــم حــل )160( منهــا، وانــذار )7( منشــآت، وتنبيــه )12(، وإحالــة )7( إىل 

القضــاء، و)74( شــكوى قيــد املتابعــة. وتلقــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة )200( شــكوى مــن خــالل مديريــات العمــل الخمســة املوزعــة 

عــىل محافظــات القطــاع باإلضافــة إىل االدارة العامــة لــوزارة للعمــل، تــم التعامــل معهــا وفقــا لإلجــراءات القانونيــة املقــرة.

أمــا فيــام يتعلــق بتوفــري رشوط وظــروف آمنــة وصحيــة يف مــكان العمــل، أفــادت الــوزارة بأنهــا قامــت بالتحقــق يف اإلصابــات وفــق منــاذج 

خاصــة ومعــدة لذلــك، وقــد تــم التحقــق يف )306( إصابــات مــن أصــل )471( إصابــة، ويطلــب املفتــش إثــر نتائــج هــذا التحقــق أن تقــوم 

ــون، وقامــت  ــق القان ــش وف ــا املفت ــي يطلبه ــة الت ــة باالســتناد إىل اإلصالحــات املهني ــة عمــل آمن ــري بيئ ــا وتوف ــح أوضاعه املنشــأة بتصحي

ــت  ــام قام ــة، في ــة الغربي ــأة يف الضف ــت )33( منش ــاء، وأغلق ــأة إىل القض ــت )68( منش ــا، وأحال ــذاراً، و)4420( تنبيه ــه، )1211( إن بتوجي

وزارة العمــل يف قطــاع غــزة بتســجيل )11( محــر ضبــط، تتعلــق بالســالمة والصحــة املهنيــة، واغلقــت )5( منشــآت يف قطــاع غــزة، لعــدم 

التزامهــا مبعايــري ورشوط الســالمة والصحــة املهنيــة.

وكان مــن أبــرز املعيقــات التــي حالــت دون قيــام وزارة العمــل بالــدور القانــوين املنــاط بهــا يف االرشاف والرقابــة عــىل مــدى إعــامل الــرشوط 

واملعايــري القانونيــة لحاميــة الحــق يف العمــل وتطبيقهــا ، اســتمرار النقــص يف الكــوادر البرشيــة التابعــة لــوزارة العمــل املختصــة مبتابعــة 

وتغطيــة )90000( ( منشــأة يف ســوق العمــل املحــيل، وخاصــة مفتــي العمــل امليدانيــن، الذيــن بلــغ عددهــم خــالل العــام 2016، )53( 

مفتشــا ميدانيــا يف الضفــة الغربيــة، تــم تعيــن )14( منهــم عــىل بنــد العقــود املؤقتــة، و)10( مفتشــن يف قطــاع غــزة وتــم تعيــن )100( 

مفتــش بعقــود عمــل مؤقتــة، باإلضافــة إىل النقــص يف االمكانيــات املاديــة واللوجســتية وخاصــة النقــص يف عــدد املركبــات التابعــة ملديريــات 

العمــل التــي تبلــغ )13( مديريــة يف الضفــة الغربيــة، مخصــص لهــا )9( مركبــات تغطــي جميــع املديريــات.

التوصيات
 من خالل االستعراض السابق فإن الهيئة تويص باآليت:

ــزام بالخطــة . 1 ــة، وتعزيــز رشاكــة قطــاع االعــامل الخــاص، وااللت ــام الحكومــة باتخــاذ تدابــري قــادرة عــىل الحــد مــن البطال رضورة قي

ــري. ــك التداب ــل تل ــة يف تفعي االســرتاتيجية وخطــط السياســات القطاعي

قيــام وزارة العمــل بدورهــا يف متابعــة ورقابــة قطــاع العمــل يف قطــاع غــزة، ومــد االجــراءات والخطــط املعتمــدة لــدى الــوزارة لتشــمل . 2

قطــاع غــزة مبــا يتناســب واختــالف حجــم احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصادية.

 رضورة قيــام وزارة العمــل باســتحداث آليــات تضمــن التــزام اربــاب العمــل بالحــد األدىن لألجــور، وااللتــزام بدوريــة التعديــل الــواردة . 3

يف نــص القــرار، وتحديــد مــدة محــددة لدوريــة تعديــل الحــد األدىن لألجــور.

ــري . 4 ــاد غ ــة يف االقتص ــمل العامل ــا، لتش ــة وتفعيله ــة االجتامعي ــة الحامي ــيع منظوم ــي بتوس ــامن االجتامع ــة الض ــام مؤسس رضورة قي

ــة(. ــخاص ذوي اإلعاق ــال، واألش ــاء، واألطف ــن، والنس ــار الس ــة ككب ــة واملهمش ــات الضعيف ــة الفئ ــمي، وخاص الرس

رضورة اتخــاذ التدابــري الكفيلــة لضــامن اعــامل مبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف ســوق العمــل، والحــد مــن عاملــة األطفــال وفــرض . 5

الرقابــة عــىل رشوط عملهــم وظروفــه.

ــن مبــا . 6 ــادة عــدد مفتــي العمــل امليداني ــا، وزي ــاط فيه ــوين املن ــدور القان ــام وزارة العمــل بال ــي تحــول دون قي ــة املعيقــات الت إزال

ــون. ــام بدورهــا وفقــا للقان ــا مــن القي ــوزارة، لتمكينه ــق ال ــاء امللقــاة عــىل عات يتناســب مــع حجــم املهــام واالعب

131 . أنظر املواد )68-79( من قانون العمل الفلسطيني.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

المبحث الثاني: الحق في الضمان االجتماعي
يعــّد الحــق يف الضــامن االجتامعــي، محــوراً رئيســاً مــن محــاور الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، باعتبــاره حقــا متكينيــا، يشــكل متكينــه 

ــه  ــاظ عــىل كرامت ــع الحف ــا يتناســب م ــة  مب ــرد املكفول ــوق الف ــا حق ــم يف مجموعه ــه، تدع ــوق اخــرى مرتبطــة ب ــة لحق ــه، حامي وإعامل

ــر مصــدر دخــل لإلنســان عندمــا ال يكــون قــادراً عــىل العمــل وكســب الــرزق، كــام  اإلنســانية، وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة، كونــه يوفِّ

يحــدث يف حــاالت العجــز التــام، أو بعــد التقاعــد يف ســن الشــيخوخة، أو يف فــرتة البطالــة؛ فــكلُّ هــذه الحــاالت هــي حــاالت إنســانية يجــب 

عــىل الدولــة أن تتكّفــل بتقديــم مــا يلــزم لصــون كرامــة مواطنيهــا، ومنعهــم مــن التســّول واســتجداء النــاس. يف هــذا املبحــث، رصــد لحالــة 

الحــق يف الضــامن االجتامعــي يف دولــة فلســطن، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــري يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة 

للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

املطلب األول: املتغي يف اإلطار القانوين للحق يف الضامن االجتامعي

يرصــد هــذا املحــور، املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الضــامن االجتامعــي، للوقــوف عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن وفــق 

آخــر املتغــريات، ورصــد ملــدى تطبيــق تلــك االلتزامــات القانونيــة عــىل واقــع الحــق وإعاملهــا، باإلضافــة إىل رصــد املتغــريات التــي طــرأت 

عــىل الترشيعــات الوطنيــة الخاصــة بالحــق يف الضــامن االجتامعــي، وقيــاس مــدى انســجامها مــع املعايــري والقواعــد القانونيــة التــي التزمــت 

دولــة فلســطن بالقيــام بهــا.

الفرع األول: املتغي يف االطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الضــامن االجتامعــي، فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن 

إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بهــذا الحــق، باســتثناء مــا انضمــت اليــه يف شــهر أيــار مــن العــام 2014؛ )العهــد الــدويل 

ــة  ــة حقــوق الطفــل، واتفاقي ــز ضــد املــرأة، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــة والسياســية، واتفاقي الخــاص بالحقــوق املدني

حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة(. بعــد مــرور أكــث مــن ســنتن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل هــذه االتفاقيــات، إال أنهــا مل تقــم بإعــداد 

التقاريــر األوليــة عــن وضــع الحــق يف الضــامن االجتامعــي وذلــك وفــق التزاماتهــا يف الوثائــق التــي وقعــت عليهــا. و»يجــري العمــل حاليــا 

ــة حقــوق  ــرأة، وباتفاقي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــر الخاصــة باتفاقي ــاء مــن إعــداد املســودات للتقاري عــىل االنته

ــر املتعلــق  ــة للتقري الطفــل، وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة، ويجــري ايضــا العمــل عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودة الثاني

بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ومــن املزمــع عقــد املشــاورات الوطنيــة الخاصــة بالتقريــر يف  العــام 2017«132.  

الفرع الثاين: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني

شــهد العــام 2016 حــراكا قانونيــا غــري مســبوق فيــام يتعلــق بالحــق يف الضــامن االجتامعــي، فبتاريــخ 2016/3/20 أصــدر رئيــس الســلطة 

الوطنيــة القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2016 بشــأن الضــامن االجتامعــي، الــذي يهــدف إىل توفــري منافــع التأمينــات االجتامعيــة، لفئــات 

اجتامعيــة جديــدة مل تكــن مغطــاة بخدمــات الضــامن االجتامعــي133، والــذي يشــمل، تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الطبيعيــن، تأمــن 

إصابــات العمــل، تأمــن األمومــة، تأمــن املــرض، التأمــن الصحــي، تأمــن البطالــة، تأمــن التعويضــات العائليــة، تقاعــد الشــيخوخة التكميــيل 

االختيــاري، بينــام كان قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( للعــام 2005، الخــاص بتقاعــد املوظفــن العموميــن، هــو االطــار القانــوين الوحيــد 

امللــزم للحــق يف الضــامن االجتامعــي.

132. رد وزارة الخارجية  رقم )34549( عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19.  

133  . الفئــات التــي ينطبــق عليهــا القــرار بقانــون: العــامل املشــمولون بأحــكام قانــون العمــل املعمــول بــه، العاملــون غــري الخاضعــن للتقاعــد مبوجــب أحــكام قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( 

لســنة 2005 م، أو قانــون التأمــن واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيني رقــم )16( لســنة 2004 م، املعمــول بهــام، والعاملــون الفلســطينيون لــدى املنظــامت الدوليــة أو اإلقليميــة أو البعثــات 

الدبلوماســية أو السياســية األجنبيــة العاملــة يف فلســطن، مــع عــدم اإلخــالل بقواعــد االتفاقيــات الدوليــة التــي تنظــم االزدواج يف التغطيــة، العاملــون واملوظفــون يف الهيئــات املحليــة، خــدم 

املنــازل ومــن يف حكمهــم، وفقــاً لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

وقــد تــم توجيــه العديــد مــن املالحظــات عــىل مــرشوع القــرار قبــل إصــداره، واعرتضــت العديــد مــن االتحــادات والنقابــات واملؤسســات 

الحقوقيــة عــىل اســتبعادها وإقصائهــا مــن النقــاش والرشاكــة حيــث أرســلت ورقــة موقــف بشــأن مــرشوع قانــون الضــامن االجتامعــي، إىل 

رئيــس الــوزراء134.  مل يلتفــت مجلــس الــوزراء إىل املالحظــات واالعرتاضــات املقدمــة، ورفــع املــرشوع اىل رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي مــا 

لبــث أن أقــره وأصــدره ديــوان الفتــوى والترشيــع العــدد املمتــاز )11( مــن الوقائــع الفلســطينيّة. 

وبتاريــخ 2016/4/4 خاطبــت الهيئــة رئيــس الســلطة التنفيذيــة، وطالبتــه بــرورة وقــف القــرار بقانــون الضــامن االجتامعــي مــدة عــام 

واحــد وإعادتــه للنقــاش املجتمعــي مبــا ينســجم مــع معايــري حقــوق اإلنســان، ويف ســعي الحكومــة للتوصــل إىل تفاهــم مــع مؤسســات 

املجتمــع املــدين اجتمــع وزيــر العمــل بتاريــخ 2016/4/6 مــع ممثلــن عــن الحملــة الوطنيــة للضــامن االجتامعــي والهيئــة املســتقلة لحقــوق 

االنســان وتــم تقديــم مجموعــة مــن املالحظــات عــىل القــرار بقانــون والطلــب إىل وزيــر العمــل بوقــف القانــون مــدة مــن الزمــن حتــى 

ــود  ــون. ونتيجــة اســتمرار االحتجاجــات الشــعبية وجه ــرار بقان ــاليف املالحظــات واالعرتاضــات عــىل الق ــع ت ــا ينســجم م ــه مب ــم تعديل يت

مؤسســات املجتمــع املــدين قــام مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة وزاريــة تتحــاور مــع الكتــل الربملانيــة لتعديــل القــرار بقانــون خــالل ســتة 

أســابيع.  بتاريــخ 2016/9/29 أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة القــرار بقانــون رقــم )19( للعــام 2016 بشــأن الضــامن االجتامعــي، والــذي 

ــم )19( لســنة  ــون رق ــالىف القــرار بقان ــد ت ــم )6( بشــأن الضــامن االجتامعــي للعــام 2016. وق ــون رق ــه العمــل بالقــرار بقان ألغــى مبوجب

2016 بشــأن الضــامن االجتامعــي، العديــد مــن االنتقــادات واملالحظــات الــواردة عــىل القــرار الســابق، حيــث عــدل القــرار بقانــون الجديــد 

معظــم البنــود التــي طالبــت بهــا الحملــة الوطنيــة للضــامن االجتامعــي، وخاصــة مــا يتعلــق باألمومــة وراتــب الوفــاة الطبيعيــة والتقاعــد، 

حيــث تعــدل بنــد األمومــة الــذي كان يتطلــب 6 اشــرتاكات إىل 3 فقــط، واملــدة الزمنيــة لراتــب الوفــاة أصبــح 12 شــهرا بعــد أن كان 24 

شــهرًا، واملدخــرات ضمــن املؤسســة نفســها، والحــد األدىن لألجــور ارتفــع عــن الســابق إضافــة إىل تعديــل عــىل الراتــب التقاعــدي. كــام 

تضمــن القــرار بقانــون الجديــد ضــامن الدولــة لتطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه، وضــامن اســتمرارية عمــل 

املؤسســة الضــامن االجتامعــي.

تــرى الهيئــة أن إقــرار قانــون بشــأن الضــامن االجتامعــي، يشــكل تقدمــا وتطــورا رضوريــن، إلعــامل الحــق يف الضــامن االجتامعــي، وتعتــرب 

أن إلغــاء القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2016، وإقــرار القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2016، خطــوة ايجابيــة فارقــة، تتــالىف العديــد مــن 

االنتقــادات واملالحظــات التــي اعــرتت القــرار بقانــون الســابق، والتــي مســت بجوهــر وأســاس الحاميــة  التــي يكفلهــا الحــق يف الضــامن 

االجتامعــي.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الضامن االجتامعي 

الفرع االول: انتهاك الحقوق املالية لذوي االرسى والشهداء

تلقــت الهيئــة )19( شــكوى يدعــى فيهــا مواطنــون مــن فئــات )األرسى، الجرحــى، الشــهداء( بحرمانهــم مــن الحصــول عــىل املخصصــات 

املاليــة املقــرة لهــم وفقــا للقانــون بشــكل تعســفي، ودون اتبــاع املعايــري القانونيــة. وقــد توزّعــت الشــكاوى كاآليت: )9( شــكاوى تتعلــق 

بــاألرسى يف الضفــة الغربيــة، و)6( شــكاوى تتعلــق بالجرحــى بواقــع )5( منهــا يف الضفــة الغربيــة، وواحــدة يف قطــاع غــزة، و)4( شــكاوى 

تتعلــق بالشــهداء بواقــع )2( يف الضفــة الغربيــة و)2( يف قطــاع غــزة. مثلــت شــكاوى املواطنــن التــي يطالبــون فيهــا هيئــة شــؤون االرسى 

واملحرريــن و مؤسســة رعايــة ارس الشــهداء والجرحــى، باعتامدهــم وإدراجهــم عــىل قيودهــم، أبــرز أمنــاط الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة 

التــي تتعلــق بالحقــوق املاليــة لــذوى األرسى والشــهداء خــالل العــام 2016. ومثلــت شــكاوى املواطنــن التــي يطالبــون فيهــا إعــادة رصف 

مخصصاتهــم املاليــة املقطوعــة، منطــاً آخــر للشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة والتــي يدعــي فيهــا املواطنــون بقطــع رصف مخصصاتهــم املاليــة 

دون وجــه حــق، ودون إتبــاع املعايــري القانونيــة.

134 . ورقة موقف صادرة عن عدد من االتحادات والنقابات نرشت يف صحيفة الحدث بتاريخ 2016/2/16.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الفرع الثاين: انتهاك الحقوق املالية للفئات املهمشة

تلقــت الهيئــة )55( شــكوى تتعلــق بانتهــاك الحقــوق املاليــة للفئــات املهمشــة، يدعــي فيهــا املواطنــون مــن الفئــات االجتامعيــة املهمشــة 

)غــري القادريــن عــىل العمــل، املطلقــات، املســنون( التــي تتلقــى املســاعدات االجتامعيــة، بحرمانهــم مــن الحاميــة االجتامعيــة التــي تقدمهــا 

وزارة التنميــة االجتامعيــة للفئــات التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد وكذلــك األرس املهمشــة التــي تقــع بــن خطــي الفقــر الوطنــي 

والشــديد، وعــىل وجــه التحديــد األرس التــي تضــم أشــخاصاً مــن ذوي إعاقــة، أو مســنن، أو أيتامــاً، أو أصحــاب األمــراض املزمنــة أو أرساً 

ترتأســها نســاء. وقــد توزعــت الشــكاوى كاآليت: )29( شــكوى لغــري القادريــن عــىل العمــل، بواقــع )26( يف الضفــة الغربيــة )3( يف قطــاع 

غــزة، و)13( شــكوى تتعلــق باملســنن، بواقــع )7( يف الضفــة الغربيــة و)6( يف قطــاع غــزة، و)8( شــكاوى تتعلــق بالنســاء املطلقــات، بواقــع 

)4( يف الضفــة الغربيــة و)4( يف قطــاع غــزة، وخمــس شــكاوى أخــرى غــري مصنفــة. مثلــت شــكاوى املواطنــن التــي يطالبــون فيهــا وزارة 

التنميــة االجتامعيــة، باعتامدهــم وادراجهــم عــىل قيــود املنتفعــن باملســاعدات االجتامعيــة وإعــادة رصف مخصصاتهــم املاليــة املقطوعــة، 

ابــرز أمنــاط الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة التــي تتعلــق بالحقــوق املاليــة للفئــات املهمشــة.

الفرع الثالث: انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

يالحــظ أن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2016 اقتــر عــىل توفــري مظلــة الحاميــة االجتامعيــة لفئــة العاملــن ، ومل يشــمل فئــة العاطلــن 

عــن العمــل بشــكل عــام، ويف هــذا الســياق اقتــر االنتفــاع مــن خدمــات الضــامن االجتامعــي لألشــخاص ذوي االعاقــة عــىل فئــة العاملــن 

منهــم، ومل يشــمل الغالبيــة العظمــى الذيــن تبلــغ نســبة البطالــة بينهــم 87 % مــن مجمــوع االشــخاص ذوي االعاقــة  مــا يخرجهــم مــن 

دائــرة الضــامن والحاميــة االقتصاديــة ويجعلهــم عرضــة ملزيــدا مــن الفقــر والتهميــش يف ظــل عــدم فعاليــة نظــام املســاعدات النقديــة 

الــذي تديــره وزارة التنميــة االجتامعيــة خاصــة وان نفقــات الحيــاة الشــخصية لألشــخاص ذوي االعاقــة تزيــد عــن نفقــات اقرانهــم نتيجــة 

احتياجهــم اىل الخدمــات الصحيــة والتأهيــل والتعليــم واالدوات املســاعدة ال تقدمهــا الدولــة يف غالبيــة االحــوال. كــام مل تقــم وزارة التنميــة 

ــذي يهــدف لتقديــم  ــة بانشــاء صنــدوق دعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة  املتعطلــن عــن العمــل، ال ــة باتخــاذ اإلجــراءات الكفيل االجتامعي

مســاعدات ماليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــرب صنــدوق يتــم جبايــة أموالــه مــن اربــاب العمــل اســتنادا اىل قانــون رقــم )6( بشــأن حقــوق 

املعاقــن لســنة 1999 ولوائحــه التنفيذيــة. أمــا عــىل صعيــد االنتهــاكات التــي رصدتهــا الهيئــة، فقــد تلقــت الهيئــة )25( شــكوى تتعلــق 

بانتهــاك حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة، يف الضــامن االجتامعــي، يدعــي فيهــا املواطنــون بحرمانهــم مــن الحاميــة االجتامعيــة التــي تقدمهــا 

وزارة التنميــة االجتامعيــة للفئــات التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، خاصــة وأنهــم مــن األشــخاص ذوي االعاقــة.

ــزة )3(  ــا خاصــة بالنســاء، و)5( شــكاوى يف قطــاع غ ــة )4( شــكاوى منه ــة الغربي ــع )20( شــكوى يف الضف ــت الشــكاوى بواق ــد توزع وق

شــكاوى منهــا خاصــة بالنســاء، تطالــب فيهــا وزارة الشــؤون االجتامعيــة باعتامدهــن ضمــن الحــاالت االجتامعيــة التــي تقــدم لهــا خدمــات 

ــام تركــزت  ــة )التامــن الصحــي(، في ــات الصحي ــم مــن الحصــول عــىل الخدم ــة، ومتكينه ــن املالي ــة، ورصف مخصصاته ــة االجتامعي الحامي

الشــكاوى االخــرى باملطالبــة باإلعفــاء الجمــريك املقــر لألشــخاص ذوى االعاقــة، وتوفــري وســائل وأدوات طبيــة مســاندة الحتياجاتهــم.   فيــام 

تلقــت الهيئــة يف العــام 2015 )50( شــكوى تتعلــق بحقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة يف الضــامن االجتامعــي بواقــع )42( شــكوى يف الضفــة 

الغربيــة، و)8( شــكاوى يف قطــاع غــزة، ويــؤرش انخفــاض عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2016 عــن العــام الســابق، إىل 

تقــدم ايجــايب يتعلــق بالتــزام وزارة التنميــة االجتامعيــة، بالحاميــة االجتامعيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة. 

الفرع الرابع: استمرار عدم رصف مستحقات أرس شهداء وجرحى العدوان االرسائييل عى قطاع غزة العام 2014135

ــاع  ــىل قط ــام 2014 ع ــيل الع ــدوان االرسائي ــى الع ــهداء وجرح ــتحقات أرس ش ــامد رصف مس ــق باعت ــراءات تتعل ــاذ إج ــدم اتخ ــتمر ع اس

135   . تقــوم مؤسســة رعايــة ارس الشــهداء والجرحــى، بتقديــم العديــد مــن الخدمــات الخاصــة بــأرس الشــهداء والجرحــى والتــي اهمهــا، رصف راتــب اســايس يقــدر مببلــغ 1400 شــيكل يــزداد 

حســب الحالــة االجتامعيــة ومبوجــب لوائــح وانظمــة املؤسســة، فإنــه مبجــرد استشــهاد احــد املواطنــن الفلســطينين والــذي ينطبــق عليــه الــرشوط  واملعايــري التــي تعتمدهــا وهــي ان يكــون 

استشــهد بســبب االحتــالل االرسائيــيل واال يكــون موظفــا عموميــا مدنيــا كان او عســكريا ، يتــم اعتــامده مــن قبــل املؤسســة، وتتلقــى ارستــه الخدمــات املخصصــة لهــا بنــاء عــىل تحقــق 

الــرشوط واملعايــري الســابقة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

ــة أرس الشــهداء والجرحــى )170( أرسة مــن ذوي شــهداء العــام  ــاء العــدوان عــىل قطــاع غــزة اعتمــدت مؤسســة رعاي ــذ انته غــزة، فمن

2014، واعتمــدت )6000 ( جريــح مــن أصــل ) 12000 ( جريــح، وقــد تــم اعتامدهــم بنــاء عــىل قــرار اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، الــذي أوىص بإعطــاء األولويــة ملــن فقــدوا األب واألم أو أكــث مــن شــخص مــن أفــراد العائلــة. فيــام اســتمرت مســتحقات أكــث 

مــن )6000( جريــح و)1934( أرسة، مــن أرس شــهداء عــدوان 2014، مل يتــم اعتامدهــم حتــى اآلن.

وقــد قامــت الهيئــة مبتابعــة الشــكاوى التــي تلقتهــا مــن أرس الشــهداء حــول حرمانهــم مــن حقوقهــم املاليــة املســتحقة بعــد العــدوان 

ــة املرتتبــة  ــة الشــهداء والجرحــى ورصف املســتحقات املالي األخــري عــىل قطــاع غــزة بتاريــخ 2014، وعــدم اعتامدهــم مــن مؤسســة رعاي

عــىل ذلــك، وخاطبــت املؤسســة حــول الشــكاوى التــي تلقتهــا، ومتحــورت الــردود التــي تلقتهــا بعــدم وجــود موازنــة ماليــة تكفــي لتغطيــة 

ــة عــىل الســيد الرئيــس خــالل تســليمه  ــك القضي ــة بعــرض تل ــأرس الشــهداء والجرحــى، كــام قامــت الهيئ ــة الخاصــة ب املخصصــات املالي

تقريرهــا الســنوي الواحــد والعرشيــن.

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف الضامن االجتامعي 

مبراجعــة املوازنــة الفلســطينية العامــة للعــام 2016، يتضــح أن نســبة االنفــاق عــىل الضــامن االجتامعــي، ماتــزال دون املطلــوب عــىل الرغــم 

ــذي  ــغ حصــة القطــاع االجتامعــي ال ــث تبل ــة، حي ــة االجتامعي ــدين خدمــات الحامي ــادة انتشــار الفقــر وت ــة وزي ــد نســبة البطال مــن تزاي

يضــم )وزارة الرتبيــة، وزارة الصحــة، وزارة شــؤون املــرأة، وزارة الشــؤون االجتامعيــة، وزارة االعــالم، هيئــة االذاعــة والتلفزيــون، وكالــة وفــا، 

املجلــس االعــىل للشــباب والرياضــة، وزارة الثقافــة، دار االفتــاء، وزارة االوقــاف، وزارة العمــل( مــن املوازنــة العامــة مــا نســبته 43.11 % 

مــن اجــاميل املوازنــة العامــة، وقــد بلغــت نســبة 10.22 % نســبة النفقــات املقــدرة لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة فيــام بلغــت نســبة 26.79 

% النفقــات املقــدرة لــوزارة الداخليــة واالمــن العــام، وتعتــرب النســبة املقــررة لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة االقــل يف نســبة النفقــات عــن 

باقــي الــوزرات األخــرى136.

وتعتمــد مخصصــات مراكــز املســؤولية يف املوازنــة عــىل قــدرة الحكومــة عــىل توفــري املــال وليــس بنــاء عــىل االحتياجــات، وهــذا بالطبــع 

ينطبــق عــىل وزارة الشــؤون االجتامعيــة التــي تعمــل ضمــن مــا يخصــص لهــا مــن أمــوال، وهــذا مــا يفــرس تــدىن مســتوى خدمــات الحاميــة 

ــال،  ــة )األطف ــة االجتامعي ــي توجــب الحامي ــات الت ــة الفئ ــام يخــص حامي ــا في ــاء بالتزاماته ــوزارة عــىل االيف ــدرة ال ــدم ق ــة، وع االجتامعي

النســاء، املســنن، األشــخاص ذوي اإلعاقــة(

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الضامن االجتامعي 

 قامــت الهيئــة بتوجيــه مراســالت رســمية إىل وزارة التنميــة االجتامعيــة، يف ســيبل حصولهــا عــىل بيانــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة 

ــج املتابعــات  ــوزارة ونتائ ــا ال ــي قامــت به ــق الت ــامت والشــكاوى، ولجــان التحقي ــة يف عــدد التظل إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثل

بشــأنها، وقــد تلقــت الهيئــة رداً مــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة يفيــد بعــدم وجــود تجــاوزات صــادرة عــن املكلفــن بالواجــب، لجميــع 

الفئــات املهمشــة )االطفــال، النســاء، االشــخاص ذوي االعاقــة، املســنن(، ومل يتــم اتخــاذ أي تدابــري فيــام يتعلــق مبحاســبة املكلفــن بالواجب، 

كــام ومل تحــول أي شــكوى للقضــاء، وذلــك لعــدم وجــود مخالفــات توجــب ذلــك.

136 .  قانــون املوازنــة العامــة الســنة املاليــة 2016، املنشــور عــىل صفحــة )4( يف عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم )117( بتاريــخ 2016/1/24. أنظــر أيضــا: الفريــق األهــيل لدعــم شــفافية املوازنــة 

العامــة، ورقــة تحليليــة حــول: املوازنــة العامــة 2016، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )امــان(، رام اللــه، كانــون الثاين/ينايــر 2016.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

التوصيات
من خالل ما ورد ذكره حول الحق يف الضامن االجتامعي فإن الهيئة تويص باآليت:

رضورة  قيــام مجلــس الــوزراء التطبيــق الفــوري للقــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2016 بشــأن الضــامن االجتامعــي، وإصــدار اللوائــح . 1

واالنظمــة املتعلقــة بــه، مبــا يضمــن االعــامل الكامــل للقانــون.

رضورة العمــل عــىل توســيع  مظلــة الحاميــة االجتامعيــة يف القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2016 وبرامــج الحاميــة يف وزارة التنميــة . 2

ــام واألرامــل واملطلقــات واملهجــورات واملســنن وأصحــاب  ــة؛ مبــا يشــمل الفئــات الفقــرية، واالشــخاص ذوى اإلعاقــة واأليت االجتامعي

األمــراض املزمنــة واألمــراض النفســية.

ــادة قيمتهــا . 3 ــة، مبــا يضمــن انتظــام مواعيدهــا، وزي ــة التــي تعتمدهــا وزارة الشــؤون االجتامعي ــة االجتامعي ــر منظومــة الحامي تطوي

ــة ملســتحقيها. ــري االحتياجــات االساســية والروري ــن توف ــا يتناســب والحــد االدىن م ــا مب ومحتوياته

ــة أرس الشــهداء والجرحــى  بــرف مســتحقات أرس شــهداء وجرحــى العــدوان االرسائيــيل العــام 2014، . 4 ــام مؤسســة رعاي رضورة قي

بشــكل فــوري ومتكينهــم مــن الحصــول عــىل املخصصــات املاليــة املقــررة لذلــك، ورصــد املوازنــات املاليــة التــي تضمــن اســتمرار رصف 

مخصاصاتهــم.

ــم . 5 ــدف تقدي ــل، به ــن العم ــن ع ــة  املتعطل ــخاص ذوي اإلعاق ــم األش ــدوق دع ــاء صن ــة بانش ــة االجتامعي ــام وزارة التنمي رضورة قي

مســاعدات ماليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــرب صنــدوق يتــم جبايــة أموالــه مــن اربــاب العمــل اســتنادا اىل قانــون رقــم )6( بشــأن 

ــة. ــن لســنة 1999 ولوائحــه التنفيذي حقــوق املعاق

المبحث الثالث: الحق في الصحة
يتنــاول هــذا املبحــث رصــد املتغــري يف واقــع الحــق يف الصحــة يف دولــة فلســطن، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات يف اإلطــار القانــوين 

للحــق يف الصحــة عــىل املســتوين الــدويل والوطنــي، ورصــد االنتهــاكات التــي ســجلتها الهيئــة لهــذا الحــق، واإلجــراءات والتدابــري املتخــذة 

مــن الجهــات الصحيــة إلعــامل الحــق يف الصحــة، وإجــراءات املســاءلة واملحاســبة لالنتهــاكات الواقعــة عــىل هــذا الحــق.

املطلب األول: االطار القانوين للحق يف الصحة عى املستوى الدويل والوطني

الفرع األول: اإلطار القانوين الدويل

ــت الحــق يف الصحــة  ــد اول ــة ق ــق الدولي ــت املواثي ــدويل للحــق يف الصحــة، وكان ــوين ال ــريات عــىل اإلطــار القان ــة أي تغي مل تســجل الهيئ

اهتاممــاً خاصــاً ملــا ميثلــه مــن أهميــه لحيــاة اإلنســان، حيــث جــاء يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، أَن »لــكل شــخص الحــق يف مســتوى 

معيشــة يكفــي لضــامن الصحــة لــه وألرستــه، ويشــمل املــأكل، وامللبــس، واملســكن، والرعايــة الطبيــة، والخدمــات االجتامعيــة الروريــة«. 

وجــاءت مــواد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة أكــث شــموالً وتفصيــالً وتأكيــًدا لحــق اإلنســان يف التمتــع 

بالحــق يف الصحــة، وطالــب العهــُد يف املــادة )12( منــه الــدوَل األطــراف بـــ»أن تقــر بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعــىل مســتوى مــن الصحــة 

الجســمية والعقليــة ميكــن بلوغه«. 

وحدد العهد بعض الخطوات الرورية للوصول إىل إعامل الحق يف الصحة، ومنها:

العمل عىل خفض نسبة الوفيات يف املواليد ووفيات األطفال.. 1

تحســن شــتى الجوانــب البيئيــة والصناعيــة، والوقايــة مــن األمــراض املعديــة واملتفشــية واملهنيــة، وحرهــا وعالجهــا، وخلــق ظــروف . 2

مــن شــأنها تأمــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة يف حالــة املــرض.”
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

كــام بينــت املواثيــق الدوليــة الجوانــب املتعلقــة بالخدمــات الصحيــة كافــة ومســؤولية الدولــة تجاههــا، ورضورة التعــاون مــع املؤسســات 

املحليــة كافــة ســواء الحكوميــة أو األهليــة، وكذلــك املؤسســات الدوليــة لضــامن مســتوى جيــد مــن الخدمــات الصحيــة يضمــن تقديــم 

العــالج والوقايــة املناســبة للمــرىض مــن خــالل البعــد اإلنســاين التكامــيل. وقــد تــم ذلــك خــالل مــواد الحــق كافــة يف التمتــع بأعــىل مســتوى 

مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ومنهــا:

الحق يف الصحة فيام يخص األم والطفل والصحة اإلنجابية.. 1

الحق يف التمتع ببيئة صحية يف الطبيعة ومكان العمل.. 2

الحق يف الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها.. 3

الحق يف االستفادة من املرافق الصحية والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة.. 4

وقــد حــدد التعليــق رقــم 14 املذكــور العنــارص االساســية األربعــة القامئــة عــىل الحــق يف الصحــة:  التوافــر وإمكانيــة الوصــول والجــودة 

واملقبوليــة.  مــن ناحيــة أخــرى، نصــت املــادة )25( مــن اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة لســنة 2006 عــىل ان »تعــرتف الــدول 

األطــراف بـــأن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحــق يف التمتــع بأعــىل مســتويات الصحــة دون متييــز عــىل أســاس اإلعاقــة«. 

ونصــت املــادة 12 مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( لعــام 1979 عــىل أن »تتخــذ الــدول األطــراف 

جميــع التدابــري املناســبة للقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن لهــا، عــىل أســاس املســاواة 

بــن الرجــل واملــرأة، الحصــول عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذلــك الخدمــات املتعلقــة بتنظيــم األرسة«. ونصــت املــادة )24( مــن 

ــه: »تعــرتف الــدول األطــراف بحــق الطفــل يف التمتــع بأعــىل مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه، وبحقــه يف  اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل أن

مرافــق عــالج األمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي. وتبــذل الــدول األطــراف جهدهــا لتضمــن أال يحــرم أي طفــل مــن حقــه يف الحصــول عــىل 

خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه«.

الفرع الثاين: االطار القانوين الوطني

مل تطــرأ أي مســتجدات عــىل االطــار القانــوين الوطنــي الخــاص بالحــق يف الصحــة. فلــم يكــن القانــون األســايس الفلســطيني للعــام 2002 

وتعديالتــه قــد تنــاول الحــق يف الصحــة بشــكل مبــارش، وإمنــا مــن خــالل الحقــوق األخــرى، مثــل الحــق يف العمــل، وقضايــا رعايــة األمومــة 

والطفولــة، والتجــارب العلميــة، حيــث نــص عــىل خدمــات التأمــن االجتامعــي والصحــي، التــي تكفلهــا الســلطة الوطنيــة ألرس الشــهداء 

واألرسى والجرحــى واملترريــن واملعاقــن. كــام أكــد عــدم جــواز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة عــىل أحــد دون رضــا قانــوين مســبق، 

ــك  ــاول كذل ــك، وتن ــم ذل ــذي ينظ ــون ال ــب القان ــة، إال مبوج ــة جراحي ــالج أو لعملي ــي أو للع ــص الطب ــد للفح ــاع أح ــواز إخض ــدم ج وع

تنظيــم عالقــات العمــل مبــا يكفــل العدالــة للجميــع، ويوفــر للعــامل األمــن والرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة.  وأكــد أيضــا عــدم اســتغالل 

األطفــال ألي غــرض كان، وعــدم الســامح لهــم بالقيــام بعمــل يلحــق رضًرا بســالمتهم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم. أمــا قانــون الصحــة العامــة 

الفلســطيني رقــم 20 لســنة 2004 فقــد وّحــد اإلطــار القانــوين للترشيعــات الصحيــة املتعلقــة بالحــق يف الصحــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.  وتنــاول العديــد مــن املســائل الصحيــة، مثــل رعايــة األمومــة والطفولــة، ومكافحــة األمــراض املعديــة واألوبئــة، والحجــر الصحــي، 

واملــكاره الصحيــة، وصحــة البيئــة، والصحــة املهنيــة، والثقافــة الصحيــة، والعقاقــري الطبيــة، واملهــن الطبيــة املســاعدة، وســالمة األغذيــة 

واملستشــفيات والعيــادات، واملراكــز الصحيــة .

مــن جهتــه ضمــن قانــون الطفــل الفلســطيني الحــق يف الصحــة للطفــل باعتبــاره مــن الحقــوق األساســية يف املــادة )22( التــي نصــت عــىل 

أن للطفــل الحــق يف الحصــول عــىل أفضــل مســتوى ممكــن مــن الخدمــات الصحيــة املجانيــة مــع مراعــاة قانــون التأمــن الصحــي وأنظمتــه 

املعمــول بهــا، وعــىل ان ال تســتوىف اي رســوم عــن تطعيــم األطفــال، وان تقــدم الخدمــات الصحيــة املجانيــة لألطفــال دون ســن السادســة 

وفقــا للضوابــط واملعايــري التــي تضعهــا ومبــا ال يتعــارض مــع قانــون الصحــة العامــة والقوانــن االخــرى ذات العالقــة. وكذلــك االمــر نصــت 

ــوق  ــة والحق ــة الصحي ــة يف الرعاي ــة لســنة 1999 عــىل حــق األشــخاص ذوي االعاق ــوق االشــخاص ذوي االعاق ــون حق ــن قان ــادة 10 م امل

املتعلقــة بإعــادة تأهيلــه.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الصحة 

الفرع األول: شكاوى الهيئة املتعلقة بالحق يف الصحة

تلقــت الهيئــة )72( شــكوى بشــأن الحــق يف الصحــة مقارنــة بـــ )72( شــكوى كذلــك تلقتهــا يف العــام 2015. وقــد توزعــت انتهــاكات العــام 

2016 عــىل )9( شــكوى حــول مــدى توفــر التطعيــامت واالدويــة مقارنــة بـــ )9( شــكاوى ايضــا حــول أدويــة االمــراض املزمنة يف العــام 2015، 

و)21( شــكوى عــن عــدم توفــر الخدمــات الصحيــة املناســبة واملطالبــة بخدمــات طبيــة اضافيــة ملنطقــة مــا مقارنــة بـــ )50( شــكوى يف العام 

2015، و)17( شــكوى حــول تحويــالت طبيــة، و)23( شــكوى حــول املســؤولية عــن اإلهــامل الطبــي مقارنــة بـــ )13( شــكوى يف العــام 2015. 

كــام توزعــت هــذه الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــىل)  26 ( شــكوى خاصــة بإنــاث و)46 ( شــكوى خاصــة بذكــور، ومــن حيــث الســن 

)11( شــكوى خاصــة بأطفــال و )61 ( شــكوى خاصــة ببالغــن.

نقص األدوية والتوقف عن تزويد املرىض بها

باإلضافــة اىل نقــص االدويــة الــوارد يف شــكاوى الهيئــة ســالفة الذكــر، يشــري التقريــر االحصــايئ لــوزارة الصحــة واملعــد يف نهايــات العــام 2016 

اىل وجــود) 561( صنفــا دوائيــا مســجلة ضمــن قامئــة االدويــة االساســية التــي يجــب عــىل الــوزارة توفريهــا للمــرىض. وقــد تراوحــت نســبة 

توفرهــا خــالل العــام 2016 بــن 88 % و75 %.137 أي ان هنــاك انقطــاع يف االدويــة خــالل العــام 2016 يصــل اىل 25 % مــن االدويــة املذكــورة 

يف القامئــة الرئيســة، والســيام ادويــة األمــراض املزمنــة وأدويــة مــرىض الــكىل. وبالطبــع، باإلضافــة اىل االدويــة االخــرى غــري املشــمولة بالقامئــة 

االساســية ويضطــر املريــض اىل توفريهــا عــىل نفقتــه الخاصــة.

مــن ناحيــة اخــرى، مل يوضــح تقريــر وزارة الصحــة مــدى املســاواة يف توفــر او نقــص االدويــة بــن محافظــات الضفــة الغربيــة فيــام بينهــا، او 

فيــام بــن محافظــات الضفــة الغربيــة ومحافظــات قطــاع غــزة. ورغــم ان هــذا التقريــر كشــف عــن ارتفــاع نســبة توفــر بعــض االدويــة يف 

بعــض املديريــات مقارنــة باملســتودعات املركزيــة، اال انــه اكتفــى بعــرض مــدى توفــر بعــض االدويــة يف بعــض الفــرتات يف بعــض املحافظــات 

)محافظتــي رام اللــه والبــرية ونابلــس( فقــط. ورغــم توقيــع وزارة املاليــة ووزارة الصحــة التفــاق مــع اتحــاد مــوردي االدويــة والتجهيــزات 

ــىل  ــس ع ــر مل ينعك ــذا االم ــة اال ان ه ــوزارة الصح ــوردة ل ــة امل ــعار االدوي ــض اس ــي بتخفي ــام 2016، يق ــن الع ــوز م ــهر مت ــة يف ش الطبي

املشــاركات التــي يدفعهــا املــرىض يف امثــان االدويــة، وامنــا بالعكــس فقــد ارتفعــت مبالــغ هــذه املشــاركات.

التحويات الطبية إىل خارج املؤسسات الصحية الرسمية

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة حــول التحويــالت الطبيــة خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية الـــ )15( شــكوى مــن أصــل )72( 

شــكوى تلقتهــا بشــأن الحــق يف الصحــة، أي بنســبة 21 % مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى الــواردة بشــأن الحــق يف الصحــة يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. 

اإلهامل الطبي

انخفــض عــدد شــكاوى اإلهــامل الطبــي التــي اســتقبلتها الهيئــة يف العــام 2014 إىل )17 ( شــكوى باملقارنــة مــع )26( يف العــام 2013، غــري 

أن هــذا االنخفــاض ال يعــرب عــن تحســن يف أوضــاع معالجــة حــاالت االهــامل الطبــي التــي تقــع، بقــدر مــا قــد يكــون عائــدا إىل أســباب 

أخــرى.  إذ ال تــزال ردود  وزارة الصحــة عــىل هــذه االدعــاءات دون املســتوى املطلــوب، وليــس فيهــا مــا يشــري إىل تحســن يف آليــة تعاطــي 

الــوزارة مــع هــذا النــوع مــن الشــكاوى، وال يــزال املواطنــون يشــعرون بآثــار غــري طبيعيــة لهــم أو لذويهــم يف أعقــاب املعالجــات الطبيــة 

التــي يجرونهــا. وقــد شــكلت وزارة الصحــة لجنــة تحقيــق غــري انهــا اعلنــت عــن عــدم وجــود خطــأ طبــي، ثــم شــكل مجلــس الــوزراء لجنــة 

اخــرى يف وقــت الحــق بعــد االحتجاجــات الكبــرية التــي اعقبــت وفــاة االطــرش، غــري ان نتائــج هــذه اللجنــة مل تختلــف عــن ســابقتها. وقــد 

أفرجــت النيابــة العامــة عــن الطبيــب املتهــم يف قضيــة االطــرش، يف حــن مل تقبــل عائلــة االطــرش بنتائــج هــذه اللجــان، ورفضــت فيــه »كل 

137   . كتاب وزارة الصحة رقم هـ. م/539 الصادر بتاريخ 2016/12/27 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 الصادر بتاريخ 2016/12/8.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

مــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة التــي صــدرت عــن اللجــان التــي شــكلتها وزارة الصحــة ومجلــس الــوزراء« ملــا حملتــه تقاريــر هــذه اللجــان 

بحســب عائلــة االطــرش« مــن تناقضــات واضحــة وتعارضــات مــع التقريــر الطبــي الرشعــي األول كــام تــم ابالغهــا بــه«، وأكــدت العائلــة 

بأنهــا متتلــك كثــريا »مــن البينــات والرباهــن عــىل وقــوع خطــأ طبــي«. وقــد انتهــى العــام 2016 دون ان تنتهــي التحقيقــات يف وفــاة فائــدة 

االطــرش.

الفرع الثاين: نصيب الحق يف الصحة يف املوازنة العامة

بلــغ نصيــب الصحــة يف املوازنــة العامــة 9.8 % مــن اجــاميل املوازنــة، يــرف منهــا 45 % عــىل بنــد الرواتــب. ومل تطلــع وزارة الصحــة الهيئــة 

عــىل االليــة والبنــود التفصيليــة التــي يتــم وفقهــا رصف بقيــة موازنــة الصحــة )55 %(، وامنــا ذكرتهــا بعموميــة تحــت اســم مســاهامت 

اجتامعيــة، وبــدل تنقــل، واجــاميل التشــغييل املحــدد، وإجــاميل التشــغييل االخــرى، ومنافــع اجتامعيــة، وإجــاميل الرأســاميل138 .  نظــرا لهــذه 

املعلومــات الشــحيحة عــن املوازنــة املخصصــة للصحــة، فــإن الهيئــة تبــدي تخوفهــا مــن أن ال يتــم رصف هــذه املوازنــة مبــا يكفــل تحقيــق 

العنــارص الرئيســية للحــق يف الصحــة والســيام عنــر التوافــر، وعنــر امكانيــة الوصــول )الوصــول الجغــرايف واملــايل(، وعنــر املقبوليــة، 

وعنــر الجــودة139. 

االنتهاكات املتعلقة بالتأمني الصحي

باإلضافــة اىل الشــكاوى التــي تلقتهــا حــول التأمــن الصحــي خــالل هــذا العــام، فقــد وثّقــت الهيئــة عــددا مــن املــرىض الذيــن مل يتمكنــوا 

مــن الحصــول عــىل االدويــة رغــم انهــم يحملــون تأمينــا صحيــا، واضطــروا ألن يشــرتوها عــىل حســابهم الخــاص. ويشــري واقــع الخدمــات 

الصحيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة عــن قصــور يف تقديــم الخدمــة الصحيــة لهــذه الفئــة، حيــث ال تتــم تغطيــة نفقــات التأمــن الصحــي 

املجــاين اال ملــن تزيــد نســبة العجــز لديهــم عــىل 60 % وهــذا يخــرج الكثــري مــن االشــخاص ذوي االعاقــة مــن مظلــة االنتفــاع بالرعايــة 

الصحيــة. باالضافــة اىل ضعــف تقديــم وزارة الصحــة للعديــد مــن خدمــات التأهيــل واالدوات املســاعدة والعــالج الوظيفــي وعــالج النطــق 

واالطــراف.  ويف هــذا الخصــوص كانــت  وزارة الصحــة قــد طرحــت مســّودة قانــون للتأمــن الصحــي يف العــام 2008، وجــرت عليــه نقاشــات 

واســعة، غــري ان هــذا القانــون مل يــر النــور منــذ ذلــك الحــن، ومنــذ لــك الحــن مل يتــم تطويــر نظــام التأمــن الصحــي، ليضــع تصــورا شــامال 

ويتصــدى لجميــع القــرارات الخاطئــة التــي انهكــت النظــام الحــايل.

املطلب الثالث: اإلجراءات والتدابي املتخذة إلعامل الحق يف الصحة 

اتخذت دولة فلسطن هذا العام يف اطار اعاملها للحق يف الصحة عدداً من اإلجراءات:

 1( إصدار قرار بقانون رقم 23 لسنة 2016 بشأن املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة. 

2(  اصــدار املرســوم رقــم 3 لســنة 2016 بشــأن مركــز خالــد الحســن لعــالج امــراض الرسطــان وزراعــة النخــاع، 3( وضــع قــرار رقــم 37 لســنة 

2016 بشــأن تشــكيل مجلــس امنــاء مركــز خالــد الحســن لعــالج امــراض الرسطــان وزراعــة النخاع.

ويف هــذا الصــدد تأمــل الهيئــة مــن الجهــات املختصــة وضــع هــذه القــرارات واملراســيم رسيعــا موضــع التنفيــذ، حتــى تتــم عمليــة االعــامل 

الفعــيل للحــق يف الصحــة.

الفرع األول: الخطط واالسرتاتيجيات 

افادت وزارة الصحة بأنها وضعت عدداً من الخطط واالسرتاتيجيات خالل هذا العام وذلك عىل النحو اآليت140:

138  . كتاب وزارة الصحة رقم هـ.م/3 بتاريخ 2017/1/3 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 بتاريخ 2016/12/8.

139  . يف اطــار احساســها بأهميــة ودور املوازنــة العامــة يف رســم اجنــدة السياســات الوطنيــة، وباتجــاه العمــل عــىل مراجعــة املوازنــة الســنوية لدولــة فلســطن عــىل اســاس حقوقــي، فقــد نفــذت 

الهيئــة بتاريــخ 30 و2016/12/31 تدريبــا لعــدد مــن موظفيهــا حــول االســس الواجبــة االتبــاع لقــراءة املوازنــة العامــة مــن منظــور حقوقــي. 

140  . كتاب وزارة الصحة رقم هـ. م/51 بتاريخ 2017/1/15 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 بتاريخ 2016/12/8.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

االسرتاتيجية الصحية الوطنية 2022-2017: 

تــم إعــداد هــذه االســرتاتيجية انســجاما مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة ومنهجيــة التخطيــط الوطنــي املعتمــدة، وااللتــزام الوطنــي نحــو 

خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030. تتضمــن االســرتاتيجية األهــداف والسياســات الوطنيــة التــي ســيتم العمــل عليهــا يف القطــاع 

الصحــي خــالل الســنوات الســت القادمــة، وترتكــز عــىل ســتة اهــداف اســرتاتيجية وهــي: ضــامن توفــري خدمــات صحيــة شــاملة لجميــع 

املواطنــن والعمــل عــىل توطــن الخدمــات الصحيــة يف فلســطن، وتعزيــز برامــج ادارة األمــراض غــري الســارية والرعايــة الصحيــة الوقائيــة 

والوعــي الصحــي املجتمعــي وقضايــا النــوع االجتامعــي، ومأسســة نظــم الجــودة يف كافــة نواحــي تقديــم الخدمــة الصحيــة مبــا يف ذلــك 

اإلدارة الفاعلــة للقطــاع الصحــي وتعزيــز القوانــن والترشيعــات والتنســيق عــرب القطاعــات والتكامــل مــا بــن مقدمــي الخدمــات وصــوال 

ــة املاليــة للمواطــن يف مواجهــة التكاليــف  ــز الحامي ــز التمويــل الصحــي وتعزي اىل توطــن الخدمــات والتغطيــة الصحيــة الشــاملة، وتعزي

الصحيــة.

االسرتاتيجية الوطنية لتطوير رعاية الطفولة املبكرة 2022-2017: 

عملــت وزارة الصحــة بالرشاكــة مــع وزاريت الرتبيــة والتعليــم العــامل والتنميــة االجتامعيــة وباقــي الــرشكاء املعنيــن عــىل وضــع االســرتاتيجية 

ــم  ــليم وتقدي ــور الس ــو والتط ــامن النم ــة وض ــدف مراقب ــوام 2017-2022، به ــطن لألع ــة فلس ــرة يف دول ــة املبك ــة الطفول ــة لرعاي الوطني

خدمــات صحيــة واجتامعيــة تنمويــة شــاملة متكاملــة. ولتحقيــق ذلــك البــد مــن تحقيــق االهــداف االســرتاتيجية الخمــس وهــي ضــامن 

وصــول الخدمــة اىل جميــع االطفــال، وان تكــون الرعايــة ذات جــودة عاليــة ومتكاملــة حتــى تكــون مؤثــرة، وأن يســاند ذلــك ويدعمــه 

سياســات وانظمــة قانونيــة متطــورة، وان يقــدم الدليــل عــىل تحقيــق مــدى التقــدم نحــو هــذه االهــداف مــن خــالل نظــام مراقبــة ومتابعــة 

وتقييــم علمــي موثــق.

االســرتاتيجية الوطنيــة للحــد مــن الوقايــة مــن االمــراض غــي الســارية: عملــت وزارة الصحــة عــىل مراجعــة وتحديــث االســرتاتيجية الوطنية 

للحــد مــن االمــراض غــري الســارية )املزمنــة(، والتــي تتضمــن السياســات الوطنيــة الهادفــة إىل الحــد مــن الوقايــة مــن االمــراض املزمنــة 

مبــا فيهــا العمــل عــىل تطبيــق االتفاقيــة االطاريــة العامليــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ملكافحــة التبــغ، تطويــر واعتــامد التعليــامت الفنيــة 

االلزاميــة التــي تنظــم تجــارة االطعمــة املحتويــة عــىل الدهــون املشــبعة والدهــون »املهدرجــة« والســكريات املرتفعــة، وتعزيــز الوقايــة مــن 

اســاءة اســتعامل املــواد، مبــا يشــمل تعاطــي املخــدرات وتنــاول الكحــول عــىل نحــو يــر بالصحــة وعــالج ذلــك.

الفرع الثاين: االجراءات املتخذة بشأن األخطاء الطبية

يف إطــار العمــل عــىل وضــع اإلجــراءات والتدابــري املتعلقــة باألخطــاء الطبيــة وســالمة املــرىض، وانســجاما مــع مــا ســبق وأن طالبــت بــه 

ــة  ــاء النياب ــة االطب ــن نقاب ــع عــىل مذكــرة تفاهــم ب ــم يف 2016/6/5 التوقي ــا141، ت ــر له ــة ملعالجــة هــذا املوضــوع يف اكــث مــن تقري الهيئ

ــذه  ــت ه ــد هدف ــم. وق ــرة التفاه ــيل ملذك ــق تعدي ــع ملح ــم وض ــا ت ــخ 2016/10/15 عندم ــة بتاري ــا وزارة الصح ــت له ــة، وانضم العام

املذكــرة إىل تطويــر االداء مــن كال الطرفــن يف التعامــل مــع قضايــا األخطــاء الطبيــة والتحقيــق فيهــا، وخدمــة الجمهــور، تحقيقــا ملبــادئ 

املحاكمــة العادلــة. وقــد صــادق مجلــس الــوزراء عــىل اتفاقيــة التفاهــم املذكــورة بتاريــخ 2016/10/18. عــىل املســتوى العمــيل، مل تعلــم 

الهيئــة بتشــكيل الــوزارة للجنــة الطبيــة املشــار لهــا يف االتفــاق، ورغــم اعــالن وزيــر الصحــة عــن تشــكيل لجنــة لوضــع نظــام للتأمــن ضــد 

املســؤولية املرتتبــة عــىل حــوادث االخطــاء الطبيــة، ومطالبــة الهيئــة باالشــرتاك يف عمــل هــذه اللجنــة، اال أنــه مل يتــم ذلــك، ومل يعلــن فعليــا 

عــن أي مخرجــات او معطيــات لعمــل هــذه اللجنــة عــىل أرض الواقــع. 

الفرع الثالث: االجراءات والتدابي املتخذة بشأن األدوية

ضمــن التدابــري املتخــذة مــن قبــل الحكومــة فيــام يتعلــق باألدويــة، أصــدر رئيــس دولــة فلســطن قــراراً بقانــون بشــأن الدراســات الدوائيــة 

141  . للمزيــد االطــالع عــىل » الحــق يف الصحــة يف تقاريــر الهيئــة الســنوية الســابقة باإلضافــة اىل: معــن دعيــس، االخطــاء الطبيــة- نحــو حاميــة قانونيــة متوازنــة الطــراف االخطــاء الطبيــة، 

)فلســطن: الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان(، 2012. معــن دعيــس، نحــو نظــام قانــوين شــامل للتحقيــق يف قضايــا االخطــاء الطبيــة، )فلســطن: الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان(، 2014.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

الــذي حــدد اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا إلجــراء اي دراســات دوائيــة، ومنــع اجــراء أي دراســات دوائيــة عــىل االنســان اال بعــد موافقتــه 

الخطيــة واملســتنرية، ووفــق لــرشوط والتزامــات معينــة حددهــا هــذا القانــون. كــام وضــع هــذا القــرار االســاس القانــوين للجنــة الدراســات 

الدوائيــة يف وزارة الصحــة 142.  ورغــم النقــص الحاصــل يف عــدد مــن انــواع االدويــة، فقــد اشــارت االدارة العامــة للصيدلــة يف وزارة الصحــة 

اىل قيامهــا بعــدد دوريــة ودامئــة بهــدف توفــري االدويــة الالزمــة، وعــدم انقطاعهــا مــن االجــراءات الهادفــة اىل توفــري االدويــة.

الفرع الرابع: اإلجراءات والتدابي املتخذة بشأن الصحة اإلنجابية143: 

فيــام يخــص الخدمــات املقدمــة بشــأن الصحــة االنجابيــة واملوازنــة املخصصــة، افــادت وزارة الصحــة بــأن املعلومــات املتوفــرة لديهــا عــن 

العــام 2015 تظهــر طبيعــة الخدمــات املقدمــة يف مجــال الصحــة االنجابيــة، وذلــك عــىل النحــو اآليت: 

الفرع الخامس: رعاية األم قبل وبعد الوالدة

رعايــة الحوامــل: بلــغ عــدد زيــارات الحوامــل اىل املراكــز الصحيــة )541388( زيــارة، حيــث بلــغ عــدد الحوامــل املســجلة يف الــوزارة العــام 

2016 الـــ )91837( حامال.

الحمــل الخطــر: تــم تحويــل 14 % مــن الحوامــل املســجالت يف مراكــز الرعايــة الصحيــة االوليــة اىل عيــادات الحمــل الخطــر، حيــث بلــغ 

عددهــن ) 4415( حامــل، وكان ســبب اعتبارهــن يف حالــة حمــل خطــر هــو: العمليــات القيريــة، العامــل »الرايزيــي«، االجهــاض املتكــرر، 

والحمــل املتعــدد االجنــة.

رعايــة مــا بعــد الــوالدة: بلــغ عــدد زيــارات االمهــات مــا بعــد الــوالدة الـــ ) 15394( زيــارة أي مــا نســبته 12.1 % مــن اجــاميل املواليــد 

االحيــاء.

رصف املقويات للحوامل: بلغ رصف »الفولك اسد« )0.6( وحدة دوائية لكل سيدة من السيدات الحوامل املسجالت.

فقــر الــدم: اظهــرت فحوصــات الــوزارة ان 27,6 % مــن الحوامــل املســجالت يعانــن مــن فقــر دم بســيط، و1,8 يعانــن مــن فقــر دم حــاد، 

و5,1 % يعانــن مــن فقــر دم حــاد، و18 % منهــن يعانــن مــن فقــر الــدم بعــد الــوالدة.

خدمــات تنظيــم األرسة: تقــدم هــذه الخدمــة يف 306 مراكــز منتــرشة يف أرايض الضفــة الغربيــة. وقــد بلــغ عــدد الزيــارات لهذه املراكــز 82115 

زيــارة، وبلــغ عــدد املنتفعــات 41554، 68,3 % منهــن للحصــول عــىل حبــوب منــع الحمــل، و18,7 % الحصــول عىل االكيــاس املطاطيــة، و12,6 

% اللولــب، و0,4 % الحقــن، و0,1 % التحاميــل.

فحص مسحة عنق الرحم: بلغ عدد العينات املسحوبة 1174 عينة، منها 25 حالة موجبة.

فحــص الثــدي الشــعاعي وتصويــر الثــدي باملوجبــات فــوق الصوتيــة، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت املفحوصــة 7267 حالــة، وكانــت 74,3 % 

حــاالت طبيعيــة. أمــا املوجبــات فــوق الصوتيــة 1778 حالــة 43,4 % منهــا طبيعيــة.

الحاالت املعنفة: بلغ عدد الحاالت املعنفة التي استقبلتها الوزارة 800 حالة.

أمــا امليزانيــة املخصصــة لهــذه الربامــج فيوجــد دعــم جــزيئ مــن صنــدوق االمــم املتحــدة للســكان )197 الــف دوالر خاصــة بصحــة املــرأة 

وبرامــج العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي(، امــا بقيــة املوازنــة فهــي مقدمــة مــن موازنــة وزارة الصحــة.

وفيــات األمهــات: بلــغ عــدد االمهــات املتوفيــات 20 حالــة، أي بنســبة 15,7 لــكل 100000 امــرأة يف ســن االنجــاب، 25 % منهــا وفيــات 

اثنــاء الحمــل، و35 اثنــاء الــوالدة، و40 % يف فــرتة النفــاس، مقارنــة بـــ 24.7 لــكل 100000 يف العــام 2014.

142 . للمزيــد االطــالع عــىل القــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2016 بشــأن الدراســات الدوائيــة الصــادر بتاريــخ 2016/10/11 واملنشــور يف العــدد املمتــاز رقــم 13 مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادرة 

.2016/10/20 بتاريخ 

143  . كتاب وزارة  الصحة رقم هـ.م/58 بتاريخ 2017/1/25 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 بتاريخ 2016/12/8.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الفرع السادس: اإلجراءات والتدابي املتخذة بشأن التحويات الطبية

ــام  ــة ونظ ــورة عام ــة بص ــاع الصح ــالح قط ــا إىل اص ــام 2017 إىل ان توجهاته ــة للع ــة العام ــون املوازن ــّودة قان ــة يف مس ــارت الحكوم أش

التحويــالت الطبيــة بشــكل خــاص، لكنهــا مل تتخــذ اي تدابــري اخــرى يف هــذا الصــدد، ومل تكشــف وزارة الصحــة عــن اي اجــراءات اتخــذت 

ــام 2016144. يف هــذا الشــأن يف الع

الفرع السابع: اإلجراءات والتدابي العامة األخرى املتخذة لتطوير خدمة الصحة األولية

باإلضافــة إىل اإلجــراءات والتدابــري الســابقة، افــادت وزارات الصحــة باضافــة بعــض االجهــزة الطبيــة والخدمــات الصحيــة االخــرى ملراكــز 

ــة يف بعــض القــرى  ــة صحــة أولي ــة ومراكــز رعاي ــادات صحي ــاح عي ــة املختلفــة. وجــرى افتت ــة يف محافظــات الضفــة الغربي الصحــة االولي

ــدات الفلســطينية145. والبل

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الصحة

الفرع األول: املساءلة واملحاسبة اإلدارية ملساءلة منتهيك الحق يف الصحة

أفــادت وزارة الصحــة اىل اســتقبالها )171( 146  شــكوى متعلقــة بالقطــاع الصحــي بشــكل عــام منهــا )70( شــكوى متعلقــة بقضايــا اهــامل 

طبــي147 وقــد شــكلت الــوزارة لجانــا للتحقيــق يف )85( شــكوى منهــا، وقــد خرجــت هــذه اللجــان مبجموعــة مــن التوصيــات. غــري ان الــوزارة 

مل تفصــح عــن ماهيــة هــذه الشــكاوى واملوضوعــات التــي تضمنتهــا، وال عــن طبيعــة الشــكاوى التــي شــكلت فيهــا لجــان تحقيــق، وال 

ــوزارة إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املتخــذة بشــأن  ــا هــذه اللجــان. وبالنتيجــة مل توضــح ردود ال ــي خرجــت به ــات الت طبيعــة التوصي

هــذه الشــكاوى، وال تصلــح لالعتــامد عليهــا يف وضــع طلــب أو توجيــه توصيــة معينــة أو معرفــة حقيقــة وجــدوى هــذه املعالجــة. كــام 

أفــادت  الــوزارة بأنــه تــم توجيــه انــذارات نهائيــة للــرشكات املــوردة للدويــة مــن اجــل توريــد املتبقــي عليهــا مــن االدويــة، وتــم الــرشاء 

عــىل حســاب املورديــن غــري امللتزمــن وتحميلهــم فــارق الســعر، وتــم تســييل كفــاالت لبعــض الــرشكات التــي مل تلتــزم بالتوريــد، كــام تــم 

عمــل بعــض اإلجــراءات الوقائيــة مــن أجــل مواجهــة اي انقطاعــات يف االدويــة148. ســوى ان الــوزارة مل توضــح عــدد هــذه االجــراءات وعــدد 

االصنــاف الدوائيــة التــي تــم رشاؤهــا عــىل حســاب املورديــن غــري امللتزمــن، وغريهــا مــن املعلومــات التــي مــن شــأنها ان توضــح حجــم 

وقيمــة هــذه االجــراءات.

الفرع الثاين: املساءلة واملحاسبة القضائية )املحاكم والنيابة العامة(

ــس القضــاء  ــث مل يتجــاوب مجل ــا املحاكــم. حي ــي قامــت به ــة الت ــة اجــراءات املســاءلة واملحاســبة القضائي ــة مــن معرف مل تتمكــن الهيئ

االعــىل يف الضفــة الغربيــة مــع مراســالت الهيئــة التــي طلبــت فيهــا معلومــات عــن عــدد القضايــا املســجلة واملنظــورة واملحكــوم بهــا بشــأن 

االخطــاء الطبيــة )جزائيــة ومدنيــة وعــدل عليــا(149 وكذلــك االمــر بالنســبة للمجلــس االعــىل للقضــاء يف قطــاع غــزة 150. 

الفرع الثالث: املساءلة واملحاسبة السياسية

ــة  ــايل مل تجــر اي ــذي حــدث يف العــام 2007، وبالت ــذ االنقســام الســيايس ال ــه من ــس الترشيعــي الفلســطيني بكامــل هيئت ــد املجل مل ينعق

ــخ. ــك التاري ــذ ذل ــر الصحــة حــول الحــق يف الصحــة من مســاءلة سياســية للحكومــة أو لوزي

144  . راجع البند املتعلق باإلجراءات والتدابري املتخذة بشأن موازنة وزارة الصحة املذكور سابقا.

145  . كتاب وزارة الصحة رقم هـ.م/65 بتاريخ 2017/1/31 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 بتاريخ 2016/12/8.

146  . كتاب وزارة الصحة رقم هـ.م/3 بتاريخ 2017/1/3 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/391 بتاريخ 2016/12/8.

147 .  بحســب افــاد د. محمــد الرمحــي ممثــل وزارة الصحــة يف ورشــة عمــل عقدتهــا املؤسســة الفلســطينية للتمكــن والتنميــة املحليــة )REFORM( بعنــوان »االخطــاء الطبيــة بــن ردات الفعــل 

ــخ 2017/1/19. والقانون« بتاري

148  . كتاب وزارة الصحة رقم هـ.م/539 بتاريخ 2016/12/27 ردا عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/ 2016/391 بتاريخ 2016/12/8.

149  . كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/394 بتاريخ 2016/12/8.

150  . كتاب الهيئة رقم ت.س/2016/395 بتاريخ 2016/12/8.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

توصيات
خالل ما تم إيراده يف مجال الحق يف الصحة فإن الهيئة تويص باآليت:

ــم 20 لســنة 2004 والســيام بشــأن موضــوع . 1 ــة رق ــون الصحــة العام ــة لقان ــة التنفيذي ــوزراء بوضــع األنظم ــس ال ــام مجل رضورة  قي

التحقيــق يف شــكاوى املواطنــن الذيــن يتعرضــون للــرر يف اعقــاب تلقيهــم ملعالجــة طبيــة، وإجــراءات عمــل لجــان التحقيــق الفنيــة، 

وطريقــة عملهــا، وتوثيــق مجريــات عمليــة التحقيــق كافــة التــي تقــوم بهــا، واالعــالم باإلجــراءات االداريــة املتخــذة بشــأن العاملــن 

الصحيــن او املؤسســات الصحيــة العاملــة التــي قــد تكــون مســؤولة عــن اإلهــامل املشــتىك منــه.

رضورة  قيــام وزارة الصحــة بالعمــل عــىل تنفيــذ البنــد املتعلــق بتشــكيل لجنــة طبيــة عليــا للتحقيــق يف قضايــا االخطــاء الطبيــة يف . 2

مذكــرة التفاهــم املوقعــة مــن وزارة الصحــة ونقابــة االطبــاء والنيابــة العامــة.

ــون . 3 ــة باالســتناد اىل قان ــن خــاص باملســؤولية الطبي ــة املشــكلة يف وزارة الصحــة لوضــع نظــام تأم ــن عمــل اللجن ــاء م رضورة االنته

ــام 2005. ــطيني لع ــن الفلس التأم

رضورة قيــام وزارة الصحــة بتوثيــق حــاالت االخطــاء الطبيــة ودراســتها والخــروج منهــا بالعــرب واالســتنتاجات التــي تســاهم يف الحــد . 4

منهــا.

رضورة قيــام الحكومــة بوضــع األســس الشــاملة للتعامــل مــع التحويــالت الطبيــة ورشاء الخدمــات الطبيــة مــن املؤسســات الطبيــة غــري . 5

الحكوميــة يف داخــل األرايض الفلســطينية أو خارجهــا، إنفــاذا ملــا جــاء يف توجهــات الحكومــة يف املوازنــة.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بنــرش املوازنــة العامــة لدولــة فلســطن وتفصيالتهــا املختلفــة، وكذلــك تفصيــالت رصف موازنــة الصحــة . 6

ــارصه  ــة بعن ــق يف الصح ــامل الح ــن اع ــن م ــذي ميك ــكل ال ــة بالش ــة العام ــة يف املوازن ــب وزارة الصح ــع نصي ــب، ورف بخــالف الروات

ــة الوصــول. ــة والجــودة وامكاني ــة يف عنــارص التوفــر واملقبولي االساســية املتمثل

ــن . 7 ــع نســبة مشــاركة الفني ــر باتجــاه رف ــك مــن اث ــة يف وزارة الصحــة، ملــا يف ذل ــر إجــراءات العمــل االلكرتوني ــز وتطوي رضورة تعزي

)اطبــاء، ممرضــن، فنيــي أشــعة وتخديــر وتحاليــل طبيــة ... الــخ( يف القطــاع الصحــي، وبالتــايل رفــع نســبتهم مــن عــدد املوظفــن يف 

الــوزارة، والحــد مــن االخطــاء الطبيــة واالهــامل الحاصــل نتيجــة ضغــط العمــل.

رضورة قيــام وزارة الصحــة بإدمــاج املــؤرشات واملبــادئ واملعايــري التــي اعتمدتهــا املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالحــق يف . 8

الصحــة، ضمــن املــؤرشات الصحيــة التــي تعتمدهــا وزارة الصحــة، وإدماجهــا ايضــا ضمــن الخطــة االســرتاتيجية الصحيــة، وذلــك بإعــادة 

ــاس  ــك املــؤرشات، وقي ــل تل ــة مبــا يتناســب وتفعي ــات التقديري ــل امليزاني ــة، وتعدي ــا إىل محــاور الخطــة االســرتاتيجية الصحي اضافته

النتائــج بنــاء عليهــا.

رضورة قيام وزارة الصحة بتخصيص املوازنات الالزمة لتوفري وسائل العالج الوظيفي واالدوات املساندة لالشخاص ذوي االعاقة.. 9
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

المبحث الرابع: الحق في التربية والتعليم
يعــد الحــق يف الرتبيــة والتعليــم، واحــداً مــن حقــوق اإلنســان، التــي كفلتهــا االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات الوطنيــة، 

باعتبــاره حقــاً متكينيــاً يؤثــر ويســاعد عــىل إعــامل ومتكــن اإلنســان مــن مامرســة حقوقــه األخــرى، ويشــمل هــذا الحــق، ضــامن حصــول 

ــز، وأن  ــع، دون أي متيي ــدا ومتوافــرا للجمي ــم العــايل بفروعــه كافــة، عــىل أن يكــون التعليــم جي اإلنســان عــىل التعليــم األســايس، والتعلي

يكــون جوهــره ومضمونــه مقبولــن ومســتجيبن مــع احتياجــات املجتمــع وفئاتــه املتعــددة. يف هــذا البنــد، رصــد لحالــة الحــق يف الرتبيــة 

والتعليــم يف دولــة فلســطن، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــري يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات 

الواقعــة، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

املطلب األول: املتغي يف اإلطار القانوين للحق يف الرتبية والتعليم 

يرصــد هــذا املطلــب، املتغــري يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الرتبيــة والتعليــم، وذلــك ببيــان املتغــريات التــي طــرأت عــىل االلتزامــات الدوليــة 

لدولــة فلســطن، مــن حيــث مصادقتهــا أو انضاممهــا إىل وثائــق أو مؤسســات دوليــة، ومــن حيــث اعدادهــا وتقدميهــا للتقاريــر إىل الجهــات 

الدوليــة ذات العالقــة مبوجــب التزاماتهــا يف هــذا املجــال. كــام ســيتم رصــد هــذا املتغــري ببيــان املتغــريات التــي طــرأت عــىل الترشيعــات 

الوطنيــة يف مجــال تعزيــز الحــق يف الرتبيــة والتعليــم. 

الفرع األول: املتغي يف اإلطار القانوين الدويل

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الرتبيــة والتعليــم، فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن 

ــام  ــن الع ــار م ــهر أي ــه يف ش ــت الي ــا انضم ــتثناء م ــم، باس ــة والتعلي ــق يف الرتبي ــى بالح ــدة تعن ــة جدي ــات دولي ــق أو مؤسس إىل أي وثائ

2014؛ )العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 

واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة(.  بعــد مــرور أكــث مــن عامــن عــىل انضــامم دولــة فلســطن إىل هــذه 

االتفاقيــات، مل تقــم الدولــة بإعــداد التقاريــر األوليــة عــن وضــع الحــق يف الرتبيــة والتعليــم وذلــك وفــق التزاماتهــا يف الوثائــق التــي وقعــت 

عليهــا. و»يجــري العمــل حاليــاً عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودات للتقاريــر الخاصــة باتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

املــرأة، وباتفاقيــة حقــوق الطفــل، وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة، ويجــري أيضــا العمــل عــىل االنتهــاء مــن إعــداد املســودة 

الثانيــة للتقريــر املتعلــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ومــن املزمــع عقــد املشــاورات الوطنيــة 

الخاصــة بالتقريــر يف بدايــة العــام 2017«151. 

الفرع الثاين: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني

مل تجــر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة، ومل تســّن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز الحــق يف الرتبيــة والتعليم152، باســتثناء 

ترشيــع واحــد وهــو قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2016، بشــأن صنــدوق االنجــاز والتميــز لدعــم التعليــم، وبالتــايل بقيــت القوانــن الناظمــة 

للحــق يف الرتبيــة والتعليــم تتمثــل يف القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل لســنة 2013، وقانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم 

العــايل، وقانــون الرتبيــة والتعليــم األردين رقــم )16( لســنة 1964 وتعديالتــه الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، وقانــون املعــارف لعــام 

1933 وتعديالتــه، والــذي كان مطبقــا يف قطــاع غــزة قبــل قيــام كتلــة حــامس الربملانيــة بإقــرار قانــون التعليــم رقــم )1( لســنة 2013153. 

151. رد وزارة الخارجية  رقم )34546( عىل مراسالت الهيئة برسالتها املؤرخة يف 2016/12/19. 

152. جــار العمــل عــىل مــن طــرف الحكومــة عــىل مســودة قــرار بقانــون بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، ومســودة قــرار بقانــون بشــأن التعليــم العــايل، ومســودة قــرار بقانــون بشــأن هيئــة 

االعتــامد األكادميــي وضــامن الجــودة، وال زالــت هــذه املســودات قيــد املراجعــة والنقــاش.

153. تــم اقــرار هــذا القانــون خــالل جلســة املجلــس الترشيعــي املنعقــدة يف قطــاع غــزة بتاريــخ 2012/12/26، مــع مالحظــة عــدم اكتــامل النصــاب القانــوين خــالل الجلســة املذكــورة، حيــث 

أقرتــه بشــكل منفــرد كتلــة التغيــري واإلصــالح يف املجلــس الترشيعــي، وتــم نــرشه يف الجريــدة الرســمية »الوقائــع الفلســطينية عــدد 86« بتاريــخ 2013/02/17، ليتــم العمــل بــه بعــد مــرور 

30 يومــاً مــن نــرشه. وبتاريــخ 2013/03/31 اعلــن عــن البــدء بالعمــل بــه ولكــن اقتــر ذلــك عــىل قطــاع غــزة. علــام بــأن الهيئــة تعتــرب أن اآلليــة التــي تصــدر بهــا الترشيعــات يف قطــاع 

غــزة هــي آليــة غــري دســتورية. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

وقــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2013 بشــأن صنــدوق اإلقــراض لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطن.

يؤخــذ عــىل قانــون الرتبيــة والتعليــم النافــذ يف الضفــة الغربيــة عــدم اســتجابته للتطــور الحاصــل عــىل العمليــة التعليميــة التــي طــرأ عليهــا 

ــري  ــي ترتبــت عــىل التطــور الحاصــل يف املعاي ــات الت ــري مــن التطــورات يف املفهــوم واملنهــج وطــرق التدريــس، ويف الحقــوق والواجب الكث

واملواثيــق الدوليــة ذات العالقــة بالحــق يف الرتبيــة والتعليــم، وبخاصــة العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

للعــام 1966.

أمــا فيــام يخــص قانــون التعليــم رقــم )1( املطبــق يف قطــاع غــزة، فمــع التأكيــد عــىل عــدم دســتوريته، فإنــه احتــوى عــىل جملــة مــن 

املخالفــات لألســس واملعايــري القانونيــة، وركيــزة هــذه املخالفــات هــي اعتــامد القانــون املذكــور عــىل أيديولوجيــا مغلفــة بغطــاء دينــي 

تؤثــر وتخالــف يف مجملهــا حقــوق وحريــات املواطنــن املكفولــة بالقوانــن املحليــة واالتفاقيــات الدوليــة. فالقانــون مثــال مينــع االختــالط 

بــن الجنســن يف املؤسســات التعليميــة بعــد ســن التاســعة154، كذلــك يدعــو إىل تأنيــث التعليــم155. وهــذا االمــر فيــه مخالفــة للــامدة 10 

فقــرة )ج( مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. كــام اســتخدم القانــون مصطلــح »ذوي االحتياجــات الخاصــة« 

خالفــا ملــا ورد يف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة للعــام 2007، وحصــن القانــون القــرارات اإلداريــة156، يف مخالفــة واضحــة للــامدة 

30 مــن القانــون األســاس الفلســطيني املعــدل، كــام أنــه مل يتــن مبــدأ مجانيــة التعليــم157. 

ــم العــايل يف  ــة التعلي ــة يف إعــامل الحــق يف مجاني ــم العــايل لســنة 1998 بشــكل واضــح ومحــدد مســؤولية الدول ــون التعلي ــج قان مل يعال

الجامعــات املصنفــة بحســب املــادة )10( مــن القانــون عــىل أنهــا جامعــات عامــة158، وعلــق موضــوع مســؤولية الدولــة بالوفــرة املاديــة 

لهــا159. فلــم يؤســس القانــون لألخــذ التدريجــي يف مجانيــة التعليــم العــايل اســتجابة ملــا نصــت عليــه الفقــرة )6( مــن التعليــق العــام رقــم 

13 للعــام 1999، واملتعلــق بالتوضيحــات التــي أوردتهــا لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق يف التعليــم الــواردة 

يف املــادة 13 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، وبخاصــة فيــام يخــص مبــدأ إمكانيــة االلتحــاق مــن 

الناحيــة االقتصاديــة. وكذلــك خــال القانــون مــن نــص يتعلــق بالتعليــم املهنــي والتقنــي ودمجــه بالتعليــم العــايل.    

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الرتبية والتعليم 

يرصــد هــذا املطلــب مــدى قيــام الحكومــة بواجبهــا يف إعــامل الحــق بالرتبيــة والتعليــم، مــن خــالل تطبيقهــا للمبــادئ )الســامت( األساســية 

األربــع لعمليــة التعليــم، تجاوبــا مــع مــا نصــت عليــه الفقــرة )6( مــن التعليــق العــام رقــم 13 للعــام 1999، واملتعلــق بالتوضيحــات التــي 

ــدويل الخــاص  ــواردة يف املــادة 13 مــن العهــد ال ــم ال ــة بشــأن الحــق يف التعلي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة الحقــوق االقتصادي ــا لجن أوردته

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، وبخاصــة فيــام يتعلــق بـــــ: أ. التوافــر. بــــــ. إمكانيــة االلتحــاق. جــــ. إمكانيــة القبــول. د. 

قابليــة التكيــف.

154.املادة )46( من قانون التعليم رقم )1( لسنة 2013.

155. املادة )47(، مصدر سابق.

156. املادة )3/29(، مصدر سابق.

157. املادة )2/29(، مصدر سابق. 

158.  يبلــغ عــدد الجامعــات العامــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة العــام 1967 تســع جامعــات؛ منهــا جامعتــان يف املحافظــات الجنوبيــة، وســت جامعــات يف املحافظــات الشــاملية، وجامعــة 

واحــدة تعمــل ضمــن نظــام التعليــم املفتــوح وهــي جامعــة القــدس املفتوحــة ولهــا فــروع تعليميــة يف كل مــن املحافظــات الشــاملية واملحافظــات الجنوبيــة، وباقــي الجامعــات التــي تقــع 

ضمــن هــذا التصنيــف هــي: جامعــة األزهــر، الجامعــة اإلســالمية، جامعــة القــدس، جامعــة الخليــل، جامعــة بوليتكنيــك فلســطن، جامعــة بيــت لحــم، جامعــة بــري زيــت، جامعــة النجــاح 

الوطنيــة.

159. تنــص املــادة )15( مــن قانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم العــايل عــىل »تتلقــى الجامعــات العامــة جــزءاً مــن الدعــم املــايل املتوفــر املخصــص للتعليــم العــايل وفقــاً لألنظمــة 

واملعايــري املعتمــدة مــن قبــل الــوزارة لهــذا الغــرض، عــىل أن تقــدم هــذه املؤسســات موازناتهــا وحســاباتها الختاميــة للــوزارة«.
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الفرع األول: ضعف االنفاق الحكومي عى  تطوير الرتبية والتعليم 

بلغــت حصــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــن موازنــة الحكومــة الفلســطينية قرابــة 720 مليــون دوالر امريــي، أي مــا نســبته )18.3 %( 

مــن إجــاميل النفقــات العامــة للموازنــة، يذهــب جلهــا )86.00 %( كرواتــب وأجــور ونفقــات تشــغيلية، ويُخصــص مــا نســبته )1.8 %( مــن 

موازنــة الــوزارة كنفقــات تطويريــة160، مــا يضــع العمليــة التعليميــة برمتهــا يف ظــروف غايــة يف الصعوبــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة 

للمــدارس، وبنــاء مــدارس و/أو إضافــة صفــوف مدرســية جديــدة.  وهــذا يؤثــر بشــكل ســلبي عــىل مبــدأ التوافــر الــذي يفــرتض أن تعمــل 

الدولــة عــىل توفــري مؤسســات وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــىل كل العنــارص التــي تحافــظ عــىل كرامــة اإلنســان وتدعــم حقــه 

يف تعليــم نوعــي، مبــا يف ذلــك توفــري مســتوى معيــي الئــق للعاملــن يف حقــل التعليــم.

االنقسام، جودة التعليم، غزة

ــة.  ــرية وخانقــة يف عــدد املعلمــن، ويف امليزاني ــة يف قطــاع غــزة مــن أزمــة كب ــة االنقســام »تعــاين املــدارس الحكومي بســبب حال

فهنــاك نقــص يف عــدد املعلمــن وصــل إىل قرابــة 800 مــدرس يف مختلــف التخصصــات، كــام تعمــل أكــث مــن 70 % مــن املــدارس 

ــف املعلمــن يف قطــاع غــزة للعــام  ــي عــن توظي ــق الوطن ــة التواف ــاع حكوم ــة واملســائية، بســبب امتن ــن الصباحي بنظــام الفرتت

الثالــث عــىل التــوايل«161. »وأدت أزمــة نقــص املصاريــف التشــغيلية للمــدارس الحكوميــة، الناتجــة عــن عــدم تحويــل الحكومــة 

لقيمــة هــذه املصاريــف إىل فــرع وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف قطــاع غــزة إىل متويــل املصاريــف التشــغيلية للمــدارس مــن 

ــات«، ومــن الرســوم املدرســية وبعــض التربعــات، والتــي يوفــر دخلهــا الحــد األدىن  خــالل دخــل املقاصــف املدرســية »الكفيتريي

ــام  ــون شــيكل، في ــة امللي ــة قراب ــي جمعــت مــن الطلب ــغ حجــم التربعــات الت ــل مــن احتياجــات هــذه املــدارس«162. وبل القلي

قدمــت »حكومــة غــزة« مبلــغ 136 الــف شــيكل يف العــام 2016 لصالــح موازنــة التعليــم163.

اقتــر دور حكومــة التوافــق الوطنــي عــىل تزويــد املــدارس يف قطــاع غــزة بنســخ عــن املنهــاج املــدريس يف بدايــة العــام الــدرايس 

الجديــد، وكتــب خاصــة باملكتبــات املدرســية، وقامــت برتميــم عــدد مــن املــدارس، وتزويــد مــدارس أخــرى ببعــض األثــاث واألجهزة 

ــربات164.  الخاصة باملخت

الفرع الثاين: ضعف البيئة التعليمية الازمة لكفاءة العملية التعليمية 

ــن  ــدد املعلم ــغ ع ــد بل ــدرايس 2015-2016165، فق ــام ال ــايل للع ــم الع ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي ــي أصدرته ــة الت ــات اإلحصائي ــق البيان ووف

ــاث،  ــة، و)22046( يف قطــاع غــزة. منهــم )26085( معلمــن ذكــور، و)40051( إن واملعلــامت )66136(، منهــم )43090( يف الضفــة الغربي

موزعــن عــىل املــدارس بحســب جهــة اإلرشاف مبعــدل )46226( معلــام ومعلمــة يف املــدارس الحكوميــة، و)11186( يف مــدارس االونــروا، 

و)8724( يف املــدارس الخاصة.كــام بلــغ معــدل عــدد الطلبــة يف املــدارس الحكوميــة )20.6( طالــب لــكل معلــم، و)29.2( طالــب لــكل معلــم 

يف مــدارس االونــروا، و)16.2( طالــب لــكل معلــم يف املــدارس الخاصــة.  وبلــغ معــدل عــدد الطــالب يف الشــعبة الصفيــة الواحــدة للمرحلــة 

األساســية )30.7(، ويف املرحلــة الثانويــة )25.7( طالــب لــكل شــعبة، حيــث كان املعــدل يف املــدارس الحكوميــة )29.3(، و)37.6( يف مــدارس 

االونــروا، و)22.4( طالــب لــكل شــعبة يف املــدارس الخاصــة.

160. قانــون املوازنــة العامــة الســنة املاليــة 2016، املنشــور عــىل صفحــة )4( يف عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم )117( بتاريــخ 2016/1/24. أنظــر أيضــا: الفريــق األهــيل لدعــم شــفافية املوازنــة 

العامــة، ورقــة تحليليــة حــول: املوازنــة العامــة 2016، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )امــان(، رام اللــه، كانــون الثاين/ينايــر 2016.

    http://alkhaleejonline.net/article 2016/9/24 ،161.  مقابلة صحفية مع زياد ثابت، وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة

162.  زياد ثابت، عام درايس جديد يف ظل حكومة الوفاق الوطني.  http://alresalah.ps/ar تاريخ 2016/11/12

163.  مقابلة، أكرم حامد، مدير عام الشؤون املالية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، 2017/02/28.

164.  مقابلة، أكرم حامد، املصدر السابق.

ــاض  ــدارس وري ــاءات امل ــدرايس 2015-2016، )احص ــام ال ــنوي للع ــوي الس ــايئ الرتب ــاب اإلحص ــاء، » الكت ــم االحص ــات، قس ــات واملعلوم ــرة الدراس ــوي، دائ ــط الرتب ــة للتخطي 165.اإلدارة العام

ــران 2016. ــايل، حزي ــم الع ــة والتعلي ــال(«، وزارة الرتبي األطف
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

مــن الواضــح أن هنــاك ارتفاعــا يف معــدل ارتفــاع يف عــدد الطلبــة لــكل معلــم أيضــا، فــال بــد مــن بــذل جهــد أكــرب مــن أجــل تخفيــض 

هــذه املعــدالت مــن أجــل رفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة يف املــدارس الحكوميــة، فكلــام انخفــض معــدل عــدد الطلبــة يف الشــعبة الصفيــة 

الواحــدة، وعــدد الطــالب للمعلــم الواحــد زادت قــدرة املعلــم عــىل التفاعــل والتواصــل مــع الطلبــة وارتفعــت قدرتهــم عــىل االســتيعاب 

والتفاعــل مــع املــدرس، مــام ينعكــس ايجابــا عــىل جــودة وكفــاءة التعليــم تحقيقــا ملبــدأ إمكانيــة القبــول، وتكافــؤ الفــرص وعدالــة العمليــة 

التعليميــة، ودعــام للحــق يف تعليــم نوعــي اســتجابة ملبــدأ التوافــر. ووفــق ذات االحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل 

للعــام الــدرايس 2015-2016، فــإن )91.2 %( مــن املــدارس الضفــة الغربيــة، و)90.0 %( مــن املــدارس يف قطــاع غــزة تحصــل عــىل امليــاه 

مــن الشــبكات العامــة. ونســبة )99.1 %( مــن مــدارس الضفــة الغربيــة و)99.3 %( مــن مــدارس قطــاع غــزة تحصــل عــىل الكهربــاء مــن 

ــة )36.6 %(، ويف قطــاع غــزة )84.4 %(.  ــغ نســبة املــدارس املرتبطــة بشــبكة الــرف الصحــي يف الضفــة الغربي الشــبكات العامــة.  وتبل

ومعــدل عــدد الطلبــة لــكل صنبــور مــاء هــو )33.6( طالــب يف الضفــة الغربيــة، )61.4( طالــب لــكل صنبــور ميــاه يف قطــاع غــزة. كــام 

أن معــدل عــدد الطلبــة للمرحــاض الواحــد يف مــدارس الضفــة الغربيــة هــو )30.2( طالــب لــكل مرحــاض، ويف قطــاع غــزة )41.2( طالــب 

لــكل مرحــاض. 

وفيــام يخــص البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا يف املــدارس الحكوميــة فهنــاك مــا نســبته )72.2 %( مــن املــدارس يف الضفــة الغربيــة مرتبطــة 

بشــبكة االنرتنــت، و)100 %( مــن مــدارس قطــاع غــزة. وبلــغ معــدل الطلبــة لــكل جهــاز حاســوب يف مــدارس الضفــة الغربيــة )17.5(، ويف 

قطــاع غــزة )51.8( طالــب لــكل جهــاز حاســوب، وبلغــت نســبة مختــربات الحاســوب يف مــدارس الضفــة الغربيــة )74.4 %(، ويف قطــاع 

غــزة )93.1 %(. ونســبة مختــربات العلــوم يف مــدارس الضفــة الغربيــة )69.5 %(، و)82.9 %( يف قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة املكتبــات يف 

مــدارس الضفــة الغربيــة )75.4 %(، و)87.1 %( يف قطــاع غــزة. مــن املالحــظ أن هنــاك حاجــة لتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة مبوضــوع 

امليــاه والــرف الصحــي يف املــدارس الحكوميــة، وكذلــك زيــادة نســبة املــدارس املرتبطــة بشــبكة االنرتنــت يف الضفــة الغربيــة، وتخفيــض 

نســبة الطلبــة لعــدد أجهــزة الحاســوب وبخاصــة يف قطــاع غــزة، كجــزء مهــم مــن تحســن البيئــة املدرســية، التــي تحافــظ عــىل الكرامــة 

اإلنســانية للطالــب، وتعمــل عــىل توفــري فــرص متكافئــة وعادلــة لجميــع الطلبــة.

الفرع الثالث: انتهاك الحق يف مجانية التعليم

ال زالــت األزمــة املاليــة مســتمرة يف الجامعــات التــي تُصنــف وفــق القانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم العــايل166، عــىل أنهــا 

جامعــات عامــة167، حيــث يبلــغ عددهــا تســع جامعــات168؛ منهــا جامعتــان يف قطــاع غــزة، وســت جامعــات يف الضفــة الغربيــة، وجامعــة 

واحــدة تعمــل ضمــن نظــام التعليــم املفتــوح وهــي جامعــة القــدس املفتوحــة.  وتشــكل نســبة الطلبــة امللتحقــن يف هــذه الجامعــات 

قرابــة 78 % مــن مجمــوع طلبــة الجامعــات الفلســطينية، وتقــدر نســبة العجــر التقريبيــة يف ميزانيــة الجامعــات العامة مــا بــن )50-20 %(169.

منــذ العــام 2002، قامــت الحكومــة الفلســطينية بتخصيــص مبلــغ 20 مليــون دوالر ضمــن موازنتهــا لدعــم ميزانيــة الجامعــات الفلســطينية 

ســنويا، يتــم توزيعهــا وفقــا لآلليــة التــي يقرهــا مجلــس التعليــم العــايل. وبعـــد االنتخابــات الترشيعيــة يف العــام 2006، توقفــت مســاعدات 

الســلطة عــن الوصــول إىل الجامعــات كنتيجــة لألزمــة التــي شـــملت مؤسســاتها كافـــة بتوقــف االحتــالل عــن تحويــل األمــوال وعائــدات 

الرائــب املســتحقة للســلطة، وتوقــف املســاعدات األوروبيــة170.  ويف العــام 2009، تــم رفــع املبلــغ مــن 20 مليــون إىل 34 مليــون دوالر، 

ــغ  ــن املبل ــط م ــم رصف حــواىل 60 % فق ــه ويف معظــم الحــاالت، كان يت ــك فإن ــع ذل ــام 2010، وم ــون دوالر يف الع ــم إىل 40 ملي ــن ث وم

166. املادة )10( من قانون رقم )11( لسنة 1998 بشأن التعليم العايل

167.الجامعــات العامــة: هــي تلــك الجامعــات التــي أسســت قبــل إنشــاء الســلطة الفلســطينية، وهــي ليســت حكوميــة وليســت خاصــة، وال تهــدف إىل الربــح، وتتمتــع باســتقاللية إداريــة وماليــة، 

ولكنهــا يف الوقــت نفســه تتلقــى جــزءا مــن متويلهــا مــن موازنــة الحكومــة الفلســطينية. 

168.الجامعــات التــي تقــع ضمــن تصنيــف الجامعــات العامــة هــي: جامعــة األزهــر، الجامعــة اإلســالمية، جامعــة القــدس، جامعــة الخليــل، جامعــة بوليتكنيــك فلســطن، جامعــة بيــت لحــم، 

جامعــة بــري زيــت، جامعــة النجــاح الوطنيــة، جامعــة القــدس املفتوحــة. 

169. مقابلة  باحث الهيئة مع الدكتور أمجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اجريت بتاريخ 2016/12/05. 

170. تقرير »تطوير وإصالح التعليم العايل الفلسطيني: اإلشكاليات واآلثار املستقبلية«،  املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعامر )بكدار(، دائرة السياسات االقتصادية، » 2009.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

املخصــص، وتناقصــت نســبة الدعــم الحكومــي الفعــيل للجامعــات يف االعــوام التــي تلــت العــام 2010، إىل أقــل مــن نســبة 60 171%. 

إن ضعــف اإلمكانيــات املاليــة للجامعــات، وعــدم قــدرة الحكومــة عــىل توفــري الدعــم املــايل الــالزم لســد العجــز املرتاكــم يف موازناتهــا، يؤثــر 

بشــكل مبــارش عــىل مبــدأ إمكانيــة االلتحــاق ببعــده االقتصــادي، وببعــده التمييــزي أيضــا بحيــث لــن تتمكــن الفئــات الضعيفــة بحكــم 

القانــون والواقــع مــن االلتحــاق بالتعليــم العــايل بنــاء عــىل الكفــاءة. كــام أن العجــز املــايل يؤثــر عــىل مبــدأ التوافــر يف التعليــم مــن حيــث 

عــدم قــدرة الجامعــات عــىل الحفــاظ عــىل تعليــم وبنيــة تحتيــة بجــودة عاليــة تحافــظ عــىل مخرجــات التعليــم مبــا يتناســب والتقــدم 

التكنولوجــي والعلمــي الحاصــل.

الفرع الرابع: انتهاك حق الفئات الضعيفة واملهمشة يف الرتبية والتعليم 

تفيــد املعطيــات املتوفــرة  لــدى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بــأن نســبة ريــاض األطفــال التابعــة للحكومــة ال تتجــاوز )1.3 %( مــن العــدد 

االجــاميل لريــاض األطفــال172.  هــذا العــدد املتــدين لريــاض األطفــال التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل فيــه انتهــاك ملبــدأي التوافــر 

وااللتحــاق، مــا يوجــب عــىل الدولــة أن تســعى إىل زيــادة عــدد ريــاض األطفــال الحكوميــة ضمــن برنامــج تعليمــي يكــون مناســبا شــكال 

وجوهــرا وجــودة لهــذه الفئــة، ومالمئــا مــن الناحيــة الثقافيــة تتوفــر فيــه املعايــري املطلوبــة لتحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة تجاوبــا 

مــع مبــدأ إمكانيــة القبــول التــي تعتــرب أحــد املبــادئ األساســية لعمليــة التعليــم.

ويف توفــري التعليــم املناســب لفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن نســبة املندمجــن يف املــدارس الحكوميــة تقــل عــن واحــد يف املئــة أي قرابــة 

)7635( شــخصا مــن ذوي اإلعاقــة، منهــم )5231( يف الضفــة الغربيــة، و)2404 %( يف قطــاع غــزة.  توفــر )61.7 %( مــن املــدارس الحكوميــة 

يف الضفــة الغربيــة، و)71.9 %( مــن مــدارس قطــاع غــزة الحكوميــة مراحيــض خاصــة لــذوي اإلعاقــة. و)48.4 %( مــن املــدارس الحكوميــة 

يف الضفــة الغربيــة، و)74.7 %( مــن مــدارس قطــاع غــزة توفــر منحــدرات خاصــة لــذوي اإلعاقــة الحركيــة.  إن نســبة االلتحــاق يف املــدارس 

الحكوميــة لألشــخاص ذوي االعاقــة هــي متدنيــة جــدا، وهــذا عــىل األغلــب مرتبــط بضعــف البنيــة التحتيــة الخاصــة مبســاعدة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة للحصــول عــىل حقهــم يف التعليــم، فهــذه البنيــة وبحاجــة إىل تطويــر ليــس فقــط مــن ناحيــة توفــري التجهيــزات املســاعدة، 

بــل أيضــا مــن ناحيــة إعــامل مبــدأ الوصــول املــادي املرتبــط مببــدأ إمكانيــة االلتحــاق للشــخص املعــاق إىل املدرســة بحيــث يكــون املوقــع 

الجغــرايف للمدرســة املجهــزة ممكنــاً لوصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليــه بيــرس، وأيضــا ال بــد مــن برامــج توعيــة وبنــاء قــدرات الــكادر 

التعليمــي  للتعامــل مــع االشــخاص ذوي اإلعاقــة واحتياجاتهــم تعتمدهــا الجهــات الحكوميــة ذات االختصــاص لحــث األهــايل واألشــخاص 

ذوي االعاقــة لاللتحــاق بالتعليــم كحــق متكينــي يؤهلهــم لالندمــاج التــام يف املجتمــع. ويف ســبيل إعــامل الحــق يف الرتبيــة التعليــم للفئــات 

املهمشــة والضعيفــة بحكــم القانــون والواقــع ال بــد للحكومــة أن تأخــذ بعــن االعتبــار يف سياســاتها وإجراءاتهــا املبــادئ األساســية للحــق 

يف التعليــم ألن األخــذ بهــذه املبــادئ يشــكل إحــدى الخطــوات الهامــة للحــد مــن االنتهــاكات الواقعــة عــىل الفئــات الضعيفــة واملهمشــة 

بشــكل خــاص.

الفرع الخامس: قصور املنهاج املدريس يف الرتبية والتعليم عى حقوق اإلنسان

يخضــع املنهــاج املــدريس لعمليــة تحديــث بــدأت بطــرح منهــاج جديــد للعــام الــدرايس 2016-2017، للصفــوف مــن األول وحتــى الرابــع 

األســايس، ويوجــه للمنهــاج املــدريس بشــكل عــام العديــد مــن االنتقــادات، فــال زال املنهــاج الفلســطيني بحاجــة إىل تضمينــه مبــادئ حقــوق 

ــا بشــكل واضــح وســلس ومعــرب، كــاّم ونوعــا، يف الكتــب املدرســية املقــررة، باعتبارهــا تربيــة »قيميــة« وليســت  اإلنســان وعكســها قيمي

»معرفيــة«، والعمــل عــىل تحييــد املضامــن املنافيــة لحقــوق اإلنســان أو التــي تتضمــن تنميطــا لصــورة املــرأة يف الكتــب املدرســية، وضــامن 

تناســق وانســجام وترابــط كامــل بــن الكتــب املدرســية املقــررة للمراحــل كافــة يف الجانــب املتعلــق بالتعليــم والرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان 

يف املنهــاج املــدريس. 

171. مقابلة باحث الهيئة مع الدكتور أمجد برهم، رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية اجريت بتاريخ 2016/12/05.

172. أنظر التقرير السنوي  لوضع حقوق االنسان رقم )21( لسنة 2015، الصادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، ص: 312-311.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

كــام أن هنــاك حاجــة إىل تصميــم منهــاج مــدريس متكامــل قائــم عــىل أســاس احــرتام حقــوق اإلنســان، حيــث إن املنهــاج املــدريس يلعــب 

دوراً رئيســاً يف تشــكيل ثقافــة جمعيــة ويف عمليــة تغيــري أمنــاط الســلوك وبنــاء القيــم، لذلــك يُعــول عليــه كثــريا يف إعــادة تشــكيل املجتمــع 

وتوجيهــه نحــو الغايــات املرجــوة مــن التعليــم والرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان واملتمثلــة أساســا يف صــون الكرامــة اإلنســانية واحرتامهــا، 

والحريــة، واملســاوة وعــدم التمييــز، واحــرتام التنــوع واالختــالف.

الفرع السادس: الترسب من املدارس

بلغــت نســبة التــرسب الكليــة مــن املــدارس )1.36 %(، وتبلــغ نســبة التــرسب يف الضفــة الغربيــة )1.06 %( ويف قطــاع غــزة )1.79 %(، 

وتبلــغ نســبة التــرسب الــكيل لــدى اإلنــاث )1.18 %( وعنــد الذكــور )1.54 %(، وتبلــغ نســبة التــرسب يف املرحلــة الثانويــة )1.96 %( منهــا 

)2.85 %( يف الضفــة الغربيــة، و)0.68 %( يف قطــاع غــزة. وكانــت أدىن نســبة تــرسب يف الفــرع الصناعــي حيــث بلغــت قرابــة )1.30 %(، 

وأعــىل نســبة تــرسب كانــت يف الفــرع األديب فبلغــت قرابــة )4.0 %(.

الشكل رقم )01( : الترسب بحسب الجنس

يعــّد التــرسب مــن املــدراس مشــكلة قدميــة مرتبطــة بواقــع الفقــر والبطالــة الــذي يدفــع الطلبــة األشــد فقــرا وحاجــة إىل تــرك مقاعــد 

الدراســة والتوجــه إىل ســوق العمــل، أو يدفــع بالطالبــات إىل التخــيل عــن دراســتهن إمــا لعــدم القــدرة املاديــة، أو مــن أجــل الــزواج املبكــر. 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أحــد أســباب التــرسب املــدريس مرتبــط بالتحصيــل املتــدين للطالــب و/أو عــدم وجــود خيــارات امامــه ملواصلــة 

تعليمــه التقنــي أو املهنــي، وقــد يكــون ضعــف البنيــة التحتيــة وصعوبــة الوصــول واالكتظــاظ أيضــا أســباباً حقيقيــة تدفــع إىل التــرسب 

املــدريس، وبخاصــة يف املناطــق البعيــدة عــن املراكــز الحريــة، واألشــد فقــراً.

الفرع السابع: الشكاوى التي تلقتها الهيئة عى انتهاك الحق يف الرتبية والتعليم

تلقــت الهيئــة )49( شــكوى تضمنــت ادعــاءات بانتهــاكات للحــق يف الرتبيــة والتعليــم عــىل عــدد مــن املؤسســات والــوزارات، منهــا )32( 

شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)17( يف قطــاع غــزة. وكان مــن بــن هــذا العــدد )21( شــكوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.  كانــت 

ــة، بحكــم إمــا معالجتهــا ملوضــوع الشــكوى، أو اســتنادها يف  ــة بشــكل عــام مرضي ــردود التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربي طبيعــة ال

التعامــل معهــا إىل األنظمــة والقوانــن، وتضمــن الــردود لتوضيحــات مقبولــة، وهــذا يعكــس حــرص وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل عــىل 

متابعــة الشــكاوى التــي تصلهــا مــن الهيئــة، وأيضــا يعكــس مــدى التعــاون مــا بــن الــوزارة والهيئــة الــذي ميتــد إىل أكــث مــن موضــوع 

يف نطــاق عمــل املؤسســتن. يف حــن كانــت الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن جامعــة األقــى منطيــة حيــث أخلــت الجامعــة مســؤوليتها 

وأحالتهــا إىل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، بينــام جــاء رد الجامعــة اإلســالمية مرتكــزا عــىل أنظمــة الجامعــة الداخليــة ووثائــق تثبــت صحــة 

قــرارات الجامعــة، واســتعدادها للتعــاون واملتابعــة مــع الهيئــة.
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 قصور المنھاج المدرسي في التربیة والتعلیم على حقوق اإلنسان الفرع الخامس:

، للصفوف 2017-2016یخضع المنھاج المدرسي لعملیة تحدیث بدأت بطرح منھاج جدید للعام الدراسي 
االنتقادات، فال زال المنھاج وحتى الرابع األساسي، ویوجھ للمنھاج المدرسي بشكل عام العدید من ول األمن 

ا ونوعا، الفلسطیني بحاجة إلى تضمینھ مبادئ حقوق اإلنسان وعكسھا قیمیا بشكل واضح وسلس ومعبر، كمّ 
والعمل على تحیید المضامین  ،"في الكتب المدرسیة المقررة، باعتبارھا تربیة "قیمیة" ولیست "معرفیة

ا لصورة المرأة في الكتب المدرسیة، وضمان تناسق وانسجام المنافیة لحقوق اإلنسان أو التي تتضمن تنمیط
في الجانب المتعلق بالتعلیم والتربیة على حقوق مراحل كافة للوترابط كامل بین الكتب المدرسیة المقررة 

 اإلنسان في المنھاج المدرسي. 

ن إسان، حیث كما أن ھناك حاجة إلى تصمیم منھاج مدرسي متكامل قائم على أساس احترام حقوق اإلن
في تشكیل ثقافة جمعیة وفي عملیة تغییر أنماط السلوك وبناء القیم، لذلك  رئیساً  المنھاج المدرسي یلعب دوراً 

یُعول علیھ كثیرا في إعادة تشكیل المجتمع وتوجیھھ نحو الغایات المرجوة من التعلیم والتربیة على حقوق 
، والحریة، والمساوة وعدم التمییز، واحترام ھاواحترام نیةاإلنسان والمتمثلة أساسا في صون الكرامة اإلنسا

 التنوع واالختالف.

 

 التسرب من المدارس الفرع السادس:

) وفي %1.06)، وتبلغ نسبة التسرب في الضفة الغربیة (%1.36بلغت نسبة التسرب الكلیة من المدارس (
)، وتبلغ %1.54) وعند الذكور (%1.18)، وتبلغ نسبة التسرب الكلي لدى اإلناث (%1.79قطاع غزة (
) في قطاع %0.68) في الضفة الغربیة، و(%2.85) منھا (%1.96في المرحلة الثانویة ( نسبة التسرب

)، وأعلى نسبة تسرب كانت %1.30وكانت أدنى نسبة تسرب في الفرع الصناعي حیث بلغت قرابة ( غزة.
 ).%4.0لفرع األدبي فبلغت قرابة (في ا

 التسرب بحسب الجنس: ) 01الشكل رقم (

                              
 

قدیمة مرتبطة بواقع الفقر والبطالة الذي یدفع الطلبة األشد فقرا وحاجة إلى مشكلة التسرب من المدراس  یعدّ 
ستھن إما لعدم القدرة ترك مقاعد الدراسة والتوجھ إلى سوق العمل، أو یدفع بالطالبات إلى التخلي عن درا

 الزواج المبكر. جل أالمادیة، أو من 

فإن أحد أسباب التسرب المدرسي مرتبط بالتحصیل المتدني للطالب و/أو عدم وجود خرى أومن ناحیة 
وقد یكون ضعف البنیة التحتیة وصعوبة الوصول  ،خیارات امامھ لمواصلة تعلیمھ التقني أو المھني

ن المراكز قیقیة تدفع إلى التسرب المدرسي، وبخاصة في المناطق البعیدة عح اً واالكتظاظ أیضا أسباب
 .الحضریة، واألشد فقراً 

 

 الشكاوى التي تلقتھا الھیئة على انتھاك الحق في التربیة والتعلیم الفرع السابع:
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

الشكل رقم )02( : الشكاوى عى انتهاك الحق يف الرتبية والتعليم 

توزعــت طبيعــة الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل فصــل أو وقــف عــن الخدمــة مبعــدل )1( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)7( يف قطــاع 

غــزة. و)7( شــكاوى تخــص الحريــات األكادمييــة منهــا )5( يف قطــاع غــزة173 . و)2( شــكوى يف الضفــة الغربيــة. و)2( شــكوى تخــص حــق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف توفــري التعليــم املناســب، و)2( شــكوى تتعلــق بحقهــم بالتعيــن يف وزارة الرتبيــة والتعليــم، و)1( شــكوى بحــق 

نــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف متابعــة تعليمهــم، و)1( شــكوى ملطالبــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل برتخيــص روضــة أطفــال يف منطقة 

نائيــة يف الضفــة الغربيــة. وباقــي الشــكاوى التــي وصلــت إىل الهيئــة كانــت تتعلــق مبطالبــة وزارة الرتبيــة والتعليــم إمــا باســتحقاقات ماليــة 

وإداريــة، أو اعرتاضــات عــىل قــرارات إداريــة بحقهــم، وغريهــا.

مــن املالحــظ أن الكــم األكــرب مــن الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون لهــا عالقة بحقوقهــم املاليــة واالداريــة كموظفــن يف املجــال التعليمي، 

وأن عــدد الشــكاوى املتعلقــة بجــودة التعليــم، وكفايتــه، ووفرتــه، وبنيتــه التحتيــة، واملناهــج وغريهــا مــن القضايــا ذات العالقــة مبضمــون 

العمليــة التعليميــة ومكوناتهــا، تــكاد ال تذكــر، وهــذا قــد يــؤرش عــىل ضعــف معرفــة املواطــن مبســؤوليات الدولــة تجــاه حقــه يف الرتبيــة 

والتعليــم كحــق أســايس متكينــي، مــا يتطلــب مــن الجهــات الحكوميــة بشــكل أســايس، والجهــات األهليــة العمــل عــىل توعيــة املواطــن بهــذا 

الحــق يف ســبيل تحســن الرقابــة واملســاءلة وعكســها بجــودة الشــكاوى املقدمــة ســواء إىل الهيئــة أو إىل الــوزارة أو إىل أيــة جهــة أخــرى ذات 

اختصــاص مــا يســاعد عــىل تحســن أداء الحكومــة يف إعــامل الحــق يف الرتبيــة والتعليــم. 

173. مــن ضمــن الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف قطــاع غــزة، كان هنــاك )5( شــكاوى تتعلــق بوقــف موظفــن عــن العمــل يف جامعــة األقــى عــىل خلفيــة مشــاركتهم يف وقفــة احتجاجيــة، 

وهــذا ميــس بالحريــات االكادمييــة لذلــك تــم احتســابهم مرتــن: مــرة يف تصنيــف الوقــف عــن الخدمــة ومــرة يف تصنيــف انتهــاك الحريــات األكادمييــة.
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سات ) شكوى تضمنت ادعاءات بانتھاكات للحق في التربیة والتعلیم على عدد من المؤس49تلقت الھیئة (
) 21) في قطاع غزة. وكان من بین ھذا العدد (17) شكوى في الضفة الغربیة، و(32والوزارات، منھا (

   شكوى على وزارة التربیة والتعلیم العالي.
كانت طبیعة الردود التي تلقتھا الھیئة في الضفة الغربیة بشكل عام مرضیة، بحكم إما معالجتھا لموضوع 

تعامل معھا إلى األنظمة والقوانین، وتضمین الردود لتوضیحات مقبولة، وھذا الشكوى، أو استنادھا في ال
یعكس حرص وزارة التربیة والتعلیم العالي على متابعة الشكاوى التي تصلھا من الھیئة، وأیضا یعكس مدى 

 التعاون ما بین الوزارة والھیئة الذي یمتد إلى أكثر من موضوع في نطاق عمل المؤسستین. 
الردود التي تلقتھا الھیئة من جامعة األقصى نمطیة حیث أخلت الجامعة مسؤولیتھا وأحالتھا  تانفي حین ك

أنظمة الجامعة الداخلیة لى عاإلسالمیة مرتكزا لجامعة اإلى وزارة التربیة والتعلیم العالي، بینما جاء رد 
 ئة.ووثائق تثبت صحة قرارات الجامعة، واستعدادھا للتعاون والمتابعة مع الھی

 

 الشكاوى على انتھاك الحق في التربیة والتعلیم ) : 02الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الشكاوى التي تلقتھا  توزعت طبیعة 
أو وقف عن الخدمة  الھیئة على فصل 

منھا كادیمیة األ) شكاوى تخص الحریات 7) في قطاع غزة. و(7) شكوى في الضفة الغربیة، و(1بمعدل (
) شكوى تخص حق األشخاص ذوي اإلعاقة 2شكوى في الضفة الغربیة. و( )2و(.  168) في قطاع غزة5(

) شكوى بحق 1) شكوى تتعلق بحقھم بالتعیین في وزارة التربیة والتعلیم، و(2في توفیر التعلیم المناسب، و(
) شكوى لمطالبة وزارة التربیة والتعلیم العالي 1نزالء مراكز اإلصالح والتأھیل في متابعة تعلیمھم، و(

ترخیص روضة أطفال في منطقة نائیة في الضفة الغربیة. وباقي الشكاوى التي وصلت إلى الھیئة كانت ب
تتعلق بمطالبة وزارة التربیة والتعلیم إما باستحقاقات مالیة وإداریة، أو اعتراضات على قرارات إداریة 

 بحقھم، وغیرھا.
المالیة واالداریة طنون لھا عالقة بحقوقھم من المالحظ أن الكم األكبر من الشكاوى التي یقدمھا الموا

أن عدد الشكاوى المتعلقة بجودة التعلیم، وكفایتھ، ووفرتھ، وبنیتھ التحتیة، كموظفین في المجال التعلیمي، و
والمناھج وغیرھا من القضایا ذات العالقة بمضمون العملیة التعلیمیة ومكوناتھا، تكاد ال تذكر، وھذا قد یؤشر 

ة المواطن بمسؤولیات الدولة تجاه حقھ في التربیة والتعلیم كحق أساسي تمكیني، ما یتطلب على ضعف معرف
من الجھات الحكومیة بشكل أساسي، والجھات األھلیة العمل على توعیة المواطن بھذا الحق في سبیل تحسین 

 وعكسھا بجودة الشكاوى لة ءوالمساالرقابة 
داء أما یساعد على تحسین ختصاص اجھة أخرى ذات  ةأو إلى أی المقدمة سواء إلى الھیئة أو إلى الوزارة

 الحكومة في إعمال الحق في التربیة والتعلیم. 
 

																																																													
لفیة ) شكاوى تتعلق بوقف موظفین عن العمل في جامعة األقصى على خ5من ضمن الشكاوى التي تلقتھا الھیئة في قطاع غزة، كان ھناك (. 168

تھاك مشاركتھم في وقفة احتجاجیة، وھذا یمس بالحریات االكادیمیة لذلك تم احتسابھم مرتین: مرة في تصنیف الوقف عن الخدمة ومرة في تصنیف ان
 الحریات األكادیمیة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

أزمة جامعة األقىص 

بقــرار صــدر عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف شــهر آب 2016، تــم ســحب االعــرتاف بالشــهادات الصــادرة عــن 

جامعــة األقــى يف قطــاع غــزة، وعقــب هــذا القــرار تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى ســواء مــن الطلبــة تخــص 

االعــرتاف بشــهاداتهم، أو مــن طــرف عاملــن تتعلــق بانتهــاكات لحقوقهــم، وقامــت الهيئــة مبتابعــة الشــكاوى، كــام 

ــار أن اســتمرارها يؤثــر بشــكل مبــارش عــىل الحــق يف التعليــم، وميــس حقــوق رشيحــة  تابعــت أزمــة الجامعــة باعتب

ــة،  ــب وطالب ــف طال ــواىل )26( ال ــم بح ــدر عدده ــن يق ــة، الذي ــوف الجامع ــجلن يف كش ــالب املس ــن الط ــعة م واس

وتعتــرب أقســاطها منخفضــة مقارنــة مــع الجامعــات األخــرى يف قطــاع غــزة، عــدا تنــوع وتعــدد التخصصــات واملســاقات 

الدراســية فيهــا مــا ميكــن آالف الطــالب، وبخاصــة مــن الفئــات محــدودة الدخــل والفقــرية مــن الوصــول لحقهــم يف 

التعليــم العــايل. 

ومتابعــة لهــذه األزمــة، عقــدت الهيئــة عــدة اجتامعــات مــع األطــراف ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة، 

وأرســلت عــددا مــن الرســائل، منهــا رســالة إىل رئيــس الــوزراء وأخــرى إىل وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل طالبــت مــن 

خاللهــام »مبعالجــة رسيعــة وفاعلــه إليجــاد حــل يتناســب مــع حاميــة الحــق يف التعليــم العــايل، وضــامن االســتقرار 

ــة  ــن مصادق ــة تضم ــة بديل ــاد آلي ــامت »بإيج ــدار تعلي ــىل إص ــل ع ــى«، والعم ــة األق ــي واإلداري يف جامع األكادمي

الشــهادات الجامعيــة للخريجــن، وذلــك احرتامــاً لحقهــم يف الحصــول عــىل شــهاداتهم مبعــزل عــن الخالفات السياســية«، 

لكــن لألســف أنتهــى العــام 2016، دون إيجــاد حــل مناســب ألزمــة جامعــة األقــى مــا يهــدد حقــوق طلبــة الجامعــة، 

ومساســا بحقــوق بعــض العاملــن فيهــا مــن أكادمييــن واداريــن.

املطلب الثالث: السياسات والتدابي واإلجراءات املتخذة لتعزيز الحق يف الرتبية والتعليم 

يرصــد هــذا املطلــب، السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات الرســمية ذات العالقــة بهــدف حاميــة الحــق يف الرتبيــة 

والتعليــم.

الفرع األول: السياسات واإلجراءات والتدابي املّتخذة يف سبيل تحسني نوعية التعليم

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول السياســات واإلجــراءات والتدابــري التــي وضعتهــا الــوزارة 

لتحســن نوعيــة التعليــم، أفــادت الــوزارة بأنهــا عملــت عــىل زيــادة الفــرص املتاحــة يف هــذا القطــاع مــن خــالل زيــادة عــدد الصفــوف يف 

املــدارس الحكوميــة، وتأهيــل الطواقــم العاملــة فيهــا، وتــم العمــل عــىل رفــع مؤهــالت املربيــات العامــالت يف ريــاض األطفــال، وتطويــر 

معايــري تأهيــل مربيــات ريــاض األطفــال، وتدريــب املربيــات واملرشفــات مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل. وأنجــز العمــل عــىل تقويم 

املســودة النهائيــة لإلطــار العــام ملناهــج ريــاض األطفــال مبــا يتناســب مــع احتياجــات األطفــال، والعمــل جــاٍر مــن أجــل االنتهــاء مــن وضــع 

الدليــل الوطنــي ملربيــات ريــاض األطفــال. ويف قطــاع التعليــم العــام، اســتمر النقــاش حــول مســودة مــرشوع قــرار بقانــون الرتبيــة والتعليــم 

العــام التــي ســبق أن تــم طرحهــا يف العــام 2015، ولغايــة اآلن مل تتــم املصادقــة عليهــا مــن قبــل الرئيــس. 

وقامــت الهيئــة بوضــع مالحظاتهــا عــىل املســّودة املحدثــة بالقــرار بقانــون التــي صــدرت خــالل العــام 2016، وتجســدت مالحظاتهــا يف 

االلتــزام مبجانيــة التعليــم العــام، ورضورة أن تتضمــن املســودة بشــكل واضــح ورصيــح حريــة االعتقــاد والتــداول الحــر لألفــكار، والحــق 

يف الــرأي التعبــري، واحــرتام وحاميــة التنــوع الثقــايف والفكــري لألفــراد واملجموعــات، واملســاواة وعــدم التمييــز، وحقــوق األقليــات، وتعزيــز 

ــف  ــح العن ــة، ورضورة أن تحظــر املســودة بشــكل رصي ــم كاف ــز يف التعلي ــؤ الفــرص والغــاء أشــكال التميي ــدأ تكاف ــق مب املســاواة وتحقي

)الجســدي، النفــي، املعنــوي( يف املــدارس واملعاقبــة عليــه. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

ــه الوصــول إىل نظــام  ــذي مــن ضمــن أهداف ــم174 ، وال ــز لدعــم التعلي ــدوق اإلنجــاز والتمي ــون خــاص بصن ــرار بقان ــم إصــدار ق ــك ت كذل

تعليمــي أكــث تحفيــزا وتقديــرا لإلبــداع والتميــز التعليمــي والرتبــوي، واستكشــاف ودمــج وتبنــي املبــادرات والنــامذج التعليميــة والرتبويــة 

الخالقــة، وتحويلهــا إىل مــوارد للتعلــم، وتعزيــز مكانــة العاملــن واملهتمــن بالتعليــم وتحســن وضعهــم االقتصــادي، ومكافــأة املتميزيــن مــن 

املوظفــن والعاملــن يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة لعمــل الصنــدوق.

ــاء  ــص بإنش ــح الرتاخي ــن »من ــف ع ــم التوق ــه ت ــرارا175،  مبوجب ــايل ق ــم الع ــة والتعلي ــر الرتبي ــدر وزي ــد أص ــايل فق ــم الع ــاع التعلي ويف قط

مؤسســات تعليــم عــال فلســطينية جديــدة، إال مــن يتقــدم بربامــج واختصاصــات مختلفــة عــن تلــك املطروحــة يف الجامعــات الفلســطينية 

ــا عــىل  ــة بوضــع مالحظاته ــد قامــت الهيئ ــايل، وق ــم الع ــم ) ( بشــأن التعلي ــون رق ــرار بقان ــم طــرح مســّودة مــرشوع ق ــام ت ــة«. ك قاطب

ــا واحــرتام  ــة اإلنســانية وصونه ــة الكرام ــم العــايل عــىل حامي ــد ألهــداف التعلي ــة بــرورة أن تشــتمل املســّودة يف تحدي املســودة موصي

ــة  ــة، واعطــاء مســاحة أوســع لحري ــة واالخالقي ــز القيــم الروحي ــة وحقــوق التأليــف، وتعزي ــة الفكري ــة امللكي ــة واملســاوة، وحامي التعددي

الفكــر والوجــدان، وأن تتضمــن املســودة تحديــدا للخطــوط العامــة للمعايــري الواجــب اتباعهــا يف منــح الرتاخيــص للربامــج األكادمييــة يف 

مؤسســات التعليــم العــايل، ورضورة تحديــد كيفيــة تشــكيل وعضويــة مجلــس التعليــم العــايل. وبحســب الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة أيضــا 

مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، فــإن الــوزارة  أفــات بأنهــا قامــت باعــادة هيكلــة املــدارس وفقــاً لفئــات الصفــوف مــن )1-4( ومــن 

)5-9( ومــن )10-12(، وطــورت مناهــج الصفــوف مــن االول إىل الرابــع األســايس. 

كــام أصــدر وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل تعليــامت هدفــت إىل تنظيــم معادلــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة ألنظمــة أجنبيــة بشــهادة 

الدراســة الثانويــة العامــة الفلســطينية، ونظمــت أيضــا األســس ملعادلــة شــهادات ثانويــة عامــة أجنبيــة مــن خــارج فلســطن وفــق رشوط 

عامــة وموحــدة. وعملــت عــىل تحديــد آليــات للتعــاون مــع املجتمــع الــدويل يف حاميــة الحــق يف التعليــم لجميــع الفلســطينين يف منطقــة 

»ج« ويف القــدس الرشقيــة176. ويف قطــاع التعليــم املهنــي، أفــادت الــوزارة بأنهــا تعمــل عــىل تنفيــذ سياســات لتحســن وتطويــر هــذا القطــاع 

مبــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل. ويف قطــاع التعليــم غــري النظامــي التــي تــرشف عليــه الــوزارة بشــكل محــدود أفــادت الــوزارة 

بأنهــا تعمــل عــىل تطويــر هــذا القطــاع مــن خــالل العمــل عــىل خفــض معــدل األميــة، وزيــادة نســبة الدارســن يف التعليــم املــوازي، وزيــادة 

ــة واملهمشــة  ــات الضعيف ــم للفئ ــري التعلي ــوازي. ويف توف ــم امل ــار والتعلي ــم الكب ــة وتعلي ــج محــو األمي ــن يف برام نســبة املعلمــن واملرشف

أفــادت الــوزارة  بأنهــا تعمــل عــىل توفــري صفــوف محــو أميــة لإلنــاث والذكــور177، وعــىل خفــض نســبة األميــة بــن الجنســن، ومواصلــة 

دمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف املــدارس الحكوميــة، ومواءمــة األبنيــة املدرســية واألنظمــة التعليميــة واملناهــج للطلبــة ذوي اإلعاقــة الحركيــة 

والبريــة. 

الفرع الثاين: السياسات واإلجراءات والتدابي املتخذة يف سبيل تعميم التعليم املهني والتقني ودعمه

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــرارا يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2016/05/17، يحمــل الرقــم )17/103/04/م.و/ر.ح( وينــص عــىل 

املصادقــة عــىل خطــة دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام، طالبــا مــن الجهــات ذات العالقــة تنفيــذ القــرار كل فيــام يخصــه. 

ومــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل178 حــول ســبيل تعميــم التعليــم املهنــي والتقنــي ودعمــه، فقــد 

174. قرار بقانون رقم )9( لسنة 2016، بشأن صندوق اإلنجاز والتميز لدعم التعليم، صدر بتاريخ 2016/02/23، ونرش يف العدد 119، من الوقائع الفلسطينية.

ــر الرتبيــة والتعليــم العــايل رقــم )1( لســنة 2016، بشــأن ترخيــص إنشــاء مؤسســات تعليــم عــايل فلســطينية، صــدر بتاريــخ 2016/02/10، ونــرش يف العــدد 119، مــن الوقائــع  175. قــرار وزي

الفلســطينية.

176. تعليــامت رقــم )1( لســنة 2016، بشــأن معادلــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة ألنظمــة أجنبيــة بشــهادة الدراســة الثانويــة العامــة الفلســطينية، صــدرت هــذه التعليــامت عــن وزيــر 

الرتبيــة والتعليــم العــايل بتاريــخ 2016/07/20، ونــرشت يف العــدد 123، مــن الوقائــع الفلســطينية.

177 . تشــري بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2015 بــأن نســبة معــدالت االميــة قــد وصلــت إىل )3.35 %(، حيــث كانــت يف الضفــة الغربيــة )3.5 %(، ويف قطــاع غــزة إىل 

)3.00 %(، وكانــت نســبة األميــة مرتفعــة بــن اإلنــاث مبعــدل )5.1 %( وانخفضــت عنــد الذكــور إىل )1.5 %(. ووصلــت معــدالت األميــة يف التجمعــات الريفيــة إىل )3.3 %(، ويف التجمعــات 

ــي غــزة  ــة ســجلت يف محافظت ــاس )4.7 %(، وأدىن معــدالت أمي ــي ســلفيت وطوب ــة ســجلت يف محافظت ــة إىل )3.0 %(، وارتفعــت يف املخيــامت إىل )4.8 %(. واعــىل معــدالت أمي الحري

وشــامل غــزة )2.7 %(.

178. أفادت الوزارة بأنها تعمل عىل إعادة تفعيل املجلس األعىل للتعليم والتدريب املهني والتقني؛ حيث تم إعداد نظام املجلس ورفعه ملجلس الوزراء لغايات اعتامده. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

عملــت الــوزارة وبنــاء عــىل التوجهــات الحديثــة يف دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام، مطلــع العــام الــدرايس 2017/2016، 

عــىل اســتهداف، وكمرحلــة أوىل، أكــث مــن 150 مدرســة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بإدخــال بعــض املفاهيــم الخاصــة وتوجيــه الطلبــة، 

ذكــورا وإناثــا، لبعــض املهــارات األساســية مــن خــالل تعريضهــم للمهــن املختلفــة يف املرحلــة األساســية العليــا مــن الصــف الســابع األســايس 

ولغايــة الصــف التاســع األســايس بواقــع حصتــن متتاليتــن اســبوعيا. 

الفرع الثالث: السياسات واإلجراءات والتدابي املتخذة يف سبيل الحد من الترسب من املدارس

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول ســبيل الحــد مــن التــرسب املــدريس، فيمكــن القــول إنــه 

مل يجــر أي تغيــري عــىل السياســات املتبعــة والتــي ميكــن تلخيصهــا – وفــق مــا أفــادات بــه الــوزارة - يف إعــالم ويل امــر الطالــب أو الطالبــة، 

والتواصــل مــع الطالــب/ة لتوعيتــه بأهميــة اســتكامل التعليــم، وتتابــع جهــات االختصــاص يف املــدارس دوام الطلبــة للحــد مــن ظاهــرة 

التــرسب قبــل وقوعــه، وهنــاك جلســات إرشــاد فــردي، واإلرشــاد الجمعــي، ومــن خــالل النــدوات واملحــارضات التوعويــة التــي تبــن أهميــة 

اســتكامل التعليــم وتحــدد مخاطــر التــرسب. كــام تنفــذ الــوزارة برامــج وقائيــة للحــد مــن التــرسب، مــن أهمهــا برنامــج التوجيــه املهنــي، 

حيــث يقــوم املرشــد وبصحبــة الطلبــة بزيــارات مهنيــة للمؤسســات التعليميــة والصناعيــة واملهنيــة، هدفهــا توعيــة الطلبــة بأهميــة التعليــم 

املهنــي، وبرنامــج االرشــاد الرتبــوي املوجهــة لتعزيــز شــخصية الطالــب، وبرنامــج الربملــان الطــاليب، ومشــاريع املواطنــة، واألرسة الصفيــة.

الفرع الرابع: السياسات واإلجراءات والتدابي املتخذة يف سبيل الحد من العنف يف املدارس

ــف  ــن العن ــد م ــذة  للح ــري املتخ ــات والتداب ــول السياس ــايل ح ــم الع ــة والتعلي ــن وزارة الرتبي ــة م ــا الهيئ ــي تلقته ــردود الت ــالل ال ــن خ م

ــوزارة العمــل عــىل  ــع ال ــذ العــام 2009، حيــث تتاب ــدة يف هــذا الســياق من ــوزارة مل تتخــذ أي اجــراءات جدي ــن أن ال داخــل املــدارس تب

تكثيــف الربامــج واالنشــطة املســاندة لتوجهــات الــوزارة منــذ ذلــك العــام للحــد مــن ظاهــرة العنــف يف املــدارس مثــل تطبيــق برنامــج 

أمــان للحاميــة مــن االعتــداءات الجنســية، وبرنامــج الدعــم النفــي، وبرنامــج التكيــف االجتامعــي، وتنفيــذ تدريبــات للكــوادر التعليميــة 

واإلرشــادية عــىل بدائــل العنــف والتعريــف بالسياســة التــي اقرتهــا الــوزارة العــام 2009.  وال زالــت إجــراءات مكافحــة العنــف يف املــدارس 

مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل غــري كافيــة، يف ظــل غيــاب سياســات واضحــة ملكافحــة هــذه الظاهــرة، التــي ال زالــت موجــودة، 

وبخاصــة يف مــدارس الذكــور.

الفـرع الخامـس: السياسـات واإلجـراءات والتدابـي املتخـذة يف سـبيل تطويـر املناهـج ومواءمتهـا مـع املظلّـة الدوليـة لحقـوق 

اإلنسان

أنجــزت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل املســودة النهائيــة لإلطــار املرجعــي لتطويــر املناهــج الوطنيــة، التــي أعدتهــا اللجنــة املصغــرة لتطويــر 

ــاً  ــه حق ــم بصفت ــة إلصــالح املناهــج، وارتكــزت الوثيقــة إىل إعــامل الحــق يف التعلي ــة الوطني ــار 2016 عــن اللجن املناهــج والصــادرة يف أي

متكينيــاً يؤثــر ويســاعد عــىل إعــامل اإلنســان ومتكينــه مــن الحصــول عــىل حقــوق أساســية أخــرى. وأكــدت الوثيقــة يف رؤيتهــا ورســالتها 

ــا  ــم مالحظاته ــة وتقدي ــة الوثيق ــة بدراس ــت الهيئ ــة واإلنســانية، وقام ــم واألخــالق الوطني ــيخ القي ــي يســاهم يف ترس ــام تعليم ــاء نظ »بن

ــادئ األساســية لضــامن الحــق يف التعليــم التــي تضمنهــا العهــد الــدويل  ــة  أن الوثيقــة بحاجــة ألن تؤكــد عــىل املب للــوزارة، وتعتــرب الهيئ

ــق  ــه التعلي ــار مــا نــص علي ــك مــن الــروري أن تأخــذ الوثيقــة بعــن االعتب ــة، كذل ــة والثقافي ــة واالجتامعي الخــاص بالحقــوق االقتصادي

العــام رقــم 1 للعــام 2001 التــي أوردتــه لجنــة حقــوق الطفــل حــول اهــداف التعليــم الــواردة يف املــادة 29 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل . 

الفرع السادس: السياسات واإلجراءات والتدابي املتخذة يف سبيل اإلنفاق عى التعليم وتوفي بيئة تعليمية مناسبة

مبراجعــة املوازنــة الفلســطينية العامــة يتضــح أن نســبة االنفــاق عــىل تطويــر القطــاع التعليمــي ال تــزال دون املطلــوب رغــم تزايــد أعــداد 

الطلبــة والحاجــة املاســة إىل تطويــر البنيــة التحتيــة للتعليــم بشــقية العــام والعــايل يف ســبيل توفــري بيئــة تعليميــة مناســبة تقــود إىل رفــع 

جــودة التعليــم وتطويــر البحــث العلمــي.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

ــا  ــون دوالر أمــرييك، أي م ــة )720( ملي ــة الفلســطينية للعــام 2016 قراب ــة الحكوم ــم العــايل مــن موازن ــة والتعلي ــغ حصــة وزارة الرتبي تبل

نســبته )18.3 %(179 مــن إجــاميل النفقــات العامــة للموازنــة، يذهــب جلهــا )86.00 %( كرواتــب وأجــور ونفقــات تشــغيلية، ويُخصــص مــا 

نســبته )1.8 %( مــن موازنــة الــوزارة كنفقــات تطويريــة180. وتعتمــد مخصصــات مراكــز املســؤولية يف املوازنــة عــىل قــدرة الحكومــة عــىل 

توفــري املــال وليــس بنــاء عــىل االحتياجــات، وهــذا بالطبــع ينطبــق عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل التــي تعمــل ضمــن مــا يخصــص لهــا 

مــن أمــوال، فنجــد أن البنيــة التحتيــة يف املــدارس الحكوميــة ال تلبــي يف كثــري مــن األحيــان الحــد األدىن مــن الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان، 

وبخاصــة يف املناطــق البعيــدة عــن مراكــز املــدن، حيــث يعــاين الطلبــة مثــالً مــن صعوبــة املواصــالت شــتاء وصيفــاً، وتفتقــر املــدارس بشــكل 

عــام إىل وســائل التدفئــة، أو التكييــف حفاظــاً عــىل صحــة الطالــب. وتعتمــد املــدارس يف بعــض نفقاتهــا التشــغيلية عــىل مــا تفرضــه مــن 

رســوم )تربعــات( عــىل الطلبــة يف بدايــة العــام الــدرايس، وعــىل عوائــد تلزيــم الكافيرتيــا )املقاصــف(، وعــىل بعــض التربعــات التــي يقدمهــا 

أوليــاء أمــور الطلبــة وغريهــم.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الرتبية والتعليم 

يرصــد هــذا املطلــب اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الرســمية املختصــة، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولن عــن انتهــاكات الحــق يف الرتبيــة 

والتعليــم، وذلــك بتقســيم إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املمكنــة إىل: املســاءلة واملحاســبة اإلدارية، املســاءلة واملحاســبة السياســية.

الفرع األول: املساءلة واملحاسبة اإلدارية

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول املســاءلة واملحاســبة للمســؤولن عــن انتهــاكات الحــق يف 

الرتبيــة والتعليــم181، مل تتمكــن الهيئــة مــن الحصــول عــىل تفاصيــل تتعلــق بنوعيــة وتفاصيــل االنتهــاكات تجــاه الحــق يف الرتبيــة والتعليــم 

مــن طــرف موظفــي الــوزارة، والتــي عــىل أساســها كانــت املســاءلة واملحاســبة للمســؤولن عــن انتهــاكات الحــق يف الرتبيــة والتعليــم، لذلــك 

تــم عــرض املعلومــات كــام وردت يف رســالة الــوزارة التــي وجهتهــا إىل الهيئــة.   

الفرع الثاين: املساءلة واملحاسبة السياسية

تتــم املســاءلة عــىل االنتهــاكات مبعنــى التقصــري يف اعــامل الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة  مــن قبــل املجلــس الترشيعــي، 

وذلــك مــن خــالل مســاءلته للحكومــة أو أحــد وزرائهــا، وبحكــم تعطــل املجلــس الترشيعــي الفلســطينيىمنذ منتصــف العــام 2007، فلــم 

يتــم أي مســاءلة أو اســتجواب للحكومــة، كذلــك مل يقــم رئيــس الدولــة مبســائلة الحكومــة أو أي مــن وزرائهــا. 

179. خصصت الحكومة من موازنتها للعام 2015، ما نسبته )16.0( لصالح وزارة الرتبية والتعليم العايل.

180. قانــون املوازنــة العامــة الســنة املاليــة 2016، املنشــور عــىل صفحــة )4( يف عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم )117( بتاريــخ 2016/1/24. أنظــر أيضــا: الفريــق األهــيل لدعــم شــفافية املوازنــة 

العامــة، ورقــة تحليليــة حــول: املوازنــة العامــة 2016، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )امــان(، رام اللــه، كانــون الثاين/ينايــر 2016.

ــة التنبيــه )6(، عقوبــة اإلنــذار )28(، عقوبــة  181. أفــادت الــوزارة بأنهــا  شــّكلت )70( لجنــة تحقيــق، خرجــت بالتوصيــات اآلتيــة، وكانــت حســب العــدد، وفــق اآليت: عقوب

اإلنــذار بالفصــل )7(، إحالــة إىل املعــاش )2(، الفصــل مــن الخدمــة )3(، حرمــان مــن العــالوة الدوريــة )1(، وقــف عــن العمــل ملــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر مــع رصف 

نصــف الراتــب )3(، خصــم مــن الراتــب مــدة ال تزيــد عــىل خمســة عــرش يومــاً )3(، متابعــة فنيــة وإداريــة )10(، حفــظ امللــف دون توجيــه أيــة عقوبــة )7(. باإلضافــة إىل 

مــا يقــارب )2900( عقوبــة تنبيــه صــدرت عــن مديــري الرتبيــة والتعليــم بســبب مخالفــة القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وهــي ال توجــب 

تشــكيل لجــان تحقيــق. كــام ســجلت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل )53( مخالفــة توزعــت بــن اإلســاءة واإلهانــة والشــتم )16(، والتالعــب )3(، والعنــف الجســدي )16(، 

وعــدم االلتــزام بالــدوام )8(، والتقصــري يف الواجبــات الوظيفيــة )7(، وتجــاوز الصالحيــات )3( حــاالت.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

التوصيات
من خالل ما تم استعراضه من واقع الحق يف الرتبية والتعليم فإن الهيئة تويص باآليت:

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة، الخاصــة بالحــق يف الرتبيــة والتعليــم . 1

بشــقية العــام والعــايل، مــع مــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطن مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــع مــا جــاء يف العهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة. 

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتوحيــد القوانــن الناظمــة لقطــاع التعليــم بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بقانــون . 2

واحــد يعتمــد املعايــري الدوليــة الحديثــة للرتبيــة والتعليــم، ويأخــذ بعــن االعتبــار املبــادئ والســامت األساســية لعمليــة التعليــم، مــع 

ــة  ــم للجنســن يف املســاعدة عــىل تحقيــق تنمي ــة الخاصــة لهــذا التعلي ــم املهنــي والتقنــي، ومبــا يعكــس األهمي ــز عــىل التعلي الرتكي

اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بزيــادة املــوارد املاليــة املخصصــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وتحديــداً البنــد املتعلــق بالنفقــات . 3

التطويريــة، مــا ميكــن الــوزارة مــن تحســن جــودة ونوعيــة ومخرجــات العمليــة التعليميــة، وتنفيــذ الربامــج املتعلقــة مبحــو االميــة 

وتعليــم الكبــار، ودمــج مرحلــة الرتبيــة مــا قبــل املدرســية يف البنيــة التعليميــة، وبنــاء مــدارس جديــدة، وبخاصــة يف قطــاع غــزة ويف 

مدينــة القــدس، للحــد مــن االكتظــاظ داخــل الصفــوف املدرســية، وتجهيــز املختــربات واملكتبــات العلميــة الالزمــة، وتوفــري العــدد 

الــكايف مــن املدرســن واملرشــدين النفســين واالجتامعيــن.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتصميــم منهــاج مــدريس متكامــل قائــم عــىل أســاس احــرتام حقــوق اإلنســان، وتضمينــه . 4

مبــادئ حقــوق اإلنســان وعكســها قيميــا بشــكل واضــح وســلس ومعــرب، كــاّم ونوعــا، والعمــل عــىل تحييــد املضامــن املنافيــة لحقــوق 

اإلنســان يف الكتــب املدرســية، وضــامن تناســق وانســجام وترابــط كامــل بــن الكتــب املدرســية املقــررة للمراحــل كافــة يف الجانــب 

املتعلــق بالتعليــم والرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان يف املنهــاج املــدريس. 

 رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة الفلســطينية لدمــج وزيــادة أعــداد . 5

الطلبــة ذوي االعاقــة يف العمليــة التعليميــة مــن خــالل تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم إســوة بباقــي الطلبــة، 

ــة،  ــات االجتامعي ــة الفئ ــة الثانوي ــع معــدالت االلتحــاق يف املرحل ــم االلزامــي ورف ــم التعلي ــود تعمي ــز جه ــة اخــرى تعزي ــن ناحي وم

وبخاصــة اإلنــاث واألشــخاص ذوي االعاقــة، والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم الواقــع والقانــون.

 رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بالتوجــه بشــكل تدريجــي ووفــق سياســات واضحــة نحــو مجانيــة التعليــم العــايل ســواء يف . 6

الجامعــات الحكوميــة، أو يف الجامعــات العامــة. وتحديــد مخصصــات ماليــة معلومــة ودوريــة لتطويــر البحــث العلمــي ورفــع جــودة 

التعليــم العــايل.

رضورة  قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بوضــع السياســات واالجــراءات التــي مــن شــانها الحــد مــن تــرسب الطلبــة مــن املــدارس، . 7

وتوفــري بيئــة مدرســية تســاعد عــىل ذلــك، مــن حيــث تفعيــل دور املرشــدين النفســين واالجتامعيــن، العدالــة يف التعامــل مــع الطلبــة، 

والحــد مــن ظاهــرة العقــاب بــكل أشــكاله، واتخــاذ إجــراءات تحــد مــن العنــف داخــل املــدارس، والســامح للطلبــة املترسبــن مــن 

العــودة إىل مقاعــد الدراســة وفــق آليــات ورشوط ميــرسة إلكــامل تعليمهــم األســايس عــىل أقــل تقديــر.

 رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وبالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة بعمــل حمــالت توعويــة مســتمرة . 8

ــة واملســاءلة وعكســها بجــودة  ــك ســعياً إىل تحســن الرقاب ــم، وذل ــة والتعلي ــاه حــق املواطــن يف الرتبي ــة تج حــول مســؤولية الدول

الشــكاوى املقدمــة ســواء إىل الهيئــة أو إىل الــوزارة أو إىل أيــة جهــة أخــرى ذات اختصــاص مــا يســاعد عــىل تحســن أداء الحكومــة يف 

إعــامل الحــق يف الرتبيــة والتعليــم. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بتوفــري الحاميــة  للطلبــة والســلك التعليمــي يف القــدس الرشقيــة واملناطــق املصنفــة »ج« مــن . 9

اعتــداءات االحتــالل االرسائيــل، ورضورة قيامهــا باملنــارصة والتوعيــة حــول االعتــداءات االرسائيليــة بحــق العمليــة التعليميــة ككل.

رضورة زيــادة املختصــن باالرشــاد، واملؤهلــن بالتعامــل مــع االشــخاص ذوي االعاقــة، واملختصــن بالصحــة النفســية يف املــدارس؛ وذلــك . 10

لتعزيــز جوانــب الصحــة النفســية، وزيــادة ادمــاج ذوي االعاقــة يف املــدارس، والحــد مــن التــرسب مــن املــدارس، وتقليــل نســبة العنــف 

. فيها

المبحث الخامس: الحق في السكن » إعادة إعمار قطاع غزة« 
تجــاوز مفهــوم الحــق يف ســكن املفهــوم الكالســيي للــأموى، ومل يعــد مفهــوم حــق اإلنســان يف الحصــول عــىل ســكن يقتــر عــىل املــكان 

الــذي يقيــه حــر الصيــف وبــرد الشــتاء، ويكفــل أمانــه الشــخيص، بــل تجــاوزه ملفهــوم أوســع، ليفــرض رشوطــاً للســالمة البدنيــة والصحــة 

الجســدية يف بيئــة مناســبة مــع مراعــاة املعايــري الثقافيــة، ومبــا يحفــظ لإلنســان خصوصيتــه، وبنــاء عالقــات عائليــة واجتامعيــة، والتأثــري 

ــدا »إعــادة اعــامر  ــة الحــق يف الســكن وتحدي ــذا يرصــد هــذا املبحــث حال ــا182.  ل ــاً وثقافي ــا وسياســياً واقتصادي ــه اجتامعي ــا حول عــىل م

قطــاع غــزة« وتوضيــح املتغــريات يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق يف الســكن، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، 

والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، وإجــراءات املســاءلة عــن االنتهــاكات.

املطلب األول: املتغيات القانونية يف الحق يف السكن 

مل يطــرأ أي تغيــري عــىل االلتزامــات الدوليــة لدولــة فلســطن املتعلقــة بالحــق يف الســكن الالئــق، فلــم تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطن 

إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى بالحــق يف الســكن، باســتثناء مــا انضمــت إليــه يف شــهر أيــار مــن العــام 2014، )العهــد 

ــة واالســكان يف  ــه وزارة األشــغال العام ــا ذكرت ــه، وم ــادة 11 من ــة الســيام امل ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــدويل الخــاص بالحق ال

خطتهــا الســنوية للعــام 2016 بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة بعمــل تقريــر تشــخييص لواقــع قطــاع اإلســكان 

يف فلســطن باإلضافــة اىل مســودة السياســات لقطــاع اإلســكان183. 

الفرع األول: املتغي يف اإلطار القانوين الوطني 

مل تجــر دولــة فلســطن أي تعديــالت عــىل الترشيعــات النافــذة، ومل تســّن ترشيعــات جديــدة لتعزيــز الحــق يف الســكن الالئــق، وبالتــايل، 

بقيــت القوانــن الناظمــة للحــق الســكن تتمثــل يف القانــون األســايس املعــدل، واســتمر العمــل مبــا هــو قائــم حيــث نصــت املــادة )23( 

مــن القانــون األســايس عــىل أن املســكن املالئــم حــق لــكل مواطــن، وتســعى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتأمــن املســكن ملــن ال مــأوى 

لــه. ونصــت املــادة )17( عــىل أن للمســاكن حرمــة فــال تجــوز مراقبتهــا أو دخولهــا أو تفتيشــها إال بأمــر قضــايئ مســبب ووفقــاً ألحــكام 

القانــون184. كــام عمــل القانــون عــىل حاميــة املســتأجر حســب نــص املــادة الرابعــة مــن قانــون املالكــن واملســتأجرين األردين املعــدل لســنة 

ــه ال يجــوز أليــة محكمــة أو مأمــور إجــراء أن يصــدر حكــامً أو أمــراً بإخــراج  ــة، فنــص عــىل أن 1953 الســاري املفعــول يف الضفــة الغربي

مســتأجر مــن أي عقــار بقطــع النظــر عــن انتهــاء أجــل عقــد إيجــاره إال يف األحــوال التاليــة، وذكــر القانــون الحــاالت الحريــة التــي يجــوز 

للمحكمــة ان تقــي بإخــراج انســان مــن املســكن الــذي يقيــم فيــه185. ونصــت املــادة 16 مــن مــرشوع القــرار بقانــون بشــأن املالكــن 

واملســتأجرين لســنة 2015 الــذي يناقــش يف مجلــس الــوزراء عــىل أنــه يحــق للمؤجــر إخــالء العقــار يف عــدد مــن الحــاالت الحريــة186. 

182. للمزيد االطالع عىل التقرير السنوي العرشين  لوضع حقوق االنسان الصادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان الصادر يف العام 2015. 

http://www.pmof.ps/52  183 . املوازنة العامة للحكومة الفلسطينية للعام 2016 موقع وزارة املالية اإللكرتوين

184 . القانون األسايس الفلسطيني املعدل.

185.  للمزيد االطالع عىل قانون املالكن واملستأجرين االردين النافذ يف الضفة الغربية من ارايض دولة فلسطن لسنة 1953. 

186  . للمزيد االطالع عىل  مرشوع القرار بقانون بشأن املالكن واملستأجرين لسنة 2015 الذي يناقش يف مجلس الوزراء.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

بينــام رفــع القانــون رقــم )5( للعــام 2013 بشــأن إيجــار العقــارات النافــذ يف قطــاع غــزة والصــادر مــن قبــل كتلــة التغيــري واإلصــالح يف 

املجلــس الترشيعــي الحاميــة القانونيــة عــن املســتأجرين التــي يوفرهــا نظــريه االردين النافــذ يف الضفــة الغربيــة، حيــث نصــت املــادة رقــم 

)7( منــه عــىل أنــه يجــوز للمؤجــر ولــو قبــل انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار، أن يطلــب مــن املحكمــة إخــالء املأجــور يف إحــدى الحــاالت اآلتيــة: 

إذا مل يقــم املســتأجر، بالوفــاء باألجــرة يف ميعــاد اســتحقاقها، مــا مل يقــدم عــذراً تقبلــه املحكمــة. إذا أّجــر املســتأجر املأجــور مــن الباطــن، 

أو تنــازل عنــه، أو تركــه للغــري بــأي وجــه مــن الوجــوه، أو قــام بتغيــري تقســيامت املأجــور، بغــري إذن كتــايب مــن املؤجــر أو خالــف رشوط 

العقــد187 . كــام وضــع القانــون رقــم )1( لســنة 1996 بشــأن متليــك الطبقــات والشــقق واملحــالت األســس التــي تحكــم تنظيــم عالقــة مالــي 

الشــقق والطبقــات واملحــالت والطبقــات188، مــن ناحيــة التزامــات املالكــن واملســتاجرين وحقــوق وتعريــف األجــزاء املشــرتكة وتســجيل 

الوحــدات العقاريــة مثــل الشــقق وعمليــة تنظيــم إدارة العقــار لألجــزاء املشــرتكة189.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف السكن 

يقصــد بانتهــاكات الحــق يف الســكن تقصــري أو إخفــاق الجهــات الرســمية يف القيــام بواجباتهــا تجــاه اعــامل الحــق يف الســكن وتحديــدا إعادة 

إعــامر قطــاع غــزة، وذلــك اســتجابة ملــا أكــد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف املــادة )11( منــه عــىل 

حــق كل شــخص يف مســتوى معيــي كاٍف لــه وألرستــه ومبــا يوفــر مــا يفــي بحاجاتهــم مــن الكســاء والغــذاء واملــأوى. ووفقــا ملــا حددتــه 

اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف تعليقهــا العــام رقــم )4( املتعلــق بالعنــارص الســبعة األساســية التــي تشــكل 

مبجموعهــا الضامنــات األساســية التــي يوفرهــا القانــون الــدويل لتمتــع األفــراد بالحــق يف الســكن املالئــم، وهــي الضــامن القانــوين لالســتمرار 

يف شــغل املســكن، وتوفــر الخدمــات واملــواد واملرافــق والهيــاكل األساســية، والقــدرة عــىل تحمــل التكاليــف، والصالحيــة للســكن، وإتاحــة 

إمكانيــة الحصــول عــىل الســكن واملوقــع والســكن املالئــم مــن الناحيــة الثقافيــة.

الفرع األول: ضعف اإلنفاق الحكومي عى إعامل الحق يف السكن 

بنــاء عــىل السياســات والتوجهــات العامــة الــواردة يف املوازنــة العامــة للحكومــة الفلســطينية يف العــام 2016، ومــا ســبقها مــن موازنــة العــام 

2015، والتــي تــم إعدادهــا ضمــن خطــة متوســطة األجــل )ثــالث ســنوات(، وحســب تصنيــف املوازنــة العامــة وضعــت الحكومــة موازنتهــا 

ــة، وزارة النقــل  ــاه، ســلطة الطاق ــة، ويشــمل )ســلطة املي ــة التحتي ــا قطــاع البني ــاء عــىل أربعــة قطاعــات رئيســة مــن ضمنه ــا بن وخطته

واملواصــالت، وزارة االتصــاالت، وزارة االشــغال، وزارة الحكــم املحــيل، ســلطة البيئــة(. وجــاءت خطــة وزارة االشــغال العامــة واإلســكان ضمــن 

هــذا القطــاع. حيــث بلغــت موازنــة هــذا القطــاع مبــا فيــه وزارة االشــغال العامــة واالســكان نســبة 3,66 % مــن حجــم املوازنــة العامــة. كــام 

تــم ادمــاج أمــوال إعــامر غــزة املتوقعــة يف املنــح واملســاعدات املقــدرة يف العــام 2015، وعمليــاً مل تصــل تلــك األمــوال يف أغلبهــا. إن نســبة 

االنفــاق عــىل الحــق يف الســكن ال تــزال دون املطلــوب رغــم النمــو الطبيعــي للســكان، فقــد بلــغ )539,500( ألــف شــيكل مــن االجــاميل 

ــف  ــا) 174،772 ( مصاري ــام. منه ــك الع ــاق يف ذل ــرب يف االنف ــبة االك ــب النس ــغيلية والروات ــف التش ــت املصاري ــام )15,212,0( واحتل الع

الرواتــب واالجــور.  وتعتــرب نســبة االنفــاق عــىل الســكن ال تــكاد تذكــر إذ جــاءت ضمــن قطــاع البنيــة التحتيــة. فيــام بلغــت حصــة قطــاع 

الحكــم مــا معدلــه )51،35 %(  مــن اجــاميل املوازنــة العامــة. وباملقارنــة مــع املؤسســات األخــرى يف الحكومــة. نجــد أن الحــق يف الســكن 

يقــع يف املركــز الثالــث مــن حيــث نســبة الــرف بعــد القطــاع االجتامعــي البالــغ )43،11 %( وبفــارق كبــري، حيــث مل تلتــزم الحكومــة مبــا 

تقــدره وزارة االشــغال العامــة واالســكان مــن احتياجــات للقيــام بدورهــا يف إعــامل الحــق يف الســكن يف حــدود اإلمكانــات املتاحــة، والقــدرة 

عــىل تحقيقهــا، ورضورة زيــادة نصيــب الــوزارة  مــن املوازنــة العامــة للســلطة وعــدم االعتــامد بشــكل أســايس عــىل املســاعدات الخارجيــة 

وخاصــة يف مجــال التطويــر واإلنشــاءات ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن أزمــات نتيجــة تأخــر أو إخــالل بعــض الجهــات املانــح يف تعهداتهــا 

والتزاماتهــا، وهــذا مــا نــراه يف إعــادة اإلعــامر، وحــال الحــق يف الســكن يف قطــاع غــزة يعــرب عــن ســوء االحــوال وعــدم إيفــاء الحكومــة 

بالتزاماتهــا وإعــامل الحــق يف الســكن.

187  . للمزيد االطالع عىل قانون رقم )5( لسنة 2013 بشأن إيجار العقارات الصادر واملطبق من قبل كتلة التغيري واإلصالح يف املجلس الترشيعي.

188  . قانون رقم ) 1 ( لسنة 1996 بشأن متليك الطبقات والشقق واملحالت.

 189 . تقرير » الحق يف السكن واعادة االعامر يف قطاع غزة » حازم هنية. للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان – ديوان املظامل .2010.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
 المتغّير في الحقوق المدنية والسياسية خالل العام  2016  

املطلب الثالث: الخطط والتدابي واالجراءات التي اتخذتها الحكومة العادة اعامر قطاع غزة 

 رغــم الجهــود الرســمية يف اعــامل الحــق يف الســكن اىل ان هنــاك مــا يشــري اىل اســتمرار العجــز يف  توفــري الوحــدات الســكنية يف قطــاع 

غــزة، وعــدم وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه إعــامل الحــق يف الســكن بشــكل يتوافــق مــع الخطــط املوضوعــة.  وبحســب تقديــرات وزارة 

اإلشــغال العامــة واإلســكان والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، فــان احتياجــات القطــاع مــن الوحــدات الســكنية يقــارب الـــ )13( ألــف 

وحــدة ســكنية ســنويا.  وهــذا ال يشــمل العجــز الحاصــل جــراء مــا دمــره العــدوان اإلرسائيــيل يف العــام 2014، حيــث ارتفــع العجــز  إىل 

)71( ألــف وحــدة ســكنية190. 

وحســب التقريــر الصــادر عــن املكتــب اإلقليمــي لألمــم املتحــدة يف األرايض الفلســطينية بعنــوان »غــزة لــن تكــون مكانــاً مالمئــاً للعيــش 

يف العــام 2020« الصــادر بتاريــخ 2012/8/27، قــد تصــل حاجــة قطــاع غــزة للمســاكن نحــو الـــ )100( ألــف وحــدة ســكنية191. فيــام تقــدر 

جهــات اخــرى احتياجــات قطــاع غــزة مــن الوحــدات الســكنية بعــد العــدوان اإلرسائيــيل بـــ )70000( وحــدة ســكنية، باإلضافــة إىل نحــو 

)24000( وحــدة ســكنية دمرهــا العــدوان بشــكل كامــل، ليصبــح االحتيــاج الــكيل للوحــدات الســكنية نحــو )94000( وحــدة حتــى نهايــة 

العــام 2015، و)5000( وحــدة ســنوياً نتيجــة النمــو الطبيعــي لتصبــح حاجــة محافظــات غــزة بحاجــة إىل )100000( وحــدة ســكنية192.

الفرع األول: السياسات والتدابي الحكومية إلعامل الحق يف السكن وإعادة إعامر قطاع غزة 

ــي  ــام 2015، والت ــا يف الع ــي وضعته ــوام )2015- 2017( الت ــة لألع ــة الثالثي ــرتاتيجية الحكومي ــة االس ــذ الخط ــة يف تنفي ــتمرت الحكوم اس

تضمنــت خطــة االنعــاش املبكــر إلعــادة اعــامر قطــاع غــزة والتــي تقدمــت بهــا دولــة فلســطن.  وتــم وضــع هــذه الخطــة بهــدف االنتقــال 

ــة التحتيــة والقطــاع  ــة األمــد عــرب أربعــة قطاعــات رئيســة هــي: القطــاع االجتامعــي وقطــاع البني مــن جهــود اإلغاثــة إىل التنميــة طويل

االقتصــادي وقطــاع الحوكمــة.  وقــّدرت الكلفــة اإلجامليــة لتنفيــذ الخطــة بأربعــة مليــارات دوالر، كــام تقدمــت الســلطة بخطــة لدعــم 

املوازنــة عــىل مــدار الســنوات الثــالث القادمــة مببلــغ ) 4.5( مليــار دوالر، أي أن إجــاميل املبلــغ الــذي كان مطلوبــا يف مؤمتــر املانحــن إلعــادة 

إعــامر قطــاع غــزة هــو ) 8.5 ( مليــار دوالر. ومــا تــم رصــده يف مؤمتــر املانحــن ) 5.4(  مليــار دوالر عــىل أن يكــون نصــف هــذا املبلــغ 

إلعــادة إعــامر قطــاع غــزة أي 2.7 مليــار دوالر، والنصــف اآلخــر هــو لدعــم موازنــة الســلطة خــالل الســنوات الثــالث القادمــة193.

بعــد مــي نحــو العامــن ونصــف العــام عــىل انتهــاء العــدوان، واســتمرار الحصــار والقيــود اإلرسائيليــة واالنقســام الســيايس وعــدم التــزام 

املجتمــع الــدويل بتعهداتــه املاليــة، تبــدو األوضــاع تســري ببــطء شــديد ومل يظهــر إنجــاز حقيقــي يف اعــادة اعــامر قطــاع غــزة. وبالرغــم مــن 

تربيــرات الحكومــة بأنــه تــم الحصــول عــىل 30 % مــن أمــوال اعــادة اإلعــامر194، إال أن مــا تــم إنجــازه يف الوحــدات الســكنية املدمــرة كليــا 

متثــل )19.7 %( فقــط مــن كافــة الوحــدات التــي تــم تدمريهــا بشــكل كيل حيــث متــت إعــادة بنــاء )2167( وحــدة ســكنية مــن جديــد مــن 

أصــل )11000( وحــدة ســكنية دمــرت كليــا.  يف حــن بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية التــي يف مرحلــة البنــاء )3002( والوحــدات الســكنية 

التــي يتوفــر لهــا متويــل إلعــادة إعامرهــا )1839(، والوحــدات الســكنية التــي ال يتوفــر لهــا متويــل إلعــادة إعامرهــا )3992(. عــىل الرغــم 

مــن مــرور عامــن ونصــف العــام عــىل العــدوان اإلرسائيــيل ال يــزال آالف املواطنــن املهجريــن داخليــا يقيمــون فــوق ركام منازلهــم املدمــرة 

وغالبيــة كبــرية تســكن يف بيــوت مســتأجرة، ال تراعــي الحــد االدىن مــن املســكن الالئــق، يف غيــاب وحــدات االيجــار الرســمية املتاحــة. 

http://www.mpwh.ps190 . املوقع اإللكرتوين لوزارة األشغال العامة واإلسكان يف قطاع عزة

191.  تقرير  » غزة لن تكون مكاناً مالمئاً للعيش يف العام 2020« االمم املتحدة. 2012.

192. ورقــة قدمهــا نبيــل أبــو معيلــق نقيــب املقاولــن الفلســطينين يف قطــاع غــزة يف ورشــة العمــل التــي عقدتهــا الهيئــة يف مكتــب الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان يف غــزة بتاريــخ 15 ايلــول 

2015.  يف اطــار تنفيــذ مــا وعــد بــه إلعــادة اعــامر قطــاع غــزة، تــم يف العــام 2015 تقديــم املنحــة القطريــة األوىل، وقيمتهــا ) 25(  مليــون دوالر، )9 ( مليــون دوالر منهــا لصالــح القطــاع 

االقتصــادي مــن خــالل وزارة االقتصــاد، و )6(  مليــون دوالر لصالــح قطــاع اإلســكان عــرب وزارة األشــغال، و)10( مليــون دوالر لصالــح قطــاع الكهربــاء مــن خــالل ســلطة الطاقــة. وقدمــت 

املنحــة القطريــة الثانيــة، وقيمتهــا )6.5( مليــون دوالر، وســيتم تقســيمها عــىل قطاعــات الصناعــات املعدنيــة والغذائيــة والورقيــة وصناعــة األملونيــوم مــن خــالل وزارة االقتصــاد. اضافــة اىل 

وعــود بتقديــم املنحــة الكويتيــة واملقــدرة بـــ 9 مليــون دوالر، ومنحــة PMDP لتطويــر األســواق واملقــدرة )800.000( دوالر.

193 . تقرير إغاثة وإعادة إعامر وتنمية قطاع غزة الصادر عن املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر )بكدار(، 2014

194 . تريح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يف مؤمتر صحايف بتاريخ 2016/1/16  



134

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

ــات الســكنية( غــري مجهــزة بأساســيات املســكن الالئــق، أو يف وحــدات ســكنية  فالبعــض يعيــش يف غــرف تخزيــن )مخــازن تحــت البناي

غــري مكتملــة البنــاء، وشــقق ســكنية دون املســتوى املطلــوب أو يف شــقق ســكنية تعــود لألقــارب أو الجــريان، أو مــع العائلــة خاصــة األرس 

املمتــدة195.  كــام يعــاين النازحــون مــن غيــاب أدىن مقومــات الحيــاة اإلنســانية والعيــش الكريــم والالئــق، وقامــت الحكومــة بواســطة وزارة 

االشــغال العامــة واإلســكان واملنظــامت الدوليــة ذات العالقــة بعمليــة رصــد وإحصــاء األرضار، وتقديــر االحتيــاج لربنامــج اإلغاثــة وااليــواء 

الــذي وضعتــه الــوزارة بحــواىل 150 مليــون دوالر عــىل 3 ســنوات )2017،2014( . يف حــن تــم إيــواء عــدد مــن األرس املتــررة يف وحــدات 

ســكنية متنقلــة )كرافانــات( يف تجمعــات ســكنية أو يف مــكان منزلهــا املهــدوم حتــى اآلن يف مختلــف محافظــات قطــاع غــزة196 . ووفقــا 

للتقريــر الصــادر عــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا(، فــإن أكــث مــن)65(  ألــف شــخص دمــرت منازلهــم أو 

أصيبــت بــأرضار جســيمة ال يزالــون يعتــربون مهجريــن بعــد هــدم منازلهــم خــالل الحــرب التــي شــنتها إرسائيــل وأنهــم »يعانــون النــزوح 

لفــرتات طويلــة، بســبب القيــود املفروضــة عــىل وصــول مــواد البنــاء األساســية، وعــدم وجــود متويــل للمنــازل197.

املطلـب الرابـع: املعوقـات التي تحـول دون قيام الحكومة بواجباتها لتنفيذ الحق يف السـكن وإعـادة اإلعامر يف قطاع غزة

الفرع األول: استمرار الحصار وإغاق غالبية املعابر التجارية الواصلة إىل قطاع غزة

أدى الحصــار إىل حرمــان قطــاع غــزة مــن فــرص اإلعــامر وإعــادة اإلعــامر، باإلضافــة اىل اغــالق املعابــر املحيطــة بقطــاع غــزة كافــة باســتثناء 

معــرب كــرم أبــو ســامل الــذي يعمــل وفــق اآلليــة التــي كان يعمــل بهــا قبــل الحــرب، والتغــري الوحيــد عــىل املعابــر هــو الســامح بإدخــال 

عــدد محــدود مــن مــواد البنــاء للقطــاع الخــاص واملشــاريع القطريــة، اضافــة اىل التنفيــذ البطــيء لآلليــة الدوليــة إلدخــال مــواد البنــاء إىل 

قطــاع غــزة.

الفرع الثاين: استمرار االنقسام الفلسطيني

أدى اســتمرار االنقســام الســيايس الفلســطيني إىل عــدم متكــن حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن مامرســة عملهــا. اذ تعــاين الــوزارات املختصــة 

ــة التهميــش يف صناعــة القــرار الفلســطيني ســواء فيــام يتعلــق بالقــرار الســيايس أو  بإعــادة اإلعــامر كــوزارة االقتصــاد الوطنــي مــن حال

االقتصــادي.  وقــد انعكــس االنقســام الســيايس عــىل التقــدم يف عمليــة اإلعــامر، باإلضافــة ملعوقــات أخــرى كغيــاب خطــة وطنيــة شــاملة 

ومحــددة املعــامل لالرتقــاء بقطــاع الســكن تتــالءم مــع الحــد األدىن مــن متتــع املواطــن مبســكن الئــق، وغيــاب املوازنــات الحكوميــة، فضــال 

عــن عــدم وجــود مصــادر متويــل كاٍف. 

التوصيات
من مجمل ما تم إيراده سابق فإن الهيئة تويص الهيئة يف سبيل اعامل الحق يف السكن مبا يأيت:

رضورة قيــام حكومــة الوفــاق الوطنــي مبســؤولياتها القانونيــة يف إعــامل الحــق يف الســكن مــن خــالل تدابــري اكــث جديــة يف إعــادة . 1

إعــامر قطــاع غــزة، وإعطــاء أولويــة خاصــة لهــذا امللــف، مــن خــالل الضغــط عــىل املانحــن الدوليــن، اإليفــاء بتعهداتهــم املاليــة يف 

تنفيــذ خطــة إعــادة اإلعــامر، وإعــادة النظــر يف خطــة روبــرت ســريي وآليــة الرقابــة املشــددة التــي يتــم إدخــال االســمنت ومــواد 

اإلعــامر مــن خاللهــا.

ــة . 2 ــة، املحلي ــة كاف ــراف الفاعل ــة، وإرشاك األط ــامر كاف ــادة االع ــود اع ــيق جه ــىل تنس ــاإلرشاف ع ــي، ب ــاق الوطن ــة الوف ــام حكوم قي

ــرة. ــاريع املق ــط واملش ــذ الخط ــض يف تنفي ــل والتناق ــدم التداخ ــل ع ــن أج ــة، م ــذه العملي ــة، يف ه ــة والدولي واإلقليمي

195  . تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة “اوتشا” ابريل 2016، حول اوضاع املهجرين داخليا عىل إثر عدوان 2014.

196  . مقابلة  باحث الهيئة لوكيل وزارة االشغال العامة واالسكان اعادة االعامر واقع ومسرية برامج اعادة االعامر . يوليو 2016 

197   . تقرير صادر عن مكتب االمم املتحدة. املصدر السابق.



الباب الثالث

تقييم تعامل المؤسسات الرسميّة مع الهيئة المستقلّة 
لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

يعالــج هــذا البــاب تقييــم تعامــل املؤسســات الرســمية مــع الشــكاوى الــواردة للهيئــة، وذلــك 

نتيجــة متابعاتهــا مــع املؤسســات األمنيــة واملدنيــة، حيــث متــارس الهيئــة دورهــا الرّقــايب عــىل 

مراكــز اإلصــالح والتأهيــل » الســجون« كافـّـة، وأماكــن التوقيــف واالحتجــاز التابعــة لألجهــزة 

ــة  ــواء والحامي ــة واإلي ــد دور الرعاي ــك تفّق ــزة، وكذل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف األمني

الخاّصــة بالفئــات الضعيفــة كاألحــداث والنســاء.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
دور الهيئة في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

الفصل األول: 

دور الهيئة في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

كشــفت الشــكاوى عــن اســتمرار عــدد مــن أمنــاط االنتهــاكات املرصــودة خــالل األعــوام الســابقة، فقــد تلقــت الهيئــة )2685( شــكوى خــالل 

العــام 2016، و)3025( شــكوى خــالل العــام 2015، و)3251( شــكوى خــالل العــام 2014، و)3425( شــكوى خــالل العــام 2013، و)3185( 

شــكوى خــالل العــام 2012م، أمــا يف العــام 2011 فقــد تلقــت )2876( شــكوى.  وقــد كان الفــارق )340( شــكوى بــن عامــي 2015 و2016 

قــّدرت نســبة االنخفــاض يف الشــكاوى خــالل العــام 2016 عــن العــام 2015 مــا نســبته )11 %(، يف حــن قــّدرت نســبة الفــرق بــن العامــن 

2014 و2016 مبــا نســبته )17 %(198. 

ــدًة يف متابعــة الشــكاوى،  ــرَي جدي ــة معاي ــامد الهيئ ــة إىل أن أحــد أســباب انخفــاض عــدد الشــكاوى يف العــام 2016 هــو اعت ــح الهيئ ترّج

منهــا ضــم الشــكاوى املتشــابهة يف ذات االنتهــاك يف شــكوى واحــدة )مثــالً ضــم شــكاوى عــدد مــن املوقوفــن لــذات االنتهــاك يف شــكوى 

ــغ عــدد اّدعــاءات انتهــاك الحقــوق  ــم قطــع رواتبهــم يف شــكوى واحــدة(199.  وبل ــري مــن املوظفــن ت واحــدة، أو ضــم شــكاوى عــدد كب

املدنيّــة والسياســية )3817( انتهــاكاً، يف حــن بلــغ عــدد اّدعــاءات انتهــاك الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة )217( انتهــاكاً. ومــن 

أبــرز أمنــاط االنتهــاكات: االعتقــال التعّســفي بواقــع )1817( انتهــاكاً، يليــه انتهــاك حــق املواطــن بالســالمة الجســديّة مــن خــالل االعتــداء 

الجســدي واملعنــوي بواقــع )865( انتهــاكاً، أمــا االنتهــاكات الواقعــة عــىل الحقــوق الوظيفيــة واملاليــة يف الوظيفــة العامــة فكانــت بواقــع 

)297( انتهــاكاً.

المبحث األول: تصنيفات الشكاوى
ــت  ــزة، يف حــن توزّع ــة، و)1196( شــكوًى يف قطــاع غ ــة الغربي ــع )1489( شــكوًى يف الضف ــة بواق ــا الهيئ ــي تلقته ــت الشــكاوى الت توزّع

ــغ عــدد  ــة، و)1295( شــكوًى يف قطــاع غــزة. ويف العــام 2014 بل ــة الغربي ــع )1730( شــكوًى يف الضف الشــكاوى خــالل العــام 2015 بواق

الشــكاوى )1744( شــكوًى يف الضفــة الغربيــة، و)1507( شــكاوى يف قطــاع غــزة. يف حــن بلــغ 2013 تلّقــت الهيئــة )3409( شــكاوى، بواقــع 

)2000( شــكوًى يف الضفــة الغربيــة، و)1409( شــكاوى يف قطــاع غــزة.

198. ال يعترب هذا االنخفاض – بالرورة -مؤرشاً عىل التحسن يف حالة حقوق اإلنسان، حيث يجب أن تتوافر مؤرشات أخرى للداللة عىل سالمة التحليل.

199 . مــن أهــم األســباب التــي أدت إىل انخفــاض عــدد الشــكاوى يف العــام 2016 عــن العــام 2015 قيــام الهيئــة بعــدم تلقــي العديــد مــن الشــكاوى التــي تتعلــق باملســاعدات التــي تقدمهــا وزارة 

الشــؤون االجتامعيــة والطلــب مــن املواطــن متابعــة املوضــوع مــع املديريــات، ويف حــال عجــز عــن ذلــك تتــم متابعــة شــكواه مــن قبــل الهيئــة، إضافــة إىل التشــديد يف قبــول الشــكاوى بعــد 

تحديــث دليــل الشــكاوى واتبــاع طــرق أكــث رصامــة يف اعتــامد الشــكاوى وقبولهــا. كذلــك تــم الرتكيــز عــىل تلقــي الشــكاوى املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات الطابــع العــام.  
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

الشكل رقم )01(: عدد الشكاوى خال األعوام )2014 – 2016(

المبحث الثاني: تصنيف الشكاوى حسب الجهات العامة الُمشتََكى عليها
ــوزارات املختلفــة(، واملؤسســات  ــوزراء وال ــة وتشــمل )مجلــس ال ــة: وتضــم كالً مــن: مكتــب الرئاســة، الجهــات الوزاري أ. الجهــات املدني

العامــة غــري الوزاريــة، وتشــمل كّل دائــرة حكوميــة ال تتبــع لــوزارة مــن حيــث اإلرشاُف والرقابــُة واملســاءلة، والجهــات القضائيــة والتــي 

ر عــدد الشــكاوى املدنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع  بدورهــا تشــمل )مجلــس القضــاء األعــىل والنيابــة العامــة(، والهيئــات املحليــة. يُقــدَّ

ر نســبة الشــكاوى املدنيــة مــن عــدد الشــكاوى اإلجــاميل )29 %( مــن عــدد الشــكاوى اإلجــاميل  غــزة )769( شــكوًى، ويف هــذا املجــال تُقــدَّ

والبالــغ )2685( شــكوى. لوحــظ يف هــذا الصــدد تراجــع نســبة الشــكاوى املدنيــة مقابــل الشــكاوى األمنيــة باملقارنــة مــع األعــوام الســابقة، 

فخــالل العــام 2015 بلــغ عــدد الشــكاوى )2002( شــكوًى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وشــكَّلت مــا نســبته الـــ )66 %( مــن إجــاميل 

عــدد الشــكاوى. أمــا يف العــام 2014 فقــد كان عــدد الشــكاوى املدنيــة )1983( شــكوًى وكانــت متثــل يف هــذا املجــال مــا نســبته الـــ 61 % 

مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

الشكل )02(: الجهات املدنّية املنتهكة يف الضفة الغربية

ــة: وتضــم كالً مــن: الرشطــة املدنيــة، التــي تحــوي عــدداً مــن التقســيامت بــن املباحــث العامــة واملباحــث الجنائيــة  ب. الجهــات األمنّي

واإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، واألجهــزة األمنيــة األخــرى كجهــاز املخابــرات العامــة، واألمــن الوقــايئ، واالســتخبارات العســكرية، 

ــة  ــم واإلدارة، والنياب ــة التنظي ــوات حــرس الرئاســة، وهيئ ــة املشــرتكة، وق ــوة األمني ــي والق ــن الوطن ــة العســكرية، واألم ــات الطبي والخدم

العســكرية، وقــوات األمــن الداخــيل، والرشطــة، واملخابــرات، والرشطــة العســكرية. بلــغ عــدد الشــكاوى األمنيــة التــي تلقتهــا الهيئــة )1916( 

شــكوًى، وبلغــت نســبة الشــكاوى األمنيــة وفقــاً لعــدد الشــكاوى اإلجــاميل املشــار إليــه أعــاله )71 %(.
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 علیھاى كَ شتَ : تصنیف الشكاوى حسب الجھات العامة المُ الثاني المبحث

مكتب الرئاسة، الجھات الوزاریة وتشمل (مجلس الوزراء والوزارات  :من كالً  وتضم . الجھات المدنیة:أ
 دائرة حكومیة ال تتبع لوزارة من حیث اإلشرافُ  المختلفة)، والمؤسسات العامة غیر الوزاریة، وتشمل كلّ 

والمساءلة، والجھات القضائیة والتي بدورھا تشمل (مجلس القضاء األعلى والنیابة العامة)، والھیئات  والرقابةُ 
 المحلیة.

ر نسبة الشكاوى قدَّ ، وفي ھذا المجال تُ ) شكوىً 769ر عدد الشكاوى المدنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة (قدَّ یُ  
 شكوى. )2685كاوى اإلجمالي والبالغ () من عدد الش%29المدنیة من عدد الشكاوى اإلجمالي (

خالل ف في ھذا الصدد تراجع نسبة الشكاوى المدنیة مقابل الشكاوى األمنیة بالمقارنة مع األعوام السابقة، لوحظ 
) %66ما نسبتھ الـ ( لتوشكَّ  غزة،في الضفة الغربیة وقطاع  ) شكوىً 2002( الشكاوى عدد بلغ 2015العام 
وكانت تمثل في  ) شكوىً 1983فقد كان عدد الشكاوى المدنیة ( 2014 العامأما في  الشكاوى. عدد جماليإمن 

 من إجمالي عدد الشكاوى في الضفة الغربیة وقطاع غزة.  % 61ھذا المجال ما نسبتھ الـ 

 المنتھكة في الضفة الغربیة ةالمدنیّ  الجھات): 02( الشكل

 
 من التقسیمات بین المباحث العامة اً لتي تحوي عدداالشرطة المدنیة،  :من وتضم كالً  ة:الجھات األمنیّ . ب
واألجھزة األمنیة األخرى كجھاز المخابرات  ،المباحث الجنائیة واإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأھیلو

منیة ة األالعامة، واألمن الوقائي، واالستخبارات العسكریة، والخدمات الطبیة العسكریة، واألمن الوطني والقو
 الشرطة،و ،قوات األمن الداخليو ،المشتركة، وقوات حرس الرئاسة، وھیئة التنظیم واإلدارة، والنیابة العسكریة

 .العسكریة والشرطة والمخابرات،

بلغت نسبة الشكاوى األمنیة وفقاً لعدد الشكاوى و، ) شكوىً 1916عدد الشكاوى األمنیة التي تلقتھا الھیئة ( بلغ 
 ).%71لمشار إلیھ أعاله (اإلجمالي ا

 لة ضد األجھزة األمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة): الشكاوى المسجّ 03( الشكل
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
دور الهيئة في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

الشكل )03(: الشكاوى املسّجلة ضد األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

الّشكل رقم )04(: توزيع الشكاوى حسب الجهات

المبحث الثالث: شكاوى الفئات المستضعفة200
تلقــت الهيئــة العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل الفئــات املســتضعفة، ســواء تقدمــت هــذه الفئــات بالشــكاوى بنفســها أو عــرب ذويهــا نيابــة 

عنهــا، وبهــذا الخصــوص تلقــت الهيئــة )230( شــكوًى حــول اّدعــاءات بانتهــاكات ماّســة باألطفــال، يف حــن بلغــت )206 شــكاوى( خــالل 

العــام 2015م، شــكاوى األطفــال. تنوعــت أمنــاط االنتهــاكات بحيــث شــملت: الحــق يف رعايــة األطفــال، الحاميــة مــن العنــف واإلســاءة 

خــارج األرسة، حاميــة األطفــال يف نــزاع مــع القانــون والتــي تشــمل توفــري ضامنــات املحاكــم العادلــة وتوفــري مراكــز اإليــواء والرعايــة. وبلــغ 

عــدد شــكاوى اإلنــاث الــواردة للهيئــة )370( شــكوًى، كــام بلــغ عــدد شــكاوى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــواردة للهيئــة )47( شــكوًى، يف حــن 

بلغــت )80( شــكوًى خــالل العــام 2015م، و)70( شــكوًى خــالل العــام 2014م.

200. تشمل الفئات املستضعفة لهذا الغرض فئة األطفال، النساء واألشخاص ذوي االعاقة.

4	
	

 
 الجھات حسب الشكاوى توزیع): 04( رقم كلالشّ 

 
 

 3: شكاوى الفئات المستضعفةالثالث المبحث

 عبر أو انفسھبتقدمت ھذه الفئات بالشكاوى  سواءالھیئة العدید من الشكاوى من قبل الفئات المستضعفة،  تلقت
في  األطفال،ة بماسّ  عاءات بانتھاكاتحول ادّ  ) شكوىً 230الخصوص تلقت الھیئة ( وبھذا ،اعنھ نیابة اذویھ
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

جدول رقم )05(: شكاوى األطفال مصنفة وفق آلية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفةاألطفال

33156189أطفال عن أنفسهم

231841قّدمت نيابة عنهم

56174230املجموع

الشكل رقم )06(: شكاوى االطفال حسب الحقوق يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

املجموع قطاع غزة الضفة الغربية الفرعاالنتهاك

1---1االعتداء عى املشاركنيالحق باالجتامع والتجمع السلمي

الحق بالصحة

2---2توافر التطعيامت

55---املسؤولية عن االخطاء الطبية

415توافر الخدمات الصحية املناسبة

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

67278احرتام حقوق النزالء

131023االحتجاز التعسفي

123الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11---تفتيش دون مذكرة

11---الحق باالتصال مبحامي

404الحق بزيارة االهل

617الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

2----2الزامية ومجانية التعليم االسايسالحق يف التعليم

4---4عدم تنفيذ قرارات املحاكمالحق يف التقايض

213 القيام بواجب قانوين او االمتناع عن القيا

حق املواطن يف السامة الجسدية

4711االعتداء الجسدي او املعنوي

1981100التعذيب والتهديد اثناء التوقيف

31215املعاملة القاسية والاإنسانية واإلحاطة بالكرامة 

33---الوفاة نتيجة االهامل او الخطأ الطبيالحق يف الحياة
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
دور الهيئة في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

املجموع قطاع غزة الضفة الغربية الفرعاالنتهاك

حقوق االشخاص ذوي االعاقة

224الحق يف الضامن االجتامعي

2---2الحق يف املواءمة

 3 3

حقوق االطفال
246الحامية من العنف واالساءة خارج االرسة

32200232حامية االطفال يف نزاع مع القانون

112403515املجموع 

الجدول رقم )07( : شكاوى اإلناث وفق آلية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفة

11992211إناث تقّدمن عن أنفسهن

12534159إناث تقّدمن نيابة عن آخرين

244126370املجموع

الجدول رقم )08(: شكاوى اإلناث وفق االنتهاكات يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املجموعغزةالضفةالفرعاالنتهاك

التعسف يف استعامل السلطة
5----5تجاوز الصاحيات من موظفني رسميني

 6----6

الحق باالجتامع والتجمع السلمي
1---1االعتداء عى املشاركني

2---2فض تجمعات سلمية

1----1 الحق بالتمتع ببيئة نظيفة

11-- الحق يف السكن

1----1 الحق بالحصول عى خدمة عامة

الحق يف التنقل والحركة
11---املنع من جواز سفر

11---املنع من السفر عرب املعابر

الحق بالصحة

235املسؤولية عن األخطاء الطبية

3---3توافر التطعيامت

9514توافر الخدمات الصحية املناسبة

325توافر املراكز العاجية يف املناطق النائية

الحق بالضامن االجتامعي
314الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء

121022الحقوق املالية للفئات املهمشة

2--2 الحق بالعمل
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

املجموعغزةالضفةالفرعاالنتهاك

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

325احرتام حقوق النزالء

61319االحتجاز التعسفي

3811الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

2---2الحق باملعاملة عى أساس الرباءة

123الحق بزيارة األهل

527الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

9110تفتيش دون مذكرة

 2---2

1----1 الحق بعدم التدخل بالحياة الخاصة

الحق يف التعليم
1---1إلزامية ومجانية التعليم األسايس

 2---2

الحق يف التقايض

2---2الحق باملثول أمام قاضيه الطبيعي

5---5الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

213عدم تنفيذ قرارات املحاكم

   1

3---3الرتشحالحق يف املشاركة يف الحياة السياسية

527صيانة امللكيةالحق يف امللكية

الحق يف تقلّد الوظيفة العامة

6---6التنافس النزيه يف التوظيف

3---3الحق باإلرضاب وفقاً للقانون

3---3الفصل التعّسفي

171633املنازعات اإلدارية، ترقية، تقاعد، مالية

211344 القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام

112حرية الصحافة واإلعامحرية الرأي والتعبي

حق املواطن يف السامة الجسدية

101323االعتداء الجسدي أو املعنوي

24042التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

538املعاملة القاسية والاإنسانية واإلحاطة بالكرامة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

426الحق يف الضامن االجتامعي

121حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

 1---1

حقوق األطفال
1--1رعاية األطفال

 1 1

حقوق املرأة

123648حامية املرأة يف نزاع مع القانون

3710حامية من العنف واإلساءة خارج األرسة

7815حامية من العنف واإلساءة داخل األرسة

415 عدم الحصول عى الوثائق الرسمية وفقا للقانون

204197410 املجموع 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل األول
دور الهيئة في تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

الجدول رقم )09( شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة وفق آلّية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفة

201434أشخاص ذوو إعاقة عن أنفسهم

8513قدمت نيابة عنهم

281947املجموع

الجدول رقم )10( شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لانتهاك يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 
الفرع

الضفة 

الغربية
املجموعقطاع غزة

1---1تجاوز الصالحيات من موظفن رسمينالتعسف يف استعامل السلطة

4---4خدمات البلديات واملجالس املحليةالحق بالحصول عى خدمة عامة

الحق بالصحة
8---8توافر الخدمات الصحية املناسبة

 1---1

2---2الحقوق املالية للفئات املهّمشةالحق بالضامن االجتامعي

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

2----2االحتجاز التعسفي

134الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11---الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

1---1إلزامية ومجانية التعليم األسايسالحق يف التعليم

1---1صيانة امللكيةالحق يف امللكية

الحق يف تقلّد الوظيفة العامة

1---1التنافس النزيه يف التوظيف

1--1الفصل التعّسفي

1---1املنازعات اإلدارية، ترقية، تقاعد، مالية

2---2 القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام

1 1 حرية الحركة والتنقل

22---املنع من إصدار جواز السفر 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

9312الحق يف الضامن االجتامعي

336الحق يف املواءمة

2---2حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

 6--12

11---حامية األطفال يف نزاع مع القانونحقوق األطفال

22---التعذيب والتهديد أثناء التوقيفحق املواطن يف السامة الجسدية

471562
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

المبحث الرابع:  الوسائل التي تستخدمها الهيئة في متابعة الشكاوى والمعيقات التي 

تواجهها
تتنــوع الوســائل التــي تســتخدمها الهيئــة يف متابعتهــا لشــكاوى املواطنــن مــع الجهــات املشــتىك عليهــا. وقــد وردت تلــك الوســائل يف دليــل 

الشــكاوى املعتمــد لــدى الهيئــة. ومــن بــن الوســائل التــي تســتخدمها الهيئــة يف متابعــة الشــكاوى: االتصــال التلفــوين، عقــد االجتامعــات، 

املتابعــات امليدانيــة، الزيــارات، املذكــرات الداخليــة، عقــد ورشــات العمــل، الرســائل الخطيــة، الرســائل الخطيــة التذكرييــة، ويذكــر يف هــذا 

الصــدد أن تلــك الوســائل مل تتغــري عــام جــرى عليــه العمــل يف األعــوام الســابقة. ونشــري إىل أنَّ املتابعــات امليدانيــة واملكاتبــات الخطيــة 

كانــت عــىل النحــو اآليت:

التحقــق واملتابعــة امليدانيــة: بلــغ عــدد املتابعــات امليدانيــة للشــكاوى الــواردة إىل األجهــزة األمنيــة واملدنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة )7986( متابعــة، شــملت االتصــال الهاتفــي وعقــد االجتامعــات والزيــارة ورفــع التوصيــات يف حــن بلــغ مجمــوع املتابعــات امليدانيــة 

ــة زاد بشــكل كبــري جــدا مــا  ــا أنَّ حجــم املتابعــات امليداني ــة يف العــام 2015. ويظهــر هن )2487( متابعــة يف قطــاع غــزة والضفــة الغربي

يعكــس زيــادة اهتــامم الهيئــة مبوضــوع املتابعــة امليدانيــة كإحــدى األدوات الفّعالــة يف حــل الشــكاوى.

ــة )املكاتبــات(: توّجــه الهيئــة مخاطبــات أصليــة، وتنتظــر مــدة 15 يومــاً للــرد عليهــا، وبعــد انقضــاء املــدة املذكــورة  املخاطبــات الخطّي

تقــوم الهيئــة باملخاطبــة بالرســائل التذكرييــة، ويف هــذا الصــدد وّجهــت الهيئــة خــالل العــام 2016 مــا يقــارب الـــ )2509( مخاطبــات أصليــة 

للجهــات ذات العالقــة، ووجهــت مــا يقــارب الـــ )1160( مخاطبــة تذكرييــة.  وتلقــت الهيئــة نتيجــة تلــك املخاطبــات )585( رداً، تراوحــت 

بــن الــردود اإليجابيــة والســلبية. ومبقارنــة ذلــك مــع العــام 2015م، حيــث وجهــت مــا يقــارب الـــ )2094( رســالة خطيّــة أصليــة، و)1140( 

رســالة تذكرييــة مــن خــالل مكاتبهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد تلقــت الهيئــة ردوداً خطيــة عــىل تلــك املخاطبــات، بلــغ عددهــا 

)524( رداً خــالل ذلــك العــام. ومــن الرســائل مــا تعلــق باملطالبــة بوقــف االنتهــاك إذا كانــت هنــاك أدلـّـة قاطعــة عــىل وقوعــه، أو إصــالح 

الخطــأ وإنصــاف املشــتي، أو التحقــق مــن االنتهــاك باالستفســار عــن صحــة اّدعــاء املشــتي. 



145

التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
تقييم الجهات والشكاوى الواردة إلى الجهات المدنية واألمنية

الفصل الثاني 

تقييم الجهات والشكاوى الواردة إلى الجهات المدنية واألمنية201

المبحث األول: تقييم الجهات والشكاوى في الضفة الغربية 

وزارة التنمية االجتامعية	 

تلقــت الهيئــة )65( شــكوًى تــم إغــالق )34( شــكوى، منهــا )33( شــكوى تعــاون مــريض وشــكوى واحــدة دون تعــاون. متحــورت الشــكاوى 

ــة إىل عــدد مــن االدعــاءات  ــألرس املحتاجــة، إضاف ــة ل ــة والنقدي ــة بــرف املســتحقات واملســاعدات العيني ــوزارة يف املطالب ــواردة إىل ال ال

التــي تتعلــق بــدور وحــدات حاميــة األرسة، واالعفــاءات الجمركيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والحــق بالحصــول عــىل الضــامن االجتامعــي 

واملطالبــة بالحصــول عــىل تغطيــة تأمــن صحــي، إضافــة إىل املطالبــة بتوفــري أدوات طبيــة للمســاعدة يف الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

واملطالبــة باعتــامد حــاالت اجتامعية.بصــورة عاّمــة تتلقــى الهيئــة ردوداً وحلــوالً مرضيــة مــن قبــل الــوزارة، وهنــاك متابعــة ميدانيــة مبــارشة 

مــن قبــل طاقــم الهيئــة، فقــد شــّكلت املتابعــة والحلــول امليدانيــة الجــزء األكــرب مــن ردود الــوزارة وحلولهــا، كــام تلقــت ردوداً خطيــة 

كانــت جميعهــا إيجابيــة وتجيــب عــن طلبــات الهيئــة واستفســاراتها.

وزارة الرتبية والتعليم العايل	 

تلقــت الهيئــة )50( شــكوًى، تــم إغــالق )22( شــكوى؛ )16( شــكوًى بشــكل تعــاون مــرٍض و)5( شــكاوى بتعــاون غــري مــرٍض وشــكوى واحدة 

دون تعــاون. متحــورت أمنــاط الشــكاوى الــواردة يف املطالبــة بالحقــوق الوظيفيــة واملاليــة كاملطالبــة بــرف مســتحقات ماليــة عــن العمــل، 

واملطالبــة باحتســاب ســنوات الخدمــة كخدمــة فعليــة ألغــراض الراتــب وأغــراض التقاعــد، واملطالبــة باحتســاب ســنوات أقدميــة، وتعديــل 

بــدل املواصــالت، واحتســاب ســنوات الفصــل مــن الوظيفــة كســنوات خدمــة فعليــة ألغــراض الراتــب والتقاعــد، واملطالبــة بإلغــاء قــرارات 

النقــل الوظيفــي، واملطالبــة مبكافــأة نهايــة الخدمــة، ومنهــا مــا تعلــق بالخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة كالحصــول عــىل نتائــج املقابــالت، 

واإلنصــاف يف التعيــن وعــدم تجــاوز الــدور، والحصــول عــىل رخــص الروضــات، واملحاســبة عــن عمليــة االعتــداء والــرب للطلبــة، وإعــادة 

الطلبــة إىل مقاعــد الدراســة، وتعيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالســتفادة مــن منــح الــوزارة، واملطالبــة مبعادلــة الشــهادات الجامعيــة.

وزارة الحكم املحيل	 

ــة،  ــوق وظيف ــة بحق ــة يف املطالب ــواردة للهيئ ــرٍض، متحــورت الشــكاوى ال ــم إغــالق )7( شــكاوى بشــكل م ــة )19( شــكوًى، ت تلقــت الهيئ

ــة،  ــل البلدي ــن قب ــا م ــن األرض ومصادرته ــزء م ــاع ج ــن اقتط ــودة ع ــة بالع ــايئ، واملطالب ــار كهرب ــال تي ــة بإيص ــل واملطالب ــادة للعم واإلع

ــايئ. ــار الكهرب ــات بالتي ــة للبلدي ــوم املخصص ــط الرس ــف رب ــة بوق واملطالب

201 . تم تقييم الجهات التي وردت إليها 5 شكاوى فأكث.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

وزارة األوقاف والشؤون الدينية	 

تلقــت الهيئــة )6( شــكاوى، مــا زال جميعهــا مفتوحــاً، متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول املطالبــة بحقــوق وظيفيــة، واحتســاب 

ــة.  ــات الهيئ ــة عــىل مخاطب ــوزارة ايجابي ســنوات خدمــة، وإعــادة للعمــل. جــاءت ردود ال

وزارة الداخلية	 

تلقــت الهيئــة )30( شــكوًى تــم إغــالق)8( شــكاوى كان تقييــم التعــاون مرضيــاً يف جميعهــا. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة يف الحصــول 

عــىل حســن الســرية والســلوك، املطالبــة بــرورة تجديــد جــوازات الســفر وخاصــة للمواطنــن يف قطــاع غــزة واملطالبــة بــرورة قيــام وزيــر 

الداخليــة بــرورة التحقيــق بادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة التــي تقــع مــن قبــل األجهــزة األمنيــة وخاصــة الشــكاوى التــي تــرد عــىل 

اللجنــة األمنيــة املشــرتكة.

جهاز األمن الوقايئ	 

ــة )283( شــكوى، تــم إغــالق )152( شــكوًى، ووقــف متابعــة )5( شــكاوى كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو اآليت:  تلقــت الهيئ

)127( شــكوى تعــاون مــرٍض و)23( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)2( شــكوى دون تعــاون. متحــورت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة يف 

عــدم اتّبــاع اإلجــراءات القانونيــة خاصــة االحتجــاز التعّســفي عــىل خلفيــة االنتــامء الســيايس، وعــدم الســامح بزيــارة األهــل، وعــدم اإلفــراج 

بعــد صــدور قــرارات اإلفــراج مــن قبــل القضــاء الفلســطيني، والتفتيــش واالعتقــال دون إبــراز مذكّــرات قانونيــة وفــق األحــكام واإلجــراءات 

القانونيــة. إضافــة إىل ذلــك تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول تكــرار االســتدعاءات للمواطنــن والتــي ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز 

التعســفي، إضافــة إىل رفــض منــح شــهادة حســن الســرية والســلوك. كذلــك ورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول املطالبــة بتحســن ظــروف 

االحتجــاز وخاصــة ظــروف التهويــة، والســامح بالفــورة والتشــميس. 

وتلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيــس بــوك( وشــكوًى 

حــول املنــع مــن الســفر، كذلــك تضمنــت العديــد مــن الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة، وضبــط ومصــادرة 

األمــوال واألجهــزة اإللكرتونيــة ســواء كانــت كامــريات أو أجهــزة حاســوب أو فالشــات أو مــواد تتعلــق بذلــك دون تحريــر محــارض ضبــط 

ــراد  ــام أف ــول قي ــكاوى ح ــض الش ــام ورد بع ــم، في ــراج عنه ــد اإلف ــن بع ــات للمواطن ــادرات أو املضبوط ــك املص ــادة تل ــدم إع ــك، وع بذل

ــكار  ــردود بإن ــة ال ــز غالبي ــة باالنســحاب وتعريضهــم للمضايقــات. تتمي ــات املحلي ــات الهيئ ــد بعــض املرشــحن النتخاب مــن الجهــاز بتهدي

االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، أمــا بالنســبة لقــرارات اإلفــراج فــإن الــردود تــأيت متأخــرة بعــد أن يتــم التأخــري أو املامطلــة 

يف اإلفــراج عــن املواطــن، وبالنســبة للمصــادرات واملضبوطــات فــردود الجهــاز تحيــل املوضــوع للنيابــة العامــة، ويف بعــض األحيــان يتــم 

الطلــب مــن املواطــن الحضــور واســتالم مــا متــت مصادرتــه. يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة ويف بعــض 

الزيــارات االســتثنائية.

جهاز املخابرات العامة	 

تلقــت الهيئــة )194( شــكوًى، تــم إغــالق )114( ووقــف متابعــة )3( شــكاوى وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو اآليت: )92( شــكوى 

تعــاون مــرٍض و)17( شــكوى تعــاون غــري مــرض وشــكويان دون تعــاون. متحــورت أمنــاط الشــكاوى الــواردة إىل الهيئــة حــول  ادعــاءات 

بعــدم االلتــزام باإلجــراءات القانونيــة يف عمليــات االعتقــال، وعــدم إبــراز مذكــرات تفتيــش واعتقــال عنــد عمليــة االعتقــال، وعــدم الســامح 

بزيــارة األهــل، واالســتدعاءات املســتمرة للمواطنــن، والتعذيــب وســوء املعاملــة إضافــة إىل القيــام باملصــادرة وضبــط مبالــغ ماليــة، وأجهــزة 

كمبيوتــر وكامــريات وعــدم إعادتهــا إىل املواطــن، والتهديــد واالعتقــال للمرشــحن لالنتخابــات املحليــة، إضافــة إىل ورود شــكاوى حــول عــدم 

تنفيــذ قــرارات املحاكــم أو التباطــؤ والتأخــري يف تنفيــذ تلــك القــرارات، واالعتقــال عــىل خلفيــة النشــاطات الطالبيــة. قــام جهــاز املخابــرات 

العامــة باتخــاذ بعــض اإلجــراءات بحــق املخالفــن ومرتكبــي االنتهــاكات مــن خــالل التحقيــق واتخــاذ عقوبــات انضباطيــة بحــق بعــض 

األفــراد. يقــوم جهــاز املخابــرات العامــة بتســهيل مهمــة زيــارة طاقــم الهيئــة ملراكــز التوقيــف التابعــة للجهــاز يف املحافظــات ويبــدي تعاونــاً 

ايجابيــاً يف الزيــارات االســتثنائية واملســتعجلة.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثاني
تقييم الجهات والشكاوى الواردة إلى الجهات المدنية واألمنية

جهاز الرشطة	 

تلقــت الهيئــة )423( شــكوى، تــم إغــالق )244( شــكوى وتــم وقــف )3( شــكاوى، كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو اآليت: )175( 

شــكوى تعــاون مــرٍض و)66( شــكاوى بتعــاون غــري مــرٍض. متحــورت أمنــاط الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول  ادعــاءات بانتهــاكات أفــراد 

الرشطــة كالتعذيــب وســوء املعاملــة، واالعتــداء عــىل املواطنــن واســتخدام القــوة املفرطــة، وتحريــر مخالفــات بغــري وجــه حــق، وحجــز 

مركبــات املواطنــن، وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة عنــد االعتقــال، ونقــل النــزالء مــن مــكان إىل آخــر، واقتحــام املنــازل وكــرس األبــواب، 

وعــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم وأوامــر الحبــس والجلــب، وعــدم حضــور مراقــب الســلوك عنــد عمليــة التحقيــق، ومنهــا مــا يخــص تحســن 

ظــروف االحتجــاز ومنهــا مــا يخــص أفــراد الرشطــة وحقوقهــم ومطالبتهــم مبســتحقاتهم املاليــة بعــد تركهــم الخدمــة.

يتابــع جهــاز الرشطــة شــكاوى الهيئــة مــن خــالل ديــوان املظــامل يف الرشطــة، ويُعــد تعــاون ديــوان مظــامل الرشطــة مــع الهيئــة تعاونــاً ايجابيــاً 

يف حــل شــكاوى املواطنــن. تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الــردود التــي تشــري إىل قيــام جهــاز الرشطــة باتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق املخالفــن 

ومنهــا إحالــة بعــض األفــراد إىل القضــاء العســكري مــا يشــّكل خطــوة جيــدة. ورغــم ذلــك إال أن الهيئــة التــزال تطالــب بــرورة التحقيــق 

يف الشــكاوى كافــة التــي مل تتــم معالجتهــا حتــى اآلن، وأن يتــم إطــالع الهيئــة عــىل نتائــج تلــك التحقيقــات. وتســجل الهيئــة تعاونــاً إيجابيــاً 

مــع جهــاز الرشطــة يف عمليــات الزيــارات ملراكــز اإلصــالح والتـــأهيل ونظــارات الرشطــة وخاصــة يف الحــاالت االســتثنائية، ويف حــال قيــام 

بعــض النــزالء بــاإلرضاب عــن الطعــام، كذلــك تســجل الهيئــة دوراً إيجابيــاً يف عمليــة تحســن ظــروف االحتجــاز يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل 

وبعــض النظــارات.

جهاز االستخبارات العسكرية	 

تلقــت الهيئــة )46( شــكوى، تــم إغــالق )20( شــكوى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )17( شــكوى تعــاون مــرٍض، وشــكويان بتعــاون غــري 

ــراه  ــط واإلك ــن للضغ ــكرين املحتجزي ــض العس ــرض بع ــاءات بتع ــكاوى باّدع ــاط الش ــورت أمن ــاون. متح ــدة دون تع ــكوى واح ــرٍض وش م

ــون  ــا املواطن ــى فيه ــكاوى اّدع ــة إىل ش ــكناهم، إضاف ــكان س ــن م ــب م ــاز قري ــكان احتج ــم إىل م ــل ابنه ــل بنق ــة األه ــف، ومطالب والعن

تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة، باإلضافــة إىل طلبــات إخــالء الســبيل، واملطالبــة بعــرض املحتجــز عــىل طبيــب نفــي كــام ورد بعــض 

الشــكاوى التــي تختــص بحقــوق ومطالبــات العســكرين مثــل الفصــل مــن الخدمــة وخصــم الراتــب. يتعــاون جهــاز االســتخبارات العســكري 

بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة ويف بعــض الحــاالت وخاصــة االدعــاء بالتعذيــب يقــوم الجهــاز بتشــكيل لجــان خاصــة للتحقيــق يف 

املوضــوع التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ويف املجمــل فــإن غالبيــة ردود جهــاز االســتخبارات تتميــز باإليجابيــة.

جهاز األمن الوطني	 

تلقــت الهيئــة )13( شــكوى، تــم إغــالق )3( شــكاوى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )2( شــكوى بشــكل تعــاون مــرٍض وشــكوى واحــدة 

بتعــاون غــري مــرٍض. متحــورت الشــكاوى الــواردة حــول االعتــداء الجســدي واالعتداء عــىل الصحافيــن واإلعــادة للوظيفة ورصف املســتحقات. 

قــام جهــاز األمــن الوطنــي بتشــكيل لجنــة تحقيــق يف حالتــن مــن الحــاالت التــي تقدمــت بهــا الهيئــة حــول االعتــداء عــىل أحــد الصحافيــن 

وإطــالق النــار عــىل املواطنــن، وكانــت الــردود إيجابيــة يف تَيِْنــَك الحالتــن وغريهــام مــن الحــاالت.

النيابة العاّمة املدنية	 

تتابــع الهيئــة الشــكاوى لــدى النيابــة بصفتهــا صاحبــة االختصــاص يف املتابعــة والرقابــة عــىل تطبيــق القوانــن، خاصــة فيــام يخــّص عمــل 

األجهــزة األمنيــة، والتأكــد مــن صالحيــة اإلجــراءات القانونيــة التــي تتبعهــا تلــك األجهــزة. متحــورت الشــكاوى الــواردة حــول تنفيــذ قــرارات 

املحاكــم، خاصــة قــرارات اإلفــراج عــن املعتقلــن ســواء كانــت صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا أو عــن محاكــم مــن درجــات مختلفــة، 

كذلــك تتــم مخاطبــة النيابــة العامــة يف الشــكاوى التــي ال يتــم فيهــا اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ســليمة مثــل عــدم العــرض عــىل الجهــات 

القضائيــة املختصــة ضمــن املــدة الزمنيــة املنصــوص عليهــا يف الترشيعــات، أو قيــام األجهــزة األمنيــة مبصــادرة بعــض األشــياء وضبطهــا والتــي 

ال يحــرر فيهــا محــارض أو ال تتــم فيهــا إعــادة تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــن بعــد اإلفــراج عنهــم. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

إضافــة إىل شــكاوى تختــص بالشــأن املــدين، خاصــة تنفيــذ قــرارات محكمــة العــدل العليــا يف الشــأن املــدين كاإلعــادة للعمــل، والتحقيــق يف 

بعــض حــاالت األخطــاء الطبيــة، وطلــب إعــادة فتــح ملفــات جزائيــة، وطلــب رفــع منــع الســفر. كذلــك تابعــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى 

التــي تختــص بالتعذيــب وســوء املعاملــة.

تلقت الهيئة )20( شكوى، تم إغالق )12( شكوى كان تقييمها عىل النحو اآليت: 

)11( شــكوى تعــاون مــرٍض وشــكوى واحــدة تعــاون غــري مــرٍض، وتعــاون النيابــة العامــة بشــكل كبــري مــع الهيئــة، وتقــوم مبخاطبــة األجهــزة 

املعنيــة. ومــا يلفــت االنتبــاه أن غالبيــة قــرارات اإلفــراج يتــم تنفيذهــا بعــد قيــام النيابــة العامــة مبخاطبــة الجهــاز املعنــي، إضافــة إىل قيامها 

بفحــص الشــكاوى كافــة التــي تردهــا مــن قبــل الهيئــة ويــرشف النائــب العــام شــخصياً عــىل تحويــل ومتابعــة تلــك الشــكاوى.

مجلس القضاء األعى الرشعي	 

ــة  ــول املطالب ــة ح ــواردة للهيئ ــكاوى ال ــورت الش ــرٍض. متح ــكل م ــاون بش ــكوين كان التع ــالق )2( ش ــم إغ ــكاوى، ت ــة )6( ش ــت الهيئ تلق

بالتدخــل لوقــف قــرار املحكمــة الرشعيــة؛ ألنــه مخالــف لإلجــراءات وإعــادة املحاكمــة، موضــوع حــر اإلرث مــن قبــل املحاكــم الرشعيــة، 

وموافقــة األجهــزة األمنيــة عــىل ذلــك، إضافــة اىل قضايــا تتصــل مبوظفــي املجلــس حــول تعيينهــم، ورضورة حصــول املتقدمــن عــىل وظائــف 

القضــاء الرشعــي للحصــول عــىل شــهادة حســن ســرية وســلوك. تفاوتــت ردود مجلــس القضــاء الرشعــي فبعضهــا جــاء إيجابيــاً والبعــض 

اآلخــر جــاء ســلبياً خاصــة مــا يخــص رضورة موافقــة األجهــزة األمنيــة عــىل الحصــول عــىل حجــة حــر إرث، ورضورة حصــول املواطنــن عىل 

شــهادة حســن ســرية وســلوك يف حــال التقــدم للوظائــف ذات الطابــع القضــايئ.

هيئة القضاء العسكري	 

تلقــت الهيئــة )8( شــكاوى، تــم إغــالق )2( شــكوى كان تقييمهــا تعــاون مرضيــاً. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول اإلعــادة للخدمــة 

ورصف راتــب العســكري واملطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــن. جــاءت ردود هيئــة القضــاء العســكري إيجابيــة.

اإلدارة املالية العسكرية 	 

ــب  ــع روات ــول قط ــواردة ح ــكاوى ال ــورت الش ــاً. متح ــاً مرضي ــا تعاون ــكاوى كان تقييمه ــالق )4( ش ــم إغ ــكوى، ت ــة )12( ش ــت الهيئ تلق

ــد بعــد دراســة امللفــات  ــة وتــم رصف الرواتــب مــن جدي ــة إيجابي ــة. جــاءت ردود اإلدارة املالي ــة باســتحقاقات مالي العســكرين واملطالب

ــرشوط. ــن ال ــة والتحقــق م كاف

هيئة شؤون األرسى واملحررين	 

ــرٍض، و)1( شــكوى واحــدة  ــاون م ــا عــىل النحــو اآليت: )4( شــكاوى تع ــم إغــالق )5( شــكاوى كان تقييمه ــة )9( شــكاوى، ت ــت الهيئ تلق

بتعــاون غــري مــرٍض. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة يف اعتــامد حــاالت كأرسى ورصف مســتحقات األرسى. وتتعــاون هيئــة شــؤون األرسى 

مــع مخاطبــات الهيئــة ومتتــاز ردودهــا باإليجابيــة.

ديوان املوظفني العام	 

تلقــت الهيئــة )14( شــكوى تــم إغــالق )9( شــكاوى كان تقييمهــا تعاونــاً مرضيــاً. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل ديــوان املوظفــن 

العــام حــول عــدم التعيــن يف الوظيفــة العامــة، وعــدم احتســاب ســنوات الخدمــة، واشــرتاط الســالمة األمنيــة للتعيــن، وعــدم توظيــف 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتســوية األوضــاع الوظيفيــة، ودفــع املســتحقات واملنــح والعــالوات واعتــامد املؤهــل العلمــي وســنوات الخــربة. 

جــاءت ردود ديــوان املوظفــن العــام عــىل مخاطبــات الهيئــة إيجابيــة وتعالــج الطلبــات واالدعــاءات كافــة بطريقــة قانونيــة ومقنعــة.
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الفصل الثاني
تقييم الجهات والشكاوى الواردة إلى الجهات المدنية واألمنية

وزارة النقل واملواصات	 

تلقت الهيئة )6( شكاوى، تم إغالق )3( شكاوى ووقف متابعة شكوى واحدة كان تقييمها تعاوناً مرضياً.

متحــورت الشــكاوى حــول املطالبــة بإعــادة األمــوال املدفوعــة لــرشكات العــدادات، وتصويــب أوضــاع خدمــات الســائقن، والحصــول عــىل 

رخــص قيــادة عموميــة. جــاءت ردود وزارة النقــل واملواصــالت عــىل مخاطبــات الهيئــة إيجابيــة وتعالــج كل الطلبــات واالدعــاءات بطريقــة 

قانونيــة ومقنعــة.

وزارة الصحة	 

تلقت الهيئة )65( شكوى، تم إغالق )25( شكوى ووقف )4( شكاوى كان تقييمها عىل النحو اآليت: 

ــة حــول  ــواردة للهيئ ــاون. متحــورت الشــكاوى ال ــرٍض وشــكوى واحــدة دون تع ــري م ــاون غ ــرٍض و7 شــكاوى بتع ــاون م )13( شــكوى تع

ادعــاءات حصــول املواطنــن عــىل تحويــالت طبيــة، واملطالبــة بتوفــري بعــض االدويــة، واملطالبــة بتغطيــة مصاريــف عالجيــة، والتحقيــق يف 

االخطــاء الطبيــة، اضافــة اىل شــكاوى تتعلــق مبطالبــات وظيفيــة، وتجديــد رخــص مختــرب والتحقيــق يف ضــم وقــف اىل وزارة الصحــة. ورد 

للهيئــة )2( رد حــول قيــام وزارة الصحــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق يف اخطــاء طبيــة وكانــت نتائــج التحقيــق ايجابيــة اضافــة اىل الــرد عــىل 

باقــي مطالبــات وادعــاء املواطنــن بصــورة ايجابيــة.

هيئة التقاعد العام	 

تلقــت الهيئــة )12( شــكوى، تــم إغــالق )3( شــكاوى كان تقييمهــا تعاونــاً مرضيــاً. تعلقــت الشــكاوى الــواردة إىل هيئــة التقاعــد العــام حــول 

مطالبــة املواطنــن بتســوية حقوقهــم التقاعديــة واحتســاب ســنوات خدمــة. تتعــاون الهيئــة بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة، وتكــون 

ردودهــا إيجابيــة وفــق القانــون، إضافــة إىل ردهــا عــىل االستفســارات الشــفوية كافــة التــي تردهــا مــن الهيئــة.

مؤسسة رعاية أرس الشهداء والجرحى	 

ــاءات حــول  ــة بادع ــواردة للهيئ ــاً. متحــورت الشــكاوى ال ــاً مرضي ــا تعاون ــم إغــالق )4( شــكاوى كان تقييمه ــة )6( شــكاوى ت تلقــت الهيئ

املطالبــة باعتــامد حــاالت كأرسى أو جرحــى، واملطالبــة بــرف مســتحقات ومخصصــات ماليــة للجرحــى أو األرسى. تتعــاون املؤسســة مــع 

الهيئــة بصــورة إيجابيــة وتكــون ردودهــا مقنعــة ووفــق القانــون.

املحافظات	 

تلقــت الهيئــة )74( شــكوى، تــم إغــالق )19( شــكوى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )14( شــكوى تعــاون مــرٍض، و)5( شــكاوى بتعــاون 

غــري مــرٍض. ترتكــز الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــن، عــىل الرغــم مــن قيــام املحافظــن بالــرد عــىل مخاطبــات 

الهيئــة إال أنــه مــا زالــت هنــاك إشــكالية يف عمليــة التوقيــف بحاجــة إىل معالجــة جذريــة.

وزارة الزراعة	 

تلقــت الهيئــة )11( شــكوى، تــم إغــالق شــكوين كان تقييمهــام تعاونــاً مرضيــاً. متحــورت الشــكاوى الــوارد للهيئــة حــول املطالبــة بإعــادة 

ــض عــن  ــة للخــارج، وتعوي ــر منتجــات زراعي ــم تســهيالت لتصدي ــة بتقدي ــل اســتصالح أراٍض، واملطالب ــا املواطــن مقاب ــام بدفعه ــغ ق مبال

األرضار التــي تعــرض لهــا املزارعــون، واملطالبــة بالعــودة عــن قــرار فصــل موظــف مــن الــوزارة. بصــورة عامــة تعتــرب ردود الــوزارة عــىل 

مخاطبــات الهيئــة ايجابيــة.

ديوان الرئاسة	 

تلقت الهيئة عىل ديوان الرئاسة )9( شكاوى، تم إغالق )2( شكوى كان تقييمهام عىل النحو اآليت: 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

شــكوى واحــدة بتعــاون مــرٍض، وشــكوى واحــدة بتعــاون غــري مــرٍض. متحــورت الشــكاوى الــواردة حــول املطالبــة بــرف مخصصــات ماليــة. 

تعتــرب الهيئــة أن ردود ديــوان الرئاســة إيجابيــة.

الهيئات املحلية )بلدية وقروية(	 

تلقــت الهيئــة )34( شــكوى، تــم إغــالق )17( شــكوى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )16( شــكوى تعــاون مــرٍض، وشــكوى واحــدة بتعــاون 

غــري مــرٍض. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة بادعــاءات حــول مصــادرة أرايض املواطنــن واســتمالكها وإزالــة بســطات ومطالبــة ماليــة 

للموظفــن. تَُعــدُّ ردود البلديــات عــىل مخاطبــات الهيئــة إيجابيــة.

سلطة املياه	 

تلقــت الهيئــة )5( شــكاوى، تــم إغــالق )2( شــكوى كان تقييمهــا تعاونــاً مرضيــاً. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة بادعــاءات حــول توفــري 

خزانــات ميــاه ومتديــد خطــوط ميــاه. كانــت ردود ســلطة امليــاه إيجابيــة.

وزارة املالية	 

ــة )19( شــكوى، تــم إغــالق )6( شــكاوى ووقــف متابعــة )2( شــكويان، كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )3( شــكوى تعــاون  تلقــت الهيئ

مــرٍض، وشــكوى واحــدة بتعــاون غــري مــرٍض. متحــورت الشــكاوى الــواردة حــول ادعــاءات باملطالبــة بتنفيــذ قــرار محكمــة واملطالبــة بــرف 

مســتحقات ماليــة عــن بــدل التعويــض عــن هــدم منشــأة مــن قبــل االحتــالل.  واإلعفــاء الجمــريك لــألرسى، املطالبــة بإعــادة رصف عــالوة 

التعليــم، املطالبــة بــرف مخصصــات أرسى، املطالبــة بــرف راتــب تقاعــدي، املطالبــة بــرف عــالوات بأثــر رجعــي.

المبحث الثاني: تقييم الشكاوى والجهات في قطاع غزة

وزارة التنمية االجتامعية	 

تلقــت الهيئــة )22( شــكوى، تــم إغــالق )12( شــكوى، ومــازال هنــاك )10( شــكاوى مفتوحــة كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )6( شــكاوى 

تعــاون مــرٍض، و)3( شــكاوى بتعــاون غــري مــرٍض، وشــكوى واحــدة دون متابعــة. متحــورت الشــكاوى الــواردة يف قطــاع غــزة يف ادعــاءات 

رصف املســتحقات واملســاعدات العينيــة والنقديــة لــألرس املحتاجــة، إضافــة إىل عــدد مــن الشــكاوى واالدعــاءات التــي تتعلــق باألطفــال 

يف نــزاع مــع القانــون املتعلقــة مبؤسســة الربيــع والحــق، بالحصــول عــىل الضــامن االجتامعــي، إضافــة إىل املطالبــة بتوفــري أدوات طبيــة 

للمســاعدة يف الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واعتــامد حــاالت اجتامعيــة.

ــا كمتابعــة ميدانيــة مبــارشة مــن قبــل طاقــم الهيئــة فقــد شــّكلت  ــوزارة، وهن بصــورة عامــة تتلقــى الهيئــة حلــوالً مرضيــة مــن قبــل ال

املتابعــة والحلــول امليدانيــة الجــزء األكــرب مــن ردود وزارة الشــؤون االجتامعيــة، كان أبرزهــا إعــادة رصف مســاعدات نقديــة لحــاالٍت واتخــاذ 

إجــراءات خاصــة بحاميــة األحــداث يف مؤسســة الربيــع.

وزارة الرتبية والتعليم	 

تلقــت الهيئــة )19( شــكوى، تــم إغــالق )9( شــكاوى، ومــازال هنــاك )10( شــكاوى مفتوحــة كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )5( شــكوى 

تعــاون مــرٍض، و)2( شــكويان بتعــاون غــري مــرٍض، وشــكوى واحــدة دون متابعــة وشــكوى دون تقييــم. متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة 

يف ادعــاءات التعّســف يف اســتعامل الســلطة والتعــدي عــىل الحريــات األكادمييــة والحــق يف تقلّــد الوظائــف العامــة، حيــث بــرزت خــالل 

هــذا العــام قضيــة جامعــة األقــى ومــا تبعهــا مــن نقــل تعّســفي لعــدد مــن األكادمييــن ومنعهــم مــن دخــول مقــر الجامعــة.
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الفصل الثاني
تقييم الجهات والشكاوى الواردة إلى الجهات المدنية واألمنية

وزارة الصحة	 

تلقــت الهيئــة )25( شــكوى، تــم إغــالق )11( شــكوى ومــازال هنــاك )14( شــكوى مفتوحــة كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )1( شــكوى 

تعــاون مــرٍض، و)4( شــكاوى بتعــاون غــري مــريض و)1( شــكوى واحــدة دون متابعــة و)4( شــكاوى دون تقييــم و )1( شــكوى عــدم تعــاون. 

تركــزت الشــكاوى الــواردة إىل وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة حــول توفــري املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة إضافــة إىل شــكاوى خاصــة 

باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي واملســؤولية عنهــا، والتــي نتــج عــن بعضهــا حــاالت وفــاة منهــم عــدد مــن األطفــال أو التســبب يف إعاقــة 

دامئــة. تلقــت الهيئــة ردوداً عــىل الشــكاوى، اتســمت غالبيتهــا بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة تحديــداً يف الشــكاوى 

ــات املناســبة يف قطــاع غــزة فيــام يخــص توفــري  ــي، وإلقــاء العــبء عــىل عــدم توفــر اإلمكاني ــة واإلهــامل الطب الخاصــة باألخطــاء الطبي

املراكــز العالجيــة.

وزارة األشغال العاّمة واإلسكان	 

ــا عــىل النحــو اآليت: )3( شــكوى  ــاك )5( شــكاوى مفتوحــة كان تقييمه ــازال هن ــم إغــالق )3( شــكاوى، وم ــة )8( شــكاوى، ت تلقــت الهيئ

تعــاون مــرِض، تركــزت الشــكاوى حــول توفــري الحــق بالســكن وتحديــداً فيــام يخــص ملــف إعــادة اإلعــامر والتمكــن مــن توفــري مــأوى 

ــاً وبنتيجــة مرضيــة أيضــا. ملواطنــن. كــام تلقــت الهيئــة ردوداً عــىل الشــكاوى وكان جــزء مــن هــذه الــردود مرضي

وزارة الحكم املحيل	 

ــاك )7( شــكاوى مفتوحــة كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )4( شــكاوى  ــة )12( شــكوى، تــم إغــالق )5( شــكاوى ومــازال هن تلقــت الهيئ

تعــاون مــرٍض، وشــكوى تعــاون غــري مــرض، تركــزت الشــكاوى حــول توفــري الخدمــات العامــة كالطــرق والــرف الصحــي وامليــاه، إضافــة 

إىل مــا يخــص منــح تراخيــص البنــاء والحــق بالســكن وايضــا مــا يخــص حقــوق موظفــن وعالواتهــم.

مجلس القضاء األعى	 

تلّقــت الهيئــة )10( شــكاوى، تــم إغــالق )3( شــكاوى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )1( شــكوى تعــاون مــرٍض، و)2( شــكوى عــدم متابعــة، 

ومــازال هنــاك )7( شــكاوى مفتوحــة. تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول ادعــاءات بإصــدار القضــاء أحكامــاً بعقوبــة اإلعــدام وشــكوى 

اعتــداء عــىل محــاٍم.

ديوان املوظفني العام 	 

ــاك )3( شــكاوى مفتوحــة كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )3( شــكاوى  ــة )7( شــكاوى، تــم إغــالق )4( شــكاوى، ومــازال هن تلقــت الهيئ

تعــاون غــري مــرٍض وشــكوى دون تقييــم. تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل ديــوان املوظفــن العــام يف كّل مــن غــزة والضفــة الغربيــة 

حــول الرتقيــات والتعيــن يف الوظيفــة العموميــة.

جهاز الرشطة	 

ــكوى  ــرٍض، و)30( ش ــاون م ــكوى تع ــو اآليت: )151( ش ــىل النح ــا ع ــكوًى كان تقييمه ــالق )335( ش ــم إغ ــكوًى، ت ــة )658( ش ــت الهيئ تلق

بتعــاون غــري مــرٍض، و)2( شــكويان دون تعــاون، و)127( دون تقييــم. تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز الرشطــة عــىل 

ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق، وتحديــد اتجــاه املباحــث ومكافحــة املخــدرات، وأيضــا حــول اإلجــراءات القانونيــة 

خاصــة االحتجــاز التعســفي واالعتقــال دون إبــراز مذكــرة قانونيــة وفقــا ألحــكام القانــون، كذلــك ورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول 

تحســن ظــروف االحتجــاز وخاصــة ظــروف التهويــة والعنايــة الطبيــة داخــل مراكــز التوقيــف، واالكتظــاظ ومــكان االحتجــاز كــام تلقــت  

الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيســبوك( ، كذلــك تضمنــت 

الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بفــّض تجمعــات ســلمية ومنــع عــدد مــن التجمعــات الســلمية يف أماكــن مغلقــة واألماكــن العامــة دون 

الحصــول عــىل إذن مســبق بهــا. 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

تتســم غالبيــة الــردود بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، أمــا بالنســبة للشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــىل تحســن ظــروف 

ــوم  ــاز يق ــر أن الجه ــر بالذك ــوارد املتاحــة. جدي ــاً للم ــكان ووفق ــدر اإلم ــة ق ــا بجدي ــل معه ــم التعام ــه يت ــة فإن ــة الطبي االحتجــاز والعناي

بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة للنظــارات ويف الزيــارات االســتثنائية.

الرشطة العسكرية 	 

تلّقــت الهيئــة )35( شــكوًى، تــم إغــالق )27( شــكوًى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )6( شــكاوى تعــاون مــرٍض، و)11( شــكوى بتعــاون 

ــة حــول  ــواردة للهيئ ــة الشــكاوى ال ــم، و)1( دون متابعــة. تركــزت غالبي غــري مــرٍض، و)5( شــكاوى دون تعــاون، و)4( شــكاوى دون تقيي

اإلجــراءات القانونيــة خاصــة االحتجــاز التعّســفي عــىل خلفيــة ذمــم ماليــة دون عرضــه عــىل النيابــة العامــة، ومثــول املواطــن أمــام قاضيــه 

الطبيعــي إضافــة إىل عــدم الســامح بزيــارة األهــل، وعــدم اإلفــراج بعــد صــدور قــرارات اإلفــراج مــن قبــل القضــاء الفلســطيني والتفتيــش 

ــة  ــة ادعــاءات بســوء املعامل ــواردة للهيئ ــت الشــكاوى ال ــك تضمن ــة، كذل ــا ألحــكام القانوني ــة وفق ــراز مذكــرات قانوني واالعتقــال دون إب

واالســتيالء عــىل أمــوال مــن أطــراف متعــددة يتــم اســتدعاؤها واحتجازهــا، ملصلحــة أشــخاص ال توجــد بينهــم روابــط أو عالقــات قانونيــة أو 

تجاريــة )ملصلحــة طــرف ثالــث(, وإجبــار املحتجزيــن عــىل ا لتوقيــع عــىل مخالصــات وســندات ديــن أمــام كاتــب العــدل وتحريــر شــيكات.

منــع الجهــاز طاقــم الهيئــة مــن زيــارة مــكان االحتجــاز الخــاص بالرشطــة العســكرية حيــث مل يتمكــن الطاقــم مــن الزيــارة إال مــرة واحــدة 

وبحضــور مراقــب عــام وزارة الداخليــة بغــزة ورصــدت الهيئــة ســؤال ظــروف املعيشــة داخــل مــكان االحتجــاز وعــدم مالءمتــه حســب 

القانــون. رغــم املراســالت العديــدة التــي تقّدمــت بهــا الهيئــة لجهــاز الرشطــة العســكرية والجهــات الرقابيــة الرســمية ذات العالقــة مبــا فيهــا 

املجلــس الترشيعــي إال انــه مل تصــل أي ردود للهيئــة.

جهاز األمن الّداخيل	 

تلقــت الهيئــة )74( شــكوًى، تــم إغــالق )27( شــكوًى، )9( شــكاوى اتّســمت بالتعــاون املــريض، و)9( شــكاوى بتعــاون غــري مــرٍض، و)2( 

شــكويان دون تعــاون، و)7( دون تقييــم. تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول اإلجــراءات القانونيــة خاصــة االحتجــاز التعّســفي 

عــىل خلفيــة االنتــامء الســيايس والعقيــدة والتعبــري عــن الــرأي والتفتيــش واالعتقــال دون إبــراز مذكــرات قانونيــة وفقــاً لألحــكام القانونيــة، 

إضافــة إىل ذلــك تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول تكــرار االســتدعاءات للمواطنــن والتــي ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز التعســفي 

ــاءات  ــفر، وادع ــن الس ــع م ــول املن ــكوى ح ــبوك(، وش ــي )الفيس ــل االجتامع ــات التواص ــىل صفح ــات ع ــة التعليق ــىل خلفي ــال ع واالعتق

بالتعذيــب وســوء املعاملــة وضبــط ومصــادرة األمــوال واألجهــزة اإللكرتونيــة ســواء كانــت كامــريات أو أجهــزة حاســوب أو فالشــات، ومتــت 

إعــادة تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــن بعــد اإلفــراج عنهــم فيــام ورد بعــض الشــكاوى حــول قيــام أفــراد مــن الجهــاز مبنــع 

إقامــة تجمعــات ســلميّة للمواطنــن مــن خــالل االتصــال عــىل املــكان املقــرر فيــه عقــد اللقــاء وإبالغــه مبنــع اللقــاء. عــىل الرغــم مــن 

الــردود عــىل شــكاوى الهيئــة الشــفوية إال أن غالبيتهــا تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة. يقــوم الجهــاز بتســهيل 

مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة، مــع مالحظــة أنــه تــم وقــف زيــارات الهيئــة يف الشــهرين األخرييــن مــن العــام 2016؛ العتبــارات 

أمنيــة حســب اّدعــاء الجهــاز.

مراكز التأهيل واإلصاح	 

تلقــت الهيئــة )140( شــكوًى، تــم إغــالق )87( شــكوًى كان تقييمهــا عــىل النحــو اآليت: )67( شــكوى تعــاون مــرٍض، و)5( شــكاوى بتعــاون 

غــري مــرٍض و)15( دون تقييــم. تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة بادعــاءات حــول الظــروف املعيشــية للنــزالء داخــل املركــز وتحديــداً مــا 

يخــص االكتظــاظ والوضــع الصحــي للموقوفــن.  بالنســبة للشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــىل تحســن ظــروف االحتجــاز والعنايــة الطبيــة 

فإنــه يتــم التعامــل معهــا بجديــة قــدر اإلمــكان ووفقــا ملــوارد املتاحــة. تقــوم إدارة مراكــز التأهيــل واإلصــالح بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة 

يف الزيــارات الدوريــة، ويف الزيــارات االســتثنائية.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

الفصل الثالث: 

الرّقابة على أماكن االحتجاز 

ــد مــن املالحظــات  ــة وقطــاع غــزة، وســجلت العدي ــارات ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف الضفــة الغربي ــد مــن الزي ــة بالعدي قامــت الهيئ

ــد مــن  ــارش عــىل هــذه اإلشــكاليات أو مــن خــالل تلقــي العدي ــا املب ــك مــن خــالل اطاّلعه ــك املراكــز، وذل ــي تواجــه تل واإلشــكاليات الت

ــذي يعــزز وجــود هــذه اإلشــكاليات. ــق ال ــة إىل الرصــد والتوثي الشــكاوى، إضاف

المبحث األول: الرّقابة على أماكن االحتجاز في الضفة الغربية
يُعــد دور الهيئــة يف الرقابــة عــىل أماكــن االحتجــاز والتوقيــف، مــن األدوار املهمــة التــي متارســها يف دولــة فلســطن، حيــث متــارس الهيئــة 

هــذا الــدور يف كّل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتســعى الهيئــة مــن قيامهــا بهــذا الــدور إىل تحســن ظــروف التوقيــف واالحتجــاز 

لــدى األجهــزة األمنيــة املختلفــة.  كــام متــارس الهيئــة هــذا الــدور مــن خــالل الزيــارات الدوريــة املحــددة مســبقاً مــع األجهــزة األمنيــة، 

إضافــة إىل زيــارات اســتثنائية يف حــاالت طارئــة، حيــث تتــم مخاطبــة الجهــاز األمنــي وتتــم الزيــارة يف اليــوم التــايل يف أغلــب األحيــان. 

تنقسم مراكز االحتجاز يف الضفة الغربية من حيث مدُة التوقيف ومن حيث التبعية إىل ثالثة أقسام عىل النحو اآليت: 

1. مراكــز احتجــاز دامئــة: وهــي التــي يــودع فيهــا األشــخاص وفقــاً لقانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وتتبــع تلــك املراكــز لــإلدارة العامــة 

ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، والتــي بدورهــا تتبــع وزارة الداخليــة، وتخضــع مراكــز االحتجــاز تلــك مــن حيــث الظــروُف واألوضــاع املعيشــية 

وخالفــه ملــا نصــت عليــه مــواد قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل كونهــا مراكــَز احتجــاٍز دامئــة. 

2. مراكــز االحتجــاز املؤقتــة )نظــارات الرشطــة(: وهــي التــي يكــون التوقيــف فيهــا ملــدة ال تتجــاوز الـــ 24 ســاعة، وتخضــع إلرشاف مديريــة 

الرشطــة املوجــود بهــا ذلــك املركــز، ويخضــع توقيــف األشــخاص فيهــا ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني. 

ــن  ــة، وهــي: األم ــة الغربي ــة يف الضف ــزة األمني ــع األجه ــي تتب ــن االحتجــاز الت ــة: وهــي أماك ــزة األمني ــة لألجه ــز االحتجــاز التابع 3. مراك

الوقــايئ، املخابــرات العامــة واالســتخبارات العســكرية. نّفــذت الهيئــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر )1130( زيــارة، شــملت عــرشات 

الســجون ومراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لألجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة.

لقــد كانــت غالبيــة تلــك الزيــارات دوريــة، ومتــت بعــد التنســيق الخطـّـي أو الشــفوي املســبق مــع الجهــات املختصــة.  ركــزت الهيئــة خــالل 

تلــك الزيــارات عــىل تفّقــد أماكــن االحتجــاز مــن نواحــي مالءمــة املبــاين، وتوافــر االحتياجــات الروريــة للموقوفــن، وتوافــر املــواد الالزمــة 

ــة، باإلضافــة للتحقــق مــن عــدم وجــود  ــم الخدمــات الصحي ــة، وتقدي ــات الغذائي ــه والتشــغيل واالتصــال، وكذلــك الوجب للنظافــة والرتفي

موقوفــن بصــورة غــري قانونيــة أو موقوفــن دون محاكمــة. كــام ركــزت الزيــارات عــىل رصــد وفحــص مــدى اكتظــاظ تلــك املراكــز، ومــدى 
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

اتّبــاع نظــام الفصــل بــن الجرائــم الخطــرية والبســيطة واملحكومــن واملوقوفــن، وعــدم وضــع البالغــن مــع األحــداث، ومــدى وجــود أقســام 

خاصــة مفصولــة للنســاء تــرشف عليهــا رشطيــات مؤهــالت. 

املطلب األول: مراكز اإلصاح والتأهيل

بعــد افتتــاح مركــز إصــالح وتأهيــل أريحــا خــالل العــام 2012م؛ ليكــون أول مركــز إصــالح وتأهيــل عــىل مســتوى فلســطن، تُراَعــى فيــه 

املعايــري الدوليــة مــن حيــث املســاحاُت والخدمــات والحاميــة وغريهــا مــن املســائل املتعلقــة بأماكــن االحتجــاز. وخــالل ذات العــام 2012م 

تــم ترميــم مركــز إصــالح وتأهيــل رام اللــه بعــد إخــالء الطابــق الثــاين مــن املبنــى الــذي هــو مســتأجر أصــالً. ورغــم الرتميــم األخــري، إال 

أن املركــز املشــار إليــه بقيــت عليــه مالحظــة تتعلــق بضيــق املــكان ومــا نتــج عــن ذلــك مــن اكتظــاظ بســبب كــرب عــدد النــزالء وصغــر 

مســاحة املركــز.

خالل العام 2016 تم إحداث عدد من التطورات يف مجال مراكز اإلصالح والتأهيل تتلخص يف اآليت202: 

تــم االنتهــاء مــن بنــاء مركــز إصــالح وتأهيــل يف محافظــة جنــن مــن الناحيــة اإلنشــائية، وجــاٍر العمــل عــىل اســتكامل بنــاء مخــازن . 1

للمركــز، وتأثيثــه ورفــع قــدرة الكهربــاء وتوصيــل املركــز بخــط ميــاه رئيــس.

تم االنتهاء من بناء مركز إصالح وتأهيل نابلس، وبانتظار التأثيث الالزم.. 2

يتم اعتامد تصاميم مخططات بناء مركز إصالح وتأهيل يف محافظة الخليل، وجاٍر العمل عىل البدء بعملية البناء.. 3

تم تخصيص قطعة أرض يف محافظة قلقيلية، لبناء مركز إصالح وتأهيل جديد وجاٍر العمل الستكامل اإلجراءات.. 4

تــم االنتهــاء مــن وضــع مخططــات بنــاء معهــد تدريــب إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، بهــدف تطويــر وبنــاء قــدرات طاقــم إدارة . 5

مراكــز اإلصــالح.

تــم تجنيــد )200( عنــر جديــد لرفــع عــدد طاقــم إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل وتشــغيل املراكــز الجديــدة، وجــاٍر العمــل حاليــاً . 6

عــىل تدريــب وبنــاء قــدرات العنــارص الجديــدة.

تم تحديث دليل اإلجراءات التشغيلية إلدارة مراكز اإلصالح والتأهيل مبا يتوافق مع قواعد »نيلسون مانديال« لسنة 2015م.. 7

تم اعتامد )8( مدربن جدد لرفع عدد فريق املدربن الخاص بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ليصبح )19( مدرباً.. 8

وبســبب عــدم تغــرّي الوضــع يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل عــاّم ورد يف تقريــر العــام 2015م فاإلشــكاليات والتوصيــات هــي يف أغلبهــا مكــررة 

للعــام الســابق والــذي قبلــه، حيــث مــا زالــت الهيئــة وأثنــاء زيارتهــا لتلــك املراكــز تعــاين مــن املعيقــات واإلشــكاليات اآلتيــة:

اســتمر تقييــد الهيئــة مــن قبــل إدارة الرشطــة يف الســامح للهيئــة يف زيــارة مرافــق مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وهــذا األمــر قــد يشــكل . 1

إخــالالً بصالحيــة الهيئــة يف زيــارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بحريــة مطلقــة ووفقــاً ألحــكام القانــون، وقــد حاولــت الهيئــة جاهــدة 

العمــل عــىل صياغــة مذكــرة تفاهــم بينهــا وبــن الرشطــة، غــري أن ذلــك مل يتحقــق حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.

مــا زالــت فكــرة الزيــارات املفاجئــة غــري مفّعلــة وغــري مطبقــة يف مجــال مراكــز اإلصــالح والتأهيــل مــا يعتــرب إخــالالً بــدور الهيئــة يف . 2

هــذا املجــال.

غياب الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات التي نص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل.. 3

عــدم توافــر الحــد األدىن للــرشوط التــي نــص عليهــا قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــن خــالل . 4

افتقادهــا للمســاحات الكافيــة مــن أجــل الفصــل بــن النــزالء والحــّد مــن االكتظــاظ الشــديد أو توفــري ظــروف معيشــية وظــروف 

احتجــاز مناســبة، إضافــة إىل افتقارهــا إىل وســائل الرتفيــه والتشــغيل والتأهيــل. كل ذلــك باســتثناء مركــز إصــالح وتأهيــل أريحــا الــذي 

202. كتاب معلومات حول مراكز اإلصالح والتأهيل للعام 2016 املرسل للهيئة من قبل اإلدارة العامة للرشطة بتاريخ 31/1/2017.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

جــاء مراعيــاً للمعايــري الدوليــة يف غالبيــة متطلبــات أماكــن االحتجــاز الدامئــة.

رغــم التطــور الحاصــل يف املوضــوع الطبــي يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، إال أن بعــض مراكــز اإلصــالح مــا زال يعــاين بعــض اإلشــكاليات، . 5

حيــث تفتقــر غالبيــة املراكــز لعيــادات طبيــة أو لوجــود أطبــاء وممرضــن بشــكل دائــم، وكذلــك عــدم وجــود طبيــب أســنان وطبيــب 

ــة أو  ــفيات الحكومي ــة للمستش ــاالت املرضي ــل الح ــز لنق ــك املراك ــر إدارة تل ــا يضط ــل، م ــالح والتأهي ــز اإلص ــة مراك ــي يف غالبي نف

الخدمــات الطبيــة العســكرية، إضافــة إىل عــدم توافــر العديــد مــن أدويــة األمــراض املزمنــة.

ــذ فــرتات . 6 ــل القضــاء من ــّت يف ملفاتهــم مــن قب ــن ينتظــرون الب ــزالء الذي ــرية مــن الن ــل أعــداد كب توجــد يف مراكــز اإلصــالح والتأهي

طويلــة، وقــد أدى عــدم البــت بهــا إىل اكتظــاظ يف تلــك املراكــز، وإىل تذّمــر العديــد مــن النــزالء مــن طــول مــدة التوقيــف، إضافــة إىل 

عــدم تطبيــق الفصــل الثالــث مــن قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بشــأن تخفيــض مــدة العقوبــة املحكــوم بهــا.

أدى عــدم وجــود مراكــز إصــالح وتأهيــل يف بعــض املحافظــات إىل احتجــاز عــدد كبــري مــن األشــخاص يف مراكــز توقيــف، أو نظــارات . 7

تابعــة لجهــاز الرشطــة لفــرتات طويلــة تصــل يف بعــض األحيــان ملــدة أشــهر أو ســنوات، مثــل نظــارة رشطــة قلقيليــة ونظــارة القلعــة 

يف مدينــة الخليــل.

تابعــت الهيئــة عــدة حــاالت مــن اإلرضاب عــن الطعــام لنــزالء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وكان ملتابعاتهــا األثــر املهــم يف متابعــة . 8

الجانــب الطبــي للنــزالء املربــن، ومنهــا تحويلهــم إىل املستشــفيات.

كان للهيئــة دور مهــم يف حــل العديــد مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بالوضــع املعيــي يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل مــن حيــث إصــالح . 9

الحاممــات وتوفــري الفــراش واألغطيــة املناســبة يف ذلــك.

توصيات الهيئة يف مجال مراكز اإلصاح والتأهيل

رضورة تفعيل فكرة الزيارات الفجائية يف مراكز اإلصالح والتأهيل، وهذه التوصية تكررت للعامن السابقن. . 1

رضورة تفعيــل الرقابــة والتفتيــش الــدوري مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وذلــك بغــرض التفتيــش القضــايئ . 2

عــىل تلــك املراكــز؛ للتحقــق مــن مــدى التــزام تلــك املراكــز بفاعليــة قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وهــذه التوصيــة تكــررت خــالل 

األعــوام الثالثة الســابقة.

رضورة العمــل عــىل توفــري الخدمــات الطبيــة يف جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، خصوصــاً توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــن . 3

بشــكل دائــم عمــالً بأحــكام قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

رضورة القيــام بإنشــاء مراكــز إصــالح وتأهيــل تتوفــر فيهــا الــرشوط الالزمــة مــن أجــل توفــري ظــروف معيشــية وصحيــة مالمئــة للنــزالء، . 4

ــة، كــام هــي الحــال يف  ــزالء فيهــا يف النظــارات لفــرتات طويل ــم توقيــف الن ــي يت ــل يف املحافظــات الت وإنشــاء مراكــز إصــالح وتأهي

محافظــة قلقيليــة.

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيل النزالء وتحقيق الغاية من وجود هؤالء النزالء يف تلك املراكز.. 5

رضورة إيجــاد آليــات قانونيــة مــن أجــل رسعــة البــت يف ملفــات النــزالء، وتطبيــق املــادة املتعلقــة بتخفيــض ثلــث املــدة مــا يقلــل مــن . 6

عــدد النــزالء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. 

املطلب الثاين: النظارات التابعة للرشطة

وهــي أماكــن التوقيــف املؤقتــة التــي تكــون مــدة التوقيــف فيهــا ال تتعــدى الـــ 24 ســاعة؛ لــذا فهــي ال تحتــاج إىل متطلبــات كتلــك التــي 

ــع يف  ــوزع عــىل مراكــز الرشطــة وتتب ــة، وتت ــا مراكــز االحتجــاز الدامئــة. توجــد نظــارات الرشطــة يف كل محافظــات الضفــة الغربي تتطلبه

ــر املركــز املوجــودة فيــه، والــذي بــدوره يتبــع مديريــة الرشطــة يف كل محافظــة مــن حيــث اإلرشاُف واإلدارة والرقابــة عــىل  إدارتهــا ملدي

عملهــا.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

تســتند نظــارات الرشطــة يف عمليــة التوقيــف إىل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001، الــذي يحــّدد مــدة التوقيــف لــدى 

ة لذلــك. تســتخدم النظــارات لتوقيــف  الرشطــة بـــ 24 ســاعة يتــم بعدهــا إخــالء الســبيل أو النقــل إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل املعــدَّ

األشــخاص الذيــن يتــم القبــض عليهــم مبوجــب مذكــرات قبــض وتوقيــف صــادرة عــن الجهــات القضائيــة املختصــة؛ ليتــم تحويلهــم بعــد 

ذلــك إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. 

مــن خــالل الزيــارات تبــن أنــه يتــم احتجــاز األشــخاص يف تلــك النظــارات لفــرتات متفاوتــة قــد تصــل يف بعضهــا إىل أشــهر أو أكــث مــن ذلك، 

كــام هــي الحــال يف نظــارة رشطــة قلقيليــة ونظــارة رشطــة رام اللــه، ونظــارة رشطــة القلعــة، يف حــن نجــد أن نظــارة رشطــة أريحــا وغريهــا 

مــن النظــارات تقــوم بتحويــل املوقوفــن بعــد املــدة القانونيــة. قامــت الهيئــة بزيــارة أكــث مــن 50 نظــارة منتــرشة يف محافظــات الضفــة 

الغربيــة، وانتقــدت تعامــل الرشطــة مــع عــدد مــن النظــارات عــىل أنهــا أماكــن احتجــاز دامئــة دون اتخــاذ املقتــى القانــوين، وكذلــك عــدم 

اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة فيــام يخــّص مــكان االحتجــاز ذاتــه، حيــث بقيــت نظــارة قلقيليــة مثــالً تعــاين االكتظــاظ ملــدة أربعــة أعــوام 

متتاليــة، ومل تحــل مشــكلة الفــورة ومل تتوفــر الخدمــات الطبيــة يف تلــك النظــارات.  ويف بعــض الحــاالت يتــم اســتخدام النظــارات كمــكان 

احتجــاز دائــم لفئــات األطفــال، كــام هــي الحــال بالنســبة لنظــارة رشطــة األحــداث يف الخليــل، وكذلــك نظــارة األحــداث يف قلقيليــة، حيــث 

تســتخدم كمــكان احتجــاز دائــم لألحــداث. وهــذا فيــه مخالفــة قانونيــة مــن حيــث إن املــكان املخصــص لتوقيــف واحتجــاز األحــداث ال 

بــد أن يكــون مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة. وقــد خاطبــت الهيئــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة بــرورة وجــود دور لرعايــة األحــداث 

يف جنــوب الضفــة الغربيــة وشــاملها عــىل غــرار دار األمــل يف وســط الضفــة الغربيــة، ورغــم ذلــك مل يصــل الهيئــة أي رد عــىل ذلــك.    

تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز ســواء عــىل مســتوى املســاحات أو الظــروف املعيشــية أو الصحيــة، إضافــة 

إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضيــق املســاحة وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيهــا وانعــدام التهويــة واإلضــاءة الطبيعيــة، وعــدم توفــر دورات 

ميــاه صحيــة مــا يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة. ومــن أبــرز األمثلــة عــىل ذلــك نظــارات رشطــة قلقيليــة ورشطــة القلعــة يف الخليــل 

ــه. إن هــذه اإلشــكاليات ناتجــة عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة باألصــل للتوقيــف ملــدة 24 ســاعة وليــس  ونظــارة رشطــة رام الل

كأماكــن االحتجــاز الدامئــة.  باإلضافــة اىل وقــوع تلــك وســط أحيــاء ســكنية مزدحمــة مــا يؤثــر ســلباً عــىل حيــاة الســكان املجاوريــن لتلــك 

النظــارات، كــام تفتقــر لوســائل الحاميــة املتطــورة وتعتمــد عــىل وســائل الحاميــة التقليديــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، باإلضافــة اىل 

افتقادهــا لوســائل الرتفيــه واأللعــاب وال توجــد مســاحات مــن أجــل الفــورة، كــون التوقيــف فيهــا قــد تحــّول يف أغلــب األحيــان إىل شــبه 

دائــم لتجــاوز املــدة املنصــوص عليهــا قانونــاً وهــي 24 ســاعة. 

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك نظارة رشطة القلعة، ونظارة رشطة قلقيلية، ونظارة رشطة أحداث الخليل، ونظارة رشطة رام الله. 

تؤكد الهيئة عى توصياتها املتكّررة لألعوام الثاثة السابقة وهي كاآليت:

رضورة إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات التــي ال توجــد فيهــا مراكــز إصــالح، وذلــك مــن أجــل عــدم تحويــل نظــارات . 1

الرشطــة يف تلــك املحافظــات إىل مراكــز احتجــاز دامئــة كــام هــي الحــال يف قلقيليــة وســلفيت وطوبــاس.

رضورة التفتيــش القضــايئ عــىل تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات . 2

طويلــة وعــىل خــالف األحــكام القانونيــة.

رضورة العمــل عــىل إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ومعالجــة أوضاعهــا الصحيــة والبيئيــة، وذلــك . 3

لحــن إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف تلــك املحافظــات التــي تقــع فيهــا تلــك النظــارات.

رضورة العمــل وبالرّسعــة القصــوى مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــىل اســتحداث أقســام خاصــة باحتجــاز النســاء واألحــداث الجانحــن، . 4

ــة االجتامعيــة والنفســية لهــذه  ــة مــن حيــث مراعــاة الخصوصي نظــراً الحتجــاز هــؤالء األشــخاص يف ظــروف غــري آمنــة وغــري صحي

الرشيحــة، وتأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل تلــك النظــارات.

العمــل عــىل تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات نظــرا ًألنهــا تعتمــد عــىل الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية، كــام أنهــا . 5
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

تقــع يف مناطــق ســكنية مزدحمــة وذلــك لحــن إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

رضورة توفري عيادة للخدمات الطبية العسكرية يف تلك النظارات وعىل مدار الـ 24 ساعة عىل أن تتوفر فيها جميع األدوية.. 6

ــك . 7 ــون يف تل ــب القان ــة مبوج ــة املمنوح ــدة القانوني ــاوز امل ــا ال يتج ــون ومب ــا القان ــص عليه ــي ن ــف الت ــدة التوقي ــزام مب رضورة االلت

ــل. ــز لإلصــالح والتأهي ــا مرك ــي فيه ــى، خصوصــاً املناطــق الت ــا األق ــاعة يف حده ــددة بـــ 24 س ــارات واملح النظ

املطلب الثالث: مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

بقيــت الحــال مــن حيــث تبعيــة مراكــز االحتجــاز لألجهــزة األمنيــة، يف الضفــة الغربيــة خــالل الفــرتة التــي يغطّيهــا التقريــر كــام كان عليــه 

خــالل العــام 2015. فقــد بــارشت األجهــزة األمنيــة الثالثــة: )األمــن الوقــايئ، املخابــرات العامــة واالســتخبارات العســكرية( مهامهــا كاملعتــاد، 

باعتبارهــا مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة.

 مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الوقايئ. 1

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ 10 مراكــز، حيــث يوجــد مركــز رئيــي للتحقيــق يف كل محافظــة مــن محافظــات 

الضفــة الغربيــة يتبــع للجهــاز للتوقيــف والتحقيــق مــع املتهمــن، يتــم اإلرشاف عــىل هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز 

يف رام اللــه. ســنكتفي هنــا بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات 

الســابقة حيــث مل يتــم االخــذ بهــا مــن قبــل قيــادة جهــاز األمــن الوقــايئ.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الوقايئ يف الضفة الغربية

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــىل أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف واالطــالع . 1

عــىل األوضــاع القانونيــة للموقوفــن.

رضورة إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن شــبكة ميــاه ورصف صحــي وكهربــاء، وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع املراكــز . 2

التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة.

رضورة متكن املحامن وعائالت املوقوفن من الزيارة.. 3

رضورة العمــل عــىل الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة . 4

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ يف محافظــات الضفــة.

املطلب الرابع: مراكز االحتجاز التابعة لجهاز املخابرات العامة

ــن  ــة م ــق يف كل محافظ ــس للتحقي ــز رئي ــد مرك ــث يوج ــزاً حي ــة 11 مرك ــرات العام ــاز املخاب ــة لجه ــاز التابع ــز االحتج ــدد مراك ــغ ع يبل

محافظــات الضفــة الغربيــة تتبــع للجهــاز، باســتثناء أريحــا التــي بهــا مركــز للتوقيــف والتحقيــق املركــزي إىل جانــب مركــز تحقيــق وتوقيــف 

أريحــا، حيــث يتــم توقيــف املتهمــن يف تلــك املراكــز والتحقيــق معهــم، ويتــم اإلرشاف عــىل هــذه املراكــز مركزيــا مــن قبــل اإلدارة العامــة 

للجهــاز يف رام اللــه. وبعيــداً عــن الوضــع القانــوين واألوضــاع املعيشــية داخــل تلــك املراكــز والتــي مل تتغــري عــام كان يف العــام 2015م فإننــا 

ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي تكــررت خــالل العامــن الســابقن بشــأن مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز املخابــرات.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز املخابرات الفلسطينية يف الضفة الغربية 

رضورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات املحاكم.. 1

التوقــف الفــوري عــن املعاملــة القاســية واملهينــة للموقوفــن ورضورة، وعــدم تعريضهــم للتعذيــب والضغــط النفــي والجســدي مهــام . 2

كانــت طبيعــة التهمة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

رضورة اإلفراج الفوري عن جميع املوقوفن عىل خلفيات سياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.. 3

رضورة السامح لجميع املوقوفن بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 4

رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، ونقابة املحامن ومنظامت حقوق اإلنسان. . 5

رضورة إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن شــبكة ميــاه ورصف صحــي وكهربــاء وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع املراكــز . 6

التابعــة لجهــاز املخابــرات يف الضفــة الغربيــة. 

املطلب الخامس: مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية

يوجــد يف الضفــة الغربيــة نوعــان مــن مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات العســكرية، األول: مراكــز توقيــف دامئــة وهــي تلــك 

ــاك عــدد مــن مراكــز  ــك هن ــوري للعــام 1979، إىل جانــب ذل ــون الســجون الث ــا قان ــق عليه املوجــودة يف كل مــن أريحــا ونابلــس وينطب

التوقيــف املؤقتــة املوجــودة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة، يــرشف عــىل مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات واملنتــرشة 

يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة مســؤول التحقيــق ومديــر الجهــاز يف كل محافظــة، ويتبــع الجهــاز مبــارشة إىل املقــر الرئيــس لقيــادة 

الجهــاز يف رام اللــه، كــام يــرشف عــىل مراكــز التحقيــق تلــك املدعــي العــام العســكري وبصــورة منتظمــة.

جهــة التفتيــش الوحيــدة عــىل مراكــز التوقيــف والتحقيــق التابــع لالســتخبارات العســكرية تتــم مــن خــالل النائــب العــام العســكري، حيــث 

يقــوم بزيــارات تفتيشــية يتــم فيهــا االطّــالع عــىل ظــروف التوقيــف الخاصــة باملوقوفــن وخصوصــاً املوقوفــن مــن العســكرين، وال يوجــد 

قانــون واضــح ينطبــق عــىل مراكــز التوقيــف الدامئــة. وبخصــوص الوضــع القانــوين للتوقيــف لــدى مراكــز االحتجــاز التابعــة لالســتخبارات 

العســكرية، فلــم يتغــري األمــر عــام كان عليــه خــالل العــام 2015 لــذا ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي تكــررت خــالل العامــن الســابقن.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية يف الضفة الغربية

بالنظر لإلشكاليات املثارة يف مراكز االحتجاز التابعة لالستخبارات العسكرية فإن الهيئة تويص بالتايل: 

رضورة توفــري امليــاه وبشــكل دائــم حيــث يعــاين أغلــب هــذه املراكــز مــن قلــة امليــاه وانقطاعهــا خصوصــاً يف فصــل الصيــف، والتــي . 1

تســتخدم ألغــراض النظافــة الشــخصية ولتنظيــف املركــز أيضــا.

رضورة زيــادة أعــداد الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل إدارة وحاميــة تلــك املراكــز، نظــراً لالكتظــاظ الشــديد داخلهــا بســبب زيــادة . 2

أعــداد النــزالء فيهــا عــن الطاقــة االســتيعابية املعــدة لهــا أصــالً.

رضورة توفري وسائل الرتفيه واأللعاب الرياضة ملا يحقق الغاية من احتجاز النزالء فيها.. 3

تعــاين هــذه املراكــز مــن عــدم توفــر العديــد مــن األدويــة وخصوصــاً غاليــة الثمــن واألجنبيــة، حيــث يتــم توفريهــا عــىل نفقــة املريــض . 4

الخاصة.

ــط . 5 ــة الضب ــم إىل جه ــتخبارات، ورضورة تحويله ــز االس ــن يف مراك ــن املدني ــف املواطن ــاز وتوقي ــن احتج ــوري ع ــف الف رضورة التوق

ــن. ــن املدني ــف املتهم ــة بتوقي ــايئ املختص القض

العمــل عــىل إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن صيانــة شــبكة الكهربــاء واملــاء، وصيانــة شــبكة الــرف الصحــي ملراكــز . 6

االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات يف الضفــة الغربيــة.

رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز . 7

والتوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات العســكرية يف محافظــات الضفــة؛ لالطـّـالع عــىل ظــروف املوقوفــن بشــكل دوري وحــّر ودون 

إعاقة. 
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

المبحث الثاني: الرقابة على أماكن االحتجاز في قطاع غزة
قامــت الهيئــة بالعديــد مــن الزيــارات ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف قطــاع غــزة، وســجلت العديــد مــن املالحظــات واإلشــكاليات التــي 

تواجــه تلــك املراكــز، وذلــك مــن خــالل اطاّلعهــا املبــارش عــىل هــذه اإلشــكاليات أو مــن خــالل تلقــي العديــد مــن الشــكاوى إضافــة إىل 

الرصــد والتوثيــق الــذي يعــزز وجــود هــذه اإلشــكاليات.

املطلب االول: الرقابة عى أماكن االحتجاز يف قطاع غزة 

يعتــرب دور الهيئــة يف الرقابــة عــىل أماكــن االحتجــاز والتوقيــف، مــن األدوار املهمــة التــي متارســها يف دولــة فلســطن، حيــث متــارس الهيئــة 

هــذا الــدور يف كّل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتســعى الهيئــة مــن قيامهــا بهــذا الــدور إىل تحســن ظــروف التوقيــف واالحتجــاز 

لــدى األجهــزة األمنيــة املختلفــة. ومتــارس الهيئــة هــذا الــدور مــن خــالل الزيــارات الدوريــة املحــددة مســبقاً مــع األجهــزة األمنيــة، إضافــة 

إىل زيــارات اســتثنائية يف حــاالت طارئــة، حيــث تتــم مخاطبــة الجهــاز األمنــي وتتــم الزيــارة يف اليــوم التــايل يف أغلــب األحيــان. تنقســم 

مراكــز االحتجــاز يف قطــاع غــزة مــن حيــث مــدة التوقيــف ومــن حيــث التبعيــة إىل ثالثــة أقســام، هــي عــىل النحــو اآليت: 

مراكــز احتجــاز دامئــة؛ وهــي التــي يــودع بهــا األشــخاص وفقــاً لقانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وتتبــع تلــك املراكــز لــإلدارة العامــة . 1

ــث الظــروف واألوضــاع  ــن حي ــك م ــز االحتجــاز تل ــة، وتخضــع مراك ــع وزارة الداخلي ــي بدورهــا تتب ــل، والت ــز اإلصــالح والتأهي ملراك

املعيشــية وخالفــه ملــا نّصــت عليــه مــواد قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل كونهــا مراكــز احتجــاز دامئــة. 

ــي يكــون التوقيــف فيهــا ملــدة ال تتجــاوز الـــ 24 ســاعة، وتخضــع إلرشاف . 2 ــة )نظــارات الرشطــة(؛ وهــي الت مراكــز االحتجــاز املؤقت

مديريــة الرشطــة املوجــود بهــا ذلــك املركــز، ويخضــع توقيــف األشــخاص فيهــا ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، ولكــن 

يف حالــة قطــاع غــزة فقــد تحولــت النظــارات اىل مركــز احتجــاز دائــم وقضــاء فــرتة محكوميــة لكثــري مــن النــزالء. 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لألجهــزة األمنيــة؛ وهــي أماكــن االحتجــاز التــي تتبــع األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة وهــي األمــن الداخــيل، . 3

والرشطــة العســكرية.نفذت الهيئــة خــالل الفــرتة التــي يغطّيهــا التقريــر )94( زيــارة، شــملت عــرشات الســجون ومراكــز االحتجــاز 

والتوقيــف التابعــة لألجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة. لقــد كانــت غالبيــة تلــك الزيــارات دوريــة، وبعــض الزيــارات االســتثنائية، ومتــت 

بعــد التنســيق الشــفوي املســبق مــع الجهــات املختصــة. ركّــزت الهيئــة خــالل تلــك الزيــارات عــىل تفقــد أماكــن االحتجــاز مــن نواحــي 

مالءمــة املبــاين، وتوافــر االحتياجــات الروريــة للموقوفــن، وتوافــر املــواد الالزمــة للنظافــة والرتفيــه والتشــغيل واالتصــال، وكذلــك 

الوجبــات الغذائيــة، وتقديــم الخدمــات الصحيــة، باإلضافــة للتحقــق مــن عــدم وجــود موقوفــن بصــورة غــري قانونيــة أو موقوفــن 

دون محاكمــة. 

املطلب الثاين: مراكز اإلصاح والتأهيل

بقيــت الحــال عــىل مــا هــي عليــه فيــام يخــص مراكــز التأهيــل واإلصــالح يف قطــاع غــزة كــام العــام 2015، وأضفــى االنقســام الســيايس 

ظاللــه عــىل املتطلبــات الخاصــة مبراكــز التأهيــل واإلصــالح، وعــدم توفــري املوازنــات الخاصــة لهــا ســواء فيــام يخــص تطويــر الخدمــات، 

أو يف مجــال إجــراء توســعات. ولكــن هنــاك بعــض املالمــح اإليجابيــة فيــام يخــص تقديــم الخدمــات الخاصــة بالنــزالء كالطعــام واألمــور 

الروريــة، ومــن ضمنهــا أيضــاً اســتمرار العمــل عــىل بنــاء مركــز تأهيــل وإصــالح أصــداء، والــذي مــن املتوقــع أن يخفــف أزمــة االكتظــاظ 

لــدى مراكــز التأهيــل واإلصــالح والنظــارات، كــام تــم إنشــاء مــا تســّمى غرفــة الخلــوة الرشعيــة يف مركــز تأهيــل وإصــالح الكتيبة. ومــن 

أبــرز أشــكال التعــاون:

استمّر متكن الهيئة والسامح لها بزيارة مرافق مراكز اإلصالح والتأهيل، بحرية مطلقة ووفقاً ألحكام القانون.. 1

مــا زالــت فكــرة الزيــارات املفاجئــة مفّعلــة ومطبقــة يف مجــال مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــا يُعــد مــؤرشا عــىل مســتوى التعــاون . 2

ــة. وتفهــم دور الهيئ
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

هناك رقابة وتفتيش دوري من قبل الجهات التي نّص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل.. 3

عــدم توافــر الحــد األدىن للــرشوط التــي نــّص عليهــا قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــن خــالل . 4

افتقادهــا للمســاحات الكافيــة مــن أجــل الفصــل بــن النــزالء والحــد مــن االكتظــاظ الشــديد أو توفــري ظــروف معيشــية وظــروف 

احتجــاز مناســبة، إضافــة إىل افتقارهــا إىل وســائل الرتفيــه والتشــغيل والتأهيــل.

مــا زالــت مراكــز التأهيــل واإلصالح تعــاين مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بتقديــم الخدمــات الطبيــة رغــم كل الســعي مــن أجــل تحســن . 5

الواقــع الطبــي، حيــث تفتقــر غالبيــة املراكــز لعيــادات طبيــة أو لوجــود أطبــاء وممرضــن بشــكل دائــم، وكذلــك عــدم وجــود طبيــب 

ــة للمستشــفيات  ــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــا يضطــر إدارة تلــك املراكــز لنقــل الحــاالت املرضي أســنان وطبيــب نفــي يف غالبي

الحكوميــة أو الخدمــات الطبيــة العســكري، إضافــة إىل عــدم توافــر العديــد مــن أدويــة األمــراض املزمنــة.

ــذ فــرتات . 6 ــل القضــاء من ــّت يف ملفاتهــم مــن قب ــن ينتظــرون الب ــزالء الذي ــرية مــن الن ــل أعــداد كب يوجــد يف مراكــز اإلصــالح والتأهي

طويلــة، وقــد أدى عــدم البــت بهــا إىل اكتظــاظ يف تلــك املراكــز وإىل تذمــر العديــد مــن النــزالء مــن طــول مــدة التوقيــف، كل ذلــك 

وعــىل الرغــم مــن املحاكــامت الرسيعــة التــي يتــم اجراؤهــا.

أدى اكتظــاظ مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات إىل احتجــاز عــدد كبــري مــن األشــخاص يف مراكــز توقيــف أو نظــارات تابعــة . 7

لجهــاز الرشطــة لفــرتات طويلــة تصــل يف بعــض األحيــان إىل أشــهر أو ســنوات.

كان للهيئــة دور مهــم يف حــّل العديــد مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بالوضــع املعيــي يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــن متابعــة شــكاوى . 8

النــزالء وعقــد االجتامعــات مــع املســؤولن يف إدارات التأهيــل واإلصــالح التــي أبــدت تعاونــاً كبــرياً مــع الهيئــة وتحديــداً مــا يخــص 

الظــروف املعيشــية والخدمــات الطبيــة.

اإلشكاليات:

ضعف البنية التحتية يف بعض مراكز اإلصالح والتأهيل والتي ينتج عنها مشكلة االكتظاظ، وعدم القدرة عىل تصنيف النزالء ومحدودية 

الورش التأهيلية وعدم القدرة عىل تشغيلها بسبب نقص الكادر.

· نقص يف أعداد الطواقم العاملة.•

· عدم توفر خطط تتعلق باألزمات والكوارث واألدوات الخاصة بذلك.•

· عدم كفاية املوازنة الخاصة مبراكز اإلصالح والتأهيل.•

· نقص يف التدريب يف مجاالت متخصصة.•

· عدم كفاية الربامج التأهيلية الخاصة بالنزالء.•

توصيات الهيئة يف مجال مراكز اإلصاح والتأهيل

· ــاء • ــة وأطب ــادات طبي ــري عي ــاً توف ــل، خصوص ــالح والتأهي ــز اإلص ــع مراك ــة يف جمي ــات الطبي ــري الخدم ــىل توف ــل ع رضورة العم

ــل. ــالح والتأهي ــز اإلص ــون مراك ــكام قان ــالً بأح ــم عم ــكل دائ ــن بش وممرض

· رضورة القيــام بإنشــاء مراكــز إصــالح وتأهيــل تتوفــر فيهــا الــرشوط الالزمــة مــن أجــل توفــري ظــروف معيشــية وصحيــة مالمئــة •

للنــزالء. 

· رضورة توفــري مشــاغل وورشــات تدريــب للنــزالء مــن أجــل تأهيــل النــزالء وتحقيــق الغايــة مــن وجــود هــؤالء النــزالء يف تلــك •

املراكــز.
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

املطلب الثالث: النظارات التابعة للرشطة

وهــي أماكــن التوقيــف املؤقتــة التــي تكــون مــدة التوقيــف فيهــا ال تتعــدى الـــ 24 ســاعة، تتواجــد نظــارات الرشطــة يف كّل محافظــات 

ــة الرشطــة يف كل  ــع مديري ــذي بــدوره يتب ــه وال ــر املركــز املوجــودة في قطــاع غــزة وتتــوزع عــىل مراكــز الرشطــة، وتتبــع يف إدارتهــا ملدي

ــا. ــة عــىل عمله محافظــة مــن حيــث اإلرشاف واإلدارة والرقاب

قامــت الهيئــة بزيــارة أكــث مــن 208 نظــارات منتــرشة يف محافظــات قطــاع غــزة تنوعــت هــذه الزيــارات بــن الزيــارات الدوريــة واملفاجئــة. 

واألصــل أن تســتند نظــارات الرشطــة يف عمليــة التوقيــف إىل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 الــذي يحــدد مــدة التوقيــف 

لــدى الرشطــة بـــ 24 ســاعة يتــم بعدهــا إخــالء الســبيل أو النقــل إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل املعــدة لذلك. 

تســتخدم النظــارات لتوقيــف األشــخاص الذيــن يتــم القبــض عليهــم مبوجــب مذكــرات قبــض وتوقيــف صــادرة عــن الجهــات القضائيــة 

املختصــة ليتــم تحويلهــم بعــد ذلــك إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، إال أن الواقــع العمــيل يف بعــض املواقــع غــري ذلــك، حيــث يتــم احتجــاز 

األشــخاص يف تلــك النظــارات لفــرتات متفاوتــة قــد تصــل يف بعضهــا إىل أشــهر أو أكــث. وانتقــدت الهيئــة تعامــل الرشطــة مــع عــدد مــن 

النظــارات عــىل أنهــا أماكــن احتجــاز دامئــة، دون اتّخــاذ املقتــى القانــوين، وكذلــك عــدم اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة فيــام يخــص مــكان 

االحتجــاز ذاتــه. ويف هــذا الصــدد تكــرر الهيئــة طلبهــا بعــدم اســتخدام تلــك النظــارات كمــكان احتجــاز دائــم كونهــا غــري مؤهلــة لذلــك. 

كــام أن هنــاك حــاالت يتــم اســتخدام النظــارات فيهــا كمــكان احتجــاز دائــم لفئــات األطفــال، وهــذا فيــه مخالفــة قانونيــة مــن حيــث إن 

املــكان املخصــص لتوقيــف األحــداث واحتجازهــم ال بــد أن يكــون مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة. 

تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز ســواء عــىل مســتوى املســاحات أو الظــروف املعيشــية أو الصحيــة، إضافــة 

إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضيــق املســاحة وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيهــا وانعــدام التهويــة واإلضــاءة الطبيعيــة، وعــدم توفــر دورات 

ميــاه صحيــة مــا يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة. 

نتجــت هــذه اإلشــكاليات عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة باألصــل للتوقيــف ملــدة 24 ســاعة، وليــس كأماكــن االحتجــاز الدامئــة، كــام 

تفتقــر لوســائل الحاميــة املتطــورة وتعتمــد عــىل وســائل الحاميــة التقليديــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، كــام أنهــا تفتقــد لوســائل 

الرتفيــه واأللعــاب وال توجــد مســاحات مــن أجــل الفــورة، كــون التوقيــف فيهــا قــد تحــول يف أغلــب األحيــان إىل شــبه دائــم لتجــاوز املــدة 

املنصــوص عليهــا قانونــاً وهــي 24 ســاعة. ويذكــر هنــا أن هــذه النظــارات يف أغلــب األحيــان ال تخضــع لرقابــة وإرشاف الجهــات املختصــة 

وفقــاً للقانــون، لالطــالع عــىل أوضاعهــا املختلفــة.

توصيات الهيئة الخاصة بالنظارات التابعة للرشطة

· رضورة إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات التــي ال يوجــد فيهــا مراكــز إصــالح، وتوســعتها وذلــك مــن أجــل عــدم •

تحويــل نظــارات الرشطــة يف تلــك املحافظــات إىل مراكــز احتجــاز دامئــة.

· رضورة التفتيــش القضــايئ عــىل تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات •

طويلــة وعــىل خــالف األحــكام القانونيــة.

· رضورة العمــل عــىل إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ومعالجــة أوضاعهــا الصحيــة والبيئيــة، •

وذلــك لحــن إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

· العمــل عــىل تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات، نظــراً  ألنهــا تعتمــد عــىل الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية وذلــك •

لحــن إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيل.

· رضورة العمــل عــىل تأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل تلــك النظــارات وخصوصــاً أنهــا تســتقبل نســاء وأحداثــاً وتحتــاج •

هــذه الرشيحــة إىل رعايــة مــن نــوع خــاص.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديوان المظالم”

الباب الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمّية مع الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

· رضورة توفــري عيــادة للخدمــات الطبيــة العســكرية يف تلــك النظــارات وعــىل مــدار الـــ24 ســاعة عــىل أن تتوفــر فيهــا جميــع •

ــة. األدوي

· رضورة االلتــزام مبــدة التوقيــف التــي نــّص عليهــا القانــون ومبــا ال يتجــاوز املــدة القانونيــة املمنوحــة مبوجــب القانــون يف تلــك •

النظــارات واملحــددة بـــ 24 ســاعة يف حّدهــا األقــى.

املطلب الرابع: مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

بقيــت الحــال مــن حيــث تبعيــة مراكــز االحتجــاز لألجهــزة األمنيــة، يف قطــاع غــزة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر كــام كانــت عليــه 

ــاد، باعتبارهــا مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة، وأضيــف هــذا العــام  خــالل العــام 2015. فقــد بــارش جهــاز األمــن الداخيل مهامهــا كاملعت

مركــز احتجــاز آخــر لجهــاز الرشطــة العســكرية. 

1 - مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الداخيل 

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل 5 مراكــز، ولكن يوجــد مركــز رئيــس واحــد للتحقيــق يف محافظــة غــزة يتبــع 

للجهــاز، يتــم فيــه توقيــف املتهمــن والتحقيــق معهــم ويتــم اإلرشاف عــىل هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهاز.وســنكتفي 

بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات الســابقة، مل يعمــل عليهــا 

جهــاز األمــن الداخــيل. يذكــر أنــه مل يتــم متكــن الهيئــة مــن زيــارة شــهر 11 و12 مــن العــام 2016.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الداخيل يف قطاع غزة:

رضورة القيــام بالتفتيــش الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــىل أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف، واالطــالع . 1

عــىل األوضــاع القانونيــة للموقوفــن.

رضورة السامح لجميع املوقوفن بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 2

رضورة العمــل عــىل الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل، وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة . 3

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة.

رضورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات املحاكم.. 4

التوقــف الفــوري عــن املعاملــة القاســية واملهينــة للموقوفــن ورضورة عــدم تعريضهــم للتعذيــب والضغــط النفــي والجســدي مهــام . 5

كانــت طبيعــة التهمــة.

2 -  مراكز االحتجاز التابعة للرشطة العسكرية

يوجــد مركــزا واحــدا تابعــا لجهــاز الرشطــة العســكرية يف محافظــة غــزة، حيــث يتــم توقيــف املتهمــن يف تلــك املراكــز والتحقيــق معهــم، 

ويتــم اإلرشاف عليــه مركزيــا مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز. وبعيــداً عــن الوضــع القانــوين واألوضــاع املعيشــية داخــل ذلــك املركــز فإننــا 

ســنكتفي بذكــر التوصيــات بشــأن مركــز التوقيــف التابــع للرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة.  

رضورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات املحاكم.. 1

رضورة التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهينة للموقوفن والضغط النفي والجسدي مهام كانت طبيعة التهمة.. 2

رضورة التوقــف الفــوري عــن احتجــاز وتوقيــف املواطنــن املدنيــن يف مركــز الرشطــة العســكرية ورضورة تحويلهــم إىل جهــة الضبــط . 3

القضــايئ املختصــة بتوقيــف املتهمــن املدنيــن.

رضورة السامح لجميع املوقوفن بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم.. 4
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التقرير السـنوي الثاني والعشرون
1 كانــون الثانــي - 31 كانون األول

الفصل الثالث
الّرقابة على أماكن االحتجاز 

رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، ونقابة املحامن ومنظامت حقوق اإلنسان. . 5

إعادة تأهيل البنية التحتية والخدماتية من شبكة مياه، ورصف صحي وكهرباء وإيجاد ساحة للفورة.. 6

رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز . 7

والتوقيــف التابعــة لجهــاز الرشطــة العســكرية يف محافظــة غــزة؛ لالطــالع عــىل ظــروف املوقوفــن بشــكل دوري وحــّر ودون إعاقــة.




