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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

تقديم

تقديم 

شــهدنا يف العــام 2017 اســتمرار وتصاعــد وتــرية االنتهــاكات اإلرسائيليــة لقواعــد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الدويل اإلنســاين. 

واســتمرت دولــة االحتــالل بفــرض اإلغالقــات والحصــار واالعتقــاالت التعســفية واالســتيالء عــى األرايض ورسقــة املــوارد الطبيعيــة ومالحقــة 

ــاة املختلفــة،  ــد اســتهداف النســاء واألطفــال، وانتهــاك حــق الفلســطينيني بشــكل عــام ويف مجــاالت الحي املزارعــني والصياديــن، مــع تزاي

ــة االحتــالل وتطبيــق القانــون الــدويل، وقــد شــهدنا  وأمعنــت إرسائيــل يف تشــديد قبضتهــا يف ظــل فشــل املجتمــع الــدويل مبحاســبة دول

أيضــاً تغيــري نوعــي يف االنتهــاكات اإلرسائيليــة لتضــم قامئــة مــن املشــاريع املقرتحــة إلمعــان الســيطرة عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة.

هــذا ومل تجــرى أيــة انتخابــات رئاســية أو ترشيعيــة فلســطينية، وبقيــت مؤسســاتنا تعمــل بــدون رقابــة ترشيعيــة وبغيــاب املســاءلة عــى 

أعــامل الســلطة التنفيذيــة. وقــد تفاءلنــا بإنجــاز املصالحــة ولكننــا لغايــة اآلن مل نلمــس التغيــري الحقيقــي املنشــود عــى أرض الواقــع لوضــع 

حــد نهــايئ لالنقســام. ومل نــَر تغيــريا يف البنيــة السياســية الفلســطينية نحــو العمــل املشــرتك للخــالص مــن االحتــالل، وبقيــت أمنــاط العمــل 

املختلفــة يف شــطري الوطــن مــع تداعياتهــا الخطــرية عــى املســتويات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة يف غيــاب أي افــق للتنميــة املحليــة 

ــس الترشيعــي  ــاب املجل ــات االنقســام وبغي ــة يف معالجــة تداعي ــالل وعــدم نجــاح املصالحــة الوطني ــة يف ظــل سياســات االحت االقتصادي

وتداعياتــه عــى الحالــة الدميقراطيــة الفلســطينية.

وقــد جــاء الرئيــس األمريــي ترامــب برتتيباتــه ملــا يســمى بــــــِ »صفقــة القــرن« وبإعالنــه وقراراتــه الالمســؤولة عــن القــدس الرشقيــة ونقــل 

ســفارة االحتــالل اليهــا ليعطــي إرسائيــل الضــوء األخــر لإلمعــان يف قبضتهــا عــى القــدس، فقــد زادت وتــرية االنتهــاكات اإلرسائيليــة يف 

املدينــة مــن قتــل وســجن للفلســطينيني مبــا فيهــم األطفــال، وهــدم البيــوت، وتقييــد للحركــة. كل هــذا ضمــن سياســة منظمــة للتنكــر 

للحــق الفلســطيني وتصفيــة القضيــة الفلســطينية ونســف جهــود إحــالل الســالم وحــل الدولتــني.

ــري  ــا اىل نســب غ ــة ووصوله ــاد معــدالت البطال ــة بســبب اإلغــالق املســتمر وازدي ــة واالقتصادي ــني؛ االجتامعي ــاة الغزي ــد ازدادت معان وق

مســبوقة تنــذر بانهيــار كامــل االقتصــاد، وتزايــدت صعوبــة تنقــل املــرىض لتلقــي العــالج خــارج القطــاع، وتقلصــت كميــة الكهربــاء التــي 

وصلــت للقطــاع. وتواصلــت االنتهــاكات بحــق الصياديــن متمثلــة بإطــالق النــار وتقليــص مســاحة الصيــد املســموح الوصــول اليهــا ومصادرة 

القــوارب وقتــل بعــض الصياديــن، ومنــع 400 صنــف مــن الدخــول إىل غــزة وتقييــد حركــة املســافرين واعتقــال مســافرين عــرب معــرب رفــح. 

إن اســتمرار إغــالق معــرب رفــح أرض بالحقــوق املكفولــة وتســبب برتاجــع كبــري يف األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة يف قطــاع غــزة. إضافــة 

إىل ذلــك فقــد اتخــذ مجلــس الــوزراء مجموعــة مــن القــرارات التــي تنتهــك الحــق يف تقلــد الوظائــف الحكوميــة وخصــم رواتــب املوظفــني 

العموميــني املســتنكفني يف قطــاع غــزة وإحالــة موظفــني عموميــني للتقاعــد املبكــر، مخالفــاً يف ذلــك قانــون الخدمــة املدنيــة وكذلــك العهــد 

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. وتســتمر معانــاة املواطنــني الذيــن هَجــروا داخليــاً يف قطــاع غــزة بســبب العــدوان الحــريب 

االحتــاليل اإلرسائيــيل عــى القطــاع مــن حيــث العيــش يف مســاكن ال تحقــق الحــد األدىن مــن أساســيات الســكن، وبســبب اســتمرار اإلغــالق 

واالنقســام الفلســطيني وشــح مصــادر التمويــل والعديــد مــن املعوقــات التــي تحــول دون قيــام الحكومــة بواجباتهــا عــى صعيــد إعــادة 

االعــامر. وتعتــرب غــزة يف اســوء كارثــة إنســانية غــري مســبوقة واألكــر صعوبــة مــن الناحيــة اإلنســانية واالقتصاديــة ويف مختلــف نواحــي 

الحيــاة.
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تواصلــت االعتقــاالت السياســية يف شــطري الوطــن وقــد تابعــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان اســتدعاء واحتجــاز املدونــني والصحافيني 

عــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري والعمــل الصحــايف، وقمــع الحريــات اإلعالميــة واســتخدام القــوة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف الضفــة 

ــي وحــق الوصــول  ــل االجتامع ــع التواص ــتخدام مواق ــرش واس ــي والن ــل اإلعالم ــري والعم ــة التعب ــق يف حري ــك الح ــة بذل ــاع، منتهك والقط

للمعلومــات وانتقــاد الشــخصيات العامــة. وقــد صــدر قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة بــدون شــفافية واستشــارات كافيــة حيــث تطلــب إعــادة 

النظــر والتعديــل.

وكان هنــاك انتهــاك صــارخ للحــق يف الحيــاة يف قطــاع غــزة، فقــد تــم تنفيــذ ســتة أحــكام باإلعــدام دون االلتــزام باإلجــراءات القانونيــة 

واســتمر القضــاء العســكري بإصــدار أحــكام اإلعــدام وتأييــد 21 حكــم مــن أصــل 37. تنتهــك هــذه اإلجــراءات االلتزامــات واملعاهــدات التــي 

صادقــت عليهــا دولــة فلســطني، كالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والقانــون األســايس 

الفلســطيني. ويشــمل هــذا أيضــا انتهــاكات الحــق يف التنقــل والســفر عــرب املعابــر وعــدم منــح جــوازات الســفر واالعتقــاالت السياســية مــن 

قبــل األجهــزة األمنيــة يف شــطري الوطــن.

واســتمر التدخــل األمنــي يف منظومــة القضــاء وســيطرة األجهــزة األمنيــة والســلطة التنفيذيــة األمــر الــذي أدى إىل تراجــع يف أداء القضــاء 

والحــد مــن اســتقالليته مشــكالً بذلــك انتهــاكاً للقانــون ومبــدأ فصــل الســلطات. وقــد جــاء القــرار بقانــون بشــأن محكمــة الجنايــات الكــربى 

والــذي ينتهــك ضامنــات الحــق يف املحاكمــة العادلــة ويعيــق حــق الدفــاع ويعتــدي عــى صالحيــة القضــاء واســتقالله.

وقــد رصــت الهيئــة العديــد مــن االنتهــاكات والتــي كان مــن أبرزهــا: عــدم احــرتام أحــكام القضــاء. والحــق يف ســالمة اإلجــراءات القانونيــة 

والــذي يشــمل االعتقــال التعســفي عــى خلفيــة االنتــامء الســيايس. وحــق املواطــن يف الســالمة الجســدية، ويشــمل ذلــك التعذيــب وســوء 

املعاملــة واالســتخدام املفــرط للقــوة، والحــق يف التجمــع الســلمي، والحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة وحقــوق شــاغليها، والــذي يشــمل 

التنافــس عــى الوظيفــة والحقــوق الوظيفيــة. وقــد ملســنا تزايــداً يف حــاالت االحتجــاز عــى ذمــة املحافظــني وكذلــك عــى ذمــة اللجنــة 

ــات  ــون األســايس والترشيعــات واالتفاقي ــة، وكل هــذه اإلجــراءات غــري دســتورية وتنتهــك القان ــة املشــرتكة ورؤســاء األجهــزة األمني األمني

الدوليــة ذات الصلــة والتــي انضمــت اليهــا دولــة فلســطني.

ــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان  ــوزراء والهيئ ــي تضــم مؤسســة الرئاســة ورئاســة ال ــة الت ــة الثالثي ــزال موضــوع تشــكيل وعمــل اللجن وال ي

ملتابعــة توصيــات تقاريــر الهيئــة متعــراً. فقــد شــّكلت اللجنــة يف عــام 2016 ولكــن تََعــَر عملهــا بالرغــم مــن اتصــاالت الهيئــة املتكــررة 

إلعــادة تفعيــل عمــل اللجنــة. 

وقــد ملســنا مــن خــالل عملنــا مــع األجهــزة األمنيــة املتعــددة اســتمراراً للتعــاون يف تســهيل مهمــة الهيئــة يف تنفيــذ زيارتهــا ملراكــز االحتجــاز 

والتوقيــف، إضافــة إىل ردهــا عــى غالبيــة مخاطبــات الهيئــة واســتمرار مشــاركاتها يف نشــاطات وتدريبــات الهيئــة واتخــاذ بعــض اإلجــراءات 

االنضباطيــة بحــق املخالفــني مــن أفرادهــا.

ــة يف  ــن اســتوفوا ســنوات العضوي ــام مم ــة الع ــع خــروج 7 مفوضــني يف نهاي ــة م ــويض الهيئ ــس مف ــام 2017 توســيع مجل ــم خــالل الع ت

املجلــس. وقــد انضــم املفوضــني الجــدد مــن خــالل عمليــة شــفافة شــارك فيهــا ممثلــون عــن املؤسســات الحقوقيــة ومؤسســات املجتمــع 

املــدين ومفوضــون عامــون ســابقون لينضــم للمجلــس 7 مفوضــني جــدد ليبقــى العــدد يف مجلــس املفوضــني 21 عضــواً. 

كــام أبرمــت الهيئــة بعــض االتفاقيــات مــع مؤسســات وهيئــات ذات العالقــة بهــدف التكامــل ومأسســة العمــل املشــرتك. وعــى الصعيــد 

الــدويل فقــد وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع املعهــد الدمنــاريك لحقــوق اإلنســان بدعــم مــن املمثليــة الدمناركيــة لــدى دولــة فلســطني، عــالوة 

عــى تطويــر التعــاون املشــرتك مــع مركــز تطويــر القطــاع األمنــي وســيادة القانــون )DCAF(، وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب الدمناركيــة 

ــة مــن  ــاري للوقاي ــة مــن التعذيــب عقــب انضــامم فلســطني للربوتوكــول االختي ــة للوقاي ــة الوطني ــك يف إطــار تأســيس اآللي )APT(، وذل

التعذيــب، أمــا عــى الصعيــد املحــيل فقــد وقعــت الهيئــة مذكــرات تفاهــم مــع نقابــة الصحافيــني الفلســطينيني، ومركــز تطويــر اإلعــالم يف 

جامعــة بريزيــت بهــدف تطويــر التعــاون املشــرتك يف مجــاالت اإلعــالم وحريــة الــرأي والتعبــري وتعزيــز قــدرات اإلعالميــني يف متابعاتهــم 

لقضايــا حقــوق اإلنســان.
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ختامــاً ال يســعني إال ان أتقــدم بالشــكر والعرفــان ملجلــس املفوضــني عــى التزامهــم بحقــوق االنســان وتطويــر عمــل الهيئــة والدفــاع عــن 

القضايــا الحقوقيــة وأخــص بالذكــر جميــع املفوضــني الذيــن انهــوا فــرتة عضويتهــم وتركــوا املجلــس وأرحــب بجميــع املفوضــني الجــدد ممــن 

ستســتفيد الهيئــة مــن خرباتهــم إلعــالء منظومــة حقــوق االنســان يف فلســطني. والشــكر موصــول للمديــر العــام الدكتــور عــامر الدويــك 

لعملــه الــدؤوب والتزامــه بتطويــر العمــل املؤســي، والشــكر لطاقــم العاملــني كل يف موقعــه/ موقعهــا ملــا بذلــوه مــن جهــد والتــزام تجــاه 

عملهــم وحرصهــم عــى حقــوق االنســان ورفــع مكانتهــا يف فلســطني. وأتقــدم مــن ممــويل الهيئــة: الدمنــارك والرنويــج وســويرسا وهولنــدا 

والســويد بجزيــل الشــكر والعرفــان لدعمهــم املســتمر وإميانهــم بعمــل الهيئــة.

                                                                                                                                                                            

الدكتورة فارسني شاهني

املفوض العام

 الهيئة املستقلة لحقوق االنسان 
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مقدمة

مقدمة

تســتمر الهيئــة يف إصــدار تقريرهــا الســنوي لحالــة حقــوق اإلنســان يف فلســطني للعــام الثالــث والعرشيــن عــى التــوايل. ويعــّد التقريــر 

تشــخيصاً للمتّغــريات الحاصلــة يف حالــة حقــوق اإلنســان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل العــام 2017، وذلــك يف مجــاالت حقــوق 

اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة كافــة، عــى مســتوى الترشيعــات والسياســات واملامرســات، ســواء أكانــت إيجابيــة 

أم ســلبية، وذلــك مــن أجــل وضــع أصحــاب الواجــب أمــام مســؤولياتهم، وحثّهــم عــى القيــام بعمــل مــا، أو االمتنــاع عــن مامرســة.

يشــّخص التقريــر حالــة مراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويســتعرض يف الوقــت ذاتــه، مجمــل الشــكاوى الــواردة 

ــم مــدى تعــاون هــذه الجهــات مــع الهيئــة يف معالجــة هــذه القضايــا.  ويف نهايــة كل فصــل مــن فصــول  بحــق الجهــات الرســمية، ويقيّ

التقريــر، يتــم تقديــم توصيــات محــددة ألصحــاب الواجــب لتطويــر العمــل، وصــوالً إىل خلــق بيئــة تصــان فيهــا الحقــوق والحريــات العامــة.

كــام أفــرد التقريــر تشــخيصاً لواقــع االنتهــاكات اإلرسائيليــة عــى حقــوق اإلنســان املختلفــة، وتأثــري االحتــالل عــى قــدرة دولــة فلســطني يف 

الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

يعتــرب اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل االنتهــاك األســايس لحقــوق اإلنســان الفلســطيني الجامعيــة والفرديــة، وذلــك يف ظــل تكريــس سياســاته 

املتصاعــدة يف الضــم والتوّســع وإحــكام الحصــار عــى قطــاع غــزة، ومامرســاته العنرصيــة التــي تطــال مختلــف جوانــب الحيــاة؛ االقتصاديــة 

واالجتامعيــة، فضــالً عــن انعــدام األمــن الشــخيص، واملســاس بالحــق يف الحيــاة.  ورغــم أن اســتمرار االنتهــاكات اإلرسائيليــة لحقــوق اإلنســان 

الفلســطيني هــو سياســة ثابتــة ومتصاعــدة، فــإن الالفــت يف األعــوام األخــرية زيــادة لجــوء االحتــالل إىل إصــدار قوانــني وترشيعــات بهــدف 

إضفــاء صفــة قانونيــة ملامرســاته. وميكــن القــول إن االحتــالل اإلرسائيــيل ينتقــل مــن مرحلــة الضــم الفعــيل لــأرايض الفلســطينية يف الضفــة 

الغربيــة، إىل مرحلــة الضــم بحكــم القانــون والترشيــع.

ــد ترامــب، نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس.  وعــى الرغــم مــن أن هــذا  انتهــى العــام 2017 بصــدور قــرار الرئيــس األمريــي دونال

القــرار األحــادي ال يغــري مــن مكانــة املدينــة كمدينــة محتلــة وفقــاً للقانــون الــدويل، فإنــه يعطــي الضــوء األخــر لدولــة االحتــالل للمــي 

قدمــاً يف مــرشوع الضــم والتوّســع، ويــّر، بشــكل مبــارش، بالحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة آلالف املواطنــني املقدســيني.

إن اســتمرار حالــة االنقســام الســيايس ســاهم يف خلــق بيئــة خصبــة لنشــوء العديــد مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان. ورغــم 

وجــود نــوع مــن االســتقرار يف مســتوى االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان يف مجــاالت مختلفــة، فــإن الالفــت يف هــذا العــام هــو الزيــادة الحــاّدة 

يف االنتهــاكات الواقعــة عــى الحريــات الصحافيــة وحريــة الــرأي والتعبــري بشــكل عــام. ويف ســياق حالــة االنقســام الفلســطيني، اتّخــذت 

الســلطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة مجموعــة مــن اإلجــراءات األحاديــة مــن أجــل الضغــط عــى حركــة حــامس إلنهــاء االنقســام، وقــد 

نتــج عــن هــذه اإلجــراءات اإلرضار، بشــكل كبــري، بحقــوق املوظفــني الذيــن يتلقــون رواتبهــم مــن الســلطة الفلســطينية، وأيضــاً باملخصصات 

التشــغيلية لبعــض الــوزارات الخدميــة؛ كــوزارة الصحــة والتعليــم، إضافــة إىل حــدوث إربــاك يف ملــف التحويــالت الطبيــة مــن قطــاع غــزة.

إن ثقــة املواطنــني يف القضــاء الفلســطيني، ســواء يف الضفــة أم يف غــزة، دخلــت مرحلــة حــادة مــن الرتاجــع، وفــق مــا كشــف عنــه اســتطالع 
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رأي أجــراه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، حيــث أشــار إىل أن مــا نســبته )%36( مــن املســتطلعة آراؤهــم، لديهــم الثقــة باســتقالل 

القضــاء.  وعــى الرغــم مــن تشــكيل رئيــس دولــة فلســطني للجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة »التــي تضــم الهيئــة املســتقلة وممثلــني 

ــر القضــاء، نتيجــة وجــود اختــالف كبــري يف وجهــات النظــر بــني أعضــاء  ــا لتطوي ــة«، فإنهــا مل تتمكــن مــن تقديــم رؤي عــن قطــاع العدال

اللجنــة يف رؤيتهــم لتطويــر القضــاء.

ــني دون وجــود خطــة  ــرارات بقوان ــيل إصــدار الق ــتمر س ــة، اس ــات الترشيعي ــدم إجــراء االنتخاب ــي، وع ــس الترشيع ــاب املجل يف ظــل غي

ترشيعيــة واضحــة ومعلنــة، ودون اتّبــاع إجــراءات إصــدار محــددة وثابتــة تضمــن الشــفافية، ومشــاركة أكــرب قــدر ممكــن مــن القطاعــات 

ــة،  ــع يف املشــاورات التــي تســبق إصــداره.  كــام شــّكل إصــدار القــرارات بقوانــني النافــذة عــى مواطنــي الضفــة الغربي ــرة بالترشي املتأث

والقوانــني الصــادرة عــن املجلــس الترشيعــي النافــذة عــى مواطنــي قطــاع غــزة، اســتمراراً لحالــة االزدواج والتبايــن يف النظــام القانــوين، 

ومساســاً مبــارشاً مببــدأ وحــدة الترشيعــات، ومتييــزاً واضحــاً بــني مواطنــي الدولــة الواحــدة.

فاســتمر رئيــس دولــة فلســطني بإصــدار القــرارات بقوانــني يف الضفــة الغربيــة، فيــام اســتمرت كتلــة اإلصــالح والتغيــري يف املجلــس الترشيعــي 

يف قطــاع غــزة بعقــد جلســاتها الربملانيــة وإصــدار القوانــني.  وقــد أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس )24( قــراراً بقانــون اســتناداً إىل املــادة 

رقــم )43( مــن القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل، يف حــني واصلــت كتلــة اإلصــالح والتغيــري يف املجلــس الترشيعــي عقــد جلســاتها، 

وأصــدرت )4( قوانــني.

ولعــل األزمــة التــي أحدثهــا قــرار بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، واإلشــكاليات التــي خلقهــا قــرار بقانــون بشــأن محكمــة الجنايــات 

الكــربى، أكــرب مثــال عــى النتائــج الســلبية املرتتبــة عــى إصــدار قــرارات بقوانــني دون مشــاورات كافيــة.

كان العــام 2017 األســوأ مــن حيــث إصــدار أحــكام إعــدام وتنفيذهــا يف قطــاع غــزة.  فقــد صــدر خــالل هــذا العــام )33( حكــامً باإلعــدام، 

انحــرصت يف قطــاع غــزة، وتــم تنفيــذ ســتة منهــا. وصــدرت معظــم هــذه األحــكام عــن محاكــم عســكرية؛ تفتقــد إىل الحــد األدىن مــن 

ــم  ــام املحاك ــتمرار قي ــن اس ــك ع ــكام، ناهي ــذه األح ــن ه ــى أيٍّ م ــس ع ــة الرئي ــاب مصادق ــن غي ــالً ع ــة، فض ــة العادل ــات املحاكم ضامن

العســكرية يف قطــاع غــزة مبحاكمــة املدنيــني.

رغــم اســتمرار تعــاون األجهــزة األمنيــة مــع الهيئــة، فــإن مســتوى املســاءلة واملحاســبة ال يرقــى إىل الدرجــة املطلوبــة، األمــر الــذي يتطلــب 

إعــادة النظــر يف منظومــة املســاءلة الداخليــة يف األجهــزة األمنيــة، ورضورة العمــل عــى تطويــر آليــات تفتيــش ومســاءلة مســتقلة عــن 

األجهــزة األمنيــة.

وال يغيــب عــن الهيئــة اإلشــارة إىل املتغــريات اإليجابيــة التــي طــرأت عــى حقــوق اإلنســان، ولعــل أبرزهــا انضامم دولــة فلســطني للربوتوكول 

االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الــذي يتضمــن إنشــاء اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، مــا يســاهم، بشــكل كبــري، يف الحــد 

مــن حــاالت التعذيــب، وتضييــق فــرص حدوثــه يف مراكــز االحتجــاز. 

ــة املشــكلة لصياغــة  ــة يف اللجن ــل الهيئ ــم متثي ــد ت ــة؛ وق ــوين للمســؤولية الطبي ــدء العمــل يف إعــداد إطــار قان  كــام شــهد العــام 2017 ب

ــا  ــري، فإنن ــراي والتعب ــة ال ــة شــكل انتكاســة لحري ــم اإللكرتوني اإلطــار القانــوين.  وعــى الرغــم مــن أن صــدور قــرار بقانــون بشــأن الجرائ

ملســنا اســتجابة مــن الحكومــة ملالحظــات الهيئــة ونقابــة الصحافيــني ومؤسســات املجتمــع املــدين عــى القــرار بقانــون، وتــم تشــكيل لجنــة 

للحــوار، ونأمــل أن يتــم تعديــل القــرار بقانــون يف أقــرب وقــت.  كــام تــم إجــراء االنتخابــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة، وتــم كــف يــد 

الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة عــن النظــر يف النزاعــات املاليــة خالفــاً للقانــون.

اســتمرت الهيئــة يف القيــام بالــدور املنــاط بهــا يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان، ضمــن إمكانياتهــا ونطــاق عملهــا، وحققــت، يف ســبيل 

ذلــك، العديــد مــن اإلنجــازات وقصــص النجــاح، كــام واجهــت العديــد مــن العقبــات والتحديــات.  لكــن، بشــكل عــام، اســتمر التعــاون 

اإليجــايب وعالقــة الرشاكــة والحــوار البنــاء التــي تربــط الهيئــة بالجهــات الرســمية املدنيــة واألمنيــة منهــا، األمــر الــذي ســهَّل مهامهــا ومكَّنهــا 

ــري يف  ــا مــن التأث ــا، كــام مكَّنه ــة يف الشــكاوى املرفوعــة أمامه ــج مرضي ــق إنجــازات، والوصــول إىل نتائ ــري مــن الحــاالت مــن تحقي يف الكث

السياســات والترشيعــات بشــكل إيجــايب.  وبالتــوازي، عــززت الهيئــة مــن عالقاتهــا مــع مؤسســات املجتمــع املــدين، وســعت يف العديــد مــن 
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القضايــا إىل القيــام بــدور حلقــة الوصــل بــني الحكومــة واملجتمــع املــدين، وتقريــب وجهــات النظــر بينهــام، ونقــل وجهــة نظــر املجتمــع 

املــدين إىل الحكومــة.

إن التقــدم املُحــَرز يف عمــل الهيئــة، مــا كان ليتــم لــوال وجــود مجلــس مفوضــني داعــم وموّجــه لعمــل الطاقــم التنفيــذي، ووجــود طاقــم 

تنفيــذي ملتــزم ومؤمــن برســالة الهيئــة ورؤيتهــا، ويعمــل عــى مــدار الســاعة لتقديــم املســاعدة ملــن يحتاجهــا مــن املواطنــني.  وبهــذه 

املناســبة، أتقــدم بالشــكر الجزيــل والخــاص للمفــوض العــام الدكتــورة فارســني شــاهني التــي أنهــت مهمتهــا كمفــوض عــام للهيئــة اعتبــاراً 

ــس املفوضــني عــى  ــع أعضــاء مجل ــام أشــكر جمي ــم، ك ــز يف هــذا املنصــب امله ــن العمــل املمي ــن 2018/4/1، بعــد ســنتني ونصــف م م

الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه الدائــم.  وأتقــدم بالشــكر للعاملــني يف الهيئــة كافــة، كلٌّ يف موقعــه ومجــال اختصاصــه، ملــا يقومــون بــه مــن 

ــز ومثابــر يف تلقــي شــكاوى املواطنــني، ومتابعتهــا، وزيــارة مراكــز االحتجــاز، واملشــاركة يف دورات بنــاء القــدرات للــرشكاء مــن  عمــل مميّ

أصحــاب الواجــب، ومراقبــة السياســات والترشيعــات، وتنظيــم حمــالت املنــارصة.  وأشــكر الزميــالت والزمــالء يف الدائــرة اإلداريــة واملاليــة، 

ــاين وتقديــري للزمــالء  ــه عــى أكمــل وجــه.  كــام أعــرب عــن امتن ــام الجميــع بعمل ــه مــن دعــم إداري ولوجســتي، يضمــن قي ملــا يقدمون

ــر،  ــق إعــداد التقري ــا فري ــة خديجــة زهــران لقيادته ــة املحامي ــر، وعــى رأســهم الزميل ــن ســاهموا يف إعــداد هــذا التقري ــالت الذي والزمي

ــم، ســامي  ــو دهي ــة، مــوىس أب ــم، حــازم هني ــس، عائشــة أحمــد، مصطفــى إبراهي ــني: معــن ادعي ــني الحقوقي ــالت والزمــالء الباحث والزمي

جباريــن، طاهــر املــرصي، عــامر جامــوس.

ر الدويك الدكتور عامَّ

املدير العام
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القسم األول
المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق 

اإلنسان خالل العام 2017

1. سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وأثرها على قدرة دولة فلسطين في 
اإليفاء بحقوق اإلنسان الفلسطيني

أكمــل االحتــالل الحــريب اإلرسائيــيل يف العــام 2017 عامــه الخمســني مــن حكمــه العســكري ونهبــه لــأرض الفلســطينية ومواردهــا، وتســببه 

بالنــزوح القــرسي للفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967.  وخــالل العــام، اســتمرت ســلطات االحتــالل واملســتوطنون 

املتطرفــون يف مامرســة مختلــف صنــوف االنتهــاكات واالعتــداءات بحــق املواطنــني الفلســطينيني، وذلــك يف انتهــاك صــارخ ملبــادئ القانــون 

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

عكــس اســتمرار انتهــاكات االحتــالل واعتداءاتــه فشــــل املجتمــــع الدولــــي فــــي مســاءلة دولـــة االحتــالل ومحاســبتها بعــد 50 عامــاً مــن 

االحتــالل اإلرسائيــيل العســكري لــأرض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كــام يؤكــد فشــل الضغــط الــدويل عــى دولــة االحتــالل 

لإلقرار بحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني غيـــر القابلـة للتصـــرف واحرتامها، وبخاصـة حقـه فـــي تقريـر املصيـــر، الذي ضمنته وكفلته قرارات 

الرشعيــة الدوليــة ومبــادئ القانــون الــدويل.

1-1. تداعيات االحتال عى الحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة

تواصلــت إجــراءات االحتــالل التعســفية وانتهاكاتــه املمنهجــة لحقــوق اإلنســان الفلســطيني، وخلفــت مامرســات االحتــالل صدعــاً كبــرياً يف 

حيــاة املواطــن الفلســطيني نتيجــة لالعتــداءات املتواصلــة، ومصــادرة أرضــه ومــوارده، واســتهداف حياتــه، والتضييــق عليــه، وحرمانــه مــن 

متتعــه بحقوقــه اإلنســانية.

ال نّدعــي أن هــذا الفصــل تنــاول االنتهــاكات اإلرسائيليــة خــالل العــام 2017 وأثرهــا عــى أداء دولــة فلســطني بصــورة كاملــة وشــاملة، إال 

أننــا رأينــا، مبــا توفــر مــن معلومــات، الرتكيــز عــى بعــض الجوانــب التــي متــس مبــارشة بحقــوق املواطــن الفلســطيني وقدرتــه عــى العيــش 

الكريــم عــى أرضــه. وقــد متثلــت أبــرز سياســات ســلطات االحتــالل وانتهاكاتهــا بــاآليت:



وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

20

التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

1-1-1. االنتهاكات املاّسة بالحق يف الحياة والسامة الجسدية

1-1-1-1. انتهاك حق اإلنسان الفلسطيني يف الحياة واحتجاز جثامني الشهداء

واصلــت قـــوات االحتــالل اســـتهداف اإلنســان الفلســطيني دون متييـــز بيـــن رجـــل أو امـــرأة، بالــغ أو طفـــل، متجاهلــة كافــة االتفاقيــات 

ــدويل اإلنســاين. ــون ال ــة لحقــوق اإلنســان والقان ــق الدولي واملواثي

وقــد بلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني الذيــن اســتهدفتهم ســلطات االحتــالل يف كل مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة 

ــة  ــالل يف قطــاع غــزة والضف ــوات االحت ــان، اســتهدفتهم ق ــالً فلســطينياً مــن بينهــم طفلت ــاً فلســطينياً.1  واستشــهد )15( طف )84( مواطن

ــن  ــات و)3( يف كامئ ــم استشــهدوا خــالل مواجه ــم )12( شــخص بالرصــاص الحــي، و) 4 ( منه ــب منه ــا القــدس، وأصي ــا فيه ــة، مب الغربي

نصبتهــا قــوات االحتــالل، و)5 ( زعمــت قــوات االحتــالل محاولتهــم تنفيــذ عمليــات طعــن. واستشــهد طفــل نتيجــة قصــف مدفعــي، وآخــر 

متأثــراً بجــراح أصيــب بهــا خــالل العــدوان اإلرسائيــيل يف العــام 2014. كــام استشــهد طفــل جــراء انفجــار جســم مشــبوه أثنــاء رعيــه األغنــام 
يف طوبــاس.2

كــام تــم رصــد إصابــة وجــرح نحــو )3806( مواطنــني فلســطينيني، مبــن يف ذلــك عــدد كبــري مــن األطفــال.  وجــاءت معظــم اإلصابــات نتيجــة 

ــم بالــرب  ــداء عليه ــاز املســيل للدمــوع، أو االعت ــاق اآلالف جــراء استنشــاق الغ ــة إىل اختن ــة بالرصــاص الحــي واملطاطــي، إضاف لإلصاب

املــربح يف كل مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة.3 وتلقــى مئــات الجرحــى عالجــاً ميدانيــاً، فيــام أدخــل مئــات آخــرون 

ــك خــالل مشــاركتهم يف املســريات  ــني، وذل ــون األول/ديســمرب األعــى مــن حيــث أعــداد الجرحــى واملصاب للمستشــفيات. وكان شــهر كان

الســلمية والوقفــات االحتجاجيــة رفضــاً لقــرار الرئيــس األمريــي »دونالــد ترامــب« اعتبــار القــدس عاصمــة لدولــة االحتــالل، يليــه شــهر 

متوز/يوليــو الــذي أصيــب فيــه نحــو )1400( مواطــن نتيجــة االحتجاجــات عــى قيــام ســلطات االحتــالل بوضــع بوابــات إلكرتونيــة عــى 
مداخــل املســجد األقــى يف القــدس املحتلــة.4

اإلعدامات امليدانية	 

ويف مخالفــة صارخــة ملبــادئ القانــون الــدويل، اســتمرت ســلطات االحتــالل، بشــكل ممنهــج، يف سياســة القتــل العمــد واإلعدامــات 

خــارج نطــاق القضــاء بحــق الفلســطينيني.  وعكســت اإلعدامــات امليدانيــة عنرصيــة دولــة االحتــالل يف القمــع واالســتخفاف بحيــاة 

الفلســطينيني. ويف الوقــت الــذي مل يشــّكل الشــهداء خطــراً عــى حيــاة جنــود االحتــالل ورشطتــه الذيــن تحولــوا إىل قضــاة ومنفذيــن 

يف حــاالت كان باإلمــكان فيهــا اعتقــال الضحايــا، تلقــى اإلعدامــات امليدانيــة تشــجيعاً مــن قبــل املســتوى الســيايس لدولــة االحتــالل، 

ويحظــى القتلــة بحصانــة وحاميــة، وباإلفــالت مــن العقــاب، عــى الرغــم مــن إجــراء محاكــامت صوريــة لبعضهــم.

ومــن أبــرز حــاالت اإلعدامــات التعســفية، إعــدام الشــهيد املقعــد مبتــور القدمــني إبراهيــم أبــو ثريــا )29 عامــاً( مــن ســكان مخيــم 

الشــاطئ يف قطــاع غــزة بتاريــخ 2017/12/15، الــذي مل يكــن يشــكل أي خطــر عــى الجنــود، وتــم اســتهدافه برصاصــة أصابــت رأســه 

بالقــرب مــن الرشيــط الحــدودي لقطــاع غــزة.  واســتنادا إىل إحصائيــات نرشتهــا ســلطات االحتــالل ورشطتهــا، فــإن 201 فلســطينياً 

استشــهدوا خــالل عمليــات أو محــاوالت لتنفيــذ عمليــات عــى أيــدي عنارصهــا منــذ انــدالع انتفاضــه األقــى يف العــام 2015، انتهــت 

نصــف العمليــات بقتــل منفذيهــا.

احتجاز جثامني الشهداء	 

اســتمرت سياســة ســلطات االحتالل يف احتجــــاز جثاميــــن الشــــهداء، ومنهــــم جثاميــــن أطفــــال، وذلك ضمــــن سياســـة العقـــاب 

الجامعـــي التـــي متارســـها تجاه الفلسطينيني، والتـــي تتنافـــى مـــع القيـــم والقوانيـــن واألعراف الدوليـــة كافة.

تقريــر حــول “االنتهــاكات اإلرسائيليــة للعــام 2017”، مجموعــة الرقابــة الفلســطينية يف دائــرة شــؤون املفاوضــات التابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، كانــون الثــاين /ينايــر 2018.  علــام أن هنــاك مؤسســات   1
أخــرى تعطــي أرقامــاً مختلفــة، ويعــود ذلــك إىل منهجيــة تحديــد مــن هــم ضحايــا االحتــالل.

http://arabic.dci-palestine.org :االحتالل يوغل يف دماء الطفولة الفلسطينية مستغالً مظلة عدم املساءلة”، الحركة العاملية للدفاع عن األطفال، 9/1/2018، عى املوقع اإللكرتوين“  2

http://intefada.ps :تقرير توثيقي ملوقع االنتفاضة تم تعميمه عى وسائل اإلعالم بتاريخ 31/12/2017، ونرش عى املوقع اإللكرتوين  3

التقرير السنوي »حصاد العام 2017«.  مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، نرش بتاريخ 2017/12/31.  4
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فقــد واصلــت ســلطات االحتــالل احتجــاز جثامــني )15( شــهيداً فلســطينياً، 5 وذلــك كشــكل مــن أشــكال العقــاب الجامعــي لعائالتهــم، 

ــة جنيــف  ــالل مبوجــب املــادة )4( مــن اتفاقي ــة االحت ــدويل اإلنســاين، حيــث وجــب عــى دول ــون ال ــادئ القان يف انتهــاك صــارخ ملب

الرابعــة، احــرتام كرامــة املتوفــني ومراعــاة طقوســهم الدينيــة خــالل عمليــات الدفــن عــرب تســليمهم لذويهــم.  هــذا عــدا عــن قيــام 

سلطات االحتالل بالتنكيـــل بعائالت الشهداء وفـــرض الشـــروط لتســـليم الجثاميـــن، كاشرتاط تنظيـــم جنـــازات مخترصة تقترص علـــى 

عـــدد محـــدود مـــن املشـــاركني، وتشييع الجثامن منتصـف الليـل.

1-1-2. االعتقاالت التعسفّية بحق الفلسطينيني واالنتهاكات املمنهجة بحق األرسى

واصلــت دولــة االحتــالل انتهاكاتهــا بحــق األرسى واألســريات املحتجزيــن لديهــا، حيــث شــهد العــام 2017 حمــالت اعتقــال واســعة لعــدد 

ــفية  ــني التعس ــق القوان ــة، وتطبي ــم القانوني ــد األرسى ومكانته ــج ض ــض املمنه ــام بالتحري ــز الع ــطينيني. ومتي ــني الفلس ــن املواطن ــري م كب

ــي. والعســكرية عليهــم، عــدا عــن قمعهــم وإلحــاق األذى بهــم، وتواصــل سياســة اإلهــامل الطب

أضحــت االعتقــاالت التعســفية إحــدى أدوات العقــاب الجامعــي التــي تســتخدمها ســلطات االحتــالل التــي مل تلتــزم، بدورهــا، بالقواعــد 

ــة االحتــالل  الناظمــة لحقــوق املحتجزيــن وأوضاعهــم يف تعاملهــا مــع األرسى الفلســطينيني املحتجزيــن لديهــا، وتلــزم تلــك القواعــد دول

ــة  ــب واملعامل ــرض للتعذي ــدم التع ــة، وع ــة الصحي ــي الرعاي ــانية يف تلق ــم اإلنس ــامن حقوقه ــة، وض ــل األرض املحتل ــاز األرسى داخ باحتج

ــالت يف زيارتهــم والتواصــل معهــم. القاســية والالإنســانية، وحــق العائ

صّعــدت ســلطات االحتــالل مــن اعتقاالتهــا للمدنيــني الفلســطينيني، حيــث ســّجل اعتقــال )6742( مواطنــاً فلســطينياً، مــن بينهــم )1467( 

طفــالً، و)156( امــرأة وفتــاة.  وتصاعــدت االعتقــاالت خــالل شــهر كانــون األول/ديســمرب، حيــث تــم فيــه تســجيل أعــى نســبة اعتقــاالت 

)926 معتقــالً(، وذلــك إثــر إعــالن الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب عــن مدينــة القدس املحتلــة عاصمــة لدولة االحتــالل يــوم 6.2017/12/6  

وجــرى اعتقــال العديــد مــن الشــبان والفتيــات بعــد إصابتهــم بجــراح إثــر تعرضهــم إلطــالق النــار، حيــث تــم اعتقــال )30( مواطنــاً ومواطنة 

ــواب املجلــس  بعــد إصابتهــم بجــراح نتيجــة لتعرضهــم للرصــاص الحــي أو املعــدين، ومنهــم مــن كان قــد أصيــب بجــراح بالغــة.  أمــا ن

ــدة  ــاً، منهــم مــروان الربغــويث، وأحمــد ســعدات، وخال ــة العــام )12( نائب ــغ عددهــم مــع نهاي ــدى االحتــالل، فبل ــون ل الترشيعــي املعتقل
جــرار.7

ــة، مبــا نســبته )%62.6( مــن إجــاميل االعتقــاالت  ــا يف الضفــة الغربي ــة، تركــزت غالبيته شــملت االعتقــاالت املحافظــات الفلســطينية كاف

ــة؛ أي مــا نســبته )%36.1(، كــام شــملت االعتقــاالت )88(  ــة ســجلت يف القــدس املحتل ــة اعتقــال، منهــا )2436( حال بواقــع )4218( حال

مواطنــاً فلســطينياً مــن قطــاع غــزة )تــم اعتقالهــم مــن عــرض البحــر، أو مــن عــى املعابــر والحــدود، ومنهــا معــرب بيــت حانون/إيــرز(.  

ويف انتهــاك واضــح لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، تعــرض كل مــن مــر بتجربــة االعتقــال، وبنســبة 
)%100(، إىل شــكل أو أكــر مــن أشــكال التعذيــب الجســدي أو النفــي، أو اإلهانــة واإليــذاء املعنــوي واملعاملــة الحاطــة بالكرامــة.8

ــم )26(  ــن بينه ــا نســبته )%27.7( مــن إجــاميل عــدد األرسى، م ــع عــدد األرسى املــرىض ليصــل إىل نحــو )1800( أســري، يشــّكلون م ارتف

أســرياً يعانــون مــن الرسطــان، وآخــرون مصابــون بأمــراض خطــرية ومزمنــة، وقرابــة )700( أســري ممــن يحتاجــون إىل تدخــل عالجــي عاجــل، 

ــه  ــاً اعتقالي ــم، ويعيشــون ظروف ــد، وإهــامل احتياجاته ــي املتعم ــن اإلهــامل الطب ــة، وم ــات مختلف ــن إعاق ــون م ــم )85( أســرياً يعان منه

صعبــة، يف ظــل عــدم توفــر األدوات املســاندة، وعــدم االهتــامم بهــم.  كــام أن هنــاك )46( أســرياً مــى عــى اعتقالهــم أكــر مــن عرشيــن 

عامــاً متواصــالً، منهــم األســريان كريــم وماهــر يونــس، املعتقــالن منــذ )35( عامــاً.  كــام تــويف )3( مــن األرسى الفلســطينيني داخــل ســجون 

ــة  ــة، األســرية الطفل ــدد الليمفاوي ــن رسطــان الغ ــاين م ــرم، وكان يع ــن طولك ــاً( م ــر الجــالد )24 عام ــد عام ــالل، وهــم: األســري محم االحت

http://intefada.ps :5   تقرير توثيقي ملوقع االنتفاضة تم تعميمه عى وسائل اإلعالم بتاريخ 31/12/2017، ونرش عى املوقع اإللكرتوين

6   تقرير “حصاد العام 2017”، صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين.  كانون الثاين/يناير 2018.

http://intefada.ps :7   تقرير توثيقي ملوقع االنتفاضة تم تعميمه عى وسائل اإلعالم بتاريخ 2017/12/31، ونرش عى املوقع اإللكرتوين

8  تقرير »حصاد العام 2017 »، صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين، كانون الثاين/يناير 2018.
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»فاطمــة طقاقطــة« )15 عامــاً( مــن بلــدة بيــت فجــار جنــوب بيــت لحــم، إثــر اعتقالهــا عــى الرغــم مــن إصابتهــا ودخولهــا يف غيبوبــة، 

واإلهــامل الطبــي يف عالجهــا، مــا أودى بحياتهــا، األســري الجريــح رائــد الصالحــي، مــن مخيــم الدهيشــة جنــوب بيــت لحــم، وبذلــك يرتفــع 
عــدد الشــهداء األرسى ليصــل إىل 212 شــهيد وشــهيدة.9

ارتفعــت االعتقــاالت بنســبة )%1.6( عــن العــام 2016، إال أنهــا كانــت متقاربــة مــع العــام 2015، فيــام ارتفعــت بنســبة )%75.2( عــن 

العــام 2012، وازديــاد مضاعــف وبنســبة )%103.6( عــن العــام 2011.  وحتــى نهايــة العــام 2017، بلــغ العــدد اإلجــاميل لــأرسى واملعتقلــني 

يف ســجون االحتــالل 6500 أســري، منهــم مــا يقــارب )350( طفــالً، و)58( أســرية، و)22( صحافيــاً، وبلــغ عــدد املعتقلــني اإلداريــني حــوايل 

)450( معتقــالً إداريــاً.  ويشــكل أرسى الضفــة الغربيــة مــا نســبته )%84.8( مــن إجــاميل عــدد األرسى، و)%10( مــن األرسى هــم مــن مدينــة 
القــدس، و)%5.2( مــن قطــاع غــزة.10

ــم  ــن طالته ــطينيني الذي ــن الفلس ــبته )%82( م ــا نس ــث إن م ــباب، حي ــال والش ــي األطف ــتهدافها لفئت ــن اس ــالل م ــوات االحت ــدت ق صّع

االعتقــاالت كانــوا مــن فئتــي الشــباب واألطفــال. كــام شــكلّت نســبة اعتقــال األطفــال نحــو )%21.8( مــن مجمــوع االعتقــاالت، وشــكلت 

ــني مــن ســن 18-30 عامــاً حــوايل )%60.2( مــن مجمــوع االعتقــاالت. نســبة الشــباب املعتقل

1-1-2-1. استهداف األطفال

ــم اعتقــال )1467( طفــالً فلســطينياً، تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 10-18 ســنة، ويشــّكلون مــا نســبته )%21.8( مــن إجــاميل االعتقــاالت  ت

خــالل العــام. وقــد تعــرض غالبيتهــم للتعذيــب والتنكيــل منــذ اللحظــة األوىل لالعتقــال.  ولوحــظ بشــدة اســتهداف األطفــال الفلســطينيني 

ممــن تقــل أعامرهــم عــن الـــ 18 عامــاً، حيــث ازدادت خــالل العــام 2017 بنســبة )%6( عــن العــام الســابق. وعكســت صــورة الطفــل 

األســري فــوزي الجنيــدي )16 عامــاً( مــن الخليــل، بدايــة شــهر كانــون األول/ديســمرب، شــكل تعامــل ســلطات االحتــالل مــع األطفــال، حيــث 

تــم اعتقالــه عــى يــد 23 جنديــاً إرسائيليــاً قامــوا بربــه ولكمــه، مــا أدى إىل إصابتــه بكســور يف يــده وخلــع يف كتفــه.11  وإثــر القانــون 

التعســفي الــذي صادقــت عليــه حكومــة االحتــالل يف العــام 2015، والقــايض برفــع األحــكام بحــق األطفــال، اســتمرت محاكــم االحتــالل 

العســكرية يف إصــدار األحــكام العاليــة بحــق األطفــال، إضافــة إىل الغرامــات املاليــة الباهظــة.

1-1-2-2. استهداف النساء

مل تســتنَث الفتيــات مــن االعتقــاالت التعســفية، حيــث تــم رصــد اعتقــال )156( امــرأة وفتــاة، مــن بينهــن قــارصات. واســتمرت ســلطات 

االحتــالل، حتــى نهايــة العــام، يف احتجــاز )58( أســرية فلســطينية، بينهــن )9( قــارصات تقــل أعامرهــن عــن الـــ 18 عامــاً، إضافــة إىل إصابــة 

وجــرح عــرشات الفتيــات قبــل اعتقالهــن، وحتــى تاريخــه مــا زالــت ســلطات االحتــالل تحتجــز )9( أســريات جريحــات، وهــن: ملــا البكــري، 

ــات، جيهــان حشــيمة، أمــل طقاطقــة، مــرح باكــري، نورهــان عــواد، إرساء جعابيــص، حلــوة حاممــرة.  ترافقــت  ــة العــدم، رشوق دوي عبل

عمليــات اعتقــال النســاء مــع اإلجــراءات العنيفــة والقاســية، والتعــرض لإلهانــة والــرب واملعاملــة القاســية، عــدا عــن التعــرض للتعذيــب 

النفــي والجســدي والعــزل، وتعمــد اإليــذاء واإلهــامل الطبــي والظــروف االعتقاليــة القاســية يف مراكــز التوقيــف واملعانــاة أثنــاء النقــل إىل 

املحاكــم.

1-1-2-3. استهداف املقدسيني والحبس املنزيل لألطفال

تصاعــدت االعتقــاالت التعســفية بحــق ســكان مدينــة القــدس وضواحيهــا، وشــّكلت رشطــة االحتــالل وحــدة خاصــة باعتقــال املقدســيني 

والتحقيــق معهــم، أطلــق عليهــا »وحــدة مالحقــة راشــقي الحجــارة والزجاجــات الحارقــة«. ارتفعــت نســبة األطفــال املعتقلــني مــن القــدس 

عــن )%50( مــن إجــاميل عــدد األطفــال املعتقلــني. ترافــق ذلــك مــع تصاعــد اإلجــراءات القمعيــة واملحاكــامت الجائــرة، والغرامــات املاليــة 

الباهظــة، وسياســة الحبــس املنــزيل، واإلبعــاد عــن مدينــة القــدس.

9  املصدر السابق.

10  املصدر السابق.

11  املصدر السابق.
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كــام أصــدرت محاكــم االحتــالل نحــو )90( قــراراً بـــ »الحبــس املنــزيل« الــذي يعتــرب بديــالً عــن الســجن، كانــت يف غالبيتهــا بحــق أطفــال 

ــتمرت  ــام 2016.  واس ــن الع ــبة )%15.3( ع ــام 2015 وبنس ــن الع ــبة %50 ع ــرارات بنس ــذه الق ــاً،12 وازدادت ه ــوراً وإناث ــيني، ذك مقدس

ســلطات االحتــالل يف احتجــاز )7( أطفــال مقدســيني يف مراكــز إيــواء إرسائيليــة. ســاهم انتهــاج سياســة الحبــس املنــزيل بحــق األطفــال يف 

حرمانهــم مــن حقهــم يف التعليــم املكفــول مبوجــب املــادة )13( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

للعــام 1966، واملــادة )28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1989.

1-1-2-4. االعتقال اإلداري

انتهجــت ســلطات االحتــالل سياســة االعتقــال اإلداري كأحــد التدابــري شــديدة القســوة وكسياســة ثابتــة يف تعاملهــا مــع الفلســطينيني، دون 

االلتــزام بضوابطــه القضائيــة والقيــود التــي فرضهــا القانــون الــدويل حولــه، ولجــأت إليــه كخيــار ســهل لتربيــر اســتمرار احتجــاز املواطنــني 

دون تهمــة أو محاكمــة، باالســتناد إىل مــا يعــرف بـــ »امللــف الــرسي«.  كــام جعلــت منــه عقابــاً جامعيــاً بحــق عــرشات آالف الفلســطينيني، 
مــا يخالــف مبــادئ القانــون الــدويل.13

ــابقة  ــرارات س ــد لق ــدة، وتجدي ــرارات جدي ــني ق ــا ب ــك م ــال اإلداري، وذل ــراراً باالعتق ــدر بـــ )1119( ق ــا ق ــالل م أصــدرت ســلطات االحت

باالعتقــال اإلداري. شــّكلت القــرارات الجديــدة خــالل العــام حــوايل )393( قــراراً؛ أي مــا نســبته )%35.1( مــن إجــاميل القــرارات، وجــاء 

ثلثــا إجــاميل القــرارات، وهــي )726(، تنــص عــى تجديــد لالعتقــال، وتشــكل مــا نســبته )%64.9(. وكانــت ســلطات االحتــالل منــذ العــام 

1967 قــد أصــدرت أكــر مــن )52( ألــف قــرار باالعتقــال اإلداري، وحتــى نهايــة العــام كان ال يــزال نحــو )450( معتقــالً إداريــاً يف ســجون 
االحتــالل.14

1-1-2-5. إرضاب األرسى

ــاً عــن الطعــام اســتمر 41 يومــاً احتجاجــاً عــى الوضــع اإلنســاين الســيئ، وظــروف االعتقــال  خــاض مــا يقــارب 1500 مــن األرسى إرضاب

القاســية، وحرمانهــم مــن حقوقهــم التــي نصــت عليهــا األعــراف واملواثيــق الدوليــة.  هــدف األرسى مــن خــالل اإلرضاب إىل تحقيــق العديــد 

مــن املطالــب، منهــا تحســني الظــروف املعيشــية داخــل الســجن، وضــامن العــالج الطبــي، والتعليــم، واالتصــال الهاتفــي بعائالتهــم، ووقــف 

سياســة العــزل االنفــرادي ... وغريهــا.  مارســت حكومــة االحتــالل، ويف انتهــاك واضــح للقانــون الــدويل، سياســة عنيفــة يف التعامــل مع األرسى 

املربــني، وانتهــاك حقهــم يف اإلرضاب، واتخــاذ إجــراءات قمعيــة ضدهــم، مــا أدى إىل تدهــور أوضاعهــم الصحيــة، ونقــل املــرىض منهــم 
إىل عيــادات ميدانيــة.  كــام شــهد العــام 2017 نحــو 30 إرضابــاً فرديــاً ألرسى فلســطينيني، تعبــرياً لرفضهــم اعتقالهــم اإلداري التعســفي.15

وشــكل اللجــوء إىل اســتخدام »القــوة املفرطــة« يف التعامــل مــع األرسى واملعتقلــني ظاهــرة خــالل العــام 2017.  كــام شــّكلت االقتحامــات 

واالعتــداءات ظاهــرة يوميــة، عــدا عــن انتهــاج سياســة النقــل التعســفي لــأرسى، وسياســة العــزل االنفــرادي لهــم، وتــم خــالل العــام رصــد 

أكــر مــن 300 عمليــة اقتحــام ومداهمــة. وواصلــت ســلطات االحتــالل حرمــان عــدد كبــري مــن األرسى مــن زيــارة عائالتهــم لهــم، ومتزيــق 

تصاريــح بعضهــم عــى الحواجــز، إضافــة إىل االعتــداء عليهــم، وتعرضهــم للتحريــض مــن قبــل مســتوطنني متطرفــني، ومنهــا حادثــة اقتحــام 
عضــو الكنيســت أرون حــازان حافلــة تقــل عائــالت أرسى قطــاع غــزة، واالعتــداء اللفظــي عليهــم بتاريــخ 16.2017/12/26

1-1-2-6. ترشيعات وإجراءات إرسائيلية ضد األرسى واملعتقلني

ــي  ــة الت ــة واإلجــراءات التعســفية واالنتقامي ــني العنرصي ــالل اقــرتاح ومناقشــة مشــاريع القوان مــن جانــب آخــر، واصلــت ســلطات االحت

تســتهدف األرسى الفلســطينيني وحقوقهــم، بهــدف تقويــض وتجريــم النضــال ضــد االحتــالل، وتشــويه مكانتهــم القانونيــة والنضاليــة، حيــث 

12  املصدر السابق.

13  االعتقــال اإلداري هــو اعتقــال بــدون محاكمــة أو الئحــة اتهــام يســتند إىل مــا يعــرف بـــ »امللــف الــرسي« للمواطــن، وال ميكــن للمعتقــل أو ملحاميــه االطــالع عليــه، مــا يصــادر حقــه يف الدفــاع عــن نفســه.  فهــو 
مــن تدابــري االحتــالل القاســية، وسياســة ثابتــة أصبــح ينتهجهــا منــذ ســنوات لتربيــر اســتمرار حجــزه ملواطنــني، وميكــن أن تكــون فــرتة االعتقــال اإلداري حســب األوامــر العســكرية اإلرسائيليــة ملــدة »6 شــهور« 

وأن يتــم تجديدهــا ملــرة أو ملــرات عــدة، وهنــاك مــن أمــي ســنوات طويلــة رهــن »االعتقــال اإلداري« يف ســجون االحتــالل، دون معرفــة بســبب اســتمرار اعتقالهــم.

14  تقرير »حصاد العام 2017«.  صادر عن هيئة شؤون األرسى واملحررين.  كانون الثاين/يناير 2018.

15  املصدر السابق.

16  املصدر السابق.
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تــم يف حزيران/يونيــو تقديــم مــرشوع قانــون يحظــر زيــارة أرسى فلســطينيني ينتمــون لتنظيــامت فلســطينية تحتجــز إرسائيليــني، ومنــع 

زيــارة املحامــني ومنــدويب الصليــب األحمــر لهــم.

ويف خطــوه للضغــط عــى دولــة فلســطني، صــادق الكنيســت اإلرسائيــيل بتاريــخ 2017/6/11، بالقــراءة األوىل، عــى مــرشوع قانــون خصــم 

مخصصــات األرسى وعائــالت الشــهداء والجرحــى مــن أمــوال الرائــب واملســتحقات التــي تجبيهــا دولــة االحتــالل وتحولهــا لصالــح دولــة 

فلســطني.

وتــم التقــدم بقانــون »مــرشوع قانــون إعــدام منفــذي العمليــات«، الــذي يعــد رشعنــة للقتــل واالغتيــاالت امليدانيــة بتاريــخ 2017/10/30، 

ومتــت املصادقــة عليــه بالقــراءة األوىل فيــام بعــد، ونــص عــى أن يأمــر وزيــر الدفــاع اإلرسائيــيل، قائــد قــوات الجيــش يف املنطقــة، بــأن 

صالحيــة هيئــة املحكمــة العســكرية يف املنطقــة أن تحكــم باإلعــدام دون اشــرتاط إجــامع الهيئــة، بــل االكتفــاء باألغلبيــة العاديــة، وأن ليــس 

ألي محكمــة تخفيــف عقوبــة مــن صــدر عليــه حكــم نهــايئ باإلعــدام مــن املحكمــة العســكرية يف املنطقــة، وأن القانــون يــرسي فقــط عــى 
الفلســطينيني دون ســواهم.17

1-1-3. االستمرار يف فرض الحصار الخانق عى قطاع غزة وتردي الوضع اإلنساين

واصلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل حصــار قطــاع غــزة للعــام الحــادي عــرش عــى التــوايل، كشــكل مــن أشــكال العقــاب الجامعــي الــذي 

ــة والجســيمة  ــاكات املمنهج ــكاب االنته ــم، وارت ــني وممتلكاته ــكان املدني ــتهداف الس ــت اس ــة، فواصل ــاع كاف ــال نتائجــه ســكان القط تط

ملبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان. وقامــت بفــرض املزيــد مــن القيــود املشــددة عــى حركــة األفــراد 

والبضائــع عــرب معابــر القطــاع.  كــام واصلــت ســلطات االحتــالل حظــر تصديــر منتجــات قطــاع غــزة كافــة إىل الخــارج، ويف اســتثناء محــدود 

ســمحت بتصديــر كميــات محــدودة مــن الســلع الزراعيــة، واســتمرت يف فــرض القيــود عــى توريــد الســلع التــي صنفــت بأنهــا »مــواد 
مزدوجــة االســتخدام«، ويقــارب عددهــا )118( صنفــاً، عــى الرغــم مــن احتــواء هــذه األصنــاف عــى مئــات الســلع واملــواد األساســية.18

ــة والفقــر يف القطــاع، ويف تدهــور  ســاهم الحصــار املســتمر يف تدهــور األوضــاع اإلنســانية ومســتويات املعيشــة وتزايــد معــدالت البطال

حالــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة لســكانه، حيــث يعــد اســتمرار الحصــار مساســاً مبجمــل حقــوق اإلنســان األساســية يف القطــاع.

1-1-3-1. تدهور الوضع الصحي لسكان قطاع غزة

أدى اســتمرار حصــار قطــاع غــزة إىل تدهــور املرافــق الصحيــة الحكوميــة فيــه، نظــراً لحظــر ســلطات االحتــالل توريــد األجهــزة الحديثــة 

الالزمــة، أو قطــع الغيــار البديلــة إلصــالح املتعطــل منهــا يف مستشــفيات القطــاع، مــا ســاهم يف عرقلــة عمــل املستشــفيات واملراكــز الطبيــة 

بالشــكل الــذي يلبــي الخدمــات الصحيــة لســكان القطــاع.  وحــال الحصــار دون متكــن وزارة الصحــة مــن اســترياد األجهــزة الحديثــة الالزمــة 

ألقســام األشــعة، ومنهــا األلرتاســاوند )Ultrasound(، مــا أثــر يف جــودة ومســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــني يف ظــل النمــو الطبيعــي 

ــات  ــع مئ ــل م ــن التعام ــام تســبب يف عجــز املستشــفيات ع ــراض الخطــرية.  ك ــة لعــالج األم ــة الالزم ــزات الطبي ــص التجهي ــد، ونق املتزاي

الحــاالت املرضيــة، مــا دفــع الــوزارة إىل إلغــاء وتأجيــل العــرشات مــن العمليــات الجراحيــة املحــددة للمــرىض، واللجــوء إىل تحويــل املــرىض 
إىل مستشــفيات الخــارج إلجــراء الفحوصــات الطبيــة والعمليــات الجراحيــة.19

كــام عانــت مستشــفيات القطــاع مــن نفــاد )191( صنفــاً مــن األدويــة ضمــن القامئــة األساســية التــي تقــدر بـــ )516( صنفــاً متثــل %40 مــن 

حجــم األدويــة، كــام عانــت مــن نقــص )291( صنفــاً مــن املســتهلكات الطبيــة؛ أي %36 مــن القامئــة األساســية التــي تقــدر بـــ )856( صنفــاً، 

كــام عانــت مــن نقــص حــاد يف أدويــة املناعــة، ونقــص قــدر بـــ %90 مــن خدمــات مــرىض األورام وأمــراض الــدم.20  وطــال ذلــك املــرىض مــن 

17  املصدر السابق.

18  تقرير »حالة املعابر يف قطاع غزة 2017/12/1-2017/12/31(، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، كانون الثاين/يناير 2018.

19  »املساومة عى األمل: تقرير حول القيود اإلرسائيلية عى سفر مرىض قطاع غزه وحرمانهم من العالج«، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غزه، كانون األول/ديسمرب 2017.

20  بيان إحصايئ رسمي، وزارة الصحة الفلسطينية، متوز 2017.
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الفئــات العمريــة كافــة، وذلــك يف مخالفــة صارخــه للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

ــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي حرمــت وأعاقــت مــرىض القطــاع مــن العــالج خارجــه كشــكل مــن  عمــدت ســلطات االحتــالل إىل اتّخ

أشــكال العقــاب الجامعــي، بحرمانهــم مــن الســفر، واملامطلــة والتأخــري يف الــرد عــى طلباتهــم للحصــول عــى التصاريــح الالزمــة، وعمليــات 

اعتقــال املــرىض، ومرافقيهــم، والتحقيــق معهــم عــى املعابــر، يف محاولــة ملســاومتهم لتزويدهــم مبعلومــات ذات طابــع أمنــي.  وبلــغ معــدل 

املوافقــة عــى طلبــات الحصــول عــى تصاريــح املغــادرة مــن أجــل تلقــي العــالج عــرب معــرب إيرز/بيــت حانــون حتــى نهايــة شــهر ترشيــن 

الثاين/نوفمــرب مــا نســبته %54، ويعــد هــذا أدىن معــدل للموافقــة عــى طلبــات التصاريــح منــذ العــام 21.2006 

وحــول الرتاجــع يف معــدل االســتجابة لطلبــات املــرىض مبغــادرة قطــاع غــزة مــن أجــل تلقــي العــالج، قامــت دائــرة التنســيق واالرتبــاط 

اإلرسائيليــة بتأخــري حــوايل نصــف طلبــات الحصــول عــى تصاريــح مغــادرة قطــاع غــزة إىل املستشــفيات اإلرسائيليــة بغــرض العــالج، التــي 

قدمــت يف شــهر أيار/مايــو 2017، حيــث إنــه مــن أصــل )2282( طلبــاً، متــت املوافقــة عــى %47.2 منهــا، ورفــض %2.1، وتأخــري 50.7% 

دون تربيــر أو توضيــح، إىل حــني انتهــاء املوعــد املحــدد للعــالج يف املستشــفيات، ومــن بــني الذيــن تأخــر الــرد عــى الطلبــات التــي تــم 
تقدميهــا،) 255( طفــالً دون ســن الثامنــة عــرشة، و)141( يف عمــر الـــ 60 عامــاً فــام فــوق.22

ــك  ــا يف ذل ــارج، مب ــالج يف الخ ــني للع ــزة املحول ــاع غ ــرىض قط ــن م ــفر)9101( م ــخ 2017/9/30 س ــى تاري ــالل حت ــلطات االحت ــت س عرقل

مستشــفيات مدينــة القــدس املحتلــة، وذلــك مــن أصــل )19562( طلــب ترصيــح؛ أي مــا نســبته %46.5 مــن إجــاميل الطلبــات املقدمــة، 

منهــم )579( ترصيحــاً ملريــض تــم رفضهــم ألســباب أمنيــة، و)407( طلــب مل يــرد عليهــا، و)7179( ترصيحــاً ملريــض مل يــرد عليهــا لدراســتها، 

كــام طلبــت ســلطات االحتــالل مــن )90( مريضــاً آخريــن تغيــري مرافقيهــم، وبذرائــع مختلفــة أخــرت ســفر )846( مريضــاً.23 وكافــة مــن 

يطلبــون تلــك التصاريــح هــم مــن املــرىض الذيــن أحالتهــم الســلطة الفلســطينية إىل العــالج خــارج قطــاع غــزة، وتعهــدت بدفــع التكلفــة 

املاليــة لعالجهــم.

وبحســب منظمــة الصحــة العامليــة، تــويف )54( فلســطينياً، منهــم )46( مصابــاً بالرسطــان مــن قطــاع غــزة منــذ بدايــة العــام 2017، إثــر 

ــري  ــاً للمعاي ــي يف الوقــت املناســب.24  ويشــرتط، وفق ــة ملغــادرة القطــاع للعــالج الطب ــح الالزم ــم التصاري ــالل منحه رفــض ســلطات االحت

اإلرسائيليــة الجديــدة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف شــهر أيار/مايــو 2017، تقديــم املــرىض لطلبــات التصاريــح غــري املســتعجلة قبــل 20 يــوم 

عمــل عــى األقــل مــن التواريــخ املقــررة ملواعيدهــم يف املستشــفيات، وهــو مــا يشــكل ضعــف الوقــت املــرشوط لذلــك يف الســابق.25 كــام 

تســبب إغــالق مــرص املســتمر ملعــرب رفــح الحــدودي مــع غــزة إىل تقييــد الحركــة واملعانــاة اإلضافيــة للمــرىض.

1-1-3-2. االعتداءات اإلرسائيلية عى قطاع غزة

تعــددت اعتــداءات االحتــالل عــى قطــاع غــزة، مــا بــني إحــكام إغــالق املعابــر الحدوديــة للقطــاع، واعتقــال املواطنــني أثنــاء عبورهــم منهــا، 

والتوغــل يف املناطــق القريبــة مــن الرشيــط الحــدودي، والتعــرض للصياديــن الفلســطينيني يف عــرض البحــر، واســتهداف املزارعــني وســكان 

ــداءات عــى القطــاع )68(  ــا.  وشــملت االعت ــة بشــكل منظــم هــدد حياتهــم، وحــرم عــرشات األرس مــن مصــادر رزقه املناطــق الحدودي

عمليــة اقتحــام وتوغــل، إضافــة إىل )910( عمليــات إطــالق نــار عــى املواطنــني، و)14( عمليــة تدمــري ومصــادرة ممتلــكات، و)94( عمليــة 

اعتقــال، و)11( عمليــة احتجــاز ملواطنــني.26  هــذا فضــاًل عــن أزمــة نقــص امليــاه وتواصــل انقطــاع التيــار الكهربــايئ التــي فاقمــت معانــاة 

سكان القطاع.

21  »تنقل الفلسطينيني من قطاع غزه تراجع بصورة حادة خالل العام 2017«، نرشة الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، 15 كانون الثاين/يناير 2018.

https://www.maannews.net/Content. :ــخ 2017/8/14، عــى املوقــع اإللكــرتوين ــة، بتاري ــة معــا اإلخباري ــات مــرىض غــزه للعــالج«، وكال ــل أخــرت حــوايل نصــف طلب ــة: إرسائي 22  »منظمــة الصحــة العاملي
.aspx?id=918883

23  »املساومة عى األمل: تقرير حول القيود اإلرسائيلية عى سفر مرىض قطاع غزه وحرمانهم من العالج«، مصدر سبق ذكره.

ــة«، و«هيومــن رايتــس ووتــش«،  ــزان لحقــوق اإلنســان«، و«منظمــة العفــو الدولي ــز املي ــكل مــن »مرك ــان صحــايف مشــرتك ل ــذ 10 ســنوات«، بي ــة لســكان غــزة األدىن نســبة من ــح الطبي ــل: التصاري 24  »إرسائي
ــخ: 2018/2/13. ــدر بتاري ــل«، ص ــان -إرسائي ــوق اإلنس ــاء لحق ــطينيني«، و«أطب ــي للفلس ــون الطب ــة الع و«جمعي

25  »تنقل الفلسطينيني من قطاع غزه تراجع بصورة حادة خالل العام 2017«، مصدر سبق ذكره.

26  تقرير حول »االنتهاكات اإلرسائيلية للعام 2017«، مجموعة الرقابة الفلسطينية يف دائرة شؤون املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، كانون الثاين /يناير 2018.
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1-1-3-3. االعتداء عى املواطنني يف املناطق املقيدة الوصول براً

ــلحتها  ــريان أس ــح ن ــا بفت ــرار قيامه ــد تك ــث رص ــك املناطــق، حي ــطينيني يف تل ــني الفلس ــق املدني ــالل بح ــوات االحت ــاكات ق ــددت انته تع

ــد والبالســتيك موقعــة بهــم الخســائر، مــا أســفر  ــام، وجامعــي الحجــارة والحدي املختلفــة مســتهدفة املزارعــني يف أراضيهــم، ورعــاة األغن

عــن قتــل بعضهــم، وإصابــة آخريــن بجــراح مختلفــة، تســبب بعضهــا بإعاقــات دامئــة، وتعــرض البعــض لالعتقــال والتعذيــب واملعاملــة 

القاســية والحاطــة بالكرامــة، عــدا عــن تجريــف وتدمــري املنشــآت الزراعيــة والصناعيــة، والتســبب يف فقــدان آالف الفلســطينيني ملصــادر 

رزقهــم ومصــدر قوتهــم، حيــث، ويف ظــل الحصــار، ال يتــاح الوصــول إىل مــا يقــرب مــن %35 مــن األرايض الزراعيــة، و%85 مــن ميــاه صيــد 
األســامك يف القطــاع.27

وميثــل فــرض »املنطقــة العازلــة« عــرب إطــالق النــار، الــذي أدى غالبــاً إىل اســتهداف مبــارش للمدنيــني، جرميــة حــرب، حيــث تشــكل عمليــات 

القتــل تحــت هــذه الظــروف جرميــة قتــل عمــد، وهــي مخالفــة جســمية التفاقيــات جنيــف للعــام 1949.

1-1-3-4. االعتداء عى الصيادين

واصلــت ســلطات االحتــالل اســتهدافها لصيــادي القطــاع، كــام تــم تقليــص منطقــة الصيــد ليصــل نطاقهــا 6 أميــال بحريــة فقــط، عــدا عــن 

اســتهداف حياتهــم وإتــالف محــركات قواربهــم، واالســتيالء عليهــا، وتخريــب شــباكهم، واعتقــال الصياديــن. ويف إطــار اســتهداف الصياديــن، 

ــة اعتقــال، تــم خاللهــا  ــة اســتهداف لهــم، منهــا التعــرض إلطــالق النــريان )213( مــرة، و)14( حادث تــم رصــد مــا يقــرب مــن )215( حال

اعتقــال)39( صيــاداً، تعــرض )2( مــن الصياديــن للقتــل، و)14( آخريــن إلصابــات مختلفــة، إضافــة إىل)13( حــادث اســتيالء عــى قــوارب أو 

معــدات الصيــد، تــم خاللهــا مصــادرة )13( قاربــاً، وتخريــب القــوارب ومعــدات الصيــد حــوايل 7 مــرات.28  كــام ســاهمت قيــود ســلطات 

االحتــالل يف حرمــان الصياديــن مــن الوصــول إىل أماكــن الصيــد الغنيــة باألســامك، وذلــك يف إطــار سياســة العقــاب الجامعــي.

يعــد تصعيــد قــوات االحتــالل العتداءاتهــا ضــد ســكان قطــاع غــزة املدنيــني، مبــن فيهــم املزارعــون والصيــادون، ومنعهــم مــن الوصــول الحــر 

واآلمــن ألراضيهــم الزراعيــة ومناطــق الصيــد، انتهــاكاً ســافراً لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، حيــث 

ينتهــك حرمانهــم مــن حقهــم يف العمــل جملــة حقوقهــم اإلنســانية، مبــا فيهــا الحــق يف مســتوى معيــي الئــق، والحــق يف التنقــل والحركــة، 

والحــق يف الحيــاة واألمــن والســالمة الشــخصية وفقــاً لالتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد دولــة االحتــالل طرفــاً فيهــا.

1-1-3-5. أزمة الكهرباء

ــى  ــلباً ع ــك س ــس ذل ــاً، وانعك ــاعة يومي ــل إىل 20 س ــزة وص ــاع غ ــاء يف قط ــدادات الكهرب ــاً يف إم ــاً وانقطاع ــام 2017 انخفاض ــهد الع ش

الحيــاة اليوميــة ملواطنــي القطــاع، وعــى توفــري الخدمــات األساســية لهــم. ونتيجــة لنقــص إمــدادات الكهربــاء، انخفضــت إمــدادات امليــاه 

لالســتخدام املنــزيل بأكــر مــن %30 مقارنــة بالربــع األول مــن العــام، فانخفــض معــدل االســتهالك اليومــي إىل )60( لــرتاً للشــخص الواحــد، 

كــام ارتفعــت مســتويات التلــوث نتيجــة مليــاه املجــاري التــي تصــب يف البحــر بنســبة %37. ونتيجــة الســتمرار أزمــة الكهربــاء، اضطــرت 

املستشــفيات إىل تأجيــل العمليــات الجراحيــة غــري الطارئــة، مــا زاد مــن فــرتات انتظــار املــرىض التــي تــم تقديرهــا بــني 5 إىل 8 أشــهر يف 
الربــع األول مــن العــام 2017، لتصــل مــن 10 و15 شــهراً قادمــة.29

ســاهم حرمــان الكثــري مــن مناطــق قطــاع غــزة مــن الكهربــاء، يف ظــل خفــض قــدرة الكهربــاء بنســبة %40 مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــيل، 

ــوق  ــع بالحق ــن التمت ــاع م ــوين مواطــن يف القط ــان ملي ــا، يف حرم ــل طاقته ــل بكام ــى العم ــزة ع ــاء غ ــد كهرب ــدرة محطــة تولي ــدم ق وع

والخدمــات األساســية كالعمــل، والصحــة، والتعليــم، وامليــاه، والــرصف الصحــي. مــن جهــة أخــرى، أدت أزمــة الكهربــاء إىل التهديــد بكارثــة 

بيئيــة نتيجــة لترصيــف مــا يزيــد عــى 90 مليــون لــرت مــن ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة جزئيــاً يف البحــر املتوســط.30  وســاهمت األزمــة 

27  تقرير »التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة«، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية-األونكتاد، أيلول/سبتمرب 2017.

28  »التقريــر الســنوي للعــام 2017 حــول: انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لقواعــد حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف قطــاع غــزه خــالل العــام 2017«، مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان، غــزه، 
ــر 2018. ــون الثاين/يناي كان

29  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، 28/12/2017.

30  الجمعية الوطنية للدميقراطية والحقوق، بيان صحايف: تفاقم أزمة الكهرباء يف قطاع غزة، كانون األول/ديسمرب2017.
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يف شــل األنشــطة االقتصاديــة كافــة، وإعاقــة توفــري الخدمــات الحيويــة ملواطنــي القطــاع، وانعكســت ســلبياً عــى واقــع حيــاة املواطنــني 

فيــه، والقــدرة عــى التمتــع ومامرســة مختلــف الحقــوق األساســية.

1-1-3-6. ارتفاع معدالت البطالة وتدهور الوضع االقتصادي يف قطاع غزة

مل يتــم إعــادة إعــامر معظــم املنشــآت االقتصاديــة املدمــرة التــي مل تعــد مســاهمة يف النشــاط االقتصــادي لقطــاع غــزة، وهــو مــا تســبب يف 

انخفــاض عمــل القطــاع الصناعــي إىل %23 مــن طاقتــه اإلنتاجيــة، وكانــت خســائر القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة والســياحية 
الناجمــة عــن العــدوان 284 مليــون دوالر، وقاربــت خســائر القطــاع الزراعــي 266 مليــون دوالر.31

ــة يف غــزة ارتفاعــاً غــري مســبوق، وبحســب الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بلغــت  وارتفعــت، مــن جهــة أخــرى معــدالت البطال

ــاً،  ــة يف قطــاع غــزة األعــى عاملي ــث مــن العــام.32  وتعــد معــدالت البطال ــع الثال ــة يف قطــاع غــزة حــوايل %46.6 يف الرب معــدالت البطال

وتتجــاوز بــني فئــة الشــباب والخريجــني نســبة الـــ %33.50  كــام تجــاوز عــدد العاطلــني عــن العمــل )243.800( ألــف شــخص،34 عــدا عــن 
أن نصــف ســكان القطــاع عــاىن مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.35

وفيــام يتعلــق بالــواردات والصــادرات عــرب املعابــر التجاريــة، تواصــل إغــالق معابــر قطــاع غــزة التجاريــة كافــة، باســتثناء معــرب كــرم أبــو 

ســامل.  كــام تواصــل منــع دخــول العديــد مــن الســلع واملــواد الخــام، واآلليــات، وقطــع الغيــار، ومــواد البنــاء، وتقنــني كمياتهــا وفقــاً آلليــة 

إعــامر غــزة إلدخــال مــواد البنــاء.  وبلــغ عــدد أيــام إغــالق معــرب كــرم أبــو ســامل حــوايل 112 يومــاً؛ أي مــا ميثــل %30 مــن عــدد أيــام العــام، 

وبلــغ عــدد الشــاحنات التــي غــادرت القطــاع إىل األســواق الخارجيــة حــوايل )1630( شــاحنة، مقارنــة مــع )2129( شــاحنة خــالل العــام 

2016؛ أي مــا نســبته %35 مــن عــدد الشــاحنات الصــادرة مــن قطــاع غــزة قبــل فــرض الحصــار عليــه.36 وبلــغ متوســط عــدد الشــاحنات 

ــواردة مــن مختلــف املــواد  ــغ عــدد الشــاحنات ال ــا حــوايل )317( شــاحنة، حيــث بل ــواردة إىل قطــاع غــزة خــالل الفــرتة ذاته ــة ال اليومي

املســموح بدخولهــا باســتثناء شــاحنات املحروقــات حــوايل )115.741( شــاحنة، مقارنــة مــع )107479( شــاحنة يف العــام 2016.

كــام واصلــت دولــة االحتــالل حظــر تصديــر منتجــات القطــاع إىل الخــارج.  ويف اســتثناء محــدود، ســمحت بتصديــر كميــات محــدودة مــن 

الســلع الزراعيــة، واســتمرت يف فــرض القيــود عــى توريــد الســلع التــي صنفــت بأنهــا »مــواد مزدوجــة االســتخدام«، ويقــارب عددهــا )118( 
صنفــاً، عــى الرغــم مــن احتــواء هــذه األصنــاف عــى مئــات الســلع واملــواد األساســية.37

1-1-3-7. التهجري القرسي

عــاىن مــا يقــرب مــن )23500( مواطــن فلســطيني يف قطــاع غــزة مــن التهجــري القــرسي داخــل القطــاع، مقارنــة بـــ 51 ألــف مواطــن عانــوا 

مــن التهجــري خــالل العــام 38،2016 وذلــك منــذ العــدوان اإلرسائيــيل يف العــام 2014 الــذي دمــر منازلهــم وممتلكاتهــم، وال يــزال معظــم 

ــم، ويعتمــدون عــى  ــاء منازله ــادة بن ــن عــى إع ــري قادري ــك العــدوان، وغ ــات ذل ــن تبع ــة، م ــون، بدرجــات متفاوت ســكان القطــاع يعان

املســاعدات املاليــة وبــدل اإليجــار الــذي تقدمــه منظــامت اإلغاثــة اإلنســانية.39 ويقيــم )%88( مــن األشــخاص املهجريــن داخليــاً يف منــازل 

مســتأجرة، بينــام ال يــزال يقيــم مــن تبقــى منهــم يف منازلهــم املتــررة أو بجوارهــا، أو عنــد أقاربهــم، ويقيــم )%2( يف بيــوت متنقلــة.

وكان لتأخــر عمليــة إعــادة اإلعــامر، واملامطلــة فيهــا، تداعيــات خطــرية عــى كافــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة والصحيــة والبيئيــة 

يف قطــاع غــزة.  ومتــت إعــادة بنــاء ) 5755( وحــدة ســكنية جديــدة، وذلــك مــن أصــل )11000( وحــدة ســكنية دمــرت كليــاً، وهــي متثــل 

31  تقرير »املنشآت االقتصادية يف قطاع غزه: تدمري ممنهج وحصار مستمر«، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غزه، أيار/مايو 2017.

32  النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الثالث 2017، دورة )متوز– أيلول، 2017(، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

33  املصدر السابق.

34  املصدر السابق.

35  تقرير »التطورات التي شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية املحتلة«، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية-األونكتاد، مصدر سبق ذكره.

http://www.wafa.ps :36  خبري اقتصادي: عام 2017 األسوأ اقتصادياً عى قطاع غزة«، 2017/12/13، وكالة وفا لألنباء. عى الصفحة اإللكرتونية

37  تقرير »حالة املعابر يف قطاع غزة 2017/12/1-2017/12/31(، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، كانون الثاين/يناير 2018.

38  »أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع«، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مصدر سبق ذكره.

39  املصدر السابق.
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

فقــط %50 مــن الوحــدات املدمــرة كافــة، وبلــغ عــدد الوحــدات الســكنية التــي يف مرحلــة البنــاء )818( وحــدة، أمــا الوحــدات الســكنية 
التــي ال يتوفــر لهــا متويــل إلعــادة إعامرهــا، فبلغــت )3.825( وحــدة، وفقــاً لتقاريــر دوليــة صــادرة يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 40.2017

اســتمر العمــل عــى إعــادة بنــاء املنــازل التــي تعــود لنحــو ثلــث هــؤالء األشــخاص )9.800(  شــخص، إال أنــه مل يُخصــص أي متويــل إلعــادة 

بنــاء املنــازل التــي كان ميلكهــا مــا يقــارب مــن )19.200( شــخص مــن املهجريــن اآلخريــن، وذلــك لنقــص التمويــل املخصــص إلعــادة إعــامر 
غــزة، إضافــة إىل القيــود التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى دخــول مــواد البنــاء األساســية إىل غــزة لــدواٍع أمنيــة.41

ــاء وحــدة ســكنية  ــة إىل حاجــة أكــر مــن %60 مــن مجمــوع الســكان يف القطــاع إىل بن ــرات الحكومي مــن جهــة أخــرى، أشــارت التقدي

واحــدة عــى األقــل.  وكانــت عــدد الطلبــات املقدمــة لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان مــن قبــل األرس املصنفــة بالفقــرية يف القطــاع، قــد 

بلغــت )4000( طلــب، و )17000( مــن ذوي الدخــل املحــدود واملتوســط لغــرض توفــري أو تحســني ظــروف الســكن، حيــث زادت الظــروف 

االقتصاديــة الصعبــة مــن عــدد األرس الفقــرية التــي ال تجــد مصــدراً للدخــل، وغــري قــادرة عــى ترميــم مســاكنها أو توفــري مــأوى مالئــم لهــا، 
مــا جعــل حيــاة الكثرييــن منهــم غــري الئقــة صحيــاً وبيئيــاً واجتامعيــاً.42

1-1-4. االنتهاكات املاسة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

1-1-4-1. انتهاكات الحق يف السكن

تعــد سياســة هــدم املنــازل أحــد أركان السياســة اإلرسائيليــة املمنهجــة الهادفــة إىل التضييــق عــى الفلســطينيني وتهجريهــم مــن أرضهــم، 

ولتلــك السياســة تأثرياتهــا السياســية واالجتامعيــة والنفســية عــى حيــاة الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس املحتلــة. طالــت 

عمليــات هــدم املنــازل واملنشــآت الفلســطينية التــي قامــت بهــا قــوات االحتــالل حــوايل )206( منــازل، معظمهــا يف محافظتــي القــدس 

ــم اســتهدافها، أيضــاً، )205( منشــأة، معظمهــا يف محافظــات القــدس وجنــني ونابلــس عــى  ــي ت ــغ عــدد املنشــآت الت ــل.  كــام بل والخلي

التــوايل. فيــام هــددت دولــة االحتــالل بهــدم أكــر مــن )530( منــزالً يف الضفــة الغربيــة، معظمهــا يف محافظتــي الخليــل القــدس.43 وقــد أدت 
عمليــات الهــدم يف الضفــة الغربيــة إىل تهجــري )659( فلســطينياً، وتــرر ســبل العيــش ألكــر مــن)6600( مواطــن آخــر.44

ــة.  ــل مــن املدين ــك ضمــن سياســة التهجــري والرتحي ــا، وذل ــزالً ومنشــأه يف القــدس وضواحيه ــالل بهــدم )132( من وقامــت ســلطات االحت

وشــمل الهــدم )65( وحــدة ســكنية، ســاهمت يف تهجــري مــا يقــرب مــن 240 فلســطينياً، نصفهــم مــن األطفــال. ولتجنــب تكلفــة الهــدم 

العاليــة، ودفــع الغرامــات، اضطــر )25( فلســطينياً عــى هــدم منازلهــم بأيديهــم. ونفــذت عمليــات الهــدم باالســتناد إىل ذرائــع عــدة، منهــا 

ــازل فلســطينيني متهمــني  ــايب ملن ــاب الجامعــي، وكإجــراء عق ــدم كشــكل مــن أشــكال العق ــة، واله ــص الالزم عــدم الحصــول عــى الرتاخي

بتنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف إرسائيليــة، والهــدم لــرورات أمنيــة، مــا ينعكــس عــى الوجــود الفلســطيني يف املدينــة، وعــى حيــاة آالف 
املقدســيني الذيــن يواجهــون أوامــر الهــدم ويخشــون األخطــار القادمــة.45

مــن جهــة أخــرى، واصلــت ســلطات االحتــالل، بصــورة ممنهجــة، مــرشوع الرتحيــل القــرسي ملواطنــي األغــوار والســفوح الرشقيــة للضفــة 

ــر  ــن أوام ــدا ع ــش أو املســتوطنني، ع ــل الجي ــن قب ــة م ــة يف هــذه املنطق ــة والزراعي ــات الرعوي ــداء عــى ســكان التجمع ــة، واالعت الغربي

وعمليــات الهــدم، وتجريــف الطــرق واألرايض الزراعيــة بحجــة التدريبــات العســكرية، وتقطيــع خطــوط امليــاه وحرمانهــم مــن الخدمــات 

40  خبري اقتصادي: عام 2017 األسوأ اقتصادياً عى قطاع غزة«، مصدر سبق ذكره.

41  29000 شــخص ال يزالــون مهجريــن بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــى رصاع العــام 2014”، نــرشة الشــؤون اإلنســانية، مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرض الفلســطينية املحتلــة، آب/
ــطس 2017. أغس

42  حول أزمة اإلسكان يف قطاع غزة«، مؤمتر صحايف لوزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، 25 متوز/يوليو 2017.

http://poica.org :43   تقرير »إرسائيل توسع من دائرة النشاطات االستيطانية خالل العام 2017«، معهد األبحاث التطبيقية »أريج«، كانون الثاين/يناير 2018، نرش عى املوقع اإللكرتوين

44  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مصدر سبق ذكره.

45  تقرير خاص حول »هدم املنازل يف القدس وضواحيها خالل العام 2017«، مركز القدس للمساعدة القانونية، عى الرابط اإللكرتوين:
www.jlac.ps/userfiles/file/Publications/Reports/HouseDemolitionsReport2017_AR.pdf
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األساســية، ومصــادرة واحتجــاز معداتهــم وآلياتهــم، وفــرض غرامــات باهظــة عليهــا، وتقييــد وصــول املزارعــني إىل أراضيهــم واســتغاللها، 

وقيــام املســتوطنني باالســتيالء عليهــا بحاميــة قــوات االحتــالل، وإقامــة البــؤر االســتعامرية الجديــدة عليهــا.  وشــهدت األغــوار الشــاملية 

إقامــة ثالثــة بــؤر اســتيطانية جديــدة، وتــم إصــدار أوامــر عســكرية جديــدة بحــق تجمعــي إم الجــامل، وعــني الحلــوة، تقــي بعــدم البنــاء 
يف املنطقــة املحيطــة بهــام، أو إدخــال أي مــواد قــد تســتخدم يف إقامــة أي منشــأة.46

أمــا يف الوســط الرشقــي للضفــة الغربيــة، فهنــاك مخطــط لعمليــة تهجــري تهــدف إىل إخــالء التجمعــات البدويــة مــن محيــط شــارع القــدس 

أريحــا، قــد تطــال حــوايل )46( تجمعــاً بدويــاً يعيــش يف املنطقــة، ينتمــي أغلبهــم إىل عائلــة الجهالني.واســتناداً إىل خلــق البيئــة القرسيــة 

الطــاردة، حيــث ال يســمح بالتخطيــط التنظيمــي لهــذه التجمعــات أو توســيعها وترميمهــا، شــملت أوامــر الهــدم معظــم األبنيــة يف تلــك 

املنطقــة، مــا يحــرم ســكانها مــن التمتــع بحقهــم يف املســتوى املعيــي الالئــق، ويحــول دون وصــل تلــك التجمعــات بأبســط الخدمــات 
اإلنســانية مــن ميــاه، وكهربــاء، وهاتــف، ومينــع بنــاء مراكــز الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وشــق الطــرق أو تعبيدهــا فيهــا.47

ــذ قــرار  ــوا يف انتظــار تنفي ــه أهــايل سوســيا ملنــع هــدم منازلهــم، والحقتهــم، وبات رفضــت ســلطات االحتــالل االعــرتاف مبخطــط تقــدم ب

املحكمــة بالهــدم، وكذلــك حــال ســكان تجمــع الخــان األحمــر وأم الخــري، وتجمعــات مســافر يطــا، أو تجمــع الدقيقــة.  وال يقتــرص خطــر 

التهديــد عــى هــدم عــدد مــن املنــازل فقــط يف العديــد مــن تجمعــات املســافر، بــل يطــال بيوتهــا جميعــاً بالهــدم واإلزالــة. ومــن ضمــن 
اإلجــراءات نهايــة العــام، إصــدار أمــر عســكري بإغــالق طريــق الوصــول إىل مســافر يطــا، بحجــة مصلحــة املواطنــني.48

ــة  ــن الضف ــة م ــل القــرسي يف مناطــق مختلف ــار الرتحي ــدد آالف الفلســطينيني بأخط ــة ته ــق بيئ ــة يف خل ــيات اإلرسائيلي ــتمرت السياس اس

 ،H2 ــل ــة الخلي ــن مدين ــة م ــدة القدمي ــة يف البل ــيطرة اإلرسائيلي ــة للس ــق الخاضع ــة »ج«، واملناط ــة املصنف ــة يف املنطق ــة، وبخاص الغربي

والقــدس الرشقيــة.  وتــم هــدم )265( مبنــى، أســفرت عــن تهجــري)398( شــخصاً يف املناطــق املصنفــة »ج«.  وتعــد هــذه األرقــام أعــى أرقــام 
ســجلت بعــد العــام 2016.  ويوجــد، حتــى اآلن، أكــر مــن )13100( أمــر بالهــدم ملبــاٍن فلســطينية يف املنطقــة »ج«.49

1-1-4-2. انتهاكات الحق يف بيئة نظيفة

ضبطــت ســلطة جــودة البيئــة واملؤسســات الرشيكــة تســع عــرشة حالــة تهريــب نفايــات صلبــة وســائلة خطــرة، شــملت كل محافظــات 

الضفــة الغربيــة. ومنهــا عــى ســبيل املثــال، قيــام ســلطة جــودة البيئــة وجهــاز الضابطــة الجمركيــة واالقتصــاد الوطنــي يف الخليــل، بضبــط 

ــا  ــدر كميته ــة، تق ــة الصالحي ــار منتهي ــوي عــى أحب ــة حلحــول، وتحت ــل إىل منطق ــة مــن الداخــل املحت ــة مهرب ــات كياموي شــاحنة مخلف

ــك  ــل«، وذل ــا يف »إرسائي ــة إىل مصدره ــاحنة اإلرسائيلي ــاع الش ــا وإرج ــرز عليه ــم التح ــة، وت ــات كياموي ــد نفاي ــم، وتع ــوايل 2500 كغ بح

بالتنســيق مــع جهــازي االرتبــاط العســكري واملــدين الفلســطيني.50 ومتــت مالحقــة تهريــب النفايــات اإلرسائيليــة الخطــرة إىل أرايض دولــة 

فلســطني، وبخاصــة يف قــرى غــرب رام اللــه، وذلــك بالتعــاون مــع جهــاز الضابطــة الجمركيــة واألجهــزة األمنيــة الفلســطينية.

ميثــل ترصيــف ميــاه مجــاري املســتوطنات أبــرز مامرســات التعــدي عــى البيئــة الفلســطينية، ومنهــا حــاالت ترصيــف امليــاه العادمــة مــن 

مســتوطنة بــركان الصناعيــة يف أرايض منطقــة ســلفيت، ومــن معســكر عوفــر، واملســتوطنات القريبــة يف أرايض محافظــة رام اللــه والبــرية.  

وفيضــان امليــاه العادمــة ملســتوطنة جفعــون هحداشــاه عــى أرايض الجيــب، ومســتوطنة جفعــات زئيــف عــى أرايض بيــت دقــو، وميــاه 

املجــاري ملســتوطنة بيــت إيــل التــي فاضــت باتجــاه ينابــع دورا القــرع، إضافــة إىل عديــد الحــاالت يف مختلــف املحافظــات، وبخاصــة بــرك 
تجميــع امليــاه العادمــة يف األغــوار.51

يذكــر أن دولــة فلســطني قــد انضمــت إىل اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم يف النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عــرب الحــدود، مــا ســاهم 

46  تقرير »ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية يف العام 2017«، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، كانون الثاين 2017.

47  تقرير »ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية يف العام 2017«، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، كانون الثاين 2017.

48  املصدر السابق.

49  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مصدر سبق ذكره.

50  سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية تضبطان شاحنة نفايات خطرة يف الخليل، 2017/4/25، الصفحة اإللكرتونية لسلطة جودة البيئة:
http://environment.pna.ps/ar/index.php?p=newsdetails&id=323

51  تقرير »حاالت انتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية التي تم ضبطها من قبل سلطة جودة البيئة يف العام 2017«، وارد للهيئة من قبل سلطة جودة البيئة بتاريخ 2018/2/7.
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يف الحــد مــن تهريــب النفايــات اإلرسائيليــة إىل أرايض دولــة فلســطني، وإرغــام دولــة االحتــالل عــى إرجاعهــا إىل مصدرهــا، وذلــك تنفيــذاً 

ألحــكام االتفاقيــة التــي تعــد أداة قانونيــة دوليــة ملنــع تهريــب النفايــات واملــواد الخطــرة، وتهــدف إىل حاميــة الصحــة البرشيــة والبيئــة 

مــن اآلثــار الضــارة املرتبطــة بإنتــاج النفايــات الخطــرة وإدارة شــؤونها ونقلهــا عــرب الحــدود.

1-1-4-3. انتهاكات الحق يف الحصول عى املياه

مكنــت ســلطات االحتــالل رشكــة ميكــوروت اإلرسائيليــة مــن حفــر اآلبــار واســتغالل ميــاه ينابيــع الضفــة الغربيــة خدمــة لســكانها، وعمــدت 

إىل تقييــد إمكانيــة حصــول املواطــن الفلســطيني عــى امليــاه، وهــو مــا يعنــي تقييــد الوصــول إىل أجــزاء كبــريه مــن الضفــة.  طورت شــبكات 

امليــاه بنيتهــا التحتيــة املائيــة يف الضفــة الغربيــة خدمــة لســكان مســتوطنات الضفــة وســداً لحاجاتهــم املختلفــة.  وتحــدد رشكــة ميكــوروت، 

مــن جهــة أخــرى، كميــة امليــاه التــي تقــوم ببيعهــا للفلســطينيني، وتضطــر التجمعــات الفلســطينية إىل رشاء امليــاه مــن الرشكــة اململوكــة 

لســلطات االحتــالل بأســعار مرتفعــة، تــرتاوح مــا بــني 4 و 10 دوالرات أمريكيــة لــكل مــرت مكعــب، وهــو مــا يشــكل، يف املناطــق املهمشــة، 

حــوايل نصــف الدخــل الشــهري لــأرسة، يف مقابــل املســتوطن الــذي يتمتــع بــأرايض الضفــة الغربيــة ومياههــا واالنتفــاع منهــا.  وتفــوق 

كميــة اســتهالك امليــاه مــن قبــل اإلرسائيليــني أربعــة أضعــاف كميــة اســتهالك الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف األرض الفلســطينية املحتلــة 

عــى أقــل تقديــر، إذ إن معــدل اســتهالك الفــرد الفلســطيني للــامء يبلــغ 73 لــرتاً يوميــاً، وهــو مــا يعــد أقــل مــن معــدل مــا تــويص بــه 

منظمــة الصحــة العامليــة الســتهالك الفــرد مــن امليــاه، الــذي هــو 100 لــرت يوميــاً.  ويصــل معــدل اســتهالك الفــرد مــن امليــاه يف العديــد مــن 
املجتمعــات الرعويــة يف الضفــة الغربيــة إىل 20 لــرتاً يوميــاً فقــط، مقابــل 300 لــرت معــدل اســتهالك الفــرد اإلرسائيــيل مــن امليــاه يوميــاً.52

أمــا يف قطــاع غــزة، فــإن 90-%95 مــن إمــدادات امليــاه يعــد ملوثــاً وغــري صالــح لالســتهالك البــرشي.  وتعــد امليــاه الجوفيــة الســاحلية 

املصــدر الوحيــد للميــاه العذبــة يف غــزة، وهــي ال تلبــي احتياجــات الســكان، وتتعــرض للنضــوب، بشــكل متزايــد، نتيجــة لالســتخدام املفــرط 

لهــا، وللتلــوث بســبب تــرسُّب ميــاه املجــاري وميــاه البحــر إليهــا، يف الوقــت الــذي ال يتــم الســامح بنقــل ميــاه مــن الضفــة الغربيــة إىل 
القطــاع.53

1-1-4-4.انتهاكات الحق يف التعليم

ــل واملناطــق  ــة خاصــة يف القــدس والخلي ــة الغربي ــداءات املســتوطنني يف الضف ــالل واعت ــاكات االحت تعرضــت املــدارس الفلســطينية النته

ــار والقنابــل  ــة. متثلــت تلــك االنتهــاكات باســتهداف املــدارس وتعرضهــا إلطــالق الن ــة التعليمي املصنفــة »ج« مــا ســاهم يف إعاقــة العملي

الصوتيــة والقنابــل املســيلة للدمــوع مــن قبــل قــوات االحتــالل، إضافــة إىل االنتهــاكات الجســدية بحــق الطلبــة واملعلمــني بالقتــل املتعمــد 

ــز  ــة الحواج ــق، واعاق ــك املناط ــة يف تل ــدارس الواقع ــاء امل ــل يف بن ــف العم ــدم ووق ــر اله ــدار أوام ــة اىل إص ــة، باإلضاف ــف واإلصاب والخط

ــة واملوظفــني، كــام وتــم منــع إصــدار تصاريــح  ــة الطلب ــات الجــدار للوصــول اآلمــن للمــدارس، وإهان العســكرية ونقــاط التفتيــش وبواب

للمعلمــني يف مدينــة القــدس عــدا عــن منعهــم مــن عبــور الحواجــز. 

تعــرض مــا يقــارب مــن )80279( طالبــاً وطالبــة و )4929( معلــامً معلمــة وموظفــاً إىل اعتــداءات مــن قبــل قــوات االحتــالل، حيــث متثلــت 

تلــك االعتــداءات؛ باســتهداف الحيــاة والســالمة الجســدية، واالعتقــال، واإلقامــة الجربيــة، والتأخــري عــى الحواجــز، والحرمــان مــن الوصــول 

اآلمــن للمــدارس، فيــام تعرضــت )95( مدرســة العتــداء واحــد عــى األقــل، وتنوعــت اشــكال االعتــداءات مــن اقتحــام وإطــالق الرصــاص 

الحــي واملطــاط  والغــاز وإلحــاق الخســائر املاديــة باملــدارس وتعطيــل الــدوام ســواء كان بشــكل كيل أو جــزيئ وإصــدار اخطــارات وقــف 

عــن العمــل والهــدم بحــق املدارس54.وســاهمت اجــراءات االحتــالل املتمثلــة  بضيــاع )9153.5( حصــة تعليميــة. 

مــن جهــة أخــرى، بلــغ عــدد الشــهداء  يف املراحــل التعليميــة )9(  شــهداء مــن الطــالب، )5( منهــم ذكــور و)4( إنــاث. يف حــني بلــغ عــدد 

ــن  ــاق م ــو، االختن ــدم أو التوت ــة بالرصــاص الحــي أو املطــاط أو الدم ــني )إصاب ــا ب ــم م ــب، تنوعــت اصابته الطــالب الجرحــى )603( طال

الغــاز املســيل للدمــوع، الرضــوض والكســور بســبب الدهــس أو الــرب، الخــوف والهلــع بســبب االقتحامــات وتهديــدات جيــش االحتــالل 

https://www.amnesty.org/ar :52  تقرير »احتالل املاء: سياسة التمييز«، صادر عن منظمة العفو الدولية يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، عى املوقع اإللكرتوين للمنظمة

53  املصدر السابق.

54  »التقرير السنوي لالنتهاكات االرسائيلية املرصودة بحق العملية التعليمية للعام 2017«، االدارة العامة املتابعة امليدانية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، آذار 2018.
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ــاً  ــني )311( طالب ــة املعتقل ــدد الطلب ــغ ع ــام بل ــا. ك ــني )55( جريح ــني واإلداري ــن املعلم ــى م ــدد الجرح ــغ ع ــة(. وبل ــتوطنني للطلب واملس

وطالبــة؛ منهــم )5( طالبــات و)306( طالــب، يف حــني تــم االفــراج عــن )177( منهــم. عــدا عــن تعــرض )95( مدرســة إىل )352( اعتــداء 

مختلــف مــن قبــل قــوات االحتــالل، ومنهــا قيــام الجنــود بإطــالق القنابــل املســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة والرصــاص تجــاه ســاحات 

ــام  ــا. وفي ــد بإغالقه ــدارس والتهدي ــة، واقتحــام ســاحات امل ــى املعلمــني والطلب ــربح ع ــرب امل ــداء بال ــة، واالعت ــرف الصفي ــدارس والغ امل

يتعلــق بالوصــول اآلمــن تأثــرت 51 مدرســة مختلفــة مــام ســاهم يف تأخــري حــوايل )1029( معلــام ومعلمــة و)26808( طالبــاً وطالبــة نتيجــة 

للحواجــز العســكرية وإغــالق البوابــات االلكرتونيــة، تســبب ذلــك يف هــدر )3589.5( حصــة صفيــة. 

كــام بلــغ عــدد املــدارس التــي تعطــل فيهــا الــدوام جزئيــاً )31( مدرســة، وأســفر ذلــك عــن هــدر )2343( حصــة تعليميــة، وبلــغ عــدد 

املــدارس التــي تــم تعطيــل الــدوام فيهــا بشــكل كيل حــوايل )23( مدرســة بواقــع )42( يــوم تعليمــي، أســفر ذلــك عــن هــدر )3126( حصــة 

تعليميــة. مــن جهــة اخــرى، تــم تســليم 17 إخطــار لـــ )15( مدرســة منهــا اخطــارات لوقــف بنــاء وأوامــر بالهــدم وإزالــة بنــاء وتنفيــذ هــدم.

1-1-4-5. اعاقة التنمية االقتصادية

ــد  ــاكات العدي ــتهدفت االنته ــة، واس ــة التنموي ــوض بالعملي ــن النه ــاق م ــا أع ــة م ــة االقتصادي ــى البني ــالل ع ــداءات االحت ــت اعت  تواصل

ــراق األســواق الفلســطينية مبنتجــات  ــة واغ ــة والداخلي ــارة الخارجي ــة والتج ــة الحرك ــن اعاق ــدا ع ــة، ع ــة والتجاري ــن املنشــآت الصناعي م

املســتوطنات. قامــت ســلطات االحتــالل بهــدم منشــآت اقتصاديــة )صناعيــة وتجاريــة وخدميــة(، ومنــع إقامــة منشــآت جديــدة يف املناطــق 

املصنفــة »ج«، ومبنــع أصحــاب وعــامل املنشــآت واملحاجــر مــن الوصــول إىل أماكــن عملهــم. واســتمر إغــالق مــا يزيــد عــن 200 محــل 

تجــاري يف البلــدة القدميــة يف الخليــل، كــام تــم تعطيــل خــط إنتــاج األكســدة وعــدم الســامح بإدخــال مــواد خــام الزمــة للتصنيــع لرشكــة 

نابكــو، أملونيــوم، مــام ترتــب عليــه إغــالق الخــط. كــام وتــم إغــالق مصنــع للزجــاج يف مدينــة نابلــس، حيــث مل تســمح ســلطات االحتــالل 

ــح العــامل وإغــالق املنشــأة  ــذي أدى إىل ترسي ــر ال ــواد متفجــرة، األم ــع م ــه ميكــن تصني ــواد بحجــه ان ــع امل ــول لتصني ــادة في بإدخــال م

بالكامــل وترتــب عــى خســائر ماديــه فادحــه. كــام قــام االحتــالل بتدمــري وإغــالق العديــد مــن املخــارط ، تدمــري املخــازن يف مدينــة نابلــس 

مــام ادى اىل ترسيــح العــامل55. 

اســفر إجــراء التدريبــات العســكرية بصــورة متكــررة يف محافظــة طوبــاس إىل الحــاق أرضار بالغــة باملحاصيــل الزراعيــة واملراعــي نتيجــة 

ــة واملزروعــة  ــادة عــدد املســاحات املحروق ــاع املــدين والتســبب يف زي ــم الدف ــالل إدخــال طواق ــق، ورفــض ســلطات االحت نشــوب الحرائ

باملحاصيــل والتــي قــدرت بأكــر مــن )1000( دونــم، باإلضافــة لحــرق أكــر مــن )2500( دونــم مراعــي.

قامــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل مبداهمــة املنطقــة الصناعيــة يف جنــني، وأغلقــت منشــأة للهيدروليــك والحفــر عــى الحديــد. تهديــدات 

مســتمرة للمصانــع املتواجــدة يف طريــق الزبابــدة قباطيــة كمصنــع جولــدن روك و أبــو الســكر بســحب املعــدات وإتالفهــا. قامــت قــوات 

االحتــالل بوقــف تصاريــح التجــار والعــامل لبلــدة برطعــة، مــا أدى إىل شــل الحركــة التجاريــة يف ســوقها. كــام قامــت قــوات االحتــالل بهــدم 

منشــأة صناعيــة عبــارة عــن منشــار حجــر مــع كامــل معداتهــا يف مدينــة جنــني، ومبداهمــة املفاحــم يف بلــدة يعبــد، وهــدم )5( منشــآت 

لتصنيــع الفحــم ومصــادرة مئــات األطنــان مــن الخشــب. عــدا عــن عــدم الســامح بإدخــال الخــرباء األجانــب لرتكيــب خطــوط اإلنتــاج يف 

املصانــع املقامــة يف مدينــة اربحــا الصناعيــة الزراعيــة، مــام أعــاق تشــغيلها، وحرمــان أصحابهــا مــن االســتفادة مــن ميــزة الضــامن للمعــدات 

ــل املنتجــني حســب االتفاقــات املربمــة مــع املــورد، مــام زاد مــن  ــم عــى تشــغيلها مــن قب ــزة التعل ــك مــن مي ــن وكذل ــل املوردي مــن قب

التكلفــة عــى املســتثمرين56. 

ــة  ــع اإلرسائيلي ــب البضائ ــه، واســتمر تهري ــالل تطبيق ــت ســلطات االحت ــرار بشــأن حظــر منتجــات املســتوطنات عرقل ــق بالق ــام يتعل وفي

منتهيــة الصالحيــة أو تفتقــر لبطاقــة بيــان باللغــة العربيــة. كــام مل تلتــزم املصانــع اإلرسائيليــة باملواصفــة الفلســطينية الخاصــة باملنتجــات 

وخاصــة ارتفــاع نســبة املــواد الحافظــة أو عــدم االلتــزام بتواريــخ الصالحيــة الخاصــة باملواصفــة الفلســطينية، كذكــر تاريــخ انتهــاء فقــط 

ــا  ــة والفحــص عليه ــدم تشــديد الرقاب ــم ع ــع املســتوطنات إىل الســوق الفلســطيني رغ ــة إدخــال بضائ ــوات. واســتمرت محاول عــى العب

55  معلومات مقدمه للهيئة من قبل وزارة االقتصاد الوطني يف دولة فلسطني. آذار 2018. 

56  املصدر السابق. 
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مقارنــة بالبضائــع التــي يتــم تســويقها للســوق اإلرسائيــيل والتــي يتــم فــرض رقابــة عاليــة عليهــا مــن قبــل الحــدود اإلرسائيليــة. وقــد كانــت 

نتائــج جــوالت حاميــة املســتهلك خــالل عــام 2017 قــد أســفرت عــن ضبــط منتجــات مــن املســتوطنات بقيمــة )795( ألــف شــيكل، وهــذا 

يدلــل عــى زيــادة هــذه املنتجــات يف الســوق الفلســطيني.

امــا قطــاع الحجــر ونظــرا لرتكــز معظــم األرايض الغنيــة بالصخــور الصالحــة للبنــاء يف منطقــة »ج« التــي متــارس فيهــا جميــع اإلجــراءات 

للتضييــق عــى الســكان وقتــل التنميــة االقتصاديــة، فــإن عــدد املحاجــر الجديــدة املرخصــة يف هــذه املناطــق تراجــع بشــكل كبــري جــدا، 

حيــث مل يتــم منــح أي رخــص جديــدة خــالل عــام 2017. 

واســتمر اعاقــة حركــة التجــارة الفلســطينية باســتمرار اعاقــة حركــة تنقــل الســلع والتجــار، وحجــز الكونتــريات لفــرتات طويلــة ودفــع رســوم 

باهظــة بحجــه الفحــص األمنــي للمــواد الداخلــة إىل األرايض الفلســطينية. وتأخــري الشــاحنات املحملــة بالبضائــع مــن األرايض املحتلــة إىل 

الضفــة والــذي لــه أثــر كبــري عــى جــودة وصالحيــة الســلع ومــدة تســويقها. عــدا عــن املعيقــات اإلداريــة وتلــك املتعلقــة بالفحــص والتأخــري 

والشــهادات واملواصفــات. واملعيقــات املتمثلــة يف عــدم اعــرتاف دولــة االحتــالل بشــهادات املواصفــات واملقاييــس الفلســطينية واملطابقــة، 

وشــهادات الفحــص الصحــي والوســم التجــاري والتســجيل التجــاري وشــهادات »الكــورش«، والفــرتة الزمنيــة الطويلــة ألخــذ العينــات ومــدة 

زمــن الفحــص والحجــز املؤقــت للبضاعــة مــام يــؤدي إىل زيــادة التكلفــة.

ــز حركــة  ــة، تركي ــة يف الضفــة الغربي ــة ولإلغــالق الكامــل لقطــاع غــزة، االغالقــات الداخلي ــارش لإلجــراءات االرسائيلي ــري املب عــدا عــن التأث

التجــارة عــرب املعابــر اإلرسائيليــة، القيــود املفروضــة يف منطقــة األغــوار، الوقــف التــام للتجــارة مــا بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــا 

بــني القــدس واألرايض الفلســطينية والعزلــة التــي يفرضهــا جــدار الضــم والتوســع، باإلضافــة إىل تعــر برامــج األفــواج الســياحية املشــرتكة بــني 

بيــت لحــم والقــدس، فضــال عــن عــدم اســتفادة مجتمــع األعــامل يف القــدس مــن برامــج دولــة فلســطني املبــارشة وبرامــج الــدول املانحــة 

يف الدعــم االقتصــادي.

ــة »ج«  ــة يف املناطــق املصنف ــوارد االقتصادي ــوارد الطبيعــة وامل ــالل عــى امل ــة االحت ــة نتيجــة لســيطرة دول واســتمرت الخســائر االقتصادي

التــي تتضمــن غالبيــة األرايض الزراعيــة واملــوارد املائيــة يف الضفــة الغربيــة، حيــث مــا زال االحتــالل يســيطر عــى هــذه املــوارد وال يســمح 

للفلســطينيني بالنفــاذ إليهــا آو اســتغالل أي جــزء منهــا، إضافــة لذلــك قامــت ســلطات االحتــالل بإعــادة تغيــري مســار جــدار الضــم والتوســع 

حيــث ضمــت أرايض واســعة مــن الضفــة الغربيــة57. 

1-1-5. انتهاكات الحق يف حرية التنقل والحركة لألفراد والبضائع

اســتمرت ســلطات االحتــالل يف تقييــد وصــول املواطنــني الفلســطينيني وعــدم الســامح لهــم بالدخــول إىل أجــزاء كبــرية مــن أرايض الضفــة 

ــة التــي يســتخدمها  ــة، التــي كانــت قــد أعلنــت كمناطــق عســكرية مغلقــة، أو لقربهــا مــن املســتوطنات، ومــن الطــرق االلتفافي الغربي

املســتوطنون اإلرسائيليــون، أو العتبارهــا مناطــق تدريــب عســكرية لقــوات االحتــالل، وأخــرى تــم تصنيفهــا كمحميــات طبيعيــة.

اســتمر اإلغــالق املشــدد عــى مدينــة القــدس، وبخاصــة أيــام الجمــع، ملنــع وصــول املواطنــني الفلســطينيني إىل املســجد األقــى. وأقامــت 

قــوات االحتــالل حــوايل)5382( حاجــزاً مفاجئــاً، أعاقــت بدورهــا حركــة ومــرور األفــراد والبضائــع.  كــام تــم اقتحــام التجمعــات الســكنية 
مــا ال يقــل عــن )6396( مــرة يف كل مــن محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.58

ــم حظــر دخــول  ــة، ت ــه حــوايل )800( فلســطيني يف منطقــة عســكرية مغلق ــم في ــذي يقي ــل ال ــة الخلي ويف تجمــع املســتوطنات يف مدين

الفلســطينيني غــري املســجلني كمقيمــني فيهــا، وهــي منطقــة مفصولــة عــن مدينــة الخليــل بنحــو )100( معيــق مــادي وحاجــز ُعــزِّز بعضهــا 

يف العــام 2017.  كــام تــم خــالل موســم قطــف الزيتــون، تخصيــص (76 )بوابــة للمزارعــني الفلســطينيني للوصــول إىل أراضيهــم املعزولــة 

57   معلومات مقدمه للهيئة من قبل وزارة االقتصاد الوطني يف دولة فلسطني. آذار 2018.

58    مسودة ملخص االنتهاكات اإلرسائيلية خالل العام 2017، مجموعة الرقابة الفلسطينية، كانون الثاين/يناير 2018
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بفعــل جــدار الضــم والتوســع، مقابــل )84( بوابــة يف العــام 59.2016  كــام طالــت سياســة املنــع مــن الســفر عــرب معــرب الكرامــة حــوايل 978 
مواطناً فلسطينياً، بذرائع أمنية واهية، ودون أن تصدر بحقهم قرارات قضائية.60

ــني الفلســطينيني مــن القطــاع عــرب معــرب  ــد انخفــض معــدل خــروج املواطن ــق، فق ــا يف قطــاع غــزة، ويف ظــل اســتمرار الحصــار الخان أم

إيرز/بيــت حانــون بنســبة %50 مقارنــة بالعــام 2016، حيــث تــم تســجيل)7000( عمليــة مــرور حتــى نهايــة ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2017، 

مقابــل)13200( عمليــة خــالل العــام 2016، ومعظــم الحــاالت التــي متكنــت مــن الحصــول عــى تصاريــح املــرور هــم مــن املــرىض والتجــار 

والعاملــني يف اإلغاثــة اإلنســانية، ويشــرتط ذلــك لخضوعهــم للتفتيــش األمنــي.  ومتــت املوافقــة فقــط عــى %54 مــن طلبــات التصاريــح 

املقدمــة لتلقــي العــالج الطبــي خــارج قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ %62 مــن التصاريــح املقدمــة خــالل العــام 2016، وبذلــك تكــون النســبة يف 

هــذا العــام أدىن نســبة للموافقــة عــى تصاريــح الخــروج منــذ العــام 2006، وذلــك لعــدم النظــر فيهــا يف الوقــت املناســب.61  ووفقــاً للهيئــة 

العامــة للشــؤون املدنيــة الفلســطينية، مل ميتلــك ســوى )551( تاجــراً تصاريــح تجاريــة ســارية املفعــول حتــى شــهر كانــون األول/ديســمرب 
2017، وهــو مــا يعــد انخفاضــاً بنســبة %85 باملقارنــة مــع أواخــر العــام 62.2015

واســتمرت ســلطات االحتــالل مبنــع دخــول العديــد مــن الســلع واملــواد الخــام، واآلليــات، وقطــع الغيــار، ومــواد البنــاء إىل قطــاع غــزة.  وبلغ 

عــدد أيــام إغــالق معــرب كــرم أبــو ســامل حــوايل 112 يومــاً.63  كــام تــم فتــح معــرب رفــح الــربي ملــدة 36 يومــاً فقــط، مقارنــة مــع 44 يومــا 
يف العــام 2016، وتــم مــن خاللــه تســجيل )17( ألــف عمليــة مــرور مقارنــة مــع 26 ألــف عمليــة مــرور خــارج القطــاع يف العــام 64.2016

1-1-6. انتهاكات االحتال بحق مدينة القدس ومواطنيها والسياسات التهويدية فيها

ــا ويف  ــدس ويف محيطه ــة الق ــل مدين ــة داخ ــتوطنات الواقع ــتيطانية يف املس ــدات االس ــدد الوح ــادة ع ــى زي ــالل ع ــلطات االحت ــزت س رك

ــع  ــف، وتجم ــات زئي ــع مســتوطنات جفع ــم، وتجم ــه أدومي ــع مســتوطنات معالي ــل تجم ــا، مث ــط به ــي تحي ــتيطانية الت ــات االس التجمع

ــذي يقــي بضــم  ــذ »مــرشوع القــدس الكــربى«، ال ــالل عــى املــي يف تنفي ــة حكومــة االحت ــا يؤكــد ني ــون، م مســتوطنات غــوش عتصي

التجمعــات االســتيطانية الكــربى التــي تحيــط باملدينــة.65  وواصلــت ســلطات االحتــالل مصــادرة أراٍض وعقــارات تابعــة للمقدســيني، كــام 

تعرضــت مقــربة الرحمــة املالصقــة للســور الرشقــي لأقــى لقطــع لأشــجار، وهــدم للقبــور، ومنــع الدفــن فيهــا بهــدف الســيطرة عــى 

مســاحات جديــدة ضمــن مــرشوع »الحدائــق التوراتيــة« حــول البلــدة القدميــة، وقامــت ســلطات االحتــالل بهــدم ســور مقــربة الشــهداء يف 

منطقــة بــاب األســباط، كــام تــم اســتهداف مقــربة مأمــن اللــه مــن خــالل تنفيــذ أعــامل متعلقــة بالبنيــة التحتيــة يف الشــارع املالصــق لهــا.

ــة أكــر مــن (17 )فلســطيني يقيمــون يف القــدس، عــدا عــن ســعي  مــن جهــة أخــرى، قامــت ســلطات االحتــالل بســحب بطاقــات هوي

ســلطات االحتــالل إىل إخــراج منطقتــي كفــر عقــب ومخيــم شــعفاط خــارج حــدود بلديــة القــدس، وتشــكيل مجلــس محــيل لهــام. ويســعى 

االحتــالل بذلــك إىل التخلــص مــن نحــو )140( ألــف مقــديس يســكنون يف تلــك املنطقتــني.  وتــم تســجيل أعــى عــدد ملقتحمــي املســجد 

ــام 2016؛ أي  ــه يف الع ــني ل ــع (14806( مقتحم ــة م ــجد، باملقارن ــامً للمس ــوايل( 25630) مقتح ــام 1967، بح ــه يف الع ــذ احتالل ــى من األق

ــة القــدس واألقــى، مــن بينهــم (14 )قــارصاً  ــادة نســبتها %73.  كــام قامــت ســلطات االحتــالل بإبعــاد )170( فلســطينيّاً عــن مدين بزي

ــا، و)6( مقدســيني  ــدة القدميــة، و)16( شــخصاً عــن القــدس بأكمله ــك القــرارات إبعــاد)68( شــخصاً عــن البل و)15) ســيدة، وشــملت تل
منعــوا مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وتراوحــت فــرتات اإلبعــاد مــن 5 أيــام إىل 6 أشــهر.66

59  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مصدر سبق ذكره.

60  »تقرير »حق املواطن يف الحركة والتنقل داخل إقليم الدولة وخارجه«، صادر عن مركز حريات، شباط/فرباير 201.

61  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مصدر سبق ذكره.

62  »تنقل الفلسطينيني من قطاع غزة تراجع بصورة حادة خالل العام 2017«، نرشة الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، 15 كانون الثاين/يناير 2018.

63  “2017: أزمة الطاقة تزداد سوءاً؛ وعدد القتى يرتاجع”، مصدر سبق ذكره.

64  »تنقل الفلسطينيني من قطاع غزة تراجع بصورة حادة خالل العام 2017«، مصدر سبق ذكره.

65  »إرسائيل توسع من دائرة النشاطات االستيطانية خالل العام 2017«، مركز األبحاث التطبيقية أريج، كانون الثاين/يناير 2018.

.http://www.alquds-online.org :66  التقرير السنوي »حال القدس 2017«، مؤسسة القدس الدولية، عى املوقع اإللكرتوين
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

واســتمر اســتهداف ســلطات االحتــالل لقطــاع التعليــم يف القــدس عــرب فــرض منهــاج إرسائيــيل عــى الطــالب الفلســطينيني، وتزويــر املناهــج، 

واســتهداف الطلبــة واملــدارس.  فتــم اعتقــال 24 طالبــاً مــن داخــل صفوفهــم، أو يف الطريــق إىل مدارســهم، أو بعــد انتهــاء دوامهــم. وقامــت 

قــوات االحتــالل باقتحــام مدرســة األيتــام يف البلــدة القدميــة مــرات عــدة.

1-1-7. السياســات االســتيطانية التوســعية ومصــادرة األرايض )املســتوطنات وجــدار الضــم والتوســع العنــري( 

واعتــداءات املســتوطنني

1-1-7-1. النشاطات االستيطانية

عــى الرغــم مــن قــرار مجلــس األمــن الــدويل الصــادر يف نهايــة العــام 2016 بشــأن االســتيطان اإلرسائيــيل يف األرض الفلســطينية املحتلــة، 

واملطالبــة بوقفــه، اســتمرت أعــامل البنــاء االســتيطاين، حيــث ازدادت أعــداد املخططــات التنظيميــة والهيكليــة املصــادق عليهــا التــي تــم 

التقــدم بهــا يف العــام 2017، وضــم 174 مخططــاً منهــا مــا مجموعــه )12.9( ألــف وحــدة ســكنية جديــدة.  وصعــدت ســلطات االحتــالل 

مــن بنــاء املســتوطنات عــى األرايض املصــادرة ألغــراض عســكرية، ومتــت املوافقــة عــى بنــاء العديــد مــن املســتوطنات الجديــدة، وتوســيع 

املســتوطنات القامئــة.67  ميثــل عــدد الوحــدات االســتيطانية الجديــدة أربعــة أضعــاف الرقــم املســجل خــالل العــام املــايض 2016.  ورصح 

مســؤول إرسائيــيل أن منهــا مشــاريع بنــاء )3736( وحــدة ســكنية يف مراحــل مختلفــة مــن التخطيــط والبنــاء يف أماكــن مختلفــة مــن الضفــة 
الغربيــة، منهــا مئــات الوحــدات الســكنية داخــل مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة.68

وقامــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل بإصــدار 13 أمــر وضــع يــد جديــداً، شــملت مــا مســاحته 156 دومنــاً، كــام قامــت ســلطات االحتــالل 

ــا/ دورا(.   ــة خرس ــل )قري ــة الخلي ــة )أ( يف محافظ ــق املصنف ــرج عســكري يف املناط ــة ب ــم »م. د 22/17« إلقام ــد رق ــع ي ــر وض بإصــدار أم

ونــرشت ســلطات االحتــالل مجموعــة مــن أوامــر وضــع اليــد التــي تــم تجديدهــا شــملت مســاحة )45670( دومنــاً تقــع عــى جانبــي جــدار 
الضــم والتوســع، إضافــة إىل متديــد رسيــان )116( أمــر وضــع يــد شــملت مــا مســاحته )9130( دومنــاً.69

كــام تــم إصــدار أمــر بإعــالن 977 دومنــاً مــن أرايض قــرى »ســنجل، واللــن الرشقيــة، والســاوية، وقريــوت« أرايض دولــة بحجــة أنهــا غــري 

ــل  ــب التكت ــع هــذه األرايض يف قل ــا، وتق ــة وصــول الفالحــني إليه ــالل إمكاني ــد ســلطات االحت ــي تقي ــن األرايض الت ــة، وهــي ضم مزروع

االســتعامري »شــيلو«، وتوفــر مصــادرة هــذه األرايض أساســاً رشعيــاً لتوســعة البــؤر االســتعامرية يف ذلــك التكتــل االســتيطاين، وتخلــق تواصــالً 

جغرافيــاً فيــام بينهــا، بينــام تعــزل التجمعــات الفلســطينية، وتفصــل شــامل الضفــة الغربيــة عــن وســطها.

ــدة بحــق تجمعــي »إم الجــامل« و«عــني  ــدة، وصــدرت أوامــر عســكرية جدي ــؤر اســتيطانية جدي وشــهدت األغــوار الشــاملية إقامــة 3 ب

الحلــوة« تقــي بعــدم البنــاء يف املنطقــة املحيطــة كافــة، وعــدم إدخــال أي مــادة ميكــن أن تفــرس بأنهــا قــد تســتخدم يف إقامــة أي خيمــة 
أو بركــس أو مبنــى.70

ــر  ــد أوام ــم تجدي ــم، كــام ت ــالل خــالل العــام حــوايل )2100( دون ــل ســلطات االحت ــا مــن قب ــي متــت مصادرته ــغ مجمــوع األرايض الت بل

باالســتيالء عــى )852( دومنــاً مــن أرايض مواطنــي الضفــة الغربيــة، إضافــة إىل الســيطرة عــى مئــات الدومنــات مــن ممتلــكات املواطنــني 

الفلســطينيني نتيجــة لتوســيع الحواجــز اإلرسائيليــة، وإقامــة نقــاط املراقبــة لحاميــة املســتوطنني.  صــودرت تلــك األرايض بذريعة اســتخدامها 

لأغــراض األمنيــة أو العســكرية، وتحــول الحقــاً لصالــح إقامــة وتوســيع املشــاريع االســتيطانية.71  كــام شــددت القيــود املفروضــة عــى حرية 

التنقــل والحركــة بالقــرب مــن املســتوطنات.  وألغــراض التوســع االســتيطاين، وشــق الطــرق االســتيطانية، وإكــامل بنــاء جــدار الضــم والتوســع 

67  تقرير »ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية يف العام 2017«، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، كانون الثاين 2017.

/http://www.alquds.com/articles/1507659401286314400 :2017/10/10 ،68  ترصيحات مسؤول إرسائييل لوكالة الصحافة الفرنسية، جريدة القدس

69  تقرير »ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية يف العام 2017«، مصدر سبق ذكره.

70  املصدر السابق.

71  التقرير السنوي »حصاد العام 2017«. مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، نرش بتاريخ 2017/12/31.
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يف الضفــة الغربيــة والقــدس، قامــت ســلطات االحتــالل واملســتوطنون بتجريــف )640( دومنــاً مــن أرايض املواطنــني الزراعيــة، إضافــة إىل 

اقتــالع وإحــراق أكــر مــن )10000( شــجرة زيتــون وعنــب ولوزيــات. وقامــت ســلطات االحتــالل بوضــع أســالك شــائكة وبوابــات حديديــة 

حــول مســتوطنة »أفــرات« املقامــة عــى أرايض قريتــي وادي رحــال واملعــرصة جنــوب بيــت لحــم، بطــول نحــو كيلومــرت، األمــر الــذي أدى 

إىل عــزل مــا يقــرب مــن )1000( دونــم، ومينــع املواطنــني مــن الوصــول إليهــا.  كــام تــم بتاريــخ 2017/11/12 إصــدار قــرار إرسائيــيل بنقــل 

الحاجــز العســكري »عــني ياهــل« املعــروف بحاجــز الولجــة ألقــى حــدود بلديــة االحتــالل )2.5( كــم باتجــاه قريــة الولجــة جنــوب غــرب 
مدينــة القــدس، مــا ســيؤدي إىل مصــادرة أكــر مــن )1000( دونــم مــن األرايض الزراعيــة التابعــة للقريــة.72

1-1-7-2. اعتداءات املستوطنني

شــهد العــام 2017 تصاعــداً يف العمليــات والهجــامت املنظمــة مــن قبــل املســتوطنني، وبلــغ مجمــوع االنتهــاكات االســتيطانية حــوايل) 482( 

اعتــداًء، غالبيتهــا يف محافظــة نابلــس.73 وأســفرت االعتــداءات الجســدية عــى املواطنــني الفلســطينيني عــن استشــهاد خمســة مواطنــني، 

وإصابــة )89( آخريــن، بينهــم    )15( طفــالً. كــام أســفرت االعتــداءات عــى املمتلــكات عــن اقتــالع وتكســري وســطو عــى حــوايل )3260( 
شــجرة، إضافــة إىل إعطــاب وتكســري)86( ســيارة عــى الطــرق الواصلــة بــني محافظــات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس.74

ــن أرايض  ــاً م ــف 15 دومن ــاكوت، وتجري ــن أرايض الس ــم م ــة 3000 دون ــع حراث ــم، ومن ــى 6000 دون ــد ع ــا يزي ــداءات م ــت االعت وطال

جالــود وزراعتهــا، وتجريــف 5 دومنــات وتســهيلها بالقــرب مــن مســتعمرة »روتــم« يف األغــوار الشــاملية، ونصــب أســالك شــائكة يف أرايض 

املواطنــني مبنطقــة أم لخــوص، وحراثــة 500 دونــم مــن أرايض الفلســطينيني يف منطقــة الســويدة، واالســتيالء عــى خــط ميــاه يســتخدمه 

ــة  ــا مــن حراث ــافر يطَّ ــة يف َمَس ــي صــارورة والخروب ــع املزارعــني يف منطقت ــوار الشــاملية، ومن ــة الســاكوت يف األغ الفلســطينيون يف منطق

أراضيهــم، واالســتيالء عــى مخــازن وهــدم آبــار، واالعتــداء عــى منــازل املواطنــني الفلســطينيني يف أحيــاء تــل الرّميــدة، والكرتينــا، وجبــل 

ــني محافظــات  ــة ب ــارق الطــرق الواصل ــاً عــى القــرى الفلســطينية ومف ــذ 142 هجوم ــل، وتنفي ــة الخلي ــدة القدميــة مبدين الرحمــة يف البل

الضفــة، عــدا عــن االعتــداء عــى املناطــق الدينيــة واألثريــة والقبــور واملقامــات، واالقتحامــات اليوميــة املتكــررة للمســجد األقــى التــي 
فاقــت الـــ 400 اقتحــام.75

1-1-7-3. قوانني ومشاريع قوانني مقرتحة يف العام 2017 لتعزيز املرشوع االستيطاين76

ــرشوع  ــد امل ــز وتوطي ــت إىل تعزي ــون هدف ــرشوع قان ــني و18 م ــه 3 قوان ــا مجموع ــة م ــة اإلرسائيلي ــات الترشيعي ــة والجه ــرت الحكوم أق

االســتيطاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة، ومنهــا مصادقــة الكنيســت عــى قانــون »تســوية البنــاء االســتيطاين يف يهــودا والســامرة«، وميكــن 

بواســطته رشعنــة البنــى التحتيــة واملبــاين التــي أقيمــت لصالــح املســتوطنني عــى األرايض الفلســطينية الخاصــة، ومصادرتهــا مــن مالكيهــا 

الفلســطينيني وبأثــر رجعــي، وقانــون »متديــد صالحيــة لوائــح الطــوارئ« )يهــودا والســامرة – الســلطة القضائيــة يف الجرائــم واملســاعدة 

القانونيــة( وهــو مقــرتح مــن الحكومــة، وتــم إقــراره كقانــون يف 2017/6/26.  وتشــمل اللوائــح املمنوحــة منــح الواليــة القضائيــة للمحاكــم 

اإلرسائيليــة عــى اإلرسائيليــني والفلســطينيني يف األرايض املحتلــة.

أمــا بخصــوص مشــاريع القوانــني، فقــد تــم اقــرتاح 8 مشــاريع قوانــني يف النصــف األول مــن العــام 2017، ومنهــا: مــرشوع قانــون »القانــون 

األســايس املقــرتح: االســتفتاء )تعديــل-إدراج يهــودا والســامرة(«، مــرشوع قانــون »املســتوطنات اإلرسائيليــة« )ضــم املنطقــة ج(، مــرشوع 

قانــون »غــوش عتصيــون«، مــرشوع قانــون »تجمــع أرئيــل«، مــرشوع قانــون »وادي األردن«، مــرشوع قانــون »القــدس وبناتهــا«، مــرشوع 

قانــون »القــدس الكــربى«.

ومــن ضمــن مشــاريع القوانــني التــي اعتمــدت لنقاشــها أمــام الجهــات الترشيعيــة يف النصــف الثــاين مــن العــام 2017، مــرشوع قانــون 

72  املصدر السابق.

73  مجموعة الرقابة الفلسطينية. دائرة شؤون املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، كانون الثاين/يناير 2018

74  ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية يف العام 2017، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، كانون الثاين/يناير 2017.

75  املصدر السابق.

76  املصدر السابق.
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

ــوا بأمــر عســكري العــام 1971 بتوقيــف  منســقي األمــن العســكري، الــذي ينظــم أدوار منســقي األمــن يف املســتوطنات، وهــم مــن خول

ــة للمســتوطنات، وتشــمل أرايض فلســطينية  ــاوز الحــدود البلدي ــي تتج ــوة ضــد الفلســطينيني يف »مناطــق الحراســة« الت واســتخدام الق

خاصــة؛ ومــرشوع قانــون تقديــم املســاعدة للمزارعــني يف مناطــق بــدون بدائــل، ويقــرتح منــح تعويضــات ماليــة للمزارعــني اإلرسائيليــني يف 

املناطــق التــي ال يوجــد فيهــا مصــدر بديــل للميــاه، والخريطــة الــواردة يف مــرشوع القانــون تشــمل الضفــة الغربيــة باســتثناء وادي األردن 

كمناطــق مؤهلــة للحصــول عــى املنحــة؛ ومــرشوع قانــون اســتصالح األرايض يف البحــر امليــت، ويهــدف إىل اإلعــالن عــن أن األرايض التــي 

انحــرست عنهــا ميــاه البحــر امليــت، والتــي تقــع يف األرايض املحتلــة العــام 1967، هــي أرايض دولــة لغــرض تطويرهــا دميوغرافيــاً وســياحياً؛ 

ــون هــو ضــامن »خــالص القــدس  ــن مــن مــرشوع القان ــة، والغــرض املعل ــة ودميقراطي ــاذ القــدس كعاصمــة يهودي ــون إلنق ومــرشوع قان

عاصمــة لدولــة إرسائيــل اليهوديــة والدميقراطيــة« عــن طريــق إزالــة القــرى الفلســطينية امللحقــة بدولــة إرسائيــل مــن واليــة دولــة إرسائيــل 

وبلديــة القــدس؛ مــع الحفــاظ عــى ســيادة إرسائيــل الكاملــة عــى القــدس التاريخيــة، مبــا يف ذلــك املناطــق املقدســة لليهوديــة، فضــالً عــن 

ضــامن الرتتيبــات األمنيــة املناســبة«.  ويعــرّف »القــدس التاريخيــة« بـ«املنطقــة الجغرافيــة التــي تضــم البلــدة القدميــة واملناطــق املقدســة 

لليهوديــة، مبــا يف ذلــك »الحــوض املقــدس«، جبــل املكــرب، جبــل الزيتــون، ســلوان، وغريهــا مــن املناطــق التــي تحددهــا حكومــة إرسائيــل«.

1-1-8. االعتداءات بحق الصحافيني والحريات اإلعامية

تصاعــدت االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الحريــات اإلعالميــة والصحافيــني الفلســطينيني،لتصل إىل  ) 375 ( اعتــداًء، بزيــادة تصــل نســبتها 

ــع  ــام 2017 ارتف ــه يف الع ــاكات 18.1 شــهرياً، إال أن ــوع االنته ــام لوق ــام 2016. وكان املتوســط الع ــداءات املســجلة يف الع %51 عــى االعت

ليتجــاوز 31.3 اعتــداء كل شــهر. وحدثــت نصــف تلــك االعتــداءات تقريبــاً )%46( منهــا خــالل شــهري متــوز وكانــون األول، بواقــع 89 و84 

اعتــداًء عــى التــوايل، وذلــك تزامنــاً مــع االحتجاجــات الشــعبية إثــر وضــع البوابــات اإللكرتونيــة عــى مداخــل املســجد األقــى يف القــدس يف 
متــوز، واالحتجاجــات ضــد قــرار الرئيــس األمريــي ترامــب االعــرتاف بالقــدس عاصمــة لدولــة االحتــالل خــالل شــهر كانــون الثاين/ديســمرب.77

ولجــأت قــوات االحتــالل إىل حجــب الصــورة، ومنــع نقــل مــا يجــري مــن خــالل عمليــات االحتجــاز الجامعــي للصحافيــني/ت وعمليــات 

ــا،  ــالل )%67( منه ــداءات ســلطات االحت ــن اعت ــرب م ــاء القســم األك ــة.78  وج ــن األحــداث بصــورة منظم ــن أماك ــم م ــي له الطــرد جامع

ضمــن االعتــداءات املصنفــة باألشــد خطــورة، وتتضمــن االعتــداءات الجســدية عــى الصحافيــني، وعمليــات االعتقــال والتوقيــف، ومصــادرة 

ــداءات الجســدية عــى الصحافيــني أكــر مــن  ــة.  وشــكلت االعت املعــدات واحتجازهــا أو إتالفهــا، ومداهمــة وإغــالق املؤسســات اإلعالمي

%37 مــن مجمــل االنتهــاكات مبعــدل 139 انتهــاكاً، وســجل خــالل العــام مــا مجموعــه 33 عمليــة توقيــف واعتقــال لصحافيــني ولعاملــني يف 

وســائل إعــالم، مبــن فيهــم اثنتــان مــن الصحافيــات.  وتضاعــف عــدد إغــالق املكاتــب واملؤسســات اإلعالميــة، وبلــغ 17 مؤسســة، وشــملت 

موجــة االقتحامــات مقــار تلفزيونــات وإذاعــات محليــة وإغالقهــا، ومكاتــب ومقــار لــرشكات إنتــاج إعالميــة يف رام اللــه، ونابلــس، والخليــل، 

ومصــادرة العديــد مــن محتوياتهــا بذريعــة »التحريــض«، ومنهــا بــال ميديــا، وترانــس ميديــا، ورمســات، مــا أثــر ســلباً عــى االســتثامر يف 

مجــال العمــل اإلعالمــي، كــام تــم احتجــاز صحافيــني 39 مــرة، وإتــالف معــدات 16 مــرة، ومصــادرة أو احتجــاز معــدات 31 مــرة، وبلغــت 

عــدد حــاالت املنــع مــن التغطيــة 38 مــرة.79  وقامــت ســلطات االحتــالل بإغــالق العديــد مــن وســائل إعــالم، ورشكات تزويــد خدمــات 
فلســطينية وعربيــة، كــام تــم تهديــد بعــض الصحافيــني مــن قبــل مخابــرات االحتــالل.80

واعتقلــت قــوات االحتــالل مــا يقــرب مــن )300( فلســطيني، غالبيتهــم مــن مدينــة القــدس، مــن بينهــم نســاء وأطفــال وصحافيــون وكتـّـاب 

عــى خلفيــة نــرش منشــورات وشــعارات أو بوســرتات وصــور شــهداء عــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتامعــي، ومنهــا )الفيســبوك(، أو 

بســبب مشــاركة ملنشــورات آخريــن وتســجيل اإلعجــاب بهــا.  ووجهــت لبعضهــم لوائــح اتهــام بالتحريــض، وصــدر بحقهــم أحــكام مختلفــة، 

77  التقرير السنوي 2017 »انتهاكات الحريات اإلعالمية يف فلسطني«، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية »مدى«، كانون الثاين/يناير 2018.

78  تقرير »84 اعتداء إرسائيلياً ضد الحريات اإلعالمية يف فلسطني يف الشهر األخري من 2017«، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية »مدى«، 2018/1/3

79  التقرير السنوي 2017 »انتهاكات الحريات اإلعالمية يف فلسطني«، مصدر سابق.

80  بيان صحايف صادر عن نقابة الصحافيني الفلسطينيني خالل مؤمتر صحايف للنقابة بتاريخ 2018/1/3.
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إضافــة إىل الغرامــات املاليــة.  كــام تــم تحويــل آخريــن إىل »االعتقــال اإلداري«، دون محاكمــة أو الئحــة اتهــام.81  بــرز الفيســبوك يف لوائــح 

اتهــام العديــد مــن األرسى نشــطاء الفيســبوك بتهمــة التحريــض مــن خــالل املنشــورات واإلعجــاب والتعليــق، وفرضــت عليهــم عقوبــات 

بالســجن تــرتاوح مــا بــني 3 شــهور و22 شــهراً، يضــاف إليهــا غالبــاً غرامــات ماليــة حســب التهمــة املوجهــة لأســري.  وخــالل العــام، اعتــرب 

الطفــل »نــور كايــد عيــىس« الــذي يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، أصغــر أســري إداري اعتقــل عــى خلفيــة نشــاطه عــى الفيســبوك.82  وكانــت 

ســلطات االحتــالل قــد قامــت بتشــكيل وحــدة خاصــة يف هيئــة أركان جيــش االحتــالل تســمى )وحــدة ســايرب العربيــة( لرصــد ومتابعــة 

شــبكات التواصــل االجتامعــي، ومالحقــة النشــطاء الذيــن يعــربون عــن رفضهــم لالحتــالل وانتهاكاتــه ومامرســاته مــن خــالل منشــوراتهم 

وتعليقاتهــم عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي.

1-2. االنتهاكات اإلرسائيلية واألداء العام للحكومة ومؤسسات دولة فلسطني

اســتمر االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل لــأرض الفلســطينية املحتلــة، وإجراءاتــه وانتهاكاتــه بحــق املواطــن الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، يف كونــه أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطــاع الحكــم يف دولــة فلســطني، والتــي انعكســت ســلباً عــى قدرتــه عــى ضــامن 

حقــوق املواطــن الفلســطيني. ومــا زال االحتــالل اإلرسائيــيل يشــكل العائــق األســايس أمــام قــدرة دولــة فلســطني باإليفــاء بالتزاماتهــا وفــق 

االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا منــذ العــام 2014.

1-2-1. سياسات االحتال واألداء الحكومي

ــع  ــي تتمت ــالل الت ــك األرايض تخضــع لســلطات االحت ــزال تل ــة، وال ت ــة فلســطني إىل الســيطرة عــى األرض الفلســطينية املحتل تفتقــد دول

بالســيادة الفعليــة عليهــا، وتخضــع مــا ال يقــل عــن %61 مــن أرايض الضفــة الغربيــة إىل الســيطرة اإلرسائيليــة اإلداريــة واألمنيــة التامــة، 

وهــي املناطــق املصنفــة »ج«.  ويشــكل ضعــف الواليــة القانونيــة للســلطة الفلســطينية عــى كامــل األرض الفلســطينية، وانعــدام التكامــل 

الجغــرايف فيــام بينهــا، عائقــاً رئيســاً أمــام قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى ضــامن الحقــوق األساســية واملســتوى املعيــي الالئــق للمواطــن 

الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ومــن آثــار سياســات االحتــالل عــى أداء بعــض القطاعــات الحيويــة واملؤسســات الرســمية 

والتدخــالت الخاصــة بهــا اآليت:

1-2-1-1. االقتصاد الفلسطيني

ــود  ــك القي ــود التــي تفرضهــا ســلطات االحتــالل، ومنهــا تل يعــد االحتــالل اإلرسائيــيل املعــوق الرئيــس أمــام االقتصــاد الفلســطيني، فالقي

املفروضــة عــى املناطــق املصنفــة »ج«، والعراقيــل أمــام الوصــول إليهــا واالســتفادة مــن املــوارد املتاحــة فيهــا، تشــكل أهــم التحديــات أمــام 

قــدرة االقتصــاد الفلســطيني عــى النمــو واملنافســة، وتشــّكل تلــك املناطــق %61 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وتُعــّد مــن أغنــى األرايض 

وأكرهــا خصوبــة، حيــث تحتــوي عــى %90 مــن الــروات الطبيعيــة الفلســطينية.

وتشــكل ســيطرة االحتــالل اإلرسائيــيل عــى املصــادر الطبيعيــة، مــن ميــاه، وحجــر، ومــوارد بــرتول وغــاز طبيعــي، وعــدم قــدرة الحكومــة 

ــتدامة،  ــة املس ــة البيئي ــوم والتنمي ــة بالعم ــق التنمي ــام تحقي ــاً أم ــة »ج«، عائق ــق املصنف ــة يف املناط ــة التحتي ــاريع البني ــذ مش ــى تنفي ع

األمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً عــى حيــاة املواطــن الفلســطيني وتحســني مســتوى معيشــته. كــام تحــد تلــك القيــود مــن قــدرة االقتصــاد 

الفلســطيني يف تحقيــق اســتقالله، وتوفــري فــرص عمــل، أو بيئــة اســتثامرية مالمئــة تعــزز الصناعــة الفلســطينية، عــدا عــن الحــد مــن قدرتــه 

عــى إعــادة بنــاء القطاعــات اإلنتاجيــة يف محافظــات قطــاع غــزة.

دفعــت ســيطرة دولــة االحتــالل عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة دولــة فلســطني إىل االعتــامد عــى املســاعدات الخارجيــة، التــي تراجعــت، 

81  تقرير »حصاد العام 2017«، هيئة شؤون األرسى واملحررين، كانون الثاين/يناير 2018.

82  املصدر السابق.



وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

38

التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

بشــكل كبــري، يف اآلونــة األخــرية، حيــث إن تنميــة املنطقــة املصنفــة »ج« التــي تســيطر عليهــا دولــة االحتــالل ســيطرة تامــة وحدهــا كافيــة 

لتســاهم يف زيــادة تقــدر بـــ %35 مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل.83 ويتكبــد االقتصــاد الفلســطيني خســائر جمــة جــراء عــدم إمكانيــة الوصول 

للمناطــق »ج«، حيــث أن إمكانيــة النفــاذ اليهــا قــد تســهم يف تقديــم مــا قيمتــه 700 مليــون دوالر أمريــي ســنوياً لالقتصــاد الفلســطيني84.

ــة  ــدويل، تخــرس دول ــك ال ــرات البن ــرادات الفلســطينية، فحســب تقدي ــالل وضــع يدهــا عــى اإلي ــة االحت ــة أخــرى، تواصــل دول مــن جه

فلســطني نحــو)285( مليــون دوالر ســنوياً عــى أقــل تقديــر )أي مــا يعــادل %2.3 مــن ناتجهــا املحــيل اإلجــاميل(، بســبب السياســات التــي 

تنتهجهــا دولــة االحتــالل يف تنفيــذ ترتيبــات بروتوكــول باريــس االقتصــادي. كــام تحتجــز دولــة االحتــالل مســاهامت التقاعــد والتعويضــات 

املســتحقة للعــامل الفلســطينيني يف ســوق العمــل اإلرسائيــيل، ويقــدر مجموعهــا بـــ 669 مليــون دوالر، إضافــة إىل اإليــرادات املتحصلــة مــن 

رضيبــة املغــادرة عــى معــرب الكرامــة.85 ال تشــمل تلــك الخســارة الســنوية اإليــرادات التــي تجبيهــا دولــة االحتــالل مــن املنطقــة املصنفــة 

»ج« التــي مــا زالــت تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة التامــة بســبب القيــود املفروضــة عــى البيانــات فيهــا، وتشــكل تلــك املنطقــة مــا يقــارب 

مــن %61 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. 

1-2-1-2. خدمات الحكم املحيل

واجــه قطــاع البنيــة التحتيــة يف وزارة الحكــم املحــيل صعوبــات ومعيقــات فرضتهــا ســلطات االحتــالل تتعلــق بإنجــاز ومصادقــة املشــاريع 

الهيكليــة للتجمعــات الفلســطينية يف املناطــق »ج«، ومشــاريع البنيــة التحتيــة املنفــذة فيهــا، والتهديــد بهدمهــا وإزالتهــا، عــدا عــن عــدم، أو 

املامطلــة يف منــح الرتاخيــص الالزمــة لتنفيــذ املشــاريع فيهــا، ومنهــا مشــاريع إعــادة تأهيــل الطــرق، ومصــادرة بعــض املعــدات املســتخدمة 

ــن املشــاريع واملنشــآت  ــد م ــالل إنشــاء العدي ــام أعاقــت ســلطات االحت ــذ بعــض املشــاريع، ووقــف العمــل لبعــض الفــرتات.  ك يف تنفي

الخاصــة بالبنيــة التحتيــة فيهــا.86  كــام اســتمر تأثــري اســتغالل االحتــالل للبنيــة التحتيــة، وعنــارص البيئــة الفلســطينية لصالــح مســتوطناتها 

إىل تــآكل البيئــة الفلســطينية، وتقليــل العمــر الزمنــي لبعــض املنشــآت، ورفــع التكلفــة املاليــة لهــا، وهــو مــا يعــاين منــه بعــض محطــات 

املعالجــة ومكبّــات النفايــات.

واســتمرت خــالل العــام االنتهــاكات الخاصــة بقطــاع النفايــات الصلبــة، وقيــام االحتــالل باالســتخدام القــرسي ملكبــات النفايــات املوجــودة 

ــا املختلفــة، وبخاصــة  ــات بأنواعه ــب النفاي ــات املســتوطنات، وتهري ــص مــن نفاي ــة، للتخل ــات الصحي ــدى الفلســطينيني، وبخاصــة املكب ل

الخطــرة منهــا إىل مناطــق محافظــات الضفــة الغربيــة الشــاملية، مثــل النفايــات اإللكرتونيــة، واإلطــارات املســتعملة، ونفايــات املصانــع، 

ونفايــات البنــاء والهدم.عــدا عــن املصــادرة املتكــررة لســيارات النفايــات التابعــة للهيئــات املحليــة.  كــام تقــوم ســلطات االحتــالل مبنــع 

العديــد مــن الهيئــات املحليــة مــن اســتخدام مكبــات النفايــات التابعــة لهــا بحجــة أنهــا مقامــة يف مناطــق »ج«، وإغــالق مكبــات النفايــات 
يف بعــض املــدن، مثــل مكــب بلديــة البــرية الــذي أدى إىل نقــل نفاياتهــا إىل جنــني وارتفــاع تكاليــف نقلهــا.87

ومــا زال التحــدي قامئــاً لفــك الربــط القــرسي بــني الشــبكات الفلســطينية واإلرسائيليــة التــي تؤثــر عــى قــدرة الفلســطينيني عــى الســيطرة 

عــى كميــة الخدمــات ونوعيتهــا كالطاقــة وامليــاه، والتــي تــؤدي إىل رفــع األســعار املحلية.ويرتبــط هــذا كلــه بقــدرة الفلســطينيني عــى 

الســيطرة عــى مصادرهــم الطبيعيــة، وبخاصــة يف املناطــق املصنفــة »ج«.88  مــن جهــة أخــرى، بذلــت الحكومــة جهودهــا الســتخدام الطاقــة 

املتجــددة، وقامــت بإنشــاء محطــات طاقــة شمســية مختلفــة القــدرات يف املحافظــات الشــاملية، بتكلفــة ماليــة قيمتهــا )230,709.26( 

دوالر، ويف املحافظــات الجنوبيــة بتكلفــة ماليــة قيمتهــا )329,980( دوالراً.  ونفــذت مــرشوع تحليــة امليــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية 

يف قريــة مــرج نعجــة، لتغذيــة محطــة التحليــة بالكهربــاء لرتشــيد اســتهالك الطاقــة، إضافــة إىل تزويــد 82 مدرســة حكوميــة بأنظمــة خاليــا 
شمســية.89

83  »أجندة السياسات الوطنية لدولة فلسطني 2017-2022«، كانون األول/ديسمرب 2016.

84   معلومات مقدمه للهيئة من قبل وزارة االقتصاد الوطني يف دولة فلسطني. آذار 2018.

85  املصدر السابق.

86  رسالة واردة من وزارة الحكم املحيل حول الهيئات املحلية التي تعرضت العتداءات وانتهاكات من قبل قوات االحتالل خالل تنفيذ املشاريع العام 2017، 21 كانون الثاين/يناير 2018.

87  املصدر السابق.

88  تقرير واقع املناطق املصنفة »ج«، وأثر االنتهاكات اإلرسائيلية فيها عى قدرة دولة فلسطني، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2016.

89   “مسودة التقرير السنوي الثالث لعمل الحكومة الفلسطينية السابعة عرشة، 2 حزيران 2016- 2 حزيران 2017”، األمانة العامة ملجلس الوزراء.
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القسم األول : المتغيرات السياسية والقانونية الدالة على وضع حقوق اإلنسان خالل العام 2017

1-2-1-3. قطاع البيئة

اســتمرت ســلطات االحتــالل يف انتهاكاتهــا الصارخــة بحــق البيئــة الفلســطينية بعنارصهــا كافــة، محاولــة تدمريهــا وتلويثهــا بترسيــب امليــاه 

العادمــة للمســتوطنات يف الوديــان وأرايض القــرى الفلســطينية القريبــة منهــا، وتلويثهــا للميــاه الجوفيــة، وجعــل األرض الفلســطينية مكبــاً 

لنفاياتهــا الصلبــة، عــدا عــن االنبعاثــات الســامة ملصانــع املســتوطنات، نتيجــة لقيــام دولــة االحتــالل بنقــل عــدد كبــري مــن مصانعهــا إىل 

األرض الفلســطينية املحتلــة، حيــث ارتفــع عــدد املناطــق الصناعيــة يف الضفــة الغربيــة إىل 25 منطقــة، مــا يــؤدي إىل تلويــث البيئــة وإصابــة 

ــي تخضــع  ــة خاصــة يف املناطــق الت ــات صحي ــات نفاي ــا إلقامــة مكب ــد مــن األمــراض الخطــرة.  كــام اســتمرت يف رفضه ــني بالعدي املواطن

لســيطرتها التامــة.

ســعت الحكومــة الفلســطينية إىل الحــد مــن الخطــر البيئــي واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة 

مــن خــالل الرقابــة املبــارشة وضبــط كل مــا يخالــف البيئــة، فقامــت بإجــراء مــا يقــرب مــن 605 جــوالت رقابــة وتفتيــش، كــام قامــت بضبط 

ــات بالســتيكية  ــة خطــرية ومخلف ــواد كياموي ــات املســتوطنات وم ــة بنفاي ــت محمل ــا إىل األرض الفلســطينية، وكان ــم تهريبه 19 شــاحنة ت
وأخــرى مصنعــة مــن النايلــون، ومســتهلكات طبيــة منتهيــة الصالحيــة.90

ــل، إىل منطقــة  ــة مــن الداخــل املحت ــة ملوث ــات تهريــب أترب ــة واملؤسســات الرشيكــة لهــا بضبــط عملي كــام قامــت ســلطة جــودة البيئ

رنتيــس قضــاء رام اللــه، يتــم تجميعهــا عــى قطعــة أرض مبســاحة تقــارب العرشيــن دومنــاً، متهيــداً لبيعهــا للمواطنــني الفلســطينيني.  وبعــد 

إجــراء الفحــص املخــربي للرتبــة، تبــني احتواؤهــا عــى عنــارص معدنيــة ثقيلــة تــم تصنيفهــا بأنهــا نفايــات خطــرة، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات 

القانونيــة ضــد أصحــاب األرايض الذيــن يســمحون بتجميــع هــذه األتربــة يف أراضيهــم، وكذلــك أصحــاب وســائقي الشــاحنات واآلليــات 
التــي تعمــل يف نقــل هــذه األتربــة وتجريفهــا.91

واســتخدمت ســلطة جــودة البيئــة اآلليــة الدوليــة التفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم يف حركــة النفايــات الخطــرة عــرب الحــدود والتخلــص منهــا، 

مــن خــالل إبــالغ أمانــة االتفاقيــة عــن حــاالت تهريــب النفايــات الصلبــة الخطــرة، وإرجــاع تلــك النفايــات إىل مصدرهــا وفقــاً ملــا تقــرره 

االتفاقيــة.  واســتمر تأثــري ســيطرة ســلطات االحتــالل عــى املناطــق املصنفــة »ج« يف الحــد مــن قــدرة دولــة فلســطني عــى التحــرك، وإقامــة 

مختلــف املنشــآت، وإعاقــة تنفيــذ املشــاريع البيئيــة، واالســتثامر الســتغالل العنــارص البيئيــة فيهــا، ويتمثــل األمــر، بشــكل واضــح، يف عــدم 

إعطــاء املوافقــات والتصاريــح الالزمــة إلنشــاء العديــد مــن املنشــآت واملشــاريع، مثــل مكــب نفايــات رام اللــه والبــرية، ومحطــات معالجــة 

ميــاه املجــاري يف محافظــة الخليــل، إضافــة إىل التهديــدات بإغــالق بعــض املنشــآت، مثــل التهديــد بإغــالق مكــب بيــت عنــان، وبعــض 
مكبــات النفايــات يف قــرى رام اللــه، إضافــة إىل مصــادرة واحتجــاز مركبــات نقــل النفايــات فيهــا.92

1-2-1-4. قطاع العمل والعامل داخل الخط األخرض

رصــدت اإلدارة العامــة للتشــغيل يف وزارة العمــل منــذ بدايــات العــام )16( حالــة وفــاة بــني صفــوف العــامل الفلســطينيني داخــل الخــط 

ــوف العــامل الفلســطينيني،  ــني صف ــاة ب ــاع حــاالت حــوادث الوف ــن أســباب ارتف ــة.  وم ــة عمــل مختلف ــة إىل )460( إصاب األخــر، إضاف

وبخاصــة العاملــني منهــم يف قطــاع البنــاء، الســقوط عــن املبــاين املرتفعــة، وعــدم االلتــزام مبعايــري الصحــة والســالمة املهنيــة، وعــدم فعاليــة 

اإلجــراءات املتخــذة والعقوبــات املخففــة بحــق املخالفــني مــن أصحــاب العمــل اإلرسائيليــني، عــدا عــن النقــص الكبــري يف عــدد مفتــي 
العمــل، كــام لوحــظ أن )%70( مــن التصاريــح التــي تصــدر للعــامل الفلســطينيني هــي للعمــل يف قطــاع البنــاء.93

يبلــغ عــدد العــامل الفلســطينيني يف ســوق العمــل اإلرسائيــيل مــا يقــرب مــن )150( ألــف عامــل، منهــم )75( ألــف عامــل منظــم يحملــون 

تصاريــح عمــل، ومــا يقــرب مــن )40( ألــف عامــل فلســطيني يصلــون إىل ســوق العمــل بالتهريــب، وبــدون تصاريــح عمــل قانونيــة، )35( 

ألــف عامــل منهــم يعملــون داخــل املســتوطنات، ويعانــون مــن مختلــف أشــكال الظلــم والقهــر اليومــي مــن أجــل الحصــول عــى لقمــة 

90  »املصدر السابق.

91  تقرير »حاالت انتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية التي تم ضبطها من قبل سلطة جودة البيئة يف العام 2017« مصدر سبق ذكره.

92  تقرير »حاالت انتهاكات االحتالل للبيئة الفلسطينية التي تم ضبطها من قبل سلطة جودة البيئة يف العام 2017«، مصدر سبق ذكره.

93  مقابلة مع السيد عبد الكريم مرداوي، مدير دائرة التشغيل الخارجي يف وزارة العمل، رام الله، 2017/12/27.
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العيــش، يف ظــل ظــروف عمــل ال تتوفــر فيهــا أدىن رشوط العمــل الالئــق.

متــارس الــرشكات األمنيــة الخاصــة العاملــة عــى املعابــر التــي تبــدأ العمــل الســاعة 4 فجــراً كل أشــكال اإلذالل بحــق العــامل الفلســطينيني، 

مــن خــالل التفتيــش الجســدي املهــني لبعــض العــامل يف غــرف خاصــة، وتفريــغ الحقائــب، ومصــادرة أدوات العمــل، وتســليط الــكالب 

ــاء مــرور العــامل، مــا يــؤدي  البوليســية للعبــث يف الطعــام، دون أي مراعــاة لحقــوق اإلنســان.  كــام ال تقــوم بفتــح جميــع املســالك أثن

ــرية مــن أجــل الوصــول إىل أماكــن عملهــم، يف ظــل عــدم  ــة كب ــد العــامل خســائر مالي ــة إىل تكب إىل التزاحــم واالكتظــاظ الشــديد، إضاف

وجــود وســائل نقــل عامــة تنقلهــم، عــدا عــن انعــدام األمــن املهنــي لقيــام املشــغل اإلرسائيــيل بتبديــل العــامل باســتمرار، وعــدم تجديــد 

تصاريحهــم.94  وواجــه العــامل مشــكلة تنامــي ظاهــرة ســمرسة التصاريــح، حيــث يقــوم العامــل بدفــع مبلــغ 2500 -5000 شــيكل مثنــاً 

للحصــول عــى ترصيــح، وتتحكــم اإلدارة املدنيــة لالحتــالل بذلــك، حيــث قامــت الجهــات اإلرسائيليــة بفتــح الكوتــا للمشــغلني اإلرسائيليــني، 

بحيــث يحصــل املشــغل عــى أي عــدد يريــده مــن العــامل الفلســطينيني، مــا حــدا بهــؤالء املشــغلني إىل بيــع التصاريــح التــي أصبحــت 

تجــارة لــدى املشــغل اإلرسائيــيل.

نظمــت وزارة العمــل، مــن جهتهــا، عمليــة اســتالم وتســليم التصاريــح للعــامل الفلســطينيني داخــل الخــط األخــر، كــام تقــوم بتقديــم 

طلبــات الحقــوق االجتامعيــة لهــؤالء العــامل باملجــان، والتشــبيك مــع املؤسســات القانونيــة؛ مثــل جمعيــة عنــوان العامــل )داخــل الخــط 

األخــر( مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم وتحصيلهــا لهــم مــن املشــغلني، وذلــك برفــع قضايــا عامليــة أمــام محكمــة العمــل يف الداخــل 

املحتــل.  تســاهم عمليــة التهــرب التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، بعــدم منــح تصاريــح عمــل قانونيــة للعــامل الفلســطينيني 

التــي تنطبــق عليهــم معايــري ورشوط إصــدار التصاريــح، يف حرمــان العــامل مــن كافــة الحقــوق االجتامعيــة، وحجــز أموالهــم، وحرمانهــم 

ــة، اســتمر  ــات العمــل.  وعــدا عــن خســارتهم لتوفرياتهــم املالي ــة والســنوية، التأمــني الصحــي، والتأمــني ضــد إصاب مــن اإلجــازات املرضي

الجانــب اإلرسائيــيل يف احتجــاز حقــوق العــامل واســتقطاعاتهم، وامتنــع عــن تحويــل حقــوق العــامل ومســتحقاتهم لدولــة فلســطني، وتقــدر 

ــة االحتــالل ترفــض االعــرتاف بحجــم األمــوال املســتحقة للعــامل  ــارات دوالر، ومــا زالــت دول ــة املرتاكمــة بـــ 10 ملي تلــك الحقــوق املالي
الفلســطينيني.95

مــن جهــة أخــرى، اســتمر التالعــب بأيــام عمــل العــامل، حيــث يتهــرب املشــغلون اإلرسائيليــون مــن القيــام بتســجيل أيــام العمــل الفعليــة 

والحقيقيــة يف قســائم رواتــب العامــل الفلســطيني، وقــد جــاء هــذا نتيجــة للقــرار الظــامل الــذي منحهــم حــق اإلفصــاح والتســجيل لعــدد 

أيــام عمــل العــامل الفلســطينيني يف دائــرة املدفوعــات اإلرسائيليــة، مــا يحــدو بهــم إىل التبليــغ عــن عــدد أيــام أقــل مــن أيــام عمــل العــامل 

ــرية  ــاك حــوادث كث ــك، وهن ــى ذل ــة ع ــة املرتتب ــوق االجتامعي ــع الحق ــزام بدف ــن االلت ــرب م ــي، والته ــرب الريب ــدف الته ــة، به الحقيقي

يتعــرض فيهــا العــامل إلصابــات، يتــم فيهــا إلقاؤهــم عــى املعابــر، أو عــى قارعــة الطريــق. وكانــت وزارة العمــل الفلســطينية قــد طالبــت 

الجانــب اإلرسائيــيل باعتــامد بصمــة العامــل عنــد دخولــه املعــرب كمــؤرش عــى عــدد أيــام عملــه، إال أنــه تــم رفــض ذلــك. ويلقــي اســتمرار 

دولــة االحتــالل يف احتجــاز مســتحقات الفلســطينيني أعبــاء إضافيــة عــى كاهــل الحكومــة الفلســطينية، التــي تتحمــل تكاليــف التأمــني 

الصحــي، ملــا يقــارب مــن )75( ألــف عامــل منظــم، دون الحصــول عــى أي رســوم، إضافــة إىل ضيــاع مبالــغ رضيبــة الدخــل.  تــم ضبــط 

عــرشات األطفــال يعملــون يف مســتوطنات األغــوار يف أســوأ ظــروف عمــل، ونفــذت قــوات االحتــالل 3 حمــالت ملالحقــة آالف العــامل يف 

الداخــل املحتــل، وســجل اعتقــال العــرشات منهــم، ومحاكمتهــم، وفــرض الغرامــات الباهظــة عليهــم.

1-2-1-5. قوى األمن الفلسطيني

شــهد العــام 2017 العديــد مــن الحــاالت التــي صنفــت بأنهــا تحــرش باملؤسســة األمنيــة وقــوات األمــن الفلســطيني، مــا أســهم يف عرقلــة 

عمــل أجهــزة إنفــاذ القانــون يف مالحقــة وضبــط املطلوبــني للعدالــة واملهربــني، إضافــة إىل الحــد مــن قــدرة الجهــات التنفيذيــة عــى تنفيــذ 

األوامــر القضائيــة. كــام ســاعد اســتمرار الســيطرة الكاملــة عــى املعابــر كافــة، يف التهريــب والتهــرّب الجمــريك، وتســهيل إدخــال بضائــع 

املســتوطنات إىل املحافظــات الفلســطينية، وبخاصــة املناطــق الخاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية.

تــم رفــض وتأخــري التنســيق لحركــة الدوريــات للقيــام بواجباتهــا يف مناطــق »ب« و«ج«، مــا أثـّـر ســلباً عــى الســلم واألمــن األهــيل، حيــث 

94  رسالة واردة من وزارة العمل بتاريخ 2018/1/8.

95  املصدر السابق.
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بلــغ إجــاميل عــدد التنســيقات املطلوبــة 14035 تنســيقاً، رُفــض منهــا )1026( طلبــاً، مــن ضمنهــا تنســيقات متعلقــة بـــتأمني نقــل نــزالء 

مــن مراكــز اإلصــالح والـــتأهيل لحضــور جلســات املحاكــم يف املحافظــات، مــا أدى إىل إعاقــة عمــل املحاكــم وتأخــري مواعيــد الجلســات، 

األمــر الــذي ســاهم باملســاس بحقــوق اإلنســان املتمثلــة يف حضــور جلســاته يف مواعيدهــا إلجــراء املقتــى القانــوين، إضافــة إىل املهــامت 

االعتياديــة يف املناطــق »ب« و«ج«، حيــث تــم تقديــم )1615( طلــب تنســيق ملهــام، رفــض منهــا 162 نتيجــة لتحــركات قــوات االحتــالل.96  

وقــد أثــر ذلــك التأخــري ســلباً يف الوصــول إىل مــكان املشــكلة، األمــر الــذي أدى إىل تفاقمهــا وتعقيــد حلهــا.  كــام أدى إىل فــرار الجنــاة إىل 

مناطــق خــارج الســيطرة الفلســطينية، أو إىل داخــل الخــط األخــر، ومنــع إعطــاء تنســيق إىل بعــض املناطــق يف كثــري مــن األحيــان، األمــر 

الــذي يــؤدي إىل ارتفــاع معــدل الجرميــة، وزيــادة عــدد األشــخاص املطلوبــني للعدالــة يف هــذه املناطــق، لعلمهــم بصعوبــة الوصــول إليهــا، 
األمــر الــذي مــن شــأنه انتشــار ظاهــر اإلتجــار باألســلحة واملخــدرات والتهــرب الجمــريك.97

تعمــدت ســلطات االحتــالل إضعــاف قــدرات الــرد الرسيــع واالســتجابة الفوريــة للرشطــة، فقــد بلــغ مجمــوع األحــداث يف املناطــق املصنفــة 

»ب« )5687( حدثــاً، وكان معــدل زمــن االســتجابة أكــر مــن نصــف ســاعة أللــف حــدث منهــا، وذلــك بســبب تأخــر االســتجابة لطلبــات 

التنســيق ألحــداث تطلبــت تحريــك القــوة برسعــة مــن قبــل الرشطــة، مثــل املشــاجرات التــي تتفاقــم لتأخــر وصــول قــوة الرشطــة.  كــام تــم 

رصــد األحــداث التــي وقعــت يف املناطــق املصنفــة »ج«، وبلغــت )1321(، وكان معــدل زمــن االســتجابة أكــر مــن نصــف ســاعة لـــ )311( 
حدثــاً، نتيجــة لتأخــري التنســيق، ويف بعــض األحــداث زاد معــدل زمــن االســتجابة إىل أكــر مــن ســاعتني.98

كــام تســببت اقتحامــات قــوات االحتــالل املتواصلــة للمناطــق الفلســطينية بــاإلرضار بــأداء املؤسســة الرشطيــة، ومنعهــا مــن القيــام بواجبهــا 

ــرة،  ــة »ب« حــوايل )6365 ( م ــرة، واملناطــق املصنف ــة »أ« حــوايل 5377 م ــن املناطــق املصنف ــم اقتحــام كل م ــث ت ــني، حي تجــاه املواطن

وتواجــدت يف املناطــق املصنفــة »ج« حــوايل ) 4012( مــرة.  كــام أعاقــت ســلطات االحتــالل دخــول بعــض األجهــزة واملركبــات واملعــدات 
الحديثــة املهمــة لحفــظ األمــن والنظــام العــام.99

وفيــام يتعلــق بالرشطــة القضائيــة، وعــدا عــن صعوبــة العمــل خــارج املنطقــة »أ«، فقــد متــت إعاقــة عملهــا يف مراكــز الرشطــة التابعــة 

للمحافظــات، وأعاقــت عملهــا يف تنفيــذ املذكــرات القضائيــة مداهمــة قــوات االحتــالل ملناطــق تخضــع للســيطرة الفلســطينية يف املناطــق 

»أ«، إضافــة إىل لجــوء بعــض املطلوبــني عــى مذكــرات قضائيــة صــادرة بحقهــم، إىل مناطــق تخضــع للســيطرة اإلرسائيليــة، مــا يعيــق عمليــة 

إلقــاء القبــض عليهــم.

ــاء نقــل  أمــا الخدمــات الطبيــة العســكرية، فبلــغ عــدد الحــاالت التــي تــم فيهــا تأخــري ســيارات اإلســعاف عــى الحواجــز وتفتيشــها أثن

املــرىض بــني املحافظــات أكــر مــن 50 حالــة.  كــام اســتمر منــع ســيارات اإلســعاف التابعــة لهــا مــن دخــول القــدس املحتلــة، وعــدم منــح 

ــز  ــق والحج ــش الدقي ــهداء للتفتي ــني الش ــتالم جثام ــات اس ــالل عملي ــعاف خ ــيارات اإلس ــت س ــيارات.  وخضع ــم والس ــح للطواق التصاري

لســاعات طويلــة، وتــم حجــز وتفتيــش الطواقــم الطبيــة ألكــر مــن عــرش مــرات.  كــام تــم منــع ســيارات اإلســعاف التابعــة لهــا وطواقمهــا 

مــن الوصــول إىل مناطــق االحتــكاك، وللجرحــى ألكــر مــن 21 مــرة، عــدا عــن منعهــا مــن مغــادرة مواقعهــا خــالل عمليــات اقتحــام املــدن 
الفلســطينية بشــكل دائــم.100

وفيــام يتعلــق بالدفــاع املــدين، تــم التعامــل مــع 37 حادثــة تســببت بهــا قــوات االحتــالل واملســتوطنون، و7 حــاالت إلعاقــة عمــل طواقمــه 

أثنــاء تأديــة عملهــم مــن قبــل قــوات االحتــالل، إضافــة إىل 12 حالــة انتهــاك بحــق ضبــاط وأفــراد الدفــاع املــدين.  مــن جهــة أخــرى، تــم 

ــايئ وحركــة رشطــة مكافحــة املخــدرات يف مناطــق التــامس.  كــام تــم رصــد حــاالت رفــض التنســيق  رصــد حــاالت رفــض التنســيق الجن

الجنــايئ يف مناطــق »ب« و«ج«، بحجــة وجــود نشــاطات أمنيــة، مــا أعــاق حركــة إدارة مكافحــة املخــدرات يف مالحقــة التجــار الزارعــني 

واملخزنــني للمــواد املخــدرة يف املناطــق املصنفــة »ب« و«ج«.

96  معلومات واردة يف مراسلة رقم »905« موجهة إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بتاريخ 2018/1/28 من قبل وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية.

97  املصدر السابق.

98  املصدر نفسه.

99  املصدر نفسه.

100  املصدر نفسه.
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

1-2-1-6. شؤون األرسى واملحررين

ــع  ــم، ودف ــاه األرسى وعائالته ــا تج ــاء بالتزاماته ــرية للوف ــة كب ــاء مادي ــطني أعب ــة فلس ــة دول ــد خزين ــال تكب ــة االعتق ــى سياس ــب ع ترت

ــالل،  ــجون االحت ــات األرسى يف س ــع مخصص ــا، بدف ــن، بدوره ــؤون األرسى واملحرري ــوم وزارة ش ــث تق ــهرية، حي ــة الش ــم املالي مخصصاته

ودفــع أتعــاب املحامــاة، وغرامــات اإلفــراج، وزيــارة األرسى يف مراكــز التوقيــف، ودفــع مصاريــف التعليــم الجامعــي للمحرريــن والرعايــة 

االجتامعيــة واملاديــة لهــم ولعائالتهــم، فضــالً عــام تقــوم بــه مــن برامــج تأهيــل األرسى يف مجــاالت التدريــب املهنــي، ومشــاريع القــروض 

الصغــرية، والتأمــني الصحــي وغريهــا.  وقــد تــم تخصيــص مــا يقــدر بـــ )500( مليــون شــيكل كموازنــة عامــة لــأرسى مــن الخزينــة العامــة 

لدولــة فلســطني.101  مــن جانــب، ســاهم تصاعــد االعتقــاالت يف زيــادة األعبــاء املاديــة التــي تحملتهــا خزينــة الدولــة، إال أن ذلــك ســاعد، 

مــن جهــة أخــرى، يف التخفيــف مــن معانــاة األرسى وعائالتهــم.

كــام مارســت ســلطات االحتــالل، خــالل الفــرتة املاضيــة، ضغوطاتهــا عــى دولــة فلســطني لوقــف مخصصــات األرسى والشــهداء والجرحــى، 

ملحاربتهــم يف لقمــة عيشــهم، وهــي أبســط الحقــوق األساســية التــي يفــرتض ضامنهــا لهــم فلســطينياً.  ويف هــذا اإلطــار، اعتــربت تقاريــر 

إعالميــة إرسائيليــة أن مــن بــني جملــة املطالــب »اإلرسائيليــة« واألمريكيــة املوجهــة لدولــة فلســطني للعــودة إىل مفاوضــات الســالم، قطــع 

رواتــب األرسى واملحرريــن.  وطالــب كل مــن الرئيــس األمــرييك ورئيــس حكومــة االحتــالل بــرورة وقــف رواتــب األرسى واملعتقلــني التــي 

تــم وصفهــا بأنهــا تدعــم اإلرهــاب وتســاهم يف التحريــض.

1-2-1-7. قطاع التنمية االجتامعية

ــة  ــالت النقدي ــن التحوي ــا م ــا باإلرهــاب يف حرمانه ــة وربطه ــات الخريي ــالل عــى عمــل الجمعي ــا االحت ــي يفرضه ــدات الت تســاهم التعقي

ــاً  ــة، وأحيان ــر أو املوانــئ اإلرسائيلي ــات التــي تــرد عــرب املعاب ومصــادر التمويــل. ويتســبب ذلــك يف إعاقــة مــرور املــواد الخاصــة بالجمعي

تلفهــا، إضافــة إىل دفــع الرســوم الباهظــة عليهــا.  وعرقلــت اإلجــراءات اإلرسائيليــة عمــل الباحثــني امليدانيــني داخــل مناطــق القــدس، كــام 

يتــم منعهــم مــن العمــل.  وتتــم عرقلــة عمــل الباحثــني ووصولهــم إىل املناطــق التــي فيهــا تجمعــات خلــف الجــدار يتطلــب الوصــول إليهــا 

للقيــام بأبحــاث اجتامعيــة وتقديــم مســاعدات لهــا.  إن االقتحامــات واالعتــداءات املتتاليــة وحمــالت االعتقــال والتفتيــش، ومــا ينجــم عنهــا 

ــة، التــي عليهــا واجــب التدخــل مــن أجــل  ــادة املســؤولية عــى وزارة التنميــة االجتامعي ــازل، أدت إىل زي مــن تخريــب للممتلــكات واملن
مســاعدة األرس املتــررة، وتوفــري احتياجاتهــا، وترميــم مســاكنها واألدوات املســاندة للمصابــني.102

توصيات

ــة جســيمة  ــة مخالف ــات الجامعي ــوق اإلنســان الفلســطيني، وتشــكل سياســة العقوب ــالل لحق ــاكات ســلطات االحت تعــددت أشــكال انته

لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، وتتســبب بانتهــاك الحقــوق األساســية لإلنســان.  وبعــد اســتعراض جملــة مامرســات االحتــالل وسياســاته 

التعسفية، نرى أن املجتمـــع الدولـــي مطالـــب اليـوم، أكثـر مـن أي وقـت مضـى، بتحمـــل مسـؤولياته القانونيـة واإلنسانية واألخالقية تجاه 

اإلنســان الفلســطيني، واتخـــاذ إجراءات جـــادة وعاجلة لتوفيـــر الحاميـــة له، ووضـــع حـــد لتمرد دولـــة االحتالل كســلطة فـــوق القانـــون، 

وإجبارهــا علـــى االمتثــال ملبــادئ القانــون الــدويل واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــــة، وإنهـــاء نهــج اإلفــالت مـــن العقـــاب الــذي تتســلح به.

تويص الهيئة دولة فلسطني بالقيام باآليت:

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بتعزيــز جهودهــا ومواصلــة الضغــط عــى املجتمــع الــدويل للعمــل الجــاد عــى مختلــف األصعــدة، 	 

ودعــم جهــود إنهــاء االحتــالل العســكري اإلرسائيــيل طويــل األمــد لــأرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967، وتجســـيد الســيادة 

الفلســطينية علـــى األرض الفلسطينية.

101  املصدر نفسه.

102  ورقه بعنوان »االنعكاسات االقتصادية واالجتامعية لالحتالل اإلرسائييل عى األحوال املعيشية للشعب الفلسطيني«، مصدر سابق.
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ــام 1949، إىل 	  ــع للع ــف األرب ــات جني ــدة عــى اتفاقي ــدول األطــراف الســامية املتعاق ــوة ال ــة الفلســطينية بدع ــام الحكوم رضورة قي

التدخــل إللــزام دولــة االحتــالل باحــرتام تلــك االتفاقيــات، والوقــوف أمــام التزاماتهــا القانونيــة، لتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد 

طرفــاً فيهــا عــى األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة.

ــري 	  ــل الجــدي لتوف ــدة، والعم ــالل املتصاع ــاكات االحت ــف انته ــاد لوق ــم املتحــدة بالتدخــل الج ــة األم ــة مبطالب ــام الحكوم رضورة قي

ــات املحاســبة واملســاءلة تجــاه مقــرتيف االنتهــاكات وقوفــاً  ــة، وتفعيــل آلي ــة للفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتل ــة دولي حامي

ــدول األعضــاء. ــة لل ــام االلتزامــات القانوني أم

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بعقــد مؤمتــر دويل يطالــب فيــه املجتمــع الــدويل مبســاندة األرسى، وتحديــد وضعهــم القانــوين، 	 

والضغــط عــى دولــة االحتــالل لوقــف االعتقــاالت التعســفية، وبخاصــة لأطفــال، ومامرســاتها املمنهجــة والقوانــني الجائــرة بحقهــم.

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بالعمــل الجــاد إلنهــاء الحصــار اإلرسائيــيل املشــّدد املفــروض عــى قطــاع غــزة، وفتــح معابــره كافــة 	 

أمــام حركــة األفــراد والبضائــع، وتســهيل مــرور األغذيــة واألدويــة ومــواد البنــاء والوقــود، إلنهــاء األزمــة اإلنســانية فيــه، وتســهيل مــرور 

املــرىض لتلقــي العــالج خــارج القطــاع. ومتكــني ســكانه مــن التمتــع بحقوقهــم اإلنســانية التــي ضمنتهــا املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان كافــة.

ــة 	  ــدة، ملامرس ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــتهداف ال ــية، واس ــا الدبلوماس ــف جهوده ــة الفلســطينية بتكثي ــام الحكوم رضورة قي

ــة االحتــالل، لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الــدويل 2334 بشــأن االســتيطان، والوقــف الفــوري لــكل نشــاطاتها  ضغوطاتهــا عــى دول

ــة. ــطينية املحتل ــتيطانية يف األرض الفلس االس

رضورة قيــام الدوائــر املعنيــة بالتوثيــق يف مختلــف الــوزارات الفلســطينية، بالعمــل بجديــة عــى رصــد وتوثيــق مامرســات االحتــالل 	 

وانتهاكاتــه بحــق األرض واإلنســان الفلســطيني، للتمكــن مــن مســاءلة ســلطات االحتــالل دوليــاً عــن انتهاكاتهــا، مــن خــالل اآلليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بدعــوة اللجــان التعاقديــة يف األمــم املتحــدة، إىل تفعيــل دورهــا يف الرقابــة عــى دولــة االحتــالل 	 

وانتهاكاتهــا للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمواطــن الفلســطيني.

ــالع عــى أوضــاع املعتقلــني الفلســطينيني يف 	  دعــوة املقــرر الخــاص باالعتقــال التعســفي إىل زيــارة األرض الفلســطينية املحتلــة، لالطّ

ســجون االحتــالل عــن كثــب، واتّخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلنصافهــم.

ــني الفلســطينيني 	  ــة للمدني ــم الحامي ــة األمــم املتحــدة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتقدي ــام الحكومــة الفلســطينية مبخاطب رضورة قي

ــة. ــطينية املحتل ــالل يف األرض الفلس ــت االحت تح

دعــوة املؤسســات الحقوقيــة إىل دعــم جهــود دولــة فلســطني يف مســاعيها الدوليــة ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب اإلرسائيليــني أمــام 	 

محكمــة الجنايــات الدوليــة، وتكثيــف وتوحيــد الجهــود الوطنيــة وجهــود املؤسســات الحقوقيــة يف رصــد وتوثيــق جرائــم االحتــالل 

لفضحهــا.

دعــوة مجلــس حقــوق اإلنســان إىل تشــكيل لجنــة تقــيص حقائــق بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الفلســطيني مــن قبــل ســلطات 	 

االحتــالل.





القسم الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق
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القسم الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق

2. اإلطار الخاص بالحقوق

2-1. املتغري يف الحقوق املدنية والسياسية

2-1-1. الحق يف الحياة

ــة لحقــوق اإلنســان، والترشيعــات  ــة الدولي ــاة واحــداً مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي كفلتهــا الرشعــة القانوني يعــّد الحــق يف الحي

ــج اإلطــار  ــي تعال ــن املــؤرشات الت ــة م ــاة عــى ضــوء اســتخدام مجموع ــة الحــق يف الحي ــد اســتعراض حال ــة. ســيتم يف هــذا البن الوطني

القانــوين الــدويل والوطنــي واملتغــريات يف هــذا الشــأن، وانتهــاكات الحــق يف الحيــاة، والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، وإجــراءات 

املســاءلة واملحاســبة املتخــذة.

2-1-1-1. املتغري يف اإلطار القانوين

يعتــرب وضــع إطــار قانــوين ناظــم إلجــراءات عمــل املحاكــم العســكرية، يضمــن الحقــوق والحريــات العامــة، مبــا فيهــا حــق اإلنســان يف 

ــة مــع  ــة، مســألة رضوريــة جــداً، الســيام مــع ضعــف ضامنــات املحاكمــة التــي تجــري أمــام املحاكــم العســكرية، باملقارن محاكمــة عادل

الضامنــات التــي توفرهــا املحاكــم املدنيــة.  يف هــذا العــام، تــم نقــاش مــرشوع قانــون منظــم لهيئــة القضــاء العســكري، وتقدمــت الهيئــة 

ــأن يتضمــن القانــون املذكــور أحكامــاً تلــزم بنقــض الحكــم الصــادر عــن  مبجموعــة مــن املالحظــات حــول مســودة القانــون، وأوصــت ب

محكمــة االســتئناف العســكرية لــدى محكمــة النقــض الفلســطينية، وأن توفــر لهيئــة القضــاء العســكري االســتقالل الــالزم عــن الســلطة 
ــني.103 ــح املحاكــم العســكرية أي اختصاصــات عــى املدني ــة، وأال متن التنفيذي

2-1-1-2. انتهاكات الحق يف الحياة

أوالً. الوفيات غري الطبيعية بحسب اإلطار الرسمي العام

وفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن وزارة العمــل، فقــد بلــغ عــدد الوفيــات يف أماكــن العمــل يف الضفــة الغربيــة هــذا العــام )10( حــاالت،104 

مقارنــة بـــ )13( حالــة وفــاة ســجلتها تقاريــر الــوزارة يف العــام 2016، و16 حالــة وفــاة لعــامل داخــل الخــط األخــر هــذا العــام،105 مقارنــة 

103  للمزيــد راجــع مذكــرة الهيئــة حــول املالحظــات التــي أبدتهــا حــول مــرشوع قــرار بقانــون الهيئــة القضائيــة لقــوى األمــن الفلســطينية، واملوجهــة إىل املستشــار القانــوين لرئيــس دولــة فلســطني األســتاذ حســن 
العــوري بالرســالة رقــم ت.س/ 2017/102 بتاريــخ 2017/12/16.

104  علام أن وفيات العمل التي رصدتها الهيئة والواردة يف الفصل املتعلق بالحق يف العمل، بلغت 18 حالة وفاة، 7 منها يف الضفة الغربية، و11 حالة يف قطاع غزة.

105  كتــاب وزارة العمــل رقــم ص.ب 139 بتاريــخ 2017/12/27 رداً عــى كتــاب الهيئــة رقــم ت.س/2017/9 بتاريــخ 2017/12/3، وكتــاب وزيــر العمــل رقــم 7480/312 بتاريــخ 2018/1/10 رداً عــى كتــاب الهيئــة 
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

بـــ 24 حالــة وفــاة ســجلتها الــوزارة يف العــام 2016.

ــخ 2018/2/11، انخفــض عــدد حــاالت  ــة الخــاص بالعــام 2017، والصــادر بتاري ــة الغربي ــر الرشطــة الفلســطينية يف الضف وبحســب تقري

القتــل التــي ســجلها التقريــر يف العــام 2017 إىل )34( حالــة، 29 منهــم ذكــور، و)5( إنــاث، مقارنــة بـــ)43( حالــة يف العــام 2016، )35( منهــم 

ذكــور و)8( إنــاث.  وانخفــض عــدد الوفيــات التــي ســجلها التقريــر نتيجــة حــوادث الســري إىل )108( يف العــام 2017، مقارنــة 159 شــخصاً 

يف العــام 2016.  لكــن، يف املقابــل، ارتفــع عــدد الوفيــات الناجمــة عــن االنتحــار هــذا العــام إىل 22 شــخصاً، 14 منهــم ذكــور، و8 إنــاث، 

مقارنــة بـــ 18 حالــة انتحــار يف العــام 2016، كان منهــم 12 ذكــراً، و6 إنــاث.106  مــن جانــب آخــر، مل يصــل الهيئــة أي معلومــات مــن الرشطــة 
الفلســطينية يف قطــاع غــزة حــول الوفيــات التــي ســجلتها العــام 2017، عــى الرغــم مــن الطلــب منهــا.107

ثانياً. الوفيات غري الطبيعية بحسب توثيقات الهيئة

ــري  ــاة غ ــاالت الوف ــت ح ــي أعقب ــة الت ــاز الرشط ــة لجه ــات األولي ــالل التحقيق ــن خ ــة، وم ــا الهيئ ــي وثقته ــة الت ــات األولي ــا للمعلوم وفق

الطبيعيــة، وأكــدت عــى بعضهــا النيابــة العامــة، رصــدت الهيئــة )170( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة، كان منهــا )39( إلنــاث، و)46( 

ألطفــال، وذلــك باملقارنــة مــع )180( حالــة وفــاة غــري طبيعيــة رصدتهــا يف العــام 2016، كان منهــا )42( حالــة إلنــاث، و)50( حالــة ألطفــال.

وقد توزعت حاالت الوفاة التي سجلتها الهيئة عى الخلفيات التالية:

القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى بـــ “رشف العائلــة«: مل تســجل الهيئــة هــذا العــام أي حــاالت وفــاة عــى هــذه الخلفيــة، وذلــك مقارنــة 	 

بحالــة وفــاة واحــدة فقــط ســجلتها عــى هــذه الخلفيــة يف العــام 2016، وحالتــني يف العــام 2015.  مــن جانــب آخــر، فــإن الهيئــة 

تعــرب عــن قلقهــا إزاء اســتمرار غمــوض أســباب وفيــات اإلنــاث، حيــث تــم توثيــق )18( حالــة وفــاة إلنــاث يف العــام 2017 يف ظــروف 

غامضــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومل يتــم التوصــل حتــى لحظــة إعــداد التقريــر إىل أســباب الوفاة-مقارنــة بـــ 3 حاالت 

ســجلت عــى هــذه الخلفيــة يف العــام 2016، مــا قــد يشــري إىل احتــامل أن تكــون أســباب الوفــاة لدافــع الــرشف، األمــر الــذي يوجــب 

عــى النيابــة العامــة، كجهــة رســمية مختصــة، التحقيــق يف أســباب هــذه الوفيــات، واملســارعة يف الكشــف عــن الجنــاة يف الحــاالت 

التــي يثبــت أن فيهــا شــبهة جنائيــة.

الوفيــات عــى خلفيــة شــجارات عائليــة: وثقــت الهيئــة )26( حالــة وفــاة عــى هــذه الخلفيــة، مقارنــة بـــ 38 حالــة ســجلتها عــى ذات 	 

الخلفيــة يف العــام 2016. وعــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الوفيــات املســجلة عــى هــذه الخلفيــة خــالل هــذا العــام، فــإن العــدد 

ــذي يفــرض عــى الجهــات املختصــة، مامرســة دور أكــر  ــات القتــل داخــل نطــاق األرسة، األمــر ال املســجل يشــري إىل اســتمرار عملي

فاعليــة للحــد مــن وقــوع هــذا النــوع مــن الوفيــات.  توزعــت حــاالت الوفيــات املذكــورة ســابقاً خــالل هــذا العــام عــى )12( حالــة يف 

قطــاع غــزة، و)14( حالــة يف الضفــة الغربيــة، بواقــع )4( وفيــات إلنــاث، و)7( منهــا ألطفــال.  وكانــت الحــاالت املســجلة خــالل العــام 

2016 قــد توزعــت عــى )17( يف الضفــة الغربيــة و)21( يف قطــاع غــزة، وكان منهــم )4( إلنــاث، و)6( ألطفــال.

الوفيــات تنفيــذاً لحكــم اإلعــدام: وثقــت الهيئــة تنفيــذ الحكومــة يف قطــاع غــزة لســتة أحــكام باإلعــدام، مقارنــة بتنفيذهــا لثالثــة 	 

أحــكام باإلعــدام يف العــام 2016 يف قطــاع غــزة.  وقــد كانــت جميــع هــذه األحــكام املنفــذة لذكــور بالغــني.

وفيــات عــى خلفيــة إســاءة اســتعامل الســاح: ســجلت الهيئــة وفــاة )4( مواطنــني نتيجــة إلســاءة اســتعامل الســالح بــني املواطنــني، 	 

ــى  ــع )8( حــاالت ع ــة م ــل، باملقارن ــاة واحــدة لطف ــة وف ــة، اشــتملت عــى حال ــة الغربي ــزة، و3 يف الضف ــا يف قطــاع غ واحــدة منه

الخلفيــة ذاتهــا يف العــام 2016، كانــت 4 منهــا يف قطــاع غــزة، و4 حــاالت يف الضفــة الغربيــة، وكان منهــا حالــة واحــدة ألنثــى، وحالــة 

واحــدة لطفــل.  إضافــة إىل ذلــك، الحظــت الهيئــة، وللعــام الثــاين عــى التــوايل، اســتمرار الوفيــات نتيجــة إســاءة اســتعامل الســالح 

مــن قبــل األشــخاص املكلفــني بإنفــاذ القانــون.  فقــد وثقــت عــى هــذه الخلفيــة وقــوع )5( حــاالت وفــاة لذكــور بالغــني، )3( منهــا 

رقم ت.س/2017/66 بتاريخ 2017/10/5.

/http://www.palpolice.ps :106  تقرير الرشطة الفلسطينية املنشور عى املوقع اإللكرتوين

107  كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/80 بتاريخ 2017/12/17.
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يف قطــاع غــزة، وحالتــان يف الضفــة الغربيــة.

وفيــات يف ظــروف غامضــة: ارتفــع عــدد وفيــات الظــروف الغامضــة هــذا العــام إىل )49( حالــة، مقارنــة 23 حالــة يف العــام 2016.  	 

ــة بـــ 6 يف قطــاع غــزة، و17 يف الضفــة  ــة، مقارن ــة يف قطــاع غــزة، و17 يف الضفــة الغربي وقــد توزعــت هــذه الحــاالت عــى 32 حال

الغربيــة يف العــام 2016.  كــام توزعــت، مــن حيــث الجنــس، عــى 18 لإلنــاث، و31 للذكــور يف العــام 2017، مقارنــة بـــ 5 لإلنــاث و18 

للذكــور يف العــام 2016.  ومــن حيــث الســن، ســجل هــذا العــام ارتفاعــاً ملحوظــاً يف وفيــات األطفــال وصــل إىل 9 وفيــات، مقارنــة بـــ 

3 وفيــات أطفــال يف العــام 2016.  كــام يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً حــاداً يف عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف ظــروف غامضــة، 

والتــي وقعــت يف قطــاع غــزة، مقارنــة مــع األعــوام الســابقة، وهــذا يرجــع، بشــكل أســايس، إىل امتنــاع النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة 
عــن توضيــح ظــروف الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة هــذا العــام، عــى الرغــم مــن الطلــب منهــا ذلــك يف نهايــة العــام 108.2017

وفيــات عــى خلفيــة عــدم اتبــاع إجــراءات الســامة العامــة: اســتمرت الهيئــة يف توثيــق الوفيــات عــى خلفيــة عــدم اتبــاع إجــراءات 	 

الســالمة العامــة، بشــكل كبــري وملحــوظ، فعــى الرغــم مــن أن العــدد املســجل هــذا العــام قــد انخفــض إىل 54 حالــة وفــاة مقارنــة بـــ 

68 يف العــام 2016، فــإن الوفيــات عــى هــذه الخلفيــة مــا زالــت مرتفعــة.  وقــد توزعــت الحــاالت املســجلة هــذا العــام عــى )22( يف 

الضفــة الغربيــة و)32( يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ)35( يف الضفــة الغربيــة و)33( يف قطــاع غــزة يف العــام 2016.  ومــن حيــث الجنــس، 

توزعــت هــذه الوفيــات عــى )10( لإلنــاث، و)44( للذكــور، مقارنــة بـــ)22( لإلنــاث و)46( للذكــور يف العــام 2016.  ومــن حيث الســن، 

توزعــت هــذه الوفيــات عــى )28( بالغــاً و)26( طفــالً هــذا العــام، مقارنــة بـــ)35( بالغــاً و)33( طفــالً يف العــام 2016.  أمــا مــن حيــث 

تصنيفاتهــا الداخليــة داخــل هــذه الفئــة، فقــد شــكلت الوفيــات الواقعــة يف أماكــن العمــل 12 حالــة وفــاة، و10 حــاالت ناجمــة عــن 

صعقــة كهربائيــة، و8 حــاالت ناجمــة عــن الغــرق، و24 مــن الوفيــات ناجمــة عــن أســباب أخــرى.

ويف هــذا العــام أيضــاً، وللعــام الثالــث عــى التــوايل، احتلــت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتّبــاع إجــراءات الســالمة العامــة النســبة األكــرب 

مــن حجــم الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف ظــروف غــري طبيعيــة، حيــث بلغــت نســبتها هــذا العــام، مــن إجــاميل وفيــات الظــروف غــري 

الطبيعيــة التــي ســجلتها الهيئــة، %32، مقارنــة بـــ %38 يف العــام 2016.  كــام شــكلت نســبة األطفــال مــن هــذه الفئــة %48 مــن إجــاميل 

ــة  ــذه الفئ ــامم به ــارة واضحــة إىل رضورة االهت ــام، يف إش ــة هــذا الع ــاع إجــراءات الســالمة العام ــدم اتب ــن ع ــة ع ــات الناجم ــدد الوفي ع

الضعيفــة مــن املجتمــع.

وهــذا األمــر يشــري إىل أن إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة املتخــذة مــن الجهــات الرســمية، كــوزارة العمــل والهيئــات املحليــة املختلفــة، 

وســلطة الطاقــة ال تــزال دون املســتوى املطلــوب، وال تــؤدي إىل خفــض عــدد الوفيــات بالقــدر الــكايف.  هــذا األمــر الــذي يفــرض عــى هــذه 

الجهــات كافــة، القيــام بــدور رقــايب فعــال عــى املواقــع التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات، الســيام الوفيــات التــي تقــع يف أماكــن العمــل، 

والوفيــات التــي تقــع يف الــربك أو الحفــر االمتصاصيــة املنتــرشة، والوفيــات الناتجــة عــن الصعقــات الكهربائيــة.

الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــامل الطبــي: ال تــزال الهيئــة توثــق العديــد مــن الوفيــات التــي تقــع ملواطنــني يف أعقــاب خضوعهــم 	 

ملعالجــة طبيــة.  فقــد ســجلت )10( وفيــات عــى هــذه الخلفيــة مقارنــة بـــ 8 حــاالت ســجلتها يف العــام 2016. وقــد توزعــت هــذه 

الحــاالت عــى )8( يف قطــاع غــزة، و)2( يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بـــ )6( يف قطــاع غــزة و)2( يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2016.  

وتوزعــت مــن حيــث الجنــس عــى )5( إنــاث، و)5( ذكــور هــذا العــام، مقارنــة بـــ)4( إنــاث و)4( ذكــور يف العــام املــايض.  كــام تــوزع 
هــذا العــدد مــن حيــث الســن عــى )2( أطفــال، و)8( بالغــني، مقارنــة بـــ )4( أطفــال، و)4( بالغــني يف العــام املــايض.109

وفيــات الســجون وأماكــن االحتجــاز: رصــدت الهيئــة )5( وفيــات وقعــت داخــل أماكــن االحتجــاز، 4 منهــا يف قطــاع غــزة، وواحــدة 	 

يف الضفــة الغربيــة، واحــدة منهــا لطفــل، و4 لبالغــني، وجميعهــا لذكــور، هــذا مقارنــة بـــ )3( وفيــات وقعــت يف العــام 2016، واحــدة 

منهــا يف قطــاع غــزة، واثنتــان يف الضفــة الغربيــة، وجميعهــا لذكــور بالغــني.

108  كتاب الهيئة املوجه للنيابة العامة يف قطاع غزة رقم ت.س/2017/82 بتاريخ 2017/12/17.

109  للمزيد حول تطورات املساءلة واملحاسبة يف مجال اإلهامل الطبي، ووضع مسودة قانون بالخصوص، راجع الفصل املتعلق بالحق يف الصحة من هذا التقرير.
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وفاة طفل داخل النظارة

بتاريــخ 2017/9/22 تــويف الطفــل مصطفــى ســليامن )16 عامــاً( مــن محافظــة شــامل قطــاع غــزة جــراء إصابتــه بجــروح خطرية 

ــه إىل مستشــفى  ــم نقل ــد ت ــاً بوضــع الشــنق داخــل النظــارة، وق ــه معلق ــا، عــر علي داخــل نظــارة مركــز رشطــة بيــت الهي

الشــفاء وتــويف هنــاك.  ووفقــاً ملعلومــات الهيئــة بعــد اجتامعهــا مــع مديــر مركــز رشطــة بيــت الهيــا، فــإن الطفــل املذكــور كان 

محتجــزاً يف املركــز منــذ 2017/7/2 عــى خلفيــة اعتدائــه عــى مواطــن مــن ذوي اإلعاقــة، وتــم تجديــد مــدة االحتجــاز أكــر 

مــن مــرة، كان آخرهــا بتاريــخ 2017/8/15، وأُوقــف ملــدة 45 يومــاً، بعــد فشــل عائلتــه يف الحصــول عــى مصالحــة عائليــة، 

وبذلــك تــم رفــض جميــع الكفــاالت التــي تقدمــت بهــا العائلــة للقضــاء لإلفــراج عنــه بكفالــة.  وقــد أفــاد مديــر املركــز للهيئــة 

بأنــه وعنــد الســاعة 4:00 مســاًء مــن يــوم الوفــاة، تلقــى اتصــاالً هاتفيــاً مــن املركــز يفيــد بوجــود حالــة انتحــار، وتحــرك عــى 

الفــور باتجــاه املركــز ليجــد أن املواطــن املذكــور قــد شــنق نفســه بواســطة البلــوزة الشــخصية و«الشــبّاح«، حيــث قــام بربــط 

ــه وأســقط نفســه باتجــاه األرض، بعــد أن اســتخدم مغســلة  ــوزة بالشــبّاح يف شــباك الحــامم، ولــف القــامش حــول رقبت البل

الحــامم للوقــوف عليهــا، مــا أدى إىل فقــدان وعيــه ودخولــه يف حالــة إغــامء، نقــل عــى أثرهــا إىل املستشــفى اإلندونيــي، 

ومنهــا إىل مستشــفى الشــفاء، وبقــي حتــى إعــالن وفاتــه.  وقــد فتحــت الرشطــة تحقيقــاً يف املوضــوع، وأمــرت النيابــة العامــة 

بعــرض املتــوىف عــى الطبيــب الرشعــي، ومــن ثــم أمــرت بدفــن الجثــة.

ــت 	  ــط، كان ــاالت فق ــام إىل )5( ح ــذا الع ــة ه ــا الهيئ ــي رصدته ــار الت ــاالت االنتح ــدد ح ــض ع ــار: انخف ــن انتح ــة ع ــات الناتج الوفي

جميعهــا يف قطــاع غــزة، أربــع منهــا لذكــور بالغــني، وحالــة واحــدة ألنثــى، هــذا مقارنــة بـــ )11( حالــة وفــاة ســجلتها يف العــام 2016، 

8 منهــا يف قطــاع غــزة، و3 يف الضفــة الغربيــة، وكان منهــا 7 ذكــور، و4 إنــاث، منهــم طفــالن.

وفيــات عــى خلفيــات أخــرى: وثقــت الهيئــة )4( حــاالت وفــاة يف األنفــاق، مقارنــة بـــ 8 حــاالت يف الظــروف ذاتهــا يف العــام 2016، 	 

وجميعهــا وقعــت يف قطــاع غــزة لذكــور بالغــني.  كــام ســجلت حالــة وفــاة واحــدة ناجمــة عــن انفجــار أجســام مشــبوهة/عبوات 

ناســفة وقعــت يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بحالــة واحــدة أيضــاً وقعــت يف العــام 2016 يف قطــاع غــزة، ويف كال العامــني كانــت بحــق 

ذكــور.  وســجلت وفــاة واحــدة يف الضفــة الغربيــة ألنثــى بالغــة، تبــني مــن تحقيقــات النيابــة العامــة أنهــا كانــت عــى خلفيــة جنائيــة، 

مقارنــة بـــ )3( وفيــات يف العــام 2016، واحــد منهــم يف قطــاع غــزة، و)2( يف الضفــة الغربيــة، كان منهــم أنثــى واحــدة.
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ثالثاً. عقوبة اإلعدام

األحكام القانونية التي تقيض باإلعدام	 

فرضــت العديــد مــن القوانــني النافــذة يف فلســطني عقوبــة اإلعــدام عــى بعــض األفعــال املجرمــة.  فقــد بلــغ عــدد الجرائــم التــي يعاقــب 

عليهــا بعقوبــة اإلعــدام يف القوانــني النافــذة يف الضفــة الغربيــة 17 جرميــة، يف حــني بلــغ عــدد الجرائــم املعاقــب عليهــا بعقوبــة اإلعــدام 

ــم  ــه املحاك ــذي تعمــل مبوجب ــام 1979، ال ــات العســكري للع ــون العقوب ــب قان ــام يعاق ــة.  ك ــزة 15 جرمي ــذ يف قطــاع غ ــون الناف يف القان
العســكرية، عــى 42 جرميــة بعقوبــة اإلعــدام.110

وعــى الرغــم مــن أن دولــة فلســطني مل تعمــل عــى إجــراء أي تعديــالت عــى تلــك القوانــني النافــذة مــن الســابق، التــي تفــرض عقوبــة 

اإلعــدام عــى بعــض األفعــال الجرميــة، وال تــزال نافــذة املفعــول، فإنهــا مل تفــرض عقوبــة اإلعــدام عــى أيٍّ مــن األفعــال املجرمــة يف القوانــني 

ــات أخــرى ال متــس بالحــق يف  ــة اإلعــدام عــى بعــض األفعــال بعقوب ــل عملــت عــى اســتبدل عقوب التــي وضعتهــا بعــد العــام 1994، ب
الحيــاة، كمثــل العقوبــات املفروضــة عــى بعــض األفعــال املتعلقــة باإلتجــار باملخــدرات.111

طبيعة أحكام اإلعدام الصادرة	 

صــدر )33( حكــامً باإلعــدام انحــرصت يف قطــاع غــزة، ولذكــور بالغــني، )6( منهــا كانــت تأييــداً ألحــكام ســابقة، و)27( حكــامً جديــداً، األمــر 

الــذي يشــري إىل ارتفــاع يف عــدد أحــكام اإلعــدام الصــادرة هــذا العــام مقارنــة بالعــدد الــذي صــدر يف العــام 2016، حيــث بلغــت األحــكام 

الصــادرة يف ذلــك العــام 21 حكــامً، 17 حكــامً جديــداً، و4 أحــكام صــدرت يف أعــوام ســابقة، وتــم تأييدهــا مــن محاكــم أعــى خــالل ذلــك 

لعام. ا

توزعــت أعــامر الذيــن حكمــوا باإلعــدام هــذا العــام عــى النحــو التــايل: )19( شــخصاً تراوحــت أعامرهــم بــني 20-40 ســنة، و)14( شــخصاً 

ــر مــع العــدو، و)6(  تزيــد أعامرهــم عــى األربعــني ســنة.  كــام توزعــت التهــم املوجهــة للمحكومــني باإلعــدام عــى )11( بتهمــة التخاب

بتهمــة اإلتجــار باملخــدرات، و)16( جرميــة قتــل.  وصــدر )17( مــن هــذه األحــكام عــن محاكــم مدنيــة، يف حــني صــدر )16( عــن محاكــم 

عســكرية.  وكان )30( منهــم مــن املدنيــني، و)3( عســكريني فقــط.  ومــن هــذه املعلومــات يظهــر أن )13( مــن املواطنــني الذيــن حكمــوا 

باإلعــدام مــن املحاكــم العســكرية كانــوا مدنيــني.

110  عامر الدويك.  عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني الترشيعات السارية واملعايري الدولية. )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان املظامل، 1999(، ص 29-28+ 31.

111  اســتبدلت عقوبــة اإلعــدام بعقوبــة األشــغال الشــاقة املؤبــدة يف القــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة املخــدرات الصــادر عــن رئيــس دولــة فلســطني يف العــام 2015، وإن كان القانــون الصــادر 
يف قطــاع غــزة بشــأن املوضــوع ذاتــه ال يــزال يفــرض عقوبــة اإلعــدام، والســيام قانــون املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رقــم 7 لســنة 2013 الصــادر يف قطــاع غــزة.
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جدول رقم )2(: أحكام اإلعدام

البلدالعمراالسمالرقم
الجهة التي 

أصدرت الحكم
التهمة

مدين/

عسكري

تاريخ صدور 

الحكم

تاريخ استئناف 

الحكم

مصادقة 

الرئيس
تنفيذ الحكم

33نائل جندية1
حي الشجاعية/ 

محافظة غزة
؟؟؟2017/1/10مدينالقتل قصداًمحكمة مدنية

20محمد جندية2
حي الشجاعية/ 

محافظة غزة
؟؟؟2017/1/10مدينالقتل قصداًمحكمة مدنية

36خميس جرب الشوا3
حي الشجاعية/ 

محافظة غزة
؟؟؟2017/1/24مدينالقتل قصداًمحكمة مدنية

؟؟؟2017/1/24مدينالقتل قصداًمحكمة مدنيةدير البلح49غسان إسامعيل4

5
إسامعيل أمني أبو 

الصادق
محكمة عسكريةخان يونس11

التخابر مع جهة 

أمنية معادية
؟؟؟2017/2/19مدين

6
خالد مصطفى 

السامري
محكمة عسكريةغزة49

التخابر مع جهة 

أمنية معادية
؟؟؟2017/2/19مدين

7
عيل عبد محمد 

الهي
محكمة عسكريةجباليا65

التخابر مع جهة 

أمنية معادية
؟؟؟2017/2/19مدين

محكمة عسكريةغزة42وحيد سعيد أهل8
التخابر مع جهة 

أمنية معادية
2017/2/192017/4/18مدين

9
محمد بسام 

الدربايش
محكمة عسكريةالوسطى31

التخابر مع جهة 

أمنية معادية
2017/2/192017/4/18مدين

10
عادل عبد القادر 

املدهون
محكمة عسكريةقطاع غزة55

التخابر مع جهة 

أمنية معادية
2017/2/192017/10/17مدين

محكمة عسكريةقطاع غزة55رأفت حسن عنابة11
التخابر مع جهة 

أمنية معادية
2015/10/182017/7/19مدين

12
زياد إبراهيم 

الرتابني
محكمة عسكريةرفح26

اتهامه باإلتجار 

باملخدرات
؟؟؟2017/3/19مدين

محكمة عسكريةقطاع غزة40رأفت حسن مايض13
اتهامه باإلتجار 

باملخدرات
؟؟؟2017/3/19مدين

الوسطى43أ ز14
محكمة بداية 

دير البلح

بقتل زوجته 

املواطنة )إ.س(
؟؟؟2017/3/19عسكري

15
حسني محمود 

شقورة
معسكر جباليا38

محكمة 

االستئناف بقطاع 

غزة

بقتل مواطنة 

سميحة عوض
؟؟؟19/3/2017عسكري

محكمة عسكريةخان يونس55عادل املدهون16
اتهامه باإلتجار 

باملخدرات
2017/2/192017/2/192017/4/6مدين

محكمة عسكريةغزة52أحمد رشيتح17
اتهامه باإلتجار 

باملخدرات
2017/2/192017/2/192017/4/6مدين

محكمة عسكريةغزة42وحيد أهل18
اتهامه باإلتجار 

باملخدرات
19/2/20172017/2/192017/4/6مدين

غزة25محمود الخري19
محكمة النقض 

بقطاع غزة

اتهامه بقتل مواطنة 

ثرية البدري
؟؟؟2017/5/4مدين

رفح28عالء نرص20
محكمة النقض 

بقطاع غزة

اتهامه بقتل مواطن 

حسني أبو معمر
؟؟؟2017/5/4مدين

رفح28مهند أبو شاملة21
محكمة النقض 

بقطاع غزة

اتهامه بقتل مواطن 

حسني أبو معمر
؟؟؟2017/5/4مدين
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البلدالعمراالسمالرقم
الجهة التي 

أصدرت الحكم
التهمة

مدين/

عسكري

تاريخ صدور 

الحكم

تاريخ استئناف 

الحكم

مصادقة 

الرئيس
تنفيذ الحكم

قطاع غزة36محمد أحمد جندية22
محكمة 

العسكرية الدامئة

اتهامه بتجارة املواد 

املخدرة واملؤثرات 

العقلية

؟؟؟2017/5/11مدين

رفح40عاهد وليد القايض23
محكمة 

العسكرية الدامئة

اتهامه بتجارة املواد 

املخدرة واملؤثرات 

العقلية

2017/5/112017/5/11مدين

رفح40رأفت حسن مايض24

محكمة 

االستئناف 

العسكرية )ثان 

درجة( بقطاع 

غزة

اتهامه بتجارة املواد 

املخدرة واملؤثرات 

العقلية

؟؟؟2017/5/11مدين

25
أرشف محمد أبو 

ليلة
الوسطى38

محكمة امليدان 

العسكرية 

نفذ عملية اغتيال 

الشهيد مازن فقها
2017/5/25؟؟؟2017/5/21مدين

26
هشام محمد 

العالول
غزة44

محكمة امليدان 

العسكرية 

نفذ عملية اغتيال 

الشهيد مازن فقها
2017/5/25؟؟؟2017/5/21مدين

27
عبد الله أحمد 

النشار
غزة38

محكمة امليدان 

العسكرية 

نفذ عملية اغتيال 

الشهيد مازن فقها
2017/5/25؟؟؟2017/5/21عسكري

محكمة النقض غزة35إبراهيم املنايعة28
جرمية قتل املواطن 

سامي الرواغ
؟؟؟2017/6/1مدين

29
نهلة أبو عنزة )أبو 

يوسف(
21

محافظة خان 

يونس

محكمة 

االستئناف 

جرمية قتل زوجها 

رياض أبو عنزة
2016/10/152017/7/12مدين

30
أحمد عبد اللطيف 

محمود أبو زبيدة
الوسطى43

محكمة 

االستئناف 

جرمية قتل زوجته 

الهام سحويل
2017/3/22017/7/12مدين

31
املواطن إسامعيل 

أبو الصادق
غزة44

محكمة 

االستئناف 

بتهمة التخابر مع 

االحتالل
2017/2/192017/7/13مدين

رفح53عصام قشطة32
محكمة 

االستئناف 

إدانته بتهمة 

التخابر مع االحتالل
18/4/20162017/7/13مدين

رفح35محمد الدربايش33
املحكمة 

العسكرية العليا

إدانته بتهمة 

التخابر مع االحتالل
18/4/20162017/7/13مدين

34
يوسف حسن أبو 

شاب
محكمة دير البلحخان يونس64

إدانته بجرمية قتل 

املواطن احمد 

املرصي

؟؟؟2017/9/26مدين

35
أحمد عبد القادر 

البنا
محكمة دير البلحخان يونس38

إدانته بجرمية قتل 

املواطن أحمد 

املرصي

؟؟؟2017/9/26مدين

36
صبحي إسامعيل 

الجربي
محكمة دير البلحخان يونس54

إدانته بجرمية قتل 

املواطن أحمد 

املرصي

؟؟؟2017/9/26مدين

خان يونسم. محمد خليفة37
محكمة خان 

يونس

يف قضية مقتل 

شقيقيه املغدورين 

رأفت محمد خليفة 

وجهاد محمد 

خليفة

؟؟؟28/12/2017مدين
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أحكام اإلعدام املنفذة مقارنة بعدد األحكام اإلجاملية	 

ــة أحــكام نفــذت  ــا نفــذت يف شــهر نيســان وثالث ــة منه ــذ خــالل العــام 2017 ســتة أحــكام باإلعــدام، جميعهــا يف قطــاع غــزة،112 ثالث نُف

يف شــهر أيــار.  وكانــت ثالثــة أحــكام منهــا قــد صــدرت واســتؤنفت ونفــذت خــالل العــام 2017، بينــام صــدرت ثالثــة أحــكام يف ســنوات 

ســابقة.  وكانــت خمســة أحــكام مــن األحــكام املنفــذة العــام 2017 بتهــم التخابــر مــع العــدو، وحكــم واحــد بتهمــة اإلتجــار باملخــدرات. 

وقــد نفــذت تلــك األحــكام دون أن تحظــى مبصادقــة رئيــس الدولــة كــام ينــص القانــون األســايس.  وهــذا األمــر يشــري إىل تصاعــد واضــح 

يف عــدد األحــكام املنفــذة العــام 2017، مقارنــة بتنفيــذ ثالثــة أحــكام فقــط يف العــام 2016، بينــام شــكلت أحــكام اإلعــدام املنفــذة مقارنــة 

بعــدد األحــكام التــي صــدرت هــذا العــام مــا نســبته 22%.

املحاكم املختصة بفرض عقوبة اإلعدام	 

تختــص املحاكــم املدنيــة واملحاكــم العســكرية عــى الســواء بإصــدار أحــكام اإلعــدام، غــري أن إجــراءات املحاكمــة يف املحاكــم العســكرية 

ــة مــن اإلجــراءات التــي تتــم يف املحاكــم املدنيــة.  وعــى الرغــم مــن أن القانــون األســايس مينــع  أقــل توفــرياً لضامنــات املحاكمــة العادل

تنفيــذ أي حكــم باإلعــدام إال بعــد مصادقــة رئيــس الدولــة عليــه، ســواء صــدر عــن املحاكــم العســكرية أو عــن املحاكــم املدنيــة، فــإن هــذا 

األمــر ال يقلــل مــن رضورة توفــري ضامنــات املحاكمــة العادلــة كافــة يف اإلجــراءات التــي تتــم بشــأن القضايــا كافــة التــي تختــص بهــا هــذه 

املحاكــم، والســيام رضورة أن يتــم عــرض قــرارات املحاكــم العســكرية عــى محكمــة النقــض كمحكمــة قانــون.

2-1-1-3. اإلجراءات والتدابري املتخذة إلعامل الحق يف الحياة

أوالً. إجراءات مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وتدابريها

املصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة: مل تصــادق أو تنضــم دولــة فلســطني هــذا العــام إىل أي وثائــق أو مؤسســات دوليــة جديــدة تعنــى 	 

بالحــق يف الحيــاة، وبخاصــة الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية املتعلقــة باإلعــدام.  وأبقــت 

عــى االلتزامــات الدوليــة الســابقة يف هــذا املجــال، التــي نتجــت عــن انضاممهــا إىل العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية يف 

العــام 2014. هــذا، وقــد أوصــت الهيئــة يف مخاطبــة إىل الرئيــس محمــود عبــاس باملطالبــة باالنضــامم إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين 

للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية واملدنيــة واملتعلــق بعقوبــة اإلعــدام.

املصادقــة عــى أحــكام اإلعــدام: اســتمر رئيــس دولــة فلســطني يف سياســته املتمثلــة يف عــدم املصادقــة عــى أحــكام اإلعــدام التــي 	 

تصدرهــا املحاكــم، ويتــم تنفيــذ أحــكام اإلعــدام دون مصادقــة الرئيــس. لكــن، قامــت حركــة حــامس يف قطــاع غــزة بااللتفــاف عــى 

ذلــك مــن خــالل نيــل مصادقــة أعضــاء كتلــة اإلصــالح والتغيــري يف املجلــس الترشيعــي، وهــذا إجــراء غــري قانــوين.

ثانياً. إجراءات وزارة العمل وتدابريها

اســتمرت وزارة العمــل يف تعزيــز إجــراءات الســالمة والصحــة املهنيــة بصــورة عامــة، واتخــذت العديــد مــن اإلجــراءات العقابيــة بحــق 

املؤسســات املخالفــة لــرشوط الســالمة املهنيــة، لكنهــا مل تضــع تصنيفــاً مفصــالً يوضــح طبيعــة اإلجــراءات املتخــذة، ومــا إذا تعلقــت 

مبؤسســات العمــل التــي وقعــت فيهــا حــاالت وفــاة، وإذا كان مــن شــأن هــذه اإلجــراءات حاميــة الحــق يف الحيــاة.

2-1-1-4. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحياة

خــال رد وزارة الصحــة عــى كتــاب الهيئــة مــن إجــراءات املحاســبة التــي اتّخذتهــا بشــأن الحــق يف الحيــاة هــذا العــام.113  وإن كانــت قــد 

أشــارت يف ردهــا عــن العــام 2016 إىل اســتقبالها 171 شــكوى بشــأن القضايــا الصحيــة بعامــة.  وقــد شــكلت لجــان تحقيــق لـــ 85 شــكوى، 

ســوى أنهــا مل تــرش إىل فحــوى هــذه الشــكاوى وفحــوى اإلجــراءات املتخــذة بشــأنها، وال تصلــح ملعرفــة فحــوى الجهــود املتخــذة يف مجــال 

112  نفــذ حكــم اإلعــدام بحــق املواطنــني وحيــد ســعيد أهــل، وعــادل عبــد القــادر املدهــون، وأحمــد حســن رشيتــح بتاريــخ 2017/4/6.  كــام نفــذ حكــم اإلعــدام بتاريــخ 2017/5/25 بحــق املواطنــني أرشف محمــد 
أبــو ليلــة وهشــام محمــد العالــول وعبــد اللــه أحمــد الشــنار.

113  كتاب وزارة الصحة رقم 56/1138/17 بتاريخ 2017/12/31 رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/91 بتاريخ 2017/12/17.
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املســاءلة واملحاســبة عــن الوفيــات الناجمــة يف أعقــاب معالجــة طبيــة.114

مــن ناحيــة أخــرى، مل يصــل الهيئــة أي ردود مــن القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة حــول االنتهــاكات املتعلقــة بالحــق يف الحيــاة، أو إجراءات 

املســاءلة القضائيــة التــي متــت العــام 2017، عــى الرغــم مــن مطالبتهــا الحثيثــة بذلــك.  أمــا القضــاء العســكري يف الضفــة الغربيــة، فقــد 

أشــار إىل أنــه ســجل قضيــة واحــدة تنظــر فيهــا املحكمــة العســكرية بتهمــة القتــل خــارج نطــاق القانــون، لكنــه مل يفصــح عــن أي قضايــا 

بالخصــوص يتــم التحقيــق فيهــا مــن النيابــة العســكرية يف الضفــة الغربيــة.115  كــام مل يكشــف القضــاء املــدين يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع 
غــزة عــن إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي اتّخذهــا لحاميــة الحــق يف الحيــاة، عــى الرغــم مــن مطالبــة الهيئــة بذلــك.116

مل تتلــقَّ الهيئــة رداً مــن النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة عــى مراســالتها،117 ويف املقابــل أوضحــت النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ظــروف 

مقتــل 44 حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة مــن أصــل 91 حالــة وفــاة ســجلتها الهيئــة، 4 منهــا مل تكــن ضمــن ســجالت النيابــة العامــة.118  

ــن يف ظــروف  ــل النســاء أو وفاته ــق املوســع يف حــاالت قت ــن أجــل التحقي ــة اتخــذت إجــراءات م ــة الغربي ــة األرسة يف الضف ــام أن نياب ك

غامضــة، األمــر الــذي تعتــربه الهيئــة تقدمــاً ملحوظــاً يف زيــادة الحساســية ملوضــوع قتــل النســاء.

مــن جانــب آخــر، أشــارت وزارة العمــل إىل اتّخاذهــا 7076 إجــراًء خــالل العــام 2017 ولغايــة نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين، منهــا )2051( 

إنــذاراً، و)4798( تنبيهــاً، و)264( إحالــة إىل القضــاء و)71( إغــالق منشــأة بشــكل جــزيئ )4 مؤسســات(، أو بشــكل كيل )67 مؤسســة(،119 

مقارنــة باتخــاذ )5732( إجــراًء يف العــام 2016، )1211( إنــذاراً، و)4420( تنبيهــاً، و)68( إحالــة إىل القضــاء، و)33( إغالقــاً للمؤسســة التــي 
ســجل فيهــا االنتهــاك.120

وأفــاد جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربيــة، بــأن عــدد املحكومــني الذيــن دخلــوا مراكــز اإلصــالح والتأهيــل عــى تهــم قتــل ماســة بالحــق يف 

الحيــاة، بلــغ 47 شــخصاً، 44 للذكــور، و3 لإلنــاث.  يف حــني بلــغ عــدد املوقوفــني الذيــن تــم توقيفهــم يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل للفــرتة 
نفســها عــن تهمــة القتــل 91 شــخصاً، 85 للذكــور و6 لإلنــاث، وعــن تهمــة الــرشوع يف القتــل 139 ذكــراً.121

توصيات

إىل أن يتــم إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن النظــام القانــوين الفلســطيني، فإنــه مــن الــروري اســتمرار رئيــس دولــة فلســطني باالمتنــاع 	 

عــن املصادقــة عــى 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.

ــة فلســطني لترشيعــات القضــاء العســكري، وعــى ضــوء مناقشــة مــرشوع القانــون املتعلــق بالقضــاء 	  يف إطــار مراجعــة رئاســة دول

ــح مفهــوم »الشــأن  ــة، والســيام الحاجــة لتوضي ــه مــن الــروري أن يتعاطــى املــرشوع مــن مالحظــات الهيئ العســكري مؤخــراً، فإن

العســكري« لوقــف محاكمــة املدنيــني أمــام القضــاء العســكري، وتحقيــق االســتقالل املنشــود لهيئــة القضــاء العســكري عــن الســلطة 

التنفيذيــة، والنــص عــى وجــوب نقــض أحــكام املحاكــم العســكرية التــي تســتأنف أمــام محاكمــة النقــض، وبخاصــة األحــكام املتعلقــة 

باإلعــدام.

114  كتــاب وزارة الصحــة رقــم س.ك/2017/1/1 الصــادر بتاريــخ 2017/1/2 رداً عــى كتــاب الهيئــة رقــم ت.س/2016/391 بتاريــخ 2016/12/8.  كــام تــم إيــراد معلومــات أوســع عــن اإلجــراءات التــي اتّخذتهــا 
ــة املتعلقــة بالحــق يف الصحــة يف هــذا التقريــر. الجهــات الرســمية بشــأن األخطــاء الطبيــة يف العــام 2016 ضمــن الجزئي

115  كتاب هيئة القضاء العسكري يف الضفة الغربية رقم 4421 بتاريخ 2017/12/17، رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/100 بتاريخ 2017/12/3.

116  كتاب الهيئة لرئيس مجلس القضاء األعى رقم ت.س/2017/99 بتاريخ 2017/12/3.  وكتاب الهيئة للمجلس األعى للقضاء رقم ت.س/2017/87 بتاريخ 2017/12/17.

117  كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/82 بتاريخ 2017/12/17.

118  كتاب النيابة العامة رقم 612 بتاريخ 2018/1/18 رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/93 بتاريخ 2017/12/20.

119  كتاب وزارة العمل رقم ص.ب. 139 بتاريخ 2017/12/27 رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/9 بتاريخ 2017/12/3.

120  كتاب وزارة العمل بتاريخ 2017/1/15 رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/393/ 2016 بتاريخ 2016/12/8.

121  كتاب املديرية العامة للرشطة رقم 211/15 بتاريخ 2018/1/27 رداً عى كتاب الهيئة رقم د/2018/9599 بتاريخ 2018/1/10.
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رضورة أن تســارع وزارة الخارجيــة يف تقديــم تقريــر الدولــة املتعلــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية للجنــة املختصــة يف 	 

األمــم املتحــدة، وتقريــر اتّفاقيــة حقــوق الطفــل الــذي اقرتبــت مــدة التأخــر يف تقدميــه مــن الثالثــة أعــوام.

رضورة اســتكامل إجــراءات املصالحــة التــي بــدأت هــذا العــام، وصــوالً إىل مــا يحقــق االحــرتام للحــق يف الحيــاة، وذلــك مــن خــالل 	 

ــة  ــا للمصالحــة املجتمعي ــة العلي ــادة تشــكيل اللجن ــا، وإع ــة عليه ــس الدول ــة رئي ــدام دون مصادق ــذ أحــكام اإلع ــن تنفي ــف ع التوق

ــن العــام 2007، ودفــع التعويضــات لهــم. ــل املترري واســتمرارها يف عملهــا عــى نصفــة عوائ

رضورة قيــام النيابــة العامــة بالتحقيــق يف حــاالت القتــل كافــة التــي تقــع يف ظــروف غــري طبيعيــة، للكشــف عــن مرتكبيهــا وتقدميهــم 	 

للعدالــة، وبخاصــة الحــاالت الغامضــة منهــا، وحــاالت القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى بـــ«رشف العائلــة« التــي ســجلتها الهيئــة يف هــذا 

العــام واألعــوام الســابقة، وحــاالت النســاء اللــوايت قتلــن نتيجــة ســوء اســتخدام الســالح بــني املواطنــني، أو ســجلن كوفيــات ناجمــة 

عــن عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة، والســيام يف الضفــة الغربيــة، أو الوفيــات املســجلة انتحــاراً.

رضورة مراجعــة كافــة أحــكام اإلعــدام الصــادرة يف قطــاع غــزة وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة واملعايــري الدوليــة ذات العالقــة، ومبا ينســجم 	 

مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني.

رضورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة يف االدعــاءات املاســة بالحــق يف الحيــاة التــي تقــع مــن األفــراد املكلفــني 	 

بإنفــاذ القانــون، والســيام يف أماكــن االحتجــاز والوفيــات الناجمــة عــن إســاءة 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 عــى األماكــن العامــة والخاصــة والتأكــد مــن توفــر احتياطــات 	 

الســالمة العامــة يف الحــدود الجغرافيــة التــي تتبعهــا، وتفعيــل دور هــذه املجالــس البلديــة يف مالحظــة األماكــن الخطــرة يف كل منطقــة 

مجلــس بلــدي، واتّخــاذ احتياطــات الســالمة العامــة الكفيلــة بالحــد مــن حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة 

العامــة فيهــا.

رضورة قيــام ســلطة الطاقــة بإجــراءات رقابيــة وتفتيشــية وتوعويــة كافيــة مــن أجــل الحــد مــن حــاالت الوفيــات التــي تقــع نتيجــة 	 

صعقــة كهربائيــة، ســواء يف أمكنــة العمــل، أو يف البيــوت.

رضورة قيــام وزارة الصحــة مببــارشة دور تحقيقــي جــاد يف الحــاالت التــي تحــدث فيهــا وفيــات يف أعقــاب خضــوع املتــويف للعــالج أو 	 

لعمليــة جراحيــة، ووضــع التدابــري الوقائيــة والعالجيــة الجــادة ملثــل هــذه الحــاالت.

ــا، 	  ــة فيه ــر وســائل الســالمة العام ــد مــن توف ــن العمــل للتأك ــدور تفتيــي فاعــل وحقيقــي عــى أماك ــام وزارة العمــل ب رضورة قي

ــام. ــات كل ع ــن الوفي ــا عــدد ملحــوظ م ــع فيه ــي يق ــم تشــييدها، والت ــي يت والســيام يف اإلســكانات والعــامرات واملنشــآت الت

رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة األبعــاد االجتامعيــة والثقافيــة املؤثــرة يف وقــوع حــاالت وفيــات يف 	 

ظــروف غــري طبيعيــة، والســيام الوفيــات الناجمــة عــن عــدم توفــر إجــراءات الســالمة العامــة، أو الناجمــة عــن الشــجارات العائليــة، 

والوفيــات التــي تقــع عــى خلفيــة مــا يســمى بـــ«رشف العائلــة« أو الوفيــات الغامضــة، وذلــك مــن أجــل الوقــوف عــى أســبابها، 

وتوضيــح ســبل الحــد منهــا.

ــة العامــة واألجهــزة 	  ــة والنياب ــة ووزارة الداخلي ــام الســلطة القضائي ــه مــن الــروري قي يف إطــار حــق االطــالع عــى املعلومــات، فإن

األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بنــرش املعلومــات املتعلقــة باإلجــراءات والتدابــري التــي اتّخذتهــا بشــأن الحقــوق املختلفــة، 

ــك العمــل عــى نــرش هــذه  ــاة.  وكذل ــك الحقــوق، والســيام الحــق يف الحي ــا يف إطــار إعــامل تل ــي اتّخذته وإجــراءات املحاســبة الت

املعلومــات بالطريقــة التــي ميكــن معهــا للجميــع االطــالع عليهــا بيــرس ودون تعقيــدات.
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

2-1-2. الحق يف السامة الجسدية

ــني  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 يع

الوطنيــة.  ويشــمل هــذا الحــق بشــكل رئيــي، حاميــة اإلنســان مــن الخضــوع للتعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

ــات  ــة عــى أحــد دون رضــاه الحــر، وحظــر العقوب ــة أو علمي ــك، حظــر إجــراء أي تجــارب طبي ــة، ويشــمل، كذل أو الالإنســانية أو املهين

البدنيــة يف املــدارس.122  يف هــذا البنــد، رصــٌد لحالــة الحــق يف الســالمة الجســدية يف فلســطني خــالل العــام 2017، وذلــك برصــد املتغــريات 

املتعلقــة باإلطــار القانــوين الناظــم للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل 

رصــد املتغــريات املتعلقــة باملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه.

2-1-2-1. املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف السامة الجسدية

أوالً. املتغري يف اإلطار القانوين الدويل

ــون األول 2017،  ــة واملغرتبــني يف 29 كان ــز حقــوق اإلنســان يف فلســطني، أعلنــت وزارة الخارجي ــد تعزي يف خطــوة هــي األهــم عــى صعي

انضــامم دولــة فلســطني إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الالإنســانية أو املهينــة لســنة 2002، لتعتــرب بذلــك خامــس دولــة عربيــة تعلــن انضاممهــا إىل الربوتوكــول املذكــور بعــد كل مــن لبنــان 

واملغــرب وتونــس وموريتانيــا.  ويهــدف هــذا الربوتوكــول إىل إنشــاء نظــام وطنــي ودويل للوقايــة مــن التعذيــب، مبــا يشــمل إنشــاء آليــة 

وطنيــة وقائيــة ملنــع التعذيــب )NPM( تتــوىل القيــام بزيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف بهــدف منــع التعذيــب بالتنســيق مــع 

لجنــة األمــم املتحــدة الفرعيــة ملنــع التعذيــب، كــام يشــمل فتــح مراكــز االحتجــاز كافــة، وبــدون أي معيقــات أمــام اللجنــة الفرعيــة يف 
األمــم املتحــدة التــي تســتطيع زيارتهــا يف أي وقــت، وتقديــم مالحظاتهــا للدولــة.123

ثانياً. اإلطار القانوين الوطني

أجــرت دولــة فلســطني تغيــرياً عــى النظــام القانــوين للحــق يف الســالمة الجســدية، وذلــك مــن خــالل إصــدار القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 

2017 بشــأن تنظيــم ونقــل زراعــة األعضــاء البرشيــة، الــذي جــرّم اإلتجــار باألعضــاء البرشيــة، وحــرص مســائل نقلهــا وزراعتهــا يف حــاالت 

ــا لنقــل  ــة العلي ــة وإرشاف الســلطات املختصــة »اللجن ــك تحــت رقاب ــر الرضــا الحــر، وكل ذل ــاً توف ــع اشــرتاطه دامئ ــة م وإجــراءات معين

وزراعــة األعضــاء البرشيــة«.  كــام صــدر، يف هــذا العــام، القــرار بقانــون رقــم )23( لســنة 2017 بشــأن الرشطــة، الــذي اعتــرب الرشطــة قــوة 

نظاميــة مدنيــة كمبــدأ عــام، إال أن هــذا القــرار بقانــون مل يضــف شــيئاً جديــداً يف ســبيل الوقايــة مــن التعذيــب واملســاءلة واملحاســبة عــن 

انتهاكاتــه، وذلــك عــى الرغــم مــن مطالبــة الهيئــة املســتقلة ومؤسســات املجتمــع املــدين، بتضمينــه نصوصــاً رصيحــة مــن شــأنها الوقايــة 

مــن التعذيــب وســوء املعاملــة واملســاءلة واملحاســبة عــن هــذه الجرائــم، وبخاصــة، أن التقاريــر الســنوية للهيئــة املســتقلة، أظهــرت يف 

األعــوام الســابقة، ارتفــاع حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة املســجلة ضــد أفــراد جهــاز الرشطــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

إن املنظومــة القانونيــة الفلســطينية مــا زالــت تفتقــد إلطــار قانــوين جامــع ملناهضــة التعذيــب وســوء املعاملــة عــى نحــو ينســجم مــع 

املعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال، فالقوانــني الحاليــة ذات العالقــة، وأهمهــا قوانــني العقوبــات ســارية املفعــول، مل تــدرج يف متنهــا تعريفــاً 

واضحــاً للتعذيــب وســوء املعاملــة املعاقــب عليــه جنائيــاً، ومــا ورد يف املــادة )208( مــن قانــون العقوبــات األردين ســاري املفعــول يف الضفــة 

الغربيــة، واملــادة )108( مــن قانــون العقوبــات االنتــدايب ســاري املفعــول يف قطــاع غــزة، ال يغطــي كافــة أشــكال التعذيــب املجــرم مبوجــب 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، كــام أن هــذه النصــوص تعتــرب أعــامل العنــف والشــدة التــي توقــع عــى شــخص بغــرض الحصــول عــى اعــرتاف 

بجرميــة أو أي معلومــات أخــرى، جرميــة جنحويــة وليســت جنائيــة.  إضافــة إىل ذلــك، تفتقــد املنظومــة القانونيــة الفلســطينية لنصــوص 

ترشيعيــة تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التعذيــب وتســتحدث وســائل إلنصافهــم.

122  املادة )07( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مصدر سابق.

123  خاطبت الهيئة رئيس دولة فلسطني برسالة رسمية رقم )م.ع/2016/18(، حثته فيها عى االنضامم إىل الربوتوكول املذكور.
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إن مظاهــر القصــور الترشيعــي املذكــور، يظهــر الحاجــة امللحــة إليجــاد إطــار قانــوين جامــع للمعاقبــة عــى التعذيــب وســوء املعاملــة، أو 

عــى األقــل إجــراء التعديــالت الالزمــة عــى قوانــني العقوبــات، مبــا يــؤدي إىل تجريــم كافــة أشــكال التعذيــب وســوء املعاملــة، ومســاءلة 

ومحاســبة املســؤولني عــن انتهاكاتــه، مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

2-1-2-2. انتهاكات الحق يف السامة الجسدية

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )573( شــكوى تتضمــن اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، بواقــع )289( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)284( 

يف قطــاع غــزة.  اشــتملت هــذه الشــكاوى عــى )898( انتهــاكاً مدعــى بــه للحــق يف الســالمة الجســدية، بواقــع )350( اّدعــاًء بانتهــاك يف 

الضفــة الغربيــة، و)548( اّدعــاًء بانتهــاك يف قطــاع غــزة، بانخفــاض طفيــف يف االنتهــاكات عــن العــام الســابق، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى 

التــي تلقتهــا الهيئــة يف العــام 2016 )602( بواقــع )296( يف الضفــة و)306( يف قطــاع غــزة، اشــتملت عــى )865( انتهــاكاً للحــق يف الســالمة 

الجســدية، بواقــع )351( يف الضفــة الغربيــة، و)514( يف قطــاع غــزة.

الشكل رقم )01(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية خال سنوات عدة

ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

تنوعــت أمنــاط انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــا بــني االعتــداء الجســدي أو املعنــوي 

خــارج مراكــز االحتجــاز، والتعذيــب الجســدي والتهديــد أثنــاء التوقيــف داخــل مراكــز االحتجــاز، إضافــة إىل املعاملــة القاســية والالإنســانية 

والحاطــة بالكرامــة، حيــث ســجلت الهيئــة )155( حالــة اعتــداء جســدي أو معنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز، بواقــع )98( يف الضفــة الغربيــة 

ــة  ــع )203( يف الضف ــاز، بواق ــز االحتج ــف داخــل مراك ــاء التوقي ــد أثن ــب وتهدي ــة تعذي ــام ســجلت )571( حال ــزة.  في و)57( يف قطــاع غ

الغربيــة، و)368( يف قطــاع غــزة، و)172( حالــة معاملــة قاســية والإنســانية وحاطّــة بالكرامــة، بواقــع )50( يف الضفــة الغربيــة، و)122( يف 

قطــاع غــزة.
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 التعÇÇÇÇذیب لمناھضÇÇÇÇة جÇÇÇÇامع قÇÇÇÇانوني إلطÇÇÇÇار تفتقÇÇÇÇد زالÇÇÇÇت مÇÇÇÇا الفلسÇÇÇÇطینیة القانونیÇÇÇÇة المنظومÇÇÇÇة إن
 ذات الحالیÇÇة فÇÇالقوانین المجÇÇال، ھÇÇذا فÇÇي الدولیÇÇة المعÇÇاییر مÇÇع ینسÇÇجم نحÇÇو علÇÇى المعاملÇÇة وسÇÇوء

 واضÇÇÇÇحاً  عریفÇÇÇÇاً ت متنھÇÇÇÇا فÇÇÇÇي تÇÇÇÇدرج لÇÇÇÇم المفعÇÇÇÇول، سÇÇÇÇاریة العقوبÇÇÇÇات قÇÇÇÇوانین وأھمھÇÇÇÇا العالقÇÇÇÇة،
 قÇÇÇÇانون مÇÇÇÇن )208( المÇÇÇÇادة فÇÇÇÇي ورد ومÇÇÇÇا جنائیÇÇÇÇاً، علیÇÇÇÇھ المعاقÇÇÇÇب المعاملÇÇÇÇة وسÇÇÇÇوء للتعÇÇÇÇذیب
 العقوبÇÇÇات قÇÇÇانون مÇÇÇن )108( والمÇÇÇادة الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي المفعÇÇÇول سÇÇÇاري األردنÇÇÇي العقوبÇÇÇات
 بموجÇÇÇب المجÇÇÇرم التعÇÇÇذیب أشÇÇÇكال كافÇÇÇة یغطÇÇÇي ال غÇÇÇزة، قطÇÇÇاع فÇÇÇي المفعÇÇÇول سÇÇÇاري االنتÇÇÇدابي
 توقÇÇÇÇع التÇÇÇÇي والشÇÇÇÇدة العنÇÇÇÇف أعمÇÇÇÇال تعتبÇÇÇÇر النصÇÇÇÇوص ھÇÇÇÇذه أن كمÇÇÇÇا التعÇÇÇÇذیب، ناھضÇÇÇÇةم اتفاقیÇÇÇÇة
 جریمÇÇÇÇة أخÇÇÇÇرى، معلومÇÇÇÇات أي أو بجریمÇÇÇÇة اعتÇÇÇÇراف علÇÇÇÇى الحصÇÇÇÇول بغÇÇÇÇرض شÇÇÇÇخص علÇÇÇÇى

 لنصÇÇÇوص الفلسÇÇÇطینیة القانونیÇÇÇة المنظومÇÇÇة تفتقÇÇÇد ذلÇÇÇك،إلÇÇÇى  إضÇÇÇافة  جنائیÇÇÇة. ولیسÇÇÇت جنحویÇÇÇة
 إلنصافھم. وسائل تستحدثو التعذیب لضحایا العادل بالتعویض تلزم تشریعیة

 
 جÇÇÇامع قÇÇÇانوني إطÇÇÇار إلیجÇÇÇاد الملحÇÇÇة الحاجÇÇÇة یظھÇÇÇر المÇÇÇذكور، التشÇÇÇریعي القصÇÇÇور مظÇÇÇاھر إن

 قÇÇÇوانین علÇÇÇى الالزمÇÇÇة التعÇÇÇدیالتإجÇÇÇراء  األقÇÇÇل علÇÇÇى أو المعاملÇÇÇة، وسÇÇÇوء التعÇÇÇذیب علÇÇÇى للمعاقبÇÇÇة
 ومحاسÇÇÇبة ومسÇÇÇاءلة ،المعاملÇÇÇة وسÇÇÇوء التعÇÇÇذیب أشÇÇÇكال كافÇÇÇة تجÇÇÇریمإلÇÇÇى  یÇÇÇؤدي بمÇÇÇا ،العقوبÇÇÇات
 التعذیب. مناھضة اتفاقیة مع ینسجم بما ،انتھاكاتھ عن المسؤولین

 
 الجسدیة السالمة في الحق انتھاكات .2-1-2-2

 

 الجغرافي وتوزیعھا الشكاوى عددأوالً. 
 بواقÇÇÇÇع الجسÇÇÇÇدیة، السÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق بانتھÇÇÇÇاك عÇÇÇÇاءاتادّ  تتضÇÇÇÇمن شÇÇÇÇكوى )573( الھیئÇÇÇÇة تلقÇÇÇÇت

 علÇÇÇى الشÇÇÇكاوى ھÇÇÇذه اشÇÇÇتملت  غÇÇÇزة. قطÇÇÇاع فÇÇÇي )284و( الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي شÇÇÇكوى )289(
 فÇÇÇÇي بانتھÇÇÇÇاك عÇÇÇÇاءً ادّ  )350( بواقÇÇÇÇع الجسÇÇÇÇدیة، السÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق بÇÇÇÇھ مÇÇÇÇدعى انتھاكÇÇÇÇاً  )898(

 االنتھاكÇÇÇات فÇÇÇي طفیÇÇÇف بانخفÇÇÇاض غÇÇÇزة، قطÇÇÇاع فÇÇÇي بانتھÇÇÇاك عÇÇÇاءً ادّ  )548و( الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة
 بواقÇÇÇع )602( 2016 العÇÇÇام فÇÇÇي الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى عÇÇÇدد بلÇÇÇغ حیÇÇÇث السÇÇÇابق، العÇÇÇام عÇÇÇن

 السÇÇÇالمة فÇÇÇي للحÇÇÇق اً انتھاكÇÇÇ )865( علÇÇÇى اشÇÇÇتملت غÇÇÇزة، قطÇÇÇاع فÇÇÇي )306و( الضÇÇÇفة فÇÇÇي )296(
 غزة. قطاع في )514و( الغربیة، الضفة في )351( بواقع الجسدیة،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة خالل سنوات عدة01الشكل رقم (
 

 
 

 الشكاوى حسب االنتھاكات أنماطثانیاً. 
 الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى فÇÇÇي الÇÇÇواردة الجسÇÇÇدیة السÇÇÇالمة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھاكÇÇÇات أنمÇÇÇاط تنوعÇÇÇت

 والتھدیÇÇÇد الجسÇÇÇدي والتعÇÇÇذیب االحتجÇÇÇاز، مراكÇÇÇز خÇÇÇارج المعنÇÇÇوي أو الجسÇÇÇدي االعتÇÇÇداء بÇÇÇین مÇÇÇا
 والحاطÇÇÇة یةإنسÇÇÇانلالوا القاسÇÇÇیة المعاملÇÇÇةإلÇÇÇى  إضÇÇÇافة االحتجÇÇÇاز، مراكÇÇÇز داخÇÇÇل التوقیÇÇÇف أثنÇÇÇاء
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

الشكل رقم )02(: توزيع أمناط انتهاك الحق يف السامة الجسدية

اللجنة األمنية املشرتكة

أفــاد املواطــن أنــه تعــرّض لــدى اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا إىل الزفــة؛ وهــي نقــل املواطــن لــدى دخولــه 

املركــز مــن الطابــق األريض إىل الطابــق الثــاين وهــو مغطــى العينــني، وموثــق اليديــن، ورضبــه مــن قبــل مجموعــة 

مــن العنــارص األمنيــة.  وبعــد ذلــك، أفــاد املواطــن بأنــه تــم جــرّه عــى الــدرج حتــى وصــل غرفــة االنتظــار التــي 

كانــت عبــارة عــن خزانــة تــرك فيهــا فــرتة تســع ســاعات )10 صباحــاً وحتــى 11 ليــالً( موثــق األيــدي، ولــدى فــك 

الوثــاق كانــت يــداه مخدرتــني، األمــر الــذي منعــه مــن النــوم بعــد نقلــه إىل الزنزانــة.  تــم إيقافــه تحــت جــرس 

ــرن خمــس دقائــق، مــا أدى إىل صــداع، وســامع أصــوات كالب، والصــوت  ــح الجــرس، وتركــه ي ــم فت يف املمــر، وت

اســتمر يف رأســه يف أثنــاء نومــه، وشــعر أنــه غــري طبيعــي.  قــام أحــد أفــراد الجهــاز )ضابــط( بتســحيل بنطلونــه 

أثنــاء وقوفــه يف املمــر، وكان موثــق اليديــن، ومــد يــده عــى مؤخرتــه، وحــاول أن يعتــدي عليــه بيــده مــن الخلــف.

وعــى إثــر هــذه اإلفــادة، خاطبــت الهيئــة املســتقلة رئيــس جهــاز األمــن الوقــايئ، طالبــة التحقيــق الجــدي يف هــذه 

الشــكوى، وبعــد أســبوع مــن املراســلة، أفــاد جهــاز األمــن الوقــايئ بأنــه تــم تشــكيل لجنــة تحقيــق بهــذه الشــكوى 

داخــل اللجنــة األمنيــة، التــي -بحســب رد الجهــاز- اســتمعت للمواطــن الــذي نفــى تعرضــه للتعذيــب داخــل مقــر 

اللجنــة األمنيــة، دون أن يتبــني للهيئــة جديــة التحقيــق، وإذا مــا تــم عــرض املوقــوف عــى لجنــة طبيــة ملعاينــة 

جســده أم ال.

ثالثاً. الفئات الضحايا حسب الشكاوى

تضمنــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية لفئــة البالغــني مــن الذكــور واإلنــاث عــى حــد 

ســواء، إضافــة إىل انتهــاكات لفئــة األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث أيضــاً، حيــث إنــه مــن بــني )573( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف الســالمة 

الجســدية تلقتهــا الهيئــة هــذا العــام، بــرز منهــا )57( شــكوى إلنــاث، ومــن هــذه األخــرية شــكويان لطفلتــني يف قطــاع غــزة.  أمــا يف الضفــة 

42	
	

 مراكÇÇÇÇÇز خÇÇÇÇÇارج معنÇÇÇÇÇوي أو جسÇÇÇÇÇدي اعتÇÇÇÇÇداء حالÇÇÇÇÇة )155( الھیئÇÇÇÇÇة سÇÇÇÇÇجلت حیÇÇÇÇÇث بالكرامÇÇÇÇÇة،
 )571( سÇÇÇÇجلت فیمÇÇÇÇا  غÇÇÇÇزة. قطÇÇÇÇاع فÇÇÇÇي )57و( الغربیÇÇÇÇة الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي )98( بواقÇÇÇÇع االحتجÇÇÇÇاز،

 الضÇÇÇÇÇفة فÇÇÇÇÇي )203( بواقÇÇÇÇÇع االحتجÇÇÇÇÇاز، مراكÇÇÇÇÇز داخÇÇÇÇÇل التوقیÇÇÇÇÇف أثنÇÇÇÇÇاء وتھدیÇÇÇÇÇد تعÇÇÇÇÇذیب حالÇÇÇÇÇة
 ةوحاطÇÇÇÇÇÇّ یةإنسÇÇÇÇÇÇانوال قاسÇÇÇÇÇÇیة معاملÇÇÇÇÇÇة حالÇÇÇÇÇÇة )172و( ،غÇÇÇÇÇÇزة طÇÇÇÇÇÇاعق فÇÇÇÇÇÇي )368و( الغربیÇÇÇÇÇÇة،
 غزة. قطاع في )122و( الغربیة، الضفة في )50( بواقع بالكرامة،

 
 

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في السالمة الجسدیة02الشكل رقم (
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اللجنة األمنیة المشتركة

وھÇÇي نقÇÇل المÇÇواطن  ؛فÇÇي أریحÇÇا إلÇÇى الزفÇÇةض لÇÇدى اللجنÇÇة األمنیÇÇة المشÇÇتركة نÇÇھ تعÇÇرّ أأفÇÇاد المÇÇواطن 
 ،وموثÇÇق الیÇÇدین ،لÇÇدى دخولÇÇھ المركÇÇز مÇÇن الطÇÇابق األرضÇÇي إلÇÇى الطÇÇابق الثÇÇاني وھÇÇو مغطÇÇى العینÇÇین

ه علÇÇÇى أنÇÇÇھ تÇÇÇم جÇÇÇرّ بأفÇÇÇاد المÇÇÇواطن  ،وبعÇÇÇد ذلÇÇÇك  وضÇÇÇربھ مÇÇÇن قبÇÇÇل مجموعÇÇÇة مÇÇÇن العناصÇÇÇر األمنیÇÇÇة.
ك فیھÇÇÇا فتÇÇÇرة تسÇÇÇع سÇÇÇاعات الÇÇÇدرج حتÇÇÇى وصÇÇÇل غرفÇÇÇة االنتظÇÇÇار التÇÇÇي كانÇÇÇت عبÇÇÇارة عÇÇÇن خزانÇÇÇة تÇÇÇر

، األمÇÇÇر الÇÇÇذي تینه مخÇÇÇدراولÇÇÇدى فÇÇÇك الوثÇÇÇاق كانÇÇÇت یÇÇÇد ،) موثÇÇÇق األیÇÇÇديلÇÇÇیالً  11وحتÇÇÇى  صÇÇÇباحاً  10(
وتركÇÇھ  ،وتÇÇم فÇÇتح الجÇÇرس ،تÇÇم إیقافÇÇھ تحÇÇت جÇÇرس فÇÇي الممÇÇر منعÇÇھ مÇÇن النÇÇوم بعÇÇد نقلÇÇھ إلÇÇى الزنزانÇÇة. 

فÇÇÇي رأسÇÇÇھ فÇÇÇي والصÇÇÇوت اسÇÇÇتمر  ،صÇÇÇداع، وسÇÇÇماع أصÇÇÇوات كÇÇÇالبى لÇÇÇإیÇÇÇرن خمÇÇÇس دقÇÇÇائق، مÇÇÇا أدى 
قÇÇÇام أحÇÇÇد أفÇÇÇراد الجھÇÇÇاز (ضÇÇÇابط) بتسÇÇÇحیل بنطلونÇÇÇھ أثنÇÇÇاء  أثنÇÇÇاء نومÇÇÇھ، وشÇÇÇعر أنÇÇÇھ غیÇÇÇر طبیعÇÇÇي. 

وحÇÇÇاول أن یعتÇÇÇدي علیÇÇÇھ بیÇÇÇده مÇÇÇن  ،ومÇÇÇد یÇÇÇده علÇÇÇى مؤخرتÇÇÇھ ،وكÇÇÇان موثÇÇÇق الیÇÇÇدین ،وقوفÇÇÇھ فÇÇÇي الممÇÇÇر
 الخلف.

 
ة التحقیÇÇÇÇق طالبÇÇÇÇ ،خاطبÇÇÇÇت الھیئÇÇÇÇة المسÇÇÇÇتقلة رئÇÇÇÇیس جھÇÇÇÇاز األمÇÇÇÇن الوقÇÇÇÇائي ،وعلÇÇÇÇى إثÇÇÇÇر ھÇÇÇÇذه اإلفÇÇÇÇادة

الجÇÇÇدي فÇÇÇي ھÇÇÇذه الشÇÇÇكوى، وبعÇÇÇد أسÇÇÇبوع مÇÇÇن المراسÇÇÇلة، أفÇÇÇاد جھÇÇÇاز األمÇÇÇن الوقÇÇÇائي بأنÇÇÇھ تÇÇÇم تشÇÇÇكیل 
اسÇÇÇÇتمعت للمÇÇÇÇواطن  -بحسÇÇÇÇب رد الجھÇÇÇÇاز-لجنÇÇÇÇة تحقیÇÇÇÇق بھÇÇÇÇذه الشÇÇÇÇكوى داخÇÇÇÇل اللجنÇÇÇÇة األمنیÇÇÇÇة، التÇÇÇÇي 
وإذا  ،دون أن یتبÇÇÇین للھیئÇÇÇة جدیÇÇÇة التحقیÇÇÇق ،الÇÇÇذي نفÇÇÇى تعرضÇÇÇھ للتعÇÇÇذیب داخÇÇÇل مقÇÇÇر اللجنÇÇÇة األمنیÇÇÇة
 ما تم عرض الموقوف على لجنة طبیة لمعاینة جسده أم ال.

 
 

 الشكاوى حسب الضحایا الفئاتثالثاً. 
 لفئÇÇÇÇة الجسÇÇÇÇدیة السÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق بانتھÇÇÇÇاك عÇÇÇÇاءاتادّ  الھیئÇÇÇÇة تلقتھÇÇÇÇا التÇÇÇÇي الشÇÇÇÇكاوى تضÇÇÇÇمنت
 الÇÇذكور مÇÇنطفÇÇال األ لفئÇÇة انتھاكÇÇاتإلÇÇى  إضÇÇافة سÇÇواء، حÇÇد علÇÇى واإلنÇÇاث الÇÇذكور مÇÇن البÇÇالغین
 الجسÇÇÇدیة السÇÇÇالمة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھÇÇÇاك حÇÇÇول شÇÇÇكوى )573( بÇÇÇین مÇÇÇن إنÇÇÇھ حیÇÇÇث ،أیضÇÇÇاً  واإلنÇÇÇاث
 لطفلتÇÇÇین ناشÇÇÇكوی األخیÇÇÇرة ھÇÇÇذه ومÇÇÇن إلنÇÇÇاث، شÇÇÇكوى )57( منھÇÇÇا بÇÇÇرز العÇÇÇام، ھÇÇÇذا الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا
 وقÇÇÇد  طفلÇÇÇة. أنثÇÇÇى مÇÇÇن مقدمÇÇÇة شÇÇÇكوى أي تسÇÇÇجل فلÇÇÇم ،الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي أمÇÇÇا.  غÇÇÇزة قطÇÇÇاع فÇÇÇي

 مÇÇÇن شÇÇÇكوى )72( العÇÇÇام ھÇÇÇذا خÇÇÇاللطفÇÇÇال لأل الجسÇÇÇدیة السÇÇÇالمة فÇÇÇي حÇÇÇقال انتھÇÇÇاك شÇÇÇكاوى بلغÇÇÇت
 الجسÇÇÇÇÇدیة السÇÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇÇي للحÇÇÇÇÇق بÇÇÇÇÇھ عىمÇÇÇÇÇدّ  اً انتھاكÇÇÇÇÇ )120( علÇÇÇÇÇى اشÇÇÇÇÇتملت الشÇÇÇÇÇكاوى، مجمÇÇÇÇÇل
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

الغربيــة، فلــم تســجل أي شــكوى مقدمــة مــن أنثــى طفلــة.  وقــد بلغــت شــكاوى انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية لأطفــال خــالل 

هــذا العــام )72( شــكوى مــن مجمــل الشــكاوى، اشــتملت عــى )120( انتهــاكاً مّدعــى بــه للحــق يف الســالمة الجســدية لأطفــال، وتنوعــت 

أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــني االعتــداء الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز بـــ )10( حــاالت، و)100( حالــة تهديــد وتعذيــب 

أثنــاء التوقيــف، و)10( حــاالت معاملــة قاســية والإنســانية وحاطــة بالكرامــة، مــع اإلشــارة، هنــا، إىل أن بعــض اإلنــاث واألطفــال الذيــن تــم 

حجزهــم وتعريضهــم لــروب العنــف والشــدة، كان بســبب الضغــط عــى أفــراد مــن عائالتهــم.  كــام رصــدت الهيئــة، خــالل هــذا العــام، 

حــاالت رضب ممنهــج لأطفــال يف إحــدى مــدارس محافظــة نابلــس، قامــت الهيئــة عــى إثرهــا بالتدخــل لــدى الجهــات املختصــة مــن أجــل 

وقــف هــذه املامرســة ومحاســبة املســؤولني عنهــا، والقــت الهيئــة يف هــذا الســياق تجاوبــاً مــن الجهــات املختصــة التــي أصــدرت تعليــامت 

مشــددة للمدرســة، وأحالــت الشــخص املســؤول إىل مجلــس تأديبــي التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــده.

الشكل رقم )03(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية حسب الفئات الضحايا

إن هــذه األرقــام تــؤرش عــى خطــورة وضــع الحــق يف الســالمة الجســدية لــدى األطفــال يف فلســطني، الذيــن يجــب أن يحظــوا مبعاملــة 

ــه رصاحــًة  ــأت عن ــا أنب ــة القاســية، بحســب م ــذاء واملعامل ــون والواقــع مــن اإلي ــم حاميتهــم يف القان ــل الحكومــة، وأن تت فضــى مــن قب

اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطني يف أيار/مايــو 2015، والقانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، وقانــون حقــوق 

الطفــل الفلســطيني وتعديالتــه، وقانــون حاميــة األحــداث.  كــام أن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية ضــد فئــة النســاء خصوصــاً، ميثــل 

مــؤرشاً عــى عــدم احــرتام اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني يف 

مايو/أيــار 2014، عــى الرغــم مــن مالحظــة تراجــع هــذه االنتهــاكات باملقارنــة مــع العــام الســابق، الــذي ســجلت فيــه الهيئــة )56( اّدعــاًء 

بانتهــاك ضــد النســاء.
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 خÇÇÇÇارج المعنÇÇÇÇوي أو الجسÇÇÇÇدي االعتÇÇÇÇداء بÇÇÇÇین مÇÇÇÇا االنتھاكÇÇÇÇات ھÇÇÇÇذه أنمÇÇÇÇاط تنوعÇÇÇÇتو ،طفÇÇÇÇاللأل
 )10و( التوقیÇÇÇÇف، أثنÇÇÇÇاء تعÇÇÇÇذیبو تھدیÇÇÇÇد حالÇÇÇÇة )100و( حÇÇÇÇاالت، )10( بÇÇÇÇـ االحتجÇÇÇÇاز مراكÇÇÇÇز
 اإلنÇÇÇاث بعÇÇÇض أنإلÇÇÇى  ،ھنÇÇÇا ،اإلشÇÇÇارة مÇÇÇع بالكرامÇÇÇة، وحاطÇÇÇة یةإنسÇÇÇانوال قاسÇÇÇیة معاملÇÇÇة تحÇÇÇاال
 علÇÇÇى الضÇÇÇغط بسÇÇÇبب كÇÇÇان ،والشÇÇÇدة العنÇÇÇف لضÇÇÇروب وتعریضÇÇÇھم حجÇÇÇزھم تÇÇÇم الÇÇÇذینطفÇÇÇال واأل

 طفÇÇÇاللأل ممÇÇÇنھج ضÇÇÇرب حÇÇÇاالت ،العÇÇÇام ھÇÇÇذا خÇÇÇالل ،الھیئÇÇÇة رصÇÇÇدت كمÇÇÇا  عÇÇÇائالتھم. مÇÇÇن أفÇÇÇراد
 المختصÇÇÇة الجھÇÇÇات لÇÇÇدى بالتÇÇÇدخل إثرھÇÇÇا علÇÇÇى الھیئÇÇÇة قامÇÇÇت نÇÇÇابلس، محافظÇÇÇة مÇÇÇدارس إحÇÇÇدى فÇÇÇي
 السÇÇÇیاق ھÇÇÇذا فÇÇÇي الھیئÇÇÇة والقÇÇÇت عنھÇÇÇا، المسÇÇÇؤولین ومحاسÇÇÇبة الممارسÇÇÇة ھÇÇÇذه وقÇÇÇف أجÇÇÇل مÇÇÇن

 الشÇÇÇخص وأحالÇÇÇت ،للمدرسÇÇÇة مشÇÇÇددة تعلیمÇÇÇات أصÇÇÇدرت التÇÇÇي المختصÇÇÇة الجھÇÇÇات مÇÇÇن تجاوبÇÇÇاً 
 ضده. القانونیة اتجراءاإل التخاذ تأدیبي مجلسإلى  المسؤول

 
 ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة حسب الفئات الضحایا03الشكل رقم (

 

 
 

 
 فÇÇÇيطفÇÇÇال األ لÇÇÇدى الجسÇÇÇدیة السÇÇÇالمة فÇÇÇي الحÇÇÇق وضÇÇÇع خطÇÇÇورة علÇÇÇى تؤشÇÇÇر األرقÇÇÇام ھÇÇÇذه إن

 فÇÇÇÇي حمÇÇÇÇایتھم تÇÇÇÇتم وأن الحكومÇÇÇÇة، قبÇÇÇÇل مÇÇÇÇن فضÇÇÇÇلى بمعاملÇÇÇÇة یحظÇÇÇÇوا أن یجÇÇÇÇب الÇÇÇÇذین فلسÇÇÇÇطین،
 حقÇÇÇوق اتفاقیÇÇÇة صÇÇÇراحةً  عنÇÇÇھ أنبÇÇÇأت مÇÇÇا بحسÇÇÇب القاسÇÇÇیة، والمعاملÇÇÇة اإلیÇÇÇذاء مÇÇÇن والواقÇÇÇع نونالقÇÇÇا

 المعÇÇÇدل األساسÇÇÇي والقÇÇÇانون ،2015 مÇÇÇایوادقت علیھÇÇÇا دولÇÇÇة فلسÇÇÇطین فÇÇÇي أیار/صÇÇÇ التÇÇÇي الطفÇÇÇل
 أن كمÇÇÇÇا  األحÇÇÇÇداث. حمایÇÇÇÇة وقÇÇÇÇانون وتعدیالتÇÇÇÇھ، الفلسÇÇÇÇطیني الطفÇÇÇÇل حقÇÇÇÇوق وقÇÇÇÇانون وتعدیالتÇÇÇÇھ،

 عÇÇÇÇدم علÇÇÇÇى مؤشÇÇÇÇراً  یمثÇÇÇÇل خصوصÇÇÇÇاً، النسÇÇÇÇاء فئÇÇÇÇة ضÇÇÇÇد الجسÇÇÇÇدیة المةالسÇÇÇÇ فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق انتھÇÇÇÇاك
 انضÇÇÇمت التÇÇÇي المÇÇÇرأة، ضÇÇÇد التمییÇÇÇز أشÇÇÇكال كافÇÇÇة علÇÇÇى للقضÇÇÇاء المتحÇÇÇدة األمÇÇÇم اتفاقیÇÇÇة احتÇÇÇرام
 االنتھاكÇÇÇات ھÇÇÇذه تراجÇÇÇع مالحظÇÇÇة مÇÇÇن الÇÇÇرغمعلÇÇÇى  ،2014 مایو/أیÇÇÇار فÇÇÇي فلسÇÇÇطین دولÇÇÇة إلیھÇÇÇا

 النساء. ضد بانتھاك عاءً ادّ  )56( لھیئةا فیھ سجلت يذال السابق، العام مع بالمقارنة
 

 أنثى طفلة/ الشرطة العسكریة
، فÇÇÇÇي حÇÇÇÇوالي السÇÇÇÇاعة 6/2/2017بتÇÇÇÇاریخ  سÇÇÇÇنة "طفلÇÇÇÇة"، مÇÇÇÇن قطÇÇÇÇاع غÇÇÇÇزة.  16) -أنÇÇÇÇا المواطنÇÇÇÇة (

 یبلÇÇÇÇغ ،مسÇÇÇÇاء، كنÇÇÇÇت متواجÇÇÇÇدة فÇÇÇÇي منزلÇÇÇÇي، وحضÇÇÇÇرت قÇÇÇÇوة مÇÇÇÇن أفÇÇÇÇراد الشÇÇÇÇرطة العسÇÇÇÇكریة 7:20
 ،معھÇÇÇم الشÇÇÇرطة النسÇÇÇائیة، ودخلÇÇÇوا إلÇÇÇى منزلنÇÇÇا بÇÇÇالقوة ، ولÇÇÇم تكÇÇÇن تتواجÇÇÇداً عنصÇÇÇر 40عÇÇÇددھم حÇÇÇوالي 

أو إذن منÇÇÇÇا، وبÇÇÇÇدأوا بالصÇÇÇÇراخ ویÇÇÇÇن رجÇÇÇÇال المنÇÇÇÇزل، وقمÇÇÇÇت بسÇÇÇÇؤالھم  ،وبÇÇÇÇدون إبÇÇÇÇراز إذن تفتÇÇÇÇیش
وأخبÇÇÇرتھم أنÇÇÇھ ال یوجÇÇÇد رجÇÇÇال بÇÇÇالمنزل، فقÇÇÇام واحÇÇÇد مÇÇÇنھم بضÇÇÇربي بعقÇÇÇب السÇÇÇالح  ؟ویÇÇÇن رایحÇÇÇین

، وعلمÇÇÇت أن لحÇÇÇائط بقÇÇÇوة، وأغمÇÇÇى علÇÇÇيَّ الموجÇÇÇود معÇÇÇھ علÇÇÇى كتفÇÇÇي األیسÇÇÇر، ودفعنÇÇÇي بیدیÇÇÇھ إلÇÇÇى ا
إلÇÇÇى مستشÇÇÇفى شÇÇÇھداء األقصÇÇÇى  زوجÇÇÇة عمÇÇÇي قامÇÇÇت باالتصÇÇÇال علÇÇÇى سÇÇÇیارة إسÇÇÇعاف، ونقلÇÇÇوني فÇÇÇوراً 

وتبÇÇÇین  ،فÇÇÇي دیÇÇÇر الÇÇÇبلح، ووضÇÇÇعوا لÇÇÇي فÇÇÇي قسÇÇÇم الطÇÇÇوارئ تÇÇÇنفس باألكسÇÇÇجین، وصÇÇÇوروني أشÇÇÇعة
ریÇÇÇر طبÇÇÇي وحصÇÇÇلت علÇÇÇى تق ،وجÇÇÇود رضÇÇÇوض فÇÇÇي كتفÇÇÇي األیسÇÇÇر، وتÇÇÇم تسÇÇÇجیل الواقعÇÇÇة أنھÇÇÇا اعتÇÇÇداء

خÇÇÇÇذوا التقریÇÇÇÇر الطبÇÇÇÇي منÇÇÇÇي، وفÇÇÇÇي حÇÇÇÇوالي أبحÇÇÇÇالتي، ولكÇÇÇÇن الشÇÇÇÇرطة المتواجÇÇÇÇدة فÇÇÇÇي المستشÇÇÇÇفى 
 غادرت المستشفى وعدت للمنزل. لیالً  11:00الساعة 
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

أنثى طفلة/ الرشطة العسكرية

أنــا املواطنــة )-( 16 ســنة »طفلــة«، مــن قطــاع غــزة.  بتاريــخ 2017/2/6، يف حــوايل الســاعة 7:20 مســاء، كنــت 

متواجــدة يف منــزيل، وحــرت قــوة مــن أفــراد الرشطــة العســكرية، يبلــغ عددهــم حــوايل 40 عنــرصاً، ومل تكــن 

تتواجــد معهــم الرشطــة النســائية، ودخلــوا إىل منزلنــا بالقــوة، وبــدون إبــراز إذن تفتيــش، أو إذن منــا، وبــدأوا 

بالــرصاخ ويــن رجــال املنــزل، وقمــت بســؤالهم ويــن رايحــني؟ وأخربتهــم أنــه ال يوجــد رجــال باملنــزل، فقــام 

واحــد منهــم بــريب بعقــب الســالح املوجــود معــه عــى كتفــي األيــرس، ودفعنــي بيديــه إىل الحائــط بقــوة، 

، وعلمــت أن زوجــة عمــي قامــت باالتصــال عــى ســيارة إســعاف، ونقلــوين فــوراً إىل مستشــفى  وأغمــى عــيلَّ

ــني  ــح، ووضعــوا يل يف قســم الطــوارئ تنفــس باألكســجني، وصــوروين أشــعة، وتب ــر البل شــهداء األقــى يف دي

وجــود رضــوض يف كتفــي األيــرس، وتــم تســجيل الواقعــة أنهــا اعتــداء، وحصلــت عــى تقريــر طبــي بحالتــي، 

ولكــن الرشطــة املتواجــدة يف املستشــفى أخــذوا التقريــر الطبــي منــي، ويف حــوايل الســاعة 11:00 ليــالً غــادرت 

املستشــفى وعــدت للمنــزل.

رابعاً. جهات االنتهاك حسب الشكاوى

ــاءات  ــدد االّدع ــغ ع ــث بل ــدية حي ــالمة الجس ــق يف الس ــاً للح ــة تعرض ــات األمني ــر الجه ــزة أك ــاع غ ــة يف قط ــة العام ــاز الرشط ــل جه مثّ

باالنتهــاكات املنســوبة إىل هــذا الجهــاز )444(، يف حــني بلــغ عــدد االّدعــاءات باالنتهــاكات املنســوبة إىل جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع 

غــزة )85( انتهــاكاً.  ويف الضفــة الغربيــة، مثــل جهــاز الرشطــة العامــة، أيضــاً، أكــر الجهــات األمنيــة تعرضــاً للحــق يف الســالمة الجســدية، 

حيــث بلــغ عــدد االّدعــاءات باالنتهــاكات املنســوبة إليــه )192( انتهــاكاً، يف حــني بلغــت االّدعــاءات باالنتهــاكات املنســوبة إىل جهــاز األمــن 

الوقــايئ )28(، و)33( انتهــاكاً مدعــى بــه لجهــاز املخابــرات العامــة.  كــام ســجلت الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاكات منســوبة إىل كل مــن جهــاز 

األمــن الوطنــي، واالســتخبارات العســكرية، ومراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  وكان ملحوظــاً هــذا العــام ارتفــاُع 

عــدد انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة إىل وزارة الداخليــة، وذلــك مــن خــالل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا، التــي 

تتبــع وزيــر الداخليــة.

الشكل رقم )04(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية حسب الجهات يف سنوات عدة
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 )85( غÇÇÇزة قطÇÇÇاع فÇÇÇي الÇÇÇداخلي األمÇÇÇن جھÇÇÇازإلÇÇÇى  المنسÇÇÇوبة باالنتھاكÇÇÇات عÇÇÇاءاتاالدّ  عÇÇÇدد بلÇÇÇغ
ÇÇÇÇي  .اً انتھاكÇÇÇÇفة وفÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇل الغربیÇÇÇÇاز مثÇÇÇÇرطة جھÇÇÇÇة الشÇÇÇÇاً، ،العامÇÇÇÇر أیضÇÇÇÇات أكثÇÇÇÇة الجھÇÇÇÇاألمنی 

 إلیÇÇÇھ المنسÇÇÇوبة باالنتھاكÇÇÇات عÇÇÇاءاتاالدّ  عÇÇÇدد بلÇÇÇغ حیÇÇÇث الجسÇÇÇدیة، مةالسÇÇÇال فÇÇÇي للحÇÇÇق تعرضÇÇÇاً 
)192( ÇÇÇي ،اً انتھاكÇÇÇین فÇÇÇت حÇÇÇاءاتاالدّ  بلغÇÇÇات عÇÇÇوبة باالنتھاكÇÇÇى  المنسÇÇÇازإلÇÇÇن جھÇÇÇائي األمÇÇÇالوق 
 عÇÇÇÇاءاتادّ  الھیئÇÇÇÇة سÇÇÇÇجلت كمÇÇÇÇا . العامÇÇÇÇة المخÇÇÇÇابرات لجھÇÇÇÇاز بÇÇÇÇھ مÇÇÇÇدعى اً انتھاكÇÇÇÇ )33و( )،28(

 ومراكÇÇÇز ،العسÇÇÇكریة واالسÇÇÇتخبارات ،الÇÇÇوطني األمÇÇÇن جھÇÇÇاز مÇÇÇن كÇÇÇلإلÇÇÇى  منسÇÇÇوبة بانتھاكÇÇÇات
 عÇÇÇدد ارتفÇÇÇاعُ  العÇÇÇام ھÇÇÇذا ملحوظÇÇÇاً  وكÇÇÇان  غÇÇÇزة. وقطÇÇÇاع الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي والتأھیÇÇÇل اإلصÇÇÇالح
 اللجنÇÇÇة خÇÇÇالل مÇÇÇن وذلÇÇÇك الداخلیÇÇÇة، وزارةإلÇÇÇى  المنسÇÇÇوبة الجسÇÇÇدیة السÇÇÇالمة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھاكÇÇÇات
 ة.الداخلی وزیر تتبع التي ،أریحا في المشتركة األمنیة

 
 ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة حسب الجھات في سنوات عدة04شكل رقم (ال

 

 
 
 جھÇÇÇÇÇاز بحÇÇÇÇÇق المسÇÇÇÇÇجلة الجسÇÇÇÇÇدیة السÇÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇÇي الحÇÇÇÇÇق انتھاكÇÇÇÇÇات أرقÇÇÇÇÇام ارتفÇÇÇÇÇاع اسÇÇÇÇÇتمرار إن

 الكÇÇÇÇوادر إعÇÇÇÇداد فÇÇÇÇي حقیقیÇÇÇÇة مشÇÇÇÇكالت وجÇÇÇÇودإلÇÇÇÇى  یشÇÇÇÇیر عÇÇÇÇدة، سÇÇÇÇنوات مÇÇÇÇدى علÇÇÇÇى الشÇÇÇÇرطة
 وجÇÇÇÇودإلÇÇÇÇى  إضÇÇÇÇافة عملھÇÇÇÇا، وآلیÇÇÇÇة الجھÇÇÇÇاز داخÇÇÇÇل دالالتاالسÇÇÇÇت محضÇÇÇÇر بإعÇÇÇÇداد المختصÇÇÇÇة
 عÇÇÇÇÇÇدد ارتفÇÇÇÇÇÇاع اسÇÇÇÇÇÇتمرار أن كمÇÇÇÇÇÇا  ألفÇÇÇÇÇÇراده. والمحاسÇÇÇÇÇÇبة المسÇÇÇÇÇÇاءلة بآلیÇÇÇÇÇÇة تتعلÇÇÇÇÇÇق مشÇÇÇÇÇÇكالت
إلÇÇÇى  یؤشÇÇÇر المشÇÇÇتركة، األمنیÇÇÇة اللجنÇÇÇة خÇÇÇالل مÇÇÇن ،الداخلیÇÇÇة وزارةإلÇÇÇى  المنسÇÇÇوبة االنتھاكÇÇÇات

 فÇÇÇي السÇÇÇلیم القÇÇÇانوني لألسÇÇÇاس فتقÇÇÇدت التÇÇÇي اللجنÇÇÇة ھÇÇÇذه فÇÇÇي جÇÇÇدیاً  النظÇÇÇر إلعÇÇÇادة الملحÇÇÇة الحاجÇÇÇة
 الختصاصاتھا. ممارستھا وفي إنشائھا

 
 
 
 
 

 الجسدیة السالمة في الحق لحمایة المتخذة اتجراءواإل والتدابیر السیاسات .2-1-2-3
 أبÇÇÇÇرز مثÇÇÇÇل التعÇÇÇÇذیب، مناھضÇÇÇÇة باتفاقیÇÇÇÇة الملحÇÇÇÇق البروتوكÇÇÇÇولإلÇÇÇÇى  فلسÇÇÇÇطین دولÇÇÇÇة انضÇÇÇÇمام إن

 یعكÇÇÇÇس مÇÇÇÇا الجسÇÇÇÇدیة، السÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق لحمایÇÇÇÇة المتخÇÇÇÇذة اتجÇÇÇÇراءواإل والتÇÇÇÇدابیر السیاسÇÇÇÇات
 تقÇÇÇÇوم أن المتوقÇÇÇÇع ومÇÇÇÇن  فلسÇÇÇÇطین. دولÇÇÇÇة فÇÇÇÇي التعÇÇÇÇذیب لمناھضÇÇÇÇة ةیÇÇÇÇحقیق سیاسÇÇÇÇیة إرادة وجÇÇÇÇود

 تنفیÇÇÇÇÇذاً  اتجÇÇÇÇÇراءواإل التÇÇÇÇÇدابیر مÇÇÇÇÇن العدیÇÇÇÇÇد خÇÇÇÇÇاذباتّ  ،العÇÇÇÇÇام ھÇÇÇÇÇذا خÇÇÇÇÇالل المختصÇÇÇÇÇة السÇÇÇÇÇلطات
 السÇÇالمة فÇÇي الحÇÇق وحمایÇÇة تعÇÇذیبال مÇÇن الوقایÇÇة ،رئیسÇÇي بشÇÇكل ،شÇÇأنھا مÇÇن التÇÇي ،للبروتوكÇÇول
 التعÇÇÇذیب، مÇÇÇن للوقایÇÇÇة مسÇÇÇتقلة وطنیÇÇÇة آلیÇÇÇة إنشÇÇÇاء المتوقعÇÇÇة، اتجÇÇÇراءاإل ھÇÇÇذه وأھÇÇÇم . الجسÇÇÇدیة

 لمراكÇÇÇÇز مفاجئÇÇÇÇة بزیÇÇÇÇارات القیÇÇÇÇام إطÇÇÇÇار فÇÇÇÇي واسÇÇÇÇعة وصÇÇÇÇالحیات اختصاصÇÇÇÇات لھÇÇÇÇا كÇÇÇÇونت
 التعذیب. لمنع الفرعیة المتحدة األمم لجنة مع بالتنسیق التوقیف

 
 الجسدیة السالمة في الحق انتھاكات عن والمحاسبة ساءلةالم .2-1-2-4

 وقطÇÇÇاع الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة مÇÇÇن كÇÇÇل فÇÇÇي األمÇÇÇن ألفÇÇÇراد الجنائیÇÇÇة المسÇÇÇاءلة جھÇÇÇات الھیئÇÇÇة خاطبÇÇÇت
 للمسÇÇÇاءلة إخضÇÇÇاعھم تÇÇÇم الÇÇÇذین األمÇÇÇن أفÇÇÇراد عÇÇÇدد حÇÇÇول الالزمÇÇÇة بالمعلومÇÇÇات لتزویÇÇÇدھا غÇÇÇزة،

 خÇÇÇÇالل الجسÇÇÇÇدیة السÇÇÇÇالمة فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق ھاكÇÇÇÇاً انت تشÇÇÇÇكل أفعÇÇÇÇاالً  ارتكÇÇÇÇابھم عÇÇÇÇن الجنائیÇÇÇÇة والمحاسÇÇÇÇبة
 بوجÇÇÇود الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي العسÇÇÇكري القضÇÇÇاء ھیئÇÇÇة أفÇÇÇادت السÇÇÇیاق، ھÇÇÇذا وفÇÇÇي .2017 العÇÇÇام
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

إن اســتمرار ارتفــاع أرقــام انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املســجلة بحــق جهــاز الرشطــة عــى مــدى ســنوات عــدة، يشــري إىل وجــود 

مشــكالت حقيقيــة يف إعــداد الكــوادر املختصــة بإعــداد محــر االســتدالالت داخــل الجهــاز وآليــة عملهــا، إضافــة إىل وجــود مشــكالت 

تتعلــق بآليــة املســاءلة واملحاســبة ألفــراده.  كــام أن اســتمرار ارتفــاع عــدد االنتهــاكات املنســوبة إىل وزارة الداخليــة، مــن خــالل اللجنــة 

األمنيــة املشــرتكة، يــؤرش إىل الحاجــة امللحــة إلعــادة النظــر جديــاً يف هــذه اللجنــة التــي تفتقــد لأســاس القانــوين الســليم يف إنشــائها ويف 

مامرســتها الختصاصاتهــا.

2-1-2-3. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف السامة الجسدية

ــري واإلجــراءات املتخــذة  ــرز السياســات والتداب ــل أب ــة مناهضــة التعذيــب، مث ــة فلســطني إىل الربوتوكــول امللحــق باتفاقي إن انضــامم دول

لحاميــة الحــق يف الســالمة الجســدية، مــا يعكــس وجــود إرادة سياســية حقيقيــة ملناهضــة التعذيــب يف دولــة فلســطني.  ومــن املتوقــع 

أن تقــوم الســلطات املختصــة خــالل هــذا العــام، باتّخــاذ العديــد مــن التدابــري واإلجــراءات تنفيــذاً للربوتوكــول، التــي مــن شــأنها، بشــكل 

رئيــي، الوقايــة مــن التعذيــب وحاميــة الحــق يف الســالمة الجســدية.  وأهــم هــذه اإلجــراءات املتوقعــة، إنشــاء آليــة وطنيــة مســتقلة 

للوقايــة مــن التعذيــب، تكــون لهــا اختصاصــات وصالحيــات واســعة يف إطــار القيــام بزيــارات مفاجئــة ملراكــز التوقيــف بالتنســيق مــع 

لجنــة األمــم املتحــدة الفرعيــة ملنــع التعذيــب.

2-1-2-4. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف السامة الجسدية

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا باملعلومــات الالزمــة حــول 

عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الســالمة الجســدية 

خــالل العــام 2017. ويف هــذا الســياق، أفــادت هيئــة القضــاء العســكري يف الضفــة الغربيــة بوجــود ثــالث قضايــا تعذيــب مســجلة ضــد 

أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة خــالل هــذا العــام، قضيــة واحــدة متــت إحالتهــا إىل املحكمــة العســكرية املختصــة، وأخــرى تــم حفظهــا لعــدم 

وجــود دليــل، فيــام زالــت قضيــة واحــدة قيــد التحقيــق أمــام النيابــة العامــة العســكرية، كــام أفــادت هيئــة القضــاء العســكري بوجــود 

)16( شــكوى مقدمــة مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســات املجتمــع املــدين قيــد التحقيــق لــدى الجهــات املختصــة دون أن توضــح طبيعــة 
هــذه الشــكاوى وموضوعهــا فيــام إذا كانــت عــن انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية، أو عــن انتهــاك غــريه مــن الحقــوق.124

بينــام أفــاد جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، بأنــه اتّخــذ خــالل هــذا العــام تدابــري مســاءلة إداريــة داخليــة بحــق )58( مــن عنارص 

الجهــاز بعــد ثبــوت ارتكابهــم انتهــاكات للحــق يف الســالمة الجســدية، كــام أحــال الجهــاز )33( مــن عنــارصه بشــأن اّدعــاءات بانتهــاكات 

الحــق يف الســالمة الجســدية إىل املحاكــم العســكرية.125 أمــا يف قطــاع غــزة، فلــم تتلــقَّ الهيئــة ردوداً عــى مراســلتها مــن أي جهــة رســمية 

حــول إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي اتّخــذت بحــق العنــارص األمنيــة املدعــى بارتكابهــا انتهــاكات للحــق يف الســالمة الجســدية.

ــا  ــي رصدته ــاكات الت ــري مــن عــدد االنته ــل بكث ــا أق ــة أنه ــة القضــاء العســكري والرشطــة العام ــواردة مــن هيئ ــام ال ويالحــظ عــى األرق

الهيئــة مــن خــالل شــكاوى املواطنــني ومراســالتها الجهــات املختصــة بشــأنها، وهــذا يــؤرش، عــى الرغــم مــن أهميــة هــذه األرقــام، عــى أن 

املســاءلة واملحاســبة الجنائيــة ألفــراد األمــن عــن االنتهــاكات التــي يرتكبونهــا ليســت كافيــة باملقارنــة مــع عــدد االنتهــاكات املدعــى بهــا.

ــب، وتعمــد عــى  ــراه والتعذي ــات املتهمــني املأخــوذة تحــت اإلك ــم الفلســطينية تعمــد عــى إبطــال اعرتاف ــن أن املحاك وعــى الرغــم م

إثبــات ذلــك يف أحكامهــا ذات الصلــة، فــإن كالً مــن النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، ال تحيــل يف الغالــب أي شــخص عســكري أو أمنــي 

إىل التحقيــق الجنــايئ عــى الرغــم مــن ثبــوت ارتكابــه أفعــاالً تشــكل مساســاً بالحــق يف الســالمة الجســدية مبوجــب حكــم قضــايئ، علــامً 

أن املــادة )54( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة متنــح النائــب العــام، أو أحــد مســاعديه اختصــاص إقامــة الدعــوى الجزائيــة ضــد أعضــاء 

ــام  ــس له ــي، لي ــام أن القضــاء العســكري والنظام ــه أو بســببها.  ك ــة وظيفت ــاء تأدي ــه أثن ــة أو جنحــة وقعــت من ــط القضــايئ لجناي الضب

الصالحيــة مبوجــب القوانــني ســارية املفعــول بالتصــدي لهــذه الحــاالت، وإحالــة مرتكبيهــا إىل جهــات املســاءلة الجنائيــة.  مــع اإلشــارة، هنــا، 

124  رسالة رئيس هيئة القضاء العسكري إىل الهيئة املستقلة رقم )4421( بتاريخ 2017/12/17.

125  رسالة مدير عام الرشطة إىل الهيئة املستقلة رقم )242/15( بتاريخ 2018/1/30.
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إىل تســجيل الهيئــة املســتقلة لحالــة غــري مســبوقة، متثلــت يف إحالــة قــايض صلــح محكمــة رام اللــه، عــدداً مــن أفــراد جهــاز الرشطــة إىل 

النيابــة العامــة العســكرية لوجــود شــبهة بارتكابهــم التعذيــب ضــد متهمــني ماثلــني أمــام املحكمــة، مــا تعتــرب خطــوة جيــدة عــى طريــق 

إعــامل املســاءلة الجنائيــة ضــد املتهمــني بارتــكاب التعذيــب وســوء املعاملــة، إال أن الهيئــة املســتقلة ال يتوفــر لديهــا أي معلومــات حــول 
مــا آل إليــه ملــف اإلحالــة املذكــور أعــاله.126

وتجــدر اإلشــارة، هنــا، إىل أن القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة، قــد نــص رصاحــة عــى خضــوع عنــارص جهــاز الرشطــة لســلطة النيابــة العامــة 

املدنيــة وللمحاكــم النظاميــة فيــام يتعلــق مبســاءلتهم ومحاســبتهم، ومل يســتنِث مــن ذلــك ســوى عنــارص الرشطــة الــذي يرتكبــون جرائــم 

عســكرية، يف تقــدم واضــح عــى الواقــع، حيــث كان يخضــع أفــراد جهــاز الرشطــة، قبــل صــدور هــذا القــرار بقانــون، إىل ســلطة النيابــة 

العامــة العســكرية واملحاكــم العســكرية يف جميــع الجرائــم التــي يرتكبونهــا بــرصف النظــر إن كانــت عســكرية أم ذات طبيعــة مدنيــة، 

وهــذا يعنــي إمكانيــة مســاءلة أفــراد الرشطــة الذيــن يرتكبــون التعذيــب وســوء املعاملــة أمــام املحاكــم املدنيــة، باعتبــار أن التعذيــب وســوء 

املعاملــة، ال يعتــربان مــن الجرائــم العســكرية.

توصيات

مــن خــالل مــا ســبق تقدميــه حــول الحــق يف الســالمة الجســدية يف دولــة فلســطني، فــإن الهيئــة تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة 

لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه، واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:

رضورة توفــري إطــار ترشيعــي يجــرّم التعذيــب واملعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واســتحداث نصــوص قانونيــة رصيحــة 	 

تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التعذيــب، وتســتحدث وســائل إلنصافهــم.

ــة 	  ــه، مبــا يعــزز مــن الرقاب ــوري وتعديالت ــة الث ــون اإلجــراءات الجزائي ــه، وقان ــة وتعديالت ــون اإلجــراءات الجزائي ــل نصــوص قان تعدي

القضائيــة عــى إجــراءات التوقيــف والســالمة الجســدية للمتهمــني.  ومبــا مينــح املحكمــة صالحيــة التصــدي مــن تلقــاء نفســها لحــاالت 

التعذيــب وســوء املعاملــة.

قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، بإحالــة مــن ثبــت تورطهــم يف تعذيــب املتهمــني واملوقوفــني أثنــاء نظــر املحكمــة للقضايــا 	 

إىل التحقيــق الجنــايئ فــوراً.

تفعيــل املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة للمتهمــني بارتــكاب التعذيــب وســوء املعاملــة، بالتحقيــق اإلداري الجــدي، وتوجيــه الجــذاذات 	 

اإلداريــة بحــق مــن يثبــت ارتكابــه للتعذيــب.

2-1-3. الحق يف الحرية واألمان الشخيص

يعــد الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، واحــداً مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي كفلهــا القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقوانــني 

الوطنيــة.  ويشــمل هــذا الحــق، بشــكل رئيــي، عــدم جــواز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفاً، وعــدم جــواز حرمــان أحــد مــن حريتــه 

إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً لإلجــراءات املقــررة فيــه، وحــق 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، عــى أن يكــون لــه دامئــاً حــق الحصــول عــى تعويــض إذا كان ضحيــة 

احتجــاز تعســفي.  إضافــة إىل ذلــك، يشــمل هــذا الحــق، املعاملــة اإلنســانية للمحتجزيــن، والفصــل بــني املحتجزيــن األحــداث وغريهــم مــن 

البالغــني.  يف هــذا البنــد، رصــٌد لحالــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطني خــالل العــام 2017، وذلــك مــن خــالل رصــد 

126  القرار التمهيدي الصادر عن محكمة صلح رام الله يف الدعوى الجزائية رقم )2017/3688( بتاريخ 2017/8/27.



65

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

ــه،  ــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميت املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القانــوين الناظــم للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة علي

إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

2-1-3-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني للحق يف الحرية واألمان الشخيص

تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة رقــم )23( لســنة 2017، الــذي صــدر بتاريــخ 2017/12/26، العديــد مــن األحــكام املتعلقــة بطبيعــة 

جهــاز الرشطــة؛ هيكليتــه واختصاصاتــه ومســاءلة أفــراده ومحاســبتهم، إال أنــه مل ينظــم الصالحيــات القضائيــة املمنوحــة للرشطــة بصفتهــم 

أعضــاء ضبــط قضــايئ، كــام مل ينظــم القــرار بقانــون الصالحيــات التــي تصنــف عــى أنهــا تدابــري وقائيــة، كإثبــات هويــة األشــخاص، والقيــود 

التــي تفرضهــا عــى حريــة الحركــة، والتحفــظ االحــرتازي عــى األشــخاص، واالســتيقاف، والتفتيــش الوقــايئ، والتحفــظ عــى املضبوطــات، 

وهــي صالحيــات عــى صلــة وثيقــة ومبــارشة بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.

كــام شــهد العــام 2017 إصــدار القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، الــذي تضمــن العديــد مــن األحــكام 

التــي مــن شــأنها تهديــد الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص للمواطنــني، دون وجــود رقابــة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة عــى اإلجــراءات 

التــي تتخذهــا النيابــة العامــة يف هــذا اإلطــار، فقــد منــح القــرار بقانــون النيابــة العامــة صالحيــة يف إجــراءات تفتيــش األجهــزة اإللكرتونيــة 

وأنظمــة املعلومــات، والحصــول عــى كلــامت املــرور دون اشــرتاط إذن صــادر عــن محكمــة مســتقلة ومحايــدة، كــام أنــه أتــاح للنيابــة 

العامــة مراقبــة االتصــاالت واملحادثــات الســلكية والالســلكية واإللكرتونيــة يف جميــع الجرائــم التــي ينــص عليهــا، يف تراجــع واضــح للضامنات 

املقــررة يف املــادة )51( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، التــي تشــرتط، للقيــام بهــذه املراقبــة، إذنــاً مــن قــايض الصلــح بنــاًء عــى طلــب 

مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه، وليــس للنيابــة العامــة فقــط، وأن تقتــرص املراقبــة يف الجرائــم الخطــرية )جنايــات وجنــح ال تقــل 

عقوبتهــا عــن ســنة(.

وباســتثناء هــذا التغيــري، مل تُجــِر دولــة فلســطني أي تعديــالت عــى الترشيعــات ســارية املفعــول أو ســن ترشيعــات جديــدة مــن شــأنها 

ــة  ــة عليهــا بإنفــاذ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــة واألمــان الشــخيص، وفــق االلتزامــات املرتتب ــة الحــق يف الحري ــز وحامي تعزي

والسياســية يف ترشيعاتهــا الوطنيــة.  وبالتــايل، بقيــت نصــوص القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، 

وقانــون حاميــة األحــداث، وقانــون اإلصــالح والتأهيــل وتعديالتــه، وقوانــني العقوبــات ســارية املفعــول وتعديالتهــا، هــي املظلــة القانونيــة 
الوطنيــة الرئيســية لحاميــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطني.127

إضافــًة إىل ذلــك، اســتمر رسيــان قانــون منــع الجرائــم األردين لســنة 1954 يف الضفــة الغربيــة، الــذي ميثــل انتقاصــاً واضحــاً للحــق يف الحريــة 

واألمــان الشــخيص، مــن خــالل نصــه عــى إمكانيــة توقيــف األشــخاص مبوجــب قــرارات إداريــة وليســت قضائيــة، بداعــي املحافظــة عــى 

األمــن والنظــام العــام، دون أن يحــدد معيــاراً أو تعريفــاً واضحــاً للمقصــود بهــام.  كــام أن الترشيعــات ســارية املفعــول، مــا زالــت تفتقــد 
لنصــوص تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا االحتجــاز التعســفي.128

2-1-3-2. انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة مــا مجموعــه )1595( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )843( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

و)752( يف قطــاع غــزة، تضمنــت هــذه الشــكاوى )1721( اّدعــاًء بانتهــاك للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )887( انتهــاكاً يف 

127  وعــى الرغــم مــن الحاميــة الجيــدة التــي توفرهــا نصــوص قانــون اإلجــراءات الجزائيــة للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص بشــكل عــام، فــإن املــادة )137( مــن القانــون بعــد تعديلهــا العــام 2014، عــى ســبيل 
املثــال، انتقصــت، بشــكل واضــح، مــن حــق املتهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بنصهــا عــى أن القاعــدة العامــة يف نظــر طلــب اإلفــراج بكفالــة، هــي نظــره تدقيقــاً دون اشــرتاط حضــور املتهــم، واســتثناًء 

ينظــر الطلــب مرافعــًة، األمــر الــذي يــؤدي إىل إضعــاف الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية إجــراءات التوقيــف وقانونيتهــا.

128  يذكــر هنــا أن املــادة )32( مــن القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، تنــص عــى ضــامن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعويضــاً عــاداًل ملــن وقــع عليــه الــرر نتيجــة االعتــداء عــى أيٍّ 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 واألمــن الشــخيص، باعتبــار نصــه عــى 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 واألمــن الشــخيص.
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الضفــة الغربيــة، و)834( يف قطــاع غــزة.129 ومبقارنــة أعــداد االنتهــاكات التــي تضمنتهــا شــكاوى املواطنــني هــذا العــام مــع العــام 2016، 

يالحــظ ارتفــاع االنتهــاكات املدعــى بهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث اشــتملت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل 

العــام الســابق عــى )1564( انتهــاكاً مدعــى بــه.

الشكل رقم )05(: توزيع انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص خال سنوات عدة

ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

بــرزت مــن خــالل شــكاوى املواطنــني التــي تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك حقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص خــالل هــذا العــام أمنــاط 

عــدة النتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، متثــل أبرزهــا يف اآليت: االحتجــاز التعســفي، الــذي يشــمل االحتجــاز دون مذكــرة توقيــف 

قانونيــة، واالحتجــاز دون عــرض املتهــم عــى الجهــات القضائيــة املختصــة، االحتجــاز عــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، االحتجــاز بقــرار 

مــن مرجــع غــري مختــص )التوقيــف اإلداري والتوقيــف عــى ذمــة القضــاء العســكري، والتوقيــف عــى الذمــم بشــكل عــام، كذمــة رئيــس 

الجهــاز أو رئيــس الــوزراء(، تفتيــش املســاكن بــدون مذكــرة قانونيــة، عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن،130 عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم 

باإلفــراج عــن املوقوفــني بكفالــة أو بدونهــا.

ويف هــذا اإلطــار، ســجلت الهيئــة )808( حــاالت احتجــاز تعســفي مــن مجمــل انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )483( 

ــة، بواقــع )35( يف  ــة لتفتيــش املســاكن دون مذكــرة قانوني ــة،131 و)325( يف قطــاع غــزة.  فيــام ســجلت )72( حال ــة يف الضفــة الغربي حال

الضفــة الغربيــة، و)37( يف قطــاع غــزة، و)744( حالــة عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن، بواقــع )288( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)456( 

ــراج الفــوري عــن املوقوفــني، بواقــع )81( يف الضفــة  ــرارات املحاكــم باإلف ــذ ق ــة عــدم تنفي ــة يف قطــاع غــزة، كــام ســجلت )97( حال حال

الغربيــة، و)16( حالــة يف قطــاع غــزة.

وتجــدر اإلشــارة، هنــا، إىل مالحظــة الهيئــة يف العديــد مــن القضايــا، وبخاصــة قضايــا املوقوفــني عــى خلفيــة سياســية، أنــه يجــري طلــب 

129  يتم تفسري زيادة عدد االّدعاءات بانتهاكات عن عدد الشكاوى، بأن األخرية قد تتضمن أكر من انتهاك مدعى به.

130  ويشــمل عــدم احــرتام حقــوق النــزالء: الحجــز يف غــري األماكــن املحــددة قانونــاً، أو عــدم الفصــل بــني النــزالء األحــداث وغريهــم مــن البالغــني، أو تــردي الظــروف املعيشــية داخــل مراكــز االحتجــاز، أو عــدم 
تقديــم العنايــة الصحيــة الالزمــة.

	13147  منها )96( حالة توقيف عى ما يسمى بذمة املحافظ.
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 الوطنیÇÇÇÇة القانونیÇÇÇÇة المظلÇÇÇÇة ھÇÇÇÇي وتعÇÇÇÇدیالتھا، المفعÇÇÇÇول سÇÇÇÇاریة العقوبÇÇÇÇات وقÇÇÇÇوانین وتعدیالتÇÇÇÇھ،
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 الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي 1954 لسÇÇÇÇنة األردنÇÇÇÇي الجÇÇÇÇرائم منÇÇÇÇع قÇÇÇÇانون سÇÇÇÇریان اسÇÇÇÇتمر ذلÇÇÇÇك،إلÇÇÇÇى  إضÇÇÇÇافةً 
 نصÇÇÇھ خÇÇÇالل مÇÇÇن الشخصÇÇÇي، واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي للحÇÇÇق واضÇÇÇحاً  انتقاصÇÇÇاً  یمثÇÇÇل الÇÇÇذي الغربیÇÇÇة،
 المحافظÇÇÇة بÇÇÇداعي قضÇÇÇائیة، ولیسÇÇÇت إداریÇÇÇة قÇÇÇرارات بموجÇÇÇب األشÇÇÇخاص توقیÇÇÇف إمكانیÇÇÇة علÇÇÇى
 أن كمÇÇÇا  بھمÇÇÇا. للمقصÇÇÇود اً واضÇÇÇح اً تعریفÇÇÇ أو اً معیÇÇÇار یحÇÇÇدد أن دون لعÇÇÇام،ا والنظÇÇÇام األمÇÇÇن علÇÇÇى

 لضÇÇÇÇحایا العÇÇÇÇادل بÇÇÇÇالتعویض تلÇÇÇÇزم لنصÇÇÇÇوص تفتقÇÇÇÇد زالÇÇÇÇت مÇÇÇÇا المفعÇÇÇÇول، سÇÇÇÇاریة التشÇÇÇÇریعات
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 الجغرافي وتوزیعھا الشكاوى عددأوالً. 
 واألمÇÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇÇة فÇÇÇÇÇي الحÇÇÇÇÇق انتھÇÇÇÇÇاك حÇÇÇÇÇول شÇÇÇÇÇكوى )1595( مجموعÇÇÇÇÇھ مÇÇÇÇÇا الھیئÇÇÇÇÇة تلقÇÇÇÇÇت

 تضÇÇÇÇمنت ،غÇÇÇÇزة قطÇÇÇÇاع فÇÇÇÇي )752و( ،الغربیÇÇÇÇة الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي شÇÇÇÇكوى )843( بواقÇÇÇÇع الشخصÇÇÇÇي،
 )887( بواقÇÇÇع الشخصÇÇÇي، واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي للحÇÇÇق بانتھÇÇÇاك عÇÇÇاءً ادّ  )1721( الشÇÇÇكاوى ھÇÇÇذه

ÇÇÇÇي اً انتھاكÇÇÇÇفة فÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇي )834و( الغربیÇÇÇÇاع فÇÇÇÇزة. قطÇÇÇÇةوبمق 129غÇÇÇÇداد ارنÇÇÇÇات أعÇÇÇÇي االنتھاكÇÇÇÇالت 
 المÇÇÇدعى االنتھاكÇÇÇات ارتفÇÇÇاع یالحÇÇÇظ ،2016 العÇÇÇام مÇÇÇع العÇÇÇام ھÇÇÇذا المÇÇÇواطنین شÇÇÇكاوى تضÇÇÇمنتھا

 خÇÇالل الھیئÇÇة تلقتھÇÇا التÇÇي الشÇÇكاوى اشÇÇتملت حیÇÇث ،غÇÇزة وقطÇÇاع الغربیÇÇة الضÇÇفة مÇÇن كÇÇل فÇÇي بھÇÇا
 بھ. مدعى اً انتھاك )1564( على السابق العام

 
 ھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي خالل سنوات عدة): توزیع انت05الشكل رقم (

 

 
 

 الشكاوى حسب االنتھاكات أنماط .ثانیاً 
 الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي حقھÇÇÇÇم انتھÇÇÇÇاك حÇÇÇÇول الھیئÇÇÇÇة تلقتھÇÇÇÇا التÇÇÇÇي المÇÇÇÇواطنین شÇÇÇÇكاوى خÇÇÇÇالل مÇÇÇÇن بÇÇÇÇرزت
 الشخصÇÇي، واألمÇÇان الحریÇÇة فÇÇي الحÇÇق النتھÇÇاك عÇÇدة أنمÇÇاط العÇÇام ھÇÇذا خÇÇالل الشخصÇÇي واألمÇÇان
 توقیÇÇÇÇف مÇÇÇÇذكرة دون االحتجÇÇÇÇاز یشÇÇÇÇمل الÇÇÇÇذي التعسÇÇÇÇفي، االحتجÇÇÇÇاز اآلتÇÇÇÇي: فÇÇÇÇي أبرزھÇÇÇÇا تمثÇÇÇÇل
 علÇÇÇى االحتجÇÇÇاز المختصÇÇÇة، القضÇÇÇائیة الجھÇÇÇات علÇÇÇى المÇÇÇتھم عÇÇÇرض دون واالحتجÇÇÇاز ،قانونیÇÇÇة
 اإلداري (التوقیÇÇÇف مخÇÇÇتص غیÇÇÇر مرجÇÇÇع مÇÇÇن بقÇÇÇرار االحتجÇÇÇاز والتعبیÇÇÇر، الÇÇÇرأي حریÇÇÇة خلفیÇÇÇة

 رئÇÇÇÇیس كذمÇÇÇÇة عÇÇÇÇام، بشÇÇÇÇكل الÇÇÇÇذمم علÇÇÇÇى والتوقیÇÇÇÇف العسÇÇÇÇكري، القضÇÇÇÇاء ذمÇÇÇÇة علÇÇÇÇى والتوقیÇÇÇÇف

																																																													
) من القانون بعد 137ص قانون اإلجراءات الجزائیة للحق في الحریة واألمان الشخصي بشكل عام، فإن المادة (وعلى الرغم من الحمایة الجیدة التي توفرھا نصو 127

، على سبیل المثال، انتقصت، بشكل واضح، من حق المتھم في الحریة واألمان الشخصي، بنصھا على أن القاعدة العامة في نظر طلب اإلفراج 2014تعدیلھا العام 
لتوقیف اتدقیقاً دون اشتراط حضور المتھم، واستثناًء ینظر الطلب مرافعةً، األمر الذي یؤدي إلى إضعاف الرقابة القضائیة على دستوریة إجراءات  بكفالة، ھي نظره

 وقانونیتھا.
اء عادالً لمن وقع علیھ الضرر نتیجة االعتد) من القانون األساسي المعدل وتعدیالتھ، تنص على ضمان السلطة الوطنیة الفلسطینیة تعویضاً 32یذكر ھنا أن المادة ( 128

قم الفات المدنیة االنتدابي رعلى أّيٍ من الحریات الشخصیة، أو حرمة الحیاة الخاصة لإلنسان، وغیرھا من الحقوق والحریات التي یكفلھا القانون.  كما أن قانون المخ
اع غزة، قد یصلح أساساً قانونیاً للتعویض عن الضرر الناتج عن انتھاكات الحریة الشخصیة وتعدیالتھ، والساري المفعول في الضفة الغربیة وقط 1944) لسنة 36(

شكل واضح، یضمن، ب واألمن الشخصي، باعتبار نصھ على قواعد المسؤولیة التقصیریة.  ومع ذلك، فال بد من تشریع خاص أو تعدیل خاص لقانون المخالفات المدنیة
 الحریة واألمن الشخصي.التعویض لضحایا انتھاك الحق في 

 یتم تفسیر زیادة عدد االدّعاءات بانتھاكات عن عدد الشكاوى، بأن األخیرة قد تتضمن أكثر من انتھاك مدعى بھ. 129
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

متديــد توقيفهــم مــن قبــل النيابــة العامــة، واســتجابة املحاكــم لهــذه الطلبــات بشــكل واســع، وإصــدار قــرارات بتمديــد التوقيــف ملــدة ال 

تقــل يف الغالــب عــن خمســة عــرش يومــاً، عــى نحــو يتجــاوز مــربرات متديــد التوقيــف والحبــس االحتياطــي، األمــر الــذي قــد ترقــى معــه 

ــاً ليــس أكــر، يتخــذ إذا توفــرت  ــه إجــراء تحفظي ــدالً مــن كون ــة ب هــذه اإلجــراءات إىل االحتجــاز التعفــي، وإىل جعلهــا التوقيــف عقوب

مجموعــة مــن املــربرات، كالخشــية مــن عبــث املتهــم باألدلــة، أو التواصــل مــع رشكائــه.

الشكل رقم )06(: توزيع أمناط انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص

ثالثاً. الفئات الضحايا حسب الشكاوى

طالــت انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص الفئــات املجتمعيــة كافــة، حيــث تضمنــت الشــكاوى اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف 

الحريــة واألمــان الشــخيص لفئــة البالغــني مــن الذكــور واإلنــاث عــى حــد ســواء، إضافــة إىل انتهــاكات لفئــة األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث 

أيضــاً.  فمــن بــني )1595( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص تلقتهــا الهيئــة هــذا العــام، بــرز منهــا )41( شــكوى 

ــة واألمــان  ــة، و)32( شــكوى يف قطــاع غــزة.  وقــد بلغــت شــكاوى انتهــاك الحــق يف الحري ــاث، بواقــع )9( شــكاوى يف الضفــة الغربي إلن

ــة واألمــان  ــاكاً للحــق يف الحري الشــخيص لأطفــال خــالل هــذا العــام )106( شــكاوى مــن مجمــل الشــكاوى، اشــتملت عــى )115( انته

ــة عــدم احــرتام حقــوق  ــة، و)93( حال الشــخيص لأطفــال.  وتنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــني االحتجــاز التعســفي بـــ )27( حال

النــزالء، الســيام الفصــل بينهــم وبــني غريهــم مــن النــزالء البالغــني.  وتــرتاوح أعــامر معظــم هــؤالء األطفــال مــن 14 عامــاً إىل مــا دون 18 

عامــاً.

تــؤرش النســب الســابقة عــى خطــورة وضــع الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لأطفــال يف فلســطني بشــكل عــام، الذيــن يجــب أن يحظــوا 

ــل  مبعاملــة خاصــة وفضــى مــن قبــل الحكومــات، وفــق املعايــري الدوليــة، والقوانــني الوطنيــة، وبخاصــة قانــون حاميــة األحــداث، الــذي فصَّ

يف اإلجــراءات والتدابــري املتخــذة يف مواجهــة الطفــل املحتجــز، أو الــذي عــى خــالف مــع القانــون، وعــزز مــن حاميتــه، مبــا ينســجم إىل حــد 

كبــري مــع املعايــري الدوليــة يف هــذا املجــال.

48	
	

 حقÇÇÇÇوق احتÇÇÇÇرام عÇÇÇÇدم قانونیÇÇÇÇة، مÇÇÇÇذكرة بÇÇÇÇدون المسÇÇÇÇاكن تفتÇÇÇÇیش )،الÇÇÇÇوزراء رئÇÇÇÇیس أو الجھÇÇÇÇاز
 بدونھا. أو بكفالة الموقوفین عن باإلفراج المحاكم قرارات تنفیذ عدم 130المحتجزین،

 
 حÇÇÇقال انتھاكÇÇÇات مجمÇÇÇل مÇÇÇن تعسÇÇÇفي احتجÇÇÇاز تحÇÇÇاال )808( الھیئÇÇÇة سÇÇÇجلت اإلطÇÇÇار، ھÇÇÇذا وفÇÇÇي
 فÇÇÇÇي )325و( 131الغربیÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي حالÇÇÇÇة )483( بواقÇÇÇÇع الشخصÇÇÇÇي، واألمÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي

 فÇÇÇي )35( بواقÇÇÇع قانونیÇÇÇة، مÇÇÇذكرة دون المسÇÇÇاكن لتفتÇÇÇیش حالÇÇÇة )72( سÇÇÇجلت فیمÇÇÇا  غÇÇÇزة. قطÇÇÇاع
 المحتجÇÇÇÇزین، حقÇÇÇÇوق احتÇÇÇÇرام عÇÇÇÇدم حالÇÇÇÇة )744و( ،غÇÇÇÇزة قطÇÇÇÇاع فÇÇÇÇي )37و( الغربیÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇفة
 )97( سÇÇÇجلت كمÇÇÇا غÇÇÇزة، قطÇÇÇاع فÇÇÇي حالÇÇÇة )456و( ربیÇÇÇة،الغ الضÇÇÇفة فÇÇÇي ةحالÇÇÇ )288( بواقÇÇÇع
 الضÇÇÇفة فÇÇÇي )81( بواقÇÇÇع الموقÇÇÇوفین، عÇÇÇن الفÇÇÇوري بÇÇÇاإلفراج المحÇÇÇاكم قÇÇÇرارات تنفیÇÇÇذ عÇÇÇدم حالÇÇÇة

 غزة. قطاع في حالة )16و( الغربیة،
 

 قضÇÇÇÇÇایا وبخاصÇÇÇÇÇة القضÇÇÇÇÇایا، مÇÇÇÇÇن العدیÇÇÇÇÇد فÇÇÇÇÇي الھیئÇÇÇÇÇة مالحظÇÇÇÇÇةإلÇÇÇÇÇى  ،ھنÇÇÇÇÇا ،اإلشÇÇÇÇÇارة وتجÇÇÇÇÇدر
 العامÇÇÇÇة، النیابÇÇÇÇة قبÇÇÇÇل مÇÇÇÇن تÇÇÇÇوقیفھم تمدیÇÇÇÇد طلÇÇÇÇب یجÇÇÇÇري أنÇÇÇÇھ یة،سیاسÇÇÇÇ خلفیÇÇÇÇة علÇÇÇÇى الموقÇÇÇÇوفین
 تقÇÇÇل ال لمÇÇÇدة التوقیÇÇÇف بتمدیÇÇÇد قÇÇÇرارات وإصÇÇÇدار واسÇÇÇع، بشÇÇÇكل الطلبÇÇÇات لھÇÇÇذه المحÇÇÇاكم واسÇÇÇتجابة

 والحÇÇÇÇبس التوقیÇÇÇÇف تمدیÇÇÇÇد مبÇÇÇÇررات یتجÇÇÇÇاوز نحÇÇÇÇو علÇÇÇÇى یومÇÇÇÇاً، عشÇÇÇÇر خمسÇÇÇÇة عÇÇÇÇن الغالÇÇÇÇب فÇÇÇÇي
 جعلھÇÇÇاإلÇÇÇى و ،يتعفسÇÇÇال االحتجÇÇÇازإلÇÇÇى  اتجÇÇÇراءاإل ھÇÇÇذه معÇÇÇھ ترقÇÇÇى قÇÇÇد الÇÇÇذي األمÇÇÇر االحتیÇÇÇاطي،
 مÇÇÇن مجموعÇÇÇة تÇÇÇوفرت إذا یتخÇÇÇذ أكثÇÇÇر، لÇÇÇیس اً تحفظیÇÇÇإجÇÇÇراء  كونÇÇÇھ مÇÇÇن بÇÇÇدالً  عقوبÇÇÇة التوقیÇÇÇف
 شركائھ. مع التواصل أو ،باألدلة المتھم عبث من كالخشیة المبررات،

 
 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي06الشكل رقم (

 

 
 

 الشكاوى حسب الضحایا الفئات .ثالثاً 
 تضÇÇÇمنت حیÇÇÇث كافÇÇÇة، المجتمعیÇÇÇة الفئÇÇÇات الشخصÇÇÇي واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھاكÇÇÇات طالÇÇÇت

 الÇÇÇذكور مÇÇÇن البÇÇÇالغین لفئÇÇÇة الشخصÇÇÇي واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق بانتھÇÇÇاك عÇÇÇاءاتادّ  الشÇÇÇكاوى
 فمÇÇن  أیضÇÇاً. واإلنÇÇاث الÇÇذكور مÇÇنطفÇÇال األ لفئÇÇة انتھاكÇÇاتإلÇÇى  إضÇÇافة سÇÇواء، حÇÇد علÇÇى واإلنÇÇاث

 ھÇÇÇذا الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا الشخصÇÇÇي واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھÇÇÇاك حÇÇÇول شÇÇÇكوى )1595( بÇÇÇین
 )32و( الغربیÇÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇÇفة فÇÇÇÇÇي شÇÇÇÇÇكاوى )9( بواقÇÇÇÇÇع إلنÇÇÇÇÇاث، شÇÇÇÇÇكوى )41( منھÇÇÇÇÇا بÇÇÇÇÇرز العÇÇÇÇÇام،
 الشخصÇÇÇي واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھÇÇÇاك شÇÇÇكاوى بلغÇÇÇت وقÇÇÇد  غÇÇÇزة. قطÇÇÇاع فÇÇÇي شÇÇÇكوى

 اً انتھاكÇÇÇ )115( علÇÇÇى اشÇÇÇتملت الشÇÇÇكاوى، مجمÇÇÇل مÇÇÇن ىواشÇÇÇك )106( العÇÇÇام ھÇÇÇذا خÇÇÇاللطفÇÇÇال لأل
 بÇÇÇÇین مÇÇÇÇا االنتھاكÇÇÇÇات ھÇÇÇÇذه أنمÇÇÇÇاط تنوعÇÇÇÇتو  .طفÇÇÇÇاللأل الشخصÇÇÇÇي واألمÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق

 الفصÇÇÇل السÇÇÇیما ،النÇÇÇزالء حقÇÇÇوق احتÇÇÇرام عÇÇÇدم حالÇÇÇة )93و( حالÇÇÇة، )27( بÇÇÇـ التعسÇÇÇفي االحتجÇÇÇاز
 14 مÇÇÇنطفÇÇÇال األ ھÇÇÇؤالء ممعظÇÇÇ أعمÇÇÇار وتتÇÇÇراوح  البÇÇÇالغین. النÇÇÇزالء مÇÇÇن غیÇÇÇرھم وبÇÇÇین بیÇÇÇنھم
 .اً عام 18 دون ماإلى  اً عام

 

 فÇÇÇيطفÇÇÇال لأل الشخصÇÇÇي واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق وضÇÇÇع خطÇÇÇورة علÇÇÇى السÇÇÇابقة النسÇÇÇب تؤشÇÇÇر
 الحكومÇÇÇات، قبÇÇÇل مÇÇÇن وفضÇÇÇلى خاصÇÇÇة بمعاملÇÇÇة یحظÇÇÇوا أن یجÇÇÇب الÇÇÇذین عÇÇÇام، بشÇÇÇكل فلسÇÇÇطین
ÇÇÇل الÇÇÇذي األحÇÇÇداث، حمایÇÇÇة قÇÇÇانون وبخاصÇÇÇة الوطنیÇÇÇة، والقÇÇÇوانین الدولیÇÇÇة، المعÇÇÇاییر وفÇÇÇق  فÇÇÇي فصَّ

																																																													
ي الظروف المعیشیة تردویشمل عدم احترام حقوق النزالء: الحجز في غیر األماكن المحددة قانوناً، أو عدم الفصل بین النزالء األحداث وغیرھم من البالغین، أو  130

 داخل مراكز االحتجاز، أو عدم تقدیم العنایة الصحیة الالزمة.
 ) حالة توقیف على ما یسمى بذمة المحافظ.96منھا ( 131
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

أنثى حدث/ الفصل بني األحداث والبالغني

أنــا الطفلــة النزيلــة )-( أبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً، نزيلــة يف ســجن أنصــار، بتاريــخ 2016/10/9 تــم احتجــازي يف 

ســجن أنصــار عــى خلفيــة قضيــة رسقــة، بعــد أن تــم تحويــيل مــن قبــل مركــز الرشطــة، علــامً أين طفلــة صغــرية وال 

يوجــد مــكان مخصــص الحتجــازي، حيــث جميــع املتواجديــن يف الســجن أكــرب منــي ســناً، وعــى قضايــا مختلفــة، 

إضافــة إىل أنــه تــم وضعــي داخــل الغرفــة االنفراديــة مــدة 10 أيــام مــن ِقبــل إدارة ســجن أنصــار بســبب قيامــي 

بتمزيــق يــدي.  وأثنــاء تواجــدي يف الحبــس االنفــرادي، تــم منعــي مــن دخــول الحــامم وقضــاء حاجتــي مــا اضطرين 

إىل التبــول عــى نفــي طــوال فــرتة احتجــازي، ومنعــي مــن رشب املــاء وعــدم إحضــاره يل إال بفــرتات متقطعــة.  

لذلــك، أتوجــه للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بشــكوى ضــد إدارة ســجن أنصــار بســبب عــدم فصــيل عــن باقــي 

ــخ  ــذ تاري ــام يف ظــروف معيشــية ســيئة من ــرادي مــدة 10 أي ــس االنف النســاء املحتجــزات، ووضعــي داخــل الحب

.2016/10/9

الشكل رقم )07(: توزيع شكاوى الحق يف الحرية واألمان الشخيص حسب الفئات الضحايا

رابعاً. جهات االنتهاك حسب الشكاوى

يعتــرب جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة أكــر الجهــات الرســمية )األمنيــة واملدنيــة( انتهــاكاً لحــق املواطنــني يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث 

ســجلت الهيئــة )458( اّدعــاًء بانتهــاك ضــد هــذا الجهــاز، و)101( انتهــاكاً مدعــى بــه ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، و)182( ضــد جهــاز 

األمــن الداخــيل، كــام ســجلت الهيئــة )74( انتهــاكاً مدعــى بــه ضــد الرشطــة العســكرية.  أمــا يف الضفــة الغربيــة، فمثــل جهــاز الرشطــة 

العامــة، أيضــاً، أكــر الجهــات األمنيــة انتهــاكاً لحــق املواطنــني يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث ســجلت الهيئــة )200( انتهــاك مدعــى 

بــه ضــد هــذا الجهــاز، تــاله جهــاز املخابــرات العامــة بـــ )189(، ثــم جهــاز األمــن الوقــايئ بـــ )183(، و)103( انتهــاكات مدعــى بهــا مــن قبــل 

الحــكام اإلداريــني )املحافظــني( يف الضفــة الغربيــة.  وكان ملحوظــاً هــذا العــام، ارتفــاُع عــدد انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص 

املنســوبة إىل وزارة الداخليــة، وذلــك مــن خــالل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا، التــي تتبــع وزيــر الداخليــة، حيــث ســجلت الهيئــة 

)79( انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، كان مــن أبــرز هــذه االنتهــاكات اعتقــال املحامــي محمــد 

حســني بتاريــخ 2017/11/8 مــن أمــام قــايض صلــح نابلــس مــن قبــل عنــارص أمنيــة بــزي مــدين، ثــم اقتيــاده إىل مقــر اللجنــة األمنيــة يف 

أريحــا قبــل اإلفــراج عنــه بعدهــا بثالثــة أيــام.
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 مÇÇÇÇÇع خÇÇÇÇÇالف علÇÇÇÇÇى الÇÇÇÇÇذي أو ،المحتجÇÇÇÇÇز الطفÇÇÇÇÇل مواجھÇÇÇÇÇة فÇÇÇÇÇي المتخÇÇÇÇÇذة والتÇÇÇÇÇدابیر اتجÇÇÇÇÇراءاإل
 المجال. ھذا في الدولیة المعاییر مع كبیر حدإلى  ینسجم بما حمایتھ، من وعزز القانون،

 
 أنثى حدث/ الفصل بین األحداث والبالغین

 9/10/2016عامÇÇÇاً، نزیلÇÇÇة فÇÇÇي سÇÇÇجن أنصÇÇÇار، بتÇÇÇاریخ  15) أبلÇÇÇغ مÇÇÇن العمÇÇÇر -أنÇÇÇا الطفلÇÇÇة النزیلÇÇÇة (
تÇÇÇم احتجÇÇÇازي فÇÇÇي سÇÇÇجن أنصÇÇÇار علÇÇÇى خلفیÇÇÇة قضÇÇÇیة سÇÇÇرقة، بعÇÇÇد أن تÇÇÇم تحÇÇÇویلي مÇÇÇن قبÇÇÇل مركÇÇÇز 

حیÇÇÇÇÇث جمیÇÇÇÇÇع  ،نÇÇÇÇÇي طفلÇÇÇÇÇة صÇÇÇÇÇغیرة وال یوجÇÇÇÇÇد مكÇÇÇÇÇان مخصÇÇÇÇÇص الحتجÇÇÇÇÇازيأالشÇÇÇÇÇرطة، علمÇÇÇÇÇاً 
وضÇÇÇعي داخÇÇÇل  نÇÇÇھ تÇÇÇمأوعلÇÇÇى قضÇÇÇایا مختلفÇÇÇة، إضÇÇÇافة إلÇÇÇى  ،كبÇÇÇر منÇÇÇي سÇÇÇناً أالمتواجÇÇÇدین فÇÇÇي السÇÇÇجن 
وأثنÇÇÇاء  . أیÇÇÇام مÇÇÇن قِبÇÇÇل إدارة سÇÇÇجن أنصÇÇÇار بسÇÇÇبب قیÇÇÇامي بتمزیÇÇÇق یÇÇÇدي 10الغرفÇÇÇة االنفرادیÇÇÇة مÇÇÇدة 

تÇÇÇم منعÇÇÇي مÇÇÇن دخÇÇÇول الحمÇÇÇام وقضÇÇÇاء حÇÇÇاجتي مÇÇÇا اضÇÇÇطرني إلÇÇÇى  ،تواجÇÇÇدي فÇÇÇي الحÇÇÇبس االنفÇÇÇرادي
التبÇÇÇÇول علÇÇÇÇى نفسÇÇÇÇي طÇÇÇÇوال فتÇÇÇÇرة احتجÇÇÇÇازي، ومنعÇÇÇÇي مÇÇÇÇن شÇÇÇÇرب المÇÇÇÇاء وعÇÇÇÇدم إحضÇÇÇÇاره لÇÇÇÇي إال 

أتوجÇÇÇھ للھیئÇÇÇة المسÇÇÇتقلة لحقÇÇÇوق اإلنسÇÇÇان بشÇÇÇكوى ضÇÇÇد إدارة سÇÇÇجن أنصÇÇÇار  ،لÇÇÇذلك عÇÇÇة. بفتÇÇÇرات متقط
أیÇÇÇام  10ووضÇÇÇعي داخÇÇÇل الحÇÇÇبس االنفÇÇÇرادي مÇÇÇدة  ،بسÇÇÇبب عÇÇÇدم فصÇÇÇلي عÇÇÇن بÇÇÇاقي النسÇÇÇاء المحتجÇÇÇزات

 .9/10/2016في ظروف معیشیة سیئة منذ تاریخ 
 
 

 الفئات الضحایا ): توزیع شكاوى الحق في الحریة واألمان الشخصي حسب07الشكل رقم (
 

 
 
 
 

 الشكاوى حسب االنتھاك جھاترابعاً. 
 لحÇÇÇق انتھاكÇÇÇاً  والمدنیÇÇÇة) (األمنیÇÇÇة الرسÇÇÇمیة الجھÇÇÇات أكثÇÇÇر غÇÇÇزة قطÇÇÇاع فÇÇÇي الشÇÇÇرطة جھÇÇÇاز یعتبÇÇÇر

 ضÇÇÇد بانتھÇÇÇاك عÇÇÇاءً ادّ  )458( الھیئÇÇÇة سÇÇÇجلت حیÇÇÇث الشخصÇÇÇي، واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي المÇÇÇواطنین
 ضÇÇÇÇد )182و( والتأھیÇÇÇÇل، اإلصÇÇÇÇالح كÇÇÇÇزمرا ضÇÇÇÇد بÇÇÇÇھ مÇÇÇÇدعى انتھاكÇÇÇÇاً  )101و( الجھÇÇÇÇاز، ھÇÇÇÇذا
  العسÇÇÇكریة. الشÇÇÇرطة ضÇÇÇد بÇÇÇھ مÇÇÇدعى انتھاكÇÇÇاً  )74( الھیئÇÇÇة سÇÇÇجلت كمÇÇÇا الÇÇÇداخلي، األمÇÇÇن جھÇÇÇاز
 نتھاكÇÇÇاً ا األمنیÇÇÇة الجھÇÇÇات أكثÇÇÇر ،أیضÇÇÇاً  ،العامÇÇÇة الشÇÇÇرطة جھÇÇÇاز مثÇÇÇلف الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي أمÇÇÇا
 مÇÇÇدعى نتھÇÇÇاكا )200( الھیئÇÇÇة سÇÇÇجلت حیÇÇÇث الشخصÇÇÇي، واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي المÇÇÇواطنین لحÇÇÇق
 بÇÇÇـ الوقÇÇÇائي األمÇÇÇن جھÇÇÇاز ثÇÇÇم )،189( بÇÇÇـ العامÇÇÇة المخÇÇÇابرات جھÇÇÇاز تÇÇÇاله الجھÇÇÇاز، ھÇÇÇذا ضÇÇÇد بÇÇÇھ

 الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي (المحÇÇÇÇافظین) اإلداریÇÇÇÇین ماالحكÇÇÇÇ قبÇÇÇÇل مÇÇÇÇن ابھÇÇÇÇ مÇÇÇÇدعىت انتھاكÇÇÇÇا )103و( )،183(
 واألمÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق انتھاكÇÇÇÇات عÇÇÇÇدد ارتفÇÇÇÇاعُ  ،العÇÇÇÇام ھÇÇÇÇذا ملحوظÇÇÇÇاً  وكÇÇÇÇان  الغربیÇÇÇÇة.
 فÇÇÇÇي المشÇÇÇÇتركة األمنیÇÇÇÇة اللجنÇÇÇÇة خÇÇÇÇالل مÇÇÇÇن وذلÇÇÇÇك الداخلیÇÇÇÇة، وزارةإلÇÇÇÇى  نسÇÇÇÇوبةالم الشخصÇÇÇÇي

 الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق اً انتھاكÇÇÇÇ )79( الھیئÇÇÇÇة سÇÇÇÇجلت حیÇÇÇÇث ،الداخلیÇÇÇÇة وزیÇÇÇÇر تتبÇÇÇÇع التÇÇÇÇي ،أریحÇÇÇÇا
 اعتقÇÇÇÇال االنتھاكÇÇÇÇات ھÇÇÇÇذه أبÇÇÇÇرز مÇÇÇÇن كÇÇÇÇان المشÇÇÇÇتركة، األمنیÇÇÇÇة اللجنÇÇÇÇة ضÇÇÇÇد الشخصÇÇÇÇي واألمÇÇÇÇان
 عناصÇÇÇر قبÇÇÇل مÇÇÇن نÇÇÇابلس صÇÇÇلح قاضÇÇÇي أمÇÇÇام نمÇÇÇ 8/11/2017 بتÇÇÇاریخ حسÇÇÇین محمÇÇÇد المحÇÇÇامي

اإلفÇÇراج عنÇÇھ بعÇÇدھا بثالثÇÇة  قبÇÇل أریحÇÇا فÇÇي األمنیÇÇة اللجنÇÇة مقÇÇرإلÇÇى  اقتیÇÇاده ثÇÇم مÇÇدني، بÇÇزي أمنیÇÇة
 أیام.

 
 الشÇÇÇÇرطةإلÇÇÇÇى  المنسÇÇÇÇوبة االنتھاكÇÇÇÇات عÇÇÇÇدد فÇÇÇÇي ملحÇÇÇÇوظ ارتفÇÇÇÇاع طÇÇÇÇرأ فقÇÇÇÇد ذلÇÇÇÇك،إلÇÇÇÇى  إضÇÇÇÇافة

 ،العسÇÇÇÇكریة الشÇÇÇÇرطة تÇÇÇÇولىت حیÇÇÇÇث التعسÇÇÇÇفي، االحتجÇÇÇÇاز السÇÇÇÇیما ،غÇÇÇÇزة قطÇÇÇÇاع فÇÇÇÇي العسÇÇÇÇكریة
 أوامÇÇÇÇر مÇÇÇÇن العدیÇÇÇÇد تصÇÇÇÇدر ذلÇÇÇÇك، وأثنÇÇÇÇاء المالیÇÇÇÇة، النزاعÇÇÇÇات فÇÇÇÇض ،القÇÇÇÇانونحكÇÇÇÇام أل خالفÇÇÇÇاً 

 القضÇÇÇÇائیة، السÇÇÇÇلطة واختصاصÇÇÇÇات لصÇÇÇÇالحیات غصÇÇÇÇباً  یشÇÇÇÇكل بمÇÇÇÇا القانونیÇÇÇÇة، غیÇÇÇÇر االحتجÇÇÇÇاز
 العامÇÇÇة النیابÇÇÇة قیÇÇÇام بضÇÇÇرورة العÇÇÇام ھÇÇÇذا نشÇÇÇرتھ سÇÇÇابق تقریÇÇÇر فÇÇÇي أوصÇÇÇت قÇÇÇد الھیئÇÇÇة وكانÇÇÇت
 علÇÇÇى التنفیذیÇÇÇة السÇÇÇلطات تغÇÇÇول لمنÇÇÇع بھÇÇÇم المنÇÇÇاط القÇÇÇانوني بالÇÇÇدور للقضÇÇÇاء، األعلÇÇÇى جلÇÇÇسوالم

 والقÇÇÇÇÇوانین والتشÇÇÇÇÇریعات األساسÇÇÇÇÇي القÇÇÇÇÇانون بÇÇÇÇÇنص والمكفولÇÇÇÇÇة المحمیÇÇÇÇÇة القانونیÇÇÇÇÇة أدوارھÇÇÇÇÇم
 غÇÇÇÇزة، قطÇÇÇÇاع فÇÇÇÇي التشÇÇÇÇریعي بÇÇÇÇالمجلس واإلصÇÇÇÇالح التغییÇÇÇÇر كتلÇÇÇÇة قیÇÇÇÇام وضÇÇÇÇرورة ،السÇÇÇÇاریة

 المكلفÇÇÇة األمنیÇÇÇةجھÇÇÇزة األ أداء علÇÇÇى الرقÇÇÇابي بÇÇÇدورھا ،نسÇÇÇاناإل وحقÇÇÇوق الرقابÇÇÇة لجنÇÇÇة خاصÇÇÇةبو

ءالنسا
2%
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

ــاز  ــيام االحتج ــزة، الس ــاع غ ــكرية يف قط ــة العس ــوبة إىل الرشط ــاكات املنس ــدد االنته ــوظ يف ع ــاع ملح ــرأ ارتف ــد ط ــك، فق ــة إىل ذل إضاف

ــد مــن أوامــر  ــك، تصــدر العدي ــاء ذل ــة، وأثن ــون، فــض النزاعــات املالي التعســفي، حيــث تتــوىل الرشطــة العســكرية، خالفــاً ألحــكام القان

االحتجــاز غــري القانونيــة، مبــا يشــكل غصبــاً لصالحيــات واختصاصــات الســلطة القضائيــة، وكانــت الهيئــة قــد أوصــت يف تقريــر ســابق نرشته 

هــذا العــام بــرورة قيــام النيابــة العامــة واملجلــس األعــى للقضــاء، بالــدور القانــوين املنــاط بهــم ملنــع تغــول الســلطات التنفيذيــة عــى 

أدوارهــم القانونيــة املحميــة واملكفولــة بنــص القانــون األســايس والترشيعــات والقوانــني الســارية، ورضورة قيــام كتلــة التغيــري واإلصــالح 

باملجلــس الترشيعــي يف قطــاع غــزة، وبخاصــة لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان، بدورهــا الرقــايب عــى أداء األجهــزة األمنيــة املكلفــة بإنفــاذ 

ــا إىل القضــاء املــدين محــل االختصــاص،  ــة، وتحويله ــة املدني ــون، مبــا يضمــن وقــف متابعــات الرشطــة العســكرية للمنازعــات املالي القان

إضافــة إىل احــرتام الســلطة التنفيذيــة )الرشطــة العســكرية( ملبــدأ الفصــل بــني الســلطات، والتقيــد باملهــام املناطــة بهــا وفقــاً للتنظيــم 

القانــوين النافــذ، وتحويــل جميــع القضايــا التــي تدخلــت بهــا الرشطــة العســكرية، وبخاصــة املنظــورة أمــام القضــاء إىل الســلطة القضائيــة، 
ملتابعتهــا واســتيفاء اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بهــا وفقــاً لقواعــد االختصــاص، وتطبيقــاً واحرتامــاً لحــق املواطنــني يف التقــايض.132

ويف تطــور ملحــوظ بــرز أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر، أفــادت النيابــة العامــة، أنهــا تولــت امللفــات كافــة التــي كانــت 

ــة  ــه الهيئ ــد أوصــت ب ــت ق ــذي كان ــع العــام 2018، وهــو األمــر ال بحــوزة الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة مطل

املســتقلة عــى النحــو املشــار إليــه آنفــاً.

الشكل رقم )08(: توزيع انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص حسب جهة االنتهاك

.http://ichr.ps :132  ملطالعة التقرير كاماًل يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للهيئة املستقلة عى الرابط اآليت
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 (الشÇÇÇÇرطة مدنیÇÇÇÇة جھÇÇÇÇات ضÇÇÇÇد الشخصÇÇÇÇي واألمÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق انتھاكÇÇÇÇات تسÇÇÇÇجیل إن

 اإلصÇÇÇالح مراكÇÇÇز ضÇÇÇد المقدمÇÇÇة الشÇÇÇكاوى عÇÇÇدد وارتفÇÇÇاع المحÇÇÇافظین)، العامÇÇÇة، النیابÇÇÇة العامÇÇÇة،
 مÇÇن لھÇÇم لÇÇیس المحÇÇافظین أن ذلÇÇك فلسÇÇطین، فÇÇي الحÇÇق ذاھÇÇ وضÇÇع لÇÇىع خطیÇÇر مؤشÇÇر والتأھیÇÇل،
 المدنیÇÇÇة، العامÇÇÇة النیابÇÇÇة وأن المÇÇÇواطنین، حریÇÇÇة تقییÇÇÇد فÇÇÇي قانونیÇÇÇة أو دسÇÇÇتوریة صÇÇÇالحیة األصÇÇÇل
 اإلصÇÇÇالح مراكÇÇÇز أن حÇÇÇین فÇÇÇي، الحÇÇÇق ھÇÇÇذا منتھكÇÇÇي األشÇÇÇخاص مسÇÇÇاءلة تتÇÇÇولى التÇÇÇي الجھÇÇÇة ھÇÇÇي

 بعÇÇÇÇد للمحتجÇÇÇÇزین، الالزمÇÇÇÇة والعنایÇÇÇÇة ةالحمایÇÇÇÇ بتÇÇÇÇوفیر قانونÇÇÇÇاً  المخولÇÇÇÇة الجھÇÇÇÇة ھÇÇÇÇي والتأھیÇÇÇÇل،
 اسÇÇÇتمرار أن كمÇÇÇا  المختصÇÇÇة. القضÇÇÇائیة الجھÇÇÇات مÇÇÇن علÇÇÇیھم الحكÇÇÇم أو احتیاطیÇÇÇاً  حبسÇÇÇھم تقریÇÇÇر
 المشÇÇÇتركة، األمنیÇÇÇة اللجنÇÇÇة خÇÇÇالل مÇÇÇن ،الداخلیÇÇÇة وزارةإلÇÇÇى  المنسÇÇÇوبة االنتھاكÇÇÇات عÇÇÇدد ارتفÇÇÇاع
 القÇÇÇانوني لألسÇÇÇاس تفتقÇÇÇد لتÇÇÇيا اللجنÇÇÇة ھÇÇÇذه فÇÇÇي جÇÇÇدیاً  النظÇÇÇر إلعÇÇÇادة الملحÇÇÇة الحاجÇÇÇةلÇÇÇى ع یؤشÇÇÇر
 الختصاصاتھا. ممارستھا وفي إنشائھا في السلیم

 
 واألمffffان الحریffffة فffffي الحffffق لحمایffffة المتخffffذة اتجffffراءواإل والتffffدابیر السیاسffffات .2-1-3-3

 الشخصي
 بتÇÇÇÇÇاریخ رئاسÇÇÇÇÇي مرسÇÇÇÇÇوم بتشÇÇÇÇÇكیلھا صÇÇÇÇÇدر التÇÇÇÇÇي العدالÇÇÇÇÇة، قطÇÇÇÇÇاع تطÇÇÇÇÇویر لجنÇÇÇÇÇة تشÇÇÇÇÇكیل تÇÇÇÇÇم

 (مجلÇÇÇÇس الرئیسÇÇÇÇیین العدالÇÇÇÇة قطÇÇÇÇاع رؤسÇÇÇÇاءإلÇÇÇÇى  ةإضÇÇÇÇاف ،عضÇÇÇÇویتھا فÇÇÇÇي ضÇÇÇÇمت ،6/9/2017
 ومÇÇÇدیر القانونیÇÇÇة، للشÇÇÇؤون الÇÇÇرئیس مستشÇÇÇار العÇÇÇدل)، وزارة العامÇÇÇة، النیابÇÇÇة األعلÇÇÇى، القضÇÇÇاء
 والنجÇÇÇÇاح بیرزیÇÇÇÇت اتجامعÇÇÇÇفÇÇÇÇي  الحقÇÇÇÇوق وعمÇÇÇÇداء ،نسÇÇÇÇاناإل لحقÇÇÇÇوق المسÇÇÇÇتقلة الھیئÇÇÇÇة عÇÇÇÇام

 ومÇÇÇن عÇÇÇام، بشÇÇÇكل سÇÇÇطینفل فÇÇÇي العدالÇÇÇة قطÇÇÇاع بوضÇÇÇع اللجنÇÇÇة تنظÇÇÇر أن المتوقÇÇÇع ومÇÇÇن والقÇÇÇدس،
 الجزائیÇÇة، اتجÇÇراءاإل قÇÇانون فیھÇÇا بمÇÇا ،القطÇÇاع لھÇÇذا الناظمÇÇة القÇÇوانین رزمÇÇة فÇÇي النظÇÇر ضÇÇمنھا
 ومÇÇÇن الشخصÇÇÇي، واألمÇÇÇان الحریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق علÇÇÇى الÇÇÇواردة القیÇÇÇود ،رئیسÇÇÇي بشÇÇÇكل ،یÇÇÇنظم الÇÇÇذي

 الحÇÇÇق تعزیÇÇÇزإلÇÇÇى  یÇÇÇؤدي بمÇÇÇا القÇÇÇوانین تلÇÇÇك علÇÇÇى تعÇÇÇدیالت بطÇÇÇرح اللجنÇÇÇة ھÇÇÇذه تقÇÇÇوم أن المÇÇÇأمول
 وسÇÇÇÇد ،األردنÇÇÇÇي الجÇÇÇÇرائم منÇÇÇÇع قÇÇÇÇانون إلغÇÇÇÇاء أبرزھÇÇÇÇا ومÇÇÇÇن الشخصÇÇÇÇي، واألمÇÇÇÇان الحریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي

																																																													
 .http://ichr.psلمطالعة التقریر كامالً یرجى زیارة الموقع اإللكتروني للھیئة المستقلة على الرابط اآلتي:  132
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

إن تســجيل انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد جهــات مدنيــة )الرشطــة العامــة، النيابــة العامــة، املحافظــني(، وارتفــاع عــدد 

الشــكاوى املقدمــة ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــؤرش خطــري عــى وضــع هــذا الحــق يف فلســطني، ذلــك أن املحافظــني ليــس لهــم مــن 

األصــل صالحيــة دســتورية أو قانونيــة يف تقييــد حريــة املواطنــني، وأن النيابــة العامــة املدنيــة، هــي الجهــة التــي تتــوىل مســاءلة األشــخاص 

منتهــي هــذا الحــق، يف حــني أن مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، هــي الجهــة املخولــة قانونــاً بتوفــري الحاميــة والعنايــة الالزمــة للمحتجزيــن، 

بعــد تقريــر حبســهم احتياطيــاً أو الحكــم عليهــم مــن الجهــات القضائيــة املختصــة.  كــام أن اســتمرار ارتفــاع عــدد االنتهــاكات املنســوبة 

إىل وزارة الداخليــة، مــن خــالل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، يــؤرش عــى الحاجــة امللحــة إلعــادة النظــر جديــاً يف هــذه اللجنــة التــي تفتقــد 

لأســاس القانــوين الســليم يف إنشــائها ويف مامرســتها الختصاصاتهــا.

2-1-3-3. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف الحرية واألمان الشخيص

ــة إىل  ــا، إضاف ــخ 2017/9/6، ضمــت يف عضويته ــايس بتاري ــي صــدر بتشــكيلها مرســوم رئ ــة، الت ــر قطــاع العدال ــة تطوي ــم تشــكيل لجن ت

رؤســاء قطــاع العدالــة الرئيســيني )مجلــس القضــاء األعــى، النيابــة العامــة، وزارة العــدل(، مستشــار الرئيــس للشــؤون القانونيــة، ومديــر 

ــة  ــر اللجن ــع أن تنظ ــن املتوق ــدس، وم ــاح والق ــت والنج ــات بريزي ــوق يف جامع ــداء الحق ــان، وعم ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة املس ــام الهيئ ع

بوضــع قطــاع العدالــة يف فلســطني بشــكل عــام، ومــن ضمنهــا النظــر يف رزمــة القوانــني الناظمــة لهــذا القطــاع، مبــا فيهــا قانــون اإلجــراءات 

الجزائيــة، الــذي ينظــم، بشــكل رئيــي، القيــود الــواردة عــى الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، ومــن املأمــول أن تقــوم هــذه اللجنــة 

بطــرح تعديــالت عــى تلــك القوانــني مبــا يــؤدي إىل تعزيــز الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، ومــن أبرزهــا إلغــاء قانــون منــع الجرائــم 

األردين، وســد الفجــوات يف قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.  وبخــالف ذلــك، مل يتــم وضــع أي سياســات أو اتخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة 

لحاميــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، مثــل: وضــع خطــة وطنيــة للرقــي بوضــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل والنظــارات وغريهــا مــن 

أماكــن االحتجــاز القانونيــة، ومل ترصــد لذلــك امليزانيــات الالزمــة.

2-1-3-4. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا باملعلومــات والبيانــات حــول 

عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان 

ــة بوجــود )12( قضيــة حجــز حريــة خالفــاً ألحــكام القانــون »حجــز  ــة القضــاء العســكري يف الضفــة الغربي الشــخيص، وقــد أفــادت هيئ

ــا أحيلــت إىل املحاكــم العســكرية املختصــة،  ــا منه ــع قضاي ــة خــالل هــذا العــام، أرب ــراد مــن األجهــزة األمني تعســفي«، مســجلة ضــد أف

وأربــع قضايــا تــم حفظهــا لعــدم وجــود دليــل، فيــام زالــت أربــع قضايــا أخــرى قيــد التحقيــق أمــام النيابــة العامــة العســكرية، كــام أفــادت 

الهيئــة بوجــود )16( شــكوى مقدمــة مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســات املجتمــع املــدين قيــد التحقيــق لــدى الجهــات املختصــة دون أن 

توضــح طبيعــة هــذه الشــكاوى وموضوعهــا فيــام إذا كانــت عــن انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، أو عــن انتهــاك غــريه مــن 
الحقــوق.133

ــة بحــق )27( مــن  ــة داخلي ــه اتّخــذ خــالل هــذا العــام تدابــري مســاءلة إداري ــة، بأن بينــام أفــاد جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربي

عنــارص الجهــاز بعــد ثبــوت ارتكابهــم انتهــاكات للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، كــام أحــال الجهــاز )10( مــن عنــارصه بشــأن اّدعــاءات 
بانتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص إىل املحاكــم العســكرية.134

أمــا يف قطــاع غــزة، فلــم تتلــقَّ الهيئــة ردوداً عــى مراســلتها مــن أي جهــة رســمية حــول إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي اتّخــذت بحــق 

العنــارص األمنيــة املدعــى بارتكابهــا انتهــاكات للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.

ــا  ــري مــن عــدد االنتهــاكات التــي رصدته ــا أقــل بكث ــة القضــاء العســكري والرشطــة العامــة، أنه ــواردة مــن هيئ ــام ال ويالحــظ عــى األرق

الهيئــة مــن خــالل شــكاوى املواطنــني ومراســالتها الجهــات املختصــة بشــأنها، وهــذا يــؤرش، عــى الرغــم مــن أهميــة هــذه األرقــام، عــى أن 

133  رسالة هيئة القضاء العسكري إىل الهيئة املستقلة رقم 4421 بتاريخ 2017/12/17.

134  رسالة مدير عام الرشطة إىل الهيئة املستقلة رقم )242/15( بتاريخ 2018/1/30.
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املســاءلة واملحاســبة الجنائيــة ألفــراد األمــن عــن االنتهــاكات التــي يرتكبونهــا ليســت كافيــة باملقارنــة مــع عــدد االنتهــاكات املدعــى بهــا.

وعــى الرغــم مــن أن املحاكــم الفلســطينية تعمــد عــى إبطــال إجــراءات توقيــف املتهمــني التــي متــت عــى خــالف القانــون، وتعمــد عــى 

إثبــات ذلــك يف أحكامهــا ذات الصلــة، فــإن كالً مــن النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، ال تحيــل يف الغالــب أي شــخص عســكري أو أمنــي 

إىل التحقيــق الجنــايئ عــى الرغــم مــن ثبــوت ارتكابــه أفعــاالً تشــكل مساســاً بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مبوجــب حكــم قضــايئ.  

كــام أن القضــاء العســكري والنظامــي، ليــس لهــام الصالحيــة مبوجــب القوانــني ســارية املفعــول، بالتصــدي لهــذه الحــاالت، وإحالــة مرتكبيهــا 

إىل جهــات املســاءلة الجنائيــة.  يشــار يف هــذا الســياق إىل تســجيل الهيئــة املســتقلة لحالــة إيجابيــة، متثلــت يف إحالــة قــايض صلــح محكمــة 

رام اللــه، عــدداً مــن أفــراد جهــاز الرشطــة إىل النيابــة العامــة العســكرية لوجــود شــبهة احتجازهــم متهمــني تعســفاً، وعــى خــالف أحــكام 

قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، مــا تعتــرب خطــوة جيــدة عــى طريــق إعــامل املســاءلة الجنائيــة ضــد املتهمــني بانتهــاك الحقــوق والحريــات 
األساســية، إال أن الهيئــة املســتقلة ال يتوفــر لديهــا أي معلومــات حــول مــا آل إليــه ملــف اإلحالــة املذكــور أعــاله.135

توصيات

بنــاًء عــى العــرض الســابق لوضــع الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطني، فــإن الهيئــة تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات 

املحــددة لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه، واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:

تعديــل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، بإلغــاء املــادة )137( منــه املعدلــة، والنــص رصاحــة عــى نظــر طلــب متديــد التوقيــف 	 

مرافعــة، وبحضــور املتهــم شــخصياً حتــى تتمكــن املحكمــة مــن بســط رقابتهــا عــى قانونيــة إجــراءات التوقيــف ودســتوريتها.

اإللغــاء الرصيــح والــكيل لقانــون منــع الجرائــم األردين ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، وبالتــوازي، توقــف املحافظــني عــن توقيــف 	 

املواطنــني عــى ذمتهــم »االعتقــال اإلداري«.

إلغــاء مــا يســمى بوحــدة مكافحــة جرائــم األمــوال يف جهــاز الرشطــة العســكرية يف قطــاع غــزة، نظــراً الفتقادهــا لأســاس القانــوين، 	 

وقيامهــا بالتوقيــف وحجــز حريــات املواطنــني بقــرارات إداريــة بالخــالف ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، والقانــون 

األســايس املعــدل وتعديالتــه.

استحداث نصوص قانونية رصيحة تلزم بالتعويض العادل لضحايا التوقيف غري القانوين وتستحدث وسائل إلنصافهم.	 

قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، بإحالــة مــن ثبــت تورطهــم يف انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص أثنــاء نظــر 	 

ــا إىل التحقيــق الجنــايئ فــوراً. املحكمــة للقضاي

ــه 	  ــة للمتهمــني بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بالتحقيــق اإلداري الجــدي، وتوجي تفعيــل املســاءلة واملحاســبة اإلداري

الجــزاءات اإلداريــة بحــق مــن يثبــت قيامــه بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، وبالتــوازي، تعديــل ترشيعــات األمــن ســارية 

املفعــول، مبــا فيهــا قــرار بقانــون الرشطــة، مبــا يضمــن إنشــاء دائــرة تفتيــش تتمتــع بالحيــدة واالســتقالل عــن قــادة األجهــزة، تكــون 

مهمتهــا التحقيــق يف انتهــاك حقــوق وحريــات املواطنــني.

عــدم توســع النيابــة العامــة واملحاكــم املختصــة بتمديــد توقيــف املتهمــني عــى تهــم بســيطة أو للموقوفــني بتهــم سياســية، حتــى ال 	 

يتحــول التوقيــف وهــو إجــراء تحفظــي إىل عقوبــة.

135  القرار التمهيدي الصادر عن محكمة صلح رام الله يف الدعوى الجزائية رقم )2017/3742( بتاريخ 2017/8/28.
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2-1-4. الحق يف حرية التنقل

يتأثــر الحــق يف التنقــل بشــكل بالــغ باالحتــالل اإلرسائيــيل، الــذي يفــرض حصــاراً عــى قطــاع غــزة منــذ 12 عامــاً، ويضــع مئــات الحواجــز 

العســكرية يف الضفــة الغربيــة ويعــزل مدينــة القــدس عــن باقــي مناطــق الضفــة، ويبنــي الجــدار يف داخــل األرايض الفلســطينية، ويعــزل 

قــرى وتجمعــات ســكانية كاملــة خلــف الجــدار.  يشــمل الحــق يف التنقــل والســفر، الحــق يف التنقــل بحريــة داخــل أرايض الدولــة، واختيــار 

مــكان لإلقامــة، وكذلــك حريــة مغــادرة البلــد والدخــول إليــه، والــرشوط املتعلقــة بإصــدار وثائــق الســفر، واإلجــراءات املتّخــذة لحاميتــه، 

إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة.

2-1-4-1. انتهاكات الحق يف حرية التنقل والقيود املفروضة عليه

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )35( شــكوى تتضمــن انتهــاكات تتعلــق بحــق املواطنــني يف التنقــل والســفر، توزعــت كالتــايل: )14( شــكوى تتعلــق باملنــع 

مــن التنقــل والســفر يف الضفــة الغربيــة، )11( ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، وشــكوى واحــدة 

ضــد النيابــة العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد وزارة الداخليــة، و)21( شــكوى يف قطــاع غــزة تتعلــق باملنــع مــن الســفر، منهــا )18( شــكوى 

تتعلــق بامتنــاع وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة عــن منــح جــوازات ســفر للمواطنــني، و)3( شــكاوى منــع مــن الســفر عــرب معــرب بيــت 

حانون/إيــرز مــن قبــل وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة.  مبقارنــة عــدد الشــكاوى لهــذا العــام بالعــام 2016، نجــد أن عــدد الشــكاوى ازداد، 

ــة )26( شــكوى تتضمــن  ــث تلقــت الهيئ ــة بالحــق يف التنقــل يف العــام 2016، حي ــة مــع عــدد الشــكاوى املتعلق بشــكل ملحــوظ، مقارن

انتهــاكات مرتبطــة بالحــق يف التنقــل، توزعــت هــذه الشــكاوى عــى )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 حــني تلقــت )14( شــكوى مــن مواطنــني يف قطــاع غــزة تتعلــق باملنــع مــن الســفر مــن قبــل جهــاز األمــن 
الداخــيل ووزارة الداخليــة.136

ثانياً. أمناط االنتهاكات والجهات املنتهكة حسب الشكاوى الواردة للهيئة

بــرزت أشــكال جديــدة النتهــاك الحــق يف حريــة التنقــل، وطالــت فئــاٍت اجتامعيــًة مختلفــًة أيضــاً، فعــى خلفيــة جرميــة اغتيــال األســري 

ــخ 2017/3/26  ــراراً بتاري ــي يف غــزة ق ــة واألمــن الوطن ــة غــزة، أصــدرت وزارة الداخلي ــخ 2017/3/24 يف مدين ــاء بتاري ــازن فقه املحــرر م

يقــي بإغــالق حاجــز بيــت حانــون شــامل قطــاع غــزة حتــى إشــعار آخــر، كــام شــمل القــرار إغــالق ســاحل البحــر.  وتــال ذلــك الســامح 

بالســفر والتنقــل عــرب حاجــز بيــت حانــون مــن تاريــخ 2017/3/27 لفئــات محــددة بشــكل مؤقــت، وهــم: أهــايل األرسى واملــرىض: جميــع 

النســاء، والذكــور دون ســن 15 عامــاً، ومــن ســن 45 عامــاً فــام فــوق، والــوزراء الثالثــة مــن غــزة يف حكومــة التوافــق. وقــد أصــدرت الهيئــة 
بيانــاً يوضــح موقفهــا مــن هــذا القــرار بتاريــخ 137.2017/3/30

ومــن أشــكال االنتهــاكات األخــرى التــي بــرزت خــالل العــام، وطالــت الحــق يف حريــة التنقــل، وعــى خلفيــة الحــق يف املشــاركة السياســية، 

والحــق يف التجمــع الســلمي، منــع جهــاز املخابــرات العامــة عــدداً مــن املواطنــني مــن الســفر إىل األردن.  فقــد تلقــت الهيئــة )9( شــكاوى 

حــول قيــام جهــاز املخابــرات العامــة مبنعهــم مــن الســفر، وطلــب منهــم مراجعــة جهــاز املخابــرات العامــة يف الخليــل، وقــد أفــادوا يف 

ــر، أو نتيجــة  ــم مــن نشــطاء حــزب التحري ــن الســفر جــاء ألســباب سياســية، ولكونه ــم م ــة أن منعه ــا للهيئ ــوا به ــي تقدم الشــكاوى الت

لنشــاطهم يف معارضــة قــرار الســلطة بشــأن نقــل ملكيــة أرض إىل كنيســة املســكوب يف الخليــل.  وهنــا تالحــظ الهيئــة أن جميــع شــكاوى 

املنــع مــن الســفر يف الضفــة الغربيــة، تركــزت عــى جهــاز املخابــرات يف مدينــة الخليــل.

136  للمزيد االطالع عى التقرير السنوي العرشين لوضع حقوق اإلنسان للعام 2016 الصادر عن الهيئة.

137  للمزيد االطالع عى بيانات الهيئة املنشورة عى املوقع اإللكرتوين للهيئة املذكور سابقاً.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

الشكل رقم )01(: أمناط الشكاوى املتعلقة باملنع من التنقل والسفر

حرمان عدد من املواطنني يف قطاع غزة من الحصول عى جوازات السفر

ــت  ــا زال ــع الحــق يف التنقــل والســفر، وم ــا عــى واق ــني طــريف االنقســام الفلســطيني وألقــت بظالله ــة الــرصاع الســيايس ب اســتمرت حال

االنتهــاكات املتعلقــة بحريــة الحركــة مســتمرة.  ويف هــذا اإلطــار، تلقــت الهيئــة )18( شــكوى ملواطنــني امتنعــت وزارة الداخليــة يف الضفــة 

الغربيــة عــن منحهــم جــوازات ســفر مقارنــة مــع )17( شــكوى يف العــام 2016، علــامً أنــه ال يتــم منــح أي جــواز ســفر ملواطنــي القطــاع 

قبــل صــدور موافقــة أمنيــة مــن األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، مــا يؤخــر عمليــة إصــدار جــوازات الســفر، التــي تســتغرق أيامــاً عــدة، 

وأحيانــاً أســابيع عــدة، يف حــني أن املواطنــني الفلســطينيني املقيمــني يف الضفــة يحصلــون عــى جــواز الســفر خــالل ســاعات.

حرمان مواطنني من غزة من جواز السفر

تلقــت الهيئــة شــكوى بتاريــخ 2017/8/28 تفيــد برفــض وزارة الداخليــة يف رام اللــه إصــدار جــواز ســفر للمواطنــة 

)م. أ( 31 عامــاً مــن مدينــة غــزة، حيــث تقدمــت بطلــب تجديــد الجــواز الخــاص بهــا بتاريــخ 2017/8/1، مل يصــدر 

الجــواز حتــى تاريخــه.

ــت وزارة  ــخ 2017/10/2 رفض ــزة، وبتاري ــة غ ــن مدين ــاً م ــن )م. ص( 46 عام ــن املواط ــكوى م ــة ش ــت الهيئ وتلق

الداخليــة بــرام اللــه إصــدار جــواز ســفر دون إبــداء األســباب، فقــد تقــدم بطلــب )بــدل تالــف( لجــواز الســفر 

منــذ نيســان 2016، ومل يصــدر الجــواز حتــى تاريخــه عــى الرغــم مــن متابعتــه املســتمرة مــع الجهــات الرســمية.

ــكان  ــن س ــاً( م ــن )س. ط 40 عام ــرة واحــدة للمواط ــفر مل ــواز س ــخ 2017/3/2 إصــدار ج ــه بتاري ــرام الل ــة ب ــام رفضــت وزارة الداخلي ك

محافظــة ـــشامل قطــاع غــزة، كونــه ال يحمــل هويــة فلســطينية، ولكنــه يحمــل وثيقــة ســفر مرصيــة، تقــدم بطلبــات عــدة لــوزارة الداخلية 
منــذ العــام 2012 حتــى العــام 2017، ولكــن دون جــدوى.138

138  راجع التقارير الشهرية النتهاكات حقوق اإلنسان الصادرة عن الهيئة يف العام 2017.
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 أیضÇÇÇاً، مختلفÇÇÇةً  اجتماعیÇÇÇةً  فئÇÇÇاتٍ  وطالÇÇÇت التنقÇÇÇل، حریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق النتھÇÇÇاك جدیÇÇÇدة أشÇÇÇكال بÇÇÇرزت
 مدینÇÇÇÇة فÇÇÇÇي 24/3/2017 بتÇÇÇÇاریخ فقھÇÇÇÇاء مÇÇÇÇازن المحÇÇÇÇرر األسÇÇÇÇیر اغتیÇÇÇÇال جریمÇÇÇÇة خلفیÇÇÇÇة فعلÇÇÇÇى
 یقضÇÇÇي 26/3/2017 بتÇÇÇاریخ قÇÇÇراراً  غÇÇÇزة فÇÇÇي الÇÇÇوطني واألمÇÇÇن الداخلیÇÇÇة وزارة أصÇÇÇدرت غÇÇÇزة،
 إغÇÇÇالق القÇÇÇرار شÇÇÇمل كمÇÇÇا آخÇÇÇر، إشÇÇÇعار حتÇÇÇى غÇÇÇزة قطÇÇÇاع شÇÇÇمال حÇÇÇانون بیÇÇÇت حÇÇÇاجز بÇÇÇإغالق
 تÇÇÇÇاریخ مÇÇÇÇن حÇÇÇÇانون بیÇÇÇÇت حÇÇÇÇاجز عبÇÇÇÇر والتنقÇÇÇÇل بالسÇÇÇÇفر السÇÇÇÇماح ذلÇÇÇÇك وتÇÇÇÇال  البحÇÇÇÇر. سÇÇÇÇاحل

 النسÇÇÇاء، جمیÇÇÇع والمرضÇÇÇى: األسÇÇÇرى أھÇÇÇالي وھÇÇÇم: مؤقÇÇÇت، بشÇÇÇكل محÇÇÇددة لفئÇÇÇات 27/3/2017
 فÇÇÇي غÇÇÇزة مÇÇÇن الثالثÇÇÇة والÇÇÇوزراء فÇÇÇوق، فمÇÇÇا عامÇÇÇاً  45 سÇÇÇن ومÇÇÇن ،عامÇÇÇاً  15 سÇÇÇن دون والÇÇÇذكور
 بتÇÇÇÇÇاریخ القÇÇÇÇÇرار ھÇÇÇÇÇذا مÇÇÇÇÇن موقفھÇÇÇÇÇا یوضÇÇÇÇÇح بیانÇÇÇÇÇاً  الھیئÇÇÇÇÇة أصÇÇÇÇÇدرت وقÇÇÇÇÇد التوافÇÇÇÇÇق. حكومÇÇÇÇÇة

30/3/2017.137 
 

 ،التنقÇÇÇل حریÇÇÇة فÇÇÇي الحÇÇÇق وطالÇÇÇت ،العÇÇÇام خÇÇÇالل بÇÇÇرزت تÇÇÇيال األخÇÇÇرى االنتھاكÇÇÇات أشÇÇÇكال ومÇÇÇن
 جھÇÇÇÇÇاز منÇÇÇÇÇع السÇÇÇÇÇلمي، التجمÇÇÇÇÇع فÇÇÇÇÇي والحÇÇÇÇÇق ،السیاسÇÇÇÇÇیة المشÇÇÇÇÇاركة فÇÇÇÇÇي الحÇÇÇÇÇق خلفیÇÇÇÇÇة وعلÇÇÇÇÇى

 شÇÇÇكاوى )9( الھیئÇÇÇة تلقÇÇÇت فقÇÇÇد  األردن.إلÇÇÇى  السÇÇÇفر مÇÇÇن المÇÇÇواطنین مÇÇÇن عÇÇÇدداً  العامÇÇÇة المخÇÇÇابرات
 جھÇÇÇÇÇاز مراجعÇÇÇÇÇة نھممÇÇÇÇÇ وطلÇÇÇÇÇب ،السÇÇÇÇÇفر مÇÇÇÇÇن مÇÇÇÇÇنعھمب العامÇÇÇÇÇة المخÇÇÇÇÇابرات جھÇÇÇÇÇاز قیÇÇÇÇÇام حÇÇÇÇÇول

 مÇÇÇن مÇÇÇنعھم أن للھیئÇÇÇة بھÇÇÇا تقÇÇÇدموا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى فÇÇÇي أفÇÇÇادوا وقÇÇÇد الخلیÇÇÇل، فÇÇÇي العامÇÇÇة المخÇÇÇابرات
 فÇÇÇي لنشÇÇÇاطھم نتیجÇÇÇة أو ،التحریÇÇÇر حÇÇÇزب نشÇÇÇطاء مÇÇÇن ولكÇÇÇونھم سیاسÇÇÇیة، ألسÇÇÇباب جÇÇÇاء السÇÇÇفر

 وھنÇÇÇÇا  الخلیÇÇÇÇل. فÇÇÇÇي المسÇÇÇÇكوب كنیسÇÇÇÇةإلÇÇÇÇى  أرض ملكیÇÇÇÇة نقÇÇÇÇل بشÇÇÇÇأن السÇÇÇÇلطة قÇÇÇÇرار معارضÇÇÇÇة
 جھÇÇÇاز علÇÇÇى تركÇÇÇزت ،الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي السÇÇÇفر مÇÇÇن المنÇÇÇع شÇÇÇكاوى جمیÇÇÇع أن لھیئÇÇÇةا تالحÇÇÇظ

 الخلیل. مدینة في المخابرات
 

 ): أنماط الشكاوى المتعلقة بالمنع من التنقل والسفر01الشكل رقم (
 

 
 السفر جوازات على الحصول من غزة قطاع في المواطنین من عدد حرمان -

 واقÇÇÇع علÇÇÇى بظاللھÇÇÇا وألقÇÇÇت الفلسÇÇÇطیني االنقسÇÇÇام رفÇÇÇيط بÇÇÇین السیاسÇÇÇي الصÇÇÇراع حالÇÇÇة اسÇÇÇتمرت
 ھÇÇÇذا وفÇÇÇي  مسÇÇÇتمرة. الحركÇÇÇة بحریÇÇÇة المتعلقÇÇÇة االنتھاكÇÇÇات زالÇÇÇت ومÇÇÇا والسÇÇÇفر، التنقÇÇÇل فÇÇÇي الحÇÇÇق
عÇÇÇن  الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي الداخلیÇÇÇة وزارة امتنعÇÇÇت لمÇÇÇواطنین شÇÇÇكوى )18( الھیئÇÇÇة تلقÇÇÇت ،اإلطÇÇÇار
 أي مÇÇÇنح یÇÇÇتم ال نÇÇÇھأ علمÇÇÇاً  ،2016 العÇÇÇام فÇÇÇي شÇÇÇكوى )17( مÇÇÇع مقارنÇÇÇة سÇÇÇفر جÇÇÇوازات مÇÇÇنحھم
 الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي األمنیÇÇÇÇةجھÇÇÇÇزة األ مÇÇÇÇن أمنیÇÇÇÇة موافقÇÇÇÇة صÇÇÇÇدور قبÇÇÇÇل القطÇÇÇÇاع لمÇÇÇÇواطني سÇÇÇÇفر جÇÇÇÇواز

 أسÇÇÇابیع وأحیانÇÇÇاً  ،عÇÇÇدة اً أیامÇÇÇ تسÇÇÇتغرق التÇÇÇي السÇÇÇفر، جÇÇÇوازات إصÇÇÇدار عملیÇÇÇة یÇÇÇؤخر مÇÇÇا الغربیÇÇÇة،
 السÇÇÇفر جÇÇÇواز علÇÇÇى یحصÇÇÇلون الضÇÇÇفة فÇÇÇي المقیمÇÇÇین الفلسÇÇÇطینیین المÇÇÇواطنین أن حÇÇÇین فÇÇÇي عÇÇÇدة،
 ساعات. خالل

 
 حرمان مواطنین من غزة من جواز السفر

تفیÇÇÇÇد بÇÇÇÇرفض وزارة الداخلیÇÇÇÇة فÇÇÇÇي رام هللا إصÇÇÇÇدار جÇÇÇÇواز سÇÇÇÇفر  28/8/2017تلقÇÇÇÇت الھیئÇÇÇÇة شÇÇÇÇكوى بتÇÇÇÇاریخ 
عامÇÇÇÇاً مÇÇÇÇن مدینÇÇÇÇة غÇÇÇÇزة، حیÇÇÇÇث تقÇÇÇÇدمت بطلÇÇÇÇب تجدیÇÇÇÇد الجÇÇÇÇواز الخÇÇÇÇاص بھÇÇÇÇا بتÇÇÇÇاریخ  31للمواطنÇÇÇÇة (م. أ) 

 ریخھ.، لم یصدر الجواز حتى تا1/8/2017
رفضÇÇÇÇت  2/10/2017وبتÇÇÇÇاریخ  ،عامÇÇÇÇاً مÇÇÇÇن مدینÇÇÇÇة غÇÇÇÇزة 46وتلقÇÇÇÇت الھیئÇÇÇÇة شÇÇÇÇكوى مÇÇÇÇن المÇÇÇÇواطن (م. ص) 

وزارة الداخلیÇÇÇÇة بÇÇÇÇرام هللا إصÇÇÇÇدار جÇÇÇÇواز سÇÇÇÇفر دون إبÇÇÇÇداء األسÇÇÇÇباب، فقÇÇÇÇد تقÇÇÇÇدم بطلÇÇÇÇب (بÇÇÇÇدل تÇÇÇÇالف) لجÇÇÇÇواز 
مÇÇع الجھÇÇات  متابعتÇÇھ المسÇÇتمرةمÇÇن رغم علÇÇى الÇÇ، ولÇÇم یصÇÇدر الجÇÇواز حتÇÇى تاریخÇÇھ 2016السÇÇفر منÇÇذ نیسÇÇان 

 الرسمیة.
 

																																																													
 للمزید االطالع على بیانات الھیئة المنشورة على الموقع اإللكتروني للھیئة المذكور سابقاً. 137
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التقرير السنوي الثالث والعشرون 1 كانون الثاني - 31 كانون األول 2017

حرمان النساء من جواز السفر

بتاريــخ 2017/10/29، تلقــت الهيئــة شــكوى مــن املواطنــة )م. م( مــن مدينــة بيــت لحــم تطالــب فيهــا الهيئــة 

ــا،  ــام بطالقه ــا وق ــت عــن زوجه ــا انفصل ــث إنه ــا، حي بالتدخــل ملســاعدتها يف الحصــول عــى جــواز ســفر البنته

ــت وزارة  ــة.  فقام ــا الهيئ ــي تلقته ــه، حســب الشــكوى الت ــة البنت ــع نفق ــى ال يدف ــه إىل مســلم حت وحــّول ديانت

الداخليــة يف رام اللــه برفــض إصــدار جــواز ســفر البنتهــا بحجــة وجــود معارضــة مــن الــزوج.  )هــذا حســب شــكوى 

وردت ملكتــب الخليــل موثقــة عــى الربنامــج(.

استمرار معاناة املواطنني يف ظل إغاق املعابر	 

يعتــرب العــام 2017 األســوأ مــن ناحيــة حريــة التنقــل للمواطنــني الفلســطينيني مــن قطــاع غــزة منــذ العــام 2014، فقــد بلــغ عــدد أيــام فتــح 

معــرب رفــح )20( يومــاً بشــكل متقطــع، وأغلــق )341( يومــاً.139 إضافــة إىل الحصــار اإلرسائيــيل عــى قطــاع غــزة، والقيــود املفروضــة خــالل 

الســنوات املاضيــة، ويتــم تشــديدها، واســتمرار إغــالق املعابــر والقيــود والخطــوات الجديــدة التــي اتّخذتهــا ســلطات االحتــالل، وفاقمــت 

مــن التقييــدات املفروضــة عــى التنقــل.  فقــد فرضــت تقييــدات إضافيــة، شــملت: إطالــة فــرتة معالجــة طلبــات اســتصدار تصاريــح الدخول 

إىل إرسائيــل، منــع زيــارات عائــالت األرسى يف الســجون اإلرسائيليــة الذيــن تعتربهــم إرسائيــل أنهــم تابعــون لحركــة حــامس، إغــالق معــرب 

بيــت حانون/إيــرز كخطــوة عقابيــة.  وطالــت القيــود عــى القطــاع حريــة العبــادة بتقليــص عــدد املواطنــني املتقدمــني بطلبــات للحصــول 

عــى تصاريــح للصــالة يف املســجد األقــى يــوم الجمعــة، وكذلــك الحــق يف التعليــم، مــن خــالل فــرض قيــود عــى الطــالب واملواطنــني لغــرض 

إجــراء مقابــالت الحصــول عــى تأشــرية خــروج إىل القنصليــة األمريكيــة يف القــدس، كذلــك فــرض قيــود عــى القطــاع االقتصــادي والتصاريــح 

املمنوحــة للتجــار. 

ــح لفــرتات قصــرية  ــل، ويفت ــة التنق ــح الحــدودي مــع مــرص يحــرم الفلســطينيني مــن حقهــم يف حري كــام أن اإلغــالق املســتمر ملعــرب رف

متفاوتــة للحــاالت اإلنســانية، وتشــمل حامــيل اإلقامــات األجنبيــة واملــرىض الذيــن ال تســمح لهــم ســلطات االحتــالل بالعــالج يف مستشــفيات 

الضفــة الغربيــة، وال تتوفــر إمكانيــة لعالجهــم يف مستشــفيات القطــاع، والطــالب الدارســني يف الجامعــات العربيــة واألجنبيــة، هــذا إضافــة 

إىل دخــول الفلســطينيني العالقــني عــى الحــدود مــع مــرص.

وعــى الرغــم مــن بــدء تنفيــذ اتفــاق املصالحــة بشــأن تســليم املعابــر بتاريــخ 2017/11/1، وعــودة حــرس الرئاســة وأفــراد مــن الرشطــة 

إلدارة معــرب رفــح، فــإن أزمــة معــرب رفــح ال تــزال قامئــة، ومعانــاة املواطنــني كبــرية بســبب عــدم فتــح معــرب رفــح بشــكل مســتمر، وعــدم 

ــذي  ــب املــرصي ال ــا الجان ــم به ــات، وتســمى »تنســيقات خاصــة«، يتحك ــة الفلســطينية عــى الســيطرة عــى بعــض الفئ ــدرة الحكوم ق

يشــرتط دخولهــم قبــل جميــع املســافرين املســجلني مــن فــرتات زمنيــة يف كشــوف وزارة الداخليــة، إضافــة إىل تعقيــدات أخــرى، منهــا أن 

عــدد املســجلني كبــري جــداً، وبحاجــة إىل أن يفتــح املعــرب بشــكل يومــي، حيــث بلــغ عــدد املســجلني الراغبــني يف الســفر عــرب معــرب رفــح 

نحــو )18( ألــف مواطــن.  ويعــاين املواطنــون الفلســطينيون مــن اســتمرار ســاعات االنتظــار الطويلــة؛ ســواء يف الصالــة املرصيــة أو خارجهــا، 

بســبب البريوقراطيــة والروتــني، وعــدم توفــر الخدمــات الروريــة للمســافرين، وكذلــك ســاعات الســفر الطويلــة وتأثريهــا عــى املــرىض 

وكبــار الســن، بســبب كــرة الحواجــز األمنيــة جــراء ســوء األوضــاع األمنيــة يف ســيناء.

استمرار منع املواطنني من السفر من قبل األجهزة األمنية	 

تابعــت الهيئــة قيــام األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مبنــع عــدد مــن املواطنــني مــن الســفر خــارج الضفــة الغربيــة عــرب 

املعابــر الحدوديــة، وتلقــت يف هــذا الشــأن شــكاوى عــدة.  فبتاريــخ 2017/5/18 أبلــغ جهــاز املخابــرات العامــة يف اســرتاحة أريحــا املواطــن 

)ص. ق( 73 عامــاً مــن مدينــة الخليــل بأنــه ممنــوع مــن الســفر، وأن جهــاز املخابــرات العامــة يف الخليــل هــي الجهــة املســؤولة عــن منعــه، 

.https://moi.gov.ps/Home/page_crossings/1 ،139  املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية غزة
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وقــد أفــاد املواطــن يف شــكوى تقــدم بهــا للهيئــة أن ســبب منعــه مــن الســفر لكونــه أحــد منــارصي حــزب التحريــر.

وبتاريــخ 2017/5/19 منــع أفــراد األمــن عــى حاجــر بيــت حانــون »إيــرز« الدكتــور )زكريــا األغــا 75 عامــاً( ســكان خــان يونــس، رئيــس 

دائــرة شــؤون الالجئــني يف منظمــة التحريــر، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة، مــن املغــادرة، وكان ينــوي الســفر إىل األردن للمشــاركة يف مؤمتــر 

ــني  ــة لالجئ ــة املضيف ــدول العربي ــامع التنســيقي لل ــروا«، واالجت ــني الفلســطينيني »أون ــة غــوث وتشــغيل الالجئ ــة االستشــارية لوكال اللجن

الفلســطينيني، وطلبــوا منــه العــودة إىل قطــاع غــزة، ألن اســمه ضمــن املدرجــني يف قامئــة املنــع مــن الســفر.

2-1-4-2. السياسات والتدابري التي اتّخذتها دولة فلسطني لوقف انتهاكات حرية التنقل

ــك  ــإن ذل ــاق املصالحــة، ف ــع اتف ــن توقي ــم م ــل.  وعــى الرغ ــة الحــق يف التنق ــدة لحامي ــري أو إجــراءات جدي ــة أي تداب مل تتخــذ الحكوم

ــود واالشــرتاطات، وأن  ــن وضــع القي ــف ع ــل والســفر، والتوق ــة التنق ــوق اإلنســان، وبخاصــة حري ــة حق مل ينعكــس باإليجــاب عــى حال

ــل الحــق يف  ــة مــن الحقــوق األخــرى مث ــه، إمنــا مســت جمل االنتهــاكات املتعلقــة بالحــق يف التنقــل والســفر مل تقتــرص عــى الحــق ذات

ــم والصحــة والعمــل، والحــق يف املشــاركة العامــة، وحــق املواطنــني يف الحصــول عــى املســتندات  املشــاركة السياســية، والحــق يف التعلي

ــة. ــة والثقافي ــاطات الرياضي ــاركة يف النش ــق يف املش ــمية، والح ــق الرس والوثائ

وفيــام يتعلــق بأزمــة معــرب رفــح، ســيطر الخــالف الســيايس بــني حركــة حــامس والحكومــة عــى واقــع حريــة التنقــل، يف ظــل االتهامــات 

املتبادلــة بــني الطرفــني بعــدم متكــني الحكومــة مــن القيــام بدورهــا، وعــى الرغــم مــن تســلم الحكومــة املعابــر، فإنهــا مل تقــم بدورهــا 

املطلــوب يف إدارة املعــرب، حيــث تتعــذر الســلطات املرصيــة بعــدم قدرتهــا عــى فتــح معــرب رفــح بشــكل مســتمر بســبب األوضــاع األمنيــة يف 

ســيناء، كذلــك مل يتــم االتفــاق عــى ترتيــب إدارة املعــرب بشــكل كامــل، ســواء مــن ناحيــة وضــع آليــة جديــدة لتســجيل املواطنــني الراغبــني 

يف الســفر، والجهــة التــي ســوف تــرشف عــى عمليــة التســجيل، لتســهيل العمــل والتعقيــدات يف ســفر املواطنــني، وهنــاك أعــداد كبــرية 

مســجلة يف وزارة الداخليــة وتنتظــر الســفر وتعتــرب األولويــة لهــم يف الســفر، وحتــى اآلن ال توجــد آليــة واضحــة للتســجيل، وكذلــك بســبب 

عــدم انتظــام فتــح معــرب رفــح، وتحديــد أولويــات الســفر واملواطنــني، ومنهــم املواطنــني الذيــن بأمــس الحاجــة للســفر كاملــرىض، والطــالب، 

وأصحــاب اإلقامــات.

2-1-4-3. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التنقل

تنظــر الهيئــة بجديــة كبــرية إىل أي اعتــداء عــى حريــة الحــق يف التنقــل؛ كونــه مرتبطــاً بجملــة مــن الحقــوق األخــرى كالحــق يف الصحــة 

والتعليــم والعمــل، وعــى الرغــم مــن املتابعــة الحثيثــة مــن الهيئــة، فإنهــا مل تتلــقَّ أي ردود مــن قبــل الجهــات الرســمية حــول السياســات 

والتدابــري التــي تــم اتّخاذهــا لضــامن الحــق يف التنقــل.

توصيات

إن انضــامم دولــة فلســطني للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية يوجــب عــى حكومــة الوفــاق الوطنــي، وأصحــاب الواجــب مــن 

املســؤولني، اتّخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــري وإجــراءات لإليفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة الناجمــة عــن هــذا االنضــامم، الســيام ضــامن حريــة التنقــل 

والســفر، وحــق املواطــن يف مغــادرة بــالده والعــودة إليهــا دون قيــود، وعــى وجــه التحديــد:

قيــام حكومــة الوفــاق الوطنــي مبســؤولياتها بالتوصــل التفــاق مــع الحكومــة املرصيــة لوضــع حــد ملعانــاة املواطنــني عــى معــرب رفــح، 	 

واالتفــاق عــى آليــة محــددة لفتــح املعــرب، ومتكــني املواطنــني مــن الســفر دون تعقيــدات.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بوقــف العمــل بإجــراء الســالمة األمنيــة كــرشط لحصــول ســكان قطــاع غــزة عــى جــواز ســفر، ووقــف 	 

كافــة حــاالت الحرمــان مــن إصــدار جــواز ســفر بذرائــع أمنيــة، دون وجــود قــرار قضــايئ، مبــا يضمــن تلبيــة احتياجــات املواطنــني يف 

القطــاع، وتســهيل حصولهــم عــى جــوازات ســفر يف وقــت معقــول.
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رضورة توقــف الجهــات الرســمية يف قطــاع غــزة عــن اســتحداث إجــراءات إداريــة ملنــع املواطنــني مــن الســفر أو إعاقــة حركتهــم، كقرار 	 

اشــرتاط موافقــة وزارة الداخليــة املســبقة قبــل الســفر عــرب معــرب بيــت حانــون، ملــا يشــكله مثــل هــذا القــرار مــن انتهــاك لحقــوق 

املواطنــني يف التنقــل والســفر.

رضورة قيــام رئيــس دولــة فلســطني ومجلــس الــوزراء بإصــدار تعليامتهــام بإلــزام األجهــزة األمنيــة بالتوقــف عــن منــع مواطنــني مــن 	 

ــد باإلجــراءات  ــة إىل التقي ــل والســفر، إضاف ــة يف التنق ــم القانوني ــع بحقوقه ــن التمت ــم م ــرار قضــايئ، ومتكينه الســفر دون وجــود ق

والضوابــط واالختصاصــات القانونيــة ملنــع أي مواطــن مــن مامرســة حقــه يف التنقــل والســفر.

2-1-5. الحق يف حرية الرأي والتعبري

ــوق  ــة لحق ــق الدولي ــات واملواثي ــه االتفاقي ــدت علي ــذي أك ــان، ال ــية لإلنس ــوق األساس ــن الحق ــري م ــرأي والتعب ــة ال ــق يف حري ــرب الح يعت

اإلنســان، الســيام العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية واملدنيــة.  ويرتبــط الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري بحقــوق وحريــات أخــرى، 

إذ ال ميكــن إعــامل هــذا الحــق بــدون حريــة الحصــول عــى املعلومــات، أو حريــة اإلعــالم بأشــكاله كافــة؛ املطبــوع، واملــريئ، واملســموع، 
واإللكــرتوين، أو حريــة التجمــع الســلمي.140

2-1-5-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني للحق يف حرية الرأي والتعبري

صــدر خــالل هــذا العــام القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، وأثــار حولــه موجــة عارمــة مــن االنتقــادات 

والجــدل املجتمعــي والقانــوين الواســع، ملــا تضمنــه مــن أحــكام مــن شــأنها أن تشــكل تهديــداً حقيقيــاً للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، 

والحــق يف الخصوصيــة، وحرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنــني، وتشــكل مخالفــات جوهريــة للقانــون األســايس املعــدل، ولالتفاقيــات الدوليــة 

ــة  ــات عام ــتخدام مصطلح ــال باس ــاً ألفع ــور تجرمي ــرار املذك ــن الق ــث تضم ــطني، حي ــة فلس ــا دول ــت إليه ــي انضم ــان الت ــوق اإلنس لحق

ــم  ــة الجرائ ــدأ رشعي ــب مب ــة بحس ــاً جنائي ــون نصوص ــح أن تك ــات ال تصل ــي مصطلح ــة، وه ــام، واآلداب العام ــام الع ــة، كالنظ وفضفاض

والعقوبــات.  كــام منــح القــرار بقانــون ســلطات الضبــط القضــايئ والنيابــة العامــة صالحيــات واســعة يف الولــوج إىل خصوصيــة املســتخدمني 

ــة  ــراءات إىل رقاب ــذه اإلج ــاع ه ــلطة، ودون إخض ــتعامل الس ــراف يف اس ــف أو االنح ــدم التعس ــامن ع ــة لض ــات حقيقي ــود ضامن دون وج

قضائيــة مســتقلة ومحايــدة.  إضافــة إىل ذلــك، منــح القــرار بقانــون ســلطات الضبــط القضــايئ، والنائــب العــام، وقــايض الصلــح -كل حســب 

ــة خــالل أربــع وعرشيــن ســاعة فقــط، ألســباب عامــة وغــري واضحــة، كاإلرضار بالنظــام  ــة بحجــب املواقــع اإللكرتوني اختصاصــه- صالحي

العــام والســلم األهــيل واآلداب العامــة.  وبشــكل مبالــغ فيــه، عاقــب القــرار بقانــون عــى األفعــال املجرمــة بعقوبــات قاســية، تصــل يف 

بعــض الحــاالت إىل األشــغال الشــاقة املؤبــدة.

منــذ اليــوم األول لنــرشه يف الوقائــع الفلســطينية )الجريــدة الرســمية(، خاطبــت الهيئــة ونقابــة الصحافيــني رئيــس الدولــة مبوجــب مذكــرة 

قانونيــة، موضحــة فيهــا مخاوفهــا مــن القــرار بقانــون املذكــور، مطالبــًة بوقفــه الفــوري إىل حــني تعديلــه بعــد إخضاعــه لنقــاش مجتمعــي 

ــة املســتقلة واملؤسســات الرســمية  ــدين والهيئ ــع امل ــني مؤسســات املجتم ــات وجلســات الحــوار ب ــت االجتامع ــك، توال ــد ذل واســع.  وبع

للخــروج مــن األزمــة التــي أحدثهــا القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، وكان مــن أبرزهــا، لجنــة الحــوار التــي تشــكلت يف دائــرة 

اإلعــالم والثقافــة يف منظمــة التحريــر، ولجنــة أخــرى تــم تشــكيلها يف وزارة العــدل، لنقــاش مســودة مــرشوع قــرار بقانــون معــدل لقــرار 

بقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة، تــم فيهــا تــاليف الكثــري مــن أوجــه القصــور التــي تعــرتي القــرار بقانــون املذكــور، إال أنــه مــا زال هنــاك العديــد 

مــن املســائل الجوهريــة التــي بحاجــة إىل تعديــل، ومل تتطــرق لهــا املســودة املذكــورة، وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالحــق يف الخصوصيــة.

كــام تــم وضــع القــرار بقانــون ومقــرتح التعديــل عــى طاولــة لجنــة مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 

ــوزراء، التــي متثــل الهيئــة أحــد أعضائهــا الرئيســيني، إال أن اللجنــة مل تتوصــل إىل إجــامع بشــأن التعديــالت  ــة العامــة ملجلــس ال يف األمان

ــر  ــة تقري ــة املســتقلة ومؤسســات املجتمــع املــدين.  وعــى الرغــم مــن رفــع اللجن املطروحــة، التــي مــا زالــت أدىن مــن طموحــات الهيئ

توصياتهــا بهــذا الخصــوص إىل مجلــس الــوزراء، وإقــرار املجلــس لقــرار بقانــون معــدل لقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة، وإحالتــه إىل الســيد 

140  تقرير »حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية واملحلية والترشيعات املحلية« الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2016.
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الرئيــس للمصادقــة عليــه وفــق األصــول، فإنــه مــا زال قيــد النظــر ومل يصــدر بعــد، ومــا زال القــرار بقانــون األصــيل ســاري املفعــول، ويتــم 

تطبيقــه عــى الصحافيــني ونشــطاء وســائل التواصــل االجتامعــي عــى نحــو يعكــس معــه مخــاوف الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين مــن 

القــرار بقانــون املذكــور.

ــذي ينظــم العمــل الصحــايف، يفــرض  ومــا زال قانــون املطبوعــات والنــرش الصــادر مبرســوم رئــايس يف العــام 1995 النافــذ يف فلســطني، ال

العديــد مــن القيــود عــى الحريــات الصحافيــة.  هــذا إضافــة إىل قوانــني العقوبــات النافــذة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة، وكالهــام ال 

يختلفــان كثــرياً يف كــرة القيــود التــي تفرضهــا يف مجــال حريــة الــرأي والتعبــري، واتســاع نطــاق التجريــم فيهــام، والتوســع يف محــارصة حــق 

النقــد، باســتخدام العبــارات الغامضــة والفضفاضــة يف نصوصهــام، واملغــاالة يف العقوبــات الســالبة للحريــة.

عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن مســودات القوانــني الســابقة؛ مثــل مســودة قانــون الحــق يف االطــالع عــى املعلومــات، والهيئــة عضــو 

يف اللجنــة التــي شــكلت لدراســة مقــرتح مــرشوع القانــون املذكــور، فــإن العمــل عــى هــذه املســودة قــد اســتغرق ســنوات عــدة دون 

وجــود مــؤرشات عــى توجهــات جديــة إلقــراره، أو اعتبــاره مــن األولويــات الترشيعيــة لــدى الحكومــة.

2-1-5-2. انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )67( شــكوى بواقــع )67( انتهــاكاً متعلقــة بانتهــاكات مســت حريــة الــرأي والتعبــري، )37( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، 

و)30( شــكوى يف قطــاع غــزة.  توزعــت الشــكاوى الــواردة يف الضفــة الغربيــة عــى النحــو التــايل: )19( شــكوى تتعلــق بحريــة الصحافــة 

واإلعــالم، منهــا )3( شــكاوى تتعلــق بحريــة النــرش والبــث، و)18( شــكوى بواقــع )18( انتهــاكاً حــول اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي 

»فيســبوك«.  توزعــت هــذه الشــكاوى بواقــع )10( شــكاوى مــن محافظــة الخليــل وهــي األعــى، تلتهــا محافظــة رام اللــه )8( شــكاوى، 

وباقــي الشــكاوى توزعــت عــى املحافظــات األخــرى.  يف حــني تلقــت الهيئــة )30( شــكوى، )13( شــكوى منهــا تتعلــق بحريــة الصحافــة 

واإلعــالم والتعــرض لحريــة الــرأي والتعبــري للعاملــني يف املجــال اإلعالمــي، منهــا )5( شــكاوى تتعلــق بحريــة الوصــول وتــداول املعلومــات، 

ــب  ــاً حس ــكاوى جغرافي ــت الش ــبوك«.  وتوزع ــي »الفيس ــل االجتامع ــع التوص ــى مواق ــري ع ــرأي والتعب ــة ال ــى خلفي ــكوى ع و)17( ش

املحافظــات: محافظــة غــزة )10(، محافظــة شــامل غــزة )9(، باقــي الشــكاوى توزعــت عــى املحافظــات األخــرى.

ــري، حيــث تلقــت  ــرأي والتعب ــة ال ــة عــدد الشــكاوى لهــذا العــام بالعــام 2016، نجــد ارتفاعــاً يف مســتوى االنتهــاكات املاســة بحري مبقارن

ــة )48( شــكوى. الهيئ
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 التواصÇÇÇل وسÇÇÇائل ونشÇÇÇطاء فییناالصÇÇÇح علÇÇÇى یقÇÇÇھتطب ویÇÇÇتم المفعÇÇÇول، سÇÇÇاري األصÇÇÇلي بقÇÇÇانون
 القÇÇÇرار مÇÇÇن المÇÇÇدني المجتمÇÇÇع ومؤسسÇÇÇات الھیئÇÇÇة مخÇÇÇاوف معÇÇÇھ یعكÇÇÇس نحÇÇÇو علÇÇÇى االجتمÇÇÇاعي

 المذكور. بقانون
 

 فÇÇÇÇي النافÇÇÇÇذ 1995 العÇÇÇÇام فÇÇÇÇي رئاسÇÇÇÇي بمرسÇÇÇÇوم الصÇÇÇÇادر والنشÇÇÇÇر المطبوعÇÇÇÇات قÇÇÇÇانون زال ومÇÇÇÇا
  الصÇÇÇحافیة. الحریÇÇÇات علÇÇÇى ودالقیÇÇÇ مÇÇÇن العدیÇÇÇد یفÇÇÇرض الصÇÇÇحافي، العمÇÇÇل یÇÇÇنظم الÇÇÇذي فلسÇÇÇطین،

 ال وكالھمÇÇÇا ،غÇÇÇزة قطÇÇÇاع وفÇÇÇي الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي النافÇÇÇذة العقوبÇÇÇات قÇÇÇوانینإلÇÇÇى  إضÇÇÇافة ھÇÇÇذا
 نطÇÇاق واتسÇÇاع والتعبیÇÇر، الÇÇرأي حریÇÇة مجÇÇال فÇÇي تفرضÇÇھا التÇÇي القیÇÇود كثÇÇرة فÇÇي كثیÇÇراً  یختلفÇÇان
 والفضفاضÇÇÇة ةالغامضÇÇÇ العبÇÇÇارات باسÇÇÇتخدام النقÇÇÇد، حÇÇÇق محاصÇÇÇرة فÇÇÇي والتوسÇÇÇع فیھمÇÇÇا، التجÇÇÇریم

 الة في العقوبات السالبة للحریة.والمغا نصوصھما، في
 

ÇÇÇى الÇÇÇن  رغمعلÇÇÇودمÇÇÇد وجÇÇÇن العدیÇÇÇودات مÇÇÇوانین مسÇÇÇابقةال القÇÇÇل ؛سÇÇÇودة مثÇÇÇانون مسÇÇÇق قÇÇÇي الحÇÇÇف 
 مشÇÇÇروع مقتÇÇÇرح لدراسÇÇÇة شÇÇÇكلت التÇÇÇي اللجنÇÇÇة فÇÇÇي عضÇÇÇو والھیئÇÇÇة المعلومÇÇÇات، علÇÇÇى االطÇÇÇالع
 وجÇÇÇÇود دون عÇÇÇÇدة سÇÇÇÇنوات اسÇÇÇÇتغرق قÇÇÇÇد المسÇÇÇÇودة ھÇÇÇÇذه علÇÇÇÇى العمÇÇÇÇل نفÇÇÇÇإ ،المÇÇÇÇذكور القÇÇÇÇانون
 ألولویات التشریعیة لدى الحكومة.ا من اعتباره أو ،إلقراره جدیة توجھات على مؤشرات

 
 والتعبیر الرأي حریة في الحق انتھاكات .2-1-5-2

 

 الجغرافي وتوزیعھا الشكاوى عدد .أوالً 
حریÇÇÇÇÇة الÇÇÇÇÇرأي  متعلقÇÇÇÇÇة بانتھاكÇÇÇÇÇات مسÇÇÇÇÇت اً ) انتھاك67ÇÇÇÇÇ) شÇÇÇÇÇكوى بواقÇÇÇÇÇع (67تلقÇÇÇÇÇت الھیئÇÇÇÇÇة (

توزعÇÇÇت  ) شÇÇÇكوى فÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة. 30و( ،) شÇÇÇكوى منھÇÇÇا فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغربیÇÇÇة37( ،والتعبیÇÇÇر
) شÇÇÇÇÇكوى تتعلÇÇÇÇÇق بحریÇÇÇÇÇة 19الشÇÇÇÇÇكاوى الÇÇÇÇÇواردة فÇÇÇÇÇي الضÇÇÇÇÇفة الغربیÇÇÇÇÇة علÇÇÇÇÇى النحÇÇÇÇÇو التÇÇÇÇÇالي: (

) شÇÇÇÇكوى بواقÇÇÇÇع 18) شÇÇÇÇكاوى تتعلÇÇÇÇق بحریÇÇÇÇة النشÇÇÇÇر والبÇÇÇÇث، و(3منھÇÇÇÇا ( ،الصÇÇÇÇحافة واإلعÇÇÇÇالم
توزعÇÇÇÇÇÇت ھÇÇÇÇÇÇذه  دام مواقÇÇÇÇÇÇع التواصÇÇÇÇÇÇل االجتمÇÇÇÇÇÇاعي "فیسÇÇÇÇÇÇبوك". حÇÇÇÇÇÇول اسÇÇÇÇÇÇتخ ) انتھاكÇÇÇÇÇÇاً 18(

) 8) شÇÇÇكاوى مÇÇÇن محافظÇÇÇة الخلیÇÇÇل وھÇÇÇي األعلÇÇÇى، تلتھÇÇÇا محافظÇÇÇة رام هللا (10الشÇÇÇكاوى بواقÇÇÇع (
) 30شÇÇÇكاوى، وبÇÇÇاقي الشÇÇÇكاوى توزعÇÇÇت علÇÇÇى المحافظÇÇÇات األخÇÇÇرى.  فÇÇÇي حÇÇÇین تلقÇÇÇت الھیئÇÇÇة (

تعÇÇÇÇÇرض لحریÇÇÇÇÇة الÇÇÇÇÇرأي تتعلÇÇÇÇÇق بحریÇÇÇÇÇة الصÇÇÇÇÇحافة واإلعÇÇÇÇÇالم والمنھÇÇÇÇÇا ) شÇÇÇÇÇكوى 13( ،شÇÇÇÇÇكوى
شÇÇÇكاوى تتعلÇÇÇق بحریÇÇÇة الوصÇÇÇول وتÇÇÇداول  )5( منھÇÇÇا ،والتعبیÇÇÇر للعÇÇÇاملین فÇÇÇي المجÇÇÇال اإلعالمÇÇÇي

وى علÇÇÇÇى خلفیÇÇÇÇة الÇÇÇÇرأي والتعبیÇÇÇÇر علÇÇÇÇى مواقÇÇÇÇع التوصÇÇÇÇل االجتمÇÇÇÇاعي شÇÇÇÇك )17و( ،المعلومÇÇÇÇات
 ،)10محافظÇÇÇÇÇÇة غÇÇÇÇÇÇزة ( المحافظÇÇÇÇÇÇات: حسÇÇÇÇÇÇب جغرافیÇÇÇÇÇÇاً الشÇÇÇÇÇÇكاوى توزعÇÇÇÇÇÇت و "الفیسÇÇÇÇÇÇبوك". 

 )، باقي الشكاوى توزعت على المحافظات األخرى.9شمال غزة (محافظة 
 

 الماسÇÇÇة االنتھاكÇÇÇات مسÇÇÇتوى فÇÇÇي ارتفاعÇÇÇاً  نجÇÇÇد ،2016 بالعÇÇÇام العÇÇÇام لھÇÇÇذا الشÇÇÇكاوى عÇÇÇدد بمقارنÇÇÇة
 شكوى. )48( الھیئة تلقت حیث ،والتعبیر الرأي بحریة

 
 یرالمتعلقة بالحق في حریة الرأي والتعبللشكاوى ): التوزیع الجغرافي 01الشكل رقم (

 

 
 

 الشكاوى حسب االنتھاكات أنماط .ثانیاً 
 مÇÇÇÇزودة للشÇÇÇÇركات والموجÇÇÇÇھ ،15/6/2017 بتÇÇÇÇاریخ العÇÇÇÇام النائÇÇÇÇب عÇÇÇÇن الصÇÇÇÇادر القÇÇÇÇرار مثÇÇÇÇل

 معظمھÇÇÇÇÇا إلكترونیÇÇÇÇÇة مواقÇÇÇÇÇع حجÇÇÇÇÇب ،الفلسÇÇÇÇÇطینیة األراضÇÇÇÇÇي فÇÇÇÇÇي العاملÇÇÇÇÇة اإلنترنÇÇÇÇÇت خدمÇÇÇÇÇة
 الÇÇÇرأي ریÇÇÇةح انتھاكÇÇÇات أبÇÇÇرز مÇÇÇن ،الفلسÇÇÇطینیة للسÇÇÇلطة سیاسÇÇÇیین معارضÇÇÇین ویتبÇÇÇع ،إعالمÇÇÇي
 وزیÇÇÇÇÇر معÇÇÇÇÇالي المسÇÇÇÇÇتقلة الھیئÇÇÇÇÇة خاطبÇÇÇÇÇت ذلÇÇÇÇÇك، إثÇÇÇÇÇر وعلÇÇÇÇÇى .2017 العÇÇÇÇÇام خÇÇÇÇÇالل والتعبیÇÇÇÇÇر

 مطالبÇÇÇةً  قانونیÇÇÇة مÇÇÇذكرة بموجÇÇÇب ،العÇÇÇام النائÇÇÇب وعطوفÇÇÇة ،المعلومÇÇÇات وتكنولوجیÇÇÇا االتصÇÇÇاالت
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ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

مثــل القــرار الصــادر عــن النائــب العــام بتاريــخ 2017/6/15، واملوجــه للــرشكات مــزودة خدمــة اإلنرتنــت العاملــة يف األرايض الفلســطينية، 

حجــب مواقــع إلكرتونيــة معظمهــا إعالمــي، ويتبــع معارضــني سياســيني للســلطة الفلســطينية، مــن أبــرز انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبــري 

خــالل العــام 2017. وعــى إثــر ذلــك، خاطبــت الهيئــة املســتقلة معــايل وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وعطوفــة النائــب العــام، 

مبوجــب مذكــرة قانونيــة مطالبــًة بفــك الحجــب ومتكــني املواطنــني كافــة مــن الوصــول إىل اإلنرتنــت بحريــة، وذلــك الفتقــاد القــرار املذكــور 

لأســاس القانــوين الســليم، حيــث مل يكــن قــد صــدر، بعــد، قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة الــذي يتيــح حجــب املواقــع، وملخالفتــه املعايــري 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وبخاصــة قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان يف متــوز 2016، الــذي اعتــرب فيــه اســتخدام اإلنرتنــت حقــاً أساســياً مــن 

حقــوق اإلنســان، ومدخــالً مهــامً لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وأدان بشــكل قاطــع إجــراءات املنــع املتعمــد وتعطيــل وعرقلــة الوصــول إىل 

نــرش املعلومــات، ومنــع الحجــب والتشــويش املتعمــد لخدمــات اإلنرتنــت.

إضافــة إىل ذلــك، ينطــوي هــذا القــرار عــى مســاس واضــح بالحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، حيــث إن تلقــي املعلومــات وإرســالها، والحــق 

يف الوصــول إىل املعلومــات بحريــة، هــام جــزء أســايس وجوهــري للتمتــع بالحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، ومنــع تلقــي املعلومــات مــن 

خــالل حجــب املواقــع اإللكرتونيــة، يشــكل، بالتــايل، تقييــداً عــى عنــارص أساســية إلعــامل الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري. ويف الســياق 

ــدرة التنافســية  ــث الق ــن حي ــه انعكاســات ســلبية عــى قطــاع االتصــاالت، م ــرار ل ــل هــذا الق ــة املســتقلة، أن مث ــه، أوضحــت الهيئ ذات

لــرشكات املــزودة لإلنرتنــت الفلســطينية مــع مثيالتهــا اإلرسائيليــة.

ــرأي والتعبــري؛ مصــادرة معــدات التصويــر يف كل مــن الضفــة  ــة ال إضافــة إىل ذلــك، الحظــت الهيئــة مــن خــالل متابعتهــا للحــق يف حري

ــرأي والتعبــري كالحــق يف التجمــع الســلمي، والحــق يف االعتصــام  ــة ال الغربيــة وقطــاع غــزة، واســتمرار أمنــاط االنتهــاكات املرتبطــة بحري

والتظاهــر، وطالــت االنتهــاكات فئــات اجتامعيــة كالنســاء، حيــث تعرضــت األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحــق امرأتــني 

يف التعبــري عــن الــرأي وحريــة العمــل الصحــايف باالســتدعاء لصحافيــة مــن رام اللــه، وبالعــرض أمــام القضــاء لصحافيــة يف قطــاع غــزة.

وشــهد العــام 2017 توقيــف صحافيــني وناشــطني يعــربون عــن آرائهــم، وتوجيــه اتهامــات لهــم مــن قبــل النيابــة العامــة وفقــاً للقــرار بقانون 

بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة للعــام 2017، املعمــول بــه يف الضفــة الغربيــة، أو تهمــة إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا بنــاء عــى التعديــل الــذي 

قامــت بــه كتلــة التغيــري واإلصــالح يف املجلــس الترشيعــي بغــزة عــى قانــون العقوبــات 74 لســنة 1936 املعمــول بــه يف قطــاع غــزة.

الشكل رقم )02(: أمناط الشكاوى املتعلقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري
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 الفتقÇÇÇÇاد وذلÇÇÇÇك بحریÇÇÇÇة، اإلنترنÇÇÇÇتإلÇÇÇÇى  الوصÇÇÇÇول مÇÇÇÇن كافÇÇÇÇة المÇÇÇÇواطنین وتمكÇÇÇÇین الحجÇÇÇÇب بفÇÇÇÇك
 الجÇÇÇÇرائم قÇÇÇÇانون ،بعÇÇÇÇد ،صÇÇÇÇدر قÇÇÇÇد یكÇÇÇÇن لÇÇÇÇم حیÇÇÇÇث السÇÇÇÇلیم، القÇÇÇÇانوني سÇÇÇÇاسلأل المÇÇÇÇذكور القÇÇÇÇرار

 وبخاصÇÇÇة ،نسÇÇÇاناإل لحقÇÇÇوق الدولیÇÇÇة المعÇÇÇاییر ولمخالفتÇÇÇھ المواقÇÇÇع، حجÇÇÇب یتÇÇÇیح الÇÇÇذي اإللكترونیÇÇÇة
 اً حقÇÇÇÇ اإلنترنÇÇÇÇت اسÇÇÇÇتخدام فیÇÇÇÇھ اعتبÇÇÇÇر الÇÇÇÇذي ،2016 تمÇÇÇÇوز فÇÇÇÇينسÇÇÇÇان اإل حقÇÇÇÇوق مجلÇÇÇÇس قÇÇÇÇرار
 قÇÇÇÇاطع بشÇÇÇÇكل وأدان المسÇÇÇÇتدامة، التنمیÇÇÇÇة لتحقیÇÇÇÇق اً مھمÇÇÇÇ ومÇÇÇÇدخالً  ،نسÇÇÇÇاناإل حقÇÇÇÇوق مÇÇÇÇن اً أساسÇÇÇÇی
 الحجÇÇÇÇب ومنÇÇÇÇع ،المعلومÇÇÇÇات نشÇÇÇÇرإلÇÇÇÇى  الوصÇÇÇÇول وعرقلÇÇÇÇة وتعطیÇÇÇÇل المتعمÇÇÇÇد المنÇÇÇÇع اتإجÇÇÇÇراء

 لتشویش المتعمد لخدمات اإلنترنت.وا
 

 والتعبیÇÇÇر، الÇÇÇرأي حریÇÇÇة فÇÇÇي بÇÇÇالحق واضÇÇÇح مسÇÇÇاس علÇÇÇى القÇÇÇرار ھÇÇÇذا ینطÇÇÇوي ذلÇÇÇك،إلÇÇÇى  إضÇÇÇافة
 جÇÇÇزء مÇÇÇاھ ،بحریÇÇÇة المعلومÇÇÇاتإلÇÇÇى  الوصÇÇÇول فÇÇÇي والحÇÇÇق ا،ھوإرسÇÇÇال المعلومÇÇÇات تلقÇÇÇي إن حیÇÇÇث
 خÇÇالل مÇÇن المعلومÇÇات تلقÇÇي ومنÇÇع والتعبیÇÇر، الÇÇرأي حریÇÇة فÇÇي بÇÇالحق للتمتÇÇع وجÇÇوھري أساسÇÇي
 فÇÇÇي الحÇÇÇق إلعمÇÇÇال أساسÇÇÇیة عناصÇÇÇر علÇÇÇى یÇÇÇداً یتق ،بالتÇÇÇالي ،یشÇÇÇكل اإللكترونیÇÇÇة، المواقÇÇÇع حجÇÇÇب
 لÇÇÇھ القÇÇÇرار ھÇÇÇذا مثÇÇÇل أن ،المسÇÇÇتقلة الھیئÇÇÇة أوضÇÇÇحت ،ھذاتÇÇÇ السÇÇÇیاق وفÇÇÇي والتعبیÇÇÇر. الÇÇÇرأي حریÇÇÇة

 المÇÇÇÇزودة لشÇÇÇÇركات التنافسÇÇÇÇیة القÇÇÇÇدرة حیÇÇÇÇث مÇÇÇÇن االتصÇÇÇÇاالت، قطÇÇÇÇاع علÇÇÇÇى سÇÇÇÇلبیة انعكاسÇÇÇÇات
 اإلسرائیلیة. مثیالتھا مع الفلسطینیة لإلنترنت

 
 والتعبیÇÇÇÇر؛ الÇÇÇÇرأي حریÇÇÇÇة فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق متابعتھÇÇÇÇا خÇÇÇÇالل مÇÇÇÇن الھیئÇÇÇÇة الحظÇÇÇÇت ،ذلÇÇÇÇكإلÇÇÇÇى  إضÇÇÇÇافة

 أنمÇÇÇÇاط واسÇÇÇÇتمرار غÇÇÇÇزة، وقطÇÇÇÇاع الغربیÇÇÇÇة الضÇÇÇÇفة مÇÇÇÇن كÇÇÇÇل فÇÇÇÇي التصÇÇÇÇویر معÇÇÇÇدات مصÇÇÇÇادرة
 فÇÇÇÇÇي والحÇÇÇÇÇق ،السÇÇÇÇÇلمي التجمÇÇÇÇÇع فÇÇÇÇÇي كÇÇÇÇÇالحق والتعبیÇÇÇÇÇر الÇÇÇÇÇرأي بحریÇÇÇÇÇة المرتبطÇÇÇÇÇة االنتھاكÇÇÇÇÇات
جھÇÇÇزة األ تعرضÇÇÇت حیÇÇÇث ،كالنسÇÇÇاء اجتماعیÇÇÇة فئÇÇÇات االنتھاكÇÇÇات وطالÇÇÇت ،والتظÇÇÇاھر االعتصÇÇÇام
 العمÇÇÇل وحریÇÇÇة يالÇÇÇرأ عÇÇÇن التعبیÇÇÇر فÇÇÇي امÇÇÇرأتین لحÇÇÇق غÇÇÇزة وقطÇÇÇاع الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي األمنیÇÇÇة

مÇÇÇÇام القضÇÇÇÇاء لصÇÇÇÇحافیة فÇÇÇÇي قطÇÇÇÇاع أ وبÇÇÇÇالعرض ،هللا رام مÇÇÇÇن لصÇÇÇÇحافیة باالسÇÇÇÇتدعاء الصÇÇÇÇحافي
 غزة.

 
لھÇÇÇم  اتھامÇÇÇات وتوجیÇÇÇھ ،آرائھÇÇÇم عÇÇÇن نیعبÇÇÇرو وناشÇÇÇطین صÇÇÇحافیین توقیÇÇÇف 2017 العÇÇÇام وشÇÇÇھد
 لالمعمÇÇÇو ،2017 للعÇÇÇام اإللكترونیÇÇÇة الجÇÇÇرائم بشÇÇÇأن بقÇÇÇانون للقÇÇÇرار وفقÇÇÇاً  العامÇÇÇة النیابÇÇÇة قبÇÇÇل مÇÇÇن
 بÇÇھ قامÇÇت يذالÇÇ التعÇÇدیل علÇÇى بنÇÇاء التكنولوجیÇÇا اسÇÇتخدام إسÇÇاءة تھمÇÇة أو الغربیÇÇة، الضÇÇفة فÇÇي بÇÇھ

 1936 لسÇÇÇنة 74 العقوبÇÇÇات قÇÇÇانون علÇÇÇى بغÇÇÇزة التشÇÇÇریعي المجلÇÇÇس فÇÇÇي واإلصÇÇÇالح التغییÇÇÇر كتلÇÇÇة
 غزة. قطاع في بھ المعمول
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 اتھامÇÇÇات وتوجیÇÇÇھ الرسÇÇÇمیة العامÇÇÇة الشخصÇÇÇیات انتقÇÇÇاد خلفیÇÇÇة علÇÇÇى االعتقÇÇÇاالت بعÇÇÇض وجÇÇÇاءت
 الصÇÇÇحافي الوقÇÇÇائي األمÇÇÇن جھÇÇÇاز أوقÇÇÇف كمÇÇÇا  اإللكترونیÇÇÇة. الجÇÇÇرائم بقÇÇÇانون قÇÇÇرار علÇÇÇى بنÇÇÇاء لھÇÇÇم

 الیÇÇÇÇوم رأي موقÇÇÇÇع فÇÇÇÇي نشÇÇÇÇر مقÇÇÇÇاالً  كتابتÇÇÇÇھ خلفیÇÇÇÇة علÇÇÇÇى 6/6/2017 بتÇÇÇÇاریخ الشÇÇÇÇمالي ظÇÇÇÇاھر
 النیابÇÇÇة علÇÇÇى عÇÇÇرض وقÇÇÇد الجدیÇÇÇدة"، عبÇÇÇاس عقیÇÇÇدة الجكÇÇÇر "سیاسÇÇÇة عنÇÇÇوان تحÇÇÇت اإللكترونÇÇÇي

بتھمÇÇÇة  یومÇÇÇاً  15 مÇÇÇدة توقیفÇÇÇھ قÇÇÇررت التÇÇÇي 11/6/2017 بتÇÇÇاریخ هللا رام صÇÇÇلح ومحكمÇÇÇة العامÇÇÇة
 إثارة النعرات الطائفیة.
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

وجــاءت بعــض االعتقــاالت عــى خلفيــة انتقــاد الشــخصيات العامــة الرســمية وتوجيــه اتهامــات لهــم بنــاء عــى قــرار بقانــون الجرائــم 

اإللكرتونيــة.  كــام أوقــف جهــاز األمــن الوقــايئ الصحــايف ظاهــر الشــاميل بتاريــخ 2017/6/6 عــى خلفيــة كتابتــه مقــاالً نــرش يف موقــع رأي 

ــه  ــح رام الل ــة العامــة ومحكمــة صل ــاس الجديــدة«، وقــد عــرض عــى النياب ــدة عب ــوان »سياســة الجكــر عقي ــوم اإللكــرتوين تحــت عن الي

بتاريــخ 2017/6/11 التــي قــررت توقيفــه مــدة 15 يومــاً بتهمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة.

وبتاريــخ 2017/1/12 أيــدت محكمــة البدايــة، بصفتهــا االســتئنافية، يف قطــاع غــزة، حكــامً بحــق الكاتــب طــالل الرشيــف )63 عامــاً( مــن 

مدينــة غــزة، يقــى بحبســه ســتة أشــهر بتهمــة القــدح، وأمــرت املحكمــة بوقــف تنفيذهــا ملــدة ثــالث ســنوات، وذلــك عــى خلفيــة نــرش 

مقــال ســيايس لــه بتاريــخ 2012/12/9.

ــازا املباحــث العامــة واألمــن  ــخ 2017/1/28 أوقــف جه ــاد األوضــاع يف غــزة، فبتاري ــة انتق ــرز يف قطــاع غــزة االعتقــال عــى خلفي كــام ب

الداخــيل الكاتــب )ع. أ( مــن حــي الصفطــاوي مبحافظــة شــامل قطــاع غــزة، كــام صــادرا هاتفــه النقــال، ووفقــاً إلفــادة ذويــه، فــإن توقيفــه 

جــاء عــى خلفيــة تعبــريه عــن رأيــه عــى حســابه الخــاص يف الفيســبوك، وقــد أجــرت الهيئــة تدخــالً رسيعــاً، وتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 

2017/1/29.  يذكــر أن املواطــن قــد جــرى احتجــازه مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة أكــر مــن مــرة، ووجهــت لــه تهــم التحريــض 

ونــرش اإلشــاعات، وقــد تــم إخــالء ســبيله.

ويف إطــار االنتهــاكات الواقعــة عــى الحريــات الصحافيــة، رصــدت الهيئــة توقيــف أو حجــز حريــة )21( صحافيــاً يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، عــدد منهــا عــى خلفيــة االنقســام الســيايس، حيــث ألقــت هــذه االعتقــاالت التــي مســت بحريــة الــرأي والتعبــري بظاللهــا 

الســلبية عــى العاملــني 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 للصحافيــني، ودام بعضهــا لســاعات، وبعضهــا 

أليــام عــدة، ســالمة اإلجــراءات القانونيــة، حيــث أشــار بعــض الصحافيــني إىل تعرضهــم لســوء املعاملــة، وتركــز التحقيــق معهــم حــول عملهم 

ــت  ــة، ســواء أكان ــر صحافي ــة، أو إعــداد تقاري ــر الصحــايف، أو الكتاب ــي، وحــول تغطيتهــم لأحــداث أو التصوي ونشــاطهم الصحــايف واملهن

مكتوبــة أم مرئيــة.

وتلقــت الهيئــة، يف هــذا اإلطــار، عــدداً مــن شــكاوى الصحافيــني الذيــن تــم احتجازهــم مــن قبــل األجهــزة األمنيــة بصــورة تعســفية، ودون 

اتبــاٍع لإلجــراءات القانونيــة الســليمة، أو مكثــوا لفــرتات دون العــرض عــى النيابــة املدنيــة، أو تعرضــوا لإلســاءة يف املعاملــة أثنــاء االحتجــاز 

أو االعتقــال.

اعتقال الصحافيني وتقدميهم للمحاكمة

خــالل العــام 2017، بــرزت ظاهــرة اعتقــال الصحافيــني وتقدميهــم للمحاكمــة كــام حــدث مــع )الصحــايف جهــاد 

بــركات( مراســل فضائيــة »فلســطني اليــوم« يف الضفــة الغربيــة، بتاريــخ 2017/7/6، مــن قبــل جهــاز األمــن الوقــايئ 

بعــد قيامــه بتصويــر موكــب لرئيــس الــوزراء عــى حاجــز لالحتــالل يف محافظــة طولكــرم، وجــرى التحقيــق معــه 

ــخ  ــه بتاري ــرج عن ــد أف ــالل، وق ــز لالحت ــالل حاج ــن خ ــب م ــرور املوك ــره م ــايف لتصوي ــه الصح ــة عمل ــى خلفي ع

ــة  ــن النياب ــرار م ــه بق ــة قضيت ــن أجــل متابع ــه«، م ــه يف رام الل ــكان إقامت ــة وضــامن »م ــة مالي 2017/7/9 بكفال

العامــة بعــد أن وجهــت لــه تهمــة »التواجــد يف ظــروف توجــب الشــبهة« تحــت بنــد »التســول« بنــاء عــى قانــون 

العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، وبتاريــخ 2017/12/3 عقــدت محكمــة الصلــح يف مدينــة رام اللــه جلســة مــن 

ــة العامــة عــن  ــاب شــهود النياب أجــل النطــق بالحكــم بحقــه، إال أنهــا أّجلــت النطــق إىل تاريــخ 2018/1/4، لغي

الجلســة.  ومــن ثــم، تــم تأجيلهــا إىل الرابــع مــن شــهر يناير/كانــون الثــاين 2018، حيــث قضــت محكمــة الصلــح يف 

مدينــة رام اللــه، برباءتــه مــن التهمــة التــي كانــت منســوبة لــه بتصويــر موكــب رئيــس الحكومــة الدكتــور رامــي 

الحمــد اللــه.
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محاكمة صحافية غيابياً

بتاريــخ 2017/9/12 علمــت الصحافيــة )هـــ. ح.(، 32 عامــاً، مــن غــزة، بصــدور حكــم غيــايب مــن محكمــة صلــح 

غــزة، وذلــك بالحكــم عليهــا بالحبــس ملــدة 6 أشــهر مــع النفــاذ وغرامــة ماليــة مقدارهــا )1000( شــيكل.  جديــر 

ذكــره أن الحكــم صــدر مــن محكمــة الصلــح بتاريــخ 2016/6/4 يف الدعــوى رقــم 2016/5648، وقــد صــدر الحكــم 

غيابيــاً بحقهــا وهــي يف رحلــة عالجيــة مــن مــرض الرسطــان يف اململكــة األردنيــة.

ثالثاً. توزيع الشكاوى حسب جهة االنتهاك

تلقــت الهيئــة ورصــدت )67( شــكوى وانتهــاكاً، كانــت النســبة األكــرب منهــا ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، وبلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا 

الهيئــة )22( شــكوى حــول الجهــاز املذكــور، منهــا )13( شــكوى عــى خلفيــة الــرأي والتعبــري عــى موقــع التواصــل االجتامعــي »فســيبوك«، 

و )8( شــكاوى عــى خلفيــة العمــل الصحــايف.  يليــه جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة بواقــع )11( شــكوى عــى خلفيــة تعرضــه 

ــرأي  ــة ال ــة حري ــري عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، وشــكوى واحــدة ضــد الرشطــة عــى خلفي ــرأي والتعب ــة ال للعمــل الصحــايف وحري

والتعبــري عــى موقــع التواصــل االجتامعــي »فيســبوك«،  وشــكويان ضــد النيابــة؛ واحــدة عــى خلفيــة العمــل الصحــايف، وأخــرى عــى خلفيــة 

حريــة الــرأي والتعبــري عــى موقــع التواصــل االجتامعــي »فيســبوك«، وشــكوى ضــد بلديــة الخليــل عــى خلفيــة العمــل الصحــايف، وشــكوى 

ضــد وزارة الثقافــة يف رام اللــه.

أمــا يف قطــاع غــزة، فــكان جهــاز الرشطــة األكــر تعرضــاً للحــق يف التعبــري والعمــل الصحــايف، فقــد تلقــت الهيئــة )18( شــكوى، منهــا )11( 

شــكوى ضــد حريــة التعبــري عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)6( شــكاوى ضــد حريــة الصحافــة واإلعــالم، وتلقــت الهيئــة )12( شــكوى 

ضــد جهــاز األمــن الداخــيل، منهــا )5( شــكاوى عــى خلفيــة تعرضــه لحريــة الــرأي والتعبــري عــى موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك، 

ــة العمــل الصحــايف،  ــزة عــى خلفي ــايس يف غ ــة واإلعــالم.  وشــكوى واحــدة ضــد الحــرس الرئ ــة الصحاف ــة حري و)7( شــكاوى عــى خلفي

وشــكوى ضــد أمــن حركــة فتــح.

يالحــظ أن جهــازي األمــن الوقــايئ وجهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة، وجهــاز الرشطــة -اإلدارة العامــة للمباحــث واألمــن الداخــيل 

يف قطــاع غــزة، أكــر الجهــات تعرضــاً للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، وحريــة العمــل الصحــايف، وتتصــدر هــذه األجهــزة أعــى عــدد يف 

الشــكاوى الــواردة للهيئــة، األمــر الــذي يســتوجب اتبــاع إجــراءات للمحاســبة واملســاءلة ملنتهــي هــذا الحــق.

2-1-5-3. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري

مــن خــالل مراســلة الجهــات الرســمية ذات العالقــة، تبــني أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات أو اتّخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة 

الحــق يف الــرأي والتعبري.

2-1-5-4. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

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 عــى بيانــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة إجــراءات املحاســبة اإلداريــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن 

ــردود كانــت منطيــة.    ــراي والتعبــري، غــري أن ال ــة ال قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف حري

واســتثناًء، رد جهــاز األمــن الوقــايئ عــى مخاطبــات الهيئــة يف الضفــة الغربيــة عــى مجمــل الشــكاوى، ومل يخصــص الــرد عــى الشــكاوى 

املتعلقــة باالنتهــاكات بحــق حريــة الــرأي والتعبــري.  وجــاء يف الــرد أنهــم قامــوا بالتحقيــق يف جميــع الشــكاوى الــواردة للجهــاز خــالل العــام 

2017، وتبــني أنهــا اّدعــاءات 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 
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مــن قبــل أفــراد الجهــاز إن وجــدت، أو الشــكاوى بحقهــم، والعمــل عــى 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 التابعــني لهــذه 

األجهــزة عــى انتهاكاتهــم للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، قــد تكــون مــؤرشاً عــى قلــة اهتــامم هــذه األجهــزة يف اتّخــاذ إجــراءات إداريــة 

تحــد مــن هــذه االنتهــاكات، وترفــع مــن مســتوى املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد 

مــن عــدد حــاالت االنتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية.  كــام قــد تكــون مــؤرشاً عــى أن هــذه 

األجهــزة تعتــرب أن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة هــي شــأن داخــيل خــاص بالجهــاز.   

توصيات

بنــاًء عــى العــرض الســابق لوضــع الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، فــإن الهيئــة تؤكــد عــى توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا الســنوية لوضــع 

حقــوق اإلنســان، وتقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة وتعزيــز هــذا الحــق واملســاءلة عــن انتهاكاتــه.  ويف هــذا املجــال، 

تجــدد الهيئــة موقفهــا مــن القــرار بقانــون رقــم 16 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة لســنة 2017، ورضورة األخــذ باملالحظــات التــي قدمتهــا 

بالرشاكــة مــع منظــامت املجتمــع املــدين ملراجعــة القــرار بقانــون املذكــور، وتعديلــه مبــا ينســجم والقانــون األســايس املعــدل، واالتفاقيــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومبــا يضمــن حقــوق املواطنــني وحرياتهــم األساســية، كــام تجــدد الهيئــة مطالبتهــا للجهــات املختصــة، بالرتاجــع 

الفــوري عــن قــرار حجــب املواقــع اإللكرتونيــة، نظــراً ملساســه املبــارش بحقــوق املواطنــني وحرياتهــم، الســيام الحــق يف حريــة الــرأي والتعبري:

ــري، 	  ــرأي والتعب ــة ال ــة العمــل الصحــايف وحري ــا وتكفــل حري ــي انضمــت إليه ــة الت ــات الدولي ــة فلســطني لالتفاقي رضورة احــرتام دول

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة والسياســية واالقتصادي ــوق املدني ــني للحق ــن الدولي وبخاصــة العهدي

رضورة قيــام حكومــة الوفــاق الوطنــي بإصــدار تعليامتهــا للرشطــة واألجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا، وبخاصــة األمــن الوقــايئ، مــن أجــل 	 

التوقــف يف الضفــة الغربيــة عــن اعتقــال الصحافيــني واســتدعائهم، أو اســتدعاء املواطنــني عــى خلفيــة مــا يبدونــه مــن آراء.

رضورة تدخــل الرئيــس محمــود عبــاس بإصــدار تعليامتــه لوقــف تدخــل املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة عــن اعتقــال الصحافيــني 	 

واســتدعائهم، أو اســتدعاء املواطنــني عــى خلفيــة مــا يبدونــه مــن آراء.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة بإصــدار تعليامتهــا لأجهــزة األمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة للتوقــف عــن 	 

اعتقــال والصحافيــني أو املواطنــني واســتدعائهم عــى خلفيــة العمــل الصحــايف أو الــرأي والتعبــري.

ــة عــى 	  ــة الغربي ــة يف الضف ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــود املفروضــة م ــة القي ــة كاف ــة ووزارة اإلعــالم إلزال رضورة تدخــل وزارة الداخلي

ــا، أو تصويرهــا. ــة األحــداث، أو بثه ــة، ســواء تغطي ــكل حري ــم ب ــني لعمله مامرســة الصحافي

رضورة قيــام وزارة الداخليــة يف حكومــة الوفــاق الوطنــي بتشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان ونقابــة 	 

الصحافيــني، يف الحــاالت كافــة، التــي وقعــت فيهــا انتهــاكات ضــد الصحافيــني، ومحاســبة املتورطــني بارتكابهــا، ســواء يف الضفــة الغربيــة 

أو يف قطــاع غــزة.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة بإزالــة كافــة القيــود املفروضــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة )األمــن الداخــيل، 	 

والرشطــة( عــى مامرســة الصحافيــني لعملهــم بــكل حريــة، ســواء بالتغطيــة، أو البــث والتصويــر.

ــرأي 	  ــة ال ــة بحري ــا عالق ــي له ــات الســارية الت ــالم يف الترشيع ــي ووزارة اإلع ــاق الوطن ــة الوف ــل حكوم ــن قب ــادة النظــر م رضورة إع
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والتعبــري، مثــل قوانــني العقوبــات، وقانــون املطبوعــات والنــرش، وتعديلهــا، مبــا يتــواءم مــع التزامــات دولــة فلســطني، وفــق االتفاقيــات 

الدوليــة التــي انضمــت إليهــا، وعــى وجــه التحديــد رضورة إلغــاء عقوبــة الحبــس، أو أي عقوبــة تتضمــن حجــز الحريــة للصحافيــني 

عــى خلفيــة عملهــم الصحــايف، واســتبدالها بعقوبــات بديلــة.

ــة 	  ــة، وقضــاة، يف اســتخدام الســلطة التقديري ــة مــن نياب ــاك رضورة أال تتوســع الســلطات القضائي ــل الترشيعــات، هن إىل حــني تعدي

ــه إال  ــن مواجهت ــاً ال ميك ــراً محقق ــن خط ــي تتضم ــتثنائية الت ــذا اإلجــراء يف الحــاالت االس ــم حــرص ه ــف االحتياطــي، وأن يت بالتوقي

ــم  ــري، وتكمي ــرأي التعب ــة ال ــق حري ــة، أو لخن ــف االحتياطــي كأداة للعقوب ــة التوقي ــدم اســتخدام صالحي ــف االحتياطــي، وع بالتوقي

ــواه. األف

2-1-6. الحق يف التجمع السلمي

ــوق اإلنســان،  ــة الحــق يف التجمــع الســلمي كحــق أســايس مــن حق ــوق اإلنســان، والترشيعــات الوطني ــة لحق ــات الدولي ــت االتفاقي كفل

ــاً،  ــلمياً وعلني ــه س ــق بكون ــذا الح ــم ه ــة. ويتّس ــات االعتباري ــة والهيئ ــات القانوني ــات والكيان ــات والجمعي ــراد والجامع ــه األف ــع ب ويتمت

ويشــمل حريــة املواطنــني يف التجّمــع يف أي مــكان عــام للمطالبــة بحقوقهــم، أو مــن أجــل الدفــاع عــن قضاياهــم، أو للتعبــري عــن رأيهــم، أو 

للمشــاركة يف إدارة شــؤون بالدهــم.  ومــن واجــب الدولــة أن تضــع آليــات وإجــراءات مناســبة لضــامن االســتمتاع العمــيل بحريــة الحــق يف 

التجمــع الســلمي، وعــدم خضوعهــا لإلجــراءات البريوقراطيــة املفرطــة، والســعي دامئــاً إىل تســهيل وحاميــة التجمعــات الســلمية العموميــة 
يف املوقــع املفضــل ملنظميهــا.141

2-1-6-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ــون  ــة والقان ــري الدولي ــع املعاي ــري، م ــة، بشــكل كب ــات العام ــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامع ــون رق ــن انســجام القان ــم م ــى الرغ ع

األســايس املعــدل، فــإن الئحتــه التنفيذيــة، التــي مــا زالــت ســارية املفعــول، تفــرض قيــوداً غــري منصــوص عليهــا يف القانــون عــى مامرســة 

هــذا الحــق، مــن أهمهــا رضورة توجيــه إشــعار كتــايب للمحافــظ أو ملديــر الرشطــة قبــل 48 ســاعة، عــى األقــل، مــن موعــد االجتــامع، عــى 

أن يكــون موقعــاً مــن قبــل األشــخاص املنظمــني لالجتــامع، مبــا ال يقــل عددهــم عــن ثالثــة، وعــى أن يبينــوا يف إشــعارهم املــكان والزمــان 

اللذيــن ســيعقد فيهــام االجتــامع، والغــرض منــه.  أمــا يف حــال تقديــم اإلشــعار الكتــايب مــن قبــل جهــة ذات شــخصية اعتباريــة، فيُكتفــى 

يف هــذه الحالــة بتوقيــع مــن ميثلهــا، وللمحافــظ أو ملديــر الرشطــة أن يضــع ضوابــط عــى مــدة االجتــامع ومســاره بهــدف تنظيــم حركــة 

املــرور، عــى أن يبلــغ املنظمــون بهــذه الضوابــط خطيــاً بعــد 24 ســاعة عــى األكــر مــن موعــد تســليم اإلشــعار.

إن القيــود املفروضــة عــى الحــق يف التجمــع الســلمي مــن خــالل مــا جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة، تتعــارض مــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني، وبخاصــة املــادة رقــم )21( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية،142 كــام 
تخالــف أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني املعــّدل.143

2-1-6-2. انتهاكات الحق يف التجمع السلمي

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )53( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، منهــا )16( شــكوى مــن الضفــة الغربيــة، و)37( شــكوى مــن قطــاع 

ــة وحقــوق اإلنســان  ــة، أعــده فريــق مــن خــرباء منظمــة األمــن والتعــاون األورويب/ مكتــب املؤسســات الدميقراطي ــة التجمــع الســلمي، الطبعــة الثاني ــة بشــأن حري ــادئ توجيهي ــا وآخــرون.  مب 141  بيليفــا، نين
ــة(، وارســو/ سرتاســبورغ 2010. ــة البندقي ــا )لجن ــس أوروب ــة ملجل ــون والتابع ــن خــالل القان ــة م ــن أجــل الدميقراطي ــة م ــة األوروبي ــل اللجن ــن قب ــع، وم ــة التجم بخصــوص حري

142  تنــص املــادة )21( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى أنــه »يكــون الحــق يف التجمــع الســلمي معرتفــاً بــه.  وال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى مامرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي 
تفــرض طبقــاً للقانــون، وتشــكل تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حاميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة، أو حاميــة حقــوق اآلخريــن 

وحرياتهــم«.

143  تنص املادة )5/26( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل عى أن »عقد االجتامعات العامة دون حضور أفراد الرشطة، وعقد االجتامعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون«.
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غــزة. وتوزعــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــن الضفــة الغربيــة بواقــع )7( شــكاوى يف محافظــة الخليــل، و)6( شــكاوى يف محافظــة رام 

اللــه والبــرية، و)3( شــكاوى يف محافظــة بيــت لحــم.

فبتاريــخ 2017/02/25، نظــم حــزب التحريــر مســرية ســلمية عــى دوار ابــن رشــد يف مدينــة الخليــل، بعــد تقديــم إشــعار خطــي إىل مديــر 

ــة  ــك احتجاجــاً عــى اســتمرار األمــن الفلســطيني توقيــف 15 مــن منــارصي الحــزب، عــى خلفي رشطــة املحافظــة حســب األصــول، وذل

ــية.  ــية الكنس ــة الروس ــكوبية إىل البعث ــة املس ــا كنيس ــام عليه ــة األرض املق ــل ملكي ــرار نق ــد ق ــخ 2017/2/04، ض ــت بتاري ــرة نظم تظاه

ــني  ــدين، ووقعــت مشــادات ب ــاس امل ــا باللب ــرية، بعــض أفراده ــة مشــرتكة كب ــوة أمني ــد أحاطــت باملســرية ق ــة، فق ــق الهيئ وحســب توثي

ــل الغــاز،  ــة بفــض املســرية بالقــوة مســتخدمة الهــراوات وقناب ــة، قامــت عــى إثرهــا القــوة األمني املشــاركني يف التظاهــرة والقــوة األمني

ــاق ورضــوض مختلفــة. ــن بحــاالت اختن ــة عــدد مــن املتظاهري ــذي أدى إىل إصاب ــة يف الهــواء، األمــر ال وإطــالق أعــرية ناري

وعــى خلفيــة ذلــك، أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بيانــا بتاريــخ 2017/2/25، طالبــت مــن خاللــه الجهــات الرســمية بااللتــزام 

بالقوانــني واملحافظــة عــى الحريــات العامــة، وحريــة التجمــع الســلمي وعقــد االجتامعــات العامــة، وعــدم اســتخدام القــوة املفرطــة غــري 

املتناســبة يف التعامــل مــع املتظاهريــن الســلميني، وااللتــزام مبدونــات الســلوك والتعليــامت الخاصــة باســتخدام القــوة، وأن تقــوم النيابــة 

العســكرية بالتحقيــق يف األحــداث، وإحالــة كل مــن تثبــت مخالفتــه للقانــون إىل القضــاء العســكري، حســب األصــول.

وتركــزت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــن قطــاع غــزة يف شــامل غــزة بواقــع )14( شــكوى، تالهــا مدينــة غــزة ومنطقــة غــزة الوســطى 

بواقــع )8( شــكاوى لــكل منهــام، ويف محافظــة رفــح كانــت هنــاك )5( شــكاوى، ويف خــان يونــس شــكويان.

فبتاريــخ 2017/1/14، منــع جهــاز الرشطــة واألمــن الداخــيل مســرية ســلمية ملواطنــني خرجــوا احتجاجــاً عــى أزمــة الكهربــاء يف مفــرتق 

الشــجاعية يف محافظــة غــزة، حيــث حــرت قــوة رشطيــة للمــكان، وبــدأت بتهديــد املشــاركني باالحتجــاز إذا مل يغــادروا املــكان، واحتجــزت 

عــدداً مــن الشــبان املشــاركني يف هــذه الفعاليــة الســلمية.

يشــري العــدد اإلجــاميل للشــكاوى إىل زيــادة يف عــدد حــاالت االنتهــاك للحــق يف التجمــع الســلمي، مقارنــة مــع العــام املــايض 2016 الــذي 

ســجل )26( شــكوى. ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل زيــادة عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة هــذا العــام مــن قطــاع غــزة الــذي وصــل إىل 

)37( شــكوى، يف حــني كانــت عــدد الشــكاوى مــن قطــاع غــزة يف العــام 2016 )5( شــكاوى فقــط، فقــد شــهد قطــاع غــزة خــالل العــام 2017 

حــراكات ســلمية عــدة احتجاجــاً عــى تــردي األوضــاع املعيشــية، واألزمــات املتفاقمــة والخطــرية يف كافــة مناحــي حيــاة املواطنــني هنــاك.

ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

ــة، و)40( انتهــاكاً يف قطــاع  وصــل عــدد االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي144 إىل )58( انتهــاكاً، منهــا )18( انتهــاكاً يف الضفــة الغربي

غــزة، وتنوعــت أمناطهــا الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــا بــني االعتــداء عــى املشــاركني، وفــّض التجمــع الســلمي، ومنــع عقــد 

ــة الســلميّة. الفعاليّ

فقــد تــم االعتــداء عــى املشــاركني يف )8( تجمعــات ســلمية، منهــا فعاليــة واحــدة يف قطــاع غــزة، و)7( فعاليــات يف الضفــة الغربيــة. وتــم 

فــّض )42( تجمعــاً ســلمياً، منهــا )8( يف الضفــة الغربيــة، و)34( يف قطــاع غــزة، وتــم منــع عقــد أو عرقلــة الوصــول إىل )7( تجمعــات ســلمية، 

منهــا )5( يف قطــاع غــزة، و)2( يف الضفــة الغربيــة.

144  للتوضيــح، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أنــه قــد تتضمــن الشــكوى الخاصــة بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي عــى أكــر مــن انتهــاك، لذلــك يظهــر الفــرق بــني عــدد الشــكاوى وعــدد االنتهــاكات، بحيــث يكــون 
عــدد االنتهــاكات أكــر مــن عــدد الشــكاوى أحيانــاً.
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الشكل رقم )01(: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

ثالثاً. فئات الضحايا حسب الشكاوى

مثـّـل انتهــاك الحــق يف التجّمعــات ذات الخلفيــة السياســية أكــر االنتهــاكات انتشــاراً يف الضفــة الغربيــة، فضمــن )16( شــكوى تلقتهــا الهيئــة 

حــول انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي، كان منهــا )10( انتهــاكات لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً سياســياً.

فبتاريــخ 2017/5/17، اعتــدت مجموعــة مــن أفــراد األمــن الوطنــي وجهــاز الرشطــة بالــرب عــى املشــاركني يف تظاهــرة ســلمية دعــت 

إليهــا القــوى الوطنيــة واإلســالمية يف بلــدة بريزيــت إســناداً لــأرسى املربــني عــن الطعــام يف ســجون االحتــالل، واعتــدت عــى املشــاركني 

واعتقلــت عــدداً منهــم، وتــم اقتيادهــم إىل مركــز رشطــة بريزيــت، وهنــاك جــرى االعتــداء مــرة أخــرى عــى عــدد منهــم بالــرب واإلهانــة، 

مــا اســتدعى نقــل اثنــني مــن املحتجزيــن لتلقــي العــالج، وكانــت آثــار االعتــداد واضحــة عــى جســديهام، والحقــاً، وبعــد نقــل املحتجزيــن 

إىل مقــر رشطــة رام اللــه، تــم اإلفــراج عنهــم جميعــاً.

وبتاريــخ 2017/3/12، نُظمــت تظاهــرة ســلمية أمــام مجمــع املحاكــم يف مدينــة البــرية احتجاجــاً عــى محاكمــة الشــهيد باســل األعــرج الذي 

أعدمــه جيــش االحتــالل يف وقــت ســابق، حيــث جــرى قمــع هــذه التظاهــرة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، وعــى أثــر هــذه األحــداث، تــم 

تشــكيل لجنــة تحقيــق ضمــت يف عضويتهــا مديــر عــام الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، ومــع نهايــة شــهر آذار، تــم اإلعــالن عــن النتائــج 
التــي وصلــت إليهــا لجنــة التحقيــق.145

www.ichr.ps :145  لالطالع عى تقرير لجنة التحقيق بشأن األحداث التي وقعت أمام مجمع املحاكم يف مدينة البرية، وأحداث بيت لحم يوم 2017/3/12، ميكن زيارة موقع الهيئة

63	
	

 شÇÇÇكوى، )14( بواقÇÇÇع غÇÇÇزة شÇÇÇمال فÇÇÇي غÇÇÇزة قطÇÇÇاع مÇÇÇن الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى وتركÇÇÇزت
 رفÇÇÇح محافظÇÇÇة وفÇÇÇي منھمÇÇÇا، لكÇÇÇل شÇÇÇكاوى )8( بواقÇÇÇع الوسÇÇÇطى غÇÇÇزة ومنطقÇÇÇة غÇÇÇزة مدینÇÇÇة تالھÇÇÇا
 .یانشكو یونس خان وفي شكاوى، )5( ھناكت كان
 

 خرجÇÇÇوا لمÇÇÇواطنین سÇÇÇلمیة مسÇÇÇیرة الÇÇÇداخلي واألمÇÇÇن الشÇÇÇرطة جھÇÇÇاز منÇÇÇع ،14/1/2017 فبتÇÇÇاریخ
 قÇÇÇوة حضÇÇÇرت حیÇÇÇث، غÇÇÇزة محافظÇÇÇة فÇÇÇي الشÇÇÇجاعیة مفتÇÇÇرق فÇÇÇي الكھربÇÇÇاء أزمÇÇÇة علÇÇÇى احتجاجÇÇÇاً 
 واحتجÇÇÇÇزت المكÇÇÇÇان، یغÇÇÇÇادروا لÇÇÇÇم إذا باالحتجÇÇÇÇاز المشÇÇÇÇاركین بتھدیÇÇÇÇد وبÇÇÇÇدأت، للمكÇÇÇÇان شÇÇÇÇرطیة

 السلمیة. الفعالیة ھذه في المشاركین الشبان من عدداً 
 

 التجمÇÇÇÇع فÇÇÇÇي للحÇÇÇÇق االنتھÇÇÇÇاك حÇÇÇÇاالت عÇÇÇÇدد فÇÇÇÇي زیÇÇÇÇادةإلÇÇÇÇى  للشÇÇÇÇكاوى اإلجمÇÇÇÇالي العÇÇÇÇدد یشÇÇÇÇیر
 االرتفÇÇÇاع ھÇÇÇذا ویعÇÇÇزى. شÇÇÇكوى )26( سÇÇÇجل الÇÇÇذي 2016 الماضÇÇÇي العÇÇÇام مÇÇÇع مقارنÇÇÇة، السÇÇÇلمي

 )37(إلÇÇى  وصÇÇل الÇÇذي غÇÇزة قطÇÇاع مÇÇن العÇÇام ھÇÇذا الھیئÇÇة تلقتھÇÇا التÇÇي الشÇÇكاوى عÇÇدد زیÇÇادةإلÇÇى 
 فقÇÇÇط، وىاشÇÇÇك )5( 2016 العÇÇÇام فÇÇÇي غÇÇÇزة قطÇÇÇاع مÇÇÇن الشÇÇÇكاوى عÇÇÇدد كانÇÇÇت حÇÇÇین فÇÇÇي شÇÇÇكوى،

 األوضÇÇÇاع تÇÇÇردي علÇÇÇى احتجاجÇÇÇاً  عÇÇÇدة سÇÇÇلمیة حراكÇÇÇات 2017 العÇÇÇام لخÇÇÇال غÇÇÇزة قطÇÇÇاع شÇÇÇھد فقÇÇÇد
 ھناك. المواطنین حیاة مناحي كافة في والخطیرة المتفاقمة واألزمات المعیشیة،

 
 الشكاوى حسب االنتھاكات أنماط. ثانیاً 

 انتھاكÇÇÇاً  )18( منھÇÇÇا ،انتھاكÇÇÇاً  )58(إلÇÇÇى  144السÇÇÇلمي التجمÇÇÇع فÇÇÇي للحÇÇÇق االنتھاكÇÇÇات عÇÇÇدد وصÇÇÇل
 الشÇÇÇكاوى فÇÇÇي الÇÇÇواردة أنماطھÇÇÇا تنوعÇÇÇتو غÇÇÇزة، قطÇÇÇاع فÇÇÇياً انتھاكÇÇÇ )40و( الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي
 عقÇÇÇÇد ومنÇÇÇÇع السÇÇÇÇلمي، التجمÇÇÇÇع وفÇÇÇÇضّ  المشÇÇÇÇاركین، علÇÇÇÇى االعتÇÇÇÇداء بÇÇÇÇین مÇÇÇÇا الھیئÇÇÇÇة تلقتھÇÇÇÇا التÇÇÇÇي
 السلمیّة. الفعالیّة

 
 قطÇÇÇاع فÇÇÇيواحÇÇÇدة  فعالیÇÇÇة منھÇÇÇا، سÇÇÇلمیة تجمعÇÇÇات )8( فÇÇÇي المشÇÇÇاركین علÇÇÇى االعتÇÇÇداء تÇÇÇم فقÇÇÇد
 الضÇÇÇفة فÇÇÇي )8( منھÇÇÇا، سÇÇÇلمیاً  تجمعÇÇÇاً  )42( فÇÇÇضّ  وتÇÇÇم الغربیÇÇÇة. الضÇÇÇفة فÇÇÇي فعالیÇÇÇات )7و(، غÇÇÇزة

) تجمعÇÇÇات سÇÇÇلمیة، 7، وتÇÇÇم منÇÇÇع عقÇÇÇد أو عرقلÇÇÇة الوصÇÇÇول إلÇÇÇى (غÇÇÇزة قطÇÇÇاع فÇÇÇي )34و(، الغربیÇÇÇة
 ) في الضفة الغربیة.2) في قطاع غزة، و(5منھا (

 
 ): أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى01الشكل رقم (

 

 
 

 الشكاوى حسب الضحایا ئاتفثالثاً. 
 الضÇÇÇفة فÇÇÇي انتشÇÇÇاراً  االنتھاكÇÇÇات أكثÇÇÇر السیاسÇÇÇیة الخلفیÇÇÇة ذات التجّمعÇÇÇات فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھÇÇÇاك مثÇÇÇّل

 منھÇÇا كÇÇان، السÇÇلمي التجّمÇÇع فÇÇي الحÇÇق انتھÇÇاك حÇÇول الھیئÇÇة تلقتھÇÇا شÇÇكوى )16( فضÇÇمن الغربیÇÇة،
 سیاسیاً. طابعاً  تحمل سلمیة لتجمعات انتھاكات )10(

 

 بالضÇÇÇرب الشÇÇÇرطة وجھÇÇÇاز الÇÇÇوطني األمÇÇÇن أفÇÇÇراد مÇÇÇن مجموعÇÇÇة اعتÇÇÇدت، 17/5/2017 فبتÇÇÇاریخ
 بیرزیÇÇÇت بلÇÇÇدة فÇÇÇي واإلسÇÇÇالمیة الوطنیÇÇÇة القÇÇÇوى إلیھÇÇÇا دعÇÇÇت سÇÇÇلمیة تظÇÇÇاھرة فÇÇÇي المشÇÇÇاركین علÇÇÇى

 المشÇÇÇÇاركین علÇÇÇÇى واعتÇÇÇÇدت االحÇÇÇÇتالل، سÇÇÇÇجون فÇÇÇÇي الطعÇÇÇÇام عÇÇÇÇن المضÇÇÇÇربین لألسÇÇÇÇرى سÇÇÇÇناداً إ
 مÇÇÇرة االعتÇÇÇداء جÇÇÇرى وھنÇÇÇاك، زیÇÇÇتربی طةشÇÇÇر مركÇÇÇزإلÇÇÇى  اقتیÇÇÇادھم وتÇÇÇم مÇÇÇنھم، عÇÇÇدداً  واعتقلÇÇÇت

																																																													
وعدد  ىبد من اإلشارة إلى أنھ قد تتضمن الشكوى الخاصة بانتھاك الحق في التجمع السلمي على أكثر من انتھاك، لذلك یظھر الفرق بین عدد الشكاو للتوضیح، ال 144

 االنتھاكات، بحیث یكون عدد االنتھاكات أكثر من عدد الشكاوى أحیاناً.
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أحداث مجمع املحاكم يف مدينة البرية بتاريخ 2017/3/12

بتوجيهــات مــن الرئيــس محمــود عبــاس، وعطفــاً عــى قــرار رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الدكتــور رامــي الحمــد اللــه الصــادر 

بتاريــخ 2017/3/13، بتشــكيل لجنــة تحقيــق للوقــوف عــى حقيقيــة مــا جــرى مــن أحــداث يــوم األحــد املوافــق 2017/3/12، 

يف مدينتــي البــرية وبيــت لحــم، حيــث ضمــت اللجنــة يف عضويتهــا وكيــل وزارة الداخليــة، ومديــر عــام الهيئــة املســتقلة لحقــوق 

اإلنســان، ونقيــب املحامــني ممثــالً عــن نقابــة املحامــني الفلســطينيني، وجــاء تشــكيل اللجنــة، بعــد التشــاور مــع الهيئــة املســتقلة 

لحقــوق اإلنســان، ونقابــة املحامــني الفلســطينيني، بصيغــة عامــة دون إلزامهــا بإجــراءات محــددة، مــع منحهــا االســتقاللية وعــدم 

التأثــري عليهــا مــن أي جهــة، وأصــدرت لجنــة التحقيــق تقريرهــا بتاريــخ 2017/3/26.

ويف مجريــات األحــداث أمــام مجمــع املحاكــم يف مدينــة البــرية، فقــد أورد التقريــر عــدداً مــن االســتخالصات، منهــا أن الوقفــة 

كانــت ســلمية، ودعــت إليهــا جهــات عــدة عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي، لكــن دون تقديــم إشــعار للرشطــة أو املحافظــة، 

ومل يلجــأ املشــاركون إىل اســتخدام العنــف أو تخريــب املمتلــكات. إنــه تــم اتخــاذ قــرار بفتــح الشــارع، ومــن ثــم فــض الوقفــة 

بالقــوة مــن قبــل مديــر رشطــة محافظــة رام اللــه والبــرية الــذي كان موجــوداً شــخصياً يف امليــدان، وقــد كان هنــاك تبايــن يف تقديــر 

املوقــف امليــداين بــني قائــد األمــن الوطنــي، الــذي أبــدى مرونــة يف التعامــل مــع املتظاهريــن، وإفســاح وقــت أطــول للتفــاوض 

ــة  ــح الشــارع، دون إعطــاء مهل ــرورة فت ــاً ب ــراراً حاســامً ورسيع ــذي أخــذ ق ــر رشطــة املحافظــة، ال ــف مدي ــني موق ــم، وب معه

كافيــة، علــامً أن الــرد األويل للمتظاهريــن كان رفــض االســتجابة لطلــب الرشطــة بإخــالء الشــارع. إن إجــراءات اســتخدام القــوة يف 

فتــح الشــارع، وفــض التجمــع فيهــا، مخالفــة رصيحــة لقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 211 املتعلــق مبدونــة قواعــد اســتخدام القــوة 

ــل الغــاز، كــام أن طريقــة إطــالق الغــاز يف بعــض الحــاالت حصــل بشــكل  ــاك اســتخدام مفــرط لقناب ــة. إن هن واألســلحة الناري

أفقــي ومبــارش، األمــر الــذي قــد يشــكل خطــراً ويخالــف مبــادئ اســتخدام قنابــل الغــاز. إن تســليح القــوات كان وفــق القواعــد 

والتعليــامت، لكــن أحــد األفــراد اســتخدم عصــا كهربائيــة غــري موجــودة يف تســليح القــوة.  إنــه تــم االعتــداء عــى الصحافيــني، 

وإن مديــر رشطــة املحافظــة شــخصياً شــارك يف ســحب الكامــريات مــن أحــد الصحافيــني.  إنــه كان هنــاك أفــراد مــن قــوى األمــن 

باللبــاس املــدين يف مهــامت جمــع املعلومــات، لكــن يف مرحلــة متأخــرة مــن فــض الوقفــة حــاول بعضهــم القيــام مبهــام عملياتيــة 

ــري،  ــة االحتقــان والتوت ــة ســحب الكامــريات مــن الصحافيــني.  إن أداء الناطــق الرســمي ألجهــزة األمــن زاد مــن حال مثــل محاول

إضافــة إىل أنــه أضعــف مصداقيــة الروايــة الرســمية مــن خــالل إنــكار التجــاوزات املوثقــة.

ــون االجتامعــات العامــة،  ــة لقان ــا رضورة مراجعــة الالئحــة التنفيذي ــات، منه ــد مــن التوصي ــق العدي ــة التحقي ــر لجن وأورد تقري

ورضورة إصــدار تعميــم فــوري وواضــح ملنتســبي أجهــزة األمــن كافــة باحــرتام الصحافيــني يف امليــدان، وكيفيــة التعامــل معهــم 

ــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان،  ــة والهيئ ــة مــن وزارة الداخلي ــأي ســوء، وتشــكيل لجن وتســهيل عملهــم، وعــدم التعــرض لهــم ب

ونقابــة الصحافيــني ونقابــة املحاميــني، مــن أجــل صياغــة مســودة إرشــادات ورفعهــا لوزيــر الداخليــة للمصادقــة.  ورأت اللجنــة أن 

مديــر رشطــة محافظــة رام اللــه والبــرية، وقائــد وحــدة الرشطــة الخاصــة يف امليــدان، قــد ارتكبــا مخالفــة انضباطيــة مــن الدرجــة 

األوىل، ووفقــاً لقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 192 لســنة 2009 بشــأن املخالفــات االنضباطيــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية، فقــد 

أوصــت اللجنــة باتخــاذ اإلجــراء املالئــم بحقهــام.

وبعــد إصــدار تقريــر لجنــة التحقيــق، وقّــع رئيــس الــوزراء عــى اعتــامد وتنفيــذ كافــة توصيــات لجنــة التحقيــق، إال أنــه مل يتــم 

اإلعــالن عــن اتخــاذ أي إجــراءات بحــق مديــر رشطــة محافظــة رام اللــه والبــرية، وعنــرص جهــاز املخابــرات الــذي اعتــدى عــى 

أحــد املواطنــني، يف حــني تــم تشــكيل لجنــة مــن وزارة الداخليــة والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، ونقابــة الصحافيــني، حيــث 

قامــت هــذه اللجنــة بصياغــة عــدد مــن السياســات واإلجــراءات حــول كيفيــة التعامــل مــع الصحافيــني يف امليــدان مــن قبــل عنــرص 

قــوى األمــن الفلســطينية.

كــام مثـّـل انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي عــى التجمعــات ذات الطابــع املطلبــي االقتصــادي، أو االجتامعــي، أكــر االنتهــاكات انتشــاراً 

يف قطــاع غــزة، فضمــن )37( شــكوى تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي، كان منهــا )34( انتهــاكاً لتجمعــات ســلمية 

تحمــل طابعــاً اقتصاديــاً أو اجتامعيــاً.  فبتاريــخ 2017/1/20، فــض جهــاز الرشطــة مســرية ســلمية ملواطنــني خرجــوا احتجاجــاً عــى أزمــة 

ــن يف  ــني املتواجدي ــدى أفــراد مــن جهــاز الرشطــة عــى املواطن ــاء يف منطقــة الفالوجــا شــامل قطــاع غــزة مســتخدماً القــوة، فاعت الكهرب

املــكان، واعتقلــوا عــدداً منهــم.
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فض تجمع سلمي

بتاريــخ 2017/01/12، فــض جهــاز الرشطــة مســرية ســلمية تقــدر بحــوايل 5000 مواطــن يف مخيــم جباليــا مبحافظــة 

ــار يف  ــث رشعــت الرشطــة بإطــالق الن ــاء، حي ــة الكهرب ــني خرجــوا احتجاجــاً عــى أزم ــزة ملواطن شــامل قطــاع غ

الهــواء، ثــم اعتــدى أفــراد مــن رشطــة مكافحــة الشــغب عــى املتظاهريــن بالهــراوات، مــا أدى إىل إصابــة عــدد مــن 

املشــاركني، كــام تــم خــالل هــذه املســرية االعتــداء عــى عــدد مــن الصحافيــني ومصــادرة بعــض املعــدات الخاصــة 

بعملهــم كصحافيــني.

ــذي يحمــل طابعــاً سياســيا بواقــع )2( شــكوى، ذات عالقــة بالتضامــن مــع األرسى يف  ــع الســلمي ال كــام تجســد انتهــاك الحــق يف التجّم

ســجون االحتــالل.  فبتاريــخ 2017/5/14، منعــت األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة، بحجــة عــدم الحصــول عــى ترخيــص، تنظيــم مســرية 

جامهرييــة كان مــن املفــرتض أن تكــون بتاريــخ 2017/05/15، أمــام بلديــة غــزة، وتنطلــق بعدهــا باتجــاه خيمــة التضامــن مــع األرسى يف 

ســاحة الرسايــا يف املدينــة، حيــث مــكان املهرجــان املركــزي إلحيــاء ذكــرى النكبــة والتضامــن مــع األرسى التــي دعــت لهــا اللجنــة العليــا 

إلحيــاء ذكــرى النكبــة، بــإرشاف دائــرة شــؤون الالجئــني يف منظمــة التحريــر الفلســطينية.

وأصــدرت الهيئــة، يف وقــت ســبق تاريــخ الفعاليــة املذكــورة، ترصيحــاً صحافيــاً بتاريــخ 2017/5/4، أكــدت مــن خاللــه عــى أن مــا يقــوم 

بــه جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة مــن إجــراءات، منهــا اســتدعاءات وعمليــات احتجــاز وتهديــد، بهــدف منــع تنظيــم تجمــع ســلمي 

يف ســاحة الرسايــا مبدينــة غــزة، هــي إجــراءات متــس بالحــق يف التجمــع الســلمي، املكفــول بالتنظيــم القانــوين الوطنــي والــدويل، وطالبــت 

الهيئــة جهــاز األمــن الداخــيل بوقــف العمــل بالتدابــري واإلجــراءات املخالفــة للقانــون، التــي ال تنســجم مــع الضوابــط واملعايــري القانونيــة، 

والعمــل عــى متكــني املواطنــني يف قطــاع غــزة مــن مامرســة هــذا الحــق دون الحــد أو التقييــد منــه.

تركــزت ُجــل التجمعــات الســلمية يف قطــاع غــزة عــى املطالبــة بحــل أزمــة الكهربــاء، وجــرى فــض و/أو االعتــداء و/أو تهديــد املشــاركني 

ــاً بتاريــخ 2017/1/12، طالبــت فيــه  يف هــذه التجمعــات الســلمية، وعــى خلفيــة ذلــك أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بيان

األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة باحــرتام الحــق يف التظاهــر الســلمي، وأدانــت تفريــق املتظاهريــن ومداهمــة منازلهــم وتوقيفهــم، وطالبــت 

بوقــف االســتدعاءات واإلفــراج الفــوري عــن املحتجزيــن.

مــن املالحــظ أن االنتهــاكات الواقعــة عــى األشــخاص املشــاركني يف التجمعــات الســلمية مل تخــص فئــة بعينهــا، بحكــم أن هــذه التجمعــات، 

بشــكل عــام، لهــا مطالــب حياتيــة عامــة باألســاس اقتصاديــة أو اجتامعيــة أو سياســية، باســتثناء بعــض التجمعــات الســلمية التــي خصــت 

فئــة سياســية بعينهــا، أو فئــة اجتامعيــة مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبالتــايل ال ميكــن القــول إن هــذه االنتهــاكات خصــت فئــة دون 

أخــرى، ولكــن، ومــن خــالل رصــد الهيئــة والشــكاوى التــي تلقتهــا، ميكــن القــول إن فئــة الشــباب هــي مــن أكــر الفئــات التــي تــم االعتــداء 

عليهــا أثنــاء املشــاركة يف التجمعــات الســلمية.

رابعاً. الشكاوى حسب جهة االنتهاك

كانــت وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة أكــر الجهــات الرســمية انتهــاكاً للحــق يف التجمــع الســلمي خــالل العــام 2017، حيــث بلــغ عــدد 

ــايئ، و)4(  ــاز األمــن الوق ــة )4( شــكاوى ضــد جه ــة )9( شــكاوى، يف حــني تلقــت الهيئ ــة ضــد وزارة الداخلي ــا الهيئ ــي تلقته الشــكاوى الت

شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة، وشــكوى واحــدة موزعــة مــا بــني جهــاز الرشطــة وجهــاز األمــن الوقــايئ، يف حــني مل تتلــقَّ الهيئــة أي شــكوى 

بحــق األجهــزة األمنيــة األخــرى. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد تلقــت الهيئــة )24( شــكوى ضــد جهــاز الرشطــة العامــة، و)13( شــكوى ضــد 

جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة.
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الشكل رقم )02(: الشكاوى حسب جهات االنتهاك

2-1-6-3. السياسات والتدابري واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف التجّمع السلمي

مــن خــالل متابعــات الهيئــة، تبــني أن الجهــات الرســمية ذات العالقــة مل تقــم بوضــع أي سياســات، ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة 

لحاميــة الحــق يف التجمــع الســلمي، مــع اإلشــارة إىل أنــه ويف قطــاع غــزة، مــا زالــت الجهــات املختصــة تفــرض قيــوداً عــى عقــد االجتامعــات 

العامــة يف األماكــن املغلقــة، وتشــرتط حصــول الجهــة املنظمــة عــى إذن مســبق، وهنــاك أوامــر شــفوية ألصحــاب الصــاالت بعــدم حجــز أي 

قاعــة دون حصــول الجهــة املَُنظمــة عــى ترخيــص مســبق، خالفــاً ألحــكام القانــون رقــم )12( بشــأن االجتامعــات العامــة الــذي ال يشــرتط 

الحصــول عــى أي أذونــات أو تراخيــص يف حــال تنظيــم االجتــامع يف مــكان مغلــق.

2-1-6-4. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التجمع السلمي

أوالً. املساءلة واملحاسبة اإلدارية

قامــت الهيئــة مبخاطبــة الجهــات الرســمية »وزارة الداخليــة، واألجهــزة األمنيــة املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، للوقــوف عــى 
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اإلداريــة، دون أن يوضــح االنتهــاك املنســوب إليــه ارتكابــه، فيــام إذا كان انتهــاكاً للحــق يف التجمــع الســلمي، أو لغــريه مــن الحقــوق.146  كــام 

تلقــت الهيئــة رداً عامــاً مــن جهــاز األمــن الوقــايئ خــال مــن أي معلومــة توضــح إذا مــا كان الجهــاز قــد أخضــع أيَّــاً مــن أفــراده إىل إجــراءات 
املحاســبة واملســاءلة اإلداريــة عــى انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي أو غــريه مــن الحقــوق.147
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املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن عــدد حــاالت االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي 

ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية.

146  رسالة جهاز املخابرات العامة الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2018/01/07.

147  رسالة جهاز األمن الوقايئ الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2017/12/11.
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 ): الشكاوى حسب جھات االنتھاك02الشكل رقم (
 

  
 

 السلمي التجّمع في الحق لحمایة المتّخذة اتجراءواإل والتدابیر السیاسات .2-1-6-3
 أي بوضÇÇÇÇÇع تقÇÇÇÇÇم لÇÇÇÇÇم العالقÇÇÇÇÇة ذات الرسÇÇÇÇÇمیة الجھÇÇÇÇÇات أن تبÇÇÇÇÇین، الھیئÇÇÇÇÇة متابعÇÇÇÇÇات خÇÇÇÇÇالل مÇÇÇÇÇن

 مÇÇÇÇع السÇÇÇÇلمي، التجمÇÇÇÇع فÇÇÇÇي الحÇÇÇÇق لحمایÇÇÇÇة جدیÇÇÇÇدة اتإجÇÇÇÇراء أو تÇÇÇÇدابیر أي تتخÇÇÇÇذ ولÇÇÇÇم، سیاسÇÇÇÇات
 عقÇÇÇد علÇÇÇى قیÇÇÇوداً  تفÇÇÇرض المختصÇÇÇة الجھÇÇÇات زالÇÇÇت ا، مÇÇÇغÇÇÇزة قطÇÇÇاع وفÇÇÇي أنÇÇÇھإلÇÇÇى  اإلشÇÇÇارة
 مسÇÇÇبق، إذن علÇÇÇى المنظمÇÇÇة الجھÇÇÇة حصÇÇÇول وتشÇÇÇترط، المغلقÇÇÇة األمÇÇÇاكن فÇÇÇي العامÇÇÇة تاالجتماعÇÇÇا
 الُمنَظمÇÇÇة الجھÇÇÇة حصÇÇÇول دون قاعÇÇÇة أي حجÇÇÇز بعÇÇÇدم الصÇÇÇاالت ألصÇÇÇحاب شÇÇÇفویة أوامÇÇÇر وھنÇÇÇاك
 ال الÇÇÇذي العامÇÇÇة االجتماعÇÇÇات بشÇÇÇأن )12( رقÇÇÇم القÇÇÇانونحكÇÇÇام أل خالفÇÇÇاً  مسÇÇÇبق، تÇÇÇرخیص علÇÇÇى
 مغلق. مكان في االجتماع تنظیم حال في یصتراخ أو أذونات أي على الحصول یشترط

 
 السلمي التجمع في الحق انتھاكات عن والمحاسبة المساءلة .2-1-6-4
 

 اإلداریة والمحاسبة المساءلةأوالً. 
 فÇÇÇÇي المختلفÇÇÇÇة األمنیÇÇÇÇةجھÇÇÇÇزة واأل الداخلیÇÇÇÇة، "وزارة الرسÇÇÇÇمیة الجھÇÇÇÇات بمخاطبÇÇÇÇة الھیئÇÇÇÇة قامÇÇÇÇت
 قامÇÇÇت التÇÇÇي اإلداریÇÇÇة والمحاسÇÇÇبة المسÇÇÇاءلة آلیÇÇÇات علÇÇÇى للوقÇÇÇوف غÇÇÇزة"، وقطÇÇÇاع الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة

 السلمي. التجمع في للحق انتھاكات بارتكاب قاموا الذین األفراد بحق الجھات ھذه بھا
 

 الجھÇÇÇاز أن فیÇÇÇھ جÇÇÇاء، الغربیÇÇÇة الضÇÇÇفة فÇÇÇي العامÇÇÇة المخÇÇÇابرات جھÇÇÇاز قِبÇÇÇل مÇÇÇن رداً  الھیئÇÇÇة وتلقÇÇÇت
 المنسÇÇÇوب االنتھÇÇÇاك یوضÇÇÇح أن دون ،اإلداریÇÇÇة المسÇÇÇاءلة اتإلÇÇÇى إجÇÇÇراء واحÇÇÇداً  عنصÇÇÇراً  أخضÇÇÇع
 كمÇÇÇا  146الحقÇÇÇوق. مÇÇÇن لغیÇÇÇره أو، السÇÇÇلمي التجمÇÇÇع فÇÇÇي للحÇÇÇق انتھاكÇÇÇاً  كÇÇÇان إذا فیمÇÇÇا ارتكابÇÇÇھ، إلیÇÇÇھ
 كÇÇÇÇان مÇÇÇÇا إذا توضÇÇÇÇح معلومÇÇÇÇة أي مÇÇÇÇن خÇÇÇÇال الوقÇÇÇÇائي األمÇÇÇÇن جھÇÇÇÇاز مÇÇÇÇن عامÇÇÇÇاً  رداً  الھیئÇÇÇÇة تلقÇÇÇÇت
 انتھÇÇÇاك علÇÇÇى اإلداریÇÇÇة والمسÇÇÇاءلة المحاسÇÇÇبة اتإلÇÇÇى إجÇÇÇراء أفÇÇÇراده مÇÇÇن اً أیÇÇÇَّ أخضÇÇÇع قÇÇÇد الجھÇÇÇاز
 147الحقوق. من غیره أو السلمي التجمع في الحق

 
 فÇÇÇي الحÇÇÇق انتھÇÇÇاك عÇÇÇن اإلداریÇÇÇة والمحاسÇÇÇبة المسÇÇÇاءلة عÇÇÇن أخÇÇÇرى ردود أي الھیئÇÇÇة تتلÇÇÇقَّ  ولÇÇÇم

 كمÇÇÇا الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي الشÇÇÇرطة جھÇÇÇاز مÇÇÇن أو الداخلیÇÇÇة، وزارة مÇÇÇن سÇÇÇواء؛ السÇÇÇلمي التجمÇÇÇع
 قطÇÇÇاع فÇÇÇي األمنیÇÇÇةجھÇÇÇزة األ مÇÇÇن غیرھÇÇÇا أو العامÇÇÇة، رطةالشÇÇÇ جھÇÇÇاز مÇÇÇن ردوداً  تتلÇÇÇقَّ  لÇÇÇم أنھÇÇÇا
 غزة.

																																																													
 .07/01/2018رسالة جھاز المخابرات العامة الواردة إلى الھیئة بتاریخ  146
 .11/12/2017رسالة جھاز األمن الوقائي الواردة إلى الھیئة بتاریخ  147
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 كمÇÇÇا الغربیÇÇÇة، الضÇÇÇفة فÇÇÇي الشÇÇÇرطة جھÇÇÇاز مÇÇÇن أو الداخلیÇÇÇة، وزارة مÇÇÇن سÇÇÇواء؛ السÇÇÇلمي التجمÇÇÇع
 قطÇÇÇاع فÇÇÇي األمنیÇÇÇةجھÇÇÇزة األ مÇÇÇن غیرھÇÇÇا أو العامÇÇÇة، رطةالشÇÇÇ جھÇÇÇاز مÇÇÇن ردوداً  تتلÇÇÇقَّ  لÇÇÇم أنھÇÇÇا
 غزة.
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ثانياً. 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، وتلقــت الهيئــة رداً يف هيئــة القضــاء العســكري يف الضفــة الغربيــة يفيــد بأنــه ال يوجــد أمــام هيئــة القضــاء العســكري أي قضايــا 

منظــورة تتعلــق بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، ومل يتــم إصــدار أي أحــكام ذات عالقــة بانتهــاك هــذا الحــق،148 يف حــني مل تتلــقَّ الهيئــة 

أي ردود مــن هيئــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة.

توصيات

مــن خــالل مــا تقــدم ذكــره، 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 	  ــة الخاصــة بتنظي ــح التنفيذي ــة واللوائ ــة الترشيعــات الوطني ــة مبواءم ــات الترشيعي ــام الجه رضورة قي

مبــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني 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

العمــل الفــوري مــن قبــل وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة عــى إصــدار مدونــات ســلوك خاصــة باألشــخاص املكلفــني بإنفــاذ القانــون، 	 

تتناســب مــع مــا وقعــت عليــة والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة خاصــة بحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان.

ــذي يقــرص 	  ــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، ال ــون رق ــة بأحــكام قان ــة ووزارة الداخلي ــزام األجهــزة األمني رضورة الت

التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة، مــع رضورة التأكيــد عــى حظــر قيــام منتســبي األجهــزة األمنيــة بلباســهم املــدين 

بالقيــام مبهــامت ذات طابــع عمليــايت يف فــض التجمعــات الســلمية.

التحقيــق الفــوري، مــن قبــل النيابــة العامــة والقضــاء، وهــي الجهــات املختصــة وفــق القانــون، يف أي حادثــة متــس الحــق يف التجمــع 	 

الســلمي، يف دولــة فلســطني، ونــرش نتائــج التحقيــق عــى املــأ، ومحاســبة مــن تثبــت إدانتــه يف االعتــداء عــى املشــاركني يف التجمعــات 

الســلمية أو اســتخدام القــوة املفرطــة خالفــاً للتعليــامت.

2-1-7. الحق يف تكوين الجمعيات

يعــد الحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، واحــداً مــن الحقــوق السياســية لأفــراد التــي كفلهــا القانــون األســايس واالتفاقيــات الدوليــة 

ــات واالنضــامم إليهــا، وحريتهــا يف مامرســة نشــاطاتها، وعــدم  ــات والنقاب ــة إنشــاء الجمعي لحقــوق اإلنســان، ويشــمل هــذا الحــق، حري

إخضــاع إنشــائها أو مامرســة نشــاطاتها إال لقيــود قانونيــة ورضوريــة ولحاميــة مصلحــة مقبولــة يف مجتمــع دميقراطــي حــر.  يرصــد هــذا 

املبحــث حالــة الحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات يف فلســطني خــالل العــام 2017، وذلــك برصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القانــوين 

الناظــم للحــق، والقيــود املفروضــة عــى إنشــاء الجمعيــات والنقابــات ومامرســتها لنشــاطها وتلقيهــا ورصفهــا لأمــوال.

2-1-7-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني الناظم للحق يف تكوين الجمعيات

شــهد هــذا العــام إصــدار القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم حــق اإلرضاب يف الوظيفــة العموميــة، حظــر مبوجبــه اإلرضاب 

148  رسالة هيئة القضاء العسكري الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2017/12/17.
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عــى موظفــي بعــض القطاعــات املهنيــة يف الوظيفــة العموميــة، وهــم: موظفــو القطــاع الصحــي ماعــدا اإلداريــني منهــم، موظفــو الرئاســة، 

موظفــو مجلــس الــوزراء، موظفــو الســلك الدبلومــايس، موظفــو الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، مــا 

يشــكل تقييــداً شــديداً للحــق يف اإلرضاب، علــامً أن لهــذه القطاعــات أجســاماً مهنيــة متثلهــا، مثــل نــادي جمعيــة القضــاة، ونقابــة األطبــاء، 

ونــادي أعضــاء النيابــة العامــة. كــام يتقيــد الحــق يف اإلرضاب للجمعيــات والنقابــات يف فلســطني عــى نحــو يفــرغ الحــق مــن جوهــره، 

بالنــص يف املــادة )67( مــن قانــون العمــل عــى أن يكــون التنبيــه الكتــايب يف حــال اإلرضاب موقعــاً مــن %51 مــن عــدد العاملــني يف املنشــأة، 

وهــي نســبة كبــرية جــداً مــن شــأنها أن تعطــل الحــق يف اإلرضاب.

كــام شــهد هــذا العــام إصــدار القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة، الــذي هــدف -كــام جــاء يف متنــه- إىل 

ــة،  ــاركة االقتصادي ــة، واملش ــة، واإلدارة الدميقراطي ــة الطوعي ــادئ العضوي ــى مب ــامد ع ــاوين، باالعت ــل التع ــة العم ــم وتنمي ــجيع وتنظي تش

واالســتقاللية الذاتيــة، واملعرفــة التعاونيــة، والتعــاون بــني التعاونيــات، مبــا يعــود بالنفــع عــى األعضــاء التعاونيــني واملجتمــع املحــيل، ونــص 

القــرار بقانــون، أيضــاً، عــى إنشــاء هيئــة العمــل التعــاوين التــي تهــدف إىل تنظيــم القطــاع التعــاوين واإلرشاف عليــه، كــام نــص عــى جملــة 

مــن األحــكام املتعلقــة بالجمعيــات التعاونيــة مــن تســجيلها، ومهــام مجلــس إدارتهــا، وهيئتهــا العموميــة، وأهدافهــا، وعالقتهــا بغريهــا مــن 

التعاونيــات وإنهائهــا، وألغــى هــذا القــرار بقانــون قانــون جمعيــات التعــاون رقــم )50( لســنة 1933 وتعديالتــه ســاري املفعــول يف قطــاع 

غــزة، وقانــون جمعيــات التعــاون رقــم )17( لســنة 1956 ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة.

وبخــالف ذلــك، مل تُجــِر دولــة فلســطني أي تعديــالت عــى الترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، حيــث 

بقيــت نصــوص القانــون األســايس املعــدل، وقانــون الجمعيــات الخرييــة واألهليــة وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة ســارية املفعــول، وهــي، 

باملناســبة، ترشيعــات تنســجم يف معظــم أحكامهــا مــع القانــون األســايس واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وأن القيــود التــي متارســها 

وزارة الداخليــة عــى الحــق يف تكويــن الجمعيــات، واملشــار إليهــا يف بنــد القيــود املفروضــة عــى الحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، ال 

تســتند إىل أســاس قانــوين ســليم.  إضافــة إىل ذلــك، اســتمر رسيــان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010 بشــأن نظــام الــرشكات غــري 

الربحيــة وتعديالتــه، كإطــار قانــوين ناظــم إلنشــاء الــرشكات غــري الربحيــة ومامرســتها لنشــاطها،149 وذلــك عــى الرغــم مــن القيــود القاســية 

التــي يفرضهــا هــذا النظــام عــى مداخيــل الرشكــة، حيــث مينــع الــرشكات غــري الربحيــة مــن الحصــول عــى متويــل أو هدايــا أو تربعــات أو 

معونــات إال باملوافقــة املســبقة ملجلــس الــوزراء، األمــر الــذي أثَّــر ســلباً عــى أنشــطة العديــد مــن املنظــامت األهليــة العاملــة يف فلســطني، 

التــي طالبــت يف أكــر مــن مناســبة بإلغــاء هــذا الــرشط، باعتبــاره تدخــالً مــن الســلطة التنفيذيــة يف عمــل املنظــامت األهليــة.

إضافــة إىل ذلــك، مل يجــِر أي تعديــل عــى أيٍّ مــن قوانــني النقابــات ســارية املفعــول، مثــل قانــون نقابــة املحامــني، وقانــون نقابــة األطبــاء، 

ونقابــة الصيادلــة، وغريهــا مــن النقابــات التــي ينظمهــا قانــون خــاص، عــى الرغــم مــن قــدم هــذه الترشيعــات، والحاجــة إىل قانــون خــاص 

يعنــى بتنظيــم جميــع النقابــات واالتحــادات املهنيــة. مــع اإلشــارة، هنــا، إىل إقــرار مجلــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة يف رام اللــه بتاريــخ 

2017/1/17 ملــرشوع قــرار بقانــون بشــأن التنظيــم النقــايب، وتوزيعــه عــى الــوزراء إلبــداء املالحظــات عليــه، إال أنــه ال يتوفــر لــدى الهيئــة 

أي معلومــات حــول مــا وصــل إليــه مــرشوع القــرار بقانــون املذكــور.

2-1-7-2. معطيات حول الجمعيات الخريية واألهلية

تفيــد املعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة، بصفتهــا الجهــة املختصــة بــاإلرشاف عــى الجمعيــات الخرييــة واألهليــة، بوجــود )3138( 

جمعيــة أهليــة مســجلة يف الضفــة الغربيــة حتــى نهايــة العــام 2017، )138( جمعيــة منهــا تــم تســجيلها يف العــام 2017، علــامً أنــه ال يتوفــر 

أي معلومــات حــول عــدد الطلبــات التــي تــم تقدميهــا خــالل هــذا العــام، وعــدد الطلبــات التــي تــم رفضهــا، مــع تأكيــد وزارة الداخليــة 

ــك عــى  ــات التســجيل، وذل ــق، بشــكل أســايس، بعــدم اكتــامل وثائــق طلب ــة تتعل ــاً ألســباب فني ــأيت غالب ــات ي أن رفــض تســجيل الجمعي

الرغــم مــن وجــود منــوذج موحــد لتســجيل الجمعيــات يف مختلــف مديريــات وزارة الداخليــة يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

وعــى الرغــم مــن وجــود دليــل موحــد للمســتخدمني يف هــذا املجــال. كــام تشــري بيانــات وزارة الداخليــة إىل قيامهــا بحــل جمعيتــني خــالل 

149  تتفــق الــرشكات غــري الربحيــة يف األهــداف والغايــات مــع الجمعيــات والهيئــات األهليــة، حيــث تهــدف الــرشكات غــري الربحيــة إىل تقديــم خدمــة أو نشــاط اقتصــادي أو اجتامعــي أو ثقــايف أو أهــيل أو تنمــوي 
أو غــريه يســعى إىل تحســني مســتوى املواطنــني يف املجتمــع اجتامعيــاً أو صحيــاً أو مهنيــاً أو ماديــاً أو فنيــاً أو رياضيــاً أو ثقافيــاً أو تربويــاً.  كــام تأخــذ هــذه الــرشكات شــكل الرشكــة املســاهمة الخصوصيــة؛ 

مبعنــى أنــه ال يتــم طــرح أســهمها باالكتتــاب العــام.  وال يتــم توزيــع عوائــد هــذه الــرشكات عــى املســاهمني، وإمنــا يســتخدم لتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا ونشــاطاتها.
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هــذا العــام، بســبب مخالفــة أعضائهــا للنظــام األســايس للجمعيــة.150  ويف مقابــل ذلــك، تلقــت الهيئــة خــالل هــذا العــام، شــكوى واحــدة 

يف الضفــة الغربيــة، حــول منــع جهــاز املخابــرات العامــة منــح موافقــة أمنيــة لتشــكيل جمعيــة رائــدات الكرمــل، وهــي جمعيــة خرييــة 

ملجموعــة مــن الفتيــات، وذلــك عــى خلفيــة نشــاطهن الســيايس.

2-1-7-3. القيود املفروضة عى الحق يف تكوين الجمعيات

يف تطــور ملحــوظ عــى صعيــد الحــق يف تكويــن الجمعيــات الخرييــة واألهليــة، شــهد هــذا العــام إلغــاء مجلــس الــوزراء لــرشط حصــول 

مؤســي الجمعيــة عــى بــراءة ذمــة ماليــة مــن وزارة املاليــة كأحــد القيــود غــري القانونيــة عــى تســجيل الجمعيــات، واملعمــول بــه مــن 

ســنة 2012. يف املقابــل، اســتمر إخضــاع طلبــات تســجيل الجمعيــات للفحــص األمنــي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، يف إجــراء مل ينــص عليــه 

قانــون الجمعيــات والئحتــه التنفيذيــة، كــام أنــه يشــكل مخالفــة لقــرار مجلــس الــوزراء بإلغــاء رشط الســالمة األمنيــة، ومخالفــة لحكــم 

املحكمــة العليــا يف قضيــة املوظفــني العموميــني ســنة 2012، الــذي اعتــرب رشط الســالمة األمنيــة مخالفــة للقانــون األســايس.

اســتمر، كذلــك، إخضــاع التحويــالت املاليــة الخارجيــة الصــادرة عــن الجمعيــات ملوافقــة وزارة الداخليــة، أمــا التحويــالت مــن الخــارج إىل 

الداخــل، فإنهــا بحســب إفــادة وزارة الداخليــة ال تتطلــب املوافقــة املســبقة، وذلــك بخــالف الــرشكات غــري الربحيــة، ومــن ضمنهــا املنظامت 

األهليــة العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف قطــاع غــزة، حيــث اســتمر إخضــاع متويــل هــذه املنظــامت، كــام أرشنــا ســابقاً، إىل املوافقــة 

املســبقة مــن مجلــس الــوزراء، مــا يشــكل تقييــداً قاســياً للحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، وبخاصــة، كــون متويــل الجمعيــات كــام 

أشــار إليــه املقــرر الخــاص املعنــي بأوضــاع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، ميثــل عنــرصاً أصيــالً يف الحــق يف حريــة التجمــع وضــامن حريــة 

عمــل منظــامت املجتمــع املــدين، ومؤكــداً عــى أن مســألة متويــل الجمعيــات، تعــد أمــراً أساســياً للتمتــع بالحــق يف تكويــن الجمعيــات، 

كــام أكــد عــى أنــه، ويف إطــار اإلصالحــات الدميقراطيــة الجاريــة يف بلــدان عديــدة يف العــامل، واملناقشــات املتعلقــة بأجنــدة أهــداف التنميــة 

2030، فإنــه مــن واجــب الــدول أن تعمــل عــى تيســري وليــس تقييــد حصــول الجمعيــات عــى التمويــل، مبــا يف ذلــك التمويــل مــن مصــادر 

أجنبيــة، وذلــك حتــى تتمكــن مــن أن تشــارك فعليــاً يف العمليــة الدميقراطيــة، وتشــارك يف عمليــة التنميــة.

ويف قطــاع غــزة، وعــى الرغــم مــن عمليــة املصالحــة الفلســطينية، وتــويل حكومــة الوفــاق مســؤولياتها هنــاك، فقــد اســتمر العمــل بقــرار 

وزيــر الداخليــة الســابق يف الحكومــة املقالــة يف غــزة، الــذي مينــع جميــع املوظفــني املدنيــني »املســتنكفني« االنتســاب للجمعيــات العموميــة 

ــس إدارة  ــامد أي مجل ــم اعت ــس اإلدارة، وال يت ــاء يف مجل ــا، أو أعض ــني فيه ــل كموظف ــة، أو العم ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخريي يف الجمعي

للجمعيــات املذكــورة حــال وجــود أيٍّ مــن املوظفــني املســتنكفني بــني أعضائــه، مــا يشــكل تقييــداً شــديداً للحــق يف تكويــن الجمعيــات 

واالنضــامم إليهــا.

توصيات

بنــاًء عــى مــا تقــدم ذكــره؛ وعــى الرغــم مــن التطــور الــذي متثــل يف إلغــاء رشط بــراءة الذمــة املشــار إليــه، فــإن الهيئــة املســتقلة تــويص 

فيــام يتعلــق بالحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات بــاآليت:

رضورة إصــدار قانــون التنظيــم النقــايب، مبــا يضمــن إعــامل هــذا الحــق، وذلــك بعــد طــرح مــرشوع قــرار بقانــون التنظيــم النقــايب 	 

لنقــاش نقــايب ومجتمعــي واســع.

إلغــاء أو تعديــل القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم حــق اإلرضاب يف الوظيفــة العموميــة، بســبب حظــره اإلرضاب 	 

ــق يف  ــر الح ــارشاً بجوه ــاً مب ــكل مساس ــذي يش ــر ال ــة، األم ــم التمثيلي ــة ونقاباته ــة العمومي ــات الوظيف ــي قطاع ــض موظف ــى بع ع

اإلرضاب، ويعيــق النقابــات والجمعيــات األهليــة عــن مامرســة أنشــطتها، فضــالً عــن أنــه ينطــوي عــى مســاس مببــدأ املســاواة وعــدم 

التمييــز.

150  تم الحصول عى هذه املعلومات من خالل مقابلة شخصية مع عبد النارص الصرييف، مدير عام املنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية، بتاريخ 2017/1/9.
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إلغــاء املــادة )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2015 بنظــام معــدل لنظــام الــرشكات غــري الربحيــة رقــم )3( لســنة 2007، 	 

التــي تخضــع متويــل الــرشكات غــري الربحيــة، ومــن ضمنهــا املنظــامت األهليــة للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء، مــا يؤثــر عــى 

مامرســة هــذه املنظــامت ألنشــطتها بحريــة ودون تدخــل الســلطة التنفيذيــة.

توقــف وزارة الداخليــة عــن العمــل بالفحــص األمنــي كــرشط لتســجيل الجمعيــات الخرييــة، باعتبــاره رشط غــري قانــوين ويفــرض قيــوداً 	 

غــري مــربرة عــى الحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات.

2-1-8. الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

2-1-8-1. الحق يف الرتشح واالنتخاب

ال تــزال حالــة االنقســام الســيايس بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مســتمرة فعليــاً منــذ العــام 2007، وعــى الرغــم مــن املحاولــة األخــرية 

ــك  ــة، وذل ــية والترشيعي ــة الرئاس ــات العام ــراء االنتخاب ــة وإج ــة بصــورة فعلي ــم تجســيد املصالح ــه مل يت ــام 2017، فإن ــي متــت يف الع الت

عــى الرغــم مــن اســتحقاقها القانــوين منــذ مــا يقــرب مــن تســع ســنوات، وعــى الرغــم، كذلــك، مــن إعــالن الفصائــل الفلســطينية التــي 

اجتمعــت يف العاصمــة املرصيــة –القاهــرة- بتاريــخ 22 ترشيــن الثــاين عــن التوافــق عــى إجــراء انتخابــات عامــة قبــل نهايــة العــام 2017.

نظــرت الهيئــة بإيجابيــة لالنتخابــات املحليــة التــي أعلــن عنهــا يف العــام 2016، وبخاصــة إعــالن إجرائهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــح وحــامس، باعتبارهــام  ــي فت ــا، الســيام حركت ــرب ترشــيح قوامئه ــا يف املشــاركة، ع ــن رغبته ــل السياســية ع ــة الفصائ ــراب غالبي ــاً، وإع مع

األطــراف األساســية يف االنقســام، وذلــك ملــا لهــذه االنتخابــات مــن أهميــة يف حالــة إجرائهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتــوازي، نظــراً 

ألهميتهــا يف تهيئــة األجــواء املجتمعيــة العامــة باتجــاه إجــراء انتخابــات عامــة رئاســية وترشيعيــة.

تابعــت الهيئــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة؛ ابتــداء مــن التحضــريات التــي جــرت يف العــام 2016، مــروراً بقــرار محكمــة العــدل يف 

ذلــك العــام املذكــور آنفــاً الــذي قضــت فيــه بوقــف االنتخابــات املحليــة التــي كان مــن املقــرر إجراؤهــا للهيئــات املحليــة يف قطــاع غــزة، 

وإجراءهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط، ومــن ثــم تحديــد موعــد جديــد إلجرائهــا يف الضفــة الغربيــة، وتنفيذهــا بالفعــل يف 13 أيــار مــن هــذا 

العــام، والرقابــة عــى االنتخابــات التكميليــة للهيئــات التــي مل تشــارك يف انتخابــات املوعــد الســابق، وجــرت بتاريــخ 29 متــوز مــن هــذا 
العــام.151

وفيام ييل تقييم ملدى إعامل الحق يف الرتشح واالنتخاب لالنتخابات املحلية التي جرت هذا العام، باستخدام عدد من املؤرشات:152

1. رقابة املجتمع املدين عى االنتخابات املحلية

أفــادت بيانــات لجنــة االنتخابــات املركزيــة بأنــه بلــغ عــدد املؤسســات املشــاركة يف الرقابــة عــى االنتخابــات )78( مؤسســة محليــة ودوليــة 

يف انتخابــات العــام 2017، 54 منهــا مؤسســات محليــة، مقارنــة بـــ 85 مؤسســة رقابيــة محليــة ودوليــة شــاركت يف الرقابــة عــى االنتخابــات 

املحليــة يف األعــوام 2012-2013.  وبلــغ عــدد املراقبــني املحليــني والدوليــني 1234 يف انتخابــات العــام 2017، يف انخفــاض واضــح عــن عــدد 

املراقبــني الذيــن شــاركوا يف عمليــة الرقابــة عــى االنتخابــات املحليــة التــي متــت يف األعــوام 2012-2013، حيــث بلــغ عددهــم 1940 مراقبــاً. 

وبلــغ عــدد الضيــوف املحليــني والدوليــني الذيــن حــروا انتخابــات العــام 2017، 154 ضيفــاً، يف ارتفــاع واضــح عــن عــدد الضيــوف الذيــن 

ــة التــي جــرت يف األعــوام 2012-2013، حيــث مل يــزد عددهــم يف تلــك االنتخابــات عــى 108 ضيــوف.  هــذا  ــات املحلي حــروا االنتخاب

بإضافــة إىل اعتــامد )7300( وكيــل للقوائــم املتنافســة يف انتخابــات العــام 2017 مقارنــة بـــ)5473( وكيــالً يف انتخابــات العــام 2013-2012، 

151  للمزيــد حــول عمليــة الرقابــة التــي أجرتهــا الهيئــة عــى انتخابــات الهيئــات املحليــة التــي نفــذت يف العــام 2017 راجــع: معــن شــحدة دعيــس.  الرقابــة عــى االنتخابــات املحليــة يف العــام 2017، )فلســطني: 
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان-ديوان املظــامل(، 2017.

152  تــّم األخــذ بتصنيــف املــؤرشات املقــرتح يف مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان بحســب: مــؤرشات حقــوق اإلنســان-دليل للقيــاس والتنفيــذ، )جنيــف ونيويــورك: مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق 
ــر  ــيام تقري ــة )www.election.ps(، والس ــات املركزي ــة االنتخاب ــرتوين للجن ــع اإللك ــى املوق ــات املنشــورة ع ــى املعلوم ــؤرش ع ــكل م ــة ب ــات املتعلق ــد البيان ــامد يف تحدي ــم االعت ــان، 2012(، ص68.  وت اإلنس

ــول 2017. ــة يف شــهر أيل ــن اللجن ــة 2017 الصــادر ع ــات املحلي االنتخاب
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ــاً يف االنتخابــات املحليــة  ــاً ودوليّ ــاً محليّ ــاً يف انتخابــات العــام 2017، مقارنــة باعتــامد )557( صحافيّ ــاً ودوليّ ــاً محليّ واعتــامد )914( صحافيّ

الســابقة يف العــام 2013-2012.

2. دورية االنتخابات

اقرتبــت الحكومــة كثــرياً يف هــذه االنتخابــات املحليــة مــن تحقيــق الدوريــة يف إجــراء االنتخابــات املحليــة، حيــث مل تتجــاوز يف مخالفتهــا 

لــرشط الدوريــة مــدة العــام بالنســبة ملجالــس الهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا االنتخابــات )%61 مــن املواطنني الفلســطينيني(، وبحســب 

هــذا املــؤرش يبــدو أنَّ هنــاك تقدمــاً يف االلتــزام بــرشط الدوريــة يف االنتخابــات مقارنــة باالنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام 2012، 
بعــد مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات عــى اســتحقاقها.153

ومــن هنــا، تــرى الهيئــة أنَّ دوريــة االنتخابــات والتأكــد مــن اتجاهــات إرادة أفــراد الهيئــة املحليــة يف اختيــار مــن يديــر شــؤونهم املحليــة 

قــد تحققــت تقريبــاً لـــ %61 مــن املواطنــني فقــط، يف حــني مل تتحقــق الدوريــة يف انتخابــات الهيئــات املحليــة التــي يقطنهــا %39 مــن 

املواطنــني.

3. القوائم املرتشحة وعدد املرشحني واملرشحات

تقــدم يف انتخابــات العــام 2017، 587 قامئــة انتخابيــة مقارنــة بـــ 750 قامئــة تقدمــت يف انتخابــات العــام 2012-2013.  وبلــغ عدد املرشــحني 

يف هــذه القوائــم 4822 مرشــحاً ومرشــحة يف العــام 2017، مقارنــة بـــ 5809 مرشــحني ومرشــحات يف العــام 2012-2013. وأظهــرت البيانــات 

املتوفــرة لــدى لجنــة االنتخابــات أنَّ نســبة املرشــحات اإلنــاث يف انتخابــات العــام بلغــت %26 مــن العــدد اإلجــاميل للمرشــحني واملرشــحات، 

مقارنــة بـــ %25 مرشــحات إنــاث مــن إجاميل عــدد املرشــحني يف انتخابــات العــام 2013-2012.

ــح قامئتــني نســويتني، وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه القوائــم مل تتجــاوز فيــام حصلــت  مــن جهــة أخــرى، شــهدت انتخابــات العــام 2017 ترشُّ

عليــه )%1.3 و%6( مــن أصــوات نســبة الحســم التــي نــّص عليهــا القانــون )%8(، والتــي تؤهلهــا للحصــول عــى مقاعــد يف مجلــس الهيئــة 

املحليــة، فــإنَّ هــذا األمــر يعــّد تطــوراً نوعيّــاً ملحوظــاً مقارنــة باالنتخابــات املحليــة الســابقة التــي متــت يف األعــوام 2004-2005 واألعــوام 

.2013-2012

ــن  ــبة م ــاك مشــاركة مناس ــة أنَّ هن ــرى الهيئ ــحة، ت ــم املرتش ــدد القوائ ــدد املرشــحني واملرشــحات، وع ــة بع ــات املتعلق ــذه البيان ــن ه وم

هــا األعــى  ــح، وصلــت يف حدِّ شُّ ــح لالنتخابــات مــن الذكــور واإلنــاث يف الهيئــات املحليــة التــي أتيحــت فيهــا عمليــة الرتَّ شُّ املواطنــني يف الرتَّ

ــح قامئتــني نســويتني بشــكل خالــص، مل يشــارك فيهــام أيُّ ذكــور، لكــن مــن جانــب آخــر، هنــاك انخفــاض يف عــدد القوائــم املرتشــحة  إىل ترشُّ

لالنتخابــات، وانخفــاض يف عــدد املرشــحني يف العــام 2017 عنــه يف انتخابــات العــام 2013-2012.

4. مؤرشات عدد الهيئات املحلية التي جرت فيها انتخابات والهيئات التي تأجلت فيها

ــات  ــة بـــ 358 يف انتخاب ــة العــام 2017، مقارن ــة يف الضفــة الغربي ــة محلي ــة يف 391 هيئ ــات املحلي ــت الحكومــة عــن إجــراء االنتخاب أعلن

العــام 2012-2013. وقــد فــاز بالتزكيــة املرشــحون يف )199( مجلســاً محليـّـاً يف انتخابــات العــام 2017، نظــراً لعــدم وجــود أكــر مــن قامئــة 

انتخابيــة يف تلــك املجالــس، هــذا مقارنــة بـــ )215( مجلســاً محليّــاً يف انتخابــات األعــوام 2012-2013 التــي فــاز املرتشــحون فيهــا بالتزكيــة 

أيضــاً.

وهــذا األمــر يشــري إىل تحّســن ملحــوظ يف نســبة الهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا انتخابــات هــذا العــام مقارنــة بأعــوام ســابقة، والســيام 

2012-2013، التــي كانــت تشــهد ظروفــاً سياســية مشــابهة )االنقســام الســيايس(، حيــث بلغــت نســبة الهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا 

االنتخابــات هــذا العــام الـــ %49، مقارنــة بـــ %39 يف العــام 2012-2013. وانخفضــت، يف الوقــت ذاتــه، نســبة مجالــس الهيئــات الفائــزة 

153  القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الهيئــات املحليــة رقــم 1997 الصــادر بتاريــخ 2008/11/13، حيــث جــاء يف املــادة 3 منــه )اســتحداث مــادة جديــدة بعــد املــادة )12( مــن القانــون 
األصــيل تحمــل الرقــم )12( مكــرر، عــى النحــو اآليت: أ( يجــوز ملجلــس الــوزراء بتنســيب مــن الوزيــر حــّل مجلــس الهيئــة املحليــة يف الحــاالت التاليــة: 1. إذا تجــاوز أو أخــل املجلــس بصالحياتــه املنصــوص عليهــا 

يف القانــون.  2. انتهــاء مــدة دورة املجلــس.  ب( يعــني الوزيــر لجنــة تقــوم مبهــام املجلــس املنحــل ملــدة أقصاهــا ســنة، ويصــادق مجلــس الــوزراء عليهــا، وتجــري انتخابــات مجلــس الهيئــة املحليــة خــالل هــذه 

الفــرتة.  ج( يجــوز للوزيــر إقالــة رئيــس املجلــس مــن رئاســة الهيئــة املحليــة، ويصــادق مجلــس الــوزراء عــى ذلــك، ويقــوم األعضــاء بانتخــاب رئيــس جديــد مــن بينهــم لرئاســة املجلــس.
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بالتزكيــة مــن %61 يف العــام 2012-2013 إىل %51 يف انتخابــات العــام 2017.

وبلــغ عــدد املجالــس املعينــة يف الضفــة الغربيــة يف أعقــاب انتهــاء انتخابــات العــام 2017، نظــراً لعــدم تقــدم قوائــم انتخابيــة فيهــا، 38 

مجلــس هيئــة محليــة، يف ارتفــاع ملحــوظ عــن العــدد املســجل يف العــام 2012-2013، حيــث مل يتجــاوز عــدد الهيئــات التــي عينــت وزارة 

الحكــم املحــيل مجالســها 14 هيئــة محليــة فقــط.

ومــن ذلــك تــرى الهيئــة أنَّ مــن اإليجابيــات التــي يظهرهــا هــذا املــؤرش، انخفــاض عــدد مجالــس الهيئــات املحليــة الفائــزة بالتزكيــة، وارتفاع 

عــدد الهيئــات التــي جــرت فيهــا انتخابــات يف العــام 2017، مقارنــة بانتخابــات العــام 2012-2013.  لكــن، مــن جانــب آخــر، تــرى الهيئــة أنَّ 

هنــاك ارتفاعــاً ملحوظــاً يف عــدد مجالــس الهيئــات املحليــة التــي مل تقــدم فيهــا قوائــم مرتشــحة لالنتخابــات العــام 2017، وبالتــايل مل تجــِر 

فيهــا انتخابــات، وجــرى تعيــني مجالســها مــن الجهــات الحكوميــة.

ح واالنتخاب شُّ 5. الرقابة اإلدارية والقضائية عى إعامل حق الرتَّ

ــاً يف  ــاً إداري ــة 102 طعن ــات املركزي ــة االنتخاب ــح واالنتخــاب، اســتقبلت لجن شُّ ــة عــى إنفــاذ حــّق املواطــن يف الرتَّ ــا اإلداري يف إطــار رقابته

مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة التــي جــرت يف العــام 2017، يف انخفــاض واضــح عــن عــدد الطعــون اإلداريــة التــي تلقتهــا حــول 

ــاً. ــاً إداريّ ــي بلغــت 149 طعن ــات العــام 2012-2013، والت انتخاب

ــاً مــن تلــك الطعــون،  وبعــد مراجعــة لجنــة االنتخابــات للطعــون املذكــورة يف األعــوام 2017، و2012-2013 مل تقبــل لجنــة االنتخابــات أيّ

وردتهــا جميعهــا.  وقــد قّدمــت للمحاكــم )34( طعنــاً قضائيـّـاً عــى قــرارات لجنــة االنتخابــات الصــادرة يف العــام 2017، يف انخفــاض واضــح 

عــن عــدد الطعــون القضائيــة املقدمــة يف انتخابــات العــام 2012-2013، التــي بلغــت )48( طعنــاً قضائيّــاً. وقــد قبلــت املحكمــة )4( طعــون 

قضائيــة مــن تلــك التــي قدمــت يف العــام 2017، و)5( طعــون مــن تلــك التــي قدمــت يف العــام 2013-2012.

ــح لالنتخابــات،  شُّ توزّعــت هــذه الطعــون القضائيــة عــى: )1( منهــا بشــأن التســجيل لالنتخابــات، و)21( طعنــاً قضائيّــاً منهــا متعلقــة بالرتَّ

ــاً متعلقــاً بنتائــج العمليــة االنتخابيــة. ومــام قررتــه املحكمــة يف هــذه الطعــون: 1( إعــادة االقــرتاع يف بلــدة عناتــا يف  و)12( طعنــاً انتخابيّ

محافظــة القــدس.154 2( تغيــري توزيــع حصــة املــرأة يف مدينــة الخليــل. 3( إعــادة احتســاب أوراق تــّم إبطالهــا مــن طاقــم محطــة اقــرتاع 

بلــدة ســيلة الظهــر مبحافظــة جنــني، مــا أدى إىل تغيــري يف النتيجــة النهائيــة يف البلــدة. أمــا االنتخابــات التكميليــة املنعقــدة يف 29 متــوز مــن 

هــذا العــام، فقــد أفــادت لجنــة االنتخابــات يف 31 متــوز بأنهــا مل تتلــقَّ أيَّ اعرتاضــات إداريــة، كــام مل تقــدم بشــأنها أيُّ طعــون قضائيــة.

ــح  شُّ ــة بالرتَّ ــرارات املتعقل ــى الق ــاً ع ــاً وقضائيّ ــرتاض إداريّ ــاح للمواطــن االع ــد أت ــوين ق ــة أنَّ النظــام القان ــرى الهيئ ــؤرش، ت ــن هــذا امل وم

واالنتخــاب، وأنَّ املواطــن قــد مــارس هــذا الحــق.  ويبــدو أنَّ تعديــل القانــون واســتحداث محكمــة خاصــة بقضايــا االنتخابــات املحليــة، 

إضافــة إىل تكريســه لفهــم أعمــق لنصــوص القانــون، ســاهم مــن ناحيــة أخــرى يف خفــض عــدد الطعــون اإلداريــة والقضائيــة التــي قّدمــت 

يف هــذا العــام، مقارنــة بالطعــون املقدمــة يف انتخابــات الهيئــة املحليــة 2013-2012.

ومــن جانــب آخــر، ومبتابعــة الهيئــة ألحــكام املحاكــم الصــادرة يف العــام 2017، ياُلحــظ أنَّ تعديــل قانــون انتخــاب الهيئــات املحليــة يف هــذا 

العــام، الــذي أنــاط النظــر بالطعــون االنتخابيــة مبحكمــة واحــدة،155 بعــد أْن كانــت موزعــة عــى محاكــم البدايــة كافــة يف املحافظــات، قــد 

ســاهم يف تجــاوز عــدد مــن اإلشــكاالت التــي ســّجلتها الهيئــة يف تقريرهــا عــن االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام 2012، إال أن هــذا 

التعديــل مل يعالــج القضايــا القانونيــة املختلفــة األخــرى،156 التــي تســببت يف تناقــض أحــكام املحاكــم يف ذلــك الحــني، مثــل تاريــخ بدايــة 

الطعــن يف القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن لجنــة االنتخابــات أمــام القضــاء، وموضــوع التمييــز بــني رشوط ترشــح القامئــة، ورشوط ترشــح 

املرشــح/العضو يف القامئــة.

154  متت إعادة االقرتاع يف مجلس بلدي عناتا يف 1 متوز 2017.

155  للمزيد، راجع القرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 املعدل لقانون انتخاب املجالس املحلية رقم )10( لسنة 2005، املرفق رقم )2(.

156  للمزيد عن التعديالت املطلوبة عى قانون انتخاب الهيئات املحلية، راجع الجزئية املتعلقة باملؤرشات الهيكلية )القانونية والسياساتية( يف هذا التقرير سالفة الذكر.
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ح واالنتخاب شُّ 6. نسبة املواطنني الذين ُمكِّنوا من مامرسة حقهم يف الرتَّ

بعــد أن قضــت محكمــة العــدل العليــا يف 3 ترشيــن األول 2016 بإجــراء االنتخابــات يف الضفــة الغربيــة ووقفهــا يف قطــاع غــزة إىل موعــد 

ــح واالنتخــاب )مواطنــو الضفــة الغربيــة(، وُحــرم 39%  شُّ هــم يف الرتَّ آخــر يحــدد فيــام بعــد، فقــد ُمكِّــن %61 مــن املواطنــني مــن مامرســة حقِّ

مــن ســكان دولــة فلســطني مــن مامرســة هــذا الحــق )مواطنــو قطــاع غــزة(. تــرى الهيئــة، مــن خــالل هــذا املــؤرش، حرمــان أكــر مــن ثلــث 

هــم يف اختيــار ممثليهــم يف مجالــس الهيئــات املحليــة يف قطــاع غــزة. املواطنــني مــن مامرســة حقِّ

7. نسبة عدد الهيئات املحلية التي مارس مواطنوها الحق يف االنتخاب

بلــغ عــدد الهيئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة التــي متكــن مواطنوهــا مــن مامرســة حقهــم يف االقــرتاع 159 هيئــة محليــة؛ أي %49 مــن 

إجــاميل عــدد الهيئــات املحليــة.  وبلــغ عــدد ســكان هــذه الهيئــات )1,868,404( نســمة مــن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة؛ أي بنســبة 74% 

مــن عــدد الســكان.  يف حــني بلــغ عــدد الهيئــات التــي فــازت مجالســها بالتزكيــة 199 هيئــة محليــة، وبلــغ عــدد ســكانها )579447( نســمة؛ 

أي بنســبة %23 مــن عــدد الســكان، يف حــني أحجمــت 38 هيئــة محليــة عــن املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة عــى الرغــم مــن متكينهــا 

إداريــاً مــن ذلــك، وبلــغ عــدد ســكانها )85,561( نســمة؛ أي بنســبة )%3( مــن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة.157  ومــن هــذا املــؤرش، تــرى 

الهيئــة أنَّ عــدد َمــن مارســوا حّقهــم يف اختيــار مــن يديــرون شــؤونهم مل يتجــاوز )%45( مــن مواطنــي الضفــة الغربيــة، وحــرم نظــام الفــوز 

بالتزكيــة )%23( مــن املواطنــني الذيــن مل يرغبــوا يف الرتشــح مــن مامرســة حّقهــم يف االقــرتاع واختيــار مــن ميثلهــم.

ــة التــي جــرت يف العــام 2017، هــو أنهــا مل تســهم، ألســباب كثــرية،  ــات املحلي ــه مــن االنتخاب واالســتنتاج العــام الــذي ميكــن الخلــوص ل

ــه الذيــن  ــار ممثلي ــح واالنتخــاب واختي شُّ ــة، واملتمثلــة يف حقــه يف الرتَّ ــة الحديث يف متكــني املواطــن مــن مامرســة إحــدى صــور الدميقراطي

ســيقومون بــإدارة شــؤونه املحليــة، فقــد حــرم مــا ال يقــل عــن 158%50 مــن عــدد ســكان دولــة فلســطني مــن مامرســة حقهــم يف االنتخــاب، 

ودفعــت البيئــة السياســية والحقوقيــة التــي ســادت يف هــذا العــام عــدداً كبــرياً مــن املواطنــني إىل العــزوف عــن هــذه املشــاركة، عــى الرغــم 
مــن أن اإلجــراءات اإلداريــة مل تحرمهــم مــن ذلــك.159

توصيات

رضورة قيــام الجهــات الرســمية والحزبيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بإمتــام إجــراء مصالحــة حقيقيــة وفاعلــة وصادقــة يف العــام 	 

هــم يف اختيــار مــن ميثلونهــم عــى املســتويات الرئاســية والترشيعيــة واملحليــة كافــة. القــادم، مُتكِّــن الجميــع مــن مامرســة حقِّ

إىل أن يتــم إجــراء مصالحــة سياســية حقيقيــة، فإنــه مــن الــروري أن تقــوم الجهــات ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 	 

بتذليــل العقبــات السياســية التــي تحــول دون إجــراء انتخابــات محليــة يف القطــاع، ملــا إلجــراء هــذه االنتخابــات مــن أثــر كبــري يف خلــق 

بيئــة مواتيــة، وتهيئــة الظــروف إلنهــاء فعــيل لالنقســام الســيايس، وإجــراء انتخابــات رئاســية وترشيعيــة عامــة.

ــح واالنتخــاب، ومتكــني املؤسســات 	  شُّ مــن أجــل ضــامن تنفيــذ عمليــة رقابــة فاعلــة عــى إعــامل الحــق يف املشــاركة السياســية بالرتَّ

املختلفــة مــن مامرســة عمليــة رقابــة حقيقيــة ومؤثــرة، فإنــه مــن الــروري أن تعمــل مؤسســات الرقابــة األهليــة بجــد عــى تنســيق 

العمــل الرقــايب بــني املؤسســات الرقابيــة كافــة، وأن تقــدم هــذه املؤسســات التدريــب الــكايف للمراقبــني الذيــن يعملــون باســمها.

رضورة مراجعــة الجهــات الترشيعيــة للتعديــل القانــوين الــذي تــمَّ عــى قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة يف العــام 2017، 	 

157  هــذه األرقــام بحســب مــا زودتنــا بــه اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات يف 2 كانــون األول 2018، علــاًم أن إجــاميل عــدد الســكان مــع نهايــة العــام 2017 بلــغ يف الضفــة الغربيــة، بحســب الجهــاز الفلســطيني املركــزي 
لإلحصــاء )3,008,770( نســمة، يف حــني أن عــدد الســكان حســب األرقــام أعــاله بلــغ )2,533,412(، حيــث اســتخدمت فيهــا اللجنــة عــدد الســكان املســجل لــدى الجهــاز املذكــور يف نهايــة العــام 2016 بحســب 

تقديراتــه بعــد اســتخدام نظــام اإلســقاطات املتبــع لــدى الجهــاز، وليــس بحســب العــد الدقيــق كــام جــرى يف تعــداد العــام 2017.

158  هــذه النســبة هــي عبــارة عــن مجمــوع عــدد ســكان قطــاع غــزة الذيــن حرمــوا مــن الرتشــح واالنتخــاب )%39 مــن العــدد اإلجــاميل للســكان يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، إضافــة إىل ســكان الهيئــات 
ــة )%14 مــن العــدد اإلجــاميل لســكان فلســطني(. ــة بالتزكي ــم املرشــحة يف هيئاتهــم املحلي ــوا مــن مامرســة حقهــم يف التصويــت بســبب فــوز القوائ ــن مل يتمكن ــة الذي ــة يف الضفــة الغربي املحلي

159  بلغت نسبة االقرتاع يف الهيئات املحلية التي جرت فيها االنتخابات يف الضفة الغربية هذا العام 54%.
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القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

واســتكامل العمــل عــى تعديــل األحــكام القانونيــة األخــرى، وبالشــكل الــذي يضمــن احــرتام حقــوق اإلنســان الدســتورية التــي نــصَّ 

ــه يف اللجــوء إىل القضــاء،  ــح واالنتخــاب، وحّق شُّ ــه يف الرتَّ ــون والقضــاء، وحّق ــام القان ــه يف املســاواة أم ــون األســايس كحقِّ ــا القان عليه

والســيام إجــراء التعديــالت التاليــة:

الحاجــة إىل تعديــل النصــوص التــي تســمح بالطعــن يف قــرارات لجنــة االنتخابــات، بحيــث يتــّم الطعــن فيهــا بعــد مــدة مــن  	

تاريــخ تبليــغ قــرار اللجنــة، وليــس مــن تاريــخ صــدوره، وذلــك مــن أجــل متكــني املواطــن مــن مامرســة حقــه الدســتوري يف 

اللجــوء إىل القضــاء فعــالً، وليــس قــوالً، وحتــى يتســاوى املواطنــون يف اللجــوء إىل القضــاء انســجاماً مــع الحــق الدســتوري يف 

املســاواة أمــام القانــون والقضــاء.

الحاجــة إىل رفــع مشــاركة املــرأة مــن أقــل مــن %20 مــن املرشــحني فقــط، ودون بقيــة األجهــزة األمنيــة كاملخابــرات واألمــن  	

الوقــايئ إىل مــا ال يقــل عــن 30%.

الحاجــة إىل خفــض نســبة الحســم التــي تؤهــل القامئــة للحصــول عــى مقاعــد يف املجلــس مــن %8 إىل %5، مــن أجــل زيــادة  	

نســبة املشــاركة يف إدارة املجالــس املحليــة.

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة بالعمــل عــى مراجعــة التعديــل الــذي تــّم عــى قانــون الهيئــات املحليــة يف العــام 2008، والــذي 	 

ــح واالنتخــاب، وســمح ملجلــس الــوزراء بحــّل مجلــس الهيئــة املحليــة الــذي تجــاوز  شُّ تدخــل يف الحــق الدســتوري للمواطنــني يف الرتَّ

القانــون أو انتهــت مدتــه، وســمح لوزيــر الحكــم املحــيل بإقالــة رئيــس املجلــس املحــيل مــن رئاســة الهيئــة املحليــة.

رضورة قيــام مجلــس القضــاء األعــى بتحديــد القضــاة الذيــن ســيعملون يف محكمــة االنتخابــات منــذ اإلعــالن عــن موعدهــا، وأن تقــوم 	 

هــذه الجهــات بتنفيــذ رشح تفصيــيل لقوانــني االنتخابــات واألنظمــة االنتخابيــة التــي تحكــم العمليــة االنتخابيــة للهيئــات القضائيــة 

التــي ســتنظر يف الطعــون القضائيــة.

2-1-8-2. الحق يف تقلد الوظائف العامة

يعتــرب الحــق يف تــويل الوظائــف العامــة مــن الحقــوق األساســية املرتبطــة بالعدالــة االجتامعيــة، التــي نــص عليهــا العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، ونظمهــا قانــون الخدمــة املدنيــة وتعديالتــه الســارية.  يرصــد هــذا البنــد الحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة 

يف دولــة فلســطني، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــريات عــى املســتويات الرئيســية التــي تتمثــل يف رصــد املتغــريات التــي طالــت االلتزامــات 

الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي قــام بهــا أصحــاب 

الواجــب، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

أوالً. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني الناظم للحق يف تقلد الوظائف العامة

طــال الحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة العديــد مــن املتغــريات يف اإلطــار القانــوين الوطنــي، التــي مســت، بشــكل مبــارش، بأوضــاع الوظيفــة 

العموميــة، والتــي تبلــورت يف صــدور قراريــن بقانــون، تتعلــق باســتحداث درجــات وظيفيــة لفئــة املعلمــني ومديــري املــدارس، وتنظيــم 

حــق اإلرضاب يف الوظيفــة العموميــة،160 كــام مل تتــم إعــادة تنظيــم رشوط وإجــراءات التعيــني والرتقيــة والتقييــم، الخاصــة بالفئــات العليــا 

للموظفــني، عــى أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، بحيــث تشــمل فئــات املوظفــني كافــة، حيــث اســتمر قانــون الخدمــة 

املدنيــة باســتثناء الفئــات العليــا يف عمليــات التعيــني مــن رشوط املســابقة واإلعــالن، وعــدم إخضاعهــا لــرشوط وإجــراءات الرتقيــة والتقييــم 

التــي يخضــع لهــا باقــي املوظفــني العمومــني يف الدرجــات الوظيفيــة األخــرى كافــة.

التفصيــل التــايل يوضــح رصــد الهيئــة لتلــك املتغــريات، ومــدى مالءمتهــا إلعــامل املــؤرشات واملعايــري الخاصــة بالحــق يف تقلــد الوظائــف 

العامــة:

ــه؛ قــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2017م بشــأن تنظيــم مامرســة حــق اإلرضاب يف الوظيفــة  160  قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2017م بشــأن تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة رقــم )4( لســنة 1998م وتعديالت
ــة. العمومي
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اســتحدث القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديالتــه، درجتــني  	

ــة والتعليــم.  إن إقــرار  ــة املعلمــني ومديــري املــدارس واإلداريــني مــن أصــل معظــم العاملــني يف وزارة الرتبي إضافيتــني خاصتــني بفئ

القــرار بقانــون الســابق، يشــكل تطــوراً مهــامً يف تنظيــم أوضــاع الوظيفــة العموميــة الخاصــة بقطــاع التعليــم، ويــأيت اســتجابة رضوريــة 

ملطالــب العاملــني فيــه، ويتناســب مــع مــؤرشات ومبــادئ إعــامل الحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة، التــي تضمــن تعديــل وتطويــر 

ــي، مبــا  ــا وفــق إطــار زمن ــة، وتدرجه ــة عــى قاعــدة تسلســل الرتقي ــة األخــرى املبني ــة أســوه بالدرجــات الوظيفي أوضاعهــم الوظيفي

ينســجم مــع معايــري العدالــة واملســاواة.

نظــم القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2017، حــق اإلرضاب يف الوظيفــة العموميــة،161 املكفــول بالقانــون األســايس، والقــرار بقانــون رقــم 

)5( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم مامرســة حــق اإلرضاب يف الخدمــة املدنيــة، وحظــر، عــى ســبيل الحــرص، اإلرضاب للعاملــني يف الوظائــف 

العموميــة الخاصــة يف املرافــق الحيويــة والتنفيذيــة التــي تتعلــق بالصحــة، واإلعــالم، والعدالــة، والرئاســة ومجلــس الــوزراء،162 كــام أجــاز 

ملجلــس الــوزراء، أو ألي جهــة متــررة مــن اإلرضاب، اللجــوء إىل محكمــة العــدل العليــا لوقــف اإلرضاب، ونظــم إجــراءات التقــايض بهــذا 

الخصــوص.  إن إقــرار القــرار بقانــون الخــاص بــاإلرضاب إمنــا يــأيت اســتجابة لعــدم تنظيــم الحــق يف اإلرضاب يف الخدمــة املدنيــة باســتثناء مــا 

ورد يف القــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم مامرســة حــق اإلرضاب يف الخدمــة املدنيــة، الــذي تــم النــص مــن خاللــه عــى 

حــق املوظفــني يف الخدمــة املدنيــة يف اإلرضاب بشــكل عــام، دون تفصيــل أو توضيــح.  وتؤكــد الهيئــة أن القــرار بقانــون الســابق، عــى الرغــم 

مــن أهميتــه مــن الناحيــة التنظيميــة، مــن حيــث تحديــده للمرافــق والقطاعــات الحيويــة واالســرتاتيجية التــي ســيمس اســتخدامها لهــذا 

الحــق بفئــات كبــرية مــن املواطنــني، وســيطال بالــرورة خدمــات أساســية ال يجــوز التوقــف عــن تقدميهــا كــام يف مرفــق الصحــة والعدالــة، 

فإنــه توســع يف تقييــد الحــق يف اإلرضاب، الــذي اشــتمل عــى حظــر موظفــي اإلذاعــة والتلفزيــون، ومؤسســة الرئاســة، ومجلــس الــوزراء، 

دون توضيــح لأســباب واملعايــري التــي تطلبــت ذلــك الحظــر.

ثانياً. انتهاكات الحق يف تقلد الوظائف العامة

1. خصم رواتب املوظفني العموميني »املستنكفني« يف قطاع غزة

قــام مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2017/4/4، بتطبيــق قــرار يقــي بحســم خصومــات يف رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة، بنســبة 

تــرتاوح مــا بــني %30 إىل %50، ووفــق مــا رصدتــه الهيئــة، مــن خــالل ترصيحــات املتحــدث الرســمي باســم الحكومــة الفلســطينية أن هــذه 

الخصومــات قامــت عــى أســاس رصف الراتــب األســايس للموظفــني يف املحافظــات الجنوبيــة، واســتبعاد عــالوات املهنــة والعــالوات األخــرى، 

ــك  ــإن تل ــة الفلســطينية، ف ــاً للمتحــدث الرســمي للحكوم ــه.163  ووفق ــرار مبوجب ــي الق ــم تبن ــذي ت ــوين ال ــان الســند القان ــك دون بي وذل

اإلجــراءات وغريهــا قــد اتُخــذت يف إطــار الضغــط عــى حركــة حــامس مــن أجــل حــل اللجنــة اإلداريــة، ومتكــني حكومــة الوفــاق الوطنــي 

مــن القيــام مبهامهــا يف قطــاع غــزة، وتــأيت كإجــراءات مؤقتــة ســيتم التخــيل عنهــا وإيقافهــا مبجــرد تحقيــق أهدافهــا. إن قــرار الخصومــات 

املذكــور ينضــوي عــى متييــز بــني املوظفــني العمومــني، ألنــه يقتــرص عــى املوظفــني العمومــني يف قطــاع غــزة، دون املحافظــات الشــاملية 

يف الضفــة الغربيــة، ولــه آثــاره الوخيمــة عــى منظومــة حقــوق اإلنســان التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املوظفــون وعائالتهــم، وتتجــاوز تلــك 

اآلثــار والتبعــات لتصــل إىل قطاعــات واســعة اجتامعيــة واقتصاديــة.

2. إحالة موظفني عموميني إىل التقاعد املبكر

ــة )6145( مــن  ــراراً يقــي بإحال ــاء املوافــق 2017/7/4، ق ــوم الثالث ــي ُعقــدت ي ــوزراء الفلســطيني، خــالل جلســته الت ــس ال أصــدر مجل

ــة )قطــاع غــزة(، إىل التقاعــد املبكــر،164 وأوضــح املتحــدث باســم الحكومــة، الســيد طــارق  ــني يف املحافظــات الجنوبي املوظفــني العمومي

161  كفل القانون األسايس الفلسطيني املعدل، الحق يف اإلرضاب، يف املادة )4/25( التي تنص عى »الحق يف اإلرضاب ميارس يف حدود القانون«.

162  تنــص املــادة )4( مــن القــرار بقانــون عــى حظــر اإلرضاب لـــ )موظفــي القطــاع الصحــي، مــا عــدا اإلداريــني منهــم، وموظفــي الرئاســة، وموظفــي مجلــس الــوزراء، وموظفــي هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون، والقضــاة، 
وأعضــاء النيابــة(.

163  خاطبــت الهيئــة مجلــس الــوزراء برســالة تطالبــه فيهــا بإعــادة النظــر بالقــرار املذكــور أعــاله، ومعاملــة موظفــي املحافظــات الجنوبيــة عــى أســاس املســاواة وعــدم التمييــز أســوًة بباقــي املوظفــني إعــاماًل ملبــدأ 
ســيادة القانــون.

164  نرشت الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( بتاريخ 2017/9/7م، قراراً بقانون رقم )17( لسنة 2017م بشأن التقاعد املبكر للموظفني املدنيني، وجاء يف خامتته أنه صدر بتاريخ 2017/7/22م.
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رشاموي أن املوظفني املحالني للتقاعد املبكر هم من فئة املدنيني.165

تــرى الهيئــة أن قــرار إحالــة موظفــني عموميــني للتقاعــد املبكــر، ميثــل مخالفــة ملــا جــاء يف املــادة )101( مــن قانــون الخدمــة املدنيــة، 

التــي تبــني أن إحالــة املوظــف للتقاعــد املبكــر يكــون يف حالتــني، إمــا بطلــب املوظــف نفســه، أو كعقوبــة تأديبيــة، وكال الحالتــني تخضعــان 

لتنظيــم وحاميــة القانــون، كــام أنــه يخالــف الفقــرة )ج( مــن املــادة )25( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية التــي 

تنــص عــى إتاحــة فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
املدنيــة والسياســية الفقــرة الرابعــة مــن املــادة )40( التــي تفــرس حــدود ومرجعيــات حاميــة الحــق يف الوظيفــة العموميــة.166

3. انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف

ــة، و)3( شــكاوى يف  ــع )10( شــكاوى يف الضفــة الغربي ــف الخدمــة العامــة، بواق ــة )13( شــكوى حــول الحصــول عــى وظائ تلقــت الهيئ

قطــاع غــزة، يدعــي فيهــا املواطنــون بانتهــاك التنافــس النزيــه يف التوظيــف.  إذ إن عمليــة التنافــس املبنيــة عــى رشط املســابقة للتعيــني 

يف الوظيفــة العموميــة، قــد يشــوبها بعــض االنتهــاكات فيــام يتعلــق بالتمييــز يف تــويل الوظيفــة العموميــة العتبــارات مختلفــة، كالتمييــز 

بســبب االنتــامء الســيايس، أو بســبب الواســطة واملحســوبية التــي تعــد يف مجملهــا مخالفــة للقانــون األســايس الفلســطيني، وقانــون الخدمــة 

املدنيــة املتعلــق بالوظيفــة العموميــة.  فيــام تلقــت الهيئــة خــالل العــام 2016، )12( شــكوى حــول الحصــول عــى وظائــف الخدمــة العامة.  

وتــؤرش زيــادة عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2017 عــن العــام الســابق، إىل جمــود اإلجــراءات الرســمية املتعلقــة بالرقابة 

عــى أوضــاع الوظيفــة العموميــة، وعــدم تفعيــل تدابــري جديــدة، تضبــط املعايــري والــرشوط القانونيــة يف التعيــني يف الوظائــف العامــة.

4. وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية

تلقــت الهيئــة )91( شــكوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة »ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة« )76( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، و)15( 

شــكوى يف قطــاع غــزة.  وتركــز أكــرب عــدد مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة املاليــة. 

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد تركــز عــى وزارة املاليــة، مــا قــد يشــري إىل اســتمرار ضعــف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف الضفــة الغربيــة، يف تقديــم 

املعلومــات الروريــة املتعلقــة بحقــوق املوظــف العــام، إضافــة إىل عــدم الــرد عــى الشــكاوى والتظلــامت التــي قــد تشــري إىل ضعــف 

املســاءلة، التــي مــن أهدافهــا الوقــوف عــى القصــور والعمــل عــى تصويبــه، ويشــري ارتفــاع عــدد الشــكاوى يف قطــاع غــزة، الــواردة عــى 

وزارة املاليــة يف غــزة، إىل ضعــف املــوارد املاليــة وقدرتهــا عــى اإليفــاء بالتزاماتهــا، الــذي انعكــس عــى الحقــوق الوظيفيــة للموظفــني يف 

غــزة.

وتســجل الهيئــة انخفاضــاً كبــرياً يف مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة( يف العــام 2017، مقارنــة 

بالشــكاوى التــي تلقتهــا يف العــام 2016، والتــي وصلــت )269( شــكوى تتعلــق بهــذا االنتهــاك، األمــر الــذي يــؤرش عــى التعاطــي اإليجــايب 

لديــوان املوظفــني ووزارة املاليــة، مــع مالحظــات ومتابعــات الهيئــة حــول شــكاوى املنازعــات اإلداريــة.

5. عدم االلتزام باملعايري القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية

ــامء  ــة االنت ــاً عــى خلفي ــي تكــون غالب ــني، الت ــة الســتمرار حــاالت الفصــل التعســفي بحــق بعــض املوظفــني العمومي اســتمر رصــد الهيئ

الســيايس، ودون اتّبــاع اإلجــراءات القانونيــة التــي تطلبهــا القانــون.  فقــد تلقــت الهيئــة )15( شــكوى يف الضفــة الغربيــة تتعلــق بالفصــل 

ــة لتوقيــف أو فصــل أو عــزل املوظــف العــام، )3( شــكاوى  ــري القانوني ــزام باملعاي مــن الوظيفــة العامــة )الفصــل التعســفي(، ودون االلت

منهــا تتعلــق بأســباب الســالمة األمنيــة، واألخــرى تتعلــق بعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة بتوقــف أو فصــل أو عــزل املوظفــني العمومــني.

وتســجل الهيئــة أن انخفــاض عــدد شــكاوى الفصــل التعســفي مقارنــة بالعــام الســابق، التــي بلغــت )24( شــكوى لهــذا االنتهــاك، قــد ال 

يشــري إىل اتخــاذ الحكومــة الفلســطينية تدابــري جديــة مــن شــأنها الحــد مــن تلــك االنتهــاكات، وذلــك الســتمرار العمــل بــرشط الســالمة 

165  انظر بيان الهيئة الصادر بتاريخ 7 آب/أغسطس 2017م، بشأن مطالبة مجلس الوزراء بالرجوع عن قراره بإحالة موظفني عموميني للتقاعد املبكر.

www.ichr.ps :166  أعدت الهيئة ورقة حول: أثر إحالة املوظفني العموميني للتقاعد املبكر عى الحق يف التعليم يف قطاع غزة، منشورة عى موقعها اإللكرتوين
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األمنيــة يف الوظيفــة العموميــة، واســتمرار تلقــي الهيئــة شــكاوى بشــأنها، حيــث رصــدت الهيئــة شــكويني تتعلقــان بالفصــل التعســفي عــى 

وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وشــكوى عــى وزارة العــدل، يدعــي املشــتكون فيهــا، بــأن فصلهــم قــد تــم بنــاء عــى توصيــة مــن األجهــزة 

األمنيــة يف الضفــة الغربيــة.  كــام تؤكــد الهيئــة عــى أن عــدم تلقيهــا شــكاوى تتعلــق بالفصــل التعســفي يف قطــاع غــزة، ال يشــري بالــرورة 

إىل انتفــاء ذلــك االنتهــاك يف قطــاع غــزة.

6. منع نقابة املوظفني العمومني يف قطاع غزة من عودة بعض املوظفني »املستنكفني« إىل أماكن عملهم

ــة،  ــوزارات واملؤسســات الحكومي ــة يف ال ــدويب النقاب ــرار ملن ــزة بإصــدار ق ــي غ ــة موظف ــام نقاب ــخ 2017/11/29، قي ــة بتاري رصــدت الهيئ

مُينــع الســامح مبقتضــاه ألي موظــف »مســتنكف« دخــول الــوزارات والــدوام فيهــا، وبــررت النقابــة ذلــك املنــع بعــدم خلــق وقائــع عــى 

األرض، ورضب املوظفــني ببعضهــم، وخلــق إشــكاليات كبــرية، وأكــدت أن هــذا املنــع سيســتمر حتــى يتــم االعــرتاف برشعيــة موظفــي غــزة، 

ودمجهــم وتســكينهم وضــامن أمنهــم الوظيفــي.167 وقــد جــاء ذلــك املنــع نتيجــة قيــام حكومــة الوفــاق بالطلــب مــن بعــض موظفيهــا 

يف وزرات )املاليــة، والحكــم املحــيل، واألوقــاف( بالعــودة إىل أماكــن عملهــم، واســتالمهم مهامتهــم الوظيفيــة، إال أنــه متــت إعاقــة عــودة 

املوظفــني إىل الــوزارات املذكــورة بنــاء عــى قــرار النقابــة الســابق.

جديــر بالذكــر أن قــرار حكومــة الوفــاق بعــودة املوظفــني املســتنكفني إىل أماكــن عملهــم، قــد جــاء نتيجــة توقيــع اتفــاق املصالحــة بــني 

حركتــي فتــح وحــامس بالقاهــرة بتاريــخ 2017/10/6، الــذي تــم مــن خاللــه االتفــاق عــى متكــني حكومــة الوفــاق مــن القيــام بدورهــا 

القانــوين يف قطــاع غــزة، وإدارة كافــة األجهــزة الرســمية الحكوميــة يف الــوزارات والقطاعــات املختلفــة.

ــا  ــة لدوره ــم، مخالف ــودة إىل أعامله ــن الع ــني املســتنكفني م ــع املوظف ــة، مبن ــة العمومي ــني يف الوظيف ــة العامل ــام نقاب ــة يف قي ــرى الهيئ ت

وتجــاوز لحــدود صالحياتهــا، وفقــا لنــص املــادة )4/2/26( مــن القانــون األســايس، الــذي يحــرص مهامتهــا وصالحياتهــا يف تشــكيل النقابــات 

وفــق إجــراءات وضوابــط محــددة وفقــاً للقانــون، ليــس مــن ضمنهــا صالحيــات املنــع واإلقصــاء تحــت أي مــربر، كــام يشــكل اعتــداء عــى 

صالحيــات ومســؤوليات الحكومــة يف القيــام بدورهــا القانــوين يف إعــادة تصويــب أوضــاع الوظيفــة العموميــة يف قطــاع غــزة.

ثالثاً. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف تقلد الوظائف العامة

تشكيل لجنة إدارية قانونية لتصويب أوضاع موظفي حكومة غزة

قامــت حكومــة الوفــاق بتشــكيل لجنــة إداريــة قانونيــة برئاســة نائــب رئيــس الــوزراء، وعضويــة وزيــر املاليــة، ورئيــس ديــوان املوظفــني 

العــام، ورئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية، ومديــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف غــزة، مهمتهــا إعــادة دمــج وترتيــب أوضــاع موظفــي 

حكومــة غــزة، ضمــن الهيــاكل اإلداريــة والقانونيــة للموظفــني العموميــني التابعــني لأجهــزة الرســمية لدولــة فلســطني. وقــد جــاء تشــكيل 

تلــك اللجنــة، كأحــد مخرجــات اتفــاق املصالحــة األخــري، الــذي تــم تفعيلــه نتيجــة قيــام حركــة حــامس بتاريــخ 168،2017/9/17 بحــل اللجنــة 

ــا  ــة العلي ــة والجهــاز اإلداري املــدين، وقــوى األمــن، وموظفــي الفئ ــة التــي كانــت مســؤولة عــن تنظيــم شــؤون الوظيفــة العمومي اإلداري

والرتــب العســكرية الســامية واإلرشاف عــى الجهــاز القضــايئ، وحتــى إعــداد هــذا التقريــر مل يخــرج عــن تلــك اللجنــة أي مخرجــات تتعلــق 

بإدمــاج وتصويــب أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة.

رابعاً. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

ــة  ــدد وطبيع ــات رســمية توضــح ع ــى بيان ــا ع ــام، يف ســبيل حصوله ــني الع ــوان املوظف ــه مراســالت رســمية إىل دي ــة بتوجي ــت الهيئ قام

إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثلــة يف عــدد التظلــامت والشــكاوى، ولجــان التحقيــق التــي قــام بهــا الديــوان خــالل العــام 2017، ونتائج 

املتابعــات بشــأنها، ومل تتلــقَّ الهيئــة أي ردود بهــذا الخصــوص عــى الرغــم مــن تكــرار محاوالتهــا للحصــول عــى ردود يف هــذا الشــأن.

167  انظر بيان صادر عن نقابة املوظفني العموميني يف قطاع غزة بتاريخ 2017/11/29.

168  انظر بيان صادر عن حركة حامس بتاريخ 2017/9/17.
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توصيات

ــة، 	  ــة املدني ــون الخدم ــه قان ــني يف قطــاع غــزة للتقاعــد املبكــر، ملخالفت ــة موظفــني عمومي ــرار إحال ــوزراء ق ــس ال ــاء مجل رضورة إلغ

ــون،  ــة بالقان ــم، الصحــة( املكفول ــة األساســية )التعلي ــات الحيوي ــني، وســيطال قطــاع الخدم ــن املوظف ــرية م ــات كب ومساســه بقطاع

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــة فلســطني للعه ــى انضــامم دول ــة ع ــات املرتتب ــاة االلتزام ومراع

 رضورة توقــف مجلــس الــوزراء عــن اســتخدام صالحياتــه يف املســاس مبنظومــة الحقــوق والحريــات املكفولــة للمواطنــني، وااللتــزام 	 

باملعايــري القانونيــة يف إقــرار السياســات الحكوميــة التــي يجــب أن تخضــع ملعايــري املســاواة وعــدم التمييــز.

رضورة اعتــامد ديــوان املوظفــني إجــراءات التعيــني والرتقيــة، القامئــة عــى أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، وإعــادة 	 

تنظيــم رشوط وإجــراءات التعيــني والرتقيــة والتقييــم، بحيــث تشــمل فئــات املوظفــني كافــة.

رضورة التــزام حكومــة الوفــاق بتطبيــق قانــون الخدمــة املدنيــة والئحتــه التنفيذيــة عــى جميــع املوظفــني، ومتكــني ديــوان املوظفــني 	 

العــام مــن القيــام بــدوره وفقــاً للقانــون.

رضورة التــزام ديــوان املوظفــني العــام، باملعايــري القانونيــة واإلداريــة فيــام يتعلــق بإجــراءات الحصــول عــى الوظائــف العامــة والرتقيــة 	 

والتقييــم، والفصــل أو الطــرد مــن الوظيفــة العموميــة.

ــل 	  ــابقة، دون التدخ ــزة الس ــة غ ــي حكوم ــاع موظف ــوية أوض ــة وتس ــا يف معالج ــام بدوره ــن القي ــاق م ــة الوف ــني حكوم رضورة متك

بإجــراءات وأدوات تلــك الحلــول، ودون إبطــاء مبــا يتناســب مــع إعــامل وتطبيــق القوانــني ذات العالقــة، ومبــا يضمــن حقــوق املوظفــني 

املرتتبــة عــى شــغل مراكــز وظيفيــة حكوميــة.

رضورة قيــام اللجنــة اإلداريــة القانونيــة املكلفــة مــن قبــل حكومــة الوفــاق لتصويــب أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة الســابقة، بــاإلرساع 	 

يف تصويــب املراكــز القانونيــة، مبــا يضمــن كفالــة حقــوق املوظفــني يف قطــاع غــزة، عــى أســس القانــون.

2-1-9. املدافعون عن حقوق اإلنسان

يعــرف إعــالن حاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، املدافــع عــن حقــوق اإلنســان، بأنــه »كل شــخص يدعــو ويســعى مبفــرده وباالشــرتاك 
مــع غــريه، إىل حاميــة وإعــامل حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل«.169

ال تقتــرص عبــارة »املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان« عــى فئــة محــددة مــن النــاس، أو العاملــني يف املجــال الحقوقــي، بــل يتعــدى مفهــوم 

ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة بالدف ــامل ذات صف ــاً بأع ــوم يومي ــني تق ــن املواطن ــدة م ــات عدي ــث إن فئ ــك، حي ــان ذل ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع الدف

والحريــات، كــام أن مفهــوم املدافعــني لصيــق بــكل شــخص يف املجتمــع ومســاهمة منــه يف تعزيــز ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان، وفضــح 

االنتهــاكات الواقعــة عليهــا.  املعلــم يف املدرســة، والطبيــب أثنــاء مامرســته عملــه، والرشطــي، وغريهــم مــن الفئــات االجتامعيــة واملهنيــة، 

وبخاصــة الصحافيــني، واملحامــني، والقضــاة، وأعضــاء النيابــة، هــم مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان.

تنــاول إعــالن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف مادتــه السادســة »حــق كل شــخص مبفــرده، وباالشــرتاك مــع غــريه، يف معرفــة املعلومــات 

ــون مــن  ــرب اإلعالمي ــا، واالحتفــاظ بهــا«، ويعت ــا، وتلقيه ــات األساســية، والتامســها، والحصــول عليه ــع حقــوق اإلنســان والحري بشــأن جمي

الفئــات املهمــة يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان لنرشهــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ولدورهــم يف تكويــن وتشــكيل الــرأي العــام، 

كذلــك املحامــون لدورهــم الكبــري يف الدفــاع عــن حقــوق موكليهــم.

وتناولــت مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية بشــأن دور املحامــني أهميــة أن يكــون املحامــون قادريــن عــى الــكالم بحريــة يف قضايــا حقــوق 

.http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html :169  إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان
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اإلنســان، حيــث نــص املبــدأ )14( عــى أن »يســعى املحامــون، لــدى حاميــة حقــوق موكليهــم، وإعــالء شــأن العدالــة، إىل التمســك بحقــوق 

اإلنســان والحريــات األساســية التــي يعــرتف بهــا القانــون الوطنــي والقانــون الــدويل، وتكــون ترصفاتهــم يف جميــع األحــوال حــرة متيقظــة 

متامشــية مــع القانــون واملعايــري املعــرتف بهــا وأخالقيــات مهنــة القانــون«.

2-1-9-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ألقــى القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة الــذي نــرش بتاريــخ 2017/07/11 يف العــدد املمتــاز مــن الوقائــع 

ــه رئيــس  ــدة الرســمية، بعــد أن صــادق علي ــخ نــرشه يف الجري ــه مــن تاري ــه عــى رسيان الفلســطينية رقــم )14(، ونصــت املــادة )61( من

دولــة فلســطني، دون طرحــة للنقــاش املجتمعــي الواســع، بظاللــه عــى حالــة حقــوق اإلنســان، وشــكل انتهــاكاً واضحــاً، وبخاصــة للحــق يف 

حريــة الــرأي والتعبــري والتجمــع الســلمي وحقــوق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، والحــق يف الوصــول للمعلومــات وتداولهــا.  ومــا تــال 

ذلــك مــن قــرار للنائــب العــام بحجــب )29( موقعــاً إلكرتونيــاً أغلبهــا مواقــع إخباريــة لجهــات معارضــة للســلطة الفلســطينية، دون مراعــاة 

ضامنــات املحاكمــة العادلــة، األمــر الــذي ينتهــك حــق األفــراد األســايس باســتخدام اإلنرتنــت بحســب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان يف ســنة 

2016 بخصــوص تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان عــى شــبكة اإلنرتنــت، وحقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــري، ويف تلقــي املعلومــات وإرســالها.

ووفقــاً لرصــد الهيئــة، تبــني لهــا أن النائــب العــام أصــدر بتاريــخ 2017/06/15، قــراراً بحجــب )29( موقعــاً إلكرتونيــاً إخباريــاً. وبنــاء عــى 

ذلــك، خاطبــت الهيئــة النائــب العــام برســالة بتاريــخ 2017/06/15، تســتفرس منــه عــن موضــوع قــرار الحجــب، وتطلــب منــه الرتاجــع 

عنــه ملــا يشــكله مــن انتهــاك جامعــي خطــري للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، والحــق يف الحصــول عــى املعلومــات، التــي كفلهــام القانــون 

األســايس املعــدل لســنة 2003 وتعديالتــه، واالتفاقيــات الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني.

عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن مســودات القوانــني الســابقة؛ مثــل مســودة قانــون الحــق يف االطــالع عــى املعلومــات، والهيئــة عضــو 

يف اللجنــة التــي شــكلت لدراســة مقــرتح مــرشوع القانــون املذكــور، فــإن العمــل عــى هــذه املســودة قــد اســتغرق ســنوات عــدة دون 

وجــود مــؤرشات عــى توجهــات جديــة إلقــراره، أو اعتبــاره مــن األولويــات الترشيعيــة لــدى الحكومــة.

2-1-9-2. االنتهاكات والشكاوى بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان

تعــرض عــدد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي؛ ســواء يف مجــال الدفــاع عــن حريــة التعبــري 

عــن الــرأي، أو الحــق يف التجمــع الســلمي والداعــني لالحتجــاج عــى األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة، واألزمــات التــي تعــاين 

منهــا األرايض الفلســطينية، وبخاصــة تلــك التــي يعــاين منهــا قطــاع غــزة، مثــل أزمــة الكهربــاء، وأزمــة إغــالق معــرب رفــح، والحــق يف التنقــل 

والســفر، أو كــام حــدث أثنــاء وبعــد االحتجــاج أمــام محكمــة رام اللــه، ومحاكمــة الشــهيد باســل األعــرج.

ولوحــظ ازديــاد يف عــدد االنتهــاكات ضــد املدافعــني والناشــطني يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعرضهــم إىل أشــكال مختلفــة مــن املضايقــات 

باملنــع مــن الحــق يف التجمــع الســلمي، وكذلــك التهديــد واالعتــداء بالــرب والخطــف مــن قبــل مجهولــني، واالســتدعاء واالعتقــال مــن 

قبــل األجهــزة األمنيــة املختلفــة، وعــرض بعضهــم عــى القضــاء بنــاء عــى قــرار بقانــون رقــم 16 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة لســنة 2017، 

ــم  ــم ورصده ــاء توثيقه ــم أثن ــق منه ــواد ووثائ ــادرة م ــدان، ومص ــي يف املي ــه الحقوق ــام بعمل ــاء القي ــم أثن ــض منه ــع البع ــم من ــث ت حي

النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي حدثــت، أو محاولــة رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي كانــت تحــدث لحظــة تواجدهــم يف امليــدان.
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أوالً. االنتهاكات بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان عى خلفية حرية الرأي والتعبري

توجيه تهمة لناشط يف مقاومة االستيطان بناء عى قانون الجرائم اإللكرتونية

بتاريــخ 2017/9/4، أوقــف جهــاز األمــن الوقــايئ يف الخليــل الناشــط يف مقاومــة االســتيطان عيــىس عمــرو )37 عامــاً(، وذلــك 

عــى خلفيــة تعبــريه عــن رأيــه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي »الفيســبوك«.  ووجهــت لــه تهمــة إطالــة اللســان وإثــارة 

النعــرات الطائفيــة وفقــاً للــامدة 20 مــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 الجرائــم اإللكرتونيــة لســنة 2017، وقــد أفــرج 

عنــه بتاريــخ 2017/9/10.

اعتقال محاٍم من قاعة املحكمة

بتاريــخ 2017/11/8، أوقــف املحامــي محمــد حســني )39 عامــاً( مــن ســكان نابلــس، مــن قبــل جهــاز املخابــرات العامــة مــن 

داخــل املحكمــة يف نابلــس، وتعــرض للــرب أثنــاء توقيفــه واقتيــاده يف ســيارة كانــت تنتظــر خــارج املحكمــة.  ووفقــاً إلفــادة 

املواطــن املذكــور للهيئــة، فقــد تعــرض لســوء املعاملــة، وللشــتائم والــرب أثنــاء نقلــه ملقــر جهــاز املخابــرات يف ســجن جنيــد.

وقــد أصــدرت الهيئــة بيانــاً بتاريــخ 2017/11/9، أدانــت فيــه االعتــداء عــى املحامــي واعتربتــه انتهــاكاً خطــرياً ملبــدأ ســيادة القانــون، ولهيبــة 

واســتقالل القضــاء، ولحرمــة املحكمــة، كــام أنــه يشــكل اعتــداًء عــى دور النيابــة العامــة ومهنــة املحامــاة، وعــدم صحــة توقيــف املواطنــني 

عــى ذمــة املحافــظ، كــون هــذا اإلجــراء يخالــف املــادة )11( مــن القانــون األســايس، التــي تنــص عــى أنــه »ال يجــوز القبــض عــى أحــد أو 

تقييــد حريتــه بــأي قيــد إال بأمــر قضــايئ وفقــاً ألحــكام القانــون«.  وطالبــت بفتــح تحقيــق جنــايئ يف حادثــة االعتــداء عــى املحامــي محمــد 

حســني، واإلفــراج الفــوري عنــه، وحــل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، وإصــدار تعليــامت واضحــة لأجهــزة األمنيــة بوجــوب احــرتام القانــون 

وصيانــة حقــوق اإلنســان، والكــف عــن تنفيــذ مهامهــا بالــزي املــدين، واحــرتام حرمــة املحاكــم وتعزيــز هيبــة القضــاء الفلســطيني.

احتجاز ناشطة يف الدفاع عن األرسى والتحقيق معها

بتاريــخ 2017/5/22، قــام عــدد مــن أفــراد الرشطــة »املباحــث العامــة« باحتجــاز املواطنــة )أ، ق( )36عامــاً(، مــن مدينــة غــزة، 

أثنــاء تواجدهــا بالقــرب مــن ســاحة الرسايــا التــي نصبــت بداخلهــا خيمــة االعتصــام للتضامــن مــع األرسى.  وأفــادت املواطنــة 

للهيئــة بــأن 6 أفــراد مــن رشطــة املباحــث العامــة، بينهــم 3 نســاء، يســتقلون ســيارة بــاص بيضــاء اللــون، قامــوا باحتجازهــا 

ونقلهــا إىل مقــر الجــوازات، وأفــادت أن ســبب احتجازهــا كان ملحاولتهــا التدخــل ملنــع مؤمتــر صحــايف ضــد الحصــار املقــرر 

ــا، واحتجــت عــى املنظمــني كــون أن خيمــة االعتصــام لــأرسى فقــط، وليــس  إقامتــه داخــل خيمــة األرسى يف ســاحة الرساي

ألي أمــر آخــر. وتــم اتّهامهــا مــن قبــل املباحــث بالتحريــض وإجبارهــا عــى التوقيــع عــى تعهــد بااللتــزام بالقوانــني واألنظمــة 

واســتمر احتجازهــا والتحقيــق معهــا ملــدة ســاعة وأفــرج عنهــا.

بتاريــخ 2017/4/25، احتجــزت املباحــث العامــة التابعــة لرشطــة الشــيخ رضــوان املواطــن )ح. م( )31 عامــاً( مــن محافظــة غــزة، وأحالته إىل 

املباحــث العامــة يف الجــوازات، عــى خلفيــة مــا نــرشه، عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي، وذلــك بعــد اســتدعائهم لــه يف وقــت ســابق، وتــم 

اإلفــراج عنــه الحقــاً، وذلــك دون مذكــرة قبــض صــادرة عــن النيابــة العامــة.  يذكــر أن املواطــن يعمــل صحافيــاً وناشــطاً يف مجــال حقــوق 
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اإلنســان والســالم اإلنســاين، ويتابــع توثيــق جرائــم االحتــالل يف قطــاع غــزة  لــدى )  Front Line Defenders  (،  ويعمــل مديــراً ملكتــب غــزة  

.)  magic MEDIA  ( لــدى

اختطاف سيايس وناشط من قبل مجهولني

بتاريــخ 2017/4/19، قــام مجهولــون مســلحون مــزودون بأســلحة ناريــة يســتقلون ســيارة مــن نــوع )هيونــداي، فرينــا( بــدون 

ــزة،  ــر يف قطــاع غ ــة التحري ــة ملنظم ــي التابع ــة العمــل الوطن ــص، باختطــاف أمــني رس هيئ ــام ترخي لوحــات تســجيل أو أرق

املواطــن محمــود ســليامن الــزق، )61 عامــاً(، مــن مدينــة غــزة، أثنــاء تواجــده أمــام صيدليــة يف الشــجاعية يف وقــت نزولــه 

ــول.   ــكان مجه ــوا إىل م ــم، وانطلق ــي بحوزته ــود يف الســيارة الت ــاره عــى الصع ــام املســلحون بإجب ــن ســيارته الخاصــة، وق م

ووفقــاً لإلفــادة التــي حصلــت عليهــا الهيئــة مــن املواطــن الــزق أفــاد بـــ: »أن مجهولــني قامــوا بإنزالــه مــن ســيارته وإدخالــه يف 

ســيارة ميتلكونهــا وقامــوا بتقييــد يديــه وقدميــه بقيــود حديديــة ووضــع كيــس عــى وجهــه، واالعتــداء عليــه بالــرب عــى 

وجهــه داخــل الســيارة، وتوجيــه ألفــاظ نابيــة لــه، ومــن ثــم قامــوا بإلقائــه يف املحافظــة الوســطى بالنصــريات، وطلبــوا منــه 

ــزق، ســيايس وناشــط يف  ــر ذكــره أن املواطــن ال عــدم التدخــل يف السياســة، وأن ال ينتقــد الحكومــة يف قطــاع غــزة«.  الجدي

الدعــوة للتجمــع الســلمي يف أزمــة كهربــاء غــزة، وناقــد لرشكــة كهربــاء غــزة وحركــة »حــامس«، ويحملهــا املســؤولية عــن أزمــة 

الكهربــاء، وأنهــا الســبب يف معانــاة املواطنــني.

ــوة إىل  ــم والدع ــن مواقفه ــري ع ــم يف التعب ــن حقه ــم م ــني والناشــطني ومنعه ــى املدافع ــداء ع ــرياً يف االعت ــداً كب ــام 2017 تزاي ــهد الع وش

التجمــع الســلمي واملشــاركة يف الحيــاة السياســية والحــراك االجتامعــي، وتعــرض عــدد كبــري منهــم للتوقيــف وتوجيــه اتهامــات للمدافعــني 

ــل  ــن قب ــبوك«، م ــي »الفيس ــل االجتامع ــع التوص ــى مواق ــم ع ــم وآرائه ــن مواقفه ــربون ع ــن يع ــطني الذي ــان وللناش ــوق اإلنس ــن حق ع

النيابــة العامــة وفقــاً للقــرار بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة للعــام 2017، املعمــول بــه يف الضفــة الغربيــة، أو تهمــة إســاءة اســتخدام 

التكنولوجيــا بنــاء عــى التعديــل الــذي قامــت بــه كتلــة التغيــري واإلصــالح يف املجلــس الترشيعــي بغــزة عــى قانــون العقوبــات رقــم 74 

لســنة 1936 املعمــول بــه يف قطــاع غــزة.

ثانياً. االحتجاز عى خلفية التجمع السلمي

بتاريــخ 2017/7/13، احتجــزت رشطــة املباحــث العامــة يف مدينــة غــزة الشــاب )م. ي.( )21 عامــاً(، بعــد أن قــام وآخريــن بتنظيــم وقفــة 

ــادة املواطــن  ــاً إلف ــدى الرشطــة، ووفق ــذي كان محتجــزاً ل ــم )ع. ب.( ال ــع صديقه ــن م ــول للتضام ــدي املجه ــة الجن ــة يف حديق احتجاجي

للهيئــة، فــإن الوقفــة االحتجاجيــة اســتمرت نحــو 10 دقائــق، حيــث حــر 4 أفــراد مــن رشطــة املباحــث، وتــم احتجــازه والتحقيــق معــه، 

وأفــرج عنــه يف اليــوم نفســه.

وبتاريــخ 2107/1/12، احتجــز جهــاز األمــن الداخــيل )م. م.( )22 عامــاً( »مغنــي راب« مــن مخيــم جباليــا، بعــد أن نــرش أغنيــة عــى مواقــع 

التواصــل االجتامعــي، تعــرب عــن أزمــة الكهربــاء يف قطــاع غــزة، ووفقــاً إلفادتــه للهيئــة، »قــد تعــرض للــرب وقــص شــعره، وبعــد التوصــل 

التفــاق بــني »الفصائــل ووزارة الداخليــة«، تــم اإلفــراج عنــه بعــد أربعــة أيــام مــع عــدد مــن املواطنــني الذيــن احتجــزوا عــى خلفيــة مســرية 

منــددة باســتمرار أزمــة الكهربــاء.

2-1-9-3. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان 

مــن خــالل مراســلة الجهــات الرســمية ذات العالقــة، تبــني أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات أو اتخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة 

املدافعــني عــن حقوق اإلنســان.
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2-1-9-4. املساءلة واملحاسبة

ــيبل  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 عــى بيانــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة إجــراءات املحاســبة اإلداريــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن 

قامــوا بارتــكاب انتهــاكات بحــق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، غــري أن الــردود منطيــة.

ــة عــى مجمــل  ــة الغربي ــة يف الضف ــات الهيئ ــايئ عــى مخاطب ــاز األمــن الوق ــة، وجه ــرات العام ــازي املخاب ــة ردوداً مــن جه وتلقــت الهيئ

ــم  ــداء عــى املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وتوقيفه ــاكات بحــق االعت ــة باالنته ــردود عــى الشــكاوى املتعلق الشــكاوى، ومل تخصــص ال

بطريقــة غــري قانونيــة.  وجــاء يف الــردود أنهــم قامــوا بالتحقيــق يف جميــع الشــكاوى الــواردة للجهــاز، وتبــني أنهــا ادعــاءات وشــكاوى منطيــة 

ــة العامــة للنظــر واملتابعــة يف جميــع االنتهــاكات  هدفهــا اإلســاءة إىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وأنهــم قامــوا بتفعيــل إداريت الرقاب

املرتكبــة مــن قبــل أفــراد الجهــاز، إن وجــدت، أو الشــكاوى بحقهــم، والعمــل عــى متابعتهــا عــرب التنســيق والتعــاون مــع الجهــات القضائيــة 

املختصــة يف حــال تطلــب األمــر ذلــك.

توصيات

رضورة قيــام النيابــة العامــة بإجــراء التحقيــق الــالزم يف الحــاالت التــي تعــرض فيهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان لالعتــداء مــن 	 

قبــل األجهــزة األمنيــة أو مجهولــني، ومالحقــة مرتكبيهــا.

قيام وزارة الداخلية بالتحقيق يف الشكاوى الواردة إليها، التي تعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان لالعتداء واالحتجاز.	 

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بوقــف تدخــل األجهــزة األمنيــة والتوقــف عــن فــض التجمعــات الســلمية بالقــوة، واحتجــاز واســتدعاء 	 

الناشــطني والداعــني للحــق يف التجمــع الســلمي، وقيــام وزارة الداخليــة بالتحقيــق يف شــكواهم.

إدخــال تعديــالت جوهريــة عــى قانــون الجرائــم اإللكرتونيــة مبــا يجعلــه منســجامً مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانــون 	 

األســايس الفلســطيني.

2-2. املتغري يف حالة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

2-2-1. الحق يف العمل

ــدويل  ــون ال ــا القان ــاره حقــاً رئيســياً مــن الحقــوق التــي كفله ــة؛ باعتب ــة واالجتامعي يعــد الحــق يف العمــل مــن أهــم الحقــوق االقتصادي

لحقــوق اإلنســان، وإطــاراً يشــكل يف جوهــر إعاملــه، حاميــة لجملــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة املرتبطــة بــه واملنبثقــة عنــه، 

والتــي أبرزهــا الحــق يف مســتوى معيــي الئــق يدعــم حقــوق الفــرد املكفولــة مبــا يتناســب مــع الحفــاظ عــى كرامتــه اإلنســانية، وأســس 

العدالــة االجتامعيــة. والحــق يف العمــل يعنــي الحــق يف املشــاركة يف إنتــاج وخدمــة النشــاط االقتصــادي اإلنســاين، والحــق يف املشــاركة يف 

الفوائــد العائــدة عــن طريــق هــذه األنشــطة املشــرتكة، مبــا يكفــل عــدم اســتبعاد أي فــرد مــن الحيــاة االقتصاديــة.

2-2-1-1. انتهاكات الحق يف العمل

تعتمــد الهيئــة يف رصــد انتهــاكات الحــق يف العمــل، عــى رصدهــا واقــع الحــق يف العمــل مــن خــالل املــؤرشات واملعايــري التــي اعتمدتهــا 

ــي توضــح الحــدود الواجــب مراعاتهــا مــن  ــة، الت ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــة الخاصــة بالعهــد ال ــادئ التوجيهي املب

الــدول األطــراف يف العهــد املذكــور مــن أجــل إعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل.
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أوالً. زيادة ارتفاع معدل البطالة بني املشاركني يف القوى العاملة170

بلــغ عــدد املشــاركني يف القــوى العاملــة )1,374,600( شــخص خالل العــام 2017، منهــم (870,000) شــخص يف الضفة الغربيــة، و)504,600( 

شــخص يف قطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة %45.6، مقابــل %45.2يف قطــاع غزة.

ــع (220,200) يف قطــاع غــزة،  ــة،171 (377,300) شــخص، بواق ــني عــن العمــل حســب تعريــف منظمــة العمــل الدولي ــغ عــدد العاطل وبل

مقابــل )157,100( يف الضفــة الغربيــة العــام 2017.  وزادت نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 

بلــغ يف قطــاع غــزة %43.6، مقابــل%18.1 يف الضفــة الغربيــة، بنســبة زيــادة بلغــت %1.9 يف قطــاع غــزة عــن العــام 2016 التــي بلغــت 

%41.7%، بينــام تجــاوز عــدد العاطلــني عــن العمــل يف قطــاع غــزة مــا يزيــد عــى )220,200(، بينــام بلغــت )206,800( يف العــام 2016 

بزيــادة بلغــت )13,400( شــخص.

ــام بلغــت  ــام 2017، في ــث بلغــت %44.6 يف الع ــة الشــباب(، حي ــة 20-24 ســنة )فئ ــة العمري ــة للفئ ــجلت أعــى معــدالت بطال ــام ُس ك

ــت 1.4%. ــادة بلغ ــبة زي ــام 2016، بنس %43.2 يف الع

يتبــني مــن الرصــد الســابق لنســب املشــاركة يف القــوى العاملــة، زيــادة معــدالت البطالــة خــالل العــام 2017، وتركزهــا يف قطــاع غــزة، حيــث 

زاد عــدد العاطلــني عــن العمــل 13,400 شــخص، مقارنــة بالعــام الســابق، إضافــة إىل أن أعــى معــدالت البطالــة تركــزت يف فئــة الشــباب، 

بــل زادت عــن العــام الســابق، مــا يشــري إىل ضعــف التدخــل الرســمي يف العمــل عــى خفــض معــدالت البطالــة واســتحداث برامــج وآليــات 

للحــد منهــا، مــا تســبب يف تفاقمهــا، وأضــاف أعــداداً جديــدة لقامئــة العاطلــني عــن العمــل، مبــا ميــس مبضمــون الحاميــة القانونيــة، كالتــزام 

يجــب عــى أصحــاب الواجــب القيــام بــه، بنــاء عــى الــدور املنــاط بهــم.

ثانياً. زيادة انخفاض معدل عاملة النساء

بقيــت فجــوة املشــاركة يف القــوى العاملــة بــني الذكــور واإلنــاث كبــرية؛ حيــث بلغــت %71.2 للذكــور مقابــل %19.0 لإلنــاث مــن إجــاميل 

عــدد املشــاركني يف القــوى العاملــة، خــالل العــام 2017، بالنســب نفســها تقريبــاً خــالل العــام 2016، والتــي بلغــت %71.6 للذكــور، مقابــل 

%19.3 لإلنــاث، فيــام اســتمرت نفــس نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة عــى مســتوى الجنــس خــالل العــام 2017، الــذي بلــغ 22.3% 

ــاث، األمــر الــذي يشــري إىل ضعــف  للذكــور، مقابــل %47.4 لإلنــاث، وخــالل العــام 2016، الــذي بلــغ %22.2 للذكــور مقابــل %44.7لإلن

االهتــامم الرســمي مبــؤرشات عاملــة النســاء، وعــدم اتّخــاذ أصحــاب الواجــب تدابــري وإجــراءات رســمية كافيــة للحــد مــن تلــك الفجــوات 

ــى  ــن ع ــن حصوله ــني النســاء م ــج خاصــة بتمك ــام 2017، برام ــرأة للع ــة الخاصــة بشــؤون امل ــنَّ املوازن ــث مل تت ــا، حي ــة تعديله ومحاول
املســاواة فيــام يتعلــق بتقليــل الفجــوة املتصلــة بارتفــاع معــدالت البطالــة عــى مســتوى الجنــس.172

ثالثاً. عاملة األطفال

ــة بالعــام الســابق، حيــث بلغــت نســبة  ــة األطفــال مقارن ــات الرســمية إىل االنخفــاض اإلجــاميل الطفيــف، ملعــدالت عامل تشــري اإلحصائي

العاملــني مــن األطفــال %3.4 مــن األطفــال مــن الفئــة العمريــة بــني 10-17 ســنة، بواقــع %4.6 يف الضفــة الغربيــة، و%1.7 يف قطــاع غــزة،173 

فيــام بلغــت خــالل العــام 2016، %3.9 مــن الفئــة العمريــة 10-17 ســنة عاملــني، بواقــع %5.3 يف الضفــة الغربيــة، و%1.9 يف قطــاع غــزة، 

مــن نســبة املشــاركني يف القــوى العاملــة، بانخفــاض بلــغ 0.5%.

ووفقــاً لــإلدارة العامــة للتفتيــش يف وزارة العمــل فإنهــا ضبطــت )118( حالــة عاملــة أطفــال، مقارنــة بضبطهــا )18( حالــة خــالل العــام 

174.2016  وتنظــر الهيئــة بإيجابيــة لزيــادة فعاليــة التفتيــش والرقابــة التــي قامــت بهــا وزارة العمــل خــالل العــام 2017، والتــي أمثــرت عــن 

170  الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة للعام 2017.

171  العاطــل عــن العمــل: هــو كل إنســان قــادر عــى العمــل وراغــب فيــه ويبحــث عنــه ويقبلــه عنــد األجــر الســائد ولكــن دون جــدوى.  كــام أن معــدل البطالــة هــو عبــارة عــن نســبة األفــراد العاطلــني، وهــو 
معــدل يصعــب حســابه بدقــة، وذلــك الختــالف نســبة العاطلــني حســب متغــريات الوســط )حــري، ريفــي( والجنــس، والســن، ونــوع التعليــم، واملســتوى الــدرايس.

172  انظر تقرير الهيئة بشأن تحليل املوازنة العامة للعام 2017 من منظور حقوق اإلنسان.

173  الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة للعام 2017، )مرجع سابق(.

174  رد وزارة العمل عى مخاطبة الهيئة، التي تطلب من خاللها تزويدها مبعلومات وبيانات لرصدها يف التقرير السنوي الثالث والعرشين«.
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زيــادة ضبــط حــاالت عاملــة األطفــال يف ســبيل الحــد منهــا وصــوالً ملنعهــا.  ومــا زال هنــاك نقــص يف املعلومــات التفصيليــة حــول أوضــاع 

وظــروف األطفــال العاملــني، وذلــك نتيجــة لقيــام أربــاب العمــل وبعــض األرس املشــغلة ألطفالهــا بإخفــاء هــؤالء األطفــال، وعــدم تقديــم 

املعلومــات املوضوعيــة حولهــم.

وترتبــط ظاهــرة عاملــة األطفــال بــرتدي الوضــع االقتصــادي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، مــا يقــود إىل التــرسب مــن املــدارس، ويؤثــر 

عــى فــرص األطفــال مبواصلــة تحصيلهــم العلمــي، وعــى متتعهــم بحقوقهــم األساســية املضمونــة لهــم مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة، وهــو 

مــا يتطلــب القضــاء عــى تلــك الظاهــرة، وتطبيــق القيــود والضوابــط القانونيــة الــواردة يف نــص املــادة )93( مــن قانــون العمل الفلســطيني، 

واملعايــري التــي تضمنتهــا نــص املــادة )14( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل.

رابعاً. استمرار عدم إدماج قطاع العمل غري املنظم ضمن الحامية القانونية175

يعــرف العمــل يف االقتصــاد غــري املنظــم، وفقــاً ملنظمــة العمــل الدوليــة، بأنــه جميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي ميارســها العــامل والوحــدات 

ــزي لإلحصــاء  ــاز املرك ــاً للجه ــه وفق ــون أو املامرســة. ويقصــد ب ــة يف القان ــات النظامي ــن ال تشــملهم كل أو بعــض الرتتيب ــة الذي االقتصادي

الفلســطيني، بأنــه جميــع الوظائــف يف القطــاع غــري املنظــم، وتتضمــن أيضــاً كل وظيفــة ذات طابــع غــري منظــم يف القطاعــات األخــرى مــن 
االقتصــاد.176

بلغــت نســبة األفــراد العاملــني يف القطــاع غــري املنظــم يف فلســطني )%29.0(، منهــا )%31.2( يف الضفــة الغربيــة، و)%23.5( يف قطــاع غــزة، 
فيــام بلغــت العــام 2016، )%32.2(، منهــا )%34.2( يف الضفــة الغربيــة، و)%27.4( يف قطــاع غــزة.177

يتضــح مــن االســتعراض الســابق لنســب العاملــني يف قطــاع العمــل غــري املنظــم خــالل العــام 2017 انخفاضهــا عــن العــام الســابق، بنســبة 

بلغــت %2.2، ولكــن مل يتضــح للهيئــة مــا إذا كان ذلــك االنخفــاض ناتجــاً عــن جهــود وتدخــالت رســمية تهــدف إىل إدمــاج قطــاع العمــل 

غــري املنظــم ضمــن القطاعــات الرســمية التــي تخضــع للتنظيــم القانــوين والرقابــة واإلرشاف مــن وزارة العمــل.

وبالنظــر ملــا يشــكله هــذا القطــاع مــن خصوصيــة، حيــث إن أغلــب العاملــني فيــه مــن الفئــات املهمشــة والضعيفــة )كبــار الســن، واملــرأة، 

واألطفــال(، إضافــة إىل القطاعــات االقتصاديــة التــي ينشــط بهــا، فــإن األمــر يســتدعي التدخــل الحكومــي الرســمي الفــوري يف حــرص تلــك 

القطاعــات، وتوفــري الضامنــات القانونيــة واإلجرائيــة يف ســبيل إدمــاج وشــمل تلــك القطاعــات يف األنشــطة االقتصاديــة الرســمية، وحاميــة 
العاملــني يف القطاعــات االقتصاديــة غــري املنظمــة، وضــامن مــد خدمــات الحاميــة االجتامعيــة إىل تلــك الفئــات.178

خامساً. استمرار عدم مراجعة قرار الحد األدىن الوطني لألجور، وعدم االلتزام بتطبيقه

يعــرف الحــد األدىن لأجــور »الحــد األدىن مــن املقابــل املــايل الــذي يتقاضــاه العامــل نظــري عملــه، ســواء كان العمــل )بالســاعة أو باليــوم 

أو بالشــهر( وذلــك بحكــم القانــون، والــذي يهــدف إىل تأمــني متطلبــات عيــش كريــم لهــم وتحســني أوضاعهــم املعيشــية، مبــا يتناســب مــع 

مســتويات املعيشــة واحتياجاتهــا األساســية، مبــا يحقــق العدالــة االجتامعيــة«.

175  تقسم منظمة العمل الدولية قطاع العمل غري املنظم يف فلسطني إىل االيت:

املشــاريع األرسيــة غــري التضامنيــة: تتألــف مــن جميــع املشــاريع األرسيــة الفرديــة التــي تنتــج منتجــاً واحــداً عــى األقــل للســوق، وال يتوفــر فيهــا أي ســجالت محاســبية وغــري مســجلة يف 

الريبــة.

املشاريع األرسية )ليس منشأة أو مؤسسة(: هو مرشوع مملوك من أحد أفراد األرسة مقيم يف فلسطني، وال يحمل أي صفة من صفات املنشأة أو املؤسسة.

العاملون املستخدمون بأجر يف منشأة/ مرشوع غري مسجل يف الريبة.

176  الرشوط  الواجب توافرها العتبار العمل ضمن القطاع غري املنظم:

العاملون لحسابهم الخاص الذين هم املنتجون لالستخدام النهايئ الخاص بهم.

العاملون لحسابهم الخاص الذين هم املنتجون للبيع أو املقايضة الذين يعملون يف القطاع غري املنظم.

أصحاب العمل يف القطاع غري املنظم.

جميع العاملني يف مشاريع أرسية كأعضاء أرسة بدون أجر.

املستخدمون العاملون يف القطاع غري املنظم.

املستخدمون بأعامل غري منظمة يف مؤسسات القطاع الرسمي.

177  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  قاعدة بيانات القوى العاملة، الربع الرابع 2017. رام الله- فلسطني.

178  راجع العاملة غري املنظمة يف فصل الحق يف العمل يف التقرير السنوي الحادي والعرشين.
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بلغــت نســبة العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لأجــور الــذي يبلــغ )1450( شــيكالً، 

ــل مــن الحــد األدىن لأجــر، ومبعــدل أجــر  ــع )40,200( عامــل يتقاضــون أجــراً شــهرياً أق ــة بواق ــة الغربي %38.8، %17.9 منهــم يف الضف

شــهري يبلــغ 1,097 شــيكالً، و%80.6 يف قطــاع غــزة بواقــع )90,400( عامــل يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لأجــر ومبعــدل 
أجــر شــهري قــدره 731 شــيكالً.179

فيــام اســتمر عــدم إجــراء املراجعــة الدوريــة الحــد األدىن لأجــور واملقــدر بـــ )1450( شــيكالً، التــي تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص 

باعتــامد الحــد األدىن الوطنــي لأجــور الصــادر يف العــام 180،2012 حيــث إن تلــك املراجعــة متــت ملــرة واحــدة منــذ العــام 181،2013 وهــو مــا 

يشــري إىل عــدم فعاليــة الحاميــة الرســمية للحــق يف العمــل، إضافــة إىل أن اســتمرار عــدم تحديــث مبلــغ الحــد األدىن الوطنــي لأجــور أفقــده 

الهــدف مــن إقــراره، حيــث إن معــدالت األســعار ومــؤرشات غــالء املعيشــة قــد شــهدت ارتفاعــات متتاليــة منــذ العــام 2012، حتــى اآلن، 

مبــا يشــري إىل عــدم تناســب املبلــغ املقــدر وضــامن حاميــة العــامل مــن تأمــني متطلبــات عيــش كريــم لهــم يضمــن تحقيــق احتياجاتهــم 

األساسية.

ويعنــي اســتمرار زيــادة معــدالت العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص، الذيــن ال يتقاضــون الحــد األدىن لأجــور، اســتمرار ضعــف الرقابــة 

الرســمية عــى العمــل الخــاص، وعــدم اســتحداث إجــراءات وآليــات تتناســب مــع تفعيــل أدوات الرقابــة الفعالــة.

سادساً. عدم توفري بيئة صحية للعمل تتناسب مع معايري ورشوط السامة والصحة املهنية

رصــدت الهيئــة )18( حالــة وفــاة ملواطنــني ناتجــة عــن عــدم توفــري رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة يف مواقــع العمــل، )7( حــاالت منهــا 

يف الضفــة، و)11( حالــة يف قطــاع غــزة.  وقــد كانــت أكــرب عــدد حــاالت الوفــاة )5( حــاالت، ناتجــة عــن صعقــة كهربائيــة أثنــاء العمــل يف 

الــورش واملصانــع املختلفــة ويف أعــامل مختلفــة، غالبيتهــم يف قطــاع غــزة.  ومــن األمثلــة عــى مــا رصدتــه الهيئــة عــى ذلــك، وفــاة عامــل 

ــة الوفــاة يف قطــاع  جــراء إصابتــه بصعقــة كهربائيــة خــالل عملــه يف مصنــع للبالســتك والنايلــون يف محافظــة غــزة.  فيــام رصــدت الهيئ

اإلنشــاءات كســبب رئيــي آخــر لحــاالت الوفــاة، الــذي يأخــذ أشــكاالً متعــددة كالســقوط مــن علــو أثنــاء البنــاء، أو ســقوط مــواد ومعــدات 

البنــاء عــى العاملــني يف مواقــع اإلنشــاء، وهــو مــا يرجــع إىل عــدم وجــود رقابــة رســمية، باعتبــاره ضمــن قطاعــات العمــل غــري املنظمــة، 

التــي ال تعمــل الجهــات الرســمية عــى رقابتهــا ومتابعتهــا، ومــن ثــم إدماجهــا ضمــن قطاعــات العمــل املنظمــة، وذلــك الفتقادهــا بعــض 

الرتتيبــات النظاميــة القانونيــة أو عــى مســتوى املامرســة.

فيــام رصــدت وزارة العمــل )10( حــاالت وفــاة، وبلغــت عــدد إصابــات العمــل )669( إصابــة، ناتجــه عــن عــدم تطبيــق الــرشوط واملعايــري 

القانونيــة يف توفــري بيئــة صحيــة مناســبة للعمــل.

2-2-1-2. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل

أوالً. التدابري الخاصة بتطوير الخطط واملؤرشات الحكومية

أعــدت وزارة العمــل خطتهــا التشــغيلية للعــام 2017 مبــا لهــا مــن دور رئيــي يف رســم سياســات العمــل، واإلرشاف عــى تطبيــق القوانــني 

املتعلقــة بقطــاع العمــل التــي تضمنــت تحقيــق األهــداف الرئيســية التاليــة:

توفري البيانات واملعلومات والخطط املتعلقة بتنمية سوق العمل.. 1

تحقيق التطوير اإلداري ورفع مستويات األداء لدى العاملني والوحدات اإلدارية بالوزارة.. 2

رفع مستوى األداء الفني للعاملة الفلسطينية، وتحسني مخرجات التعليم والتدريب املهني.. 3

179  الجهاز املركزي لإلحصاء.  مسح القوى العاملة للعام 2017، )مرجع سابق(.

180  انظر الحد األدىن للجور يف فصل الحق يف العمل يف التقرير السنوي الثاين والعرشين.

181  قامــت اللجنــة الوطنيــة لأجــور بتاريــخ 2015/12/21 برفــع توصياتهــا إىل مجلــس الــوزراء، طالبــة إضافــة غــالء املعيشــة للعامــني 2015/2014 عــى مبلــغ الحــد األدىن لأجــور، وذلــك بنــاء عــى نســبة غــالء 
املعيشــة الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ومل يتــم اعتــامد وإضافــة تلــك العــالوة ملبلــغ الحــد األدىن لأجــور.
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رفد سوق العمل بالعاملة املهنية املاهرة.. 4

 تنظيم وترقية خدمات وبرامج التشغيل وخفض معدالت البطالة.5. 

تهيئة بيئة العمل اآلمنة والخالية من املخاطر املهنية.. 6

تطوير عالقات العمل وحامية الحقوق العاملية وتعزيز العالقات النقابية.. 7

تنظيم قطاع التعاونيات وزيادة مساهمته يف التنمية.182. 8

إن أبــرز الربامــج الرئيســية التــي اعتمدتهــا وزارة العمــل، وبخاصــة فيــام يتعلــق بالحــد مــن نســب البطالــة، هــو برنامــج تحســني فــرص 

العمــل وتحفيــز االســتثامر، الــذي تهــدف مــن خاللــه إىل رفــد ســوق العمــل بعاملــة مجــازة مهنيــاً، ومتكــني املتدربــني مــن الحصــول عــى 

الخــربة العمليــة قبــل التخــرج، وتشــجيع املتدربــني الرياديــني عــى إطــالق مشــاريعهم الخاصــة.  إال أنــه مل يتبــنّي للهيئــة مــدى تنفيــذ تلــك 

الخطــة، وفقــاً للتكلفــة املتوقعــة، كــام مل يتضمــن رد وزارة العمــل حــول مخاطبــة الهيئــة، التــي تطلــب مــن خاللهــا تزويدهــا مبعلومــات 

وبيانــات حــول نشــاطات وزارة العمــل خــالل العــام 2017، أي إشــارة إىل الربنامــج الســابق، ومــدى التزامهــا بالخطــة التشــغيلية التــي أقرتهــا 

للعــام 2017.

ثانياً. التدابري الخاصة للحد من البطالة

مــن خــالل مراســلة الهيئــة لــوزارة العمــل، حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا، أفــادت بأنهــا قامــت بــاإلرشاف عــى 

ــا )649000 دوالر+ 58250  ــي بلغــت قيمــة متويله ــك فســطني، الت ــن بن ــة، املمــول م ــروض الصغــرية لأشــخاص ذوي اإلعاق مشــاريع الق

ــة. ــاً، )3( منهــا مشــاريع جامعي شــيكالً( بواقــع )69( مرشوعــاً فردي

مل يتوضــح للهيئــة، مــن خــالل مراجعــة املشــاريع التــي أرشفــت عليهــا الــوزارة، أعــداد املســتفيدين مــن تلــك املشــاريع، وماهيــة املعايــري 

التــي اتبعتهــا لتنفيــذ تلــك املشــاريع، والتــي توضــح مــن خاللهــا مــدى تأثــري تلــك املشــاريع يف الحــد مــن نســب البطالــة، وبخاصــة لفئــة 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كــام مل يتضــح للهيئــة مــن خــالل إفــادة وزارة العمــل، مــدى تنفيذهــا للربامــج التــي اعتمدتهــا الــوزارة يف خطتهــا 

التشــغيلية للعــام 2017، وبخاصــة الربامــج املتعلقــة بالحــد مــن البطالــة وتحســني فــرص العمــل، مــا يشــري إىل أن الربامــج واآلليــات التــي 

تعتمدهــا الــوزارة، عــى الرغــم مــن أهميتهــا، فإنهــا مــا زالــت قــارصة عــى التصــدي لتفــي وازديــاد معــدالت البطالــة، وبخاصــة يف قطــاع 

غــزة، وتحديــداً للفئــة العمريــة الشــابة مــن ســن 20- 24 ســنة، التــي زاد عــدد العاطلــني عــن العمــل فيهــا )25,800(، عــن العــام الســابق، 

األمــر الــذي يتســبب يف انتشــار األمــراض االجتامعيــة، وزيــادة معــدالت الجرميــة واإلدمــان...، مبــا يهــدد األمــن والســلم األهــيل، مــا يتطلــب 

إعــداد برامــج وخطــط اســرتاتيجية وتنفيذيــة تتناســب مــع حجــم ازديــاد تلــك الظاهــرة، وعــى أن تســتجيب املوازنــة العامــة لتلــك الربامــج 

والخطــط والتدابــري، مبــا يحــد، بشــكل فاعــل، مــن ازديــاد معــدالت البطالــة، ويحقــق الحــد األدىن املطلــوب.

ثالثاً. التدابري الخاصة بتطبيق الحد األدىن لألجور

مــن خــالل مراســلة الهيئــة لــوزارة العمــل، حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا، أفــادت الــوزارة أنهــا قــد قامــت بالرقابــة 

عــى تنفيــذ وتطبيــق قــرار الحــد األدىن لأجــور، وقــد قامــت باإلجــراءات التاليــة: حملــة تفتيــش مكثفــة شــملت معظــم القطاعــات، التــي 

ــا )5033( عامــالً، %75 منهــم ذكــور، و17%  ــي متــت زيارته ــني يف املنشــآت الت ــغ عــدد العامل ــد بل ــت يف تفتيــش )747( منشــأة، وق متثل

إنــاث، و%7 أحــداث، و%1 أطفــال.  كــام نفــذت اإلدارة العامــة لعالقــات العمــل مــا يقــارب )1739( زيــارة ميدانيــة، وقدمــت مــا يقــارب 

ــابقة،  ــري الس ــح التداب ــور.  مل توض ــد األدىن لأج ــول الح ــارات ح ــملت استفس ــاج، وش ــة اإلنت ــراف عملي ــة ألط ــارات قانوني )1305( استش

اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــوزارة يف مخالفــة منشــآت العمــل، التــي مل تتقيــد وتجــاوزت تنفيــذ وتطبيــق الحــد األدىن لأجــور، ومل توضــح 

عــدد الشــكاوى التــي أحالتهــا إىل القضــاء، والشــكاوى التــي اتخــذت بحقهــا إجــراءات قانونيــة كاإلنــذار أو التنبيــه، والعقوبــات األخــرى 

ذات العالقــة.

182  أنظر الخطة التشغيلية العامة لوزارة العمل العام 2017.
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مل تتخــذ وزارة العمــل أي إجــراءات أو متابعــات تتعلــق بتحديــث قيمــة الحــد األدىن الوطنــي لأجــر، الــذي اســتمر عــى القيمــة نفســها 

)1450 شــيكالً( منــذ العــام 2012 وحتــى اآلن، والــذي ال يســتجيب للمتغــريات االقتصاديــة، وغــالء املعيشــة.

رابعاً. التدابري الخاصة برشوط السامة والصحة املهنية

مــن خــالل مراســلة الهيئــة لــوزارة العمــل، حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا خــالل العــام 2017، أفــادت الــوزارة أنهــا 

قــد قامــت بوصفهــا الجهــة الرســمية املنــاط فيهــا متابعــة ومراقبــة، متكــني وحاميــة الحــق يف العمــل باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

إجــراء حمــالت تفتيــش عــى العديــد مــن القطاعــات مثــل )القطــاع الزراعــي، وقطــاع التشــييد والبنــاء، وقطــاع الكراجــات، والنجــارة، . 1

والحدادة(.

ــل . 2 ــة، ورشوط العم ــة املهني ــالمة والصح ــة الس ــل بأهمي ــاب العم ــامل وأصح ــة الع ــش لتوعي ــام التفتي ــر وأقس ــاندة دوائ ــم ومس دع

ــة. ــاءات التلفزيوني ــل واللق ــة وورش العم ــارضات التدريبي ــاركة يف املح ــالل املش ــن خ ــك م ــة، وذل القانوني

تصميم زاوية إلكرتونية عى صفحة الوزارة، لتوثيق كافة املواد واللقاءات اإلعالمية التي تنتجها الوزارة بإدارتها املختلفة.. 3

اســتحداث زاويــة تفاعليــة لرصــد الشــكاوى، والتواصــل مــع الجهــات اإلعالميــة لنــرش ثقافــة الســالمة والصحــة املهنيــة واألســاليب . 4

الهندســية لحاميــة بيئــة العمــل.

عقد املؤمتر الثالث للسالمة والصحة املهنية، بالرشاكة مع اللجنة الوطنية للسالمة والصحة املهنية، والرشكاء االجتامعيني.. 5

إعــداد مســودة قــرار بقانــون العتــامد مــرشيف ولجــان ســالمة وصحــة مهنيــة يف املنشــآت، ورفعــه إىل مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليــه . 6

وإقــراره، لتعزيــز توافــر رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة.

يالحــظ، مــن خــالل مراجعــة التدابــري واإلجــراءات الســابقة، تطــور إيجــايب فيــام يتعلــق باســتحداث واســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة يف 

تعزيــز إجــراءات املتابعــة والرقابــة عــى توفــري رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة، وإعــداد مســودة قــرار بقانــون يدعــم ويعــزز ذلــك، إال أن 

ذلــك املــرشوع مل تـُـرشك يف إعــداده ونقاشــه األطــراف املجتمعيــة والقانونيــة ذات العالقــة، وأطــراف عمليــة اإلنتــاج، فيــام اســتمر ضعــف 

قــدرة الــوزارة يف ضبــط الرقابــة عــى جميــع قطاعــات العمــل.

خامساً. التدابري الخاصة برفع الوعي والتدريب املهني والتقني

قامــت وزارة العمــل باعتــامد برامــج وخطــط للتدريــب والتأهيــل التقنــي واملهنــي، وتقديــم التوعيــة واإلرشــاد للعــامل وأصحــاب العمــل، 

وقــد نقــذت الــوزارة الربامــج التاليــة: تنظيــم )22( برنامجــاً تدريبيــاً، بواقــع )69( دورة تدريبيــة، )18( منهــا، برامــج دبلــوم مهنــي متخصص، 

وبلــغ عــدد األطفــال )دون ســن 18 عامــاً ويحمــل هويــة( امللتحقــني مبراكــز التدريــب املهنــي للعــام التدريبــي 2017، )688( طالبــاً وطالبــة.

يالحــظ مــن خــالل مراجعــة برامــج وخطــط التدريــب والتأهيــل التقنــي واملهنــي، انخفاضهــا عــن العــام الســابق، التــي كانــت )23( برنامجــاً 

تدريبيــاً، و)73( دورة تدريبيــة، عــى الرغــم مــن زيــادة الحاجــة لرفــع نســبة الربامــج والــدورات التدريبيــة بنــاء عــى املــؤرشات الســابقة 

التــي ترصــد واقــع الحــق يف العمــل، مــا يشــري إىل اســتمرار السياســات نفســها واملنهجيــة نفســها يف حاميــة ومتكــني الحــق يف العمــل.

2-2-1-3. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل

كفــل قانــون العمــل الفلســطيني، رشوط وظــروف العمــل الواجــب توافرهــا واحرتامهــا، وقــد خــول وزارة العمــل صالحيــة الرقابــة والتفتيش 

عــى مــدى تحقــق تلــك الــرشوط واملعايــري، وبنــاء عــى ذلــك، تلقــت وزارة العمــل )970( شــكوى خــالل العــام 2017، متــت متابعتهــا مــن 

خــالل أقســام ودوائــر عالقــات العمــل يف املراكــز واملديريــات.  وتــم حــل )371( شــكوى منهــا، وإحالــة )264( شــكوى إىل القضــاء، ومــا 

زالــت )234( شــكوى قيــد املتابعــة.  وقــد بلغــت القيمــة اإلجامليــة ملبالــغ الشــكاوى التــي تــم حلهــا )6,226,255( شــيكالً.
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أمــا فيــام يتعلــق بتوفــري رشوط وظــروف آمنــة وصحيــة يف مــكان العمــل، فقــد قامــت الــوزارة بتســجيل )669( إصابــة، )10( منهــا إصابــات 

ــة  ــري وســائل الحامي ــات العمــل وغــري امللتزمــني بتوف ــغ عــن إصاب ــة بحــق غــري امللتزمــني بالتبلي ــة صارم ــة، واتخــاذ إجــراءات قانوني قاتل

الجامعيــة والفرديــة يف منشــآتهم، وقامــت باتّخــاذ )7076( إجــراء تتعلــق بتوفــري ظــروف عمــل وبيئــة آمنــة وصحيــة، )4798( منهــا توجيــه 

تنبيــه للمنشــآت املخالفــة، و)2051( إنــذاراً، وتحريــر )154( محــر ضبــط مخالفــة، ووقــف )2( آليــة عــن العمــل، وإغــالق )4( منشــآت 

بشــكل جــزيئ، و)67( منشــأة بشــكل كيل.

واســتمرت املعيقــات نفســها التــي رصدتهــا الهيئــة يف العــام 2016، والتــي حالــت دون قيــام وزارة العمــل بالــدور القانــوين املنــاط بهــا يف 

اإلرشاف والرقابــة عــى مــدى إعــامل وتطبيــق الــرشوط واملعايــري القانونيــة لحاميــة الحــق يف العمــل، وهــي النقــص يف الكــوادر البرشيــة 

التابعــة لــوزارة العمــل، مقارنــة بحجــم العمــل املــوكل إليهــا ومتطلبــات تنفيــذه، والنقــص يف اإلمكانيــات املاديــة واللوجســتية، وبخاصــة 

ــات  ــي عالق ــوزارة، وبخاصــة موظف ــكادر ال ــة ل ــدورات التدريبي ــة ال ــة إىل قل ــل، إضاف ــات العم ــة ملديري ــات التابع ــدد املركب النقــص يف ع
العمــل.183

توصيات

ــة الخاصــة  ــادئ التوجيهي ــا املب ــي اعتمدته ــري الت مــن خــالل االســتعراض الســابق ملحــاور الحــق يف العمــل، مــن خــالل املــؤرشات واملعاي

ــاآليت: ــة تــويص ب ــإن الهيئ ــة، ف ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي بالعهــد ال

ــة الشــباب، 	  ــج تســتهدف فئ ــداد برام ــة، وإع ــدالت البطال ــاع مع ــري وإجــراءات تتصــدى الرتف ــل، تداب رضورة اســتحداث وزارة العم

بالرشاكــة مــع قطــاع األعــامل الخــاص، تســتجيب ملــؤرشات ارتفــاع معــدالت البطالــة، وبخاصــة بــني الشــباب، وللخطــة التشــغيلية، 

ــة العامــة. ــم إدماجهــا يف املوازن ــة، ويت والخطــط القطاعي

رضورة قيــام وزارة العمــل باعتــامد خطــة عاجلــة خاصــة بقطــاع غــزة، ملواجهــة تفــي ظاهــرة البطالــة وزيادتهــا، وزيــادة املوازنــة 	 

العامــة، مبــا يضمــن ويتناســب مــع إفــراد برامــج تتناســب مــع اختــالف حجــم احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصاديــة.

رضورة التــزام وزارة العمــل بإعــامل وبتطبيــق الحــد األدىن لأجــور، واســتحداث آليــات تضمــن املراقبــة واملتابعــة مبنيــة عــى تــاليف 	 

املعيقــات املذكــورة، وااللتــزام بدوريــة التعديــل الــواردة يف نــص القــرار، وتحديــد مــدة محــددة لدوريــة تعديــل الحــد األدىن لأجــور.

رضورة قيــام وزارة العمــل، ووزارة شــؤون املــرأة، باتخــاذ إجــراءات وتدابــري منســقة، تقــر ضمــن بنــود وبرامــج املوازنــة العامــة، متكــن 	 

وتحمــي النســاء مــن املشــاركة بشــكل كامــل يف مامرســة حقهــم يف العمــل، دون أي تقييــد أو إعاقــة أو متييــز عــى أســاس الجنــس.

رضورة قيــام وزارة العمــل بدورهــا القانــوين، يف حاميــة وتطبيــق القوانــني والترشيعــات املتعلقــة بحاميــة حقــوق الطفــل الفلســطيني، 	 

وااللتــزام بالقيــود الــواردة عــى عاملــة األطفــال يف قانــون العمــل، واتّخــاذ تدابــري وإجــراءات عقابيــة ضــد أي جهــة تقــوم بخرقهــا، 

وتفعيــل عمليــة التفتيــش والرقابــة عــى منشــآت العمــل املختلفــة.

ــرار 	  ــودة الق ــاش مس ــداد ونق ــاج، يف إع ــة اإلنت ــراف عملي ــة وأط ــة والقانوني ــراف املجتمعي ــع األط ــل، لجمي رضورة إرشاك وزارة العم

ــوزراء. ــس ال ــه إىل مجل ــل إحالت ــة يف منشــآت العمــل، قب ــني، ولجــان ســالمة وصحــة مهني ــامد مرشف ــون الخــاص باعت بقان

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء، بتمكــني وزارة العمــل، مــن القيــام بدورهــا يف إزالــة املعيقــات مبــا يتناســب وحجــم املهــام واألعبــاء امللقــاة 

عــى عاتقهــا، وتقديــر احتياجاتهــا املتعلقــة بزيــادة إمكانياتهــا وكادرهــا.

183  انظر معيقات الحق يف العمل يف الفصل الثاين من الباب الثاين من تقرير الهيئة السنوي الثاين والعرشين.
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2-2-2. الحق يف الضامن االجتامعي

ــة، يــؤدي إىل حفــظ كرامــة اإلنســان،  ــة واالجتامعي يعتــرب الحــق يف الضــامن االجتامعــي، محــوراً رئيســياً مــن محــاور الحقــوق االقتصادي

وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة، كونــه يوفِّــر مصــدر دخــل لإلنســان عندمــا ال يكــون قــادراً عــى العمــل وكســب الــرزق، وذلــك يف حــاالت 

العجــز التــام، أو بعــد التقاعــد يف ســن الشــيخوخة، أو يف فــرتة البطالــة؛ فــكلُّ هــذه الحــاالت هــي حــاالت إنســانية يجــب عــى الدولــة أن 

تتكّفــل بتقديــم مــا يلــزم لصــون كرامــة مواطنيهــا، ومنعهــم مــن التســّول واســتجداء النــاس. يرصــد هــذا البنــد املتغــريات التــي طــرأت عــى 

الحــق يف الضــامن االجتامعــي، وطالــت االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات 

والتدابــري واإلجــراءات التــي قــام بهــا أصحــاب الواجــب، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات.

2-2-2-1. أمناط انتهاك الحق يف الضامن االجتامعي

أوالً. انتهاك الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء

تلقــت الهيئــة )14( شــكوى تتضمــن اّدعــاءات بانتهــاك الحقــوق املاليــة، للفئــات )األرسى، الجرحــى، الشــهداء(، وتجســد ذلــك مــن خــالل 

حرمانهــم مــن الحصــول عــى املخصصــات املاليــة املقــرة لهــم وفقــاً للقانــون.  تركــزت تلــك الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة، بواقــع: )10( 

ــدم رصف  ــد اســتمر ع ــزة، فق ــا يف قطــاع غ ــق بالشــهداء. أم ــق بالجرحــى، )2( شــكوى تتعل ــاألرسى، )2( شــكوى تتعل ــق ب شــكاوى تتعل

ــدد الشــكاوى  ــع ع ــام 2017 م ــدد الشــكاوى للع ــارب ع ــام 2014. ويتق ــذ الع ــيل من ــدوان اإلرسائي ــى الع ــهداء وجرح ــتحقات أرس ش مس

للعــام 2016، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى )19( شــكوى تتعلــق بالحقــوق املاليــة لــذوي األرسى والشــهداء يف الضــامن االجتامعــي، بواقــع 

)16( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)3( شــكاوى يف قطــاع غــزة. ويــؤرش عــدم تلقــي الهيئــة شــكاوى حــول الحقــوق املاليــة لــذوي األرسى 

والشــهداء يف قطــاع غــزة، إىل عــدم اســتجابة مؤسســة رعايــة أرس الشــهداء والجرحــى، باعتــامد مخصصــات شــهداء وجرحــى عــدوان 2014 

عــى قطــاع غــزة.

مثلــت شــكاوى املواطنــني التــي يطالبــون فيهــا، بإعــادة رصف مخصصاتهــم املاليــة املقطوعــة، أبــرز أمنــاط الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة 

والتــي تتعلــق بالحقــوق املاليــة لــذوي األرسى والشــهداء. ومثلــت شــكاوى املواطنــني التــي يطالبــون فيهــا باعتامدهــم وإدراجهــم عــى 

قيــود هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن ومؤسســة رعايــة أرس الشــهداء والجرحــى، منطــاً آخــر للشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، والتــي يدعــي 

فيهــا املواطنــون بقطــع رصف مخصصاتهــم املاليــة.

يف هــذا اإلطــار، تابعــت الهيئــة شــكوى لعــدد مــن األرسى املحرريــن يف صفقــة شــاليط، املحســوبني عــى حركــة حــامس، وأرسى داخــل 

ــاذ أي إجــراءات  ــك دون اتّخ ــد، وذل ــم الوحي ــي تشــكل مصــدر دخله ــم بشــكل مفاجــئ، الت ــة بوقــف رواتبه ــالل، واملتعلق ســجون االحت

إداريــة أو قانونيــة تــربر ذلــك، وقامــت الهيئــة مبتابعــة تلــك الشــكوى، وخاطبــت الجهــات الرســمية ذات العالقــة،184 إضافــة إىل مخاطبتهــا 

ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس بصفتــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، ورئيــس دولــة فلســطني، مطالبــة بإعــادة 

ــاً  ــنة 2004. ووفق ــم 19 لس ــن رق ــون األرسى واملحرري ــب قان ــة مبوج ــم املكفول ــاً بحقوقه ــن األرسى، التزام ــة م ــك الفئ ــب تل رصف روات

ملتابعــات الهيئــة، فإنــه بتاريــخ 2017/8/15، متــت إعــادة رصف رواتــب األرسى املحرريــن يف صفقــة وفــاء األحــرار )شــاليط(، التــي شــكلت 

خطــوة إيجابيــة تثمنهــا الهيئــة يف إطــار احــرتام القانــون وتطبيقــه.

ــايس  ــون األس ــن القان ــادة )9( م ــص امل ــاكاً لن ــكل انته ــي تش ــيايس، الت ــالف الس ــار الخ ــذت يف إط ــراءات، اتّخ ــك اإلج ــة أن تل ــرى الهيئ ت

ــن رقــم 19  ــون األرسى واملحرري ــا قان ــون والقضــاء ســواء، إضافــة إىل مخالفته ــي تنــص عــى أن الفلســطينيني أمــام القان الفلســطيني، الت

ــنة 2004. لس

تؤكــد الهيئــة عــى أهميــة تغليــب االعتبــارات القانونيــة والوطنيــة، عــى االعتبــارات السياســية والحزبيــة، يف رضورة إلغــاء تلــك اإلجــراءات 

واالســتجابة ملطالــب األرسى داخــل الســجون وإعــادة رصف رواتبهــم املقطوعــة، أســوة بــاألرسى املحرريــن يف صفقــة وفــاء األحرار )شــاليط(.

184  قامــت الهيئــة مخاطبــة كاًل مــن: الدكتــور رامــي الحمــد اللــه رئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر املاليــة الدكتــور شــكري بشــارة، والنائــب عــزام األحمــد )عضــو املجلــس الترشيعــي(، والدكتــور كــامل الــرشايف 
ــرات العامــة الفلســطيني. ــواء ماجــد فــرج رئيــس جهــاز املخاب مستشــار الرئيــس لحقــوق اإلنســان، والل
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ثانياً. انتهاك الحقوق املالية للفئات املهمشة

ــات،  ــل، املطلّق ــى العم ــن ع ــري القادري ــة )غ ــات املهمش ــة للفئ ــوق املالي ــاك الحق ــاءات بانته ــن اّدع ــكوى تتضم ــة )64( ش ــت الهيئ تلق

املســنني( التــي تتلقــى املســاعدات االجتامعيــة، وتجــى ذلــك مــن خــالل حرمانهــم مــن الحاميــة االجتامعيــة التــي تقدمهــا وزارة التنميــة 

االجتامعيــة للفئــات التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، وكذلــك األرس املهمشــة التــي تقــع بــني خطــي الفقــر الوطنــي والشــديد، وعــى 

وجــه التحديــد األرس التــي تضــم أشــخاصاً مــن ذوي إعاقــة، أو مســنني، أو أيتامــاً، أو أصحــاب األمــراض املزمنــة، أو أرساً ترأســها نســاء.

توزعــت الشــكاوى كالتــايل: )36( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)28( يف قطــاع غــزة، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى الخاصــة بفئــة غــري القادريــن 

ــة، و)13( شــكوى يف قطــاع غــزة، و)9( شــكاوى خاصــة باملطلقــات، )4( شــكاوى يف الضفــة  عــى العمــل )18( شــكوى يف الضفــة الغربي

ــة، و)8( شــكاوى يف قطــاع غــزة.   ــة الغربي ــة، و)5( شــكاوى يف قطــاع غــزة، و)12( شــكوى خاصــة باملســنني، )4( شــكاوى يف الضف الغربي

فيــام بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تتعلــق بانتهــاك الحقــوق املاليــة للفئــات املهمشــة يف العــام 2016، )55( شــكوى، يف زيــادة واضحــة لعــدد 

الشــكاوى التــي تلقتهــا العــام 2017 عــن العــام الســابق، مــا يشــري إىل اســتمرار أمنــاط الشــكاوى نفســها التــي تلقتهــا يف العــام الســابق، 

وزيادتهــا تــؤرش إىل عــدم اتّخــاذ وزارة التنميــة االجتامعيــة التدابــري املتعلقــة بــرورة زيــادة مخصصاتهــا املاليــة للوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة 

تجــاه الفئــات املهمشــة، واســتمرار عــدم اســتجابة موازنتهــا املاليــة، الحتياجــات الفئــات املهمشــة، التــي تشــكل يف مجملهــا %5.45 مــن 

إجــاميل املوازنــة العامــة.

ثالثاً. انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ــان األشــخاص ذوي  ــت حرم ــة يف الضــامن االجتامعــي، تضمن ــاك حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــق بانته ــة )30( شــكوى تتعل تلقــت الهيئ

ــر الشــديد. وتوزعــت  ــع تحــت خــط الفق ــي تق ــات الت ــة للفئ ــة االجتامعي ــا وزارة التنمي ــي تقدمه ــة الت ــة االجتامعي ــن الحامي ــة م اإلعاق

ــا خاصــة  ــا خاصــة بالنســاء، و)12( شــكوى يف قطــاع غــزة، )3( منه ــة، )6( شــكاوى منه ــة الغربي ــع )18( شــكوى يف الضف الشــكاوى بواق

بالنســاء.  وطالبــت هــذه الفئــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة باعتامدهــم ضمــن الحــاالت االجتامعيــة التــي تقــدم لهــا خدمــات الحاميــة 

ــام تركــزت الشــكاوى  ــة )التأمــني الصحــي(، في ــة، ومتكينهــم مــن الحصــول عــى الخدمــات الصحي ــة، ورصف املخصصــات املالي االجتامعي

ــم. ــة مســاندة الحتياجاته ــري وســائل وأدوات طبي ــة، وتوف ــر لأشــخاص ذوي اإلعاق ــاء الجمــريك املق ــة باإلعف األخــرى باملطالب

ــاءات بحقــوق  ــق باّدع ــة تلقــت )25( شــكوى تتعل ــام 2016، نجــد أن الهيئ ــة يف الع ــواردة للهيئ ــة هــذه الشــكاوى بالشــكاوى ال ومبقارن

ــادة  ــؤرش زي ــزة. وت ــاع غ ــكاوى يف قط ــة، و)5( ش ــة الغربي ــكوى يف الضف ــع )20( ش ــي، بواق ــامن االجتامع ــة يف الض ــخاص ذوي اإلعاق األش

ــة، يف  ــة االجتامعي ــة الخاصــة بتمكــني وزارة التنمي ــة عــن العــام الســابق، إىل اســتمرار املعيقــات املالي عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئ

القيــام بدورهــا يف تقديــم الحاميــة االجتامعيــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبخاصــة أن غالبيــة الشــكاوى متحــورت حــول اســتحقاق ورصف 

ــة لهــم مبوجــب القانــون. املخصصــات املالي

رابعاً. عدم تطبيق قانون الضامن االجتامعي

تابعــت الهيئــة اســتكامل بنــاء مؤسســة الضــامن االجتامعــي لتطبيــق القــرار بقانــون رقــم )19( للعــام 2016 بشــأن الضــامن االجتامعــي، 

وقــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل مجلــس إدارة مؤسســة الضــامن االجتامعــي يف كانــون األول/ديســمرب 185،2016 وذلــك لــرورة الحاجــة 

لتطبيقــه وإنفــاذه عــى ضــوء اتســاع وتزايــد معــدالت الفقــر، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، التــي بلغــت %65، وزيــادة أعــداد األشــخاص الذيــن 

يتلقــون مســاعدات إغاثيــة، إىل مــا يزيــد عــى مليــون شــخص يتلقــون مســاعدات مــن )األونــروا( واملؤسســات اإلغاثيــة، فيــام بلغــت نســبة 
انعــدام األمــن الغــذايئ إىل 186.50%

ــون ســيبدأ  ــق القان ــن أن تطبي ــدوق التأمــني االجتامعــي، قــد أعل ــه رئيــس مجلــس إدارة صن ــر العمــل، بصفت وتجــدر اإلشــارة إىل أن وزي

185  انظــر قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2016/12/20، بتشــكيل مجلــس إدارة مؤسســة الضــامن االجتامعــي برئاســة وزيــر العمــل، وعضويــة كل مــن ممثــيل الحكومــة، وممثــيل العــامل، وممثــيل أصحــاب العمــل، 
وممثــل النقابــات املهنيــة، وممثــل املنظــامت األهليــة، وخبــري مــايل أكادميــي.

186  انظر تقرير صادر عن مدير العالقات العامة يف الغرفة التجارية والصناعية يف غزة، عى الرابط التايل:

html.1058451/10/06/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017
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مطلــع العــام 2018، ويتــم اآلن العمــل عــى إعــداد األنظمــة واللوائــح الالزمــة لتطبيــق القانــون بالتعــاون مــع معهــد الحقــوق يف جامعــة 
بريزيــت.187

2-2-2-2. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف الضامن االجتامعي

أوالً. أجندة السياسات الوطنية لألعوام 2022-2017

تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي أقرتهــا الحكومــة خــالل العــام 2017، مجموعــة مــن األولويــات الوطنيــة التــي نتجــت عنهــا 

ــدة،  ــل جوهــر هــذه األجن ــة، ميث ــة االجتامعي ــق العدال ــى أن »تحقي ــدت ع ــي أك ــة، والت ــن السياســات واالســرتاتيجيات الوطني ــة م جمل

وســتلتزم الحكومــة، بالعمــل عــى الحــد مــن الفقــر، وتوفــري نظــم مالمئــة ومتكاملــة للحاميــة االجتامعيــة للفقــراء واملهمشــني، وتعزيــز 

وصــول الجميــع للعدالــة، مــع العمــل عــى تعزيــز املســاواة بــني الجنســني، ومتكــني املــرأة، وتأمــني مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطيني، 

وقــد تركــز ذلــك بإقرارهــا برنامجــني رئيســيني لدعــم حقــوق الفئــات املهمشــة »برنامــج التمكــني ومكافحــة الفقــر، وبرنامــج تنميــة وحاميــة 

شــة«. الفئــات الضعيفــة واملهمَّ

ثانياً. الخطة االسرتاتيجية لقطاع التنمية االجتامعية 2017 -2022

حــددت الخطــة االســرتاتيجية لقطــاع التنميــة االجتامعيــة التكاليــف املتوقعــة لتنفيــذ برامجهــا خــالل العــام 2017 مببلــغ )954.390( مليــون 

شــيكل، أي مــا يقــارب مليــار شــيكل، موزعــة عــى برامجهــا، بحيــث يكــون لربنامــج التمكــني ومكافحــة الفقــر الحصــة األكــرب مــن هــذا 

التقديــر املــايل الــذي يصــل إىل مبلــغ )872.321( مليــون شــيكل؛ أي مــا نســبته )%92( مــن إجــاميل موازنــة الــوزارة، يليــه برنامــج تنميــة 

وحاميــة الفئــات الضعيفــة واملهمشــة مببلــغ )116.053( مليــون شــيكل؛ أي مــا نســبته )%07( مــن إجــاميل موازنــة الــوزارة.

تــم تخصيــص مبلــغ )826.381( مليــون شــيكل يف املوازنــة العامــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة،188 وذلــك عــى خــالف املوازنــة املقرتحــة 

مــن قبــل الــوزارة، األمــر الــذي تســبب بخلــق فجــوة متويليــة، مقدارهــا )128.009( مليــون شــيكل،189 وشــّكل رضبــاً للخطــة االســرتاتيجية 

والربامــج التــي تســتهدف تنفيذهــا، مــا ســيؤثر، بالــرورة، ســلباً عــى حقــوق الفئــات املهمشــة، التي يجــب أن تحظــى برعاية خاصــة. فعى 

ســبيل املثــال، ســيتم تخفيــض عــدد األرس املســتهدفة يف برنامــج التمكــني ومكافحــة الفقــر، إىل الحــد الــذي يغطيــه مبلــغ املوازنــة املرصــود 

وهــو )758.860( مليــون شــيكل،190 بــداًل )827.324( مليــون شــيكل كانــت متوقعــة، وطالبــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بتخصيصهــا لهــذا 

الربنامــج، وكان مــن املتوقــع، أيضــاً، بنــاًء عليهــا، اســتهداف أرس فقــرية عــى نحــو أوســع.  كــام مل يقتــرص ســوء توزيــع املبالــغ املرصــودة بــني 

أهــداف الربنامــج الواحــد فقــط، بــل بــني الربامــج الرئيســية نفســها أيضــاً، ففــي حــني يحظــى برنامــج التمكــني ومكافحــة الفقــر بـــ )92%( 

مــن موازنــة التنميــة االجتامعيــة، تــم تخصيــص مــا نســبته )%07( فقــط لربنامــج تنميــة وحاميــة الفئــات الضعيفــة واملهمشــة.  فيــام مل 

تســتجيب موازنــة برامــج الــوزارة لحقــوق الفئــات املهمشــة ملــا أقرتــه الخطــة االســرتاتيجية لقطــاع التنميــة االجتامعيــة، ســواء مــن حيــث 
شــمول املســاعدات النقديــة األرس الفقــرية، أو قيمــة املســاعدات النقديــة التــي ال تكفــي ســد االحتياجــات األساســية للمواطــن.191

ثالثاً. السياسات والتدابري الخاصة بعدم تعرض الفئات املهمشة للعنف من املكلفني بالواجب يف دور اإليواء

ــي  ــز الت ــراءات يف املراك ــة اإلج ــداد أدل ــى إع ــت ع ــا عمل ــوزارة أنه ــد أوردت ال ــة، فق ــة للهيئ ــة االجتامعي ــة وزارة التنمي مبوجــب مخاطب

تــرشف عليهــا الخاصــة )باألطفــال واملــرأة واملســنني(، لضــامن تقديــم أفضــل الخدمــات واملامرســات، كــام قامــت بإعــداد مدونــة ســلوك 

خاصــة باملرشــدين العاملــني مــع الفئــات املهمشــة )األطفــال، املــرأة، املســنني(، ودليــل الدعــم النفــي واالجتامعــي، للعاملــني مــع الفئــات 

املذكــورة.  وأبرمــت الــوزارة مجموعــة مــن اتفاقيــات التعــاون مــع العديــد مــن الجهــات لتطويــر العمــل يف املراكــز اإليوائيــة، وبعــض مــن 

187  اجتامع الهيئة مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضامن الدكتور مأمون أبو شهال بتاريخ 2018/3/5.

188  وزارة املالية.  »كتاب املوازنة العامة لسنة 2017«، موازنة وزارة التنمية االجتامعية.

189  علاًم أن املوازنة املرصودة لوزارة التنمية االجتامعية من إجاميل النفقات العامة بلغت )5.45%(.

190  وزارة التنمية االجتامعية، موازنة املواطن 2017، ص 2.

191  انظر تقرير الهيئة الخاص حول تحليل املوازنة العامة للعام 2017 من منظور حقوق اإلنسان.
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هــذه الجهــات تقــدم خدمــات اجتامعيــة ونفســية وتأهيليــة.192

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة، لإلجــراءات التــي قامــت بهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة خــالل العــام 2017، والتــي وضعــت مــن خاللهــا معايــري 

لتقديــم الخدمــات االجتامعيــة املناطــة بهــا، عــى الرغــم مــن عــدم كفايتهــا، وبخاصــة يف مــا يتعلــق بحاميــة ومتكــني الفئــات املهمشــة، 

وتحديــداً فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبخاصــة يف االســتجابة الفعليــة الحتياجاتهــم، التــي تتطلــب زيــادة املوازنــات املخصصــة لتقديــم 

الخدمــات الخاصــة بهــم.

2-2-2-3. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الضامن االجتامعي

قامــت الهيئــة بتوجيــه مخاطبــات رســمية إىل وزارة التنميــة االجتامعيــة، يف ســيبل حصولهــا عــى بيانــات رســمية توضــح عــدد وطبيعــة 

إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثلــة يف عــدد التظلــامت والشــكاوى، ولجــان التحقيــق التــي قامــت بهــا الــوزارة خــالل العــام 2017، 

ــوزارة  ــأن عــدد التجــاوزات التــي رصدتهــا ال ــد ب ــة يفي ــة رداً مــن وزارة الشــؤون االجتامعي ــج املتابعــات بشــأنها.  وقــد تلقــت الهيئ ونتائ

الصــادرة بحــق املكلفــني بالواجــب نتيجــة تقدميهــم الخدمــة للفئــات املهمشــة بلــغ )15( تجــاوزاً بحــق )15( موظفــاً، وقــد قامــت الــوزارة 

باتّخــاذ إجــراءات خاصــة مبســاءلة املتجاوزيــن ومحاســبتهم، وقــد تــم إدانــة )13( موظفــاً، وبــراءة اآلخريــن، وقامــت مبعاقبــة املوظفــني 

الذيــن متــت إدانتهــم بعقوبــات تأديبيــة، وأصــدرت بعــض التعليــامت لتصويــب أعــامل املوظفــني املكلفــني بالواجــب، كــام قامــت بتحويــل 

شــكوى إىل القضــاء، ومــا زالــت قضيتــه منظــورة أمــام محكمــة العــدل العليــا.

توصيات

ــح 	  ــدار اللوائ ــزة، وإص ــاع غ ــى قط ــي، ع ــامن االجتامع ــون الض ــوري لقان ــق الف ــرار بالتطبي ــاذ ق ــوزراء باتخ ــس ال ــام مجل رضورة قي

ــه. ــن تفعيل ــي تضم ــه، الت ــة ب ــة املتعلق واألنظم

ــة أرس الشــهداء والجرحــى، باعتــامد رصف مســتحقات أرس شــهداء وجرحــى العــدوان اإلرسائيــيل العــام 	  ــام مؤسســة رعاي رضورة قي

ــن  ــي تضم ــة الت ــات املالي ــد املوازن ــك، ورص ــررة لذل ــة املق ــات املالي ــى املخصص ــول ع ــن الحص ــم م ــوري، ومتكينه ــكل ف 2014، بش

ــم. ــتمرار رصف مخصصاته اس

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء، وهيئــة شــؤون األرسى بإعــادة رصف رواتــب األرسى داخــل ســجون االحتــالل الذيــن تــم قطــع رواتبهــم 	 

خــالل العــام 2017.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بزيــادة حصــة وزارة التنميــة االجتامعيــة يف موازنــات األعــوام )2017-2022(، عــى نحــو يجعلهــا قــادرة 	 

عــى االضطــالع مبهامهــا، وتحقيــق أهدافهــا، وفقــا ألجنــدة السياســات الوطنيــة.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بتمكــني وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن تنفيــذ الخطــط والربامــج، التــي أقرتهــا، واســتبعاد موازنــة وزارة 	 

التنميــة االجتامعيــة مــن أي خطــط ترشــيد نفقــات أو تقشــف.

رضورة مواءمــة خطــط وزارة التنميــة وبرامجهــا، مبــا ينســجم مــع التزامــات دولــة فلســطني، وبخاصــة العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 	 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية.

رضورة أن تويل وزارة التنمية االجتامعية اهتامماً أكرب بدورها فيام يتعلق بحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم.	 

192  رد وزارة التنمية االجتامعية عى مخاطبة الهيئة بتزويدها مبعلومات خاصة بالتقرير السنوي الثالث والعرشين.
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2-2-3. الحق يف الصحة

يرصــد هــذا البنــد واقــع الحــق يف الصحــة يف دولــة فلســطني، وذلــك برصــد املتغــريات يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الصحــة عــى املســتويني 

الــدويل والوطنــي، ورصــد االنتهــاكات التــي ســجلتها الهيئــة لهــذا الحــق، واإلجــراءات والتدابــري املتخــذة مــن الجهــات الصحيــة إلعــامل 

الحــق يف الصحــة، وإجــراءات املســاءلة واملحاســبة لالنتهــاكات الواقعــة عــى هــذا الحــق.

مــن خــالل متابعــة الهيئــة مــع وزارة الصحــة، والعديــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين املختصــة، والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني؛ 

بغيــة الحصــول عــى بيانــات تتعلــق مبــؤرشات الحــق يف الصحــة، تبــني أن مســتوى املتغــريات يف البيانــات يكــون متقاربــاً بــني العــام والعــام 

الــذي يليــه، األمــر الــذي انطلقــت منــه الهيئــة يف اعتامدهــا عــى جــزء مــن بيانــات العــام 2016 يف ظــل عــدم توافــر البيانــات املرتبطــة 
مبــؤرشات الحــق يف الصحــة للعــام 2017، ولعــدم تزويــد الهيئــة باملعلومــات املحدثــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة، وبخاصــة يف قطــاع غــزة.193

2-2-3-1. املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف الصحة

أوالً. املتغري يف اإلطار القانوين الدويل

يف تطــور مهــم عــى املســتوى الــدويل هــذا العــام، ومــن أجــل إعــامل حــق اإلنســان يف الصحــة البدنيــة والعقليــة، أصــدر املقــرر الخــاص 

املعنــي بهــذا الحــق بتاريــخ 14 متــوز2017 تقريــره الخــاص الــذي ناقــش فيــه العالقــة بــني حــق اإلنســان يف أعــى مســتوى مــن الصحــة 
البدنيــة والعقليــة، والفســاد الــذي قــد يتهــدد وميــس بهــذا الحــق ويؤثــر عــى مــدى إعاملــه.194

ثانياً. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ــة الــذي هــدف إىل تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء البرشيــة وحفظهــا، وحــدد رشوط التــربع  صــدر قانــون نقــل وزراعــة األعضــاء البرشي
ــه.195 ــة، وإجراءات باألعضــاء البرشي

2-2-3-2. واقع الحق يف الصحة196

يتنــاول هــذا املطلــب حالــة الحــق يف الصحــة مــن خــالل عــدد مــن املــؤرشات التــي اعتمدتهــا الهيئــة لقيــاس واقــع الحــق يف الصحــة العــام 

2017، مقارنــة باألعــوام 2016 و2015، وتتعلــق مبــؤرشات اإلطــار العــام، وتلــك املتعلقــة بخدمــات رعايــة الطفولــة واألمومــة، وبالتأمينــات 

الصحيــة والتحويــالت الطبيــة، والبيانــات املتعلقــة بعــدد مــن األمــراض الخطــرية، واملســؤولية عــن اإلهــامل الطبــي، واإلشــكاالت التــي يعــاين 

منهــا الحــق يف الصحــة يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

أوالً. مؤرشات اإلطار العام للحق يف الصحة

عــدد الســكان: بلــغ عــدد األفــراد الواجــب توفــري الرعايــة الصحيــة لهــم يف العــام 2016، )4,816,503( نســمة، مقارنــة بـــ )4,682,467(  	

نســمة يف العــام 2015، يف ارتفــاع بلغــت نســبته )%2.8( عــن العــام الــذي ســبقه، وهــذا األمــر يحتــم عــى املكلــف بإعــامل الحــق 

ــل  ــار العوام ــع األخــذ يف االعتب ــل عــن هــذه النســبة، م ــدار ال يق ــة مبق ــة املقدم ــات الصحي ــن نســبة الخدم ــد م يف الصحــة أن يزي

ــادة الســكانية، التــي تفــرض عــى املكلــف بإعــامل الحــق أن يرتقــي بحجــم وجــودة الخدمــة  التطويريــة األخــرى، غــري عامــل الزي

الصحيــة التــي يقدمهــا.

الوفيــات واملواليــد: انخفــض عــدد الوفيــات الخــام املســجلة يف العــام 2016 إىل )10,940( نســمة، باملقارنــة مــع )12,690( نســمة يف  	

العــام 2015. كــام انخفــض معــدل الوفيــات إىل 2.4 لــكل 1,000 يف العــام 2016 بعــد أن وصــل يف العــام 2015 إىل 2.9 لــكل 1,000.

193  كتاب وزارة الصحة رقم 56/.../2017/1138 بتاريخ 2017/12/31 رداً عى كتاب الهيئة رقم ت.س/2017/91 بتاريخ 2017/12/17.

194  الجمعية العامة لأمم املتحدة، تقرير بعنوان »حق اإلنسان يف أعى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية«، املقدم يف الدورة الثانية والسبعني/ البند 73-ب بتاريخ 2017/7/14.

195  فلسطني.  القرار بقانون رقم 6 لسنة 2017 بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البرشية.  )الوقائع الفلسطينية: العدد 131. 2017/4/11(. ص 7.

www. :196  تعتمــد البيانــات كافــة املذكــورة يف هــذا البــاب عــى مــا ذكرتــه تقاريــر الصحــة الســنوية الصــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية يف األعــوام 2015 و2016 واملنشــورة عــى املوقــع اإللكــرتوين للــوزارة
.moh.ps
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مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ معــدل املواليــد املســجل يف العــام 2016 مــا نســبته 28.7 لــكل 1,000 نســمة، يف نســبة قريبــة مــن النســبة املســجلة 

يف العــام 2015 والبالغــة 28.8 لكل 1000 نســمة.

موازنــة وزارة الصحــة: بلغــت موازنــة وزارة الصحــة التشــغيلية يف العــام 2017، )1,720,773,000( شــيكل مــن املوازنــة العامــة البالغــة  	

)17,786,000,000( شــيكل، أي بنســبة )%9,7( مــن إجــاميل املوازنــة، ونســبة )%11.32( مــن إجــاميل النفقــات الجاريــة، مقارنــة بـــ 

)1,711,900,000( شــيكل يف العــام 2016؛ أي بنســبة %11.5 مــن إجــاميل املوازنــة الجاريــة.  وبلغــت نســبة الرواتــب واألجــور مــن 

موازنــة وزارة الصحــة للعــام 2017 مــا يقــرب مــن %45، مقارنــة بـــ %50 مــن موازنــة العــام 2016، و%47 مــن موازنــة العــام 2015.

يالحــظ عــى موازنــة هــذا العــام، أنهــا مل تــرصح باملوازنــة التطويريــة املخصصــة لقطــاع الصحــة منــذ بدايــة العــام، عــى الرغــم مــن إعــالن 

وزيــر الصحــة عــن إنفــاق مــا يقــرب مــن 290 مليــون شــيكل يف إطــار النفقــات التطويريــة يف هــذا العــام، ومــا يظهــر مــن إنفــاق وزارة 

الصحــة عــى النفقــات التطويريــة يف املوازنــة يف نهايــة العــام 2017 مــا يزيــد عــى 41 مليــون شــيكل، إضافــة إىل انخفــاض حجــم النفقــات 

الفعليــة عــن النفقــات املقــدرة يف املوازنــة العامــة للعــام 2017، حيــث يظهــر مــع نهايــة العــام املذكــور أن النفقــات الصحيــة الفعليــة مل 

تتجــاوز )%95.5( مــن النفقــات املقــدرة يف موازنــة الــوزارة، واملعلــن عنهــا يف بدايــة العــام، عــى الرغــم مــن ارتفــاع النفقــات الصحيــة 
الفعليــة املذكــورة عــن النفقــات الفعليــة العامــة يف املوازنــة العامــة، التــي مل تتجــاوز الـــ )%85( مــن املوازنــة املقــدرة.197

كــام ال يظهــر مــن طبيعــة املرشوعــات التطويريــة املذكــورة يف موازنــة الــوزارة اتجاههــا لتوطــني الخدمــات الطبيــة، فاملشــاريع التطويريــة 

ــادة القــدرة االســتيعابية  ــي بإمكانهــا زي ــة الت ــة والثالث ــة الثاني ــادة القــدرة االســتيعابية للرعاي ــة، ال تذهــب باتجــاه زي املذكــورة يف املوازن

للمستشــفيات مــن ناحيــة عدديــة ونوعيــة،198 عــى الرغــم مــن أن جــزءاً كبــرياً مــن املبالــغ املنفقــة عــى املشــاريع التطويريــة ذهبــت 

باتجــاه إنشــاء مستشــفيات، مــن شــأنها أن تســاهم يف توطــني الخدمــات الطبيــة بشــأن األمــراض املحولــة، إال أن عــدم ذكرهــا يف املوازنــة 

العامــة للــوزارة مــن شــأنه أن يقلــل مــن حجــم الرقابــة املجتمعيــة والحقوقيــة عليهــا.

ــة العــام 2016 إال بحــوايل %0,5 فقــط، عــى الرغــم مــن أن  ــة وزارة الصحــة يف العــام 2017 عــى موازن ــزد موازن ــك، مل ت وإضافــة إىل ذل

ــد أو  ــة مل تعتم ــة العام ــد إىل أن املوازن ــذا عائ ــدد الســكان. وه ــن ع ــبته %2,8 م ــا نس ــام م ــغ يف كل ع ــة تبل ــكانية الطبيعي ــادة الس الزي

تتطــور عــى أســاس تطــور عــدد الســكان الطبيعــي، األمــر الــذي ينعكــس عــى مراكــز املســؤولية املختلفــة، مبــا فيهــا وزارة الصحــة.  مــن 

جانــب آخــر، ارتفعــت قيمــة إيــرادات وزارة الصحــة مــن املبالــغ التــي يشــارك بهــا املواطــن بــدل أدويــة وخدمــات طبيــة يف العــام 2016 

ــرادات  ــة هــذه اإلي ــه قيم ــذي مل تتجــاوز في ــام 2015 ال ــرادات الع ــن إي ــاع بلغــت نســبته )%29( ع إىل )121,316,838( شــيكالً، يف ارتف

ــيكالً. )94,260,282( ش

ــاً  	 ــن 14,248 موظف ــرب م ــا يق ــام 2016 م ــني يف وزارة الصحــة الع ــدد العامل ــغ ع ــي: بل ــني يف القطــاع الصحــي الحكوم ــدد العامل ع

ــدد  ــري أن ع ــة. غ ــاً وموظف ــغ )14,020( موظف ــذي بل ــام 2015، ال ــدد املســجل يف الع ــن الع ــبته )%1.6( ع ــاع نس ــة، يف ارتف وموظف

اإلداريــني والعاملــني يف الخدمــات الصحيــة العامــة، ال يــزال يشــكل نســبة مرتفعــة باملقارنــة مــع املعايــري العامليــة التــي أشــارت لهــا 

دراســة الهيئــة،199 يف العــام 2008 عــن واقــع الحــق يف الصحــة، التــي كانــت تشــري إىل رضورة أن تــرتاوح نســبتهم مــا يقــرب مــن )18-

%20( مــن عــدد موظفــي الــوزارة. فقــد بلغــت نســبة هــذه الفئــة يف العــام 2016 مــا يقــرب مــن )%39.9( مــن العــدد اإلجــاميل 

ــة بنســبتهم املســجلة يف العــام 2015 البالغــة )%38.8(، ونســبتهم يف العــام 2008 البالغــة )41%(. ــوزارة، مقارن ملوظفــي ال

ومبقارنــة نســبة الزيــادة يف عــدد الكــوادر الصحيــة يف العــام 2016 مــع الكــوادر الصحيــة يف العــام 2015، يالحــظ أنهــا مل تتجــاوز %1,6 مــن 

العــدد اإلجــاميل للكــوادر الصحيــة، عــى الرغــم مــن أن الزيــادة الســكانية التقليديــة بلغــت %2,8 مــن عــدد الســكان.  ومــا يزيــد األمــر 

197  بيــان وزيــر الصحــة الفلســطيني عــى موقــع الــوزارة: http://www.moh.ps، بتاريــخ 2018/1/21 حــول رصف الــوزارة مبلــغ 290 مليــون شــيكل عــى مرشوعــات تطويريــة، علــاًم بــأن جــزءاً كبــرياً مــن هــذه 
املبالــغ مل تكــن مســجلة يف موازنــة 2017، ألن املانــح، والســيام االتحــاد األورويب، يتعامــل، بشــكل مبــارش، يف متويلهــا ضمــن »آليــة بيغــاس« يف تقديــم الــدول للمنــح املقدمــة منهــا، التــي ال تقدمهــا مــن خــالل 

املوازنــة العامــة، وإمنــا تقــدم مبــارشة إىل املشــايف، أو ضمــن مرشوعــات تحددهــا الدولــة الداعمــة، إضافــة إىل املعلومــات التــي أفــاد بهــا األســتاذ مؤيــد عفانــة/ خبــري اقتصــادي يف رده عــى الهيئــة بتاريــخ 

.2018/2/7

198  عن مسودة تقرير الهيئة الخاص حول »تحليل املوازنة العامة للعام 2017 من منظور حقوق اإلنسان«، 2017.

199  معن ادعيس وأحمد نهاد الغول، وعائشة أحمد، ووليد الشيخ.  واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية، )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان املظامل(، 2008.
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ســوءاً، أن هــذا العجــز ينعكــس أثــره بشــكل أكــرب عــى الكــوادر الصحيــة الفنيــة، مــع اســتمرار نســبة الكــوادر الصحيــة والعاملــة يف قطــاع 

الخدمــات العامــة مرتفعــة، وعــى حالهــا، وعــدم تغيريهــا.

عــدد املستشــفيات الحكوميــة واألرسّة فيهــا وعــدد املراكــز الصحيــة: بلــغ عــدد مستشــفيات وزارة الصحــة بحســب التقريــر الصحــي  	

الســنوي للعــام 2016 )27( مستشــفى، بســعة رسيريــة قدرهــا 3325 رسيــراً، مبــا نســبته %54.1 مــن إجــاميل عــدد األرسّة املوجــودة يف 

املستشــفيات العاملــة يف فلســطني، يف ارتفــاع عــن عــدد األرسّة )3258 رسيــراً( وعــدد املستشــفيات )26 مستشــفى( املســجلة يف العــام 

2015، بنســبة %2، وبأقــل مــن نســبة الزيــادة الســكانية البالغــة %2,8 ســالفة الذكــر.

وعــى الرغــم مــن االرتفــاع الواضــح يف عــدد مراكــز الصحــة األوليــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة يف العــام 2016 باملقارنــة مــع العــام 1994، 

حيــث ارتفــع عــدد هــذه املراكــز مــن 454 مركــزاً إىل 760 مركــزاً يف العــام 2016، فــإن عددهــا يف العــام 2016 انخفــض إىل )466( مركــزاً، 

مقارنــة بالعــام 2015 الــذي ســجل فيــه وجــود )471( مركــزاً صحيــاً خاصــاً بالصحــة األوليــة؛ أي بانخفــاض نســبته %1 مــن عــدد املراكــز 

املوجــودة يف العــام 2015، وإذا مــا أضيــف إىل الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر، فإنــه ســيصبح االنخفــاض يف عــدد مراكــز الصحــة 

األوليــة مــا نســبته %3,8 عــام يجــب أن يكــون عــى األقــل.

وارتفــع العــدد العــام ألرسّة املــرىض مــن 6006 أرسّة يف العــام 2015، إىل 6146 رسيــراً يف العــام 2016.  كــام ارتفــع عــدد األرسّة الحكوميــة 

مــن 3258 رسيــراً يف العــام 2015 إىل 3325 رسيــراً يف العــام 2016؛ أي بزيــادة قدرهــا 2%.

أعــداد مراجعــي العيــادات الخارجيــة يف املستشــفيات الحكوميــة: ارتفــع عــدد زيــارات مراجعــي العيــادات الخارجيــة يف املستشــفيات  	

الحكوميــة العــام 2016 يف الضفــة الغربيــة بنســبة )%26( عــن العــدد املســجل يف العــام 2015.  فقــد بلــغ عــدد الزيــارات املســجلة 

يف العــام 2016 )1,446,326( زيــارة، مقارنــة بـــ )1,145,807( زيــارة يف العــام 2015، مــا يشــري إىل تحســن عــدد مراجعــي العيــادات يف 

العــام 2016 عــن العــدد املســجل يف العــام 2015، وبالتــايل توفــري قــدر أعــى مــن الرعايــة الصحيــة.

رشاء الخدمــات الصحيــة: ظلــت تكلفــة تحويــالت رشاء الخدمــة الصحيــة مــن املرافــق الصحيــة غــري الحكوميــة مرتفعــة، فقــد شــكلت  	

األمــوال املرصوفــة عــى رشاء الخدمــات الصحيــة مــا نســبته %33 مــن موازنــة العــام 2016، و)%32( مــن موازنــة وزارة الصحــة يف 

العــام 2015، مــا يشــري إىل أن توطــني الخدمــات الطبيــة مل يصــل إىل الحــد املناســب، وظلــت املرصوفــات الالزمــة لحصــول املواطــن 

عــى حقــه يف الصحــة مرتفعــة، باملقارنــة مــع تكلفتهــا إذا مــا قدمــت يف املؤسســات الصحيــة الحكوميــة، مــع مــا يف ذلــك مــن مســاس 

بأحــد عنــارص الحــق يف الصحــة املتمثــل يف إمكانيــة الوصــول املاليــة.

ثانياً. خدمات الرعاية الصحية والتأمني الصحي الخاص أو العام ميسورة للجميع، مبن فيهم املجموعات املهمشة اجتامعياً

يغطــي نظــام التأمــني الصحــي ســلة الخدمــات املقــرة يف نظــام التأمــني الصحــي، مــن خــالل املراكــز واملستشــفيات الحكوميــة، ومــن خــالل 

التعاقــد مــع املشــايف األهليــة والخاصــة، ويف حــاالت معينــة التعاقــد مــع مستشــفيات خــارج فلســطني لتوفــري بعــض الخدمــات التــي ال 

تتوفــر يف مستشــفيات القطــاع الصحــي وفــق النظــام املعمــول بــه.  فقــد ارتفعــت عــدد األرس املؤمنــة صحيــاً العــام 2016 بنســبة )23%( 

عــن العــام الــذي ســبقه، حيــث وصــل عددهــا هــذا العــام )214,982( عائلــة، باملقارنــة مــع )175,248( عائلــة العــام 2015.

هــذا إضافــة إىل جميــع ســكان قطــاع غــزة الذيــن يتلقــون الخدمــات الصحيــة مــن القطــاع الحكومــي بشــكل مجــاين، وذلــك بنــاء عــى 

املــادة الثانيــة مــن القــرار الرئــايس الصــادر بتاريــخ 2007/6/26، التــي نصــت عــى أن »يعفــى كافــة املواطنــني يف املحافظــات الجنوبيــة 

إعفــاًء كامــالً مــن كافــة رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا وزارات وهيئــات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اعتبــاراً مــن تاريخــه، 

مبــا فيهــا الخدمــات التــي تقــدم ألول مــرة«. وهــذا األمــر يشــري إىل ارتفــاع عــدد العائــالت التــي تتمتــع بتأمــني صحــي حكومــي خــالل العــام 

2016، مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، ومبقــدار أعــى مــن الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر.

عــدد األدويــة األساســية املتداولــة: مل يتغــري عــدد األدويــة األساســية املتداولــة يف العــام 2016 عنهــا يف العــام 2015، فقــد بلــغ عــدد  	

هــذه األدويــة يف العــام 2016 مــا يقــرب مــن )522(، وهــو الرقــم ذاتــه املســجل يف العــام 2015، علــام أن هنــاك العديــد مــن هــذه 
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األدويــة، وعــى الرغــم مــن تســجيلها يف القامئــة األساســية املذكــورة، فــإن توثيقــات الهيئــة تشــري إىل أن املواطــن قــد يلجــأ لرشائهــا 

عــى حســابه الخــاص.

ــة  	 ــة األولي ــة الصحي ــم تنفيذهــا مــن خــالل طواقــم الرعاي ــة التــي ت ــغ عــدد األنشــطة التثقيفي ــم: بل توفــري التثقيــف الصحــي املائ

والصحــة العامــة خــالل العــام 2016 )19,684( نشــاطاً تثقيفيــاً، موزعــة عــى املحافظــات كافــة يف الصفــة الغربيــة، وذلــك يف انخفــاض 

ملحــوظ باملقارنــة مــع النشــاطات املنفــذة يف العــام 2015، البالغــة )20,140( نشــاطاً تثقيفيــاً.  هــذا إضافــة إىل االنخفــاض الناجــم 

عــن الزيــادة الســكانية الطبيعيــة التــي ســبق وأن أشــري إليهــا، واالنخفــاض الناجــم عــن الحاجــة إىل تطويــر الخدمــة الصحيــة املقدمــة.  

وهــذا بــدوره يشــري إىل أن هنــاك انخفاضــاً يف عــدد األنشــطة التثقيفيــة املنفــذة مــن وزارة الصحــة عــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد 

الســكان الســنوي التقليــدي ســالف الذكــر )%2,8 مــن عــدد الســكان(.

ثالثاً. الصحة املتعلقة باألمومة والطفولة

صحة الطفل 	

انحــرصت املعلومــات املذكــورة يف تقريــر وزارة الصحــة الســنوي للعــام 2016 عــى املعلومــات املتعلقــة بالضفــة الغربيــة فقــط دون قطــاع 

غــزة، هــذا األمــر الــذي يعقــد مــن عمليــة قــراءة األرقــام ومقارنتهــا، فقــد بلــغ عــدد زيــارات األطفــال ملراكــز الرعايــة األوليــة يف العــام 

ــغ  ــام بل ــاً.  ك ــة وقطــاع غــزة مع ــة الغربي ــارة يف الضف ــع )870087( زي ــة م ــارة، باملقارن ــة وحدهــا )484,195( زي ــة الغربي 2016 يف الضف

عــدد األطفــال الذيــن تلقــوا رعايــة أوليــة يف العــام 2016 يف الضفــة الغربيــة وحدهــا )55,650( طفــالً، باملقارنــة مــع 117,261 طفــالً يف 

العــام 2015 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة معــاً.  وتــم رفــع ســن األطفــال الذيــن يتلقــون رعايــة صحيــة مجانيــة يف العــام 2016 إىل ســن 

السادســة، بعــد أن كان األطفــال الذيــن يتلقــون رعايــة صحيــة مجانيــة هــم األطفــال مــا دون الثــالث ســنوات فقــط.

انخفضــت نســبة األطفــال املفحوصــني الذيــن يعانــون فقــر دم )األنيميــا( بســن 12 شــهراً العــام 2016 إىل %42، بعــد أن وصلــت يف العــام 

2015 إىل )%43(.  وقــد بلــغ عــدد املواليــد يف العــام 2016، )130497( يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مقارنــة بـــ)127261( يف العام 2015.

أمــا نســبة املواليــد املســجلني دون 2500 غــرام، فقــد بلغــت العــام 2016، %5.9 مــن عــدد املواليــد، يف زيــادة عــن النســبة املســجلة يف 

العــام 2015 التــي مل تتجــاوز %5.7 مــن عــدد املواليــد.  وبلغــت نســبة وفيــات األطفــال دون 5 ســنوات يف العــام 2016 مــا يقــرب مــن 12.2 

لــكل 1000 مولــود، يف انخفــاض واضــح عــن العــام 2015 الــذي وصلــت فيــه نســبة الوفيــات 13.9 لــكل 1000 مولــود مــن عــدد وفيــات 

األطفــال.  أمــا وفيــات األطفــال دون ســن ســنة، فقــد بلغــت 10.5 لــكل 1,000 نســمة يف العــام 2016، وليــس هنــاك معلومــة بالخصــوص 

يف العــام 2015.  هــذا يف حــني انخفضــت وفيــات األطفــال الرضــع املبلــغ عنهــا يف العــام 2016 إىل 1,000/10.5، مقارنــة بـــ 10.9 لــكل 1,000 

نســمة يف العــام 2015.

وبالنظــر إىل بيانــات صحــة األطفــال املذكــورة أعــاله، تالحــظ الهيئــة أنــه ال ميكــن أن يبنــى عليهــا تحليــل واٍف، ومعرفــة التطــور أو اإلخفــاق 

يف وضــع صحــة الطفــل، بســبب أن جــزءاً كبــرياً منهــا غــري شــاملة للمــدن الفلســطينية كافــة، وإمنــا هــي محصــورة يف البيانــات املتعلقــة 

بالضفــة العربيــة فقــط.  لكــن مــن جانــب آخــر، هنــاك بعــض املــؤرشات الدالــة عــى تحســن وضــع صحــة األطفــال كرفــع ســن األطفــال 

الذيــن تقــدم لهــم رعايــة صحيــة مجانيــة، مــن ســن 3 ســنوات إىل األطفــال الذيــن هــم بســن 6 ســنوات. وهنــاك مــؤرشات أخــرى دالــة 

عــى تراجــع صحــة الطفــل كارتفــاع نســبة األطفــال الذيــن مل تتجــاوز أوزانهــم 2500 غــرام يف العــام 2016 عــن نســبتهم يف العــام 2015.

صحة األمهات 	

مل يتضمــن تقريــر الصحــة الســنوي للعــام 2016 معلومــات شــاملة يف هــذا الشــأن، وانحــرصت املعلومــات التــي ذكرهــا يف الضفــة الغربيــة، 

مــا ســيمنع مــن إمكانيــة املقارنــة الدقيقــة مــع ســنة ســابقة، متامــاً كــام هــو الحــال بالنســبة للمعلومــات املتعلقــة باألطفــال آنفــاً.  فقــد 

بلــغ عــدد زيــارات رعايــة الحوامــل يف مراكــز الرعايــة األوليــة يف العــام 2016 يف الضفــة الغربيــة فقــط 150,698 زيــارة، مقارنــة بـــ 541,388 

زيــارة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة العــام 2015.
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ــام 2016  ــارات املســجلة يف الع ــدد الزي ــاض واضــح يف ع ــا تشــري إىل انخف ــة، فإنه ــكل أرايض الدول ــاملة ل ــن ش ــام، وإن مل تك وهــذه األرق

مقارنــة بالعــام 2015، إذا أخذنــا يف االعتبــار أن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة يصــل إىل %61 مــن عــدد ســكان دولــة فلســطني، وإىل الزيــادة 

الطبيعيــة يف عــدد الســكان.  كــام تشــري معــدالت وفيــات األمومــة إىل انخفاضهــا إىل مــا نســبته 13.8 لــكل 100,000 نســمة يف العــام 2016، 

بعــد أن كانــت قــد وصلــت يف العــام 2015 إىل 15.7 لــكل 100,000 نســمة، وهــذا مــؤرش محــدود عــى تحســن الخدمــات الصحيــة املقدمــة 

لأمهــات.  أمــا وفيــات النســاء يف ســن اإلنجــاب، فقــد بلغــت يف العــام 2016 يف الضفــة الغربيــة فقــط 275 امــرأة، مقارنــة بـــ 519 امــرأة يف 

ســن اإلنجــاب توفيــت يف فلســطني العــام 2015.

وبلغــت نســبة الــوالدات القيرصيــة مــن مجمــل الــوالدات يف العــام 2016 مــا نســبته %24.9، يف ارتفــاع واضــح عــن النســبة التــي ســجلت 

يف العــام 2014، والتــي بلغــت فيهــا نســبة الــوالدات القيرصيــة %22.4 مــن إجــاميل الــوالدات.  أمــا نســبة الحمــل الخطــر املســجلة يف العــام 

2016 يف الضفــة الغربيــة، فقــد بلغــت %15.5 مــن إجــاميل حــاالت الحمــل، مقارنــة بـــ %14 مــن إجــاميل حــاالت الحمــل يف العــام 2015 

ــة فلســطني.  وشــكل فقــر الــدم للحوامــل املســجالت يف مراكــز الرعايــة األوليــة يف العــام 2016 مــا نســبته %28.2 مقارنــة  يف أرايض دول

بـــ %27.6 يف العــام 2015.  وهــذا، بــدوره، يدلــل عــى الحاجــة إىل زيــادة الرعايــة الصحيــة التــي يجــب أن تتلقاهــا الحوامــل، وحاجتهــن 

للمدعــامت الالزمــة، واألكــر جــودة، وتقلــل مــن الحوامــل اللــوايت يعانــني مــن نقــص الــدم أو مــن الحمــل الخطــر.

الصحة النفسية 	

تقــدم خدمــات الصحــة النفســية مــن خــالل 16 عيــادة صحــة نفســية ومجتمعيــة متخصصــة يف الضفــة الغربيــة.  كــام بلــغ عــدد الحــاالت 

ــة، %57.7 منهــا ذكــور، %42.3 إنــاث. ووقعــت )40%(  الجديــدة املســجلة يف مراكــز الصحــة النفســية يف العــام 2016 حــوايل 2712 حال

منهــا لفئــة مــن 25-49 ســنة.  هــذا مقارنــة بـــ 2735 حالــة مســجلة يف العــام 2015.

ومــن جانــب آخــر، مل يتــم إنجــاز مســودة مــرشوع قانــون الصحــة النفســية الــذي وضــع يف وقــت ســابق.  ومل تقــم وزارة الصحــة بــأي 
ــر مســودة املــرشوع املذكــورة، والعمــل عــى مواءمتهــا مــع املواثيــق الدوليــة ذات العالقــة.200 إجــراءات لتطوي

األمراض الخطرية 	

اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز: بلــغ العــدد الرتاكمــي للحــاالت املســجلة لنقــص املناعــة )اإليــدز( يف العــام 2016،  	

)94( حالــة، مقارنــة بـــ 87 حالــة تراكمية ســجلت يف العــام 2015.

مــرض الرسطــان: بلــغ عــدد حــاالت الرسطــان املســجلة يف العــام 2016، )2,536( حالــة، باملقارنــة مــع )2,400( حالــة اكتشــفت يف  	

العــام 2015.  وارتفــع معــدل اإلصابــة بالرسطــان بالنســبة لعــدد الســكان إىل 86.4 لــكل 100000 يف العــام 2016، بعــد أن كانــت 

نســبته 83.8 لــكل 100000 يف العــام 2015. يف حــني بلــغ معــدل وفيــات الرسطــان مــن إجــاميل الوفيــات يف العــام 2016 الـــ 14%، 

فيــام بلــغ يف العــام 2015، %13.8 مــن إجــاميل عــدد الوفيــات.

مــرض التهــاب الكبــد الفــريويس: بلــغ عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس )A( املســجلة يف العــام 2016، 780 حالــة مبعــدل  	

17.1 لــكل 100000 نســمة باملقارنــة مــع 1397 حالــة يف العــام 2015، مبعــدل 29.8 لــكل 100000 نســمة.  كــام بلــغ عــدد حــاالت 

التهــاب الكبــد الفــريويس )B( املســجلة يف العــام 2016، 23 حالــة مبعــدل 0.49 لــكل 100000 نســمة، باملقارنــة مــع 23 حالــة، 

أيضــاً، يف العــام 2015، مبعــدل 0.51 لــكل 100000 نســمة.  وبلــغ عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس )C( املســجلة يف العــام 

2016، 167 حالــة مبعــدل 3.7 لــكل 100000 نســمة، باملقارنــة مــع 160 حالــة يف العــام 2015، مبعــدل 3.4 لــكل 100000 نســمة.

إن إجــاميل الزيــادة الواقعــة يف حــاالت األمــراض الخطــرة التــي تزيــد عــى الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر، يدلــل عــى أن هنــاك 

زيــادة يف التكلفــة املاليــة املرصوفــة عــى عــالج هــذه األمــراض أكــر مــن الزيــادة الحاصلــة يف عــدد الســكان، األمــر الــذي يدفــع باتجــاه 

200  للمزيــد حــول مــرشوع قانــون الصحــة النفســية املذكــور راجــع: معــن شــحدة دعيــس.  حقــوق األشــخاص املنتفعــني بخدمــات الصحــة النفســية يف فلســطني، )فلســطني: الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان-ديوان 
املظــامل(، 2017.
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توطــني الخدمــات الصحيــة لهــذه األمــراض، مــن أجــل خفــض تكلفــة عالجهــا، وبالتــايل زيــادة عــدد وجــودة الخدمــات الصحيــة املقدمــة 

لهــذا األمــراض باتجــاه خفضهــا.

املسؤولية عن اإلهامل الطبي 	

يف أعقــاب املطالبــات املســتمرة بــرورة وضــع نظــام قانــوين للمســاءلة عــى قضايــا األخطــاء الطبيــة يف الســنوات األخــرية مــن الهيئــة، 

والعديــد مــن املؤسســات ذات العالقــة، وضعــت لجنــة مشــكلة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء هــذا العــام 2017 مــرشوع قانــون الحاميــة 

ــة قــد  ــون األول 201.2017 وكانــت الهيئ ــخ 12 كان ــوزراء يف جلســته التــي عقدهــا بتاري ــة، واعتمــده مجلــس ال ــة والصحي والســالمة الطبي

عملــت، مــن خــالل عضويتهــا يف لجنــة إعــداد مــرشوع القانــون، عــى التأكــد مــن تضمــني مــرشوع القانــون مالحظاتهــا التــي ســبق وأن 

تضمنتهــا تقاريرهــا الســابقة، ومــن املفــرتض أن تخضــع هــذه املســودة لنقاشــات واســعة مــن كافــة األطــراف ذات العالقــة يف العــام 2018.

2-2-3-3. الشكاوى التي تلقتها الهيئة

تلقــت الهيئــة هــذا العــام )76( شــكوى بشــأن الحــق يف الصحــة مقارنــة بـــ )72( شــكوى يف العــام 2016.  وقــد توزعــت انتهــاكات هــذا 

العــام عــى )11( شــكوى حــول مــدى توفــر التطعيــامت واألدويــة مقارنــة بـــ )9( شــكاوى يف العــام 2016، و)32( شــكوى عــن عــدم توفــر 

الخدمــات الصحيــة املناســبة واملطالبــة بخدمــات طبيــة إضافيــة ملنطقــة مــا مقارنــة بـــ )21( شــكوى يف العــام 2016، و)21( شــكوى حــول 

تحويــالت طبيــة مقارنــة بـــ )17( يف العــام 2016، و)12( شــكوى حــول املســؤولية عــن اإلهــامل الطبــي مقارنــة بـــ )23( شــكوى يف العــام 

2015، كان مــن بينهــا )10 ( شــكاوى حــول وفيــات وقعــت يف أعقــاب معالجــة طبيــة بتهمــة وقــوع إهــامل طبــي، مقارنــة بـــ) 8 ( شــكاوى 

يف هــذا اإلطــار ، و)2 ( يف العــام 2015.

توزعــت شــكاوى هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــى )30( شــكوى خاصــة بإنــاث، و)46( شــكوى خاصــة بذكــور، مقارنــة بـــ)26( شــكوى 

خاصــة بإنــاث، و)46( شــكوى خاصــة بذكــور يف العــام 2016.كــام توزعــت شــكاوى هــذا العــام 2017 مــن حيــث الســن عــى )26( خاصــة 

بأطفــال، و)50( خاصــة ببالغــني، هــذا مقارنــة بـــ)11( شــكوى خاصــة بأطفــال، و)61( شــكوى خاصــة ببالغــني يف العــام 2016.وتوزعــت هذه 

الشــكاوى مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة عــى )18( شــكوى يف قطــاع غــزة، و)58( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بـــ)20( شــكوى يف 

قطــاع غــزة، و)52( شــكوى يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2016.

مــن جانــب آخــر، تضمنــت بعــض الــردود الــواردة مــن وزارة الصحــة، بشــأن شــكاوى اإلهــامل الطبــي، إشــارة اللجنــة املشــكلة للتحقيــق 

يف اإلهــامل املدعــى بــه إىل عــدم دقــة التوثيــق يف امللــف الطبــي للمريــض، بــل ويف إحــدى الحــاالت أوصــت اللجنــة بتوجيــه »لفــت نظــر« 

للموظــف املســؤول عــن ذلــك، ومــع ذلــك خرجــت اللجنــة بنتيجــة أنــه ال يوجــد إهــامل أو تقصــري.  وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يشــكك 

يف إجــراءات عمــل هــذه اللجــان، ويدفــع باتجــاه تضمــني النظــام القانــوين املنظــم لعمــل هــذه اللجــان إجــراءات عملهــا، التــي تكفــل 

موضوعيــة ومنطقيــة قــرار اللجنــة.

2-2-3-4. انتهاكات الحق يف الصحة يف قطاع غزة

اســتمر تعــرض منظومــة العمــل الصحــي يف قطــاع غــزة إىل تهديــدات خطــرية، أدت إىل تداعيــات كبــرية عــى وضــع الحــق يف الصحــة، حيــث 
ال تــزال تؤثــر عــى مجمــل الخدمــات الصحيــة كــام يــيل:202

األدويــة واملســتهلكات الطبيــة ومــواد املختــربات وبنــوك الــدم: بلــغ عــدد األدويــة يف القامئــة األساســية لأدويــة املعتمــدة مــن وزارة 	 

الصحــة يف غــزة 516 صنفــاً، و853 صنفــاً مــن املســتهلكات الطبيــة.  وقــد بلغــت نســبة العجــز يف األدويــة %45، ويف املســتهلكات 

الطبيــة %27، و%58 يف مــواد املختــربات وبنــوك الــدم.

تعطــل األجهــزة واملعــدات الطبيــة: بلــغ عــدد األجهــزة الطبيــة املُعطلــة يف مستشــفيات الــوزارة مــع نهايــة العــام 2017 الـــ 350 جهــازاً 	 

201  للمزيد: انظر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة إلعداد مرشوع قانون السالمة الطبية والصحية رقم )17/179/16/م.و/ر.ح( بتاريخ 2017/11/21.

202  توثيقات باحثي الهيئة عن واقع الحق يف الصحة يف قطاع غزة العام 2017.
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طبيــاً مــن أصــل 6100 جهــاز.

ــن 	  ــم م ــاً، 12 منه ــاع 30 مريض ــفيات القط ــارج مستش ــالج خ ــني للع ــرىض محول ــع م ــة من ــويف نتيج ــزة: ت ــاع غ ــة يف قط رشاء الخدم

األطفــال، وال تــزال أزمــة التحويــالت الطبيــة تشــكل عائقــاً كبــرياً أمــام عــالج مــا يزيــد عــى 3000 مريــض عــى قوائــم انتظــار الســفر.  

وبحســب املعلومــات التــي اســتقتها الهيئــة حــول مشــكلة رشاء الخدمــة الطبيــة يف قطــاع غــزة، فــإن املســؤول عنهــا قــد يكــون أكــر 

مــن جانــب، أولهــا املعيقــات التــي يفرضهــا االحتــالل اإلرسائيــيل، وثانيهــا املعيقــات الناجمــة عــن االنقســام الســيايس.  ومــن أهــم 
املعيقــات الفلســطينية الناجمــة عــن االنقســام الســيايس مــا يــيل:203

انخفــاض نســبة التحويــالت املحولــة لقطــاع غــزة مقارنــة بالكثافــة الســكانية فيــه، والبالغــة مــا يقــرب مــن %39 مــن عــدد  	

مواطنــي أرايض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث مل تتجــاوز نســبة تكلفــة التحويــالت املخصصــة للقطــاع يف األعــوام 2015 

و2016، %29 مــن التكلفــة اإلجامليــة للتحويــالت، يف مقابــل %71 للضفــة الغربيــة.

إعطــاء التحويلــة الطبيــة لتنفيــذ إجــراء طبــي واحــد للمريــض، عــى الرغــم مــن حاجتــه إىل أكــر مــن إجــراء طبــي ملعالجــة  	

مرضــه، مــع مــا يســتدعي ذلــك مــن الدخــول يف إجــراءات الحصــول عــى تحويلــة طبيــة أخــرى )فلســطينية وإرسائيليــة(، األمــر 

الــذي يعيــق عمليــة العــالج، ويباعــد بــني كل إجــراء طبــي واإلجــراء الــذي يليــه، ويؤخــر يف شــفاء املريــض، ويتســبب يف تفاقــم 

حالتــه الصحيــة.

عــدم تزويــد الجهــات الصحيــة يف قطــاع غــزة ببعــض األدويــة مرتفعــة القيمــة، يســاعد يف رفــع تكلفــة التحويلــة الطبيــة.  فمثــالً،  	

قــد تكــون تكلفــة إبــرة دواء معــني 100 دوالر إذا تــم توفريهــا يف املؤسســات الصحيــة الرســمية، يف حــني أن تكلفــة العــالج إذا 

تــم عــن طريــق التحويلــة الطبيــة قــد يتجــاوز الـــ 1000 دوالر، فضــالً عــن بــطء عمليــة عــالج املريــض، وارتفــاع حجــم املخاطــرة.

انخفــاض نســبة التحويــالت املوافــق عليهــا مــن الجهــات املختصــة يف رام اللــه العــام 2017 مــن %10 يف شــهر آذار، إىل 12%  	

يف شــهر نيســان، ووصــل االنخفــاض إىل %40 يف شــهر أيــار، و%78 لــدى اشــتداد األزمــة السياســية يف شــهر حزيــران مــن العــام 

نفســه.

عــدم تخصيــص إحداثــات وظيفيــة جديــدة لصالــح وزارة الصحــة يف غــزة: تأثــر الحــق يف الصحــة يف قطــاع غــزة بعــدم تخصيــص  	

أي إحداثــات وظيفيــة جديــدة يف املوازنــة العامــة للحكومــة املقــرة منــذ العــام 2014، وزاد مــن تعقيــد األمــر ارتفــاع نســبة 

املوظفــني اإلداريــني وموظفــي الخدمــات العامــة يف قطــاع غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة، حيــث تبلــغ نســبة هــؤالء املوظفــني 

مــن النســبة العامــة لعــدد موظفــي الــوزارة يف قطــاع غــزة الـــ) %60.4(، وهــذا يشــكل مــا نســبته )%23.4( مــن النســبة العامــة 

لهــذه الفئــة مــن املوظفــني يف وزارة الصحــة ككل، والبالغــة يف العــام 2016 مــا نســبته )%38.8( مــن إجــاميل عــدد موظفــي 

وزارة الصحــة.  هــذا عــى الرغــم مــن الحاجــة املتزايــدة للكــوادر الفنيــة الصحيــة القــادرة عــى تقديــم الخدمــات الصحيــة.

اســتمرار أزمــة الوقــود الخانقــة وانقطــاع التيــار الكهربــايئ وتداعياتهــا الخطــرية عــى مجمــل الخدمــات الصحيــة: ال يــزال قطــاع  	

غــزة يعــاين مــن أزمــة نقــص يف الوقــود وانخفــاض يف الطاقــة الكهربائيــة املــوردة لــه، مــع انعــكاس هــذا األمــر املســتمر عــى 

قــدرة املؤسســات العاملــة يف مجــال الصحــة عــى العمــل وتوفــري الحــق يف الصحــة لإلنســان الفلســطيني.  ويف إطــار تعاملهــا 

مــع مشــكلة الوقــود، اتخــذت وزارة الصحــة إجــراءات تقشــفية حــذرة لالســتفادة املثــى مــن كميــة الوقــود املتوفــرة لديهــا، 

وبــدأت طواقمهــا الفنيــة بتنفيــذ خطــة تقشــف إلدارة أزمــة الوقــود، تقــوم عــى تشــغيل املولــدات الكهربائيــة األقــل حجــامً يف 

مرافقهــا الصحيــة، وبالتــايل تســاهم يف إطالــة مــدة عمــل الخدمــات الصحيــة.  وحــول البيانــات املتوفــرة عــن انعكاســات أزمــة 

الوقــود الخانقــة عــى الحــق يف الصحــة، فقــد ســجلت الــوزارة تأخــر إمتــام غســيل الــكى لنحــو 702 مريضــاً بالفشــل الكلــوي، 

حياتهــم مرتبطــة بجلســات الغســيل الكلــوي 3 مــرات أســبوعياً، وتعــذر إجــراء 200 عمليــة جراحيــة يوميــاً يف املستشــفيات، 

203  مقابلــة باحــث الهيئــة للدكتــور أرشف القــدرة الناطــق باســم وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة يف متــوز 2017، ومقابلــة باحــث الهيئــة للســيد رفعــت محيســن يف وزارة الشــؤون املدنيــة التابعــة لــوزارة الصحــة يف  
قطــاع غــزة يف شــهر متــوز 2017.

كام ستظهر معيقات االحتالل اإلرسائييل يف الفصل الذي يتناول أثر سياسات وانتهاكات االحتالل اإلرسائييل عى قدرة دولة فلسطني عى ضامن حقوق اإلنسان.
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وتهديــد حيــاة 113 طفــالً موجوديــن يف حضانــات قطــاع غــزة، وحيــاة 100 مريــض منــوَّم يف العنايــات املركــزة، وتعــذر إجــراء 

ــفى، و49  ــاً يف 13 مستش ــة يومي ــات املخربي ــراء آالف الفحوص ــذر إج ــة، وتع ــوالدات القيرصي ــاء وال ــة للنس ــو 100 عملي نح

ــات الخدمــات  ــد الــالزم، وتعــذر إجــراء مئ ــدم ومشــتقاته بســبب عــدم توفــر التربي ــاً، وفســاد مئــات وحــدات ال مركــزاً صحي

التشــخيصية، وتعــذر إجــراء فحوصــات األغذيــة ومجمــل خدمــات مختــرب الصحــة العامــة، وفســاد األدويــة املــربدة، واضطــراب 

برنامــج التطعيــامت بســبب عــدم توفــر ظــروف الحفــظ املناســبة، وانتشــار األوبئــة يف املستشــفيات بســبب وقــف خدمــات 

غســيل الرشاشــف واملاليــات ومســتلزمات العمليــات، ووقــف كافــة الخدمــات الصحيــة املرتبطــة بتعقيــم املعــدات واللــوازم 

الطبيــة، الســيام خدمــات الطــوارئ واملتابعــة اليوميــة يف أقســام الجراحــة وأكشــاك الــوالدة واألســنان.

توصيات

رضورة قيــام وزارة الصحــة بتوفــري البيانــات اإلحصائيــة الكافيــة والالزمــة يف عمــل الهيئــة مــن أجــل بيــان حــال الحــق يف الصحــة يف 	 

كل عــام، وأن يتــم توفــري هــذه البيانــات يف وقــت مناســب، والســيام بالنســبة للتقريــر الصحــي الســنوي.

رضورة العمــل بجــد، وبالرسعــة املمكنــة، عــى إرشاك كافــة املؤسســات ذات العالقــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة، يف العمــل 	 

عــى إنضــاج مــرشوع قانــون الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة، مــن أجــل إقــراره قبــل نهايــة العــام 2018.

رضورة العمــل فيــام يتعلــق باملوازنــة املخصصــة لقطــاع الصحــة عــى إظهــار املوازنــة التطويريــة يف موازنــة وزارة الصحــة، وزيــادة 	 

املخصــص لهــذا البنــد يف موازنــة الــوزارة، وإعــادة توزيــع وتنظيــم موازنــة الــوزارة مــن خــالل أكــر مــن إجــراء كزيــادة املــرصوف عــى 

توطــني الخدمــات الصحيــة، وخفــض النفقــات عــى رشاء الخدمــات الصحيــة، ورفــع نســبة املوظفــني الصحيــني الفنيــني يف الــوزارة، 

وخفــض نســبة املوظفــني اإلداريــني فيهــا.

رضورة تطويــر الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطــن الفلســطيني، مــن خــالل اتّخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات، كزيــادة عــدد األرسة يف 	 

املستشــفيات، مبــا يتــالءم مــع الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان، وتحســني الخدمــات الصحيــة املقدمــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة، 

وصحــة املــرأة والطفــل.

رضورة قيــام وزارة الصحــة والجهــات ذات العالقــة بتطويــر املــؤرشات املســتخدمة يف تقريــر الــوزارة الصحــي الســنوي؛ كاملــؤرشات 	 

املتعلقــة باملحاســبة واملســاءلة.

ــة 	  ــتهلكات الطبي ــة واملس ــة األدوي ــري كاف ــالل توف ــن خ ــزة، م ــاع غ ــة يف قط ــة كافي ــات صحي ــري خدم ــى توف ــد ع ــل بج رضورة العم

ــة غــري الصالحــة أو املســتهلكة، ورفــع نصيــب قطــاع  ــدم الالزمــة، وإصــالح أو اســتبدال األجهــزة الطبي ــوك ال ــربات وبن ومــواد املخت

غــزة يف الخدمــات الطبيــة التــي يتــم رشاؤهــا مــن خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية، وإصــالح الخلــل الهيــكيل الكبــري يف موظفــي 

وزارة الصحــة؛ بزيــادة الكــوادر الفنيــة املتخصصــة، وخفــض نســبة املوظفــني اإلداريــني، والحــد مــن أثــر أزمــة نقــص الوقــود والتيــار 

ــايئ عــى الحــق يف الصحــة. الكهرب
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2-2-4. الحق يف التعليم

يعــد الحــق يف التعليــم واحــداً مــن حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والترشيعــات الوطنيــة، باعتبــاره 

حقــاً متكينيــاً يؤثــر ويســاعد عــى إعــامل ومتكــني اإلنســان مــن مامرســة حقوقــه األخــرى، ويشــمل هــذا الحــق، ضــامن حصــول اإلنســان 

عــى التعليــم األســايس، والتعليــم العــايل بفروعــه كافــة، عــى أن يكــون التعليــم جيــداً ومتوافــراً للجميــع، دون أي متييــز، وأن يكــون جوهــره 

ومضمونــه مقبولــني ومســتجيبني مــع احتياجــات املجتمــع وفئاتــه املتعــددة، وعــى الدولــة االلتــزام باحــرتام الحــق يف التعليــم وحاميتــه 
وإعاملــه.204

يتضمــن هــذا البنــد رصــداً لحالــة الحــق يف التعليــم يف دولــة فلســطني، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــري يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات 

الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهاكات.

2-2-4-1. املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ــل القــرار  ــون رقــم )5( لســنة 2017 بتعدي ــرار بقان ــم العــام، وق ــة والتعلي ــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبي ــرار القــرار بقان ــم إق ت

بقانــون رقــم )5( لســنة 2013 بشــأن صنــدوق اإلقــراض لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطني، ومل تجــِر دولــة فلســطني أي تعديــالت 

أخــرى عــى الترشيعــات النافــذة لتعزيــز الحــق يف التعليــم خــالل العــام 2017.

عــى الرغــم مــن أن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، قــد أكــد عــى مجانيــة التعليــم يف املؤسســات 

ــة ريــاض األطفــال ضمــن نظــام التعليــم  ــة الصــف العــارش األســايس،205 وأدخــل مرحل ــه حتــى نهاي ــة كافــة، وإلزاميت ــة الحكومي التعليمي

العــام،206 وتبنــى سياســة التعليــم الجامــع والتعليــم املســاند بتوفــري تعليــم نوعــي للطلبــة األكــر عرضــه لإلقصــاء والتهميــش،207 وهــذا 

ــة  ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــة العه ــم، وبخاص ــق يف التعلي ــة بالح ــة ذات العالق ــق الدولي ــري واملواثي ــع املعاي ــاوب م يتج

واالجتامعيــة والثقافيــة - فإنــه، ومــن ضمــن املآخــذ عليــه، خلــوه مــن مــواد مســتقلة وواضحــة خاصــة بالتعليــم املهنــي والتقنــي بحكــم 

أنــه جــزء ال يتجــزأ مــن التعليــم عــى جميــع املســتويات، وعــدم نصــه عــى مجانيــة التعليــم الثانــوي، ومساســه مببــدأ مجانيــة التعليــم يف 

»املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة«،208 وعــدم احتوائــه عــى ضامنــات إلدمــاج أصحــاب الديانــات مــن غــري املســلمني مبعرفــة أحــكام 

ــرأي والتعبــري، وعــدم  ــداول الحــر لأفــكار، والحــق يف ال ــة االعتقــاد والت ــاب نــص واضــح ورصيــح يؤكــد عــى حري ــادئ دينهــم، وغي ومب

حظــره، بنــص رصيــح، العنــَف يف املــدارس، وســبل تجرميــه، والعقوبــات املرتتبــة عــى مامرســته.

2-2-4-2. انتهاكات الحق يف التعليم

يتمثــل انتهــاك الحــق يف التعليــم يف تقصــري الدولــة يف إعــامل هــذا الحــق، مــن خــالل عــدم التزامهــا باحــرتام هــذا الحــق وحاميتهــا والوفــاء 

بــه.  يرصــد هــذا البنــد مــدى قيــام الحكومــة بواجبهــا يف إعــامل الحــق بالتعليــم، مــن خــالل تطبيقهــا للمبــادئ )الســامت( األساســية األربــع 

لعمليــة التعليــم، تجاوبــاً مــع مــا 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 يتعلــق بـــــ: أ. التوافــر.  ب. إمكانيــة االلتحــاق.  ج. إمكانيــة القبــول.  د. قابليــة التكيف.

أوالً. ضعف اإلنفاق الحكومي عى تطوير التعليم209

ــاميل  ــن إج ــبته %20.7 م ــا نس ــام 2017 )894,915,530$(، أي م ــة للع ــة العام ــن املوازن ــايل م ــم الع ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــت حص بلغ

http://www.right-to-education.org/ar/page-0 :204  املوقع اإللكرتوين الخاص مبرشوع »الحق يف التعليم«، تاريخ الدخول 2018/01/29، الرابط

205  املادة )5( من قرار بقانون رقم )8( لسنة 2017، بشأن الرتبية والتعليم العام.

206  املادة )1/6(، مصدر سابق.

207  املادة )14(، مصدر سابق.

208  تنــص املــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام عــى أنــه »يجــوز جمــع التربعــات يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة ببدايــة العــام الــدرايس لغايــات تطويــر 
ــوزراء«. ــم، وفقــاً لنظــام يصــدره مجلــس ال الجــودة وتحســينها يف التعلي

209   وردت موازنة الربامج التطويرية يف وزارة الرتبية والتعليم بعملة الدوالر وليس بالشيكل، باعتبار انها برامج اعتمدت عى التمويل خارج املوزانة العامة .
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ــة )$165,189,889(. ــة التطويري ــة املوازن ــت قيم ــام بلغ ــغيلية )50,061,026$(، في ــة التش ــة املوازن ــت قيم ــة، وبلغ ــات العام النفق

حــدد كتــاب قانــون املوازنــة العامــة للعــام 2017 ســبعة برامــج خاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وخصــص لــكل برنامــج موازنتــه 

الخاصــة، فقــد ُخصــص لربنامــج ريــاض األطفــال شــامالً النفقــات التطويريــة مــا نســبته )%1.53( مــن إجــاميل موازنــة الرتبيــة والتعليــم 

العــايل، وهــو يســاوي مبلــغ )13,682,746$(، وخصــص لربنامــج التعليــم املهنــي، شــامالً النفقــات التطويريــة، مــا نســبته )%1.87( وهــو 

ــو  ــا نســبته )%0.05( وه ــة، م ــات التطويري ــامالً النفق ــي، ش ــري النظام ــم غ ــج التعلي ــام ُخصــص لربنام ــغ )16,708,842$(، ك يســاوي مبل

ــامالً  ــايل ش ــم الع ــج التعلي ــغ )70,796,814$( لربنام ــو يســاوي مبل ــا نســبته )%7.91( وه ــص م ــم تخصي ــغ )479,725$(، وت يســاوي مبل

النفقــات التطويريــة، كــام تــم تخصيــص مــا نســبته )%48.75( وهــو يســاوي مبلــغ )436,306,144$( لربنامــج التعليــم األســايس للصفــوف 

ــغ  ــم العــايل وهــو يســاوي مبل ــة والتعلي ــة الرتبي ــة، وخصــص مــا نســبته )%33.44( مــن إجــاميل موازن )1-10( شــامالً النفقــات التطويري

)299,258,489$( لربنامــج التعليــم الثانــوي للصفــوف )11-12( شــامالً، أيضــاً، النفقــات التطويريــة، وتــم تخصيــص مبلــغ )$57,682,769( 

أي مــا نســبته )%6.45( لربنامــج الحوكمــة واإلدارة

الجدول رقم )01(: موازنات برامج وزارة الرتبية والتعليم

النسبة )%( شاملة النفقات التطويريةاملبلغ املخصص )$(اسم الربنامج

%13,682,7461.53رياض األطفال1

%16,708,8421.87التعليم املهني2

%479,7250.05التعليم غري النظامي3

%70,796,8147.91التعليم العايل4

%436,306,14448.75التعليم األسايس5

%299,258,48933.44التعليم الثانوي6

%57,682,7696.45الحوكمة واإلدارة7

%894,915,530100.00املجموع

عــى الرغــم مــن أن ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام 2017، تشــكل تقريبــاً ُخمــس املوازنــة العامــة للدولــة، فإنــه يالحــظ قلــة 

املوازنــات املخصصــة لــكل برنامــج وعــدم كفايتهــا لتحقيــق أهدافــه، مــا يضــع العمليــة التعليميــة برمتهــا يف ظــروف صعبــة مــن حيــث 

تطويــر البنيــة التحتيــة ماديــاً وبرشيــاً، وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر، بشــكل ســلبي، عــى مبــدأ التوافــر الــذي يفــرتض أن تعمــل الدولــة عــى 

توفــري مؤسســات وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــى كل العنــارص التــي تحافــظ عــى كرامــة اإلنســان، وتدعــم حقــه يف تعليــم 

نوعــي، مبــا يف ذلــك توفــري مســتوى معيــي الئــق للعاملــني يف حقــل التعليــم.

ثانياً. ضعف البيئة التعليمية الازمة لكفاءة العملية التعليمية

وفــق البيانــات اإلحصائيــة التــي أصدرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام الــدرايس 2016-2017، فقــد بلــغ عــدد املعلمــني واملعلــامت 

)67457(، منهــم )44150( يف الضفــة الغربيــة، و)23307( يف قطــاع غــزة.  منهــم )26716( معلمــني ذكــور، و)40741( إنــاث، موزعــني عــى 

ــروا، و)8738( يف  ــدارس األون ــة، و)11352( يف م ــدارس الحكومي ــة يف امل ــامً ومعلم ــدل )47367( معل ــة اإلرشاف مبع ــدارس بحســب جه امل

املــدارس الخاصــة.
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الشكل رقم )02(: أعداد وتوزيع املعلمني واملعلامت عى املدارس

الشكل رقم )03(: توزيع املعلمني واملعلامت عى املدارس بحسب جهة اإلرشاف

كــام بلــغ معــدل عــدد الطلبــة يف املــدارس الحكوميــة )20.9( طالــب لــكل معلــم، و)30.9( طالــب لــكل معلــم يف مــدارس األونــروا، و)16.9( 

طالــب لــكل معلــم يف املــدارس الخاصــة.

ــة )27.6(، ويف  ــة الغربي ــة يف الضف ــة األساســية يف املــدارس الحكومي ــة الواحــدة للمرحل ــة يف الشــعبة الصفي ــغ معــدل اكتظــاظ الطلب وبل

قطــاع غــزة )38.9(.  أمــا معــدل االكتظــاظ يف املرحلــة الثانويــة للمــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة، فقــد بلــغ )22.4(، ويف قطــاع غــزة 

)36.9( طالــب لــكل شــعبة، يف حــني كان معــدل االكتظــاظ يف املــدارس الخاصــة للمرحلــة األساســية يف الضفــة الغربيــة )23.1(، ويف قطــاع 

غــزة )20.3(، ومعــدل االكتظــاظ للمرحلــة األساســية ملــدارس األونــروا كان )33.6( يف الضفــة الغربيــة، و)39.3( يف قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل 

االكتظــاظ العــام يف جميــع املــدارس األساســية يف الضفــة الغربيــة )38.2(، و)37.8( يف قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل االكتظــاظ العــام يف املرحلــة 
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 )30.9و( معلÇÇÇÇم، لكÇÇÇÇل طالÇÇÇÇب )20.9( الحكومیÇÇÇÇة المÇÇÇÇدارس فÇÇÇÇي الطلبÇÇÇÇة عÇÇÇÇدد معÇÇÇÇدل بلÇÇÇÇغ كمÇÇÇÇا
 الخاصة. المدارس في معلم لكل طالب )16.9و( األونروا، دارسم في معلم لكل طالب

وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل اكتظÇÇÇÇاظ الطلبÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الشÇÇÇÇعبة الصÇÇÇÇفیة الواحÇÇÇÇدة للمرحلÇÇÇÇة األساسÇÇÇÇیة فÇÇÇÇي المÇÇÇÇدارس 
أمÇÇÇا معÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ فÇÇÇي  . )38.9وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة ( ،)27.6الحكومیÇÇÇة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغربیÇÇÇة (

)، وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة 22.4فقÇÇÇد بلÇÇÇغ ( ،ربیÇÇÇةالمرحلÇÇÇة الثانویÇÇÇة للمÇÇÇدارس الحكومیÇÇÇة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغ
) طالÇÇÇب لكÇÇÇل شÇÇÇعبة، فÇÇÇي حÇÇÇین كÇÇÇان معÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ فÇÇÇي المÇÇÇدارس الخاصÇÇÇة للمرحلÇÇÇة 36.9(

)، ومعÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ للمرحلÇÇÇة 20.3وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة ( ،)23.1األساسÇÇÇیة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغربیÇÇÇة (
 غÇÇÇÇزة. ) فÇÇÇÇي قطÇÇÇÇاع 39.3) فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة الغربیÇÇÇÇة، و(33.6األساسÇÇÇÇیة لمÇÇÇÇدارس األونÇÇÇÇروا كÇÇÇÇان (

)، 38.2وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل االكتظÇÇÇÇاظ العÇÇÇÇام فÇÇÇÇي جمیÇÇÇÇع المÇÇÇÇدارس األساسÇÇÇÇیة فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة الغربیÇÇÇÇة (
وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل االكتظÇÇÇÇاظ العÇÇÇÇام فÇÇÇÇي المرحلÇÇÇÇة الثانویÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة  ) فÇÇÇÇي قطÇÇÇÇاع غÇÇÇÇزة. 37.8و(

 210) في قطاع غزة.36.5)، و(22.0الغربیة (
 فÇÇÇي المعلمÇÇÇین دلعÇÇÇد الطلبÇÇÇة عÇÇÇدد معÇÇÇدل فÇÇÇي ارتفÇÇÇاع وجÇÇÇودلÇÇÇى ع المعروضÇÇÇة المعطیÇÇÇات تؤشÇÇÇر

 المفتÇÇÇرض مÇÇÇن نÇÇÇھإ حیÇÇÇث الخاصÇÇÇة، المÇÇÇدارس فÇÇÇي موجÇÇÇود ھÇÇÇو مÇÇÇاب مقارنÇÇÇة ،الحكومیÇÇÇة المÇÇÇدارس
 وأیضÇÇÇÇاً  ،المعÇÇÇÇدل ھÇÇÇÇذا خفÇÇÇÇض خÇÇÇÇالل مÇÇÇÇن المدرسÇÇÇÇیة البیئÇÇÇÇة تحسÇÇÇÇین علÇÇÇÇى الحكومÇÇÇÇة تعمÇÇÇÇل أن

 غÇÇÇÇزة، قطÇÇÇÇاع مÇÇÇÇدارس فÇÇÇÇي وبخاصÇÇÇÇة المدرسÇÇÇÇیة، الصÇÇÇÇفوف داخÇÇÇÇل االكتظÇÇÇÇاظ معÇÇÇÇدل خفÇÇÇÇض
 أجÇÇÇÇل مÇÇÇÇن وذلÇÇÇÇك الصÇÇÇÇفیة، شÇÇÇÇعبھا فÇÇÇÇي االكتظÇÇÇÇاظ معÇÇÇÇدل ضلخفÇÇÇÇ األونÇÇÇÇروا مÇÇÇÇع العمÇÇÇÇل وكÇÇÇÇذلك
 ،للحكومÇÇÇة التابعÇÇÇة المÇÇÇدارس فÇÇÇي فقÇÇÇط لÇÇÇیس ،كفاءتھÇÇÇا ورفÇÇÇع للجمیÇÇÇع، مناسÇÇÇبة تعلیمیÇÇÇة بیئÇÇÇة تÇÇÇوفیر
 الشÇÇÇعبة فÇÇÇي الطلبÇÇÇة عÇÇÇدد معÇÇÇدل انخفÇÇÇض فكلمÇÇÇا لألونÇÇÇروا، التابعÇÇÇة المÇÇÇدارس فÇÇÇي ،أیضÇÇÇاً  ،بÇÇÇل

 والتواصÇÇÇل التفاعÇÇÇل علÇÇÇى المعلÇÇÇم درةقÇÇÇ زادت ،الواحÇÇÇد للمعلÇÇÇم الطÇÇÇالب وعÇÇÇدد الواحÇÇÇدة، الصÇÇÇفیة
 علÇÇى إیجابÇÇاً  یÇÇنعكس مÇÇا المÇÇدرس، مÇÇع والتفاعÇÇل االسÇÇتیعاب علÇÇى قÇÇدرتھم وارتفعÇÇت ،الطلبÇÇة مÇÇع

 التعلیمیÇÇÇة، العملیÇÇÇة وعدالÇÇÇة ،الفÇÇÇرص وتكÇÇÇافؤ القبÇÇÇول، إمكانیÇÇÇة لمبÇÇÇدأ تحقیقÇÇÇاً  التعلÇÇÇیم وكفÇÇÇاءة جÇÇÇودة
 التوافر. لمبدأ استجابة نوعي تعلیم في للحق ودعماً 
 الدراسÇÇÇÇÇي للعÇÇÇÇÇام العÇÇÇÇÇالي والتعلÇÇÇÇÇیم التربیÇÇÇÇÇة وزارة عÇÇÇÇÇن الصÇÇÇÇÇادرة اإلحصÇÇÇÇÇائیات ذات ووفÇÇÇÇÇق
 مÇÇÇÇÇÇÇن )%90.3و( الغربیÇÇÇÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇÇÇÇفةفÇÇÇÇÇÇÇي  المÇÇÇÇÇÇÇدارس مÇÇÇÇÇÇÇن )%91.3( فÇÇÇÇÇÇÇإن ،2016-2017
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ت حول الموض≥≥وع، یمكن زیارة موقع البنك الدولي ) طالباً لكل مدرس.  لالطالع على مزید من البیانا14) طالباً لكل مدرس، وفي المرحلة الثانویة ھو (19ھو (
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 ): توزیع المعلمین والمعلمات على المدارس بحسب جھة اإلشراف03الشكل رقم (
 

 
 

 )30.9و( معلÇÇÇÇم، لكÇÇÇÇل طالÇÇÇÇب )20.9( الحكومیÇÇÇÇة المÇÇÇÇدارس فÇÇÇÇي الطلبÇÇÇÇة عÇÇÇÇدد معÇÇÇÇدل بلÇÇÇÇغ كمÇÇÇÇا
 الخاصة. المدارس في معلم لكل طالب )16.9و( األونروا، دارسم في معلم لكل طالب

وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل اكتظÇÇÇÇاظ الطلبÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الشÇÇÇÇعبة الصÇÇÇÇفیة الواحÇÇÇÇدة للمرحلÇÇÇÇة األساسÇÇÇÇیة فÇÇÇÇي المÇÇÇÇدارس 
أمÇÇÇا معÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ فÇÇÇي  . )38.9وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة ( ،)27.6الحكومیÇÇÇة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغربیÇÇÇة (

)، وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة 22.4فقÇÇÇد بلÇÇÇغ ( ،ربیÇÇÇةالمرحلÇÇÇة الثانویÇÇÇة للمÇÇÇدارس الحكومیÇÇÇة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغ
) طالÇÇÇب لكÇÇÇل شÇÇÇعبة، فÇÇÇي حÇÇÇین كÇÇÇان معÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ فÇÇÇي المÇÇÇدارس الخاصÇÇÇة للمرحلÇÇÇة 36.9(

)، ومعÇÇÇدل االكتظÇÇÇاظ للمرحلÇÇÇة 20.3وفÇÇÇي قطÇÇÇاع غÇÇÇزة ( ،)23.1األساسÇÇÇیة فÇÇÇي الضÇÇÇفة الغربیÇÇÇة (
 غÇÇÇÇزة. ) فÇÇÇÇي قطÇÇÇÇاع 39.3) فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة الغربیÇÇÇÇة، و(33.6األساسÇÇÇÇیة لمÇÇÇÇدارس األونÇÇÇÇروا كÇÇÇÇان (

)، 38.2وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل االكتظÇÇÇÇاظ العÇÇÇÇام فÇÇÇÇي جمیÇÇÇÇع المÇÇÇÇدارس األساسÇÇÇÇیة فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة الغربیÇÇÇÇة (
وبلÇÇÇÇغ معÇÇÇÇدل االكتظÇÇÇÇاظ العÇÇÇÇام فÇÇÇÇي المرحلÇÇÇÇة الثانویÇÇÇÇة فÇÇÇÇي الضÇÇÇÇفة  ) فÇÇÇÇي قطÇÇÇÇاع غÇÇÇÇزة. 37.8و(

 210) في قطاع غزة.36.5)، و(22.0الغربیة (
 فÇÇÇي المعلمÇÇÇین دلعÇÇÇد الطلبÇÇÇة عÇÇÇدد معÇÇÇدل فÇÇÇي ارتفÇÇÇاع وجÇÇÇودلÇÇÇى ع المعروضÇÇÇة المعطیÇÇÇات تؤشÇÇÇر

 المفتÇÇÇرض مÇÇÇن نÇÇÇھإ حیÇÇÇث الخاصÇÇÇة، المÇÇÇدارس فÇÇÇي موجÇÇÇود ھÇÇÇو مÇÇÇاب مقارنÇÇÇة ،الحكومیÇÇÇة المÇÇÇدارس
 وأیضÇÇÇÇاً  ،المعÇÇÇÇدل ھÇÇÇÇذا خفÇÇÇÇض خÇÇÇÇالل مÇÇÇÇن المدرسÇÇÇÇیة البیئÇÇÇÇة تحسÇÇÇÇین علÇÇÇÇى الحكومÇÇÇÇة تعمÇÇÇÇل أن

 غÇÇÇÇزة، قطÇÇÇÇاع مÇÇÇÇدارس فÇÇÇÇي وبخاصÇÇÇÇة المدرسÇÇÇÇیة، الصÇÇÇÇفوف داخÇÇÇÇل االكتظÇÇÇÇاظ معÇÇÇÇدل خفÇÇÇÇض
 أجÇÇÇÇل مÇÇÇÇن وذلÇÇÇÇك الصÇÇÇÇفیة، شÇÇÇÇعبھا فÇÇÇÇي االكتظÇÇÇÇاظ معÇÇÇÇدل ضلخفÇÇÇÇ األونÇÇÇÇروا مÇÇÇÇع العمÇÇÇÇل وكÇÇÇÇذلك
 ،للحكومÇÇÇة التابعÇÇÇة المÇÇÇدارس فÇÇÇي فقÇÇÇط لÇÇÇیس ،كفاءتھÇÇÇا ورفÇÇÇع للجمیÇÇÇع، مناسÇÇÇبة تعلیمیÇÇÇة بیئÇÇÇة تÇÇÇوفیر
 الشÇÇÇعبة فÇÇÇي الطلبÇÇÇة عÇÇÇدد معÇÇÇدل انخفÇÇÇض فكلمÇÇÇا لألونÇÇÇروا، التابعÇÇÇة المÇÇÇدارس فÇÇÇي ،أیضÇÇÇاً  ،بÇÇÇل

 والتواصÇÇÇل التفاعÇÇÇل علÇÇÇى المعلÇÇÇم درةقÇÇÇ زادت ،الواحÇÇÇد للمعلÇÇÇم الطÇÇÇالب وعÇÇÇدد الواحÇÇÇدة، الصÇÇÇفیة
 علÇÇى إیجابÇÇاً  یÇÇنعكس مÇÇا المÇÇدرس، مÇÇع والتفاعÇÇل االسÇÇتیعاب علÇÇى قÇÇدرتھم وارتفعÇÇت ،الطلبÇÇة مÇÇع

 التعلیمیÇÇÇة، العملیÇÇÇة وعدالÇÇÇة ،الفÇÇÇرص وتكÇÇÇافؤ القبÇÇÇول، إمكانیÇÇÇة لمبÇÇÇدأ تحقیقÇÇÇاً  التعلÇÇÇیم وكفÇÇÇاءة جÇÇÇودة
 التوافر. لمبدأ استجابة نوعي تعلیم في للحق ودعماً 
 الدراسÇÇÇÇÇي للعÇÇÇÇÇام العÇÇÇÇÇالي والتعلÇÇÇÇÇیم التربیÇÇÇÇÇة وزارة عÇÇÇÇÇن الصÇÇÇÇÇادرة اإلحصÇÇÇÇÇائیات ذات ووفÇÇÇÇÇق
 مÇÇÇÇÇÇÇن )%90.3و( الغربیÇÇÇÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇÇÇÇفةفÇÇÇÇÇÇÇي  المÇÇÇÇÇÇÇدارس مÇÇÇÇÇÇÇن )%91.3( فÇÇÇÇÇÇÇإن ،2016-2017
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الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان المظالم”

القسم الثاني : اإلطار الخاص بالحقوق

الثانويــة يف الضفــة الغربيــة )22.0(، و)36.5( يف قطــاع غــزة.210

تــؤرش املعطيــات املعروضــة عــى وجــود ارتفــاع يف معــدل عــدد الطلبــة لعــدد املعلمــني يف املــدارس الحكوميــة، مقارنــة مبــا هــو موجــود 

يف املــدارس الخاصــة، حيــث إنــه مــن املفــرتض أن تعمــل الحكومــة عــى تحســني البيئــة املدرســية مــن خــالل خفــض هــذا املعــدل، وأيضــاً 

ــدل  ــض مع ــروا لخف ــع األون ــل م ــك العم ــزة، وكذل ــاع غ ــدارس قط ــة يف م ــية، وبخاص ــوف املدرس ــل الصف ــاظ داخ ــدل االكتظ ــض مع خف

االكتظــاظ يف شــعبها الصفيــة، وذلــك مــن أجــل توفــري بيئــة تعليميــة مناســبة للجميــع، ورفــع كفاءتهــا، ليــس فقــط يف املــدارس التابعــة 

للحكومــة، بــل، أيضــاً، يف املــدارس التابعــة لأونــروا، فكلــام انخفــض معــدل عــدد الطلبــة يف الشــعبة الصفيــة الواحــدة، وعــدد الطــالب 

للمعلــم الواحــد، زادت قــدرة املعلــم عــى التفاعــل والتواصــل مــع الطلبــة، وارتفعــت قدرتهــم عــى االســتيعاب والتفاعــل مــع املــدرس، مــا 

ينعكــس إيجابــاً عــى جــودة وكفــاءة التعليــم تحقيقــاً ملبــدأ إمكانيــة القبــول، وتكافــؤ الفــرص، وعدالــة العمليــة التعليميــة، ودعــامً للحــق 

يف تعليــم نوعــي اســتجابة ملبــدأ التوافــر.

ووفــق ذات اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام الــدرايس 2016-2017، فــإن )%91.3( مــن املــدارس يف الضفــة 

الغربيــة، و)%90.3( مــن املــدارس يف قطــاع غــزة، تحصــل عــى امليــاه مــن الشــبكات العامــة، ونســبة )%98.8( مــن مــدارس الضفــة الغربيــة 

و)%99.2( مــن مــدارس قطــاع غــزة، تحصــل عــى الكهربــاء مــن الشــبكات العامــة.

وتبلــغ نســبة املــدارس املرتبطــة بشــبكة الــرصف الصحــي يف الضفــة الغربيــة )%37.1(، ويف قطــاع غــزة )%83.9(.  ومعــدل عــدد الطلبــة 

لــكل صنبــور مــاء هــو )32.9( طالــب يف الضفــة الغربيــة، )62.9( طالــب لــكل صنبــور ميــاه يف قطــاع غــزة.  كــام أن معــدل عــدد الطلبــة 

للمرحــاض الواحــد يف مــدارس الضفــة الغربيــة هــو )34.2( طالــب لــكل مرحــاض، ويف قطــاع غــزة )51.9( طالــب لــكل مرحــاض.

وفيــام يخــص البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا يف املــدارس الحكوميــة، فهنــاك مــا نســبته )%83.8( مــن املــدارس يف الضفــة الغربيــة مرتبطــة 

بشــبكة اإلنرتنــت، و)%100( مــن مــدارس قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل الطلبــة لــكل جهــاز حاســوب يف املــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة 

)16.7(، ويف قطــاع غــزة )31.6( طالــب لــكل جهــاز حاســوب، وبلغــت نســبة مختــربات الحاســوب يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة 

)%74.1(، ويف قطــاع غــزة )%88.7(.  ونســبة مختــربات العلــوم يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة )%73.4(، و)%90.5( يف قطــاع غــزة، 

وبلغــت نســبة املكتبــات يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة )%78.0(، و)%86.4( يف قطــاع غــزة.

مــن املالحــظ أن هنــاك حاجــة لتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة مبوضــوع امليــاه والــرصف الصحــي يف املــدارس الحكوميــة، وكذلــك زيــادة 

نســبة املــدارس املرتبطــة بشــبكة اإلنرتنــت يف الضفــة الغربيــة، وتخفيــض نســبة الطلبــة لعــدد أجهــزة الحاســوب، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، 

كجــزء مهــم مــن تحســني البيئــة املدرســية، التــي تحافــظ عــى الكرامــة اإلنســانية للطالــب، وتعمــل عــى توفــري فــرص متكافئــة وعادلــة 

لجميــع الطلبــة.

ثالثاً. املساس مببدأ مجانية التعليم

مــا زالــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف بدايــة كل عــام درايس تقــوم بجبايــة »تربعــات« ماديــة مببالــغ ذات قيمــة محــددة مــن الطلبــة، 

تبــدو وكأنهــا إلزاميــة، مــن خــالل طريقــة جمعهــا، مســتندة بذلــك إىل املــادة رقــم )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن 

الرتبيــة والتعليــم العــام، التــي تجيــز »جمــع التربعــات يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة بدايــة كل عــام درايس لغايــات تطويــر الجــودة 

وتحســني التعليــم«.  ويف الســياق ذاتــه، فــإن الــوزارة ال تقــوم بتوفــري الكتــب املدرســية املقــررة للمنهــاج الفلســطيني للغــة اإلنجليزيــة أو 

اللغــات األجنبيــة األخــرى للطلبــة بشــكل مجــاين، بــل فقــط، وبحســب املــادة )2/36( مــن القــرار بقانــون بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، 

تقــوم الــوزارة بتحديــد أســعار هــذه الكتــب، وكال األمريــن يشــكالن مخالفــة رصيحــة ملــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن 

معاهــدات دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء يف املادتــني )13( و)14( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، 

وكذلــك فــإن هــذه املامرســات فيهــا مخالفــة لنــص املــادة )2/5( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام.

210  تشــري بيانــات البنــك الــدويل إىل أن املتوســط الخــاص بنســبة الطــالب يف املرحلــة االبتدائيــة إىل عــدد املعلمــني للعــام 2013 يف دول الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا هــو )19( طالبــاً لــكل مــدرس، ويف املرحلــة 
الثانويــة هــو )14( طالبــاً لــكل مــدرس.  لالطــالع عــى مزيــد مــن البيانــات حــول املوضــوع، ميكــن زيــارة موقــع البنــك الــدويل عــى الرابــط:

https//:blogs.worldbank.org/opendata/ar/chart-what-are-average-number-students-teacher
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مــن ناحيــة أخــرى، مــا زالــت األزمــة املاليــة مســتمرة يف الجامعــات التــي تُصنــف وفــق القانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم 

ــة  ــات يف الضف ــزة، وســت جامع ــان يف قطــاع غ ــا جامعت ــات؛ منه ــا تســع جامع ــغ عدده ــث يبل ــة، حي ــات عام ــا جامع ــى أنه ــايل، ع الع

الغربيــة، وجامعــة واحــدة تعمــل ضمــن نظــام التعليــم املفتــوح، وهــي جامعــة القــدس املفتوحــة.  وتشــكل نســبة الطلبــة امللتحقــني يف 

هــذه الجامعــات قرابــة %78 مــن مجمــوع طلبــة الجامعــات الفلســطينية، وتقــدر نســبة العجــر التقريبيــة يف ميزانيــة الجامعــات العامــة 
مــا بــني )20-50%(.211

ويُظهــر تقريــر أصدرتــه الهيئــة حــول الحــق يف التعليــم، واألزمــة املاليــة يف الجامعــات الفلســطينية العامــة، أن أهــم أســباب األزمــة املاليّــة 

التــي تعــاين منهــا الجامعــات العامــة، وبشــكل متفــاوت؛ ســوء الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام، وتراكــم العجــز املــايل يف موازناتهــا، وقلــة 

املخصصــات املاليــة التــي تقدمهــا الحكومــة لهــذه الجامعــات، وعــدم انتظامهــا، وضعــف و/أو غيــاب دور القطــاع الخــاص، وعــدم كفايــة 

العائــد مــن األقســاط الجامعيــة، وقلــة الدعــم املــايل الخارجــي املبــارش، واالرتفــاع املســتمر يف التكاليــف التشــغيلية والتعليميــة، يف ظــل 
ُشــح و/أو عــدم وجــود اســتثامرات وعوائــد ماديــة ذاتيــة للجامعــات.212

أهــم االســتنتاجات التــي خلــص إليهــا تقريــر الحــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف الجامعــات الفلســطينية 

العامــة

أوالً. عدم مقدرة نظام التعليم العايل عى متويل ذاته منفرداً.

ثانيــاً. يصطــدم طمــوح الجامعــات الفلســطينية العاّمــة يف تطويــر ذاتهــا مــن حيــث جــودُة الربامــج التــي تطرحهــا ومخرجاتهــا، 

مبشــكلة العجــز املــايل املســتمر يف موازناتهــا.

ثالثــاً. إنَّ توفــري تعليــم بجــودة عاليــة مــع الحفــاظ عــى مبــدأ العدالــة واملســاواة يف الحصــول عــى التعليــم العــايل للمؤهلــني، 

أمــٌر يصعــب تحقيقــه مــا دامــت فــرص التمويــل قــارصة أو قليلــة.

رابعــاً. إنَّ قطــاع التعليــم العــايل بحاجــة إىل حوكمــة أساســها إيجــاد جســم مســتقّل عــن التعليــم العــام يختــص بــإدارة شــؤون 

ــم العايل. التعلي

إن ضعــف اإلمكانيــات املاليــة للجامعــات، وعــدم قــدرة الحكومــة عــى توفــري الدعــم املــايل الــالزم لســد العجــز املرتاكــم يف موازناتهــا، يؤثــر 

بشــكل مبــارش عــى مبــدأ إمكانيــة االلتحــاق ببعــده االقتصــادي، وببعــده التمييــزي، أيضــاً، بحيــث لــن تتمكــن الفئــات الضعيفــة بحكــم 

القانــون والواقــع مــن االلتحــاق بالتعليــم العــايل.  كــام أن العجــز املــايل يؤثــر يف قــدرة الجامعــات عــى الحفــاظ عــى تعليــم وبنيــة تحتيــة 

بجــودة عاليــة تحافــظ عــى مخرجــات التعليــم، مبــا يتناســب والتقــدم التكنولوجــي والعلمــي الحاصــل.

211  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.  »الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة«، سلسلة التقارير الخاصة، حزيران 2017.

212  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، مصدر سابق.
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انتخابات مجالس الطلبة يف الجامعات الفلسطينية

تُنظــم انتخابــات مجالــس الطلبــة يف جامعــات الضفــة الغربيــة عــادة مــا بــني شــهري نيســان وأيــار مــن كل عــام، ويف العــام 

2017 جــرت هــذه االنتخابــات يف جامعــات الضفــة الغربيــة، وُســجل امتنــاع »الكتلــة اإلســالمية« عــن املشــاركة يف انتخابــات 

جامعــة بيــت لحــم، ويف جامعــة فلســطني التقنيــة »خضــوري«، وحصلــت »الكتلــة اإلســالمية« عــى أغلبيــة املقاعــد يف جامعــة 

بريزيــت، بينــام فــازت حركــة الشــبيبة الطالبيــة بأغلبيــة املقاعــد يف باقــي جامعــات الضفــة الغربيــة.

أمــا يف قطــاع غــزة، فلــم يتــم إجــراء أي انتخابــات ملجالــس الطلبــة يف الجامعــات، علــام بــأن انتخابــات مجالــس الطلبــة يف 

جامعــات غــزة ُمعطلــة منــذ حــدوث االنقســام العــام 2007، ومل تجــِر فعليــاً أي انتخابــات باســتثناء فــوز »الكتلــة اإلســالمية« 

بالتزكيــة يف انتخابــات الجامعــة اإلســالمية التــي جــرت العــام 2015، حيــث امتنعــت الكتــل الطالبيــة األخــرى عــن املشــاركة.

وتلقــت الهيئــة )17( شــكوى حــول قيــام األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة مبالحقــة الطلبــة عــى خلفيــة نشــاطهم الطــاليب 

يف الجامعــات، منهــم )14( شــكوى لطلبــة تــم توقيفهــم عــى خلفيــة نشــاطهم يف الكتلــة اإلســالمية.

رابعاً. انتهاك حق الفئات الضعيفة واملهمشة يف التعليم

بينــت آخــر النتائــج التــي أصدرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل انخفاضــاً يف معــدل االلتحــاق اإلجــاميل للطلبــة بريــاض األطفــال للصفــني 

البســتان والتمهيــدي معــاً، إذ بلغــت )%56.1( العــام 2016، بينــام كانــت )%57.3( يف العــام 2015، كــام بينــت النتائــج، أيضــاً، أن نســبة 

الطلبــة يف ريــاض األطفــال الحكوميــة للعــام 2016 بلغــت )%1.2( فقــط.213  وبلــغ عــدد ريــاض األطفــال الحكوميــة )105(، منهــا )92( يف 

الضفــة الغربيــة، و)13( يف قطــاع غــزة، يف حــني بلــغ العــدد اإلجــاميل لريــاض األطفــال )2391(، منهــا )1192( يف الضفــة الغربيــة، و)1199( 
يف قطــاع غــزة.  ووصــل عــدد املربيــات التابعــات للحكومــة )116( مربيــة، منهــن )97( يف الضفــة الغربيــة، و)19( يف قطــاع غــزة.214

مــن الواضــح أن نســبة االلتحــاق يف ريــاض األطفــال الحكوميــة متدنيــة جــداً، وهــذا مــرده عــدم توفــري الحكومــة بشــكل كاٍف لهــذا النــوع 

مــن نظــام التعليــم العــام الــذي نصــت عليــه املــادة رقــم )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، 

ــة أن تســعى إىل  وهــذا يشــكل فجــوة بــني الواقــع والقانــون، وأيضــاً، يشــكل انتهــاكاً ملبــدأَْي التوافــر وااللتحــاق، مــا يوجــب عــى الدول

زيــادة نســبة االلتحــاق بريــاض األطفــال؛ إمــا مــن خــالل زيــادة عــدد ريــاض األطفــال الحكوميــة ضمــن برنامــج تعليمــي يكــون مناســباً 

شــكالً وجوهــراً وجــودة لهــذه الفئــة، وإمــا تقديــم التســهيالت للقطــاع الخــاص واألهــيل لالســتثامر يف هــذا املجــال تحــت إرشاف الــوزارة، 

مبــا يضمــن املعايــري املطلوبــة لتحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة تجاوبــاً مــع مبــدأ إمكانيــة القبــول الــذي يعتــرب أحــد املبــادئ األساســية 

لعمليــة التعليــم.

ــة، فقــد  ــة فقــط مــن مجمــوع الطلب ــة عــن واحــد يف املئ ــة يف املــدارس الحكومي ــد نســبة املندمجــني مــن األشــخاص ذوي اإلعاق وال تزي

أظهــرت البيانــات اإلحصائيــة التــي أصدرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام الــدرايس 2016-2017، أن عــدد الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة 

امللتحقــني يف املــدارس الحكوميــة قــد بلــغ )8074( طالبــاً وطالبــة، منهــم )5350( يف الضفــة الغربيــة، و)2724( يف قطــاع غــزة، كــام ســجلت 
النتائــج أنــه ال يوجــد طلبــة مــن ذوي اإلعاقــة ملتحقــون بالفــروع املهنيــة.215

وتوفــر مــا نســبته )%61.8( مــن املــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة مراحيــض خاصــة لــذوي اإلعاقــة، و)%72.4( مــن مــدارس قطــاع 

213  وزارة الرتبية والتعليم العايل، دولة فلسطني، نظام املتابعة والتقييم للخطة االسرتاتيجية الثالثة 2014-2019، تقرير املتابعة والتقييم للعام 2016.

214  تم الحصول عى البيانات املتعلقة برياض األطفال من خالل مراسلة وزارة الرتبية والتعليم العايل بتاريخ 2018/01/03.

215  وزارة الرتبية والتعليم العايل، مرجع سابق.
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غــزة الحكوميــة توفــر مراحيــض خاصــة لــذوي اإلعاقــة.  و)%49.9( مــن املــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة، و)%74.5( مــن مــدارس 

قطــاع غــزة، توفــر منحــدرات خاصــة لــذوي اإلعاقــة.

خامساً. قصور املنهاج املدريس يف التعليم عى حقوق اإلنسان

مل يتــم أي تطويــر عــى الوثيقــة املرجعيــة لتطويــر املناهــج الوطنيــة، التــي أعدتهــا اللجنــة املصغــرة لتطويــر املناهــج، وصــدرت مســودتها 

النهائيــة يف شــهر أيــار مــن العــام 2016، حيــث مل يتــم اإلعــالن عنهــا بشــكل رســمي للمختصــني والجمهــور.216  ويخضــع املنهــاج املــدريس 

لعمليــة تحديــث بــدأت بطــرح منهــاج جديــد للعــام الــدرايس 2016-2017، للصفــوف مــن األول وحتــى الرابــع األســايس، ومنهــاج جديــد 

للعــام الــدرايس 2017-2018، للصفــوف مــن الخامــس وحتــى الصــف الحــادي عــرش، وســتتم مراجعــة املناهــج التــي تــم تحديثهــا مــن 
خــالل تعاقــد وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــع عــدد مــن أصحــاب الخــربة واالختصــاص يف هــذا الشــأن.217

ــوق  ــادئ حق ــه مب ــة إىل تضمين ــطيني بحاج ــاج الفلس ــام زال املنه ــادات، ف ــن االنتق ــد م ــام، العدي ــكل ع ــدريس، بش ــاج امل ــه للمنه ويوج

اإلنســان وعكســها قيميــاً بشــكل واضــح وســلس ومعــرب، كــاّمً ونوعــاً، يف الكتــب املدرســية املقــررة، باعتبارهــا تربيــة »قيميــة«، وليســت 

»معرفيــة« فقــط، والعمــل عــى تحييــد املضامــني املنافيــة لحقــوق اإلنســان، أو التــي تتضمــن تنميطــاً لصــورة املــرأة يف الكتــب املدرســية، 

وضــامن تناســق وانســجام وترابــط كامــل بــني الكتــب املدرســية املقــررة للمراحــل كافــة يف الجانــب املتعلــق بالتعليــم والرتبيــة عــى حقــوق 

اإلنســان يف املنهــاج املــدريس، حيــث إن املنهــاج املــدريس يلعــب دوراً رئيســاً يف تشــكيل ثقافــة جمعيــة، ويف عمليــة تغيــري أمنــاط الســلوك 

وبنــاء القيــم، لذلــك يُعــول عليــه كثــرياً يف إعــادة تشــكيل املجتمــع وتوجيهــه نحــو الغايــات املرجــوة مــن التعليــم والرتبيــة عــى حقــوق 

اإلنســان، واملتمثلــة أساســاً يف صــون الكرامــة اإلنســانية واحرتامهــا، والحريــة، واملســاوة وعــدم التمييــز، واحــرتام التنــوع واالختــالف.

2-2-4-3. الشكاوى التي تلقتها الهيئة عى انتهاك الحق يف التعليم

تلقــت الهيئــة )15( شــكوى تضمنــت اّدعــاءات بانتهــاكات للحــق يف التعليــم عــى عــدد مــن املؤسســات والــوزارات، منهــا )13( شــكوى 

يف الضفــة الغربيــة، توزعــت مبعــدل )6( شــكاوى عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، و)3( شــكاوى عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة، و)1( 

شــكوى عــى وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، و)1( شــكوى عــى جهــاز املخابــرات، و)2( شــكوى عــى الجامعــات.  وكان يف قطــاع غــزة 

)2( شــكوى ذات عالقــة باألنشــطة الطالبيــة.

216  اجتامع مع ثروت زيد، الوكيل املساعد للشؤون التعليمية، ومدير مركز تطوير املناهج، بتاريخ 2017/09/26، يف مقر الوزارة يف رام الله.

217  اجتامع مع ثروت زيد، مرجع سابق.
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الشكل رقم )04(: الشكاوى عى انتهاك الحق يف التعليم

توزعــت طبيعــة الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف توفــري مدرســني قادريــن عــى التعامــل مــع طــالب مــن ذوي اإلعاقــة )1( شــكوى، وتوفــري 

وســيلة نقــل لطــالب يقطنــون يف مناطــق نائيــة )3( شــكاوى، وتوفــري وســيلة نقــل لطــالب مــن ذوي اإلعاقــة )3( شــكاوى، وإعفــاء مــن 

رســوم مدرســية )1( شــكوى، و)3( شــكاوى تتعلــق بالحريــات األكادمييــة، منهــا )2( شــكوى يف قطــاع غــزة وواحــدة يف الضفــة الغربيــة، و)2( 

شــكوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم العــايل.

الشكل رقم )05(: توزيع شكاوى انتهاك الحق يف التعليم
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 مÇÇÇع التعامÇÇÇل علÇÇÇى قÇÇÇادرین مدرسÇÇÇین تÇÇÇوفیر فÇÇÇي الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى طبیعÇÇÇة توزعÇÇÇت
 نائیÇÇÇة منÇÇÇاطق فÇÇÇي یقطنÇÇÇون لطÇÇÇالب نقÇÇÇل وسÇÇÇیلة وتÇÇÇوفیر شÇÇÇكوى، )1( اإلعاقÇÇÇة ذوي مÇÇÇن بطÇÇÇال

 رسÇÇÇوم مÇÇÇن وإعفÇÇÇاء شÇÇÇكاوى، )3( اإلعاقÇÇÇة ذوي مÇÇÇن لطÇÇÇالب نقÇÇÇل وسÇÇÇیلة وتÇÇÇوفیر وى،اشÇÇÇك )3(
 فÇÇÇÇÇي شÇÇÇÇÇكوى )2( منھÇÇÇÇÇا ،األكادیمیÇÇÇÇÇة بالحریÇÇÇÇÇات تتعلÇÇÇÇÇق وىاشÇÇÇÇÇك )3و( شÇÇÇÇÇكوى، )1( مدرسÇÇÇÇÇیة
 التعلÇÇÇÇیم مواصÇÇÇÇلة فÇÇÇÇي بÇÇÇÇالحق تتعلÇÇÇÇق شÇÇÇÇكوى )2و( الغربیÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي وواحÇÇÇÇدة غÇÇÇÇزة قطÇÇÇÇاع
 العالي.

 
 ): توزیع شكاوى انتھاك الحق في التعلیم05الشكل رقم (

 
 

 بÇÇÇالحق مباشÇÇÇرة عالقÇÇÇة ذات المواطنÇÇÇون قÇÇÇدمھا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى مÇÇÇن األكبÇÇÇر الكÇÇÇم أن المالحÇÇÇظ مÇÇÇن
 ،التعلÇÇÇÇیم بجÇÇÇÇودة أساسÇÇÇÇي بشÇÇÇÇكل وتتعلÇÇÇÇق والمھمشÇÇÇÇة، الفقیÇÇÇÇرة للفئÇÇÇÇات وبخاصÇÇÇÇة ،التعلÇÇÇÇیم فÇÇÇÇي

 إعمÇÇÇال فÇÇÇي ضÇÇÇعف وجÇÇÇود إمكانیÇÇÇة علÇÇÇى یؤشÇÇÇر قÇÇÇد وھÇÇÇذا ،التحتیÇÇÇة وبنیتÇÇÇھ ووفرتÇÇÇھ، وكفایتÇÇÇھ،
 تÇÇÇوفیر علÇÇÇى أكبÇÇÇر بشÇÇÇكل العمÇÇÇل الحكومیÇÇÇة الجھÇÇÇات مÇÇÇن یتطلÇÇÇب مÇÇÇا التعلÇÇÇیم، فÇÇÇي للحÇÇÇق الدولÇÇÇة
 .وبخاصة للفئات األكثر تھمیشاً  ،نللمواطنی الحق ھذا وإعمال

 
 لموضÇÇÇوع معالجتھÇÇÇا إمÇÇÇا بحكÇÇÇم مرضÇÇÇیة، ،عÇÇÇام بشÇÇÇكل ،الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الÇÇÇردود طبیعÇÇÇة كانÇÇÇت

 وزارة حÇÇÇرص یعكÇÇÇس وھÇÇÇذا والقÇÇÇوانین، األنظمÇÇÇةإلÇÇÇى  معھÇÇÇا التعامÇÇÇل فÇÇÇي اسÇÇÇتنادھا أو الشÇÇÇكوى،
 وأیضÇÇاً  الھیئÇÇة، مÇÇن تصÇÇلھا التÇÇي الشÇÇكاوى متابعÇÇة علÇÇى خÇÇاص، بشÇÇكل العÇÇالي، والتعلÇÇیم التربیÇÇة
 نطÇÇÇاق فÇÇÇي موضÇÇÇوع مÇÇÇن ثÇÇÇرأكإلÇÇÇى  یمتÇÇÇد الÇÇÇذي والھیئÇÇÇة الÇÇÇوزارة بÇÇÇین مÇÇÇا التعÇÇÇاون مÇÇÇدى یعكÇÇÇس
 المؤسستین. عمل

 
 التعلیم في الحق لتعزیز المتخذة اتجراءواإل والتدابیر السیاسات .2-2-4-4

 ذات الرسÇÇÇÇمیة الجھÇÇÇÇات اتخÇÇÇÇذتھا التÇÇÇÇي اتجÇÇÇÇراءواإل والتÇÇÇÇدابیر السیاسÇÇÇÇات البنÇÇÇÇد، ھÇÇÇÇذا یرصÇÇÇÇد
 التعلیم. في الحق حمایة بھدف العالقة
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 التعلÇÇÇÇیم مواصÇÇÇÇلة فÇÇÇÇي بÇÇÇÇالحق تتعلÇÇÇÇق شÇÇÇÇكوى )2و( الغربیÇÇÇÇة، الضÇÇÇÇفة فÇÇÇÇي وواحÇÇÇÇدة غÇÇÇÇزة قطÇÇÇÇاع
 العالي.

 
 ): توزیع شكاوى انتھاك الحق في التعلیم05الشكل رقم (

 
 

 بÇÇÇالحق مباشÇÇÇرة عالقÇÇÇة ذات المواطنÇÇÇون قÇÇÇدمھا التÇÇÇي الشÇÇÇكاوى مÇÇÇن األكبÇÇÇر الكÇÇÇم أن المالحÇÇÇظ مÇÇÇن
 ،التعلÇÇÇÇیم بجÇÇÇÇودة أساسÇÇÇÇي بشÇÇÇÇكل وتتعلÇÇÇÇق والمھمشÇÇÇÇة، الفقیÇÇÇÇرة للفئÇÇÇÇات وبخاصÇÇÇÇة ،التعلÇÇÇÇیم فÇÇÇÇي

 إعمÇÇÇال فÇÇÇي ضÇÇÇعف وجÇÇÇود إمكانیÇÇÇة علÇÇÇى یؤشÇÇÇر قÇÇÇد وھÇÇÇذا ،التحتیÇÇÇة وبنیتÇÇÇھ ووفرتÇÇÇھ، وكفایتÇÇÇھ،
 تÇÇÇوفیر علÇÇÇى أكبÇÇÇر بشÇÇÇكل العمÇÇÇل الحكومیÇÇÇة الجھÇÇÇات مÇÇÇن یتطلÇÇÇب مÇÇÇا التعلÇÇÇیم، فÇÇÇي للحÇÇÇق الدولÇÇÇة
 .وبخاصة للفئات األكثر تھمیشاً  ،نللمواطنی الحق ھذا وإعمال

 
 لموضÇÇÇوع معالجتھÇÇÇا إمÇÇÇا بحكÇÇÇم مرضÇÇÇیة، ،عÇÇÇام بشÇÇÇكل ،الھیئÇÇÇة تلقتھÇÇÇا التÇÇÇي الÇÇÇردود طبیعÇÇÇة كانÇÇÇت

 وزارة حÇÇÇرص یعكÇÇÇس وھÇÇÇذا والقÇÇÇوانین، األنظمÇÇÇةإلÇÇÇى  معھÇÇÇا التعامÇÇÇل فÇÇÇي اسÇÇÇتنادھا أو الشÇÇÇكوى،
 وأیضÇÇاً  الھیئÇÇة، مÇÇن تصÇÇلھا التÇÇي الشÇÇكاوى متابعÇÇة علÇÇى خÇÇاص، بشÇÇكل العÇÇالي، والتعلÇÇیم التربیÇÇة
 نطÇÇÇاق فÇÇÇي موضÇÇÇوع مÇÇÇن ثÇÇÇرأكإلÇÇÇى  یمتÇÇÇد الÇÇÇذي والھیئÇÇÇة الÇÇÇوزارة بÇÇÇین مÇÇÇا التعÇÇÇاون مÇÇÇدى یعكÇÇÇس
 المؤسستین. عمل

 
 التعلیم في الحق لتعزیز المتخذة اتجراءواإل والتدابیر السیاسات .2-2-4-4

 ذات الرسÇÇÇÇمیة الجھÇÇÇÇات اتخÇÇÇÇذتھا التÇÇÇÇي اتجÇÇÇÇراءواإل والتÇÇÇÇدابیر السیاسÇÇÇÇات البنÇÇÇÇد، ھÇÇÇÇذا یرصÇÇÇÇد
 التعلیم. في الحق حمایة بھدف العالقة
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مــن املالحــظ أن الكــم األكــرب مــن الشــكاوى التــي قدمهــا املواطنــون ذات عالقــة مبــارشة بالحــق يف التعليــم، وبخاصــة للفئــات الفقــرية 

واملهمشــة، وتتعلــق بشــكل أســايس بجــودة التعليــم، وكفايتــه، ووفرتــه، وبنيتــه التحتيــة، وهــذا قــد يــؤرش عــى إمكانيــة وجــود ضعــف يف 

إعــامل الدولــة للحــق يف التعليــم، مــا يتطلــب مــن الجهــات الحكوميــة العمــل بشــكل أكــرب عــى توفــري وإعــامل هــذا الحــق للمواطنــني، 

وبخاصــة للفئــات األكــر تهميشــاً.

كانــت طبيعــة الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة، بشــكل عــام، مرضيــة، بحكــم إمــا معالجتهــا ملوضــوع الشــكوى، أو اســتنادها يف التعامــل معهــا 

ــم العــايل، بشــكل خــاص، عــى متابعــة الشــكاوى التــي تصلهــا مــن  ــة والتعلي ــني، وهــذا يعكــس حــرص وزارة الرتبي إىل األنظمــة والقوان

الهيئــة، وأيضــاً يعكــس مــدى التعــاون مــا بــني الــوزارة والهيئــة الــذي ميتــد إىل أكــر مــن موضــوع يف نطــاق عمــل املؤسســتني.

2-2-4-4. السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لتعزيز الحق يف التعليم

يرصد هذا البند، السياسات والتدابري واإلجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية ذات العالقة بهدف حامية الحق يف التعليم.

أوالً. السياسات واإلجراءات والتدابري 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،218 أفــادت الــوزارة بأنــه مــن أبــرز السياســات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا، فيــام يتعلــق بتوفــري التعليــم للجميــع، 

وبخاصــة للفئــات الضعيفــة واملهمشــة، هــي اعتــامد خطــط وبرامــج تطويريــة وموازنــة ذات حساســية للنــوع االجتامعــي، والرتكيــز عــى 

النــوع االجتامعــي يف إعــداد املناهــج، وتنفيــذ تدريبــات ملســتويات مختلفــة للموظفــني يف مجــال مناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع 

االجتامعــي، كــام قامــت الــوزارة بإعــداد دليــل تدريبــي للتعامــل مــع العنــف املــدريس القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

وفيــام يخــص تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــد أفــاد رد الــوزارة بأنهــا تبنــت سياســة التعليــم الجامــع يف فلســطني، ومتــت ترجمتهــا إىل 

خطــط اســرتاتيجية قابلــة للتنفيــذ يف العــام 2017، بالرشاكــة مــع القطاعــات كافــة، التــي تعمــل مــع ذوي اإلعاقــة، وتــم تطويــر العمــل 

يف امتحــان الثانويــة العامــة، مبــا يتناســب وقــدرات الطلبــة ذوي اإلعاقــة الــذي يتقدمــون لالمتحــان مــن خــالل تقديــم املواءمــات التــي 

تتناســب وقدراتهــم.

ــم،  ــات التعل ــل صعوب ــة مث ــات الخفيف ــن اإلعاق ــون م ــن يعان ــة الذي ــا اســتيعاب الطلب ــي مهمته ــم التوســع يف غــرف املصــادر الت ــام ت ك

واإلعاقــات الذهنيــة البســيطة أو الســمعية، أو البرصيــة، أو الحركيــة، وعملــت الــوزارة خــالل العــام 2017، عــى مواصلــة تقديــم التعليــم 

لنــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وزيــادة عــدد مراكــز محــو األميــة، ومراكــز التعليــم املــوازي للمترسبــني مــن املــدارس.

ــا تعمــل عــى  ــوزارة بحســب ردهــا، أنه ــادت ال ــد أف ــم العــام، فق ــة والتعلي ــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبي ــون رق ــرار بقان ــاً بالق التزام

التوســع يف التعليــم قبــل املــدريس )مرحلــة ريــاض األطفــال(، وزيــادة نســبة األطفــال امللتحقــني بهــذه املرحلــة، وبخاصــة الصــف األخــري 

منهــا، وأطلقــت الــوزارة دليــالً موحــداً ملربيــات ريــاض األطفــال.

ويف ســبيل تحســني نوعيــة التعليــم العــام، فقــد أشــارت الــوزارة يف ردهــا إىل أنــه قــد تــم إقــرار القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن 

الرتبيــة والتعليــم العــام، وقامــت الهيئــة، يف حينــه، بتقديــم مالحظاتهــا عــى مســودة املــرشوع التــي تركــزت عــى رضورة االلتــزام مبجانيــة 

التعليــم العــام، والنــص بشــكل رصيــح عــى حريــة االعتقــاد والتــداول الحــر لأفــكار، والحــق يف الــرأي والتعبــري، واحــرتام وحاميــة التنــوع 

الثقــايف والفكــري لأفــراد واملجموعــات، واملســاواة وعــدم التمييــز، وحقــوق األقليــات، وتعزيــز املســاواة، وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص، 

وإلغــاء أشــكال التمييــز يف التعليــم كافــة، وحظــر العنــف )الجســدي، والنفــي، واملعنــوي( يف املــدارس، واملعاقبــة عليــه.

ووافــق مجلــس الــوزراء عــى مســودة مــرشوع قــرار بقانــون بشــأن التعليــم العــايل، وتــم تنســيبه إىل الرئيــس إلصــداره حســب األصــول، 

وكانــت الهيئــة وضعــت مالحظاتهــا عــى املســودة موصيــة بــرورة أن يشــتمل القــرار بقانــون عــى تحديــد ألهــداف التعليــم العــايل يف 

حاميــة الكرامــة اإلنســانية وصونهــا، واحــرتام التعدديــة واملســاوة، وحاميــة امللكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف، وتعزيــز القيــم الروحيــة 

218  رسالة وزارة الرتبية والتعليم العايل الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2018/01/24.
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واألخالقيــة، وإعطــاء مســاحة أوســع لحريــة الفكــر والوجــدان، وأن يتضمــن القــرار بقانــون تحديــداً للخطــوط العامــة للمعايــري الواجــب 

اتّباعهــا يف منــح الرتاخيــص للربامــج األكادمييــة يف مؤسســات التعليــم العــايل، ورضورة تحديــد كيفيــة تشــكيل وعضويــة مجلــس التعليــم 

العــايل.

وبحســب مــا جــاء يف رد الــوزارة، فإنهــا أنهــت، خــالل العــام 2017، تطويــر جميــع مناهــج املســارات األكادمييــة للصفــوف )5-11(، وتطويــر 

نظــام الثانويــة العامــة »اإلنجــاز«؛ وهــو النظــام الجديــد المتحــان الثانويــة العامــة، وتطويــر برامــج النشــاط الحــر، واعتــامد برامــج لتطويــر 

التعلــم اإللكــرتوين ورقمنــة التعليــم، واســتمرت الــوزارة يف دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام للصفــوف )7-9(، وتــم اعتــامد 

مســار مهنــي وتطبيقــي للصــف العــارش.

ثانياً. السياسات واإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل تعميم التعليم املهني والتقني ودعمه

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول الجهــود املبذولــة يف تعميــم التعليــم املهنــي والتقنــي، 

فقــد قامــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، خــالل العــام 2017، بدمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام يف الصفــوف مــن )7-

9(، وافتتــاح 55 شــعبة جديــدة للصــف العــارش املهنــي يف مــدارس التعليــم العــام، وتوســيع مدرســة الخليــل الصناعيــة، وتأهيــل مدرســة 

العــروب الزراعيــة، وتوســعة مدرســة ســيلة الظهــر الصناعيــة، وبــدء إنشــاء كل مــن مدرســتي عرابــة الزراعيــة ورام اللــه املهنيــة الجديدتــني، 

وتوســعة مدرســة نابلــس الصناعيــة، ومتابعــة تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء املتعلــق بدمــج كليتــي العــروب الزراعيــة ورام اللــه التقنيــة يف 

جامعــة خضــوري، واســتحداث العديــد مــن الربامــج والتخصصــات الجديــدة يف العديــد مــن املــدارس املهنيــة، وإطــالق عــدد مــن برامــج 

التلمــذة املهنيــة والتعليــم املرتبــط بالعمــل يف بعــض املــدارس املهنيــة.

ثالثاً. السياسات واإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل اإلنفاق عى التعليم وتوفري بيئة تعليمية مناسبة

ــاميل  ــن إج ــبته %20.7 م ــا نس ــام 2017 )894,915,530$(، أي م ــة للع ــة العام ــن املوازن ــايل م ــم الع ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــكل حص تُش

النفقــات العامــة، منهــا )729,725,641$( كموازنــة تشــغيلية، و)165,189,889$( موازنــة تطويريــة، ويالحــظ هنــا مــدى انخفــاض قيمــة 

النفقــات التطويريــة قياســاً مبــا تحتاجــه البنيــة التحتيــة لقطــاع التعليــم بشــقية العــام والعــايل.

وتعتمــد مخصصــات مراكــز املســؤولية يف املوازنــة عــى قــدرة الحكومــة عــى توفــري املــال، وليــس بنــاء عــى االحتياجــات، وهــذا بالطبــع 

ــدارس  ــة يف امل ــة التحتي ــد أن البني ــوال، فنج ــن أم ــا م ــص له ــا يخص ــن م ــل ضم ــي تعم ــايل، الت ــم الع ــة والتعلي ــى وزارة الرتبي ــق ع ينطب

الحكوميــة، ال تلبــي، يف كثــري مــن األحيــان، الحــد األدىن مــن الحفــاظ عــى 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 

عــى صحــة الطالــب، كذلــك قلــة عــدد املــدارس التــي تســتجيب بنيتهــا التحتيــة الحتياجــات الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، كذلــك مــن قلــة 

عــدد ريــاض األطفــال الحكوميــة، التــي ال تصــل نســبتها إىل )%5( مــن مجمــل عــدد ريــاض األطفــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  كــام 

تعتمــد املــدارس يف بعــض نفقاتهــا التشــغيلية عــى مــا تفرضــه مــن رســوم )تربعــات( عــى الطلبــة يف بدايــة العــام الــدرايس، وعــى عوائــد 

تلزيــم الكافيرتيــا )املقاصــف(، وعــى بعــض التربعــات التــي يقدمهــا أوليــاء أمــور الطلبــة وغريهــم.

2-2-4-5. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التعليم

يرصــد هــذا البنــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الرســمية املختصــة، ملســاءلة ومحاســبة املســؤولني عــن انتهــاكات الحــق يف التعليــم، 

وذلــك بتقســيم إجــراءات املســاءلة واملحاســبة املمكنــة إىل: املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة، املســاءلة واملحاســبة السياســية.

أوالً. املساءلة واملحاسبة اإلدارية

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول املســاءلة واملحاســبة للمســؤولني عــن انتهــاكات للحــق 

ــي  ــر الصباح ــى التأخ ــة ع ــا )33( مخالف ــني، منه ــوبة للموظف ــات منس ــق ملخالف ــة تحقي ــوايل )116( لجن ــكيل ح ــم تش ــد ت ــم، فق التعلي

والغيــاب املتكــرر، و)14( مخالفــة عــى اســتخدام أســلوب الــرب بحــق الطلبــة، و)12( مخالفــة عــى االمتنــاع عــن أداء الواجــب، و)10( 
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ــة، و)5( مخالفــات عــى اإلســاءة عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)3( مخالفــات عــى التحــرش  مخالفــات عــى التلفــظ بألفــاظ نابي

ــر وثائــق رســمية، و)38( مخالفــات أخــرى. الجنــي، و)1( مخالفــة عــى تزوي

توصيات

من خالل ما تم استعراضه من واقع الحق يف التعليم، فإن الهيئة تويص باآليت:

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة، الخاصــة بالحــق يف التعليــم بشــقية 	 

العــام والعــايل، مــع مــا وقّعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــع مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بزيــادة املــوارد املاليــة املخصصــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وتحديــداً البنــد املتعلــق بالنفقــات 	 

التطويريــة، مــا ميّكــن الــوزارة مــن تحســني جــودة ونوعيــة ومخرجــات العمليــة التعليميــة، وتنفيــذ الربامــج املتعلقــة مبحــو األميــة 

وتعليــم الكبــار، ودمــج مرحلــة الرتبيــة مــا قبــل املدرســية يف البنيــة التعليميــة العامــة؛ تنفيــذاً ملــا نــص القــرار بقانــون بشــأن الرتبيــة 

ــوف  ــل الصف ــاظ داخ ــن االكتظ ــد م ــدس، للح ــة الق ــزة، ويف مدين ــاع غ ــة يف قط ــدة، وبخاص ــدارس جدي ــاء م ــام، وبن ــم الع والتعلي

املدرســية، وتجهيــز املختــربات واملكتبــات العلميــة الالزمــة، وتوفــري العــدد الــكايف مــن املدرســني واملرشــدين النفســيني واالجتامعيــني.

ــوق 	  ــة لحق ــني املنافي ــد املضام ــل عــى تحيي ــد، والعم ــدريس الجدي ــاج امل ــة املنه ــايل مبراجع ــم الع ــة والتعلي ــام وزارة الرتبي رضورة قي

اإلنســان يف الكتــب املدرســية، وضــامن تناســق وانســجام وترابــط كامــل بــني الكتــب املدرســية املقــررة للمراحــل كافــة يف الجانــب 

ــة عــى حقــوق اإلنســان يف املنهــاج املــدريس. ــم والرتبي ــق بالتعلي املتعل

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة الفلســطينية لدمــج وزيــادة أعــداد 	 

الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف العمليــة التعليميــة، مــن خــالل تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم، إســوة بباقــي الطلبــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى تعزيــز جهــود تعميــم التعليــم اإللزامــي ورفــع معــدالت االلتحــاق يف املرحلــة الثانويــة مــن الفئــات االجتامعيــة، 

وبخاصــة اإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم الواقــع والقانــون.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وبالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة، بعمــل حمــالت توعويــة مســتمرة 	 

ــة واملســاءلة وعكســها بجــودة  ــك ســعياً إىل تحســني 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 أي جهــة أخــرى ذات اختصــاص، مــا يســاعد عــى تحســني أداء الحكومــة يف 

إعــامل الحــق يف التعليــم.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بتوفــري الحاميــة للطلبــة والســلك التعليمــي يف القــدس الرشقيــة، واملناطــق املصنفــة »ج«، مــن 	 

اعتــداءات االحتــالل اإلرسائيــيل، ورضورة قيامهــا باملنــارصة والتوعيــة حــول االعتــداءات اإلرسائيليــة بحــق العمليــة التعليميــة ككل.

ــة، واملختصــني بالصحــة النفســية يف املــدارس؛ 	  ــني يف التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاق ــادة املختصــني باإلرشــاد، واملؤهل رضورة زي

وذلــك لتعزيــز جوانــب الصحــة النفســية، وزيــادة إدمــاج ذوي اإلعاقــة يف املــدارس، والحــد مــن التــرسب مــن املــدارس، وتقليــل نســبة 

العنــف فيهــا.
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القسم الثالث
تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة 

لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

3. تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان فيما 
يتعلق بالشكاوى

ــة فلســطني،  ــة التابعــة لدول ــة واملدني ــا مــع املؤسســات األمني ــاكات املختلفــة، وتقــوم مبتابعته ــة الشــكاوى املتعلقــة باالنته تتلقــى الهيئ

كــام متــارس الهيئــة دورهــا بالرقابــة عــى مراكــز اإلصــالح والتأهيــل »الســجون«، وأماكــن التوقيــف واالحتجــاز التابعــة لأجهــزة األمنيــة يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــوم بتفقــد دور الرعايــة واإليــواء والحاميــة الخاصــة بالفئــات الضعيفــة كاألحــداث واملــرأة. يعالــج هــذا 

البــاب وضــع حقــوق املواطــن الفلســطيني مــن واقــع الشــكاوى وزيــارات الســجون وأماكــن التوقيــف خــالل العــام 2017. ويحتــوي عــى 

فصلــني، الفصــل األول: يتعلــق بتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا. والفصــل الثــاين: يتنــاول دور الهيئــة يف مراقبــة أوضــاع مراكــز االحتجــاز.

3-1. دور الهيئة يف تلقي ومتابعة شكاوى املواطنني

3-1-1. توزيع الشكاوى بني الضفة الغربية وقطاع غزة

توزعــت الشــكاوى الـــ )2660( شــكوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــى النحــو التــايل: )1554( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)1106( شــكاوى يف 

قطــاع غــزة. يف حــني توزعــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2016 عــى النحــو التــايل: )1489( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

و)1196( شــكوى يف قطــاع غــزة. أمــا خــالل العــام 2015 فقــد كان توزيــع الشــكاوى عــى النحــو التــايل: )1730( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

)1295( شــكوى يف قطــاع غــزة. وباملقابــل خــالل العــام 2014 كانــت اإلحصائيــات عــى النحــو التــايل: )1744( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

و)1507( شــكاوى يف قطــاع غــزة. أمــا العــام 2013 فتلقــت الهيئــة )3409( شــكوى، مــن بينهــا )2000( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)1409( 

شــكوى يف قطــاع غــزة.
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الشكل رقم )01( توزيع الشكاوى )الضفة الغربية وقطاع غزة(

غزةالضفة عدد الشكاوىالعام

2017266015541106

2016268514891196

2015302517301295

2014325117441507

2013340920001409

مــام ســبق يظهــر بــأن نســبة التوزيــع للشــكاوى بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفقــاً للعــدد اإلجــاميل للشــكاوى بقيــت متقاربــة تــرتاوح 

بــني %54 -%58 يف الضفــة الغربيــة. و%42-%46 يف قطــاع غــزة.

3-1-2. تصنيف الشكاوى حسب الجهات العامة املشتىك عليها  

ــة(، واملؤسســات  ــوزارات املختلف ــوزراء وال ــس ال ــة وتشــمل )مجل ــات الوزاري ــب الرئاســة، الجه ــة: وتضــم كال مــن: مكت ــات املدني ا. الجه

العامــة غــري الوزاريــة، وتشــمل كل دائــرة حكوميــة ال تتبــع لــوزارة مــن حيــث اإلرشاف والرقابــة واملســاءلة، والجهــات القضائيــة والتــي 

بدورهــا تشــمل )مجلــس القضــاء األعــى والنيابــة العامــة(، والهيئــات املحليــة، ويبلــغ عــدد الشــكاوى املدنيــة خــالل العــام 2017 يف الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة )756( شــكوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويف هــذا املجــال تقــدر نســبة الشــكاوى املدنيــة )%28( مــن إجــاميل 

عــدد الشــكاوى والبالــغ )2660( شــكوى. أمــا يف العــام 2016 فقــد كان عــدد الشــكاوى املدنيــة )769( شــكوى، وتقــدر نســبة الشــكاوى 

املدنيــة )%29( مــن عــدد الشــكاوى اإلجــاميل والبالــغ 2685 شــكوى.

ب. الجهــات األمنيــة: وتضــم األجهــزة األمنيــة العاملــة يف فلســطني وتشــمل: الرشطــة املدنيــة، والتــي تحــوي عــدد مــن التقســيامت بــني 

ــة،  ــرات العام ــاز املخاب ــة األخــرى كجه ــزة األمني ــل. واألجه ــز اإلصــالح والتأهي ــة ملراك ــة واإلدارة العام ــة، املباحــث الجنائي املباحــث العام

ــوات حــرس  ــة املشــرتكة، وق ــوة األمني ــي والق ــن الوطن ــة العســكرية، واألم ــات الطبي ــايئ، واالســتخبارات العســكرية، والخدم ــن الوق واألم

ــاً تــم انشــاء جهــاز  الرئاســة، وهيئــة التنظيــم واإلدارة، والنيابــة العســكرية يف الضفــة الغربيــة. وقــوات األمــن الداخــيل والرشطــة وحديث

ــبة  ــت نس ــد بلغ ــام 2017، وق ــالل الع ــكوى خ ــة )1904( ش ــا الهيئ ــي تلقته ــة الت ــكاوى األمني ــدد الش ــغ ع ــزة. بل ــاع غ ــرات يف قط مخاب

الشــكاوى األمنيــة )%72( مــن اجــاميل عــدد الشــكاوى البالــغ )2660( شــكوى. يف حــني بلــغ عــدد الشــكاوى األمنيــة )1916( شــكوى خــالل 

العــام 2016 وكانــت نســبة الشــكاوى األمنيــة وفقــاً لعــدد الشــكاوى اإلجــاميل لــذات العــام )%71(، وبهــذا الصــدد لوحــظ ارتفــاع نســبة 

الشــكاوى األمنيــة خــالل العــام 2017 باملقارنــة مــع العــام الســابق.
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الشكل رقم )02( الشكاوى حسب تصنيفها

3-1-3. شكاوى الفئات املستضعفة

تلقــت الهيئــة العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل الفئــات املســتضعفة، ســواء تقدمــت بالشــكاوى بنفســها او عــرب ذويهــا نيابــة عنهــا وتتمثــل 

هــذه الفئــات يف األطفــال، النســاء واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، وقــد كانــت الشــكاوى املقدمــة منهــم عــى النحــو التــايل:

3-1-3-1. شكاوى األطفال الواردة للهيئة

بلغــت عــدد شــكاوى األطفــال الــواردة للهيئــة )204( شــكوى، يف حــني كان عــدد الشــكاوى )230( شــكوى خــالل العــام 2016 ، وكانــت 

)206( خــالل العــام 2015 ، وقــد كان توزيعهــا خــالل العــام 2017 عــى النحــو التــايل: 

الشكل رقم )03(  شكاوى االطفال مصنفة وفقا آللية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفةاألطفال

24140164أطفال عن أنفسهم

271340قدمت نيابة عنهم

51153204املجموع

الشكل رقم )04( شكاوى االطفال مصنفة حسب الحقوق املنتهكة مناطقيا

شكاوى األطفال 

غزةالضفةالفرع

00االعتداء عى املشاركني

30توافر التطعيامت

32توافر الخدمات الصحية املناسبة

34املسؤولية عن االخطاء الطبية

463احرتام حقوق النزالء

819االحتجاز التعسفي

29الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

113	
	

) شكوى 1904انشاء جھاز مخابرات في قطاع غزة. بلغ عدد الشكاوى األمنیة التي تلقتھا الھیئة (
) 2660) من اجمالي عدد الشكاوى البالغ (%72، وقد بلغت نسبة الشكاوى األمنیة (2017خالل العام 

وكانت نسبة الشكاوى  2016الل العام ) شكوى خ1916شكوى. في حین بلغ عدد الشكاوى األمنیة (
)، وبھذا الصدد لوحظ ارتفاع نسبة الشكاوى %71لعدد الشكاوى اإلجمالي لذات العام (األمنیة وفقاً 

 بالمقارنة مع العام السابق. 2017األمنیة خالل العام 
 

 ) الشكاوى حسب تصنیفھا02( الشكل رقم

 
 

 المستضعفة الفئات شكاوى .3-1-3
 عبر او فسھابن بالشكاوى تقدمت سواء المستضعفة، الفئات قبل من الشكاوى من العدید الھیئة تلقت
 وقد الخاصة، االحتیاجات ذوي واألشخاص النساء األطفال، في الفئات ھذه وتتمثل عنھا نیابة ذویھا
 :التالي النحو على منھم المقدمة الشكاوى كانت

 

 

 . شكاوى األطفال الواردة للھیئة3-1-3-1

 شكوى) 230( الشكاوى عدد كان حین في شكوى،) 204( للھیئة الواردة األطفال شكاوى عدد بلغت
 على 2017 العام خالل توزیعھا كان وقد ، 2015 العام خالل) 206( وكانت ، 2016 العام خالل
 : التالي النحو

 الشكوى تقدیم آللیة وفقا مصنفة االطفال شكاوى)  03( رقم الشكل

 لمجموعا غزة ضفة األطفال

 164 140 24 أطفال عن أنفسھم

 40 13 27 قدمت نیابة عنھم

 204 153 51 المجموع

 

 مناطقیا المنتھكة الحقوق حسب مصنفة االطفال شكاوى) 04( رقم الشكل

   شكاوى األطفال 

 غزة الضفة الفرع
 0 0 االعتداء على المشاركین

 0 3 توافر التطعیمات

 2 3 سبةتوافر الخدمات الصحیة المنا

 4 3 المسؤولیة عن االخطاء الطبیة

 63 4 احترام حقوق النزالء

 19 8 االحتجاز التعسفي

ة الشكاوى األمنی 
72%

ة الشكاوى المدنی 
28%
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شكاوى األطفال 

غزةالضفةالفرع

30الحق بزيارة االهل

54الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

01الحق باالتصال مبحامي

00تفتيش دون مذكرة

30

03الوفاة نتيجة االهامل او الخطأ الطبي

20عدم تنفيذ قرارات املحاكم

50

010االعتداء الجسدي او املعنوي

1486التعذيب والتهديد اثناء التوقيف

28املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

22الحق يف الضامن االجتامعي

00الحق يف املواءمة

60

22الحامية من العنف واالساءة خارج االرسة

20137حامية االطفال يف نزاع مع القانون

0

Grand Total115404

3-1-3-2. شكاوى اإلناث

الشكل رقم )05( شكاوى االناث وفقا آللية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفةنساء

13087217اناث تقدمن عن أنفسهن

221234اناث قدمت نيابة عنهن

15299251املجموع
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الشكل رقم )06( شكاوى االناث مصنفة حسب الحقوق مناطقيا

شكاوى االناث

املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

التعسف يف استعامل السلطة
909تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني

909

055الحق بالسكن

الحق باالجتامع والتجمع السلمي
000االعتداء عى املشاركني

000فض تجمعات سلمية

202الحق بالتمتع ببيئة نظيفة

303الحق بالحصول عى خدمة عامة

الحق بالصحة

8614املسؤولية عن االخطاء الطبية

505توافر التطعيامت

11011توافر الخدمات الصحية املناسبة

101توافر املراكز العالجية يف املناطق النائية

الحق يف الحياة
000عقوبة االعدام

235الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبي

الحق بالضامن االجتامعي
000الحقوق املالية لذوي االرسى والشهداء

191029الحقوق املالية للفئات املهمشة

011الحق بالعمل

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

011احرتام حقوق النزالء

61521االحتجاز التعسفي

01212الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

000الحق باملعاملة عى اساس الرباءة

011الحق بزيارة االهل

145الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

448تفتيش دون مذكرة

202

112الحق بعدم التدخل بالحياة الخاصة

الحق يف التعليم
000الزامية ومجانية التعليم االسايس

202
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شكاوى االناث

املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

الحق يف التقايض

101الحق باملثول امام قاضيه الطبيعي

145الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

505عدم تنفيذ قرارات املحاكم

011

000الرتشحالحق يف املشاركة يف الحياة السياسية

134صيانة امللكيةالحق يف امللكية

حرية الحركة والتنقل
112املنع من اصدار جواز سفر

101املنع من السفر عرب املعابر

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

505التنافس النزيه يف التوظيف

000الحق باإلرضاب وفقا للقانون

202الفصل التعسفي

12113املنازعات االدارية، ترقية، تقاعد، مالية

القيــام بواجــب قانــوين او االمتنــاع عــن 

القيــام بواجــب قانــوين
291241

حرية الرأي والتعبري
101حرية الصحافة واالعالم

011حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي

حق املواطن يف السامة الجسدية

7916االعتداء الجسدي او املعنوي

12122التعذيب والتهديد اثناء التوقيف

والحاطــة  والالإنســانية  القاســية  املعاملــة 

مــة لكرا با
51116

حقوق االشخاص ذوي االعاقة

639الحق يف الضامن االجتامعي

213حقوق االشخاص ذوي االعاقة يف العمل

101

حقوق االطفال
001رعاية االطفال

033حامية األطفال يف نزاع مع القانون

011الحامية من العنف واإلصاءة خارج األرسة

حقوق املرأة

74350حامية املرأة يف نزاع مع القانون

202حامية من العنف واالساءة خارج االرسة

617حامية من العنف واالساءة داخل االرسة

عــدم الحصــول عــى الوثائــق الرســمية 

وفقــا للقــا
314

Grand Total204197401
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3-1-3-3. شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة

بلغــت عــدد شــكاوى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــواردة للهيئــة )45( شــكوى خــالل العــام 2017، يف حــني كان العــدد )47 شــكوى( خــالل 

العــام 2016، يف حــني كانــت )80( شــكوى خــالل العــام 2015، يف حــني بلغــت عــدد الشــكاوى )70( شــكوى خــالل العــام 2014، وقــد كان 

توزيعهــا خــالل العــام 2016 عــى النحــو التــايل: 

الشكل رقم )07( شكاوى االشخاص ذوي االعاقة وفقا آللية تقديم الشكاوى

املجموعغزةضفة

71118أشخاص ذوي اإلعاقة عن أنفسهم

21627قدمت نيابة عنهم

281745املجموع

الشكل رقم )08( شكاوى االشخاص ذوي االعاقة مصنفة وفقا للحقوق مناطقيا

 

املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

التعسف يف استعامل السلطة
909تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني

 909

055 الحق بالسكن

الحق باالجتامع والتجمع السلمي
000االعتداء عى املشاركني

000فض تجمعات سلمية

202 الحق بالتمتع ببيئة نظيفة

303 الحق بالحصول عى خدمة عامة

الحق بالصحة

8614املسؤولية عن االخطاء الطبية

505توافر التطعيامت

11011توافر الخدمات الصحية املناسبة

101توافر املراكز العالجية يف املناطق النائية

الحق يف الحياة
000عقوبة االعدام

235الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبي

الحق بالضامن االجتامعي
000الحقوق املالية لذوي االرسى والشهداء

191029الحقوق املالية للفئات املهمشة

011 الحق بالعمل
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املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

011احرتام حقوق النزالء

61521االحتجاز التعسفي

01212الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

000الحق باملعاملة عى اساس الرباءة

011الحق بزيارة االهل

145الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

448تفتيش دون مذكرة

 202

112 الحق بعدم التدخل بالحياة الخاصة

الحق يف التعليم
000الزامية ومجانية التعليم االسايس

 202

الحق يف التقايض

101الحق باملثول امام قاضيه الطبيعي

145الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

505عدم تنفيذ قرارات املحاكم

 011

000الرتشحالحق يف املشاركة يف الحياة السياسية

134صيانة امللكيةالحق يف امللكية

حرية الحركة والتنقل
112املنع من اصدار جواز سفر

101املنع من السفر عرب املعابر

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

505التنافس النزيه يف التوظيف

000الحق باإلرضاب وفقا للقانون

202الفصل التعسفي

12113املنازعات االدارية، ترقية، تقاعد، مالية

القيام بواجب قانوين او االمتناع عن 

القيام بواجب قانوين
 291241

حرية الرأي والتعبري
101حرية الصحافة واالعالم

011حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي

حق املواطن يف السالمة الجسدية

7916االعتداء الجسدي او املعنوي

12122التعذيب والتهديد اثناء التوقيف

51116املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة
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املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

حقوق االشخاص ذوي االعاقة

639الحق يف الضامن االجتامعي

213حقوق االشخاص ذوي االعاقة يف العمل

 101

حقوق االطفال
001رعاية االطفال

033حامية األطفال يف نزاع مع القانون

011الحامية من العنف واإلصاءة خارج األرسة 

حقوق املرأة

74350حامية املرأة يف نزاع مع القانون

202حامية من العنف واالساءة خارج االرسة

617حامية من العنف واالساءة داخل االرسة

عدم الحصول عى الوثائق الرسمية 

وفقا للقا
 314

Grand Total204197401

3-1-4. الوسائل التي تستخدمها الهيئة يف متابعة الشكاوى واملعيقات التي تواجهها

ــك الوســائل يف  ــد وردت تل ــا. وق ــات املشــتىك عليه ــع الجه ــني م ــا لشــكاوى املواطن ــة يف متابعته ــي تســتخدمها الهيئ ــوع الوســائل الت تتن

دليــل الشــكاوى املعتمــد لــدى الهيئــة. وتســتخدم الهيئــة يف متابعــة الشــكاوى: االتصــال التلفــوين، عقــد االجتامعــات، املتابعــات امليدانيــة، 

الزيــارات، املذكــرات الداخليــة، عقــد ورشــات العمــل، الرســائل الخطيــة، الرســائل الخطيــة التذكرييــة. ويصــل يف العــادة للهيئــة ردود عــى 

تلــك الوســائل، ويذكــر يف هــذا الصــدد أن تلــك الوســائل مل تتغــري عــام جــرى عليــه العمــل يف األعــوام الســابقة.

ونشري يف هذا الصدد إىل املتابعات امليدانية واملكاتبات الخطية خالل العام 2017 عى النحو التايل:

أ. التحقــق واملتابعــة امليدانيــة: تعتــرب خطــوة التحقــق واملتابعــة امليدانيــة، مــن الخطــوات الهامــة يف مجــال الشــكاوى لغــرض التأكــد مــن 

االدعــاء الــوارد يف الشــكاوى. بلــغ عــدد املتابعــات امليدانيــة مــع األجهــزة األمنيــة واملدنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )3309( متابعــة 

شــملت االتصــال الهاتفــي وعقــد االجتامعــات والزيــارة ورفــع التوصيــات. يف حــني كان عــدد املتابعــات )2507( متابعــة خــالل العــام 2016. 

ومبقارنــة هــذا العــدد مــع العــام 2015 فقــد كان مجمــوع املتابعــات امليدانيــة )2487( متابعــة يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. 

ب. املخاطبات الخطية )املكاتبات(: وّجهت الهيئة ما يقارب )2273( مخاطبة أصلية وتذكريية.

الشكل رقم )09( عدد املخاطبات والردود من االعوام )2017-2013(

عدد الردودعدد املخاطباتالعام

20172273660

20162120236

20152094524

201427181059

201326571168
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يظهــر نتيجــة مقارنــة الــردود واملخاطبــات خــالل العامــني 2017 و2016، أن هنــاك زيــادة بســيطة يف عــدد املخاطبــات األصليــة والتذكرييــة، 

يف حــني كان هنــاك زيــادة ملحوظــة يف عــدد الــردود التــي وردت عليهــا. فقــد كان عــدد املخاطبــات األصليــة والتذكرييــة )2273( مخاطبــة 

خــالل العــام 2017 ، وكانــت عــدد الــردود )660( ردا، وبالتــايل تكــون نســبة الــردود إىل املخاطبــات هــي: )%29(. أمــا خــالل العــام 2016 

فقــد ارســلت الهيئــة )1496( مخاطبــة، وكانــت عــدد الــردود 236 ردا، وبالتــايل تكــون نســبة الــردود إىل املخاطبــات هــي )%16(، ومبقارنــة 

ذلــك مــع العــام 2015، فقــد ارســلت الهيئــة )2094( رســالة وصلهــا )524( ردا، وبالتــايل تكــون النســبة بــني عــدد الرســائل األصليــة وبــني 

عــدد الــردود هــي: )%25( يف حــني كانــت خــالل العــام 2014 28%. 

وعنــد التفصيــل بخصــوص الــردود بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــد كانــت النســب عــى النحــو التــايل: حيــث أرســلت الهيئــة يف 

مكاتــب الضفــة الغربيــة )1063( مخاطبــة أصليــة وتذكرييــة، وتلقــت الهيئــة عــى تلــك املخاطبــات )644(، وقــد كانــت نســبة الــردود إىل 

املخاطبــات هــي: )%61(. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد ارســلت الهيئــة )1210( مخاطبــة أصليــة وتذكرييــة، يف حــني تلقــت عــى تلــك املخاطبــات 

)16( رداً فقــط، وبالتــايل تكــون نســبة الــردود إىل عــدد املخاطبــات هــي: )%1.3(. وهــذا يشــري إىل عــدم التعــاون الجــدي يف قطــاع غــزة.

ــة  ــام بعــض االجهــزة االمني ــي اشــارت اىل قي ــة والت ــا الهيئ ــي تلقته ــة الت ــردود الخطي ــه، وعــى الرغــم مــن ورود بعــض ال ــا أن ونشــري هن

وخاصــة جهــاز الرشطــة باتخــاذ بعــض االجــراءات بحــق بعــض افرادهــا، إال أنهــا ال زالــت تتلقــى ردوداً منطيــة وخاصــة مــن قبــل األجهــزة 

األمنيــة التــي يف الكثــري مــن األحيــان ال تجيــب عــى مطالبــات الهيئــة أو تنكــر مــا ورد يف ادعــاءات املواطنــني دون اتخــاذ أي إجــراء للتأكــد 

مــن صحــة تلــك االدعــاءات، وللتغلــب عــى ذلــك لجــأت الهيئــة إىل تضمــني املخاطبــات النصــوص القانونيــة التــي تــم انتهاكهــا إال أن ذلــك 

مل يغــري مــن األمــر شــيئاً بــل عــى العكــس مــن ذلــك اســتمرت الــردود النمطيــة، وباملقابــل تتحــدث بعــض األجهــزة األمنيــة عــن قيامهــا 

بالعديــد مــن اإلجــراءات االنضباطيــة يف حــال ثبــوت وقــوع تقصــري أو خلــل نتــج عنــه انتهــاك بحــق املواطنــني. وهــذا األمــر ليــس بالــرورة 

أن يتــم ابــالغ الهيئــة بــه، وفقــاً إلفــادة أحــد األجهــزة األمنيــة.    

أمــا يف مجــال الشــكاوى الجامعيــة، وهــي الشــكاوى التــي تصــل للهيئــة مــن عــدد مــن املواطنــني يدعــون تعرضهــم لــذات االنتهــاك، فــإن 

ــة، اعتامدهــا الكامــل عــى التحليــل  املكاتبــات إمــا أن تكــون للجهــة املنتهكــة أو للجهــة املرشفــة عليهــا. ومــا مييــز املخاطبــات الجامعي

القانــوين )مذكــرة قانونيــة(، وعــادة مــا تكــون موجهــة إىل مجلــس الــوزراء أو لرئاســة الدولــة.

3-1-5. االنتهاكات من واقع الشكاوى التي تلقتها الهيئة

3-1-5-1. أبرز أمناط االنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للهيئة يف عام 2017 مقارنة مع اعوام سابقة

2014 2015 2016 2017 االنتهاك

1635 1703 1817 2029 االعتقــال  ويشــمل  القانونيــة  اإلجــراءات  ســالمة  يف  الحــق 

والســيايس التعســفي 

1296 1288 865 898 حق املواطن يف السالمة الجسدية

700 486 297 102 ــاغليها  ــوق ش ــة وحق ــف العام ــد الوظائ ــاركة بتقل ــق يف املش الح

ــة ــبب الســالمة األمني ــل بس ــس والفص ــمل التناف ويش

206 260 254 167 حقــوق األطفــال/ املراهقــني وحاميتهــم مــن االســتغالل االجتامعي 

واالقتصــادي واإليــذاء.. الخ

200 193 169 171 التقاعس عن القيام بواجب قانوين 

182 128 118 106 التعسف يف استعامل السلطة
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2014 2015 2016 2017 االنتهاك

132 145 152 172 الحق يف التقايض

113 165 76 88 الحق يف الضامن االجتامعي 

87 96 98 100 عدم احرتام أحكام القضاء

82 106 83 91 الحق بالصحة

72 80 44 52 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                         

69 36 29 21 الحق يف الحصول عى خدمة عامة 

59 55 66 50 الحق يف امللكية 

59 33 23 29 عدم الحصول عى الوثائق الرسمية وفقاً للقانون

51 21 29 58 الحق يف التجمع السلمي

48 56 48 68 حرية التعبري عن الرأي، وحرية اإلعالم والوصول للمعلومات

26 8 25 31 الحق يف الحياة/ والوفاة أثناء التوقيف و/ أو التحقيق

25 20 21 16 الحق يف التعليم

15 10 5 3 حرية الفكر والعقيدة واالنتامء السيايس

14 3 5 13 الحق يف العمل

8 5 15 9 الحق يف التمتع ببيئة نظيفة

8 4 8 14 الحق يف السكن 

6 0 2 1 الحق يف حرية إنشاء الجمعيات والنقابات واالنضامم إليها

4 2 2 6 استغالل املنصب

3 2 4 5 الحق يف عدم التدخل يف الحياة الخاصة لإلنسان

3 0 0 0 الحق يف التنمية

3 4 0 4 الحق يف الحامية من اإلخفاء القرسي

3-1-5-2. الجهات التي وردت عليها الشكاوى وأبرز أمناط االنتهاكات الواردة عليها

فيــام يــيل جــدول مقــارن بــني األعــوام 2017، 2016، 2015 حــول عــدد الشــكاوى التــي ســجلت عــى الجهــات األمنيــة واملدنيــة يف كل مــن 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

201720162015السنة

غزةضفةغزةضفةغزةضفةالجهة التي وردت عليها الشكوى

-266-301-205األمن الوقايئ

111-79-152-األمن الداخيل قطاع غزة

6-14-0-قوى األمن الداخيل قطاع غزة

-52-5-66االستخبارات العسكرية
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201720162015السنة

غزةضفةغزةضفةغزةضفةالجهة التي وردت عليها الشكوى

179521442339املخابرات العامة

الرشطة املدنية )رشطة، مباحث جنائية، 

مباحث عامة، مكافحة مخدرات(

353604357663294730

رشطة )اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح 

والتأهيل(

1071169014894149

40251525915وزارة الرتبية والتعليم العايل

10625331512712وزارة الداخلية

7356737012322وزارة التنمية االجتامعية

722172259923وزارة الصحة

219291271586وزارة املالية

1762512187وزارة الحكم املحيل

7060181وزارة النقل واملواصالت

4012182هيئة شؤون األرسى واملحررين

5213482وزارة الزراعة

22126612297النيابة العامة

51222588ديوان املوظفني العام

709851942مجلس الوزراء

24102812190مجلس القضاء األعى

806250وزارة األوقاف

122123410هيئة التقاعد العام

-86-99095املحافظات

270363265املجالس البلدية

60-205مكتب الرئيس

0560000الرشطة العسكرية

ــة أو يف  ــة الغربي ــا ســواء يف الضف ــة ضده ــدد الشــكاوى املقدم ــض ع ــات انخف ــن الجه ــدد م ــاك ع ــن الجــدول الســابق، أن هن ــر م يظه

قطــاع غــزة، وهنــاك جهــات أخــرى زادت عــدد الشــكاوى عــام كان خــالل العــام الســابق، فقــد زادت بشــكل ملحــوظ عــدد الشــكاوى 

املســجلة ضــد املحافظــات يف الضفــة الغربيــة، بســبب زيــادة حــاالت التوقيــف عــى ذمــة املحافظــني، وزادت عــدد الشــكاوى ضــد جهــاز 

االســتخبارات العســكرية عــن األعــوام الســابقة. كذلــك لوحــظ خــالل العــام 2017 ظهــور جهــة ســجلت بحقهــا انتهــاكات عديــدة وهــي 

الرشطــة العســكرية، مقارنــة مــع الســنوات الســابقة. كــام ســجلت الهيئــة زيــادة يف عــدد الشــكاوى ضــد جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع 

غــزة مقارنــة بــني العامــني 2016 و2015. وســجلت انخفــاض يف عــدد الشــكاوى ضــد النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع العــام 

الفائــت.
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3-2. تقيم الجهات والشكاوى الواردة للهيئة

3-2-1. تقيم الجهات والشكاوى يف الضفة الغربية

3-2-1-1. جهاز املخابرات العامة

تلقــت الهيئــة )180( شــكوى عــى جهــاز املخابــرات، تــم اغــالق )119( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )98( 

شــكوى بتعــاون مــرض و)14( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)7( شــكاوى دون تعــاون.  

متحــورت الشــكاوى واملطالبــات واالدعــاءات الــواردة للهيئــة عــى جهــاز املخابــرات العامــة حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف 

أماكــن االحتجــاز التابعــة للجهــاز، مصــادرة أمــوال وممتلــكات وعــدم اعادتهــا للمواطنــني حيــث تنوعــت تلــك املصــادرات مــا بــني أجهــزة 

حاســوب أو كامــريات أو أمــوال نقديــة، عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم الخاصــة باإلفــراج، املطالبــة باإلفــراج كــون أن االعتقــال جــاء عــى 

خلفيــة االنتــامء الســيايس أو عــى خلفيــة الــرأي والتعبــري او مامرســة النشــاط الطــاليب، عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة عنــد 

التوقيــف، املنــع مــن زيــارة األهــل، املطالبــة بتوفــري الرعايــة الطبيــة يف أماكــن االحتجــاز، املطالبــة باإلفــراج النتهــاء فــرتة املحكوميــة، عــدم 

إبــالغ األهــل عــن مــكان االحتجــاز، عــدم املعارضــة يف الحصــول عــل حســن الســرية والســلوك، االســتدعاءات املتكــررة التــي، املنــع مــن 

الســفر دون حكــم قضــايئ.

يتعــاون جهــاز املخابــرات العامــة مــع الهيئــة بشــكل إيجــايب ويســهل عمليــة زيــارة طواقــم الهيئــة ألماكــن االحتجــاز الخاصــة بــه ســواء 

ــردود  ــد مــن ال ــة ال زالــت تنظــر إىل العدي ــات، إال أن الهيئ ــة املخاطب ــرد عــى غالبي ــم ال ــارات اســتثنائية، يت ــارة منتظمــة أو زي كانــت زي

ــم اســتحداث إجــراءات مســاءلة ومحاســبة  ــة أن يت ــح الهيئ ــة. تطم ــا ردود منطي ــة عــى أنه ــب وســوء املعامل ــة بالتعذي وخاصــة املتعلق

واضحــة وشــفافة وحياديــة مــن أجــل أن ترتقــي التحقيقــات التــي يقــوم بهــا الجهــاز إىل مســتوى يســمح بالوصــول إىل نتائــج أكــر إيجابيــة 

ــاب نظــام واضــح  ــق واضحــة ويف ظــل غي ــت الحــايل بســبب عــدم وجــود إجــراءات تحقي ــاز يف الوق ــا الجه ــي يتوصــل له ــك الت ــن تل م

للمســاءلة واملحاســبة.

تــم خــالل العــام الحــايل اتخــاذ بعــض اإلجــراءات االنضباطيــة بحــق بعــض املخالفــني مــن الجهــاز اال انهــا مل ترتــق إىل اإلحالــة إىل الجهــات 

القضائيــة املختصــة كــون تلــك املخالفــات تعتــرب جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون.

3-2-1-2. جهاز األمن الوقايئ

تلقــت الهيئــة عــى )205( شــكوى جهــاز االمــن الوقــايئ، تــم اغــالق )147( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )109( 

شــكوى بتعــاون مــرض و)27( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)11( شــكوى دون تعــاون.  

ــاء  ــة أثن ــب وســوء املعامل ــايئ حــول ادعــاءات التعذي ــاز األمــن الوق ــة عــى جه ــواردة للهيئ ــات واالدعــاءات ال جــاءت الشــكاوى واملطالب

االحتجــاز، املطالبــة باإلفــراج كــون االعتقــال تعســفي جــاء عــى خلفيــة االنتــامء الســايس أو عــى خلفيــة الــرأي والتعبــري أو عــى خلفيــة 

النشــاط الطــاليب او خلفيــة الــراي والتعبــري، املعارضــة يف حصــول املواطــن عــى شــهادة حســن الســرية والســلوك، االعتــداء عــى الخصوصيــة 

ونــرش صــور للمواطنــني، املطالبــة بإعــادة املصــادرات ســواء كانــت ماليــة أو ممتلــكات كاألجهــزة االلكرتونيــة والكمبيوتــرات وآالت التصوير، 

وقــف االســتدعاءات املتكــررة، عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة عنــد التوقيــف ودخــول املنــازل والتفتيــش وعــدم الســامح بزيــارة 

املوقوفــني مــن قبــل ذويهــم واملطالبــة بوفــري ظــروف احتجــاز مالمئــة، االعتــداء والــرب وإطــالق النــار عــى املواطنــني، عــدم او التباطــؤ 

يف تنفيــذ قــرارات املحاكــم عــى اختــالف درجاتهــا فيــام يتعلــق باإلفــراج، عــدم الجديــة يف التحقيــق يف شــكاوى املواطنــني، عــدم تقديــم 

الرعايــة الصحيــة، املطالبــة بنقــل املحتجزيــن مــن مــكان إىل آخــر قريــب مــن مــكان ســكنهم.

رغــم الــردود عــى مخاطبــات الهيئــة إال أنهــا ال تــزال ردوداً منطيــة وال تظهــر إجــراءات التحقيــق يف تلــك الشــكاوى يف ظــل غيــاب أنظمــة 

محاســبة ومســاءلة واضحــة وشــفافة ومنشــودة. يشــار ان جهــاز األمــن الوقــايئ يســهل زيــارات الهيئــة ملراكــز االحتجــاز التابعــة لــه ســواء 

الزيــارات او الزيــارات االســتثنائية.
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3-2-1-3. املحافظني

تلقــت الهيئــة عــى املحافظــني )99(  شــكوى، تــم اغــالق )77( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )15( شــكوى 

بتعــاون مــرض و)56( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)6( شــكاوى دون تعــاون.  

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى املحافظــني حــول التوقيــف واالحتجــاز دون اتبــاع االجــراءات القانونيــة الســليمة، نقــل املوقوفــني اىل اماكــن 

تبعــد عــن اماكــن سكنهم.والتعســف يف اســتخدام صالحياتهــم والتعســف فيها.والتوقيــف عــى تهــم غــري واقعــة كالتوقيــف عــى تهــم اثــارة 

النعــرات الطائفيــة عــى ســبيل املثــال. عــدم العــرض عــى الجهــات القضائيــة املختصــة.

تتلقى الهيئة ردودا قليل من قبل املحافظني وغالبا ما تكون الردود بعد االفراج عن املواطن.

3-2-1-4. هيئة القضاء العسكري

تلقــت الهيئــة عــى هيئــة القضــاء العســكري )8( شــكوى، تــم اغــالق)5( شــكاوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )3( 

شــكاوى بتعــاون مــرض و)2( شــكوى بتعــاون غــري مــرض.  

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى هيئــة القضــاء العســكري حــول املطالبــة باإلفــراج بســبب الوضــع الصحــي ووضــع رشوط معينــة وتوفــري 

الرعايــة الطبيــة الالزمــة، التحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة ومحاســبة االشــخاص املســؤولني عــن ذلــك، االفــراج ملــي ثلثــي 

املــدة مــن الحكــم الصــادر بحــق املواطــن لوجــود صــك صلــح وعــدم وجــود أي تهديــد ونظــرا لحســن ســلوكه، املطالبــة باتخــاذ االجــراءات 

الالزمــة إلحضــار الشــهود واتخــاذ التدابــري الالزمــة ورسعــة البــت يف القضيــة، املطالبــة مبنحــه اجــازة دوريــة خــارج الســجن حتــى يتمكــن 

ــة.  ــرد عــى املخاطبــات الكتابي ــه. يتعــاون القضــاء العســكري بصــورة ايجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة ويقــوم بال مــن رؤيــة زوجتــه ووالدت

تكــون ردوده واضحــة ومفنــدة.

3-2-1-5. النيابة العامة العسكرية

تلقــت الهيئــة  12 شــكوى، تــم اغــالق 6 شــكاوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل:)4( شــكاوى بتعــاون مــرض وشــكوى 

واحــدة بتعــاون غــري مــرض وشــكوى واحــدة دون تعــاون.  

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى النيابــة العســكرية حــول املطالبــة بالتحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة ومحاســبة املســؤولني 

يف حــال ثبوتهــا، منحــه كتــاب رد اعتبــار نتيجــة الحكــم عليــه مــن قبــل محكمــة غــري مختصــة ، الســامح بزيارتــه مــن قبــل ذويــه، اعــادة 

مــا تــم مصادرتــه مــن ممتلــكات وامــوال للمواطــن، تقديــم الخدمــات الطبيــة الالزمــة، نقلــه مــن الســجن العســكري اىل ســجن مــدين كــون 

املواطــن مــدين، املطالبــة مبتابعــة شــكواه التــي تقــدم بهــا للنيابــة العســكرية.

تتعــاون النيابــة العســكرية بصــورة ايجابيــة وتعالــج كافــة الشــكاوى الــواردة لهــا مــن الهيئــة. ويف كثــري مــن االحيــان تقــوم بتوجيــه املواطــن 

مــن خــالل الهيئــة بتقديــم شــكاوى خطيــة مــن قبــل املشــتكني لــدى جهــاز االســتخبارات العســكرية مــن اجــل متابعتهــا.

3-2-1-6. مجلس الوزراء

تلقت الهيئة )7( شكاوى، تم اغالق )2( شكوى ووقف متابعة . كان تقييم الشكاوى املغلقة بتعاون مرض.  

ــي  ــوة بباق ــل اس ــة العم ــالوة طبيع ــرصف ع ــة ب ــوزارة املالي ــاز ل ــة باإليع ــول املطالب ــوزراء ح ــس ال ــى مجل ــواردة ع ــكاوى ال ــزت الش ترك

ــاه نظــرا للكلفــة العاليــة ودعــام لصمــود اهــايل املنطقــة املهــددة باملصــادرة والرتحيــل، اعــادة  املوظفــني، املطالبــة بتوفــري صهريــج للمي

رصف رواتــب االرسى، املطالبــة بــرصف رواتــب نــواب املجلــس الترشيعــي، املطالبــة مبعرفــة مصــري اختفــاء احــد املواطنــني قــرسا، رصف 

ــا.  ــاء عــى قــرار محكمــة العــدل العلي عــالوة املخاطــرة، االعــادة للعمــل بن

تقــوم رئاســة الــوزراء بإحالــة كافــة الشــكاوى التــي تردهــا مــن الهيئــة للجهــات املختصــة وتتابعهــا مســتمرة. وتتعــاون مــع الهيئــة يف كافــة 
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االستفســارات والطلبــات الكتابــة والشــفوية ومــن دولــة رئيــس الــوزراء بشــكل مبــارش يف العديــد مــن الحــاالت.    

3-2-1-7. جهاز االستخبارات العسكرية

ــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو  ــم اغــالق )42( شــكوى. كان تقيي ــاز االســتخبارات العســكرية، ت ــة )66( شــكوى عــى جه تلقــت الهيئ

ــايل:  )36( شــكوى بتعــاون مــرض و )6( شــكوى بتعــاون غــري مــرض.   الت

ــب وســوء  ــاءات التعذي ــق يف ادع ــتخبارات العســكرية حــول التحقي ــاز االس ــى جه ــة ع ــاءات للهيئ ــات واالدع جــاءت الشــكاوى واملطالب

املعاملــة يف أماكــن االحتجــاز التابعــة لأجهــزة األمنيــة، اإلفــراج كــون املوقــوف مــدين وليــس عســكري والســامح بزيــارة األهــايل، املطالبــة 

بوقــف التعــرض للمضايقــات، التحقيــق يف اســتغالل املنصــب والوظيفــة، املطالبــة بالنقــل إىل مــكان قريــب مــن ســكن املحتجــز، رسعــة 

البــت يف القضيــة، توفــري الرعايــة والحاميــة الطبيــة الالزمــة مــن أجــل عــدم انتشــار العــدوى، اقتحــام املنــزل واالعتــداء عــى املوجوديــن 

وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة عنــد التوقيــف.

يعالــج جهــاز االســتخبارات العســكرية بصــورة جديــة شــكاوى املواطنــني ويقــوم بالــرد عــى كافــة مخاطبــات الهيئــة، ويبــدي تعاونــاً مــع 

الهيئــة يف تســهيل الزيــارات ملراكــز االحتجــاز التابعــة لــه.

3-2-1-8. جهاز الرشطة

ــايل:)140(  ــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو الت ــم اغــالق )234( شــكوى. كان تقيي ــة )354( شــكوى عــى جهــاز الرشطــة، ت تلقــت الهيئ

شــكوى بتعــاون مــرض و)79( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)15( شــكوى دون تعــاون.  

متحــورت الشــكاوى واملطالبــات واالدعــاءات الــواردة للهيئــة عــى جهــاز الرشطــة حــول التحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة، 

منــع املعاملــة الســيئة أثنــاء التفتيــش العــاري، التعــرض للــرب واالعتــداء، الغــاء قــرار الخدمــة، اإلفــراج بعــد مــي ثلثــي املــدة، اإلفــراج 

ــة بالنقــل مــن  ــاء التوقيــف واالحتجــاز والتفتيــش، املطالب ــة الســليمة أثن ــزام باإلجــراءات القانوني ألن االعتقــال جــاء تعســفياً، عــدم االلت

مــكان إىل مــكان قريــب مــن الســكن، العــرض بشــكل مســتعجل عــى القضــاء، املطالبــة بتحســني ظــروف االحتجــاز وخاصــة يف نظــارات 

الرشطــة وبعــض مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، العــرض عــى الخدمــات الطبيــة العســكرية وتقديــم األدويــة، عــدم اســتقبال حالــة مــن قبــل 

رشطــة حاميــة األرسة، الحصــول عــى التقاريــر الطبيــة، اســتعادة جــواز الســفر، اإلعــادة إىل العمــل ورصف املســتحقات املاليــة.

ــرد بشــكل كامــل عــى كافــة مخاطبــات الهيئــة ويقــوم  يتعــاون جهــاز الرشطــة بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى وطلبــات الهيئــة ويتــم ال

بتســهيل عمليــة زيــارات طواقــم الهيئــة إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل ونظــارات الرشطــة ســواء كان ذلــك مــن خــالل زيــارات منتظمــة أو 

مــن خــالل الزيــارات االســتثنائية.  قــام جهــاز الرشطــة خــالل العــام باتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات االنضباطيــة وإحالــة عــدد مــن أفــراد 

الجهــاز إىل الجهــات القضائيــة املختصــة. يعتــرب هــذا تطــور هــام وايجــايب لكــن تنظــر الهيئــة إىل اتخــاذ إجــراءات أكــر رصامــة وإيجــاد 

آليــات وإجــراءات مســاءلة ومحاســبة وحياديــة ومنشــودة.

3-2-1-9. النيابة العامة

تلقــت الهيئــة عــى النيابــة العامــة  )22( شــكوى، تــم اغــالق )12( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل:  )2( شــكوى 

بتعــاون مــرض و )7( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)3( شــكاوى دون تعــاون.  

جــاءت الشــكاوى والطلبــات الــواردة للهيئــة عــى النيابــة العامــة حــول عــدد مــن االمــور اهمهــا، التحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء 

ــم  ــة العامــة يف متابعــة جرائ ــة الوالي ــك االدعــاءات باعتبارهــا صاحب ــق يف تل ــا بــرورة التحقي ــة ومطالبته ــزة األمني ــدى األجه ــة ل املعامل

التعذيــب وســوء املعاملــة، واإلفــراج عــن املواطنــني كــون االحتجــاز جــاء تعســفياً عــى خلفيــة االنتــامء الســيايس أو عــى خلفيــة الــرأي 

والتعبــري، املطالبــة بتنفيــذ قــرارات املحاكــم وخاصــة فيــام يتعلــق باإلفــراج مــن قبــل الجهــات الرســمية وخاصــة االجهــزة االمنيــة، فقــد 

تأخــرت او ماطلــت االجهــزة االمنيــة يف تنفيــذ قــرارات املحاكــم عــى اختــالف درجاتهــا ســواء كان محاكــم صلــح او بدايــة او عــدل عليــا 
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ــة العامــة عــدد مــن الشــكاوى حــول  ــة مــع النياب ــك تابعــت الهيئ ــة او االفــراج الفــوري. كذل وســواء كانــت هــذه القــرار افــراج بالكفال

إعــادة املصــادرات ســواء كانــت املاليــة أو العينيــة دون اعادتهــا او حتــى تنظيــم محــارض ضبــط فيهــا مــن قبــل االجهــزة االمنيــة، اإلفــراج 

ــرار املحكمــة واإلعــادة للعمــل، املســؤولية عــن  ــذ ق ــات، تنفي ــا يف املحــالت واملكتب ــع عرضه ــا ومن ــط نســخ منه ــة وضب ــب رواي عــن كات

تقصــري فيــام يتعلــق بتســليم طفــل لذويــه، املنــع مــن الســفر، التحقيــق يف ظــروف االســتجواب والتحقــري، والضغــط مــن أجــل التنــازل 

عــن الشــكوى، انتهــاك حــق التعبــري والــرأي، احتســاب مــدد التوقيــف لــدى األجهــزة األمنيــة، إعــادة ترشيــح جثــة أحــد املواطنــني بحضــور 

طبيــب مــن قبــل ذويــه، ســوء اســتخدام الســلطة املمنوحــة لوكيــل النيابــة ألنــه طــرف يف القضيــة، إعــادة جــواز ســفر، رسعــة البــت يف 

القضيــة، التحقيــق يف عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة مــن قبــل االجهــزة االمنيــة عنــد التوقيــف واالحتجــاز. اضافــة اىل ذلــك فقــد ورد 

للهيئــة بعــض الشــكاوى التــي تتعلــق بنقــل النــزالء مــن اماكــن احتجازهــم اىل مناطــق قريبــة مــن ســكنهم االمــر الــذي يــرسع البــت يف 

قضاياهــم.

بصــورة عامــة تتعــاون النيابــة العامــة مــع شــكاوى الهيئــة وتــرد عــى كافــة مخاطبــات الهيئــة واالتصــاالت الشــفوية واملتابعــات امليدانيــة 

ــات الرســمية مخاصــة  ــث تخاطــب الجه ــني حي ــراج عــن املواطن ــة باإلف ــم املتعلق ــرارات املحاك ــذ ق ــق مبوضــوع تنفي ــام يتعل وخاصــة في

األجهــزة األمنيــة التــي يف الغالــب مــا تقــوم باإلفــراج عــن املواطنــني.

3-2-1-10. مجلس القضاء األعى

تلقــت الهيئــة )24( عــى مجلــس القضــاء األعــى شــكوى، تــم اغــالق )11( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )10( 

شــكوى بتعــاون مــرض وشــكوى واحــدة بتعــاون غــري مــرض.  

ــواردة للهيئــة عــى مجلــس القضــاء األعــى حــول املطالبــة برسعــة العــرض عــى القضــاء وعــدم التأخــري يف تحديــد  جــاءت الشــكاوى ال

ــة،  ــب الشــهود والســري يف الدعــوى، وفصــل القضي ــة، االســتعجال يف طل ــي تنظــر يف القضي ــة الت ــة القضائي ــري الهيئ الجلســات وعــدم تغي

ووقــف املحاكمــة. املطالبــة بــرد مكتــوب عــى الشــكاوى التــي تقــدم مــن قبــل املواطنــني لــدى مجلــس القضــاء االعــى، املطالبــة بانتــداب 

محــاٍم مــن قبــل املحكمــة. يتجــاوب مجلــس القضــاء األعــى بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى ومطالبــات الهيئــة ويقــوم بالــرد عــى كافــة 

مخاطبــات الهيئــة.

3-2-1-11. هيئة التقاعد العام

تلقــت الهيئــة عــى هيئــة التقاعــد العــام  )12( شــكوى، تــم اغــالق )3( شــكاوى بتعــاون مــرض.  تركــزت الشــكاوى التــي وردت للهيئــة 

عــى هيئــة التقاعــد العــام حــول املطالبــة بــرصف الرواتــب التقاعديــة واحتســاب ســنوات العمــل الســابقة كســنوات خدمــة فعليــة لغايــات 

التقاعــد واملطالبــة باحتســاب ســنوات الفصــل مــن الوظيفــة ألســباب أمنيــة زمــن االحتــالل كســنوات خدمــة فعليــة.

تتعــاون هيئــة التقاعــد املــدين بصــورة إيجابيــة مــع مخاطبــات ومطالبــات الهيئــة وتقــوم بالــرد عليهــا بشــكل قانــوين ومفصــل اضافــة إىل 

قيــام هيئــة التقاعــد بالــرد عــى كافــة استفســارات الهيئــة الشــفوية بصــورة رسيعــة وواضحــة.

3-2-1-12. وزارة املالية

ــايل:   شــكويان  ــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو الت ــم اغــالق )9( شــكوى . كان تقيي ــة )21(  شــكوى، ت ــة عــى وزارة املالي تلقــت الهيئ

ــة بوقــف االقتطاعــات  بتعــاون مــرض و)7( شــكاوى دون تعــاون.   جــاءت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــى زارة املاليــة حــول املطال

مــن الرواتــب وإعــادة مــا تــم اســتقطاعه. واســرتداد رواتــب العــام الــذي عمــل فيــه املواطــن، املطالبــة باعتــامد الدرجــات الوظيفيــة ومــا 

يرتتــب عليهــا مــن اســتحقاقات ماليــة، رصف الرواتــب، الســامح بالقيــام مبراجعــة دوائــر الريبــة ، الفصــل مــن العمــل، املطالبــة بــرصف 

مخصصــات ارسى.

قامــت وزارة املاليــة هــذا العــام بالــرد عــى شــكويني فقــط مــن مجمــوع الشــكاوى الــواردة للهيئــة يف حــني مل تــرد عــى أي مخاطبــة للهيئــة 

يف العــام الســابق ورغــم ذلــك ال تــزال وزارة املاليــة الجهــة االقــل تعاونــا مــع الهيئــة مــن بــني الجهــات الرســمية.  
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3-2-1-13. وزارة الصحة

تلقــت الهيئــة عــى وزارة الصحــة )72( شــكوى، تــم اغــالق )31( شــكوى ووقــف. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل:   )20( 

شــكوى بتعــاون مــرض و )8( شــكوى بتعــاون غــري مــرض  و)3( شــكاوى دون تعــاون. 

متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــى وزارة الصحــة حــول املطالبــة بتشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة ومحايــدة للوقــوف عــى اســباب 

الوفــاة او االخطــاء الطبيــة ، الحصــول عــى التحويــالت الطبيــة الالزمــة، تغطيــة تكاليــف العــالج، الحصــول عــى بيئــة صحيــة ونظيفــة، 

الحصــول عــى املســتحقات املاليــة ، التعيــني وعــدم التمييــز ، بنــاء عيــادات صحيــة، اســتصدار شــهادة ميــالد وعــدم ربــط ذلــك بديــون 

املستشــفى، رصف العالجــات الالزمــة ، اعتــامد التامــني الصحــي الخــاص، املطالبــة بــرصف العــالوات ووقــف االجــراءات العقابيــة.

تتعــاون وزارة الصحــة بصــورة ايجابيــة مــع شــكاوى ومطالبــات الهيئــة وخاصــة يف موضــوع تشــكيل اللجــان الطبيــة للتحقيــق يف االخطــاء 

الطبيــة ، رغــم ان الهيئــة ال زالــت تســعى لوضــع اجــراءات وسياســات تســاعد يف فاعليــة تلــك اللجــان وتحســن مــن نتائجهــا.

3-2-1-14. وزارة الداخلية

تلقــت الهيئــة عــى وزارة الداخليــة  )108( شــكوى، تــم اغــالق )56( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )28( شــكوى 

بتعــاون مــرض و )20( شــكوى بتعــاون غــري مــرض  و)8( شــكاوى دون تعــاون. 

ــة  ــاز تعســفيا عــى خلفي ــون االحتج ــني ك ــن املواطن ــراج ع ــة باإلف ــة حــول املطالب ــة عــى وزارة الداخلي ــواردة للهيئ ــزت الشــكاوى ال ترك

سياســية او دون اتبــاع االجــراءات القانونيــة الســليمة، تنفيــذ قــرارات املحاكــم املتعلقــة باإلفــراج، التحقيــق يف موضــوع االحتجــاز ، التحقيق 

يف التعذيــب وســوء املعاملــة، عــدم العــرض عــى الجهــات القضائيــة املختصــة، االعتــداء عــى التجمعــات الســلمية ، منــع عقــد االجتامعــات 

والتجمعــات العامــة، اعــادة امــوال وممتلــكات تــم مصادرتهــا مــن قبــل االجهــزة االمنيــة، اعتقــال عــى خلفيــة العمــل الصحــايف ، اصــدار 

وتجديــد جــوازات ســفر .

ــات الرســمية  ــه للجه ــة ويصــدر تعليامت ــة شــكاوى الهيئ ــة ومســتعجلة كاف ــوزراء بصــورة حثيث ــس ال ــة برئي ــة ممثل ــع وزارة الداخلي تتاب

ــة  ــة بجدي ملتابعــة شــكاوى الهيئــة ومطالباتهــا وتتلقــى الهيئــة ردودا ايجابيــة عــى تلــك املخاطبــات واملطالبــات وتتعامــل وزارة الداخلي

ــة. واهتــامم بــكل شــكاوى الهيئ

3-2-1-15. وزارة الحكم املحيل

تلقــت الهيئــة عــى وزارة الحكــم املحــيل )17( شــكوى، تــم اغــالق )8( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل:   )6( 

شــكوى بتعــاون مــرض وشــكوى واحــدة بتعــاون غــري مــرض و شــىك واحــدة دون تعــاون.

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــى وزارة الحكــم املحــيل حــول اعــادة فتــح طــرق، الرجــوع عــن قــرار تعيــني مجلــس قــروي ، الحصــول 

عــى بــراءة ذمــة، االعفــاء مــن الرســوم ، تعبيــد طــرق وشــوارع، وقــف اســتخدام مكبــات نفايــات، الغــاء قــرار تجميــد العضويــة يف املجلــس 

القــروي ، وقــف االزعــاج ووقــف اســتخدام مكــربات الصــوت. بصــورة عامــة تتعــاون وزارة الحكــم املحــيل مــع شــكاوى ومطالبــات الهيئــة 

وتــرد عــى غالبيــة مخاطباتهــا.

3-2-1-16. وزارة التنمية االجتامعية

تلقــت الهيئــة عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة )73( شــكوى، تــم اغــالق )20( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: 

)18( شــكوى بتعــاون مــرض و)2( شــكوى بتعــاون غــري مــرض. 

تركــزت الشــكاوى واملطالبــات الــواردة للهيئــة عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة حــول التمكــني من الحصــول عى مســتحقات ماليــة والحصول 

عــى اعفــاءات جمركيــة والحصــول عــى مــرشوع صغــري ضمــن برنامــج املشــاريع الصغــرية، رصف مســاعدات ماليــة، اعــادة راتــب، توفــري 

ضــامن اجتامعــي لأشــخاص ذوي االعاقــة، احتســاب ســنوات عمــل ســابقة كســنوات خدمــة فعليــة لغايــات التقاعــد، توفــري الحاميــة يف 

مراكــز االيــواء.
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تتعــاون وزارة التنميــة االجتامعيــة بصــورة جيــدة مــع كافــة شــكاوى الهيئــة ومخاطباتهــا الكتابيــة والشــفوية وتــرد عليهــا بصــورة واضحــة 

وقانونيــة. تعتــرب وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن أكــر الــوزارات متابعــة لشــكاوى الهيئــة ولســنوات عــدة مضــت.  

3-2-1-17. وزارة الرتبية والتعليم العايل

تلقــت الهيئــة عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل )36( شــكوى، تــم اغــالق )15( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: 

)11( شــكوى بتعــاون مــرض و)3( شــكوى بتعــاون غــري مــرض وشــكوى واحــدة دون تعــاون. 

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول االنصــاف واملســاواة اســوة باملعلمــني اإلداريــني ، فتــح الدرجــات 

الوظيفيــة باثــر رجعــي، تنفيــذ قــرار مديــر عــام  التعليــم العــايل والعــودة عــن قــرار الرتســيب، وقــف الخصــم مــن الراتــب اىل حــني تســوية 

الديــون مــع صنــدوق اقــراض الطالــب، االســتبعاد مــن التعيــني وخاصــة لأشــخاص ذوي االعاقــة ، منــح الدرجــات الوظيفيــة، توفــري طواقــم 

مؤهلــة لبعــض الطلبــة ، مراجعــة دفاتــر العالمــات، التحقيــق يف االســتبعاد مــن املنحــة، املطالبــة تســيري حافــالت للطلبــة ، النظــر غــي 

قــرارات التعيــني، واملطالبــة بالعــودة للعمــل، واملطالبــة بإلغــاء قــرار النقــل.

تتعــاون وزارة الرتبيــة والتعليــم بجديــة مــع شــكاوى ومطالبــات الهيئــة وتقــوم بالــرد عــى كافــة الشــكاوى وهنــاك تواصــل مســتمر وتعــاون 

ايجــايب مــع وحــدة الشــكاوى يف الــوزارة حيــث تجيــب هــذه الوحــدة عــى كافــة مخاطبــات واستفســارات الهيئــة .

3-2-1-18. اللجنة األمنية املشرتكة

تزايــدت شــكاوى االدعــاء بالتعذيــب وســوء املعاملــة وغريهــا مــن االنتهــاكات التــي تتعلــق بعمليــات االعتقــال واالحتجــاز واالعتــداء عــى 

املواطنــني، وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة عنــد عمليــات االعتقــال والتفتيــش الــواردة عــى اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، خاصــة يف الربــع 

األخــري مــن عــام 2016 واســتمرت تلــك االنتهــاكات يف العــام 2017. فقــد تلقــت الهيئــة عــرشات الشــكاوى التــي يدعــي فيهــا املواطنــون 

تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة بأشــكال مختلفــة ومتعــددة وذلــك أثنــاء تواجدهــم يف مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ يف مدينــة أريحــا، 

حيــث يتــم التحقيــق معهــم مــن قبــل لجنــة أمنيــة مشــرتكة مشــكلة مــن قبــل وزيــر الداخليــة، ومكونــة مــن ممثــل عــن كل جهــاز أمنــي 

إضافــة إىل ممثــل عــن جهــاز الرشطــة. تقــوم هــذه اللجنــة مبامرســة عملهــا مبعــزل عــن عمــل األجهــزة األمنيــة.

أوالً: اإلجراءات التي تتبعها اللجنة األمنية

يتــم اعتقــال املواطنــني عــى شــبهات جنائيــة مختلفــة، تتــم تلــك االعتقــاالت مــن قبــل أفــراد األجهــزة األمنيــة أو مــن قبــل أفــراد اللجنــة 

األمنيــة املشــرتكة نفســها، وبعــد ذلــك يتــم نقلهــم إىل مقــرات األجهــزة يف مناطــق إقامــة املواطنــني. ويف أغلــب األحيــان يتــم نقلهــم مبــارشة، 

أو بعــد فــرتة قصــرية إىل مدينــة أريحــا، وبالــذات إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ، حيــث يتــم عرضهــم عــى الجهــات القضائيــة التــي تقــوم 

بتمديــد التوقيــف لفــرتات متفاوتــة. ويف بعــض الحــاالت يتــم الحصــول عــى قــرارات باإلفــراج بكفالــة، لكــن ال يتــم االلتــزام بهــا، وال يتــم 

تنفيذهــا مــن قبــل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، ويبقــى املواطــن محتجــزًا لفــرتات طويلــة، ثــم يتــم اإلفــراج عــن معظمهــم دون صــدور أي 

أحــكام قضائيــة بحقهــم. ويتــم نقــل البعــض إىل مقــرات أجهــزة أخــرى الســتمرار احتجازهــم مــرة أخــرى. كل هــذا اإلجــراءات املخالفــة 

للقانــون متــارس بعلــم الجهــات ذات العالقــة خاصــة النيابــة املدنيــة والعســكرية ووزارة الداخليــة ورؤســاء األجهــزة األمنيــة. 

ثانياً: أبرز أشكال التعذيب وسوء املعاملة الذي ورد يف إفادات املواطنني

مــن خــالل اإلفــادات التــي تقــدم بهــا املواطنــون املحتجــزون أو مــن قبــل ذويهــم، تبــني أن أشــكال التعذيــب قــد تعــددت، حيــث جــاءت 

عــى النحــو اآليت:

الــرب  باســتخدام العديــد مــن الوســائل : كالعــيص، والرببيــش بالعــيص عــى أنحــاء الجســد، والــرب بواســطة الرببيــش )الفلقــة(، 	 

الــرب بالفلقــة والوقــوف حــايف القدمــني عــى ميــاه بــاردة، الــرب باأليــدي عــى الوجــه بعنــف، اإلمســاك مــن الرقبــة والخنــق، 

رضب الــرأس بالحائــط بقــوة مــرات عــدة، الــرب باألرجــل عــى البطــن، التهديــد الدائــم بالــرب. الصفــع عــى الوجــه، الــرب 

باألرجــل عــى مختلــف أنحــاء الجســم، مــا أدى إىل فقــدان الوعــي.
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ــد املســتمر 	  ــة. التهدي ــا لفــرتات طويل ــة( ورفــع األيــدي واألرجــل لأعــى وقوفً ــال عــى شــباك غرفــة التوقيــف )الخزان الشــبح بالحب

ــة الشــباك. الشــبح  ــد حامي ــة( وربطــه بحدي ــة االنتظــار )الخزان ــاء التواجــد يف غرف ــف أثن ــن للخل ــق اليدي بالــرب والشــبح. وتوثي

بالوقــوف عــى قــدم واحــدة ورفــع اليديــن.

املنع من النوم، والتحقيق ليالً واملنع من النوم.	 

املنع من االستحامم ملدة تقارب 20 يوًما. 	 

الشتائم واأللفاظ النابية، وشتم وسب الذات اإللهية.	 

تعصيب العينني. 	 

التوقيف يف زنزانة صغرية املساحة )خزانة( دون فراش طوال عرشة أيام متواصلة.	 

الوضع يف غرفة تحقيق صغرية املساحة )خزانة( مدة ثالثة وثالثني يوًما متواصلة يف ظروف غري إنسانية.	 

تغطية الرأس بكيس من »الخيش« والنقل عن طريق السحب من مكان آلخر، وهو بهذه الحالة.	 

الحرمان من الزيارات واالتصال.	 

التهديد بالقتل.	 

الرتك عدة أيام دون عالج رغم أنه كان يتقيأ دًما.	 

مباعدة رجليه وتهديده بالرب بالعصا بني قدميه.	 

البصق يف األذن.	 

االحتجاز يف ظروف صعبة وقاسية ال يتوفر فيها الحد األدىن من ظروف االحتجاز.	 

ثالثاً: املتابعات التي قامت بها الهيئة

ــت  ــث مت ــة، حي ــرًا للداخلي ــه وزي ــوزراء بصفت ــس ال ــع رئي ــة م ــا املتابع ــمية كان أوله ــات الرس ــع الجه ــكاوى م ــك الش ــة تل ــت الهيئ تابع

مخاطبتــه مــرات عــدة، ومــع رئيــس جهــاز األمــن الوقــايئ ومــع النيابتــني العســكرية واملدنيــة، وتــم االجتــامع مــع عــدد مــن املســؤولني يف 

وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة وطــرح املوضــوع مــن أجــل معالجتــه. االجتــامع مــع رئيــس جهــاز األمــن الوقــايئ. إال أن تلــك الحــاالت 

مل تتوقــف، ومل نعلــم عــن أي إجــراء تــم اتخــاذه لوقــف تلــك الحــاالت. كذلــك متــت دعــوة مجلــس منظــامت حقــوق اإلنســان واالئتــالف 

الفلســطيني ملناهضــة التعذيــب واالســتامع لشــهادة حيــة مــن بعــض املواطنــني الذيــن تعرضــوا للتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء تواجدهــم 

يف مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ عــى ذمــة اللجنــة األمنيــة املشــرتكة.

 عــى ضــوء تدخــالت الهيئــة ومتابعتهــا ومخاطباتهــا مــع الجهــات الرســمية حــول ظــروف االحتجــاز يف مقــر اللجنــة االمنيــة واالدعــاءات 

والشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة حــول تعــرض املواطنــني للتعذيــب وســوء املعاملــة.  قــام دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي الحمــد اللــه 

بصفتــه وزيــراً للداخليــة بزيــارة مقــر اللجنــة االمنيــة وتفقــده والوقــوف عــن كثــب عــى اجــراءات التحقيــق وظــروف االحتجــاز.  اضافــة 

اىل ذلــك فقــد قامــت عــدة جهــات رســمية  منهــا النيابــة العامــة ورئيــس جهــاز االمــن الوقــايئ بزيــار مقــر اللجنــة ، االمــر الــذي ادى اىل 

تغيــريات وتحســن جــزيئ يف املعاملــة مــع املحتجزيــن ليــس باملســتوى املأمــول.   

رابعاً: توصيات

رضورة وقف عمل اللجنة األمنية املشرتكة، واإلبقاء عى صالحيات األجهزة األمنية وجهاز الرشطة. 	

رضورة وقف املامرسات واالنتهاكات كافة التي متارس من قبل أفراد اللجنة األمنية املشرتكة.  	
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رضورة التحقيق يف ادعاءات املواطنني كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق املخالفني.  	

رضورة قيــام الجهــات ذات العالقــة بالتفتيــش عــى أماكــن االحتجــاز عامــة، وعــى أماكــن االحتجــاز التــي يتــم فيهــا التوقيــف مــن  	

قبــل اللجنــة األمنيــة بشــكل خــاص.

رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بالزيــارات املفاجئــة؛ لالطــالع عــى ظــروف املحتجزيــن للتأكــد مــن توافــر ظــروف  	

احتجــاز مالمئــة، تتوافــر فيهــا الــرشوط الخاصــة بأماكــن االحتجــاز.

3-2-2. تقييم الجهات يف قطاع غزة

3-2-2-1. جهاز الرشطة

تلقــت الهيئــة )604( عــى جهــاز الرشطــة شــكوى، تــم اغــالق )503( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل:   )363( 

شــكوى بتعــاون مــرض و )124( شــكوى بتعــاون غــري مــرض  و)16( شــكوى دون تعــاون.  

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــى جهــاز الرشطــة حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق وتحديــدا تجــاه 

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 املطالبــة بتحســني ظــروف االحتجــاز وخاصــة ظــروف التهويــة العنايــة الطبية 

داخــل مراكــز التوقيــف واالكتظــاظ ومــكان االحتجــاز كــام تلقــت الهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــى خلفيــة التعليقــات عــى 

صفحــات التواصــل االجتامعــي ) الفيــس بــوك( ، كذلــل تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بفــض تجمعــات ســلمية ومنــع عــدد 

مــن التجمعــات الســلمية يف أماكــن مغلقــة واألماكــن العامــة دون الحصــول عــى إذن مســبق بهــا. يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة طاقــم 

الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة للنظــارات ويف الزيــارات االســتثنائية.

لوحــظ هــذا العــام زيــادة يف عــدد الــردود الــواردة للهيئــة ولكــن عــى الرغــم مــن بعــض الــردود عــى شــكاوى الهيئــة إال أن غالبيتهــا تتميــز 

ــة  ــة أمــا بالنســبة لشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــى تحســني ظــروف االحتجــاز والعناي بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطي

الطبيــة فإنــه يتــم التعامــل معهــا بجديــة قــدر اإلمــكان ووفــق املــوارد املتاحــة.

3-2-2-2. جهاز الرشطة العسكرية

تلقــت الهيئــة عــى )56( جهــاز الرشطــة العســكرية شــكوى، تــم اغــالق )40( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: 

)25( شــكوى بتعــاون مــرض و)12( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)3( شــكاوى دون تعــاون.  

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة عــى جهــاز الرشطــة العســكرية حــول اإلجــراءات القانونيــة خاصــة االحتجــاز التعســفي عــى خلفيــة 

ــارة األهــل وعــدم  ــه الطبيعــي إضافــة إىل عــدم الســامح بزي ــة العامــة، ومثــول املواطــن أمــام قاضي ــة دون عرضــه عــى النياب ذمــم مالي

ــراز مذكــرات قانونيــة وفــق األحــكام  اإلفــراج بعــد صــدور قــرارات اإلفــراج مــن قبــل القضــاء الفلســطيني والتفتيــش واالعتقــال دون إب

القانونيــة، كذلــك تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بســوء املعاملــة و االســتيالء عــى أمــوال مــن أطراف متعــددة يتم اســتدعائها 

واحتجازهــا، ملصلحــة أشــخاص ال توجــد بينهــم روابــط أو عالقــات قانونيــة أو تجاريــة )ملصلحــة طــرف ثالــث(, وإجبــار املحتجزيــن للتوقيــع 

عــى 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 أربــع مــرات 

ــارة ألشــخاص محدديــن وبحضــور مراقــب عــام وزارة الداخليــة بغــزة ورصــدت الهيئــة ســوء الظــروف املعيشــية داخــل  اثنتــني منهــا زي

مــكان االحتجــاز وعــدم مالمئتــه حســب القانــون. عــى الرغــم مــن عــدد املراســالت التــي تقدمــت بهــا الهيئــة للجهــاز الرشطــة العســكرية 

والجهــات الرقابيــة الرســمية ذات العالقــة مبــا فيهــا املجلــس الترشيعــي إال انــه مل تصــل إي ردود للهيئــة بالخصــوص.
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3-2-2-3. جهاز األمن الداخيل

تلقــت الهيئــة عــى جهــاز األمــن الداخــيل )152( شــكوى، تــم اغــالق )130( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )42( 

شــكوى بتعــاون مــرض و)74( شــكوى بتعــاون غــري مــرض و)14( شــكوى دون تعــاون.  

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة عــى جهــاز األمــن الداخــيل حــول اإلجــراءات القانونيــة خاصــة االحتجــاز التعســفي عــى خلفيــة االنتــامء 

الســيايس والعقيــدة والتعبــري عــن الــرأي والتفتيــش واالعتقــال دون إبــراز مذكــرات قانونيــة وفــق األحــكام القانونيــة إضافــة إىل ذلــك تلقــت 

الهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول تكــرار االســتدعاءات للمواطنــني والتــي ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز التعســفي كــام تلقــت الهيئــة عــدد 

مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــى خلفيــة التعليقــات عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي ) الفيــس بــوك( وشــكوى حــول املنــع مــن 

الســفر، كذلــك تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة وضبــط ومصــادرة األمــوال واألجهــزة اإللكرتونيــة 

ســواء كانــت كامــريات أو أجهــزة حاســوب أو فالشــات وتــم إعــادة تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــني بعــد اإلفــراج عنهــم فيــام 

وردت بعــض الشــكاوى حــول قيــام أفــراد مــن الجهــاز مبنــع إقامــة تجمعــات ســلمية للمواطنــني مــن خــالل االتصــال عــى املــكان املقــرر 

فيــه عقــد اللقــاء وإبالغــه مبنــع اللقــاء.

يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة، والخاصــة مــع مالحظــة أنــه تــم وقــف زيــارات الهيئــة يف شــهر4 و5 مــن 

العــام 2017 العتبــارات ارتبطــت ببيــان الهيئــة حــول عــدم متكنهــا مــن زيــارة عــدد مــن املربــني عــن الطعــام يف مركــز احتجــاز األمــن 

الداخــيل حســب ادعــاء الجهــاز 

عى الرغم من الردود عى شكاوى الهيئة الشفوية إال أن غالبيتها تتميز بإنكار االدعاءات بصورة مطلقة لدرجة النمطية.

3-2-2-4. مراكز اإلصاح والتأهيل

تلقــت الهيئــة عــى مراكــز التأهيــل واإلصــالح )116( شــكوى، تــم اغــالق )100( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: 

)98( شــكوى بتعــاون مــرض و )2( شــكوى بتعــاون غــري مــرض.  

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة عــى مراكــز التأهيــل واإلصــالح حــول الظــروف املعيشــية للنــزالء داخــل املركــز وتحديــدا فيــام يتعلــق 

باالكتظــاظ والوضــع الصحــي للموقوفــني. تقــوم إدارة مراكــز التأهيــل واإلصــالح بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة، ويف 

ــم التعامــل معهــا  ــه يت ــة فإن ــة الطبي ــارات االســتثنائية. بالنســبة لشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــى تحســني ظــروف االحتجــاز والعناي الزي

بجديــة قــدر اإلمــكان ووفــق املــوارد املتاحــة.

3-2-2-5. وزارة التنمية االجتامعية

تلقــت الهيئــة عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة   )56( شــكوى، تــم اغــالق )33( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: 

)27( شــكوى بتعــاون مــرض و)5( شــكوى بتعــاون غــري مــرض وشــكوى واحــدة دون تعــاون.  

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة يف قطــاع غــزة حــول رصف املســتحقات واملســاعدات العينيــة والنقديــة لــأرس 

ــزاع مــع القانــون املتعلقــة مبؤسســة الربيــع والحــق  املحتاجــة، إضافــة إىل عــدد مــن الشــكاوى واالدعــاءات التــي تتعلــق باألطفــال يف ن

ــامد  ــة واعت ــة لأشــخاص ذوي اإلعاق ــة للمســاعدة يف الحرك ــري أدوات طبي ــة بتوف ــة إىل املطالب ــي إضاف ــى الضــامن االجتامع بالحصــول ع

حــاالت اجتامعيــة.

تعمــل الــوزارة وفــق نظــام محوســب وضمــن معادلــة يتــم التعامــل معهــا بحياديــة دون تدخــل رغــم أنــه يف بعــض الحــاالت تخــرج بعــض 

املســتفيدين ألســباب تتعلــق باملعلومــات املقدمــة مــن قبــل صاحــب الشــأن، بصــورة عامــة تتلقــى الهيئــة حلــوالً مرضيــة مــن قبــل الــوزارة 

وهنــاك متابعــة ميدانيــة مبــارشة مــن قبــل طاقــم الهيئــة فقــد شــكلت املتابعــة والحلــول امليدانيــة الجــزء األكــرب مــن ردود وزارة التنميــة 

االجتامعيــة، كان أبرزهــا إعــادة رصف مســاعدات نقديــة لحــاالت واتخــاذ إجــراءات خاصــة بحاميــة األحــداث يف مؤسســة الربيــع.
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3-2-2-6. وزارة الصحة

تلقــت الهيئــة عــى وزارة الصحــة )21( شــكوى، تــم اغــالق )13( شــكوى. كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو التــايل: )5( شــكوى 

بتعــاون مــرض و)7( شــكوى بتعــاون غــري مــرض وشــكوى واحــدة دون تعــاون.  

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة حــول توفــري املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة إضافــة إىل شــكاوى خاصــة 

باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي واملســئولية عنهــا والتــي نتــج عــن بعضهــا حــاالت وفــاة منهــم عــدد مــن األطفــال أو التســبب يف إعاقــة 

دامئة.

تلقــت الهيئــة ردودا عــى الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة إال أن غالبيتهــا تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة 

ــر  ــدم توف ــى ع ــا ع ــاء العــبء أحيان ــي وإلق ــة واإلهــامل الطب ــاء الطبي ــدا يف الشــكاوى الخاصــة باألخط ــة تحدي ــة لدرجــة النمطي مطلق

ــة. ــري املراكــز العالجي ــق بتوف ــام يتعل ــات املناســبة يف قطــاع غــزة في اإلمكاني

3-2-2-7. وزارة األشغال العامة واإلسكان

ــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو  ــم اغــالق )6( شــكوى. كان تقيي ــة عــى وزارة األشــغال العامــة واإلســكان )11( شــكوى، ت تلقــت الهيئ

التــايل: )3( شــكوى بتعــاون مــرض و)3( شــكوى بتعــاون غــري مــرض.  تركــزت الشــكاوى الــواردة عــى وزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف 

قطــاع غــزة حــول توفــري الحــق بالســكن وتحديــدا فيــام يتعلــق مبلــف إعــادة اإلعــامر والتمكــني مــن توفــري مــأوى ملواطنــني. تلقــت الهيئــة 

ردودا عــى الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة وكان جــزء مــن هــذه الــردود هــي ردود مرضيــة 

وبنتيجــة مرضيــة أيضــا.

3-3. دور الهيئة يف الرقابة عى أماكن االحتجاز

ــد مــن املالحظــات  ــة وقطــاع غــزة، وســجلت العدي ــارات ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف الضفــة الغربي ــد مــن الزي ــة العدي نفــذت الهيئ

ــن  ــد م ــي العدي ــن خــالل تلق ــارش عــى هــذه اإلشــكاليات أو م ــن خــالل االطــالع املب ــك م ــز وذل ــك املراك ــي تواجــه تل واإلشــكاليات الت

ــكاوى. الش

3-3-1. الرقابة عى أماكن االحتجاز يف الضفة الغربية

تســعى الهيئــة مــن قيامهــا بهــذا الــدور عــى تحســني 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 يتــم 

ــة تســعى إىل  ــارة إال أن الهيئ ــان. ورغــم أهميــة هــذه الزي ــارة يف خــالل فــرتة قصــرية يف أغلــب األحي ــة الجهــاز األمنــي وتتــم الزي مخاطب

الحصــول عــى الزيــارة الفجائيــة، وهــي التــي تتــم بــدون ابــالغ للجهــاز األمنــي مســبقا.

تنقسم مراكز االحتجاز يف الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إىل ثالثة أقسام، هي عى النحو التايل: 

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 نصــت عليــه مــواد قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل كونهــا مراكــز احتجــاز دامئــة. 

ــا ملــدة ال تتجــاوز الـــ 24 ســاعة، وتخضــع إلرشاف . 2 ــف فيه ــي يكــون التوقي ــة )نظــارات الرشطــة(، وهــي الت ــز االحتجــاز املؤقت مراك

ــة الفلســطيني.  ــون اإلجــراءات الجزائي ــا ألحــكام قان ــف األشــخاص فيه ــز، ويخضــع توقي ــك املرك ــا ذل ــة الرشطــة املوجــود به مديري

ــن . 3 ــة وهــي األم ــة الغربي ــة يف الضف ــزة األمني ــع األجه ــي تتب ــن االحتجــاز الت ــة، وهــي أماك ــزة األمني ــة لأجه ــز االحتجــاز التابع مراك

ــكرية. ــتخبارات العس ــة واالس ــرات العام ــايئ، املخاب الوق
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القسم الثالث : تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

3-3-1-1. مراكز اإلصاح والتأهيل

تم احداث عدد من التطورات يف مجال مراكز االصالح والتأهيل تتلخص يف التايل : 

تــم االنتهــاء مــن بنــاء مركــز إصــالح وتأهيــل يف محافظــة جنــني مــن الناحيــة اإلنشــائية وجــاري العمــل عــى اســتكامل بنــاء مخــازن 	 

للمركــز تأثيثــه ورفــع قــدرة الكهربــاء وتوصيــل املركــز بخــط ميــاه رئيــي.

تم االنتهاء من بناء مركز إصالح وتأهيل نابلس، وبانتظار التأثيث الالزم.	 

تتم اعتامد تصاميم مخططات بناء مركز إصالح وتأهيل يف محافظة الخليل، وجاري العمل عى البدء بعملية البناء.	 

تم تخصيص قطعة أرض يف محافظة قلقيلية لبناء مركز إصالح وتأهيل جديد وجاري العمل الستكامل اإلجراءات.	 

تــم االنتهــاء مــن وضــع مخططــات بنــاء معهــد تدريــب إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، بهــدف تطويــر وبنــاء قــدرات طاقــم إدارة 	 

مراكــز اإلصــالح.

تــم تجنيــد )200( عنــرص جديــد لرفــع عــدد طاقــم إدارة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل وتشــغيل املراكــز الجديــدة، وجــاري العمــل حاليــاً 	 

عــى تدريــب وبنــاء قــدرات العنــارص الجديــدة.

تم تحديث دليل اإلجراءات التشغيلية إلدارة مراكز اإلصالح والتأهيل مبا يتوافق مع قواعد نيلسون مانديال لسنة 2015.	 

تم اعتامد )8( مدربني جدد لرفع عدد فريق املدربني الخاص بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ليصبح )19( مدرب.	 

ــة بخصــوص أوضــاع النــزالء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل االخــرى،  ــة، واملتابعــات للشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئ ــارات الهيئ مــن خــالل زي

وبســبب عــدم تغــري الوضــع يف تلــك املراكــز عــام ورد يف العامــني 2015 و2016 فإننــي ســنكتفي بذكــر االشــكاليات واملعيقــات والتوصيــات 

وهــي يف أغلبهــا متكــرر لأعــوام الســابقة وهــي عــى النحــو التــايل:

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 عــى صياغــة مذكــرة تفاهــم بينهــا وبــني الرشطــة، غــري أن ذلــك مل يتحقــق حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.

مل يتــم تنفيــذ الزيــارات املفاجئــة، حيــث أنهــا غــري مفعلــة وغــري مطبقــة يف مجــال مراكــز اإلصــالح والتأهيــل األمــر الــذي يعتــرب إخــالل . 2

بــدور الهيئــة يف هــذا املجــال.

ــة . 3 ــل القضــاة والنياب ــل، مث ــون مراكــز اإلصــالح والتأهي ــا قان ــي نــص عليه ــل الجهــات الت ــدوري مــن قب ــش ال ــة والتفتي ــاب الرقاب غي

ــة. ــدل ووزارة الداخلي ــة ووزارة الع العام

اســتمرت اشــكالية عــدم توافــر الحــد األدىن للــرشوط التــي نــص عليهــا قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح . 4

والتأهيــل، مــن خــالل افتقادهــا للمســاحات الكافيــة مــن أجــل الفصــل بــني النــزالء والحــد 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 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 ما زالــت تعاين بعض اإلشــكاليات، . 5

حيــث تفتقــر غالبيــة املراكــز لعيــادات طبيــة أو لوجــود أطبــاء وممرضــني بشــكل دائــم، وكذلــك عــدم وجــود طبيــب أســنان وطبيــب 

نفــي يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، األمــر الــذي يضطــر إدارة تلــك املراكــز لنقــل الحــاالت املرضيــة للمستشــفيات الحكوميــة 

أو الخدمــات الطبيــة العســكري، إضافــة إىل عــدم توافــر العديــد مــن أدويــة األمــراض املزمنــة.

يتواجــد يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل أعــداد كبــرية مــن النــزالء الذيــن ينتظــرون البــت يف ملفاتهــم مــن قبــل القضــاء منــذ فــرتات . 6

طويلــة، وقــد أدى عــدم البــت بهــا إىل اكتظــاظ يف تلــك املراكــز وإىل تذمــر العديــد مــن النــزالء مــن طــول مــدة التوقيــف، إضافــة إىل 
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ذلــك 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 إىل بعــض األحيــان ملــدة أشــهر أو ســنوات مثــل نظــارة رشطــة قلقيليــة ونظــارة القلعــة 

يف مدينــة الخليــل. وكذلــك بســبب عــدم وجــود مســاحات كافيــة يف بعــض مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، فيتــم احتجــاز األشــخاص يف 

ــم احتجــاز  ــه يت ــل رام الل ــز إصــالح وتأهي ــه، وبســبب عــدم وجــود مســاحات يف مرك نظــارات الرشطــة، كــام هــو الحــال يف رام الل

األشــخاص يف نظــارة رشطــة رام اللــه، التــي قدرتهــا االســتيعابية حــوايل 30 يتــم احتجــاز 70 موقــوف أو أكــر.

توصيات الهيئة يف مجال مراكز اإلصاح والتأهيل

العمــل بــأرسع وقــت ممكــن عــى اغــالق مركــز إصــالح وتأهيــل بيــت لحــم ملــا فيــه مــن اشــكاليات وظــروف متــس بشــكل مبــارش . 1

بحقــوق االنســان وحقــوق النــزالء.

رضورة تفعيل وتطبيق الزيارات الفجائية يف مراكز اإلصالح والتأهيل. وهذه التوصية تكررت للعامني السابقني. . 2

رضورة تفعيــل الرقابــة والتفتيــش الــدوري مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل وذلــك بغــرض التفتيــش القضــايئ . 3

عــى تلــك املراكــز للتحقــق مــن مــدى التــزام تلــك املراكــز بفاعليــة قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. وهــذه التوصيــة تكــررت خــالل 

األعــوام الثــالث الســابقة.

رضورة العمــل عــى توفــري الخدمــات الطبيــة يف جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، خصوصــاً توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني . 4

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. . 5

ــة، كــام هــو الحــال يف  ــا يف النظــارات لفــرتات طويل ــزالء فيه ــف الن ــم توقي ــي يت ــل يف املحافظــات الت ــز إصــالح وتأهي وإنشــاء مراك

محافظــة قلقيليــة.

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيل النزالء وتحقيق الغاية من وجود هؤالء النزالء يف تلك املراكز.. 6

رضورة إيجــاد آليــات قانونيــة مــن أجــل رسعــة البــت يف ملفــات النــزالء وتطبيــق املــادة املتعلقــة بتخفيــض ثلــث املــدة األمــر الــذي . 7

يقلــل مــن عــدد النــزالء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

3-3-1-2. نظارات الرشطة

قامــت الهيئــة بزيــارة أكــر مــن )60( نظــارة منتــرشة يف محافظــات الضفــة الغربيــة. وعــادة يتــم زيــارة تلــك النظــارات بعــد التنســيق 

ــم  ــذا الغــرض، ويت ــة له ــامذج املطلوب ــة الن ــارة تعبئ ــم يف الزي ــارة، ويت ــة للزي ــم الهيئ ــادة الرشطــة، لتســهيل مهمــة طواق املســبق مــع قي

ــة.  ــات املختلف ــر واملخاطب ــا يف التقاري ــل معه التعام

تســتند نظــارات الرشطــة يف عمليــة التوقيــف عــى 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 لذلــك. وتســتخدم 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 أكــر مــن ذلــك، كــام هــو الحــال يف نظــارة رشطــة قلقيليــة ونظــارة رشطــة رام اللــه، 

ونظــارة رشطــة القلعــة. وتبــني أن نظــارة رشطــة أريحــا وغريهــا مــن النظــارات تقــوم بتحويــل املوقوفــني بعــد املــدة القانونيــة.  

خــالل هــذا العــام مل يطــرأ أي تطــور عــى وضــع النظــارات، فــام زالــت تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز 

ســواء عــى مســتوى املســاحات أو الظــروف املعيشــية أو الصحيــة، إضافــة إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضيــق املســاحة وارتفــاع نســبة 
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الرطوبــة فيهــا وانعــدام للتهويــة واإلضــاءة الطبيعيــة وعــدم توفــر دورات ميــاه صحيــة األمــر الــذي يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة. 

ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك نظــارات رشطــة قلقيليــة ورشطــة القلعــة ورشطــة املباحــث الجنائيــة يف الخليــل ونظــارة رشطــة رام اللــه 

ونظــارة رشطــة حلحــول. وكل تلــك اإلشــكاليات ناتجــة عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة باألصــل للتوقيــف ملــدة 24 ســاعة، وليــس 

كأماكــن االحتجــاز الدامئــة. كــام أن تلــك النظــارات تقــع وســط أحيــاء ســكنية مزدحمــة مــام يؤثــر ســلباً عــى حيــاة الســكان املجاوريــن 

لتلــك النظــارات، كــام تفتقــر لوســائل الحاميــة املتطــورة وتعتمــد عــى وســائل الحاميــة التقليديــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، كــام 

أنهــا تفتقــد لوســائل الرتفيــه واأللعــاب وال توجــد مســاحات مــن اجــل الفــورة، كــون التوقيــف فيهــا قــد تحــول يف أغلــب األحيــان إىل شــبه 

دائــم لتجــاوز املــدة املنصــوص عليهــا قانونــاً وهــي 24 ســاعة. ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك نظــارة رشطــة القلعــة نظــارة رشطــة قلقيليــة 

ونظــارة رشطــة أحــداث الخليــل ونظــارة رشطــة رام اللــه. ويذكــر هنــا بــأن هــذه النظــارات يف أغلــب األحيــان ال تخضــع لرقابــة وإرشاف 

الجهــات املختصــة وفقــاً للقانــون، لالطــالع عــى أوضاعهــا املختلفــة. 

كــام بــرز أن العــدد األكــرب مــن ادعــاءات التعذيــب التــي وردت يف الشــكاوى التــي وصلــت إىل الهيئــة، كانــت تتــم يف نظــارات الرشطــة، 

ســواء لــدى املباحــث الجنائيــة أو مكافحــة املخــدرات أو املباحــث العامــة. وقــد تابعــت الهيئــة ذلــك خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر 

العديــد مــن الشــكاوى التــي تــم االدعــاء فيهــا بتعــرض املشــتكني أو أحــد ذويهــم للتعذيــب، غــري أن الالفــت للنظــر أن الــردود جــاءت 

نافيــة لتلــك االدعــاءات يف أغلبهــا.

توصيات الهيئة الخاصة بالنظارات التابعة للرشطة وهي متكررة عى مدى 3 سنوات

رضورة إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات التــي ال يوجــد فيهــا مراكــز إصــالح، وذلــك مــن أجــل عــدم تحويــل نظــارات . 1

الرشطــة يف تلــك املحافظــات إىل مراكــز احتجــاز دامئــة كــام هــو الحــال يف قلقيليــة وســلفيت وطوبــاس.

رضورة التفتيــش القضــايئ عــى تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات . 2

طويلــة وعــى خــالف األحــكام القانونيــة.

العمــل عــى إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ومعالجــة أوضاعهــا الصحيــة والبيئيــة وذلــك لحــني . 3

إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف تلــك املحافظــات التــي تقــع فيهــا تلــك النظــارات.

رضورة العمــل وبالرسعــة القصــوى مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــى اســتحداث أقســام خاصــة باحتجــاز النســاء واألحــداث الجانحــني . 4

ــة االجتامعيــة والنفســية لهــذه  ــة مــن حيــث مراعــاة الخصوصي نظــراً الحتجــاز هــؤالء األشــخاص يف ظــروف غــري آمنــة وغــري صحي

الرشيحــة.

العمــل عــى تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات نظــراً  ألنهــا تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية كــام وأنهــا . 5

تقــع يف مناطــق ســكنية مزدحمــة وذلــك لحــني إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

رضورة العمــل عــى تأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــى تلــك النظــارات وخصوصــاً أنهــا تســتقبل نســاء وأحــداث وتحتــاج هــذه . 6

الرشيحــة إىل رعايــة مــن نــوع خــاص.

رضورة توفري عيادة للخدمات الطبية العسكرية يف تلك النظارات وعى مدار الـ24 ساعة عى أن تتوفر فيها جميع األدوية.. 7

ــك . 8 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 به ــى خصوصــاً املناطــق الت ــا األق ــاعة يف حده ــارات واملحــددة بـــ 24 س النظ

3-3-1-3. مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

تعتــرب األجهــزة األمنيــة الثــالث يف الضفــة الغربيــة، مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة، حيــث بقــي الحــال مــن حيــث تبعيــة مراكــز االحتجــاز 

لأجهــزة األمنيــة، يف الضفــة الغربيــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر كــام كان عليــه خــالل العــام 2016. فقــد بــارشت األجهــزة األمنيــة 

الثــالث )األمــن الوقــايئ، املخابــرات العامــة واالســتخبارات العســكرية( مهامهــا كاملعتــاد، باعتبارهــا مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة. حيــث 
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يتــم توقيــف األشــخاص يف تلــك املراكــز التابعــة لأجهــزة األمنيــة لفــرتات طويلــة، رغــم انهــا مــن املراكــز املؤقتــة. أضــف إىل ذلــك أن تلــك 

املراكــز يف أغلــب األحيــان ال تكــون مخصصــة لفــرتات االحتجــاز الطويلــة.

تقــوم الهيئــة بزيــارة تلــك املراكــز مــن خــالل الزيــارات الدوريــة املنســقة مســبقاً مــع إدارات تلــك األجهــزة، ومــا زالــت الهيئــة غــري متــاح 

لهــا زيــارة تلــك املراكــز بشــكل مفاجــئ، لــذا فــإن الهيئــة تســعى إىل الســامح لهــا بتلــك الزيــارات ملــا لهــا مــن أثــر مهــم عــى النــزالء 

وظروفهــم املعيشــية، ولهــا أثــر كذلــك عــى موضــوع الوقايــة مــن التعذيــب، خصوصــاً يف أعقــاب انضــامم فلســطني للربوتوكــول االختيــاري 

التفاقيــة مناهضــة التعذيــب.  

أوالً: مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الوقايئ

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ 10 مراكــز، حيــث يوجــد مركــز رئيــي للتحقيــق يف كل محافظــة مــن محافظــات 

الضفــة الغربيــة تتبــع للجهــاز يتــم فيهــا توقيــف املتهمــني والتحقيــق معهــم ويتــم اإلرشاف عــى هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة 

العامــة للجهــاز يف رام اللــه. يذكــر يف هــذا الصــدد، أن مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ يف أريحــا هــو املقــر املعتمــد للجنــة األمنيــة التــي شــكلت 

منــذ أكــر مــن 4 ســنوات، حيــث يتــم توقيــف األشــخاص عــى ذمــة اللجنــة األمنيــة يف ذلــك املقــر للتحقيــق معهــم. والالفــت للنظــر مــن 

متابعــات الهيئــة أنــه يتــم تحويــل املوقوفــني مــن األجهــزة األمنيــة إىل اللجنــة األمنيــة دون معايــري واضحــة ودون إجــراءات محــددة، فمثــالً 

هنــاك شــكاوى تــم متابعتهــا كان املوقوفــني فيهــا متهمــني بالرسقــة، ورغــم ذلــك تــم تحويلهــم إىل اللجنــة األمنيــة يف أريحــا.  

حيــث ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات الســابقة مل 

يتــم العمــل عليهــا مــن قبــل قيــادة جهــاز األمــن الوقــايئ.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الوقايئ يف الضفة الغربية

ــذ  ــروري األخ ــن ال ــه م ــان، فإن ــب األحي ــم يف أغل ــاز دائ ــكان احتج ــايئ كم ــن الوق ــة لأم ــف التابع ــز التوقي ــتعامل مراك ــاب اس يف أعق

ــة: ــات التالي بالتوصي

رضورة العمــل عــى إلغــاء اللجنــة األمنيــة وتفعيــل اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة املعتمــدة واملقــرة يف قانــون اإلجــراءات الجزائيــة . 1

ملــا يف ذلــك مــن أهميــة يف هــذا املجــال، لحاميــة حقــوق النــزالء واملوقوفــني.

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــى أو أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف واالطــالع . 2

عــى األوضــاع القانونيــة للموقوفــني، خصوصــاً وأن تلــك املراكــز أصبحــت تســتخدم كمــكان احتجــاز دائــم.

إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن شــبكة ميــاه ورصف صحــي وكهربــاء وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع ملراكــز التابعــة . 3

لجهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة.

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 4

رضورة العمــل عــى الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة . 5

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ يف محافظــات الضفــة.

ثانياً: مراكز االحتجاز التابعة لجهاز املخابرات العامة

ــن  ــة م ــق يف كل محافظ ــي 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 املتهمــني يف تلــك املراكــز والتحقيــق معهــم، ويتــم اإلرشاف عــى 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 2016 فإننــا 

ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي تكــررت خــالل األعــوام الســابقة بشــأن مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز املخابــرات.
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توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز املخابرات الفلسطينية يف الضفة الغربية 

رضورة تحســني الظــروف املعيشــية يف مراكــز التوقيــف التابعــة للمخابــرات خصوصــاً أنــه يتــم التعامــل مــع تلــك املراكــز أنهــا مراكــز . 1

احتجــاز دامئــة. 

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 2

رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، ونقابة املحامني ومنظامت حقوق اإلنسان. . 3

إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن شــبكة ميــاه ورصف صحــي وكهربــاء وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع املراكــز التابعــة . 4

لجهــاز املخابــرات يف الضفــة الغربيــة.

ثالثاً: 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 عــى مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات واملنتــرشة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة مســؤول التحقيــق، ومديــر 

الجهــاز يف كل محافظــة، ويتبــع الجهــاز مبــارشة إىل املقــر الرئيــي لقيــادة الجهــاز يف رام اللــه. كــام ويــرشف عــى مراكــز التحقيــق تلــك 

املدعــي العــام العســكري وبصــورة منتظمــة. 

مــن خــالل الزيــارات املتكــررة التــي نفذهــا باحثــو الهيئــة فقــد بــرز وجــود عــدد مــن الزنازيــن يف ســجن أريحــا العســكري يتــم وضــع 

النــزالء فيهــا ال تصلــح لوضــع االشــخاص اآلدميــني فيهــا، وقــد أشــار باحثــي الهيئــة يف أكــر مــن مــرة إىل ذلــك بالتعليــق أن وضــع األشــخاص 

ــز  ــدى مراك ــف ل ــوين للتوقي ــة األشــخاص أصــالً. وبخصــوص الوضــع القان ــوق االنســان وآلدمي ــاك واضــح لحق ــن هــو انته ــك الزنازي يف تل

ــذا ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي  االحتجــاز التابعــة لالســتخبارات العســكرية، فلــم يتغــري األمــر عــام كان عليــه خــالل العــام 2016 ل

تكــررت خــالل األعــوام الســابقة.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية يف الضفة الغربية

بالنظر لإلشكاليات املثارة يف مراكز االحتجاز التابعة لالستخبارات العسكرية فإن الهيئة تويص مبا ييل: 

رضورة توفــري امليــاه وبشــكل دائــم حيــث تعــاين 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 عــى أدارة وحاميــة تلــك املراكــز نظــراً لالكتظــاظ الشــديد داخلهــا بســبب زيــادة . 2

أعــداد النــزالء فيهــا عــن الطاقــة االســتيعابية املعــدة لهــا أصــال.

رضورة توفري وسائل الرتفيه واأللعاب الرياضة ملا يحقق الغاية من احتجاز النزالء فيها.. 3

تعــاين هــذه املراكــز مــن عــدم توفــر العــدد مــن األدويــة وخصوصــاً غاليــة الثمــن واألجنبيــة حيــث يتــم توفريهــا عــى نفقــة املريــض . 4

الخاصة.

ــط . 5 ــة الضب ــم إىل جه ــتخبارات ورضورة تحويله ــز االس ــني يف مراك ــني املدني ــف املواطن ــاز وتوقي ــن احتج ــوري ع ــف الف رضورة التوق

ــني. ــني املدني ــف املتهم ــة بتوقي ــايئ املختص القض

رضورة التوقف الفوري عن احتجاز األشخاص يف الزنازين املوجودة يف سجن أريحا، والتي ال تصلح الحتجاز اآلدميني.. 6
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العمــل عــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن صيانــة شــبكة الكهربــاء واملــاء وصيانــة شــبكة الــرصف الصحــي ملراكــز . 7

االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات يف الضفــة الغربيــة.

رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز . 8

والتوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات العســكرية يف محافظــات الضفــة لإلطــالع عــى ظــروف املوقوفــني بشــكل دوري وحــر ودون 

إعاقة.

3-3-2. الرقابة عى أماكن االحتجاز يف قطاع غزة

متــارس الهيئــة هــذا الــدور مــن خــالل الزيــارات الدوريــة املحــددة مســبقاً مــع األجهــزة األمنيــة، إضافــة إىل زيــارات اســتثنائية يف حــاالت 

طارئــة، حيــث يتــم مخاطبــة الجهــاز األمنــي وتتــم الزيــارة يف اليــوم التــايل يف أغلــب األحيــان.

تنقسم مراكز االحتجاز يف قطاع غزة من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إىل ثالثة أقسام، هي عى النحو التايل: 

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 نصــت عليــه مــواد قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل كونهــا مراكــز احتجــاز دامئــة. 

ــا ملــدة ال تتجــاوز الـــ 24 ســاعة، وتخضــع إلرشاف . 2 ــف فيه ــي يكــون التوقي ــة )نظــارات الرشطــة(، وهــي الت ــز االحتجــاز املؤقت مراك

مديريــة الرشطــة املوجــود بهــا ذلــك املركــز، ويخضــع توقيــف األشــخاص فيهــا ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، ولكــن 

يف حالــة قطــاع غــزة فقــد تحولــت النظــارات إىل مركــز احتجــاز دائــم وقضــاء فــرتة محكوميــة لكثــري مــن النــزالء 

مراكــز االحتجــاز التابعــة لأجهــزة األمنيــة، وهــي أماكــن االحتجــاز التــي تتبــع األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة وهــي األمــن الداخــيل، . 3

والرشطــة العســكرية. 

نفــذت الهيئــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر )320( زيــارة، شــملت الســجون ومركــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لأجهــزة األمنيــة 

ومؤسســة الربيــع يف قطــاع غــزة. لقــد كانــت غالبيــة تلــك الزيــارات دوريــة، وبعــض الزيــارات االســتثنائية، ومتــت بعــد التنســيق الشــفوي، 

أو الكتــايب املســبق مــع الجهــات املختصــة. ركــزت الهيئــة خــالل تلــك الزيــارات عــى تفقــد أماكــن االحتجــاز مــن نواحــي مالمئــة املبــاين، 

ــة،  ــات الغذائي ــك الوجب ــه والتشــغيل واالتصــال، وكذل ــة والرتفي ــر املــواد الالزمــة للنظاف ــة للموقوفــني وتواف ــر االحتياجــات الروري وتواف

وتقديــم الخدمــات الصحيــة، باإلضافــة للتحقــق مــن عــدم وجــود موقوفــني بصــورة غــري قانونيــة أو موقوفــني دون محاكمــة. كــام ركــزت 

ــم الخطــرية والبســيطة واملحكومــني  ــاع نظــام الفصــل بــني الجرائ ــك املراكــز، ومــدى إتب ــارات عــى رصــد وفحــص مــدى اكتظــاظ تل الزي

واملوقوفــني، وعــدم وضــع البالغــني مــع األحــداث، ومــدى وجــود أقســام خاصــة مفصولــة للنســاء تــرشف عليهــا رشطيــات مؤهــالت. وقــد 

أعــدت بنتيجــة تلــك الزيــارات التقاريــر واالســتامرات، وتــم أخــذ إحصــاءات عــن عــدد املحتجزيــن وتصنيفاتهــم، وكذلــك ســامع إفــادات 

وشــكاوى مــن املحتجزيــن حــول بعــض االنتهــاكات بحقهــم، ومتابعتهــا مــع الجهــات ذات العالقــة.

3-3-2-1. مراكز اإلصاح والتأهيل

بقــي الحــال عــى مــا هــو عليــه فيــام يتعلــق مبراكــز التأهيــل واإلصــالح يف قطــاع غــزة كــام العــام 2016 واضفــى االنقســام الســيايس ظاللــه 

فيــام يتعلــق باملتطلبــات الخاصــة مبراكــز التأهيــل واإلصــالح وعــدم توفــري املوازنــات الخاصــة لهــا ســواء فيــام يتعلــق بتطويــر الخدمــات أو 

يف مجــال إجــراء توســعات. عــدد مراكــز االصــالح يف قطــاع غــزة )5(.

قامــت الهيئــة بزيــارة مراكــز التأهيــل واإلصــالح املوزعــة يف محافظــات قطــاع غــزة تنوعــت هــذه الزيارات بــني الزيــارات الدوريــة واملفاجئة 

ــم  ــق بتقدي ــام يتعل ــة في ــح اإليجابي ــاك بعــض املالم ــارة. ولكــن هن ــارب 75 زي ــا يق ــل وإصــالح خــاص بالنســاء م ــز تأهي ــة إىل مرك إضاف

الخدمــات الخاصــة بالنــزالء كالطعــام واألمــور الروريــة، ومــن ضمنهــا أيضــا اســتمرار العمــل عــى بنــاء مركــز تأهيــل واصــالح أصــداء 
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والــذي مــن املتوقــع أن يخفــف أزمــة االكتظــاظ لــدى مراكــز التأهيــل واإلصــالح والنظــارات 

من أبرز أشكال التعاون:

استمر متكني الهيئة السامح لها يف زيارة مرافق مراكز اإلصالح والتأهيل، بحرية مطلقة ووفقاً ألحكام القانون. 1

مــا زالــت فكــرة الزيــارات املفاجئــة مفعلــة ومطبقــة يف مجــال مراكــز اإلصــالح والتأهيــل األمــر الــذي يعتــرب مــؤرشا عــى مســتوى . 2

التعــاون وتفهــم دور الهيئــة 

هناك رقابة وتفتيش دوري من قبل الجهات التي نص عليها قانون ملراكز اإلصالح والتأهيل. 3

التعاون مع الهيئة يف متابعة الشكاوى واالستجابة لها . 4

التعاون يف مجال التدريب والتمكني ألفراد وضباط مراكز التأهيل واإلصالح والعمل عى اعداد نظام شكاوى موحد . 5

كان للهيئــة دور هــام يف حــل العديــد مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بالوضــع املعيــي يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل مــن متابعــة شــكاوى . 6

النــزالء وعقــد االجتامعــات مــع املســئولني يف إدارات التأهيــل واإلصــالح التــي أبــدت تعاونــا كبــريا مــع الهيئــة وتحديــدا فيــام يتعلــق 

بالظــروف املعيشــية والخدمــات الطبيــة.

اما االشكاليات واملعيقات فهي:

عــدم توافــر الحــد األدىن للــرشوط التــي نــص عليهــا قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــن خــالل 	 

افتقادهــا للمســاحات الكافيــة مــن أجــل الفصــل بــني النــزالء والحــد مــن االكتظــاظ الشــديد أو توفــري ظــروف معيشــية وظــروف 

احتجــاز مناســبة، إضافــة إىل افتقارهــا إىل وســائل الرتفيــه والتشــغيل والتأهيــل.

مــا زالــت تعــاين مراكــز التأهيــل واإلصــالح مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بتقديــم الخدمــات الطبيــة رغــم كل الســعي مــن اجــل تحســني 	 

الواقــع الطبــي، حيــث تفتقــر غالبيــة املراكــز لعيــادات طبيــة أو لوجــود أطبــاء وممرضــني بشــكل دائــم24 ســاعة، وكذلــك عــدم وجــود 

طبيــب أســنان وطبيــب نفــي يف غالبيــة مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، األمــر الــذي يضطــر إدارة تلــك املراكــز لنقــل الحــاالت املرضيــة 

للمستشــفيات الحكوميــة أو الخدمــات الطبيــة العســكري، إضافــة إىل عــدم توافــر العديــد مــن أدويــة األمــراض املزمنــة.

يتواجــد يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل أعــداد كبــرية مــن النــزالء الذيــن ينتظــرون البــت يف ملفاتهــم مــن قبــل القضــاء منــذ فــرتات 	 

طويلــة، وقــد أدى عــدم البــت بهــا إىل اكتظــاظ يف تلــك املراكــز وإىل تذمــر العديــد مــن النــزالء مــن طــول مــدة التوقيــف.

أدى اكتظــاظ مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات إىل احتجــاز عــدد كبــري مــن األشــخاص يف مراكــز توقيــف أو نظــارات تابعــة 	 

لجهــاز الرشطــة لفــرتات طويلــة تصــل إىل بعــض األحيــان ملــدة أشــهر أو ســنوات.

ضعــف البنيــة التحتيــة يف بعــض مراكــز اإلصــالح والتأهيــل والتــي ينتــج عنهــا مشــكلة االكتظــاظ وعــدم القــدرة عــى تصنيــف النــزالء 	 

ومحدوديــة الــورش التأهيليــة وعــدم القــدرة عــى تشــغيلها بســبب نقــص الــكادر.

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.	 

بطء النظام القضايئ.	 
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ضعف إمكانية الخدمات الطبية العسكرية.	 

نقــص الدراســات واإلحصائيــات وعــدم وجــود دراســات علميــة تتعلــق بالعلــوم اإلصالحيــة الحديثــة ودراســات وإحصائيــات دقيقــة 	 

تتعلــق بتطــور الجرميــة يف فلســطني.

عدم وجود برامج رعاية الحقة للنزالء.	 

عدم وجود مراكز فطام حكومية لإلدمان.	 

عدم توفري املستشفيات النفسية والعقلية املتخصصة عى مستوى الوطن.	 

توصيات الهيئة يف مجال مراكز اإلصاح والتأهيل

رضورة العمــل عــى توفــري الخدمــات الطبيــة يف جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، خصوصــاً توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني 	 

بشــكل دائــم عمــالً بأحــكام قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

رضورة القيام بإنشاء مراكز إصالح وتأهيل تتوفر فيها الرشوط الالزمة من أجل توفري ظروف معيشية وصحية مالمئة للنزالء. 	 

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيل النزالء وتحقيق الغاية من وجود هؤالء النزالء يف تلك املراكز.	 

3-3-2-2. النظارات التابعة للرشطة

وهــي أماكــن التوقيــف املؤقتــة التــي تكــزن مــدة التوقيــف فيهــا ال تتعــدى الـــ 24 ســاعة، ولكــن يف قطــاع غــزة األمــر مختلــف فنتيجــة إىل 

اكتظــاظ الســجون تحــول جــزء كبــري مــن النظــارات إىل مــكان احتجــاز لنــزالء محكومــني ولفــرتات طويلــة لــذا فهــي تحتــاج إىل متطلبــات 

كتلــك التــي تتطلبهــا مراكــز االحتجــاز الدامئــة. لحــني االنتهــاء مــن بنــاء مركــز تأهيــل وإصــالح. تتواجــد نظــارات الرشطــة يف كل محافظــات 

ــة الرشطــة يف كل  ــع مديري ــدوره يتب ــذي ب ــه وال ــز املوجــودة في ــر املرك ــا ملدي ــع يف إدارته ــز الرشطــة وتتب ــوزع عــى مراك قطــاع غــزة وتت

محافظــة مــن حيــث اإلرشاف واإلدارة والرقابــة عــى عملهــا.

قامــت الهيئــة خــالل العــام 2017 بزيــارة 18 نظــارة منتــرشة يف محافظــات قطــاع غــزة تنوعــت هــذه الزيــارات بــني الزيــارات الدوريــة 

واالســتثنائية مــا يقــارب 203 زيــارة. 

تســتند نظــارات الرشطــة يف عمليــة التوقيــف عــى 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 لذلــك. وتعتــرب الهيئــة أن تعامــل الرشطــة 

مــع عــدد مــن النظــارات عــى أنهــا أماكــن احتجــاز دامئــة، دون اتخــاذ املقتــى القانــوين، وكذلــك عــدم اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة فيــام 

يتعلــق مبــكان االحتجــاز ذاتــه مخالفــة قانونيــة. فقــد انقــى العــام 2017 دون أي تعديــل يذكــر، فقــد بقيــت النظــارة تعــاين االكتظــاظ، 

فلــم تحــل هــذه املشــكلة، ومل تحــل مشــكلة الفــورة ومل تتوفــر الخدمــات الطبيــة يف تلــك النظــارات. ويف هــذا الصــدد تكــرر الهيئــة طلبهــا 

بعــدم اســتخدام تلــك النظــارات كمــكان احتجــاز دائــم كونهــا غــري مؤهلــة لذلــك.

ــث أن  ــن حي ــة م ــة قانوني ــه مخالف ــذا في ــال وه ــات األطف ــاز لفئ ــكان احتج ــا كم ــارات فيه ــتخدام النظ ــم اس ــاالت يت ــاك ح ــام أن هن ك

املــكان املخصــص لتوقيــف واحتجــاز األحــداث ال بــد أن يكــون مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة. وقــد خاطبــت الهيئــة وزارة الشــؤون 

ــة بذلــك.     ــة بــرورة ببعــض املخالفــات وقــد وصــل الهيئــة ردود مرضي االجتامعي

تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز ســواء عــى مســتوى املســاحات أو الظــروف املعيشــية أو الصحيــة، إضافــة 

إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضيــق املســاحة وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيهــا وانعــدام للتهويــة واإلضــاءة الطبيعيــة وعــدم توفــر دورات 

ميــاه صحيــة األمــر الــذي يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة. وكل تلــك اإلشــكاليات ناتجــة عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة باألصــل 

ــة  ــة املتطــورة وتعتمــد عــى وســائل الحامي ــر لوســائل الحامي ــام تفتق ــة.، ك ــن االحتجــاز الدامئ ــس كأماك ــدة 24 ســاعة، ولي ــف مل للتوقي
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ــه واأللعــاب وال توجــد مســاحات مــن اجــل الفــورة، كــون  ــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، كــام أنهــا تفتقــد لوســائل الرتفي التقليدي

التوقيــف فيهــا قــد تحــول يف أغلــب األحيــان إىل شــبه دائــم لتجــاوز املــدة املنصــوص عليهــا قانونــاً وهــي 24 ســاعة. ويذكــر هنــا بــأن هــذه 

النظــارات يف أغلــب األحيــان ال تخضــع لرقابــة وإرشاف الجهــات املختصــة وفقــاً للقانــون، لالطــالع عــى أوضاعهــا املختلفــة. 

توصيات الهيئة الخاصة بالنظارات التابعة للرشطة وهي متكررة عى مدى 3 سنوات

رضورة إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات التــي ال يوجــد فيهــا مراكــز إصــالح، وتوســعتها وذلــك مــن أجــل عــدم تحويــل . 1

نظــارات الرشطــة يف تلــك املحافظــات إىل مراكــز احتجــاز دامئــة.

رضورة التفتيــش القضــايئ عــى تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات . 2

طويلــة وعــى خــالف األحــكام القانونيــة.

العمــل عــى إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ومعالجــة أوضاعهــا الصحيــة والبيئيــة وذلــك لحــني . 3

إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

العمــل عــى تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات نظــرا ً ألنهــا تعتمــد عــى الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية وذلــك . 4

لحــني إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

رضورة العمــل عــى تأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــى تلــك النظــارات وخصوصــاً أنهــا تســتقبل نســاء وأحــداث وتحتــاج هــذه . 5

الرشيحــة إىل رعايــة مــن نــوع خــاص.

رضورة توفري عيادة للخدمات الطبية العسكرية يف تلك النظارات وعى مدار الـ24 ساعة عى 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

النظــارات واملحــددة بـــ 24 ســاعة يف حدهــا األقــى

3-3-2-3. مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

مل يطــرأ أي تغيــري عــى تبعيــة مراكــز االحتجــاز لأجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر كــام كان عليــه خــالل 

العــام 2016. فقــد اســتمر جهــاز األمــن الداخــيل مببــارشة مهامــه كاملعتــاد، باعتبارهــا مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة. وأضيــف هــذا العــام 

مركــز احتجــاز أخــر لجهــاز الرشطــة العســكرية واملخابــرات.

أوالً: مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الداخيل

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل 5 مراكــز، ويوجــد مركــز رئيــي واحــد للتحقيــق يف محافظــة غــزة تتبــع للجهــاز 

يتــم فيــه توقيــف املتهمــني والتحقيــق معهــم ويتــم اإلرشاف عــى هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز.

ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات الســابقة مل يتــم 

العمــل عليهــا مــن قبــل جهــاز األمــن الداخــيل. يذكــر انــه مل يتــم متكــني الهيئــة مــن زيــارة شــهر 3 و4و5  مــن العــام 2017 وكان مجمــوع 

الزيــارات 9 زيــارات دوريــة.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الداخيل يف قطاع غزة

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــى أو أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف واالطــالع . 1

عــى األوضــاع القانونيــة للموقوفــني

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 2
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رضورة العمــل عــى 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 للموقوفــني ورضورة عــدم تعريضهــم للتعذيــب والضغــط النفــي والجســدي مهــام . 5

كانــت طبيعــة التهمــة.

تحريم االعتقال السيايس ورضورة اإلفراج الفوري عن جميع املوقوفني عى خلفيات سياسية يف قطاع غزة.. 6

ثانياً: مراكز االحتجاز التابعة للرشطة العسكرية

يبلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز الرشطــة العســكرية مركزيــن يف محافظــة غــزة يتبــع للجهــاز، حيــث يتــم توقيــف املواطنــني 

واملتهمــني يف تلــك املراكــز والتحقيــق معهــم، ويتــم اإلرشاف عــى هــذه املراكــز مركزيــا مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز. يذكــر يف هــذا 

الصــدد أنــه تــم خــالل العــام 2017 اســتمر عــدم متكــني طاقــم الهيئــة مــن زيــارة مركــز االحتجــاز الخــاص بالرشطــة العســكرية يف قطــاع 

غــزة ســواء كان الزيــارة الدوريــة او املفاجئــة، وقــد انتهــى العــام 2017 دون حــل هــذه االشــكالية ســوى بعــض الزيــارات بالتنســيق مــع 

مكتــب املرقــب العــام كزيــارات اســتثنائية امــا ألفــراد وزيارتــني كجولــة داخــل مركــز االحتجــاز 

توصيات خاصة مبركز التوقيف والتحقيق التابع لجهاز الرشطة العسكرية يف قطاع غزة  

1.رضورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات املحاكم.

2.التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهينة للموقوفني والضغط النفي والجسدي مهام كانت طبيعة التهمة.

3.رضورة التوقــف الفــوري عــن احتجــاز وتوقيــف املواطنــني املدنيــني يف مركــز الرشطــة العســكرية ورضورة تحويلهــم إىل جهــة الضبــط 

القضــايئ املختصــة بتوقيــف املتهمــني املدنيــني.

4.رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم.

5.رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، ونقابة املحامني ومنظامت حقوق اإلنسان. 

6.إعادة تأهيل البنية التحتية والخدماتية من شبكة مياه ورصف صحي وكهرباء وإيجاد ساحة للفورة 

7.رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة بإجــراء زيــارات مفاجئــة ملركــز االحتجــاز 

والتوقيــف التابعــة لجهــاز الرشطــة العســكرية يف محافظــة غــزة لالطــالع عــى ظــروف املوقوفــني بشــكل دوري وحــر ودون إعاقــة

ثالثاً: مؤسسة الربيع لرعاية األحداث

مل يطــرأ أي تغيــري فيــام يتعلــق مبؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث يف قطــاع غــزة كــام العــام 2016 واضفــى االنقســام الســيايس ظاللــه فيــام 

يتعلــق باملتطلبــات الخاصــة يتعلــق مبؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث وعــدم توفــري املوازنــات الخاصــة لهــا ســواء فيــام يتعلــق بتطويــر 

الخدمــات أو يف مجــال إجــراء توســعات.

ــة  ــارات الدوري ــني الزي ــارات ب ــذه الزي ــت ه ــزة تنوع ــاع غ ــات قط ــداث يف محافظ ــة األح ــع لرعاي ــة الربي ــارة مؤسس ــة بزي ــت الهيئ قام

ــم الخدمــات الخاصــة باألحــداث كالطعــام  ــق بتقدي ــام يتعل ــة في ــارة. وتبــني وجــود بعــض املالمــح اإليجابي ــة مــا يقــارب 14 زي واملفاجئ

ــة  ــور الروري واألم

ومن أبرز أشكال التعاون:
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القسم الثالث : تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

استمر متكني الهيئة السامح لها يف زيارة مرافق مؤسسة الربيع لرعاية األحداث، بحرية مطلقة ووفقاً ألحكام القانون. 1

مــا زالــت فكــرة الزيــارات املفاجئــة مفعلــة ومطبقــة يف مجــال مؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث األمــر الــذي يعتــرب مــؤرشا عــى . 2

ــة  مســتوى التعــاون وتفهــم دور الهيئ

هناك رقابة وتفتيش دوري من قبل الجهات التي نص عليها قانون ملراكز اإلصالح والتأهيل. 3

التعاون مع الهيئة يف متابعة الشكاوى واالستجابة لها . 4

التعاون يف مجال التدريب والتمكني ألفراد مؤسسة الربيع لرعاية األحداث . 5

توصيات الهيئة يف مجال مؤسسة الربيع  

رضورة العمــل عــى توفــري الخدمــات الطبيــة يف مؤسســة الربيــع، خصوصــاً توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني بشــكل دائــم 	 

عمــالً بأحــكام القانــون.

رضورة القيام بإنشاء مراكز إصالح وتأهيل تتوفر فيها الرشوط الالزمة من أجل توفري ظروف معيشية وصحية مالمئة للنزالء. 	 

ــك 	  ــزالء يف تل ــؤالء الن ــود ه ــن وج ــة م ــق الغاي ــزالء وتحقي ــل الن ــل تأهي ــن أج ــزالء م ــب للن ــات تدري ــاغل وورش ــري مش رضورة توف

ــة. املؤسس

رابعاً: مراكز االحتجاز التابعة لجهاز املخابرات

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل مركــزا رئيســيا واحــدا للتحقيــق يف محافظــة غــزة تتبــع للجهــاز يتــم فيــه توقيــف 

املتهمــني والتحقيــق معهــم ويتــم اإلرشاف عــى هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز.

ــدأت زيارتهــا  ــة ب ــم ان الهيئ ــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، مــع العل ــات التــي توصلــت إليهــا الهيئ حيــث ســنكتفي بذكــر التوصي

ــا   ــم إنشــائه حديث ــة مــن خــالل التنســيق الشــفوي حيــث أن الجهــاز ت ــارات دوري ــة شــهر 5 بواقــع 8 زي ــذ بداي للجهــاز من

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز املخابرات يف قطاع غزة

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــى أو أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف واالطــالع . 1

عــى األوضــاع القانونيــة للموقوفــني

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصاً يف فرتة التحقيق األويل.. 2

ــت . 3 ــام كان ــط النفــي والجســدي مه ــم لضغ ــدم تعريضه ــني ورضورة ع ــة للموقوف ــية واملهين ــة القاس ــن املعامل ــوري ع ــف الف التوق

ــة التهمــة. طبيع

تجريم االعتقال السيايس ورضورة اإلفراج الفوري عن جميع املوقوفني عى خلفيات سياسية يف قطاع غزة.. 4




