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               مجلس المفوضين

عصام يونس – املفوض العام

لبنى كاتبة عيىس أبو رشارسالمة بسيسوأمجد الشوا

مريفت رشامويفاتح عزامشوقي العيسةأنطوان شلحت

هامة زيدانفيحاء عبد الهاديطالل عوكلجورج جقامن

يحيى الرساجكايرو عرفاتعاصم خليلزياد عمرو 

عصام العاروريزينب الغنيمي

تأسست الهيئة بقرار/ مرسوم رئايس رقم )59( صادر عن الرئيس الراحل يارس عرفات رحمه الله بتاريخ 1993/9/30.

الهيئة التأسيسية: حنان عرشاوي )رئيساً(، ممدوح العكر، فاتح عزام، منى رشاموي، رجا شحادة، راجي الصوراين.

دولة فلسطينية تُعّزز فيها سيادة القانون واملساواة، وتُحرتم فيها حقوق اإلنسان، وحريات جميع األفراد.
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وضــع حقوق اإلنســان في فلســطين
التقريــر الســنوي الرابــع والعشــرون

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

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

وصياغــة دائــرة الرقابــة عــى السياســات والترشيعــات الوطنيــة، اضافــة إىل 

مســاهمة دائــرة التحقيقــات والشــكاوى يف الهيئــة فيــام يتعلــق بعــرض الشــكاوى 

وزيــارات الســجون، وال ســيام:

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

حــازم هنيــة، أحمــد الغــول، مــوىس أبــو دهيــم، ســامي جباريــن.
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طاقم عمل الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«

د. عامر الدويك -املدير العام

دائرة الرقابة عى السياسات والترشيعات الوطنية: خديجة حسن - مديرة الدائرة.  •
برهان اشتية، حازم هنية، طاهر املرصي، عائشة أحمد، عامر جاموس، مصطفى إبراهيم، معن دعيس.

دائرة التحقيقات والشكاوى: موىس أبو دهيم - مدير الدائرة.   •
بكر تركامين، سامي جبارين.

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

الدائرة املالية واإلدارية: نرسين دعباس -مديرة الدائرة.  •
أحمـد جميـل، إلهـام قرعـان، جـاد اشـتيه، جهاد شامسـنة، رجاء بدارين، سـناء أبو طاعة، سـهى جرب، عيىس سـامل ، فراس خليـل، ملوك خلف، 

علوان. نبيهة 

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

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

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

قطاع غزة: جميل رسحان-نائب املدير العام لقطاع غزة.  •
رهام عليان، سهام شالش، عصام مقويس، محمد عيد.

مكتب جنوب قطاع غزة: أحمد الغول - مدير املكتب.  •
حسن حالسة، خالد أبو شاب، محمود الحشاش، هبة عيل.

مكتب غزة والشامل: رأفت صالحة -مدير املكتب.  •
أنس برقوين، رنا أبو رمضان، محمد رسور، نرسين طه.

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

العاقات الدولية وتطوير الربامج: عال عدوي.  •

مكتب املدير العام واملفوضن: محمد شامسنه.  •

ملدقق الداخيل: شادي قرع. ا• 

الرقابة والتقييم: هبة فريد- مسؤولة   •
سهيل حجاج
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عناوين مكاتب الهيئة 

•     المقر الرئيس 
رام الله - خلف املجلس الترشيعي – مقابل مركز الثاسيميا »أبو قراط«.

هاتف: 2986958 / 2960241 2 970 +     فاكس: 2987211 2 970 +     ص.ب 2264

www.ichr.ps :الصفحة اإللكرتونية      ichr@ichr.ps :الربيد اإللكرتوين

•    مكتب الوسط
رام الله  - رام الله التحتا – مقابل السفارة األملانية - عامرة راحة - ط6

هاتف: 2989838  2 970 +   فاكس: 2989839 2 970 +

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

هاتف: 2335668  9 970 +   فاكس: 2366408 9 970 +

طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3

تلفاكس: 2687535 9 970 +

•    مكتبا الجنوب
الخليل- رأس الجورة – بجانب دائرة السري - عامرة حريزات - ط 1

هاتف: 2295443 2 970 +   فاكس: 2211120 2 970 +

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

هاتف: 2750549 2 970 +   فاكس: 2746885 2 970 +

•    مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس الترشيعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970 +   فاكس: 2845019 8 970 +

•    مكتب الوسط وجنوب غزة 
خانيونس – شارع جامل عبد النارص - عامرة الحسن ط3 - بجوار عصريات رمانة 2

هاتف: 2060443 8 970 +   فاكس: 2062103 8 970 +
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تقديم

ــالل غــري  ــل، أساســاً، يف تغــول االحت ــة ومعقــدة تتمث ــة صعب ــا يف ظــل بيئ ــة الفلســطينية املســتقلة لحقــوق اإلنســان عمله تواصــل الهيئ

املســبوق يف حقــوق الشــعب الفلســطيني وحقــوق أفــراده، ويف ظــل انقســام داخــيل عصــف، وال يــزال يعصــف، بنظامــه الســيايس ووحــدة 

الشــعب واألرايض، ومــا يفــرزه مــن حقائــق صعبــة ومؤملــة أقلهــا إنــه يعيــد إنتــاج نفســه بشــكل خطــري، ويف ظــل منــاخ دويل غــري مســبوق 

ــان  ــوق اإلنس ــرية لحق ــاكات خط ــن انته ــب م ــا يرتك ــدويل، مل ــع ال ــة يف املجتم ــراف فاعل ــل أط ــن قب ــيايس، م ــاء الس ــري الغط ــل توف يواص

ــايل، وزاد األرايض  ــه األوضــاع يف اليــوم الت ــة عصيــة عــىل التنبــؤ مبــا ســتكون علي ــه جعــل مــن الحال ــة االحتــالل.  ذلــك كل مــن قبــل دول

الفلســطينية هشاشــة وانكشــافاً، وجعــل، أيضــاً، مــن حالــة حقــوق اإلنســان، حالــة فريــدة واســتثنائية بالنظــر إىل تعــدد أصحــاب الواجــب 

ومســؤوليتهم عــامَّ هــو جيــد، ومــا هــو ســيئ.

شــهد العــام املــايض مزيــداً مــن التدهــور يف حالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية يف ظــل اســتمرار دولــة االحتــالل يف التحلــل مــن 

قواعــد القانــون الــدويل، حيــث تواصلــت أعــامل االســتيطان التــي ابتلعــت معظــم مســاحة الضفــة الغربيــة، وتواصلــت معهــا أعــامل عنــف 

املســتوطنني واعتداءاتهــم املتكــررة عــىل املواطنــني الفلســطينيني وممتلكاتهــم، وتســبب كل ذلــك يف تقطيــع أوصــال األرايض الفلســطينية، يف 

ظــل مواصلــة قــوات االحتــالل اســتخدام القــوة املفرطــة واملميتــة بحــق املدنيــني الفلســطينيني املحميــني مبوجــب قواعــد القانــون الــدويل.

كــام واصلــت دولــة االحتــالل سياســة االعتقــاالت بحــق مختلــف مكونــات املجتمــع الفلســطيني، مــن شــبان، وأطفــال، ونســاء، واســتخدام 

التعذيــب وســوء املعاملــة بحقهــم، وواصلــت االعتقــال اإلداري الــذي ينتهــك أبســط القواعــد القانونيــة، كــام مارســت إدارات الســجون 

اإلرسائيليــة بحــق املعتقلــني واألرسى الفلســطينيني معاملــة قاســية، يف مخالفــة للمعايــري الدنيــا ملعاملــة الســجناء.

 كــام شــهد محــاوالت حثيثــة، ويف ســباق مــع الزمــن، لتمريــر قوانــني عنرصيــة متــس وجــود الشــعب الفلســطيني وممتلكاتــه وحقوقــه، يف 

تطــور غــري مســبوق يســعي إىل حســم القضايــا الكــربى يف الــرصاع كقانــون القوميــة، وتســوية األرايض، ... وغريهــام. وتصاعــداً يف العمليــة 

املنظمــة لتهويــد املدينــة املقدســة وتغيــري طابعهــا العــريب، اإلســالمي واملســيحي، ومواصلــة التضييــق عــىل ســكان املدينــة املحتلــة ومواصلــة 

االســتيطان فيهــا وعزلهــا عــن بقيــة األرايض الفلســطينية املحتلــة.

ــذ العــام 1967،  ــر عــىل قطــاع غــزة، وغــري املســبوق من ــاين عــرش عــىل التــوايل، تواصــل قــوات االحتــالل فــرض حصارهــا الجائ للعــام الث

ــوداً  ــدويل، حيــث تفــرض قي ــون ال ــاة الفلســطينيني املحميــني مبوجــب قواعــد القان ــة، مختلــف مناحــي حي ــه الكارثي ــذي طــال، بتأثريات ال

صارمــة عــىل حريــة الحركــة لألفــراد مــن املــرىض والطلبــة .. وغريهــم، فضــالً عــن القيــود التــي تفرضهــا عــىل حركــة البضائــع، وهــو ترجمــة 

للسياســة اإلرسائيليــة القاضيــة بتفتيــت وحــدة األرايض الفلســطينية، وعــزل الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة، وعزلهــام عــن مدينــة القــدس، 

مــا يعنــي اإلجهــاز عــىل حــل الدولتــني وممكنــات إقامــة الدولــة الفلســطينية، نظريــًة ومامرســًة.

كــام شــهد العــام املــايض اســتمراراً لحالــة االنقســام الخطــرية التــي يعــاين منهــا الفلســطينيون، وعــىل الرغــم مــن توقيــع دولــة فلســطني 

عــىل معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة، فــإن حالــة حقــوق اإلنســان اســتمرت يف التدهــور يف ظــل ضعــف خطــري ألدوات املحاســبة 

ــة، الســيام  ــام بــدوره األســايس والنظامــي، وضعــف غــريه مــن األدوات الرقابي واملســاءلة، والســيام عــدم تفعيــل املجلــس الترشيعــي للقي

الحــق يف حريــة التعبــري، والتجمــع الســلمي.  وســاهم االنقســام يف اســتمرار دفــع الخصــوم السياســيني تكلفــة كبــرية جــراء ذلــك، كــام تــم 

الــزج بالخدمــات األساســية يف أتــون الــرصاع الســيايس، وهــو مــا كان لــه تأثــري خطــري عــىل متتــع الفلســطينيني بحقوقهــم األساســية.  وقــد 

فشــلت األطــراف املختلفــة يف الوفــاء مبــا توافقــت عليــه مــن اتفاقيــات للمصالحــة، والســيام عــدم متكــني الحكومــة مــن القيــام مبهامهــا 
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كاملــة يف قطــاع غــزة، ومواصلــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة فيــام يتعلــق بقطــع رواتــب أو خصومــات لرواتــب موظفــي الخدمــة 

العموميــة يف قطــاع غــزة.

ميــي عــام آخــر وتســتمر مســرية الهيئــة كمؤسســة وطنيــة، يف حمــل رســالة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون، وذلــك مبامرســة 

ــة  ــرشاكات والعمــل املشــرتك مــع مؤسســات العدال ــز ال ــة، وتعزي ــدرات املؤسســات الرســمية املختلف ــع ق ــايب، ودورهــا يف رف دورهــا الرق

واألجهــزة املكلفــة بإنفــاذ القانــون والــوزارات والهيئــات املختلفــة ومؤسســات املجتمــع املــدين.

واصلــت الهيئــة عمليــة البنــاء املتواصــل الداخــيل بإعــادة تجديــد مجلــس مفوضيهــا، وانتخــاب مكتــب تنفيــذي ومفــوض عــام جديــد، ورفد 

املجلــس بطاقــات شــبابية وتخصصــات متنوعــة وخــربات غنيــة، كــام تواصلــت العمليــة التشــاركية الداخليــة، وتحديــث نظمهــا وأدوات 

عملهــا بقيــادة مديرهــا العــام وعامليهــا، وهــو مــا ســاهم يف مزيــد مــن االســتقرار املؤســي واالســتجابة لــكل املتغــريات التــي تفرضهــا بيئــة 

العمــل، والتطــورات السياســية املختلفــة، ذلــك كلــه ســاهم يف تعزيــز دور الهيئــة يف املجتمــع بشــكل ملفــت.

ــدورة  ــة لل ــة للمؤسســات الوطني ــا، باإلجــامع، رئيســاً للشــبكة العربي ــوج بانتخابه ــة ت ــة مــن نجاحــات وحضــور وفاعلي ــه الهيئ ــا حققت م

ــأن تتــوىل مؤسســتها الوطنيــة رئاســة الشــبكة، كــام إن الهيئــة شــاركت وبفعاليــة يف  القادمــة، وهــو مــا يعتــرب إنجــازاً مهــامً لفلســطني ب

اجتامعــات الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان وجمعية األمبودســامن املتوســطيني، والتحالــف العاملــي للمؤسســات 

ــة لحقــوق االنســان )وهــو الجســم االقليمــي للتحالــف  ــة لحقــوق االنســان، ومنتدى آســيا واملحيــط الهــادي للمؤسســات الوطني الوطني

العاملــي ملنطقــة آســيا واملحيــط الهــادي( 

 وواصلــت الهيئــة الحضــور يف املشــهد الــدويل باملشــاركة والتدخــل يف مجلــس حقــوق اإلنســان، واآلليــات التعاقديــة املختلفــة، ونظمــت 

بالرشاكــة مــع الشــبكة العربيــة مؤمتــراً دوليــاً حــول االحتــالل غــري الرشعــي طويــل األمــد يف شــهر أيلول/ســبتمرب 2018 يف عــامن.

ــت خــربة يف حقــوق  ــرب بي ــس، وهــي تعت ــري باري ــاً ملعاي ــة لحقــوق اإلنســان وفق ــني املؤسســات الوطني ــف ب ــة بأعــىل تصني تحظــى الهيئ

اإلنســان، حيــث تقــدم كل أشــكال املســاعدة الفنيــة يف حقــوق اإلنســان لجهــات االختصــاص، ووقعــت أخــرياً اتفاقيــة تعــاون مــع املفوضيــة 

العراقيــة لحقــوق اإلنســان تقــي بتقديــم املســاعدة الفنيــة والتدريــب لألشــقاء يف العــراق، بعــد زيــارة ناجحــة للعــراق الشــقيق.

وبعــد، بقــي أن أتوجــه بجزيــل الشــكر ألرسة الهيئــة، ممثلــة مبديرهــا العــام وعامليهــا الذيــن لــوال جهودهــم وعملهــم الــدؤوب ومتابعاتهــم 

املضنيــة يف بيئــة شــديدة التعقيــد مل يكــن لهــذا الجهــد أن يكلــل مبــا هــو بــني أيديكــم، كــام أتوجــه بالشــكر ملجلــس مفــويض الهيئــة، 

واملكتــب التنفيــذي ملجلــس املفوضــني، عــىل التزامهــم وجهودهــم تجــاه متتــني رســالة الهيئــة، وتعزيــز بنائهــا الداخــيل، وعالقاتهــا داخليــاً 

ــزة، والســيام  ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــا يف الضف ــة وطاقمه ــن الهيئ ــاون م ــن ســاهم وتع ــكل م ــر ل ــام أتوجــه بالشــكر والتقدي ــاً.  ك وخارجي

الــوزارات، واألجهــزة التنفيذيــة، ومكتــب النائــب العــام، ومجلــس القضــاء األعــىل، وســلطات الحكــم املحــيل، والجامعــات، ونقابــة املحامــني، 

حيــث كان لعملنــا املشــرتك دور مهــم يف دفــع رســالة حقــوق اإلنســان قدمــاً، ومــا زال هنــاك الكثــري مــن العمــل ينتظرنــا يف ظــل الواقــع 

الصعــب واملعقــد الــذي يشــهده وطننــا الحبيــب.

األستاذ عصام يونس

املفوض العام

الهيئة املستقلة لحقوق االنسان

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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مقدمة

تســتمر الهيئــة فيــام درجــت عليــه مــن إصــدار تقريــر ســنوي يصــف حالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية خــالل عــام معــني، ومــا 

طــرأ عليهــا مــن تقــدم أو تراجــع مقارنــة باألعــوام التــي ســبقته.  يغطــي هــذا التقريــر املتغــريات التــي طالــت حالــة حقــوق اإلنســان يف 

العــام 2018.  ويــأيت إصــدار هــذا التقريــر مــن بــاب إميــان الهيئــة بــأن الرصــد املســتمر لحالــة حقــوق اإلنســان هــو مــن األدوات املهمــة 

ــك مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل االنتهــاكات وعــىل االختــالالت يف الترشيعــات والسياســات  ــات، وذل ــة الحقــوق والحري لتحســني حال

واملامرســات التــي تؤثــر ســلباً عــىل حقــوق اإلنســان، وتقديــم التوصيــات املحــددة ملعالجتهــا.  يســتند التقريــر إىل مجموعــة مــن املــؤرشات 

التــي تتعلــق بجوانــب مختلفــة مــن جوانــب حقــوق اإلنســان، ويعــرض املعلومــات بأكــرب قــدر ممكــن مــن الدقــة واملوضوعيــة.

يتعــدى دور الهيئــة الرصــد والتوثيــق، فهــي تعمــل يف امليــدان مــن خــالل اســتقبال شــكاوى املواطنــني ومتابعتهــا مــع الجهــات الرســمية 

ذات العالقــة، ومحاولــة التوصــل إىل حلــول لهــا وفــق القانــون، كــام تقــوم بتنظيــم زيــارات دوريــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف الضفــة 

ــة مــن التعذيــب، وتعمــل عــىل متابعــة الترشيعــات والسياســات والقــرارات الصــادرة عــن  الغربيــة وقطــاع غــزة، كإحــدى أدوات الوقاي

ــري حقــوق  ــادئ ومعاي ــات ملب ــا، أو مخالف ــالالت فيه ــل صدورهــا، وتســليط الضــوء عــىل أي اخت ــا قب ــري عليه ــة، وتســعى إىل التأث الحكوم

اإلنســان، والضغــط باتجــاه تعديلهــا.

تعمــل الهيئــة يف بيئــة عمــل معقــدة جــداً؛ ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، يف ظــل حالــة انقســام النظــام الســيايس الفلســطيني، 

وعــدم متكــني حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن القيــام مبهامهــا يف قطــاع غــزة، وعــدم وجــود مــؤرشات عــىل نهايــة قريبــة لالنقســام، أو أي 

ــا  ــة املســتقلة عــىل وحدته ــة االنقســام، فقــد حافظــت الهيئ ــة.  وعــىل الرغــم مــن حال ــات رئاســية وترشيعي ــم انتخاب ــة لتنظي ــة جدي ني

كمؤسســة، وعــىل انتظــام عملهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  وهــذا يتطلــب مــن الهيئــة إبــداء مســتوى عــاٍل جــداً مــن الحساســية 

واملهنيــة والتــوازن يف أي ترصيحــات أو مواقــف تبديهــا.  وقــد اســتمرت الهيئــة يف التعامــل اإليجــايب مــع أصحــاب الواجــب؛ ســواء يف الضفــة 

أم يف قطــاع غــزة، مــع الرتكيــز عــىل إبــداء النصيحــة واملشــورة، وتعزيــز التوجهــات اإليجابيــة وتشــجيعها، وفتــح عالقــات مــع املســتويات 

السياســية واإلداريــة واألمنيــة يف الضفــة وقطــاع غــزة، واالســتفادة مــن هــذه العالقــات يف تعزيــز عمــل الهيئــة وقدرتهــا يف حــل شــكاوى 

املواطنــني، والوصــول إىل أماكــن االحتجــاز وزيــارة املحتجزيــن، وجــرس الهــوة بــني املجتمــع املــدين والحكومــة، والتأثــري يف السياســات العامــة 

والترشيعــات باتجــاه تعزيــز حقــوق اإلنســان.

كــام تعمــل الهيئــة عــىل الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل، والتشــبيك مــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة، ومنطقــة 

آســيا، وغريهــام، وتعمــل عــىل توظيــف هــذه العالقــة لحــل أي شــكاوى تصلهــا مــن الفلســطينيني املقيمــني يف الخــارج، ومــن أجــل التعريــف 

بالقضيــة الفلســطينية مــن منظــور حقوقــي وقانــون دويل.  ويف العــام 2018، تــم انتخــاب الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان لــرتأس الشــبكة 

العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، بحيــث تبــدأ الرئاســة يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2019 خلفــاً للمجلــس القومــي لحقــوق 

اإلنســان يف جمهوريــة مــرص العربيــة.  كــام نفــذت الهيئــة نشــاطات عــدة عــىل املســتوى العــريب، وعــىل مســتوى مجلــس حقــوق اإلنســان 

يف جنيــف، بغــرض التعريــف بالجوانــب القانونيــة والحقوقيــة للقضيــة الفلســطينية.

شــهد العــام 2018 تطــورات خطــرية عــىل صعيــد االنتهــاكات اإلرسائيليــة لحقــوق اإلنســان، وميكــن القــول إن االحتــالل اإلرسائيــيل ينتقــل إىل 

مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الضــم والســيطرة عــىل الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، بدعــم وتشــجيع مــن اإلدارة األمريكيــة التــي قــررت 

نقــل ســفارتها إىل القــدس، يف انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل وإجــامع دول العــامل، ويف ظــل عجــز القانــون الــدويل عــن عمــل أي محاســبة 
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حقيقيــة لقــادة االحتــالل عــىل جرامئهــم املســتمرة.  كــام استشــهد عــدد كبــري مــن الفلســطينيني، هــو األعــىل منــذ الحــرب اإلرسائيليــة عــىل 

قطــاع غــزة يف ســنة 2014، أغلبهــم ســقطوا خــالل مســريات العــودة الســلمية عــىل حــدود قطــاع غــزة.

عــىل الصعيــد الداخــيل، شــهد العــام 2018 مجموعــة مــن التطــورات املهمــة، وبخاصــة موضــوع االنضــامم إىل عــدد جديــد مــن االتفاقيــات 

الدوليــة، وأهمهــا االنضــامم إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل للحقــوق السياســية واملدنيــة املتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام، 

ــرأة،  ــز ضــد امل ــكال التميي ــع أش ــىل جمي ــة القضــاء ع ــاري التفاقي ــول االختي ــل، والربوتوك ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي والربوتوك

والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــرب  ــاركة أك ــن مش ــة تضم ــددة وثابت ــراءات مح ــة أو إج ــة واضح ــود رؤي ــني دون وج ــرارات بقوان ــدار الق ــتمر إص ــر، اس ــب آخ ــن جان م

للقطاعــات املتأثــرة بالترشيــع وملؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة، فقــد صــدر )41( قــراراً بقانــون، حيــث تــم الرتاجــع عــن عــدد مــن 

الترشيعــات التــي لقيــت معارضــة كبــرية يف ســنة 2017، وأهمهــا قــرار بقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة، وقــرار بقانــون محكمــة الجنايــات 

الكــربى، حيــث تــم إدخــال تعديــالت جوهريــة عليهــام.  كــام مل ينفــذ يف ســنة 2018 أي حكــم باإلعــدام يف قطــاع غــزة عــىل الرغــم مــن 

اســتمرار املحاكــم يف قطــاع غــزة بإصــدار أحــكام إعــدام.

ــال  ــا أصبحــت ممنهجــة، وبخاصــة موضــوع االعتق ــا بأنه ــة لدرجــة ميكــن وصفه ــت مزمن ــاكات بات ــن االنته ــاك أمنــاط م ــل، هن يف املقاب

الســيايس، وتقييــد حريــة الــرأي والتعبــري، وتقييــد املشــاركة السياســية، مــن خــالل عــدم الجديــة يف إجــراء انتخابــات عامــة، والتوقيــف عــىل 

ذمــة املحافظــني )يف الضفــة(، ومحاكمــة املدنيــني أمــام املحاكــم العســكرية )يف قطــاع غــزة(، واالســتمرار يف اعتــامد حســن الســلوك ورشط 

الســالمة األمنيــة، األمــر الــذي يحــرم العديــد مــن املواطنــني مــن بعــض الحقــوق األساســية كالحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة، والحــق يف 

تشــكيل الجمعيــات.  كــام اســتمر تكــرار حــاالت ســوء املعاملــة والتعذيــب يف مراكــز التوقيــف، وبخاصــة خــالل فــرتة التحقيــق، بهــدف 

انتــزاع اعــرتاف مــن املتهمــني.  وقــد وصلــت معــدالت البطالــة والفقــر يف قطــاع غــزة معــدالت غــري مســبوقة نتيجــة للحصــار اإلرسائيــيل 

الــذي دخــل عامــة الثــاين عــرش، وأيضــاً نتيجــة لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية باقتطــاع أجــزاء مــن رواتــب موظفــي قطــاع 

غــزة وإحالــة اآلالف منهــم إىل التقاعــد املبكــر.

ــه.   ــال عمل ــه ومج ــب تخصص ــة، كل حس ــني يف الهيئ ــع العامل ــه جمي ــارك في ــل ش ــق متكام ــل فري ــاً وعم ــداً جامعي ــر جه ــس التقري يعك

ــون قصــارى جهدهــم  ــوا ويبذل ــن بذل ــة، الذي ــري لزمــاليئ العاملــني يف الجهــاز التنفيــذي يف الهيئ ــاين وتقدي ــايل، فــإين أعــرب عــن امتن وبالت

للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.  وألغــراض هــذا التقريــر، أخــص بالشــكر الزمــالء الذيــن تولــوا كتابــة فصــول التقريــر، وعــىل رأســهم الزميلــة 

املحاميــة خديجــة زهــران مديــر دائــرة مراجعــة السياســات والترشيعــات؛ لقيادتهــا فريــق إعــداد التقريــر، والزميــالت والزمــالء الباحثــني 

القانونيــني: معــن ادعيــس، عايشــة أحمــد، عــامر جامــوس، طاهــر املــرصي، أحمــد الغــول، حــازم هنيــة، مــوىس أبــو دهيــم، ســامي جباريــن، 

وبكــر الرتكــامن.  كــام أشــكر الزميلــة ميســاء الربغــويث التــي تولــت مهمــة تجميــع فصــول التقريــر وتنســيقه.  كــام أشــكر جميــع الــرشكاء 

يف املؤسســات العامــة، واألجهــزة األمنيــة، والنيابــة العامــة، ومجلــس القضــاء األعــىل، الذيــن قدمــوا لنــا البيانــات الالزمــة الســتخدامها يف 

التقريــر، والذيــن أبــدوا أعــىل درجــات التعــاون مــع الهيئــة وطواقمهــا وباحثيهــا، وتســهيل مهامهــم املوكلــة إليهــم.

ويف الختــام، أتقــدم بالشــكر للمفــوض العــام األســتاذ عصــام يونــس، والســيدات والســادة أعضــاء مجلــس املفوضــني، عــىل دعمهــم الكبــري 

لعمــل طواقــم الهيئــة، وتوجيهاتهــم املســتمرة التــي كانــت دامئــة بوصلتنــا يف العمــل.

الدكتور عاًمر الدويك

املدير العام
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الباب األول
االطار الخاص باالنتهاكات اإلسرائيلية

لحقوق االنسان 
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الفصل األول

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

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

مبدينــة القــدس املحتلــة، وهــو مــا يعرقــل إمكانيــات إنهــاء االحتــالل، وفــرص قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، وتقريــر مصــري مواطنيها.  

ويتزامــن ذلــك مــع التصعيــد اإلرسائيــيل املحمــوم ضــد الوجــود الفلســطيني يف املناطــق املصنفــة »ج«، بتصعيــد عمليــات هــدم املنــازل 

واملنشــآت، واالعتــداء عــىل املمتلــكات الخاصــة للفلســطينيني، ورسقــة األرض الفلســطينية، وتخصيصهــا لصالــح االســتيطان، وتهجــري ســكانها 

ــازات ودعــم  ــه املســتوطنون بامتي ــق نظــام فصــل عنــرصي يحظــى في ــة املمنهجــة إىل خل ــا.  أدت املامرســات والسياســات اإلرسائيلي منه

ســلطات االحتــالل، وضــامن أمنهــم ورفاههــم، يف الوقــت الــذي يحــرم فيــه الفلســطينيون مــن أبســط حقوقهــم اإلنســانية.

كــام واصلــت ســلطات االحتــالل تنفيــذ حمــالت االعتقــال اليوميــة، والعمليــات العســكرية التــي اســتهدفت املدنيــني الفلســطينيني، ومنــع 

مواطنــي الضفــة الغربيــة مــن الوصــول إىل أراضيهــم ومواردهــم واملرافــق األساســية، وعرقلــة حريــة تنقلهــم وحركتهــم مــن خــالل تكثيــف 

الحواجــز العســكرية، كــام تصاعــدت اعتــداءات املســتوطنني بحــق املواطنــني الفلســطينيني وممتلكاتهــم.

ســاهم ذلــك يف عرقلــة جهــود دولــة فلســطني يف ســبيل النهــوض باألوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية للمواطــن الفلســطيني.  ال نّدعــي يف 

هــذا الفصــل تقديــم إحصــاء شــامل وكامــل ملختلــف مامرســات االحتــالل وانتهاكاتــه لحقــوق اإلنســان الفلســطيني خــالل العــام 2018، 

وأثرهــا عــىل أداء دولــة فلســطني وقدرتهــا عــىل ضــامن وحاميــة حقــوق مواطنيهــا، إال أننــا رأينــا، مبــا توفــر لدينــا مــن معلومــات، الرتكيــز 

عــىل تلــك الجوانــب التــي متــس مبــارشة بحقــوق املواطــن الفلســطيني وقدرتــه عــىل الصمــود والعيــش الكريــم عــىل أرضــه، حيــث ميثــل 

تحقيــق األمــن واألمــان والعيــش الكريــم للمواطــن الفلســطيني، أحــد األهــداف الرئيســية للحكومــة الفلســطينية.

المبحث األول: تداعيات انتهاكات االحتالل على الحقوق األساسية لإلنسان 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

ــة لحقــوق  ــداءات اإلرسائيلي ــات نتيجــة لالنتهــاكات واالعت ــد مــن املعيقــات والتحدي ــة فلســطني العدي واجهــت األجهــزة الرســمية يف دول

اإلنســان الفلســطيني يف مختلــف املجــاالت.  وميكــن أن نســتخلص حجــم التحديــات والعراقيــل التــي واجهتهــا دولــة فلســطني يف حاميــة 

ــاكات  ــة لحقــوق اإلنســان، مــن خــالل اســتعراض االنته ــق الدولي ــا املواثي ــي ضمنته ــه األساســية الت اإلنســان الفلســطيني وضــامن حقوق

ــة: ــة التالي ــداءات اإلرسائيلي واالعت
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املطلب األول: االنتهاكات املاّسة بالحق يف الحياة والسامة الجسدية

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

اســتمر اســـتهداف قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لحيــاة الفلســطينيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، متجاهلــة 

كافــة االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين.  وكنتيجــة الســتخدام القــوة املميتــة مــن قبــل 

ســلطات االحتــالل، بلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني )312( شــهيداً يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة وقطــاع غــزة،1 كــام جــرح 

مــا يقــارب مــن )8355( فلســطينياً عــىل يــد قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل.  وتــوزع عــدد الشــهداء بواقــع )262( مواطنــاً يف قطــاع غــزة و)50( 

مواطنــاً يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس املحتلــة، بارتفــاع زاد عــىل 200% عــن العــام 2.2017  وســجل العــام 2018 أعــىل عــدد شــهداء 

ــة الشــهداء والجرحــى خــالل »مســريات العــودة الكــربى« التــي نظمــت  منــذ العــدوان عــىل قطــاع غــزة يف العــام 2014.  وســقط غالبي

مبحــاذاة الســياج الحــدودي يف قطــاع غــزة، نتيجــة الســتهداف املدنيــني املشــاركني فيهــا.

بلغــت حصيلــة االنتهــاكات اإلرسائيليــة يف قطــاع غــزة منــذ بــدء مســريات العــودة الكــربى بالقــرب مــن الرشيــط الحــدودّي يف قطــاع غــزة 

بتاريــخ 2018/03/30 وحتــى 2018/12/22؛ الجمعــة األخــرية مــن العــام، )253( شــهيداً فلســطينياً،3 كنتيجــة إلطــالق الرّصــاص الحــّي، مــن 

بينهــم )36( طفــالً، و)3( مــن الطواقــم الطبيــة، و)2( مــن الصحافيــني، وإصابــة )13730(، منهــم 2846 مصابــاً مــن األطفــال، و)596( مــن 

النســاء، و154 مــن الطواقــم الطبيــة،4 ومــن بينهــم )11( شــهيداً تواصــل ســلطات االحتــالل احتجــاز جثامينهــم.  وكانــت أعــىل نســبة مــن 
الشــهداء مــن محافظتــي غــزة وخــان يونــس.5

استشــهد )57( طفــالً فلســطينياً عــىل أيــدي قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل واملســتوطنني يف األرض الفلســطينية املحتلــة، منهــم )45( طفــالً 

استشــهدوا يف قطــاع غــزة.  ومل تشــكل الغالبيــة الســاحقة مــن األطفــال الذيــن قتلتهــم قــوات االحتــالل أي تهديــد عــىل جنــود االحتــالل 

ــم  ــالل )18( إصاباته ــوات االحت ــم ق ــن قتلته ــال الذي ــني األطف ــم الحــرب.6  وكان مــن ب ــى إىل مســتوى جرائ ــا يرق ــم، وهــو م لحظــة قتله

جــاءت يف رؤوســهم، و)9( منهــم يف صدورهــم، و)7( يف منطقــة البطــن، و)5( يف الرقبــة، فيــام كانــت بقيــة اإلصابــات يف مناطــق مختلفــة 

مــن الجســد )شــظايا(، األمــر الــذي يشــري إىل تعمــد إطــالق الرصــاص عــىل املناطــق العليــا مــن أجســاد األطفــال بقصــد القتــل.  يــأيت ذلــك 

نتيجــة النتشــار ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب يف أوســاط جنــود االحتــالل اإلرسائيــيل، وثقــة جنــود وقــادة دولــة االحتــالل بأنهــم لــن يحاســبوا 

عــىل مــا يقومــون بارتكابــه مــن أفعــال.  وال توجــد أدلــة تشــري إىل أن األطفــال الذيــن استشــهدوا بالرصــاص الحــي منــذ بدايــة العــام 2018، 

شــكلوا تهديــداً لحيــاة الجنــود وقــت إطــالق النــار عليهــم.7  ومبوجــب القانــون الــدويل، يتمتــع األطفــال املتأثريــن بالنــزاع املســلح باحــرتام 

وحاميــة خاصــني، لكــن قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل تنتهــك باســتمرار هــذه الحاميــة، مــن خــالل الهجــامت العشــوائية وغــري املتناســبة التــي 

تــؤدي إىل قتــل األطفــال.

اإلعدامات امليدانية •

اســتمرت قــوات االحتــالل بشــكل ممنهــج، يف إطــالق الرصــاص عــىل الفلســطينيني وإعدامهــم ميدانيــاً عــىل الحواجــز العســكرية، 

بحجــة محاوالتهــم تنفيــذ عمليــات طعــن، وأصبــح كل إنســان فلســطيني مســتهدفاً يف أي وقــت مــن األوقــات، وحســب مزاجيــة 

جنــود الحواجــز، بغــض النظــر عــن جنســه وعمــره.  وشــهدت الحواجــز العســكرية العديــد مــن جرائــم اإلعــدام امليــداين لفلســطينيني 

عــزل بــدم بــارد، فقــد بلــغ عــدد الذيــن تــم قتلهــم عــىل يــد قــوات االحتــالل ومســتوطنيه؛ ســواء بإطــالق النــار عليهــم أو بإعدامهــم 

التقرير السنوي للتجمع الوطني ألرس شهداء فلسطني، 2019/1/1.  1

التقريــر الســنوي »حصــاد االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الشــعب الفلســطيني خــالل العــام 2018«، مركــز عبــد اللــه الحــوراين للدراســات والتوثيــق، 2018/1/2، عــىل املوقــع اإللكــرتوين:   2

http://www.plo.ps

تقرير توثيقي حول مسريات العودة صادر عن مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2018/12/26.  3

تقريــر إحصــايئ حــول »انتهــاكات قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ومبــادئ حقــوق اإلنســان يف قطــاع غــزة يف العــام 2018«، صــادر عــن مركــز امليــزان لحقــوق   4

اإلنســان، غــزة، شــباط/فرباير 2019.

تقرير توثيقي حول مسريات العودة صادر عن مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2018/12/26.  5

تقريــر مقــدم مــن الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال إىل محققــي األمــم املتحــدة حــول عمليــات قتــل قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل لألطفــال الفلســطينيني أثنــاء املســريات الســلمية يف   6

https://arabic.dci-palestine.org :ــرتوين ــع اإللك ــىل املوق ــزة، 2019/1/19.  ع ــاع غ قط

بيان صادر عن الحركة العاملية للدفاع عن األطفال بتاريخ 2018/11/19 مبناسبة اليوم العاملي للطفل.  7
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ــاً، )49( شــهيداً.8  قــادت هــذه السياســة إىل استشــهاد )7( فلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، غالبيتهــم جــرى إعدامهــم بــدم  ميداني

بــارد، منهــم صالــح الربغــويث، وأرشف نعالــوة، وذلــك يف الشــهر األخــري مــن العــام 2018.

احتجاز جثامن الشهداء •

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهــاج سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء، حيــث احتجــزت جثامــني 24 شــهيداً استشــهدوا خــالل العــام، 

وال تــزال جثامــني )38( شــهيداً محتجــزة يف ثالجــات االحتــالل منــذ أواخــر العــام 9.2015  وقــد جــاء ذلــك كشــكل مــن أشــكال العقاب 

الجامعي للعائالت الفلســطينية، متارســـه ســلطات االحتالل تجاه الفلســطينيني، ويتنافـــى مـــع القيـــم والقوانيـــن واألعراف الدوليـــة 

. فة كا

الفرع الثاين: االعتقاالت التعسفّية بحق الفلسطينين واالنتهاكات املمنهجة بحق األرسى

صّعــدت دولــة االحتــالل مــن حمــالت االعتقــاالت التعســفية بحــق املواطنــني الفلســطينيني، وبلــغ عــدد حــاالت االعتقــال حــوايل )6489( 

ــالل ومداهامتهــم  ــوات االحت ــات ق ــة، مــن خــالل اقتحام ــني فلســطينيني مــن املحافظــات واملــدن الفلســطينية كاف ــال ملواطن ــة اعتق حال

الليليــة للمنــازل، ونصــب الحواجــز العســكرية، والتوغــل يف مختلــف مــدن وبلــدات الضفــة الغربيــة، واعتقــال الصياديــن يف عــرض البحــر، 

وتعــرض مواطنــي قطــاع غــزة إىل االعتقــال خــالل مرورهــم مبعــرب بيــت حانون/إيــرز.

طالــت االعتقــاالت )1063( طفــالً، و)140( امــرأة وفتــاة، و)6( مــن نــواب املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، و)38( صحافيــاً.  كــام قامــت 

محاكــم االحتــالل اإلرسائيــيل بإصــدار )988( أمــراً باالعتقــال اإلداري، منهــا )389( أمــراً العتقــاالت إداريــة جديــدة، إضافــة إىل تجديــد )599( 

مــن أوامــر االعتقــال اإلداري الســابقة، وســجل شــهر كانــون الثاين/ينايــر اعتقــال نحــو )675( فلســطيني، وهــي أعــىل نســبة اعتقــال خــالل 
العــام 10.2018

بلــغ عــدد األرسى داخــل ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل حــوايل )6000( أســري؛ موزعــني عــىل 22 ســجناً ومعتقــالً ومركــز توقيــف، مــن بينهــم 

)250( طفــالً بينهــم فتــاة قــارص، و)54( امــرأة وفتــاة، و)8( نــواب يف املجلــس الترشيعــي، و)27( صحافيــاً، و)450( معتقــالً إداريــاً.  كــام 

مــر مــن تعرضــوا لالعتقــال كافــة، وبنســبة )100%(، لشــكل أو أكــر مــن أشــكال ســوء املعاملــة والتعذيــب الجســدي أو النفــي، أو اإليــذاء 
املعنــوي واإلهانــة واملعاملــة الحاطــة بالكرامــة؛ ســواء أمــام اآلخريــن أو أمــام أفــراد العائلــة.11

شــكل أرسى الضفــة الغربيــة قرابــة )87%( مــن األرسى، )8%( منهــم مــن مدينــة القــدس، و)5%( مــن قطــاع غــزة.  وهنــاك )48( أســرياً 
مــى عــىل اعتقالهــم أكــر مــن عرشيــن ســنة بشــكل متواصــل، مــن بينهــم )27( أســرياً اعتقلــوا منــذ مــا قبــل اتفــاق أوســلو.12

سياسة اإلهامل الطبي •

تعــد سياســة اإلهــامل الطبــي مــن أســوأ مــا متارســه ســلطات االحتــالل بحــق األرسى املــرىض الذيــن يقــارب عددهــم )750( أســرياً، 

يعانــون مــن أمــراض مختلفــة، تعــود أســبابها إىل قســوة ظــروف االحتجــاز، وســوء التغذيــة والتهويــة، وســوء املعاملــة.  ومــن بــني 

األرسى املــرىض هنــاك )200( أســري بحاجــة إىل تدخــالت جراحيــة عاجلــه إلنقــاذ حياتهــم، ويعــاين )34( أســرياً مــن مــرض الرسطــان، 

ويعــاين )70( آخريــن مــن إعاقــات جســدية ونفســية وحســية، إضافــة إىل وجــود عــرشات الجرحــى الذيــن أصيبــوا بالرصــاص الحــي 

خــالل عمليــة اعتقالهــم، فيــام فقــد بعضهــم القــدرة عــىل الحركــة يف ظــل اســتمرار سياســة اإلهــامل الطبــي.

https://alqudscenter.info :دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن اإلرسائييل والفلسطيني، 2019/1/17، عىل املوقع اإللكرتوين  8

التقرير السنوي الصادر عن التجمع الوطني ألرس الشهداء، 2019/1/1، مصدر سبق ذكره.  9

ملخــص التقريــر الســنوي حــول »واقــع االعتقــاالت اإلرسائيليــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني وأبــرز االنتهــاكات التــي مورســت بحــق املعتقلــني خــالل العــام 2018«، هيئــة شــؤون األرسى   10

ــر 2019. ــون الثاين/يناي ــن، 2 كان واملحرري

املصدر السابق.  11

املصدر السابق.  12
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استهداف األطفال •

ــم  ــث ت ــة الباهظــة، حي ــات املالي ــال واالســتدعاء وفــرض األحــكام والغرام ــال، باالعتق ــالل اســتهداف األطف ــت ســلطات االحت واصل

رصــد) 1063( حالــة اعتقــال اســتهدفت القارصيــن، زج بهــم يف ظــروف اعتقاليــه قاســية، مبــا يف ذلــك اعتقــال قارصيــن مل تتجــاوز 

أعامرهــم 12 عامــاً.  وقــد واصلــت ســلطات االحتــالل اعتقــال)250( طفــالً يف ســجونها، موزعــني بــني ســجني مجــدو وعوفــر، إضافــة 

إىل وجــود عــدد منهــم يف مراكــز التوقيــف والتحقيــق، يتعرضــون لــكل أشــكال التعذيــب واإلهانــة، ويحرمــون مــن حقوقهــم كافــة، 

ويعــاين مــا يزيــد عــىل )55( أســرياً منهــم مــن أمــراض مختلفــة.  واســتمرت املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة يف فــرض الغرامــات املاليــة 

الباهظــة عــىل األرسى األطفــال، وذلــك ضمــن سياســة مربمجــة ومعتمــدة، األمــر الــذي شــكل عبئــاً عــىل ذويهــم يف ظــل األوضــاع 

االقتصاديــة املتدهــورة، ورفــع فاتــورة مشــاركة أبنائهــم يف مقاومــة االحتــالل، حيــث وصلــت قيمــة الغرامــات املاليــة التــي فرضــت 
عــىل األطفــال يف محكمــة عوفــر خــالل العــام 2018 فقــط، مــا يقــارب )997 ألــف شــيكل( أي مــا يعــادل )270 ألــف دوالر(.13

اســتمرت محاكــم االحتــالل العســكرية يف إصــدار األحــكام العاليــة بحــق األطفــال، وذلــك إثــر القانــون التعســفي الــذي صادقــت 

عليــه حكومــة االحتــالل يف العــام 2015، والقــايض برفــع األحــكام بحــق األطفــال.  كــام تعــرض األطفــال إىل املحاكمــة يف محاكــم 

البالغــني للحرمــان مــن التعليــم ومــن زيــارات األهــل.  هــذا عــدا عــن الحبــس املنــزيل ألطفــال القــدس، حيــث تــم، خــالل العــام، 

رصــد مــا يقــارب مــن )100( حالــة حبــس منــزيل بحــق األطفــال املقدســيني، مــا يخلــف آثــاراً ســلبيًة اجتامعيــة ونفســية وتربويــة 

خطــرية وطويلــة املــدى عليهــم، وعــىل أفــراد أرسهــم ومحيطهــم.14  كــام ســاهم انتهــاج سياســة الحبــس املنــزيل بحــق األطفــال يف 

ــة  ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــد ال ــادة )13( مــن العه ــم املكفــول مبوجــب امل حرمانهــم مــن حقهــم يف التعلي

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

 أوضاع األسريات الفلسطينيات •

قامــت دولــة االحتــالل، ممثلــة بــإدارة الســجون، بتصعيــد انتهاكاتهــا وإجراءاتهــا التنكيلية واالســتفزازية بحق األســريات الفلســطينيات 

داخــل معتقــل الدامــون، والبالــغ عددهــن حاليــاً )54( أســرية.  وعانــت األســريات مــن اإلجــراءات العنيفــة والقاســية التــي رافقــت 

عمليــات االعتقــال.  كــام عانــت األســريات مــن االزدحــام الشــديد داخــل الغــرف، واإلهــامل الطبــي، وحرمانهــن مــن زيــارات األهــايل 

واملحامــني، واالعتــداء عليهــن مــن قبــل قــوات »النحشــون«، إضافــة إىل اإلجــراءات املهينــة والقاســية أثنــاء النقــل إىل املحاكــم، أو إىل 

مراكــز اعتقــال أخــرى، وذلــك يف أعقــاب نقــل األســريات كافــة مــن ســجن »هشــارون« إىل ســجن »الدامــون«.  كــام ال تــزال كامــريات 

ــن،  ــة األســريات وينتهــك خصوصيته ــة حرك ــا يحــد مــن حري ــورة وداخــل األقســام يف الســجون، م ــة موجــودة يف ســاحة الف املراقب

وكانــت 32 أســرية قــد امتنعــن ملــدة 3 أشــهر عــن الخــروج إىل الفــورة احتجاجــاً عــىل تركيــب الكامــريات يف ســجن »هشــارون«.

االعتقال اإلداري وإرضاب األرسى •

شــهدت ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل معــارك اإلرضاب عــن الطعــام احتجاجــاً عــىل ســوء ظــروف االعتقــال وعىل السياســات التعســفية 

بحــق األرسى الفلســطينيني، ومنهــا سياســة االعتقــال اإلداري، أو ضــد سياســة العــزل االنفــرادي والنقــل التعســفي، أو ضــد سياســة 

اإلهــامل الطبــي املمنهــج التــي يتعــرض لهــا األرسى املــرىض.  وخــاض نحــو )39( معتقــالً، غالبيتهــم مــن املعتقلــني اإلداريــني، إرضابــات 

مفتوحــة عــن الطعــام بشــكل فــردي خــالل العــام 2018، وذلــك يف إطــار التعبــري عــن رفــض سياســة االعتقــال اإلداري، ودفاعــاً عــن 
حقوقهــم.  وكان مــن أبــرز املرضبــني األســريان رزق الرجــوب وكفــاح الحطــاب.15

اســتخدمت ســلطات االحتــالل االعتقــال اإلداري عقابــاً بــدون محاكمــة بحــق عــرشات آالف الفلســطينيني، دون االلتــزام بضوابطــه 

القضائيــة والقيــود التــي فرضهــا القانــون الــدويل بشــأنه، ولجــأت إليــه كخيــار ســهل لتربيــر اســتمرار احتجــاز املواطنــني دون تهمــة 
أو محاكمــة، باالســتناد إىل مــا يعــرف بـــ »امللــف الــرسي«.16

13  تقرير حول اعتقال األطفال خالل العام 2018 صادر عن مركز أرسى فلسطني للدراسات، 7 كانون الثاين/يناير 2019.

14  ملخص التقرير السنوي حول »واقع االعتقاالت اإلرسائيلية ألبناء الشعب الفلسطيني وأبرز االنتهاكات التي مورست بحق املعتقلني خالل العام 2018«، مصدر سبق ذكره.

15  املصدر السابق.

16  االعتقال اإلداري هو اعتقال بدون محاكمة أو الئحة اتهام، يستند إىل ما يعرف بـ »امللف الرسي« للمواطن، وال ميكن للمعتقل أو ملحاميه االطالع عليه، ما يصادر حقه يف الدفاع عن نفسه.  

فهو من تدابري االحتالل القاسية، وسياسة ثابتة أصبح ينتهجها منذ سنوات لتربير استمرار حجزه ملواطنني، وميكن أن تكون فرتة االعتقال اإلداري حسب األوامر العسكرية اإلرسائيلية ملدة »6 

شهور«، وأن يتم تجديدها مرة أو مرات عدة، وهناك من أمي سنوات طويلة رهن »االعتقال اإلداري« يف سجون االحتالل، دون معرفة بسبب استمرار اعتقالهم.
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وخــاض األرسى اإلداريــون بتاريــخ 2018/2/15 إرضابــاً متثــل يف مقاطعــة محاكــم االحتــالل بــكل مســتوياتها، وذلــك نتيجــة للمبالغــة 

يف إصــدار قــرارات االعتقــال اإلداري وتجديدهــا، وتحويلهــا إىل أداة عقــاب جامعــي لــألرسى وعائالتهــم، وتحولــه إىل سياســة ممنهجــة 

تعســفية وانتقاميــة.  وشــكلت خطوتــا اإلرضاب واملقاطعــة قفــزة يف العمــل الجامعــي الوحــدوي للمعتقلــني اإلداريــني، حيــث تــم 

تشــكيل لجنــة للتحــدث باســمهم.  كــام شــكل التــزام املحامــني التابعــني لهيئــة األرسى وبقيــة املؤسســات ونقابــة املحامــني باملوقــف 

ــراك  ــن الح ــة م ــا، حال ــتئناف والعلي ــت واالس ــي التثبي ــتوياتها، وه ــف مس ــالل مبختل ــم االحت ــام محاك ــة أم ــدم املرافع ــي بع الوطن

والــرأي العــام والنهــوض الوطنــي العــام ملســاندة األرسى، والوقــوف ضــد سياســة االعتقــال اإلداري التعســفي.  وحتــى نهايــة العــام، 

اســتمرت دولــة االحتــالل يف احتجــاز نحــو )450( معتقــالً إداريــاً يقبعــون يف ســجونها ومعتقالتهــا، بينهــم 6 نــواب منتخبــني، إضافــة 

إىل أكادمييــني وإعالميــني ومحامــني وقيــادات مجتمعيــة.

 ترشيعات وإجراءات إرسائيلية ضد األرسى واملعتقلن •

ــفية  ــه التعس ــالل وإجراءات ــزز االحت ــم وتع ــي تدع ــة الت ــني العنرصي ــاريع القوان ــة مش ــرتاح ومناقش ــالل اق ــلطات االحت ــت س واصل

ــة  ــة الفلســطينية يف داخــل دول ــز، بشــكل منهجــي، األقلي واالنتقاميــة ضــد الفلســطينيني وحقوقهــم، إضافــة إىل القوانــني التــي متي

االحتــالل.  شــهد العــام حمــالت إرسائيليــة اســتهدفت األرسى الفلســطينيني وحقوقهــم ومكانتهــم القانونيــة.  ومــن أخطــر املشــاريع 

املطروحــة، أو التــي أقــرت، قانــون الدولــة القوميــة، وقانــون طــرد عائــالت منفــذي العمليــات مــن الفلســطينيني وإبعادهــم عــن 

ــع  ــون من ــة املســتحقة للســلطة الفلســطينية، وقان ــون قطــع رواتــب األرسى والشــهداء مــن أمــوال الرضيب مناطــق ســكناهم، وقان

ــل العــالج للجرحــى واألرسى،  ــون عــدم متوي ــات، وقان ــون إعــدام األرسى منفــذي العملي ــراج املبكــر عــن األرسى، ومــرشوع قان اإلف

وقانــون احتجــاز جثامــني الشــهداء، وقانــون التفتيــش الجســدي والعــاري للمعتقلــني ودون وجــود شــبهات، وقانــون منــع الزيــارات 

العائليــة ألرسى تنظيــامت تحتجــز إرسائيليــني، وغريهــا مــن القوانــني ومشــاريع القوانــني.

جدول رقم )01(

قامئه بالقوانن التي أقرتها الجهات الترشيعية اإلرسائيلية بالقراءة النهائية يف العام 17:2018

توضيحاتتاريخ اإلقرارالقانونالرقم

قانون أساس القدس عاصمة إرسائيل )تعديل رقم 1.

)22018/1/1

يقي بأن أي تغيري سيايس يطال منطقة نفوذ بلدية القدس يحتاج إىل 

موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست.

قانون يفرض رسيان صالحيات مجلس التعليم 2.

العايل عىل املستعمرات اإلرسائيلية يف الضفة 

الغربية املحتلة )تعديل رقم 2(

2018/2/13

يقي برسيان صالحيات مجلس التعليم العايل اإلرسائييل عىل املؤسسات 

اإلرسائيلية يف الضفة املحتلة، )جامعة أرئيل( ويعترب هذا القانون واحداً من 

قوانني الضم الزاحف.

يقي بزيادة العقوبات والغرامات عىل كل من يشغل أو يبيِّت عنده مواطناً 2018/3/5قانون الدخول إىل إرسائيل3.

أجنبياً دون ترصيح.

قانون يجيز سحب اإلقامة الدامئة من أهايل القدس 4.

والجوالن، عىل خلفية تنفيذ عملية »إرهابية« أو 

نشاط سيايس

2018/3/7

يجيز هذا القانون لوزير الداخلية اإلرسائييل، سحب اإلقامة الدامئة، من 

مواطني الجوالن والقدس يف حال ثبوت قيامهم بتنفيذ نشاطات سياسة أو 

دعائية ضد إرسائيل.

قانون مينع من أدين باإلرهاب من الرتشح 5.

2018/3/7لالنتخابات

ينص عىل فرض كفاالت وغرامات مالية، عىل عائالت الشهداء، لغرض تنفيذ 

الرشوط التي تفرض عىل الجنازة، أو عملية الدفن.  كام يجيز احتجاز 

الجثامن إىل وقت غري محدود.

مــن تقريــر »الكنيســت الـــ 20 ســجل القوانــني العنرصيــة والداعمــة لالحتــالل واالســتيطان، 7 أيــار 2015-1 كانــون الثــاين 2019«، املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة »مــدار«، عــىل   17

.http://madarcenter.org  :ــرتوين ــع اإللك املوق
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قانون يفرض كفاالت مالية عىل عائالت الشهداء 6.

لغرض تنفيذ رشوط إجراء الجنازات.

وضع أنظمة تتعلق باملناطق الواقعة تحت ما يسمى بالسيادة اإلرسائيلية، مبا 2018/3/7

فيها القدس، ويفرض القانون دفع كفاالت مالية تتحول إىل غرامات.

قانون تجميد أموال السلطة بسبب دعمها 7.

»لإلرهاب«

2018/6/25

قانون يهدف ملنع فلسطينيي الضفة من رفع 8.

2018/7/8دعاوى مبارشة أمام املحكمة العليا اإلرسائيلية

مينع هذا القانون املواطنني من أبناء الضفة الغربية من التوجه مبارشة إىل 

املحكمة العليا بشكاوى أو التامسات ضد قرارات أصدرتها سلطات االحتالل 

ضدهم، السيام املتعلقة مبصادرة أراٍض وممتلكات.

»قانون أساس: إرسائيل الدولة القومية للشعب 9. 

2018/7/19اليهودي«

قانون عنرصي ينص عىل أن »أرض إرسائيل هي الوطن التاريخي للشعب 

اليهودي«، وأن القدس »الكاملة املوحدة« هي عاصمة إلرسائيل.

قانون تعويض املترضرين اليهود مام تسمى 10. 

2018/12/12العمليات »اإلرهابية«

يهدف هذا القانون إىل تعويض من أصيب من اليهود خالل عمليات نفذها 

فلسطينيون من أموال السلطة الفلسطينية.

قانون الحدائق الوطنية واملحميات الطبيعية 11. 

2018/12/12واملواقع األثرية ومواقع الذكرى )تعديل رقم 17(

يهدف القانون إىل سلب املزيد من األرايض والعقارات الفلسطينية ورشعنة 

عمليات البناء االستيطاين وبناء مواقع أثرية وترفيهية وتشجيع املستعمرين 

عىل زيارتها، وبخاصة يف سلوان.

قانون يحظر إطالق رساح مرشوط ملن أدين 12.

باإلرهاب

مينع إبرام صفقات لتحرير أرسى أو إجراء يقي بتحرير األرسى قبل انتهاء 2018/12/25

مدة محكومياتهم.

الفرع الثالث: االستمرار يف فرض الحصار الخانق عى قطاع غزة وتردي الوضع اإلنساين

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل للعــام الثــاين عــرش عــىل التــوايل حصــار قطــاع غــزة.  وطالــت تداعيــات الحصــار، الــذي اســتخدم 

كعقــاب جامعــي، ســكان القطــاع كافــة، إذ تــم فــرض املزيــد مــن القيــود والتشــديدات عــىل حركــة األفــراد والبضائــع عــرب معابــر القطــاع، 

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــاين، والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــج ملب ــاك املمنه ــم، واالنته ــني وممتلكاته ــكان املدني ــتهداف الس ــل اس وتواص

اإلنســان. ســاهم اســتمرار الحصــار يف تدهــور األوضــاع اإلنســانية ومســتويات املعيشــة وتزايــد معــدالت البطالــة والفقــر يف القطــاع، وأســس 

الحصــار اإلرسائيــيل لكافــة أزمــات قطــاع غــزة اإلنســانية، ويعــد اســتمراره مساســاً مبجمــل حقــوق اإلنســان األساســية فيــه، وعامــالً مســبباً 

يف تدهــور حالــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة لســكانه.

شــهد العــام 2018 تدهــوراً لألوضــاع يف قطــاع غــزة نتيجــة الســتخدام قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل املفــرط، غــري املتناســب، والعشــوايئ للقــوة 

تجــاه املواطنــني الفلســطينيني، وبقــرار مــن أعــىل املســتويات العســكرية والسياســية، التــي ترقــى إىل جرائــم الحــرب، ضــد مســريات العــودة 

وكــرس الحصــار الســلمية يف القطــاع.  انطلقــت مســريات العــودة بتاريــخ 2018/3/30، تلبيــة لدعــوة الهيئــة الوطنيــة العليــا للعــودة وكــرس 

الحصــار للمشــاركة يف املســرية الكــربى يف ذكــرى مــرور 70 عامــاً عــىل النكبــة وتهجــري الفلســطينيني.  وتركــزت مســريات كــرس الحصــار يف 

أيــام الجمعــة مــن كل أســبوع منــذ تاريــخ 3/30.  واســتخدم قناصــة االحتــالل يف مواجهــة املشــاركني الذخــرية الحيــة املتفجــرة والرصــاص 

الفــوالذي املغلــف بالبالســتيك، إضافــة إىل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع.  وتــم إطــالق النــريان مــن قبــل قــوات االحتــالل تجــاه جمــوع 

املتظاهريــن الســلميني عــىل حــدود قطــاع غــزة، يف الوقــت الــذي مل يشــكل تظاهرهــم أي خطــر عــىل جنــود االحتــالل، الذيــن مترتســوا عــىل 

مســافة بعيــدة منهــم، مــا يؤكــد وجــود نيــة مســبقة للقتــل.

تعــددت أشــكال اعتــداءات ســلطات االحتــالل عــىل قطــاع غــزة، مــا بــني إحــكام إغــالق املعابــر الحدوديــة للقطــاع، والتوغــل يف املناطــق 

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

بشــكل حــرم عــرشات األرس مــن مصــادر رزقهــا، واعتقــال املواطنــني عــىل املعابــر.

مــن جهــة أخــرى، انعكســت األزمــة املاليــة التــي واجهتهــا »األونــروا« عــىل مختلــف مناحــي الحيــاة يف قطــاع غــزة.  وتعــد األونــروا أكــرب 

منظمــة عاملــة يف املجــال اإلنســاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وبلــغ عجــز الوكالــة مــع بدايــة العــام 2018 حــوايل 146 مليــون دوالر يف 
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موازنــة برامجهــا يف كافــة مناطــق عملياتهــا يف الــرشق األوســط، وذلــك بعــد قــرار الواليــات املتحــدة يف منتصــف شــهر كانــون الثاين/ينايــر 

2018 حجــب 300 مليــون دوالر مــن املســاهمة املتوقعــة.  وتــرّضر قطــاع غــزة، الــذي تديــر الوكالــة فيــه 375 مدرســة، وتشــّغل 13,000 

ــل  ــروا عــىل تعدي ــة.  أجــرب العجــز األون ــة الرئيســية للوكال ــي شــهدتها املوازن موظــف محــيل، عــىل نحــو خــاص، بفعــل االقتطاعــات الت

تدخــالت رئيســية لهــا يف قطــاع غــزة، مبــا فيهــا املســاعدات الغذائيــة والنقديــة التــي تقدمهــا ملــا يزيــد عــىل مليــون الجــئ فلســطيني، 
ومتكنــت الوكالــة مــن إعــادة افتتــاح مدارســها يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة يف نهايــة شــهر آب/أغســطس 18.2018

كذلــك عرّضــت أزمــة الطاقــة حيــاة مئــات املــرىض يوميــاً للخطــر، منهــم املــرىض الذيــن يتلقــون العــالج يف أقســام الرعايــة املركــزة، ومــرىض 

تســتدعي حالتهــم إجــراء عمليــات جراحيــة طارئــة، ومــرىض الفشــل الكلــوي الذيــن يحتاجــون إىل غســيل الــكىل، وأطفــال حديثــو الــوالدة 

ج، وأولئــك الذيــن يحتاجــون إىل الرعايــة الطارئــة.  هــذا مــع العلــم أن أكــر مــن )4,800( مريــض يف قطــاع غــزة يحتاجــون  يف أقســام الُخــدَّ

يوميــاً إىل الوصــول إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة املنقــذة للحيــاة، أو تلــك التــي تتطلـّـب تأمــني إمــدادات الكهربــاء بصــورة متواصلــة دون 

انقطــاع، مــن بينهــم 300 مريــض عــىل األقــل موصولــون باألجهــزة الطبيــة املنقــذة للحيــاة، كأجهــزة التنفــس الصناعــي، وأجهــزة غســيل 

الــكىل، والحاضنــات، وأجهــزة التخديــر، ويعــرض انقطــاع الكهربــاء أو تعطــل تلــك األجهــزة حيــاة املــرىض للخطــر الفــوري مســببة تلــف 
الدمــاغ أو الوفــاة.19

عمــدت ســلطات االحتــالل إىل اتّخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي حرمــت وأعاقــت مــرىض القطــاع مــن العــالج خارجــه، كشــكل مــن 

ــح مــرىض قطــاع غــزة للعــالج يف الخــارج، والوصــول إىل مراكــز  ــات تصاري أشــكال العقــاب الجامعــي.  وارتفــع عــدد حــاالت رفــض طلب

ــث اســتمرت سياســة  ــرىض، حي ــات امل ــا ســاهم يف اإلرضار مبئ ــام 2017، م ــا يف الع ــزة، بنســبة 8% عنه ــة خــارج قطــاع غ ــة الصحي الرعاي

ــع  ــتخدمة ذرائ ــاع، مس ــارج القط ــالج خ ــم للع ــة له ــرور الالزم ــح امل ــىل تصاري ــزة ع ــاع غ ــرىض قط ــول م ــة حص ــالل بإعاق ــلطات االحت س

مختلفــة، منهــا دعــوى نيتهــم االســتقرار يف الضفــة الغربيــة.20  ويف كثــري مــن الحــاالت، اشــرتطت ســلطات االحتــالل عــودة أقــارب املــرىض 

ممــن كانــوا يســكنون يف قطــاع غــزة ويعيشــون اآلن خارجــه، كــرشط ملنــح املــرىض تلــك التصاريــح، مــا تســبب بارتفــاع نســبة التصاريــح 

املرفوضــة.

كانــت ســلطات االحتــالل قــد قامــت حتــى تاريــخ 23 ترشيــن األول/أكتوبــر مــن العــام 2018، برفــض )433( طلبــاً للحصــول عــىل تصاريــح 

ــة، بواقــع )186( مريضــة، و)247(  ــة املحتل ــل أو يف الضفــة الغربي ــوين يف إرسائي ــارب لهــم بشــكل غــري قان ــاء عــىل االّدعــاء بتواجــد أق بن

ــع )208( مريضــات، و)171( مريضــاً اســتناداً إىل  ــام 2017، بواق ــزة يف الع ــن قطــاع غ ــاً ملــرىض م ــض )379( طلب ــع رف ــة م مريضــاً، مقارن
االدعــاء نفســه.21

املطلب الثاين: االنتهاكات املاسة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

الفرع األول: انتهاكات الحق يف السكن والتهجري القرسي

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهــاج سياســة هــدم املنــازل التــي تعــد أحــد أركان السياســة اإلرسائيليــة الهادفــة إىل التضييق عىل الفلســطينيني 

وتهجريهــم مــن األرض الفلســطينية املحتلــة.  ولتلــك السياســة تأثرياتهــا السياســية واالجتامعية والنفســية عىل حياة الفلســطينيني.

نفــذت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل )538( عمليــة هــدم وتدمــري ملنــازل ومنشــآت يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس 

ــة القــدس وبلداتهــا، إضافــة إىل إصــدار نحــو  ــاً، و)381( منشــأه، تــم هــدم 45% منهــا يف مدين الرشقيــة، حيــث قامــت بهــدم )157( بيت

18  »نقــص حــاّد يف التمويــل يرافقــه تدهــور يف األوضــاع اإلنســانية يف قطــاع غــزة«، نــرشة الشــؤون اإلنســانية الصــادرة عــن مكتبــه األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 8 ترشيــن 

األول/أكتوبــر 2018.

19  بيــان صحــايف: »الحاجــة فوريــة لتمويــل وقــود الطــوارئ لتفــادي انهيــار كاريث يف الخدمــات الرضوريــة«، مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 2018/9/5، عــىل املوقــع 

http://www.ochaopt.org اإللكــرتوين: 

20  بيــان صحــايف: »أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ومركــز امليــزان يقدمــان التامســاً ملحكمــة العــدل العليــا يطالــب: إيقــاف السياســة اإلرسائيليــة التــي تقتــي عــودة ذوي املــرىض مــن 

http://mezan.org/post/27462 :ــرتوين ــع اإللك ــىل املوق ــة«، 2018/12/24، ع ــة الطبي ــول إىل الرعاي ــم بالوص ــامح له ــرشط للس ــزة ك ــاع غ ــة إىل قط ــة الغربي الضف

21  املصدر السابق.
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)460( إخطــاراً بهــدم ووقــف بنــاء لبيــوت ومنشــآت، وقــد أدت عمليــات الهــدم إىل ترشيــد نحــو )1300( مواطــن ومواطنــة، بينهــم )225( 

ــاً ومســكناً، و)34(  ــوار الشــاملية إىل هــدم )11( بيت ــف مناطــق األغ ــالل عــىل مختل ــداءات ســلطات االحت ــة.  وأســفرت اعت ــالً وطفل طف

منشــأة زراعيــة وخدميــة فيهــا، فيــام تــم توجيــه نحــو )63( إخطــاراً بالهــدم لبيــوت ومنشــآت،22 وتــم احتــالل منــازل املواطنــني حــوايل 42 
مــرة، أمــا تدمــري ومصــادرة املمتلــكات، فتــم حــوايل 773 مــرة خــالل العــام.23

كــام نفــذت عمليــات الهــدم باالســتناد إىل ذرائــع عــدة، منهــا عــدم الحصــول عــىل الرتاخيــص الالزمــة، والهــدم كشــكل مــن أشــكال العقــاب 

الجامعــي، وكإجــراء عقــايب ملنــازل فلســطينيني متهمــني بتنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف إرسائيليــة حتــى قبــل انتهــاء محاكمتهــم، والهــدم 

لــرضورات أمنيــة.

ــق  ــرسي يف مناط ــل الق ــار الرتحي ــطينيني بأخط ــدد آالف الفلس ــاردة ته ــة ط ــق بيئ ــة إىل خل ــاتها الهادف ــالل سياس ــلطات االحت ــت س واصل

مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، وبخاصــة يف املناطــق املصنفــة »ج«، وذلــك مــن خــالل التوســع يف مصــادرة األرايض التــي متثــل للســكان 

املحميــني مصــدراً للــرزق؛ ســواء ملــن يعتــاش منهــم عــىل الزراعــة أو مــن رعايــة املاشــية، وحرمانهــم مــن الوصــول إليهــا مبختلــف الحجــج 

ــل  ــة الخلي ــدة القدميــة مــن مدين ــة يف البل ــق عــىل الفلســطينيني يف املناطــق الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيلي ــع،24 عــدا عــن التضيي والذرائ
ــة.25 ــدس الرشقي )H2(، والق

ويف إطــار االعتــداءات اإلرسائيليــة عــىل مناطــق األغــوار الشــاملية، تــم هــدم )11( بيتــاً ومســكناً، و)34( منشــأة زراعيــة وخدميــة يف مختلف 

مناطــق األغــوار الشــاملية.  كــام تــم توجيــه )63( إخطــاراً لهــدم بيــوت ومنشــآت فيهــا، واقتــالع )320( شــجرة يف منطقــة بردلــة، ومصــادرة 

نحــو )1182( دومنــاً مــن أرايض األغــوار الشــاملية، ووضــع اليــد عليهــا.  ويف ســياق التوســع االســتيطاين وإقامــة البــؤر االســتيطانية الجديــدة 

ــام، فيــام يتــم التخطيــط لتحويــل أراٍض زراعيــة إىل مناطــق  يف املنطقــة، تــم إغــالق نحــو )15( ألــف دونــم أمــام املزارعــني ورعــاة األغن

ســكنية وطــرق وخدمــات.  عــدا عــن قيــام جيــش االحتــالل بإجــراء تدريبــات عســكرية يف مختلــف مناطــق األغــوار بــني خيــم ومســاكن 
املواطنــني بعــد إخطارهــم بإخالئهــا، ومالحقــة املســتوطنني للمزارعــني ورعــاة األغنــام واالعتــداء عليهــم.26

يف االطــار ذاتــه، أصــدرت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة قرارهــا بهــدم التجمــع البــدوي يف منطقــة الخــان األحمــر رشق مدينــة القــدس املحتلــة 

بأكملــه، مبــا يف ذلــك املســجد واملدرســة، وواجــه ســكانه مخططــاً إرسائيليــاً لرتحيلهــم قــرساً إىل مــكان آخــر، واقتالعهــم مــن أرضهــم، يف 

ــة لتفريــغ مســاحات شاســعة مــن األرض لصالــح تنفيــذ مخطــط اســتيطاين توســعي لربــط مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« مبدينــة  محاول

القــدس املحتلــة، وتوســيع حــدود املدينــة عــىل حســاب الفلســطينيني، وهــو مــا يُعــد جرميــة حــرب، وميهــد ذلــك لفصــل شــامل الضفــة 

الغربيــة عــن جنوبهــا، وإحبــاط محــاوالت إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة مســتقبالً.  وتقطــن يف التجمــع البــدوي )41( عائلــة فلســطينية، 

تتكــون مــن )180( فــرداً مــن عــرب الجهالــني، وفيهــا مدرســة مقامــة مــن اإلطــارات املطاطيــة والطــني، وتضــم قرابــة )170( طالبــاً وطالبــة، 

وتخــدم خمســة تجمعــات بدويــة قريبــة مــن الخــان األحمــر.

الفرع الثاين: انتهاكات الحق يف الحصول عى املياه

اســتمر تقييــد إمكانيــة حصــول املواطــن الفلســطيني عــىل امليــاه، واســتمر النقــص يف كميــات امليــاه املتاحــة للفلســطينيني، وهــو مــا يعنــي 

تقييــد وصــول امليــاه إىل أجــزاء كبــرية مــن الضفــة الغربيــة، حيــث يحــرم االحتــالل اإلرسائيــيل منــذ العــام 1967 الفلســطينيني مــن اســتغالل 

حقهــم مــن ميــاه نهــر األردن التــي تقــدر بحــوايل 250 مليــون مــرت مكعــب ســنوياً.

التقريــر الســنوي »حصــاد االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الشــعب الفلســطيني يف العــام 2018«، مركــز عبــد اللــه الحــوراين للدراســات والتوثيــق التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، عــىل   22

http://www.plo.ps :ــرتوين ــع اإللك املوق

مجموعة الرقابة الفلسطينية.  23

ــه دائــرة الخرائــط ونظــم املعلومــات الجغرافيــة يف هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان، بالتعــاون مــع دائــرة شــؤون املفاوضــات والجهــاز املركــزي  وفقــاً للمســح األويل الــذي قامــت ب  24

لإلحصــاء الفلســطيني، ولجنــة املنطقــة »ج« يف مجلــس الــوزراء، فــإن نســبة األرايض التــي يحظــر عــىل الفلســطينيني دخولهــا دون ترصيــح تصــل إىل حــوايل 80% مــن مجمــوع مســاحة 

ــة »ج«. ــة املصنف املنطق

25  ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية خالل العام 2018، هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، كانون الثاين/يناير 2019.

26  التقرير السنوي »حصاد االنتهاكات اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني يف العام 2018«، مصدر سبق ذكره.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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مــن جهــة أخــرى، يبلــغ معــدل اســتهالك الفــرد الفلســطيني مــن امليــاه يف فلســطني 83 لرتاً/يــوم، ويــرتاوح هــذا املعــدل بــني 82.3 لــرت/

يــوم يف الضفــة الغربيــة، و84 لرتاً/يــوم يف قطــاع غــزة.  ويعتــرب هــذا املعــدل ناجــامً عــن كميــات امليــاه املســتهلكة مقســوماً عــىل عــدد 

الســكان، حيــث إن هنــاك بعــض التجمعــات الســكانية التــي ال يزيــد فيهــا معــدل اســتهالك الفــرد عــن 44 لرتاً/يــوم، بينــام يزيــد هــذا 

ــع بــني التجمعــات الســكانية  ــة يف التوزي ــايل يشــكل هــدف تحقيــق العدال املعــدل عــن 100 لرت/يــوم يف تجمعــات أخــرى كأريحــا، وبالت

أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا دولــة فلســطني.27  وتفــوق كميــة اســتهالك امليــاه مــن قبــل اإلرسائيليــني أربعــة أضعــاف كميــة 

اســتهالك الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف األرض الفلســطينية املحتلــة عــىل أقــل تقديــر، وهــو مــا يعــد أقــل مــن معــدل مــا تــويص بــه 
منظمــة الصحــة العامليــة الســتهالك الفــرد مــن امليــاه يوميــاً، وهــو 100 لــرت.28

اســتمر تقييــد إمكانيــة حصــول املواطــن الفلســطيني عــىل امليــاه، حيــث طــورت شــبكات امليــاه بنيتهــا التحتيــة املائيــة يف الضفــة الغربيــة 

ــاه مــن الرشكــة اململوكــة  خدمــة لســكان مســتوطنات الضفــة، وســداً لحاجاتهــم املختلفــة.  واســتمر رشاء التجمعــات الفلســطينية للمي

لســلطات االحتــالل بأســعار مرتفعــة، تــرتاوح مــا بــني 4 و10 دوالرات أمريكيــة لــكل مــرت مكعــب، وهــو مــا يشــكل، يف املناطــق املهمشــة، 
حــوايل نصــف الدخــل الشــهري لــألرسة، يف مقابــل املســتوطن الــذي يتمتــع بــأرايض الضفــة الغربيــة ومياههــا واالنتفــاع منهــا.29

كـام واجـه قطـاع امليـاه يف قطـاع غـزة مجموعة من التحديـات كانت أهمهـا ملوحة املياه وعـدم صالحيتها لالسـتخدام البـرشي، والناجم عن 

عـدم معالجـة ميـاه الـرصف الصحـي وترسبهـا للخـزان الجـويف، واعتـامد عـدد كبـري من سـكان قطـاع غزة عـىل الحفـر االمتصاصية بـدالً من 

شـبكات الترصيـف، يف الوقـت الـذي عـاىن فيـه قطـاع غزة مـن محدودية مصادر امليـاه يف ظـل الكثافة السـكانية املرتفعـة يف القطاع.

ــات التــي تواجــه كالً مــن وزارة الصحــة وســلطة  ــاه الــرشب، وفاقــت التحدي تدهــور الوضــع املــايئ يف قطــاع غــزة مــن حيــث تلــوث مي

امليــاه إمكاناتهــام، وبخاصــة مــع بلــوغ التلــوث البيولوجــي للميــاه نســبة 28% يف محطــات تحليــة امليــاه الخاصــة، التــي تؤثــر عــىل حيــاة 

املواطنــني وتتســبب لهــم يف العديــد مــن األمــراض، وبخاصــة األطفــال.30  وكان الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني قــد أعلــن أن نســبة 
األرس التــي لديهــا مصــدر آمــن مليــاه الــرشب يف قطــاع غــزة تبلــغ 11% فقــط.31

الفرع الثالث: انتهاكات الحق يف التعليم

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهاكهــا لحــق اإلنســان الفلســطيني يف التعليــم، حيــث اســتمر اســتهداف الطلبــة واملعلمــني واملــدارس وتعرضها 

مــن قبــل قــوات االحتــالل يف الضفــة الغربيــة، وبخاصــة يف القــدس والخليــل واملناطــق املصنفــة »ج«، عــدا عــن اعتــداءات املســتوطنني، وهو 

مــا شــكل إعاقــة للعمليــة الرتبويــة.  بلــغ عــدد االعتــداءات التــي تعرضــت لهــا املــدارس، يف املجمــل، )302( اعتــداء، تعرضــت لهــا )77( 

مدرســة مختلفــة، وذلــك مــا بــني إطــالق للنــار والقنابــل الصوتيــة والقنابــل املســيلة للدمــوع.  كــام تعــرض الطلبــة واملعلمــون واإلداريــون 

العاملــون يف الســلك الرتبــوي إىل التأخــري عــىل الحواجــز العســكرية، ونقــاط التفتيــش، وبوابــات الجــدار التــي أعاقــت الوصــول اآلمــن إىل 

املــدارس، حيــث بلغــت االحتجــازات مــن الطلبــة )693( احتجــازاً، كــام بلــغ عــدد االحتجــازات للمعلمــني واإلداريــني )127( احتجــازاً.  ومــن 

ــم  ــث ت ــة واملعلمــني واســتهداف حياتهــم، حي ــاكات الجســدية بحــق الطلب ــة واملعلمــني واملــدارس، االنته ــاكات بحــق الطلب أمنــاط االنته

اســتهداف أرواح )47( طالبــاً، )6( مــن الضفــة الغربيــة، و)41( طالبــاً يف قطــاع غــزة، وجــرح وإصابــة )943( طالبــاً، و)31( معلــام وموظفــاً 

إداريــاً مــن الســلك الرتبــوي مــا بــني إصابــة بالرصــاص الحــي، أو املطاطــي، واالختنــاق بســبب الغــاز املســيل للدمــوع والرضــوض والكســور 

بســبب الــرضب والخــوف والهلــع بســب االقتحامــات، وتهديــدات قــوات االحتــالل واملســتوطنني للطلبــة، وبلــغ عــدد الطلبــة املعتقلــني 

)245(، منهــم )3( طالبــات، إضافــة إىل )27( معلــامً وإداريــاً، عــدا عــن التضييــق واإلهانــة واملعاملــة الالإنســانية.  كــام تلقــت )20( مدرســة 

إخطــارات بالهــدم ووقــف البنــاء، وتــم هــدم غرفتــني أساســيتني مــن مدرســة أبــو نــوار األساســية الواقعــة يف ضواحــي القــدس، وتفكيــك 

27  بيان صحايف مشرتك صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة املياه الفلسطينية مبناسبة يوم املياه العاملي 2018/3/22.

https://www.amnesty.org/ar :تقرير »احتالل املاء: سياسة التمييز«، صادر عن منظمة العفو الدولية يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 2017، عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة  28

املصدر السابق.  29

ورشة عمل حول« تلوث مياه الرشب يف قطاع غزة«، عقدت يف املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يف غزة بتاريخ 2019/2/7.  30

عن بيانات التعداد العام للسكان 2017، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان منشور بتاريخ 2018/10/2.  31
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أســقف ومصــادرة أثــاث مدرســة زنوتــا األساســية املختلطــة جنــوب الخليــل، وإخطارهــا بوقــف البنــاء، إضافــة إىل مدرســة الســينيا األساســية 

املختلطــة جنــوب الخليــل.  كــام تعــرض )6( مديــري مــدارس ومعلمــني إىل اســتدعاءات إىل مراكــز التحقيــق مــن قبــل قــوات االحتــالل، 

منهــم )4( مديريــن ومعلــم ومعلمــة.  أدت انتهــاكات االحتــالل إىل إهــدار )8364( حصــة مدرســية نتيجــة للتعطيــل الجــزيئ للــدوام يف 
بعــض املــدارس، وللتعطيــل الــكيل يف البعــض اآلخــر، والحتجــاز الطلبــة واملدرســني، والحرمــان مــن الوصــول اآلمــن إىل املــدارس.32

استهداف التعليم يف القدس •

ــي متــر بأســوأ فــرتات  ــة الت ــة املحتل ــة يف املدين ــي أعاقــت املســرية التعليمي ــات الت ــد مــن التحدي ــم يف القــدس العدي واجــه التعلي

االســتهداف يف املخططــات اإلرسائيليــة املدروســة واملربمجــة لتهويدهــا، والســيطرة عــىل كافــة مناحــي الحيــاة لســكانها الفلســطينيني، 

ويتــم اســتهداف التعليــم فيهــا، حيــث أصــدر رئيــس بلديــة القــدس الســابق نــري بــركات ترصيحــات قــال فيهــا »إننــا نســتهدف ثــورة 

يف التعليــم يف القــدس نريــد منهــا دمــج العــرب يف املجتمــع اإلرسائيــيل«.  ومــن ضمــن مــا تهــدف إليــه الخطــة اإلرسائيليــة )2018-

2022( أرسلــة التعليــم يف القــدس بنســبة 90%، وذلــك مــن خــالل تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف، منهــا: تفريــغ البلــدة القدميــة 

مــن املــدارس والســيطرة عــىل مبانيهــا التاريخيــة األثريــة.  إغــالق مــدارس القــدس وفتــح مــدارس جديــدة تعلــم املناهــج اإلرسائيليــة، 

فتــح شــعب صفيــة تعلــم املناهــج اإلرسائيليــة يف مــدارس قامئــة، إغــالق مــدارس القــدس الخاصــة التــي ترفــض تدريــس املناهــج 

اإلرسائيليــة، إغــالق ريــاض األطفــال الخاصــة وفتــح ريــاض تتبــع بلديــة االحتــالل.

كــام تــم اســتهداف املنهــاج الفلســطيني وتحريفــه عــرب محــاوالت شــملت املناهــج، والتضيــق عــىل كل مكونــات النظــام التعليمــي 

يف املدينــة املقدســة.  إذ طــال التحريــف والتشــويه اإلرسائيــيل معــامل مهمــة مــن املنهــاج الفلســطيني يف محاولــة لتمريــر مخطــط 

أرسلــة التعليــم يف القــدس، باعتبــار املنهــاج حجــر الزاويــة يف املنظومــة التعليميــة، ويف صياغــة الهويــة الوطنيــة.  وقامــت ســلطات 

االحتــالل، مؤخــراً، بطباعــة نســخ محرّفــة مــن كتــب املناهــج الدراســية الفلســطينية، وتوزيعهــا عــىل املــدارس العربيــة التــي تــرشف 

عليهــا بلديـّـة االحتــالل يف مدينــة القــدس.  كــام قامــت ســلطات االحتــالل بحــذف كل مــا يشــري إىل النكبــة الفلســطينية التــي حلـّـت 

ــق بشــهداء وجرحــى وأرسى الشــعب  ــا يتعل ــرى الفلســطينية.  وكل م ــدن والق ــري امل ــام 1948، وتدم بالشــعب الفلســطيني يف الع

الفلســطيني، وكل مــا يتحــدث عــن مخاطــر االســتيطان وجــدار الضــم والتوّســع، والجرائــم التــي ارتكبــت بحــق الفلســطينيني ومــا 

حــّل بهــم مــن كــوراث ومصائــب.33  وعــدا عــن اســتهداف املنهــاج، كشــف االحتــالل عــن توجهــات خطــرية لحملــة تجــاه مــدارس 

ــم شــعفاط.  ال  ــا يف مخي ــدارس نصفه ــدس، وعددهــا 6 م ــة الق ــروا« يف مدين ــني الفلســطينيني »األون ــة غــوث وتشــغيل الالجئ وكال

تنفصــل هــذه التوجهــات عــام تتعــرض لــه وكالــة الغــوث عمومــاً مــن تضييــق وتهديــدات بقطــع الدعــم املــايل عنهــا وحلهــا نهائيــاً.

آثار االنتهاكات اإلرسائيلية عى التعليم يف القدس •

ــة، وعليــه اضطــرت نســبة مــن  ــة القــدس عــن باقــي مــدن األرض املحتل عــزل جــدار الضــم والتوســع والحواجــز العســكرية مدين

ــن  ــة واملدرســني ع ــام يتســبب يف تأخــري الطلب ــة، م ــط املدين ــرب حواجــز مفروضــة يف محي ــرور ع ــن 20% إىل امل ــل ع ــة ال تق الطلب

حصصهــم الدراســية.  وعــاىن طلبــة القــدس مــن أجــل الوصــول إىل مدارســهم مــن املــرور اليومــي مــن خــالل 12 حاجــزاً عســكرياً 

يحارصهــا وينتــرش عــىل مداخلهــا الرئيســية، مــا أعــاق وصــول الطلبــة واملعلمــني مــن وإىل مدارســهم.  عــدا عــن إجــراءات اإلغــالق 

ــب املدرســية. ــش ومصــادرة الحقائ واإلذالل والتفتي

مــن جانــب آخــر، تســبب انعــدام األبنيــة املدرســية املالمئــة، وحرمــان الطالــب الفلســطيني مــن التعلــم يف أبنيــة مدرســية مالمئــة، 

حيــث تــم تجميــد بنــاء األبنيــة املدرســية مــن قبــل االحتــالل، ووضــع مختلــف العراقيــل أمــام اســتصدار رخــص بنــاء للمــدارس، 

حيــث مل يــراِع االحتــالل الزيــادة الســكانية الطبيعيــة، وأدى ذلــك إىل نســبة اكتظــاظ عاليــة يف الغــرف الصفيــة، أثــرت ســلباً عــىل 

أداء املعلمــني وعمليــة تلقــي الطالــب، وعــىل العمليــة التعليميــة بشــكل عــام.  وعانــت املــدارس مــن نقــص حــاد يف الغــرف الصفيــة 

وصــل إىل حــوايل 2200 غرفــة صفيــة.  كــام إن معظــم األبنيــة املدرســية هــي عبــارة عــن مبــاٍن ســكنية مســتأجرة، ال تفــي بالــرشوط 

التعليميــة وال الصحيــة وال النفســية، وتنقصهــا املرافــق الرتبويــة املختلفــة مــن ســاحات ومالعــب وقاعــات ومختــربات ومكتبــات.  

32  تقرير وحدة املتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم حول اعتداءات سلطات االحتالل خالل العام 2018، شباط/فرباير 2019.

33  ورقة موقف حول »املناهج الدراسية والتحريض«، صادرة عن اللجنة الوطنية إلصالح التعليم، وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2018.
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ومتــت مالحقــات قضائيــة وفــرض مخالفــات صارمــة وغرامــات وأتعــاب محامــاة تصــل إىل 30 ألــف دوالر ســنوياً بســبب وضــع مظلــة 

عــىل ســطح املدرســة، يف ظــل غيــاب ملعــب أو ســاحة مدرســية تقــي األطفــال حــر الشــمس ومطــر الشــتاء، أو نتيجــة لتوســعة غرفــة 

صفيــة.

ويالحــظ انتشــار ظاهــرة التــرسب املــدريس يف مــدارس القــدس، وتشــري املعلومــات إىل أن 13% مــن طــالب مــدارس القــدس يترسبــون 

مــن مقاعدهــم الدراســية كل عــام، مقابــل 1% فقــط مــن مــدارس غــريب القــدس اإلرسائيليــة.

الفرع الرابع: إعاقة التنمية االقتصادية

اســتمر التأثــري املبــارش لإلجــراءات اإلرسائيليــة يف إعاقــة التنميــة االقتصاديــة، حيــث تركيــز حركــة التجــارة عــرب املعابــر اإلرسائيليــة، وفــرض 

القيــود يف منطقــة األغــوار، والوقــف التــام للتجــارة.  وعــاىن االقتصــاد الفلســطيني مــن القيــود اإلرسائيليــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة 

التــي تعــاين مــن أعــىل مســتويات البطالــة يف العــامل، حيــث تزيــد نســبتها عــىل 27% يف األرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967 عمومــاً، 
وتصــل إىل نحــو 44% يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص.34

ــة  ــآت االقتصادي ــالق املنش ــدم وإغ ــة ه ــتمرت يف سياس ــة، واس ــة االقتصادي ــىل البني ــا ع ــيل اعتداءاته ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــت س واصل

)الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة(، مــا أعــاق النهــوض بالعمليــة التنمويــة، حيــث تــم إغــالق وتدمــري مــا يزيــد عــىل 25 منشــأة اقتصاديــة 

يف الضفــة الغربيــة، إضافــة إىل مصــادرة بعــض املعــدات واآلالت الصناعيــة، مــا نتــج عنــه خســائر مبــارشة مباليــني الشــواكل، عــدا عــن إعاقــة 

الحركــة والتجــارة الخارجيــة والداخليــة وتســويق املنتجــات، وإغــراق األســواق الفلســطينية مبنتجــات املســتوطنات.

كــام تــم منــع إقامــة أي منشــأة اقتصاديــة جديــدة يف املناطــق املصنفــة »ج«، ومصــادرة اآلليــات العاملــة فيهــا مثــل املحاجــر والكســارات، 

مــا حــرم االقتصــاد الفلســطيني مــن فــرص كبــرية، وبخاصــة أن تلــك املناطــق هــي مناطــق غــري مأهولــة، وميكــن االســتثامر فيهــا بشــكل 

أســهل وأوفــر، مثــل مــا حصــل مــع رشكــة األســطورة للباطــون الجاهــز يف مدينــة الخليــل، حيــث متــت مصــادرة جميــع معــدات املصنــع.  

واســتمر إغــالق شــارع الشــهداء الواصــل بــني شــطري مدينــة الخليــل الشــاميل والجنــويب، ومــا يزيــد عــىل 400 محــل تجــاري يف البلــدة 

القدميــة يف مدينــة الخليــل، إضافــة إىل ســوق الخضــار املركــزي، نظــراً لوجــود البــؤر االســتيطانية فيهــا، مــا ســبب خســائر فادحــة ألصحــاب 
تلــك املحــالت وخســارتهم مصــدَر رزقهــم.35

بخصوص محافظة القدس، هناك عدد من اإلجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل إلضعاف االقتصاد املقديس، أبرزها:36

منــع إصــدار بطاقــات التعامــل بالتجــارة الخارجيــة مــن الجانــب اإلرسائيــيل نظــراً لوجــود كلمــة القــدس عليهــا، وبلــغ عــدد التجــار  •

املترضريــن حــوايل )20( تاجــراً، مــا أعــاق حركــة التجــارة يف املحافظــة.

ر عــدد  • ــدِّ ــم منهــا، وقُ ــد القدي ــح للتجــار يف الشــهور الخمســة األخــرية مــن العــام، واالقتصــار عــىل تجدي ــح التصاري التوقــف عــن من

ــات. ــن باملئ التجــار املترضري

ــة عــىل  • ــد فــرتات طويل ــا يتســبب بخســائر للتجــار نظــراً النتظــار ســيارات التربي ــي، م ــع بحجــة الفحــص األمن تأخــري إدخــال البضائ

ــة. ــرتة االنتظــار، واإلرضار بـــ 3 منشــآت تجاري ــواد يف ف ــف امل ــر األرضار بعــرشات آالف الشــواكل نتيجــة تل ــم تقدي ــر، وت املعاب

العمــل يف املعابــر ســاعات محــدودة، وتوقفهــا أثنــاء األعيــاد اليهوديــة لفــرتات طويلــة، إضافــة إىل توقــف العمــل نهائيــاً أيــام هطــول  •

اإلمطــار بحجــة أن كالب الفحــص ال تســتطيع العمــل تحــت املطــر، عــدا عــن توقــف العمــل أيضــاً أيــام الجمــع يف شــهر رمضــان.

االقتحامــات اليوميــة ملختلــف مواقــع محافظــة القــدس، وبخاصــة منطقــة أبــو ديــس، وقــرى شــامل غــرب القــدس، والــرام، ومخيــم  •

قلنديــا، وعناتــا، وحزمــا، حيــث تــم اقتحــام هــذه املناطــق وإغالقهــا مــرات عــدة، إضافــة إىل إلقــاء قنابــل الغــاز والصــوت، مــا أثــر ســلباً 

34  تقرير صادر عن منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، 2018/9/12.

35  تقرير حول »االنتهاكات االقتصادية اإلرسائيلية خالل العام 2018«، وصل إىل الهيئة من قبل إدارة السياسات االقتصادية يف وزارة االقتصاد الوطني، 2018/12/24.

36  املصدر السابق.
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عــىل الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة يف تلــك املناطــق مــن حيــث إغــالق املحــالت، ومنــع الدخــول والخــروج منهــا وإليهــا.

مالحقة التجار املقدسيني من حملة الهوية املقدسية رضيبياً من قبل سلطات االحتالل، وفرض رضائب مزدوجة عليهم. •

عــدم إمكانيــة تطبيــق القانــون الفلســطيني عــىل التجــار املخالفــني ومرتكبــي الجرائــم االقتصاديــة نظــراً لتدخــل الســلطات اإلرسائيليــة  •

ومنــع مالحقتهــم واحتجازهــم وفقــاً للقانــون الفلســطيني، بحجــة أنهــم مواطنــون إرسائيليــون.

رفــض ســلطات االحتــالل إقامــة منطقــة صناعيــة مقرتحــة يف محافظــة القــدس، وانتشــار املصانــع بصــورة عشــوائية يف كافــة ضواحــي  •

املحافظــة يف مناطــق تفتقــر للبنيــة التحتيــة الالزمــة، وتكــون عرضــة للمالحقــة اإلرسائيليــة.

الفرع الخامس: االعتداءات عى الحريات واألماكن الدينية ومامرسة الشعائر الدينية

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهاكاتهــا بحــق املقدســات اإلســالمية واملســيحية يف األرض املحتلــة، حيــث تــم رصــد )1300( اعتــداء شــملت 

املســجد األقــى، والحــرم اإلبراهيمــي، ودور العبــادة واملقامــات، عــدا عــن سياســة االعتقــاالت واإلبعــاد واملخططــات التهويديــة.  تعــرض 

املســجد األقــى إىل )376( اعتــداًء.  كــام منــع االحتــالل، يف ســابقة خطــرية، إقامــة آذان صــالة الجمعــة يف املســجد اإلبراهيمــي، وتــم منــع 

رفــع اآلذان فيــه )631( وقتــاً، إضافــة إىل )48( انتهــاكاً واعتــداء مختلفــاً.  قــام أكــر مــن )30( ألــف مســتوطن خــالل العــام باقتحــام املســجد 

األقــى، وتــم رصــد أكــر مــن )25( مخططــاً تهويديــاً، وأكــر مــن )20( اعتــداء وتدنيســاً للمقابــر واملســاجد، إضافــة إىل )176( حالــة إبعــاد 
عــن املســجد األقــى.37

انتهكــت ســلطات االحتــالل الحــق يف حريــة العبــادة بأمــن وأمــان، وحريــة الوصــول إىل أماكــن العبــادة، وواجــه أهــايل القــدس مامرســات 

االحتــالل التعســفية مــن اإلذالل، واملنــع مــن الوصــول ألماكــن العبــادة، واالعتقــال، واإلبعــاد، وقامــت ســلطات االحتــالل بتصنيــف القادمــني 

ــة  ــى، وســامها »القامئ ــن دخــول األق ــني م ــح بأســامء املمنوع ــك، ووضــع لوائ ــراً لذل ــة، وحــدد عم ــاف عمري ــى بأصن إىل املســجد األق

الســوداء«.  كــام منعــت ســلطات االحتــالل بنــاء مســاجد، وإكــامل بنــاء البعــض اآلخــر، كــام حصــل يف مســجد خربــة يــرزا يف طوبــاس.  

وقــام املســتوطنون بإحــراق مســجد يف عقربــا.

ــام  ــن القي ــم م ــاً إياه ــواد، مانع ــادرة امل ــول أو مص ــع الدخ ــال أو من ــواء باالعتق ــالل؛ س ــداءات االحت ــامر العت ــة اإلع ــت لجن ــام تعرض ك

بالرتميــامت واإلصالحــات الالزمــة للمســجد األقــى، واقتحامــه ملقــر اللجنــة وتكســري محتوياتهــا، وآخرهــا مــا نتــج عــن ســقوط حجــر كبــري 

مــن حائــط الــرباق نتيجــة منــع اللجنــة مــن ترميــم الســور، وعبــث املحتــل بحجارتــه.  وحاربــت ســلطات االحتــالل، بشــدة، حــراس املســجد 

ــم.  ويف أعيادهــم،  ــة مخابراته ــات ملراجع ــم بالغ ــم، وســلمت بعضه ــد منه ــدت العدي ــن وأبع ــىل الكثريي ــدت ع ــت واعت ــى، واعتقل األق

ــتوطنني  ــمح للمس ــس، وس ــم ونابل ــت لح ــل وبي ــة الخلي ــكرية، وبخاص ــة عس ــطني إىل ثكن ــة فلس ــق دول ــالل مناط ــلطات االحت ــول س تح

باســتباحتها بأعــداد كبــرية، ســواء وســط الخليــل، ومنطقــة املســجد اإلبراهيمــي، أو املقامــات يف ســلفيت ونابلــس، وتحــد مــن حركــة التنقــل 

الفلســطيني بنــرش الحواجــز، وتعــرض املواطنــني للتفتيــش، وإغــالق مناطــق، ومنــع الوصــول إىل مناطــق أخــرى.

ــاً  واجــه املواطنــون املســيحيون املنــع واملضايقــات للوصــول إىل أماكــن العبــادة، واالعتــداء عــىل مســرياتهم يف األعيــاد املســيحية.  وتزامن

مــع احتفــال الكنائــس املســيحية األرثوذكســية التــي تســري عــىل التقويــم الرشقــي يف كنيســة القيامــة بـ«ســبت النــور«، الــذي يســبق عيــد 

الفصــح املســيحي، منــع اآلالف مــن املســيحيني والســواح األجانــب مــن الوصــول إىل كنيســة القيامــة بفعــل إجــراءات االحتــالل املشــددة، 

ــا لغــري ســكانها، وانتــرشت قــوات  ــدة القدميــة؛ حيــث منعــت الدخــول إليه ــط البل ــاً يف محي ــاً أمني ــة« طوق وفرضــت القــوات »اإلرسائيلي

االحتــالل يف محيــط أبــواب البلــدة القدميــة؛ وبخاصــة »بــاب العامــود«، و«الخليــل«، و«الجديــد«، وعمــدت ســلطات االحتــالل إىل منــع 

دخــول مئــات املســيحيني إىل مدينــة القــدس والبلــدة القدميــة، قادمــني مــن مــدن الضفــة الغربيــة والداخــل املحتــل، متذّرعــة بازدحــام 

كنيســة القيامــة، وعــدم اســتيعابها أعــداداً إضافيــة مــن املحتفلــني.  واعتــدت رشطــة االحتــالل عــىل الرهبــان، واعتقلــت أحدهــم خــالل 

قمــع وقفــة نظمتهــا بطريركيــة األقبــاط األرثوذكــس بالقــدس يف ســاحة كنيســة القيامــة احتجاجــاً عــىل رفــض الحكومــة اإلرسائيليــة تنفيــذ 

الكنيســة القبطيــة أعــامل الرتميــم داخــل ديــر الســلطان القبطــي، حيــث ينفــذ االحتــالل أعــامل الرتميــم داخــل الديــر لصالــح األحبــاش 

37  تقرير حول االنتهاكات صادر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية، كانون الثاين/يناير 2019.
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دون موافقــة الكنيســة القبطيــة.  عــدا عــن مواصلــة حكومــة االحتــالل مضايقتهــا وتهديدهــا ألمــالك املســيحيني، كإعــالن وزيــرة القضــاء 

بحكومــة االحتــالل، إيليــت شــاكيد، عــن ســعيها إىل ســن قانــون يهــدف إىل مصــادرة أراٍض تابعــة للكنيســة األرثوذكســية يف القــدس، بادعــاء 
»حاميــة« مبــاٍن أقيمــت فيهــا، و«يســكنها إرسائيليــون«.38

وواصلــت ســلطات االحتــالل مامرســة سياســة االعتقــال واإلبعــاد عــن املســجد األقــى ملوظفيــه وســدنته، وواصلــت عرقلــة أكــر مــن )20( 

ــة إعــامر املســجد األقــى، والصنــدوق الهاشــمي، وبخاصــة نظــام اإلضــاءة،  مرشوعــاً مــن مشــاريع اإلعــامر والرتميــم التــي تنفذهــا لجن

وتجديــد كوابــل الكهربــاء يف قبــة الصخــرة املرشفــة، واســتكامل ترميــم األبــواب والفسيفســاء فيهــا.  عــدا عــن اإلخطــارات بهــدم مســاجد، 

واقتحــام مقامــات إســالمية، واعتــداء عــىل مقابــر.

الفرع السادس: السياسات االستيطانية التوسعية واعتداءات املستوطنن

 النشاطات االستيطانية •

ــدس  ــة الق ــة ومدين ــة الغربي ــتوطنات الضف ــتيطانية يف مس ــدات االس ــاء آالف الوح ــىل بن ــة ع ــالل باملصادق ــلطات االحت ــت س قام
ومحيطهــا، وأعلــن عــن طــرح عطــاءات واملوافقــة عــىل تراخيــص لنحــو )2600( وحــدة اســتيطانية يف مدينــة القــدس املحتلــة.39  

ــة،  ــة املحتل ــة يف الضفــة الغربي ــالل حــوايل )145( مخططــاً اســتیطانیاً توســعياً يف املســتوطنات اإلرسائيلي وأصــدرت حكومــة االحت

اســتهدفت تلــك املخططــات )67( مســتوطنة، وشــملت بنــاء )6859( وحــدة اســتيطانية عــىل مســاحة تبلــغ )7948( دومنــاً مــن 

ــن  ــريب م ــب الغ ــىل الجان ــة ع ــة الواقع ــتوطنة يف املنطق ــة )31( مس ــات اإلرسائيلي ــتهدفت املخطط ــام اس ــطينية.  ك األرض الفلس

الجــدار بــني الخــط األخــرض ومســار جــدار الضــم والتوســع بواقــع )3546( وحــدة اســتيطانية عــىل مســاحة قدرهــا )3571( دومنــاً، 

إضافــة إىل )36( مســتوطنة إرسائيليــة عــىل الجانــب الرشقــي مــن الجــدار بواقــع 3313( وحــدة اســتيطانية، وذلــك عــىل مســاحة 

قدرهــا )4377( دومنــاً.  كــام شــملت املخططــات اإلرسائيليــة بنــاء مســتوطنات، وإنشــاء مناطــق صناعيــة جديــدة يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة.40

كــام قامــت اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة بإصــدار حــوايل )171( أمــراً عســكرياً اســتهدفت املنــازل واملمتلــكات واألرايض الفلســطينية 

ــة  ــة اإلداري ــي تخضــع للســيطرة اإلرسائيلي ــة »ج« الت ــدات الفلســطينية، وبخاصــة يف املناطــق املصنف ــد مــن املــدن والبل يف العدي

واألمنيــة الكاملــة.  وحظيــت محافظــة الخليــل بأكــرب عــدد مــن األوامــر العســكرية، بواقــع )84( أمــراً، تلتهــا محافظتــا طوبــاس 

والقــدس.  اســتهدفت تلــك األوامــر العديــد مــن التجمعــات البدويــة الفلســطينية يف تلــك املحافظــات، منهــا تجمــع الخــان األحمــر 
البــدوي املهــدد مــن قبــل ســلطات االحتــالل بالهــدم وترحيــل ســاكنيه تنفيــذاً للمخططــات التوســعية.41

ــة  ــة يف الضف ــة املختلف ــم اإلرسائيلي ــام مؤسســات التنظي ــها أم ــم نقاش ــي ت ــتيطانية الت ــة االس ــوع املخططــات التنظيمي ــغ مجم بل

الغربيــة مبــا فيهــا القــدس )274( مخططــاً، تضمنــت بنــاء أكــر مــن )9884( وحــدة ســكنية جديــدة.  جــاء بعضهــا ضمــن محيــط 

املســتوطنات القامئــة، وجــاء البعــض اآلخــر ضمــن أحيــاء أو مســتوطنات جديــدة.  ومل يشــمل العــدد املبــاين املخصصــة لألغــراض 
العامــة التجاريــة، والتعليميــة، والصناعيــة، وغريهــا.42

ــة للتخطيــط والرتخيــص )املســؤولة عــن النظــر يف االســتئنافات املقدمــة مــن الفلســطينيني ضــد  ــة الفرعي باملقابــل، نظــرت اللجن

ــف  ــن مختل ــطينيني م ــل فلس ــن قب ــدم م ــتئناف مق ــن )100( اس ــر م ــات، يف أك ــالل )9( جلس ــام 2018، خ ــدم( يف الع ــر اله أوام

ــة،  ــة صفي ــت، حظــرية، غرف ــك االســتئنافات كان حــول هــدم )بي ــة.  وعــىل الرغــم مــن أن موضــوع تل ــة الغربي محافظــات الضف

ــة. ــك االســتئنافات ســواء باإلجــامع أو باألغلبي ــم رفــض تل ــه ت ســياج...(، فإن

تقريــر وزارة األوقــاف عــن االنتهــاكات اإلرسائيليــة حــول املقدســات ودور العبــادة وحقــوق اإلنســان وتقييــد حركــة عمــل الــوزارة وحريــة األفــراد يف أداء عبادتهــم وتحركهــم، صــادر عــن   38

ــر 2019. ــون الثاين/يناي ــة، كان ــاف والشــؤون الديني وزارة األوق

للتقرير السنوي »حصاد االنتهاكات اإلرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل العام 2018«، مصدر سبق ذكره.  39
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ــري  ــهيالت وتوف ــم التس ــالل تقدي ــن خ ــة، م ــطينية الخاص ــات األرايض الفلس ــل ملكي ــر ونق ــالل تزوي ــلطات االحت ــت س ــام واصل ك

املناخــات املالمئــة لتشــجيع قيــام مؤسســات اســتيطانية إرسائيليــة باالســتيالء عــىل األرايض والعقــارات الفلســطينية الخاصــة.  وتــم 

تأســيس وتســجيل حــوايل )50( رشكــة إرسائيليــة تعمــل يف مجــال تزويــر ملكيــات األرايض، ضمــن ســجل »الــرشكات املحليــة« لــدى 

ــات  ــذ مثانيني ــة من ــرشكات القامئ ــات ال ــدة إىل مئ ــرشكات الجدي ــل«، انضمــت هــذه ال ــت إي ــيل يف »بي ــرشكات اإلرسائي مســجل ال

القــرن املــايض، وبلــغ عددهــا حــوايل )614( رشكــة.43  رصــدت هيئــة مقاومــة الجــدار صفقــات أراٍض عديــدة، وقدمــت املســاعدة 

القانونيــة ملالــي األرايض موضــوع تلــك الصفقــات، مــن أجــل كشــف التزويــر وإفشــال ترسيبهــا يف املناطــق املصنفــة »ج«، بعضهــا 

كان يف املراحــل األوىل وهــي مرحلــة تزويــر العقــود أو أثنــاء محاولــة فــك الرهــن مــن مؤسســة اإلقــراض الزراعــي األردين إذا كانــت 

األرض مرهونــة، أو عنــد اكتشــاف إصــدار وثائــق امللكيــة مــن »بيــت إيــل« )عــىل الرغــم مــن وجــود إشــارة رســمية تفيــد بعــدم 

إصــدار أي وثائــق دون علــم مالــك األرض(.44  وكانــت بعــض الصفقــات يف مراحــل متقدمــة طالــت قطــع أراٍض غــري مســجلة تقــع 

يف املناطــق املصنفــة »ج«.

اعتداءات املستوطنن •

تصاعــدت اعتــداءات املســتوطنني بشــكل حــاد، وتــم رصــد حــوايل 429 حالــة اعتــداء يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة املحتلــة 

ــني  ــا ب ــداءات م ــك االعت ــني.  وتنوعــت تل ــل املســتوطنني اإلرسائيلي ــني الفلســطينيني وأراضيهــم وممتلكاتهــم مــن قب بحــق املواطن

عمليــات دهــس، اســتهدفت أطفــاالً ومســنني ونســاء، وحــرق واقتــالع األشــجار املثمــرة واالعتــداء عليهــا، واالقتحامــات املتكــررة 

لألماكــن التاريخيــة والدينيــة، وبخاصــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، واالعتــداء عــىل املواطنــني الفلســطينيني وممتلكاتهــم مــن محــال 
تجاريــة ومنــازل وســيارات، وبخاصــة يف محافظــات القــدس ونابلــس والخليــل.45

ــات  ــد استشــهد 4 منهــم نتيجــة لعملي ــني، بينهــم طفــالن، وق ــداءات املســتوطنني خــالل العــام إىل استشــهاد )8( مواطن أدت اعت

دهــس، و3 آخريــن نتيجــة إلطــالق النــار عليهــم مبــارشة، واستشــهدت املواطنــة عائشــة الــرايب مــن بلــدة بديــا مبحافظــة ســلفيت 

نتيجــة إصابتهــا بحجــر كبــري يف الــرأس إثــر رشــق مجموعــة مــن املســتوطنني ســيارة زوجهــا بالحجــارة.  وارتفــع عــدد الشــهداء 

نتيجــة لتزايــد اعتــداءات املســتوطنني بنســبة 75% عنــه يف العــام 2017.  كــام أدت تلــك االعتــداءات إىل جــرح نحــو )233( مواطنــاً 
ومواطنــة، مــن بينهــم )28( طفــالً، و)6( نســاء.46

مــن جهــة أخــرى، قامــت جامعــات املســتوطنني باقتــالع وحــرق وقطــع نحــو )6350( شــجرة مثمــرة مــن أشــجار الزيتــون واللوزيات 

والعنــب، تركــزت يف محافظــات الخليــل، وبيــت لحــم، ورام اللــه والبــرية، ونابلــس.  وقامــت تلــك الجامعــات بحــوايل )43( عمليــة 

دهــس ملواطنــني فلســطينيني عــىل الطــرق االلتفافيــة، أدت إىل استشــهاد )4( منهــم، وإصابــة )33( آخريــن بجــراح مختلفــة مــن 

بينهــم )9( أطفــال و)5( ســيدات.  هــذا عــدا عــن االعتــداءات املتمثلــة يف االعتــداء عــىل مركبــات املواطنــني، وتجريــف األرايض، 
وإقامــة البــؤر االســتيطانية، واقتحــام املواقــع الدينيــة واألثريــة.47

الفرع السابع: االعتداءات بحق الصحافين والحريات اإلعامية

تصاعــدت وتــرية انتهــاكات ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل بحــق الحريــات اإلعالميــة والصحافــة والصحافيــني الفلســطينيني ونشــطاء مواقــع 

التواصــل االجتامعــي يف األرض الفلســطينية املحتلــة، التــي شــهدت قمعــاً ومالحقــة غــري مســبوقة لحريــة الــرأي والتعبــري، وبلــغ مجمــوع 

ــبة  ــىل نس ــار أع ــهر مايو/أي ــجل ش ــام 2017.  وس ــا يف الع ــاً عنه ــداره 10% تقريب ــاع مق ــاكاً بارتف ــوايل )679( انته ــالل ح ــاكات االحت انته

النتهــاكات االحتــالل بحــق اإلعالميــني الفلســطينيني واملؤسســات والحريــات اإلعالميــة بواقــع )106( انتهــاكات، يليــه شــهر أبريل/نيســان 

ملخص ألبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية خالل العام 2018، مصدر سبق ذكره.  43

هذا اإلجراء يكشف بوضوح التعاون ما بني مرسيب األرايض واملزورين من جهة، وبني الجهات الرسمية ذات العالقة باألرايض يف اإلدارة املدنية التابعة لسلطات االحتالل االستعامري اإلرسائييل.  44

تقرير »الزحف االستيطاين اإلرسائييل يرتبع عىل عرش االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام 2018«، معهد األبحاث التطبيقية- القدس )أريج(، 2018/12/30.  45

ورقة حقائق حول اعتداءات املستوطنني خالل العام 2018، صادره عن مركز عبد الله الحوراين للدراسات والتوثيق، فرباير/شباط 2019.  46

املصدر السابق.  47
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بواقــع )81( انتهــاكاً، ثــم شــهر ديســمرب/كانون األول بواقــع )77( انتهــاكاً.48

بلغــت حصيلــة الشــهداء مــن الصحافيــني اثنــني، هــام املصــّور التلفزيــوين يف رشكــة »عــني ميديــا« يــارس مرتجــى، الــذي تــم اســتهدافه مــن 

ــاء تغطيتــه مســريات العــودة الكــربى الســلمية رشق مدينــة خــان يونــس بتاريــخ 2018/4/6،  قبــل جنــود االحتــالل بالرصــاص الحــّي أثن

ــة متفّجــرة يف  والشــهيد املصــّور يف وكالــة »بيســان« اإلخباريــة أحمــد أبــو حســني، إثــر اســتهدافه مــن قبــل قــوات االحتــالل برصاصــة حيّ

بطنــه، أثنــاء تغطيتــه أيضــا ملســرية »العــودة« رشق قطــاع غــزة بتاريــخ 2018/4/13، واستشــهد متأثــراً بجروحــه بتاريــخ 2018/4/25.

وســجل العــام تصعيــداً الفتــاً وزيــادة يف أعــداد املعتقلــني مــن الصحافيــني بســبب »الفيســبوك« عــام ســجل خــالل العــام املــايض، حيــث 

اعتقلــت قــوات االحتــالل خــالل العــام أكــر مــن )40( صحافيــاً، عــدا عــن متديــد االعتقــال لهــم ونقــل بعضهــم مــن ســجن إىل آخــر.  وحتــى 

ــم  ــني ومحــاوالت تخويفه ــد الصحافي ــا لتقيي ــاً، يف إطــار محاوالته ــالل يف ســجونها نحــو )27( صحافي ــة االحت ــام، احتجــزت دول ــة الع نهاي

ــاً  ــد عــىل )350( مواطن ــا يزي ــام م ــالل خــالل الع ــت ســلطات االحت ــام اعتقل ــل العمــل الصحــايف.  ك ــة وتكبي ــل الحقيق ــم عــن نق وردعه

ــاب، بســبب منشــورات وشــعارات، أو نــرش بوســرتات وصــور شــهداء عــىل صفحــات  ــون وكتّ فلســطينياً، بينهــم نســاء وأطفــال وصحافي
ــاً بســبب مشــاركات وتســجيل اإلعجــاب مبنشــورات اآلخريــن.49 مواقــع )الفيســبوك(، وأحيان

وشــهد قطــاع غــزة غالبيــة أمنــاط االنتهــاكات بواقــع )253( انتهــاكاً، ثــم مدينــة القــدس )72( انتهــاكاً.  واســتهدفت قــوات االحتــالل مــا 

مجموعــه )627( صحافيــاً، منهــم 564 مــن الذكــور، و)67( مــن اإلنــاث مــن أصــل )679( انتهــاكاً، إضافــة إىل اســتهداف االحتــالل لـــ )38( 
مجموعــة صحافيــة، و)10( مؤسســات إعالميــة.50

كــام شــهد العــام 2018 تضييقــات ترشيعيــة جديــدة عــىل العمــل الصحــايف يف األرض املحتلــة، حيــث أقــر الكنيســت اإلرسائيــيل بالقــراءة 

التمهيديــة مــرشوع قانــون ملعاقبــة مــن ينــرش رشيطــاً لجنــود االحتــالل خــالل أداء مهامتهــم.  ويفــرض عقوبــات عــىل كل مــن نــرش رشيطــاً 

ــة.51  واســتمر، خــالل العــام، عمــل الوحــدة  ــة واالجتامعي ــود الجيــش خــالل أداء مهامتهــم يف الشــبكات اإلعالمي مصــوراً أو مســجالً لجن

الخاصــة يف هيئــة أركان جيــش االحتــالل )وحــدة الســايرب العربيــة( التــي شــكلتها ســلطات االحتــالل لرصــد ومتابعــة شــبكات التواصــل 

ــوراتهم  ــالل منش ــن خ ــاته م ــه ومامرس ــالل وانتهاكات ــم لالحت ــن رفضه ــربون ع ــن يع ــطينيني الذي ــطاء الفلس ــة النش ــي، ومالحق االجتامع

وتعليقاتهــم عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي.

التقرير السنوي لوزارة اإلعالم الفلسطينية »انتهاكات جيش االحتالل اإلرسائييل للحريات اإلعالمية يف فلسطني خالل العام 2018”، 2019/1/8.  48

ملخص تقرير هيئة شؤون األرسى، مصدر سبق ذكره.  49

التقرير السنوي لوزارة اإلعالم الفلسطينية »انتهاكات جيش االحتالل اإلرسائييل للحريات اإلعالمية يف فلسطني خالل العام 2018«، 2019/1/8.  50

ورقــة بعنــوان »غالبيــة قوانــني الكنيســت األخــرية تــم ســّنها بغــرض قمــع الحريــات واملالحقــات السياســية والعقوبــات الجامعيــة«، صــادرة عــن مــدار؛ املركــز الفلســطيني للدراســات   51

ــر 2018. ــن األول/أكتوب ــة، ترشي اإلرسائيلي
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المبحث الثاني: االنتهاكات اإلسرائيلية واألداء العام للحكومة ومؤسسات 
دولة فلسطين

ــة فلســطني عــىل كامــل األرض  ــة لدول ــة القانوني ــألرض الفلســطينية وضعــف الوالي ــل األمــد ل ــالل اإلرسائيــيل طوي يشــكل اســتمرار االحت

الفلســطينية، وانعــدام التكامــل الجغــرايف فيــام بينهــا، عائقــاً رئيســاً أمــام قــدرة دولــة فلســطني عــىل ضــامن الحقــوق األساســية للمواطــن 

الفلســطيني واملســتوى املعيــي الالئــق لــه يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  يف الوقــت الــذي ال يــزال يخضــع مــا ال يقــل عــن 61% مــن 

ــالل  ــلطات االحت ــع س ــة »ج«، وتتمت ــق املصنف ــي املناط ــة، وه ــة الكامل ــة واألمني ــة اإلداري ــيطرة اإلرسائيلي ــة إىل الس ــة الغربي أرايض الضف

بالســيادة الفعليــة عليهــا، وعــىل ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.

أثــر انتهــاك ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل اليومــي لحقــوق اإلنســان وللمعاهــدات واملواثيــق الدوليــة، عــىل تقييــد عمــل كامــل الــوزارات 

واملؤسســات الفلســطينية يف أداء مهامهــا، وتقديــم خدماتهــا، وضــامن الحقــوق األساســية للمواطــن الفلســطيني.  ونســتعرض فيــام يــيل 

آثــار سياســات االحتــالل عــىل أداء بعــض الــوزارات واملؤسســات الرســمية وتدخالتهــا، وعــىل القطاعــات الحيويــة املختصــة بتوفــري مختلــف 

الخدمــات للمواطنــني.

املطلب األول: االقتصاد الفلسطيني

عــاىن االقتصــاد الفلســطيني مــن مختلــف اإلجــراءات والسياســات اإلرسائيليــة، والقامئــة عــىل الســيطرة عــىل مــوارده االقتصاديــة والطبيعيــة 

يف املناطــق املصنفــة »ج«، التــي تخضــع للســيطرة اإلرسائيليــة الكاملــة، واســتمرار ســيطرته عــىل املعابــر والحــدود، واســتكامله بنــاء جــدار 

الضــم والتوســع العنــرصي، ومصــادرة املزيــد مــن األرض، وزيــادة وتــرية االســتيطان، واســتمرار فصــل املحافظــات الفلســطينية عــن بعضهــا 

البعــض، ومــا زال االحتــالل ينظــر إىل االقتصــاد الفلســطيني كحالــة ملحقــة باالقتصــاد اإلرسائيــيل، ويســعى دومــا إىل إبقائــه تابعــاً القتصــاده 

ــة  ــة، ومســتغالً لأليــدي العامل ــه مــن ســلع وخدمــات مــن ناحي ــه ســوقاً اســتهالكية ملنتجات ــه، ســواء مــن حيــث إبقائ يف مختلــف جوانب

ــوي لالقتصــاد الفلســطيني  ــالل إىل إضعــاف أي نشــاط تأســيي بني ــة االحت ــة أخــرى.  كــام ســعت دول الفلســطينية الرخيصــة مــن ناحي

لجعلــه ســوقاً مســتهلكاً ملنتجــات االحتــالل ال ســوقاً منتجــاً ومصــدراً، وذلــك للقضــاء عــىل أي فرصــة مــن شــأنها أن تــؤول إىل اســتقالل 

اقتصــادي أو اســتدامة ماليــة، مــن أجــل تقويــض كل املقومــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل االســتقالل الســيايس.52  وبلغــت نســبة البطالة 

يف األرايض الفلســطينية مســتويات قياســية وصلــت وفــق الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل 31.7% يف نهايــة الربــع الثالــث مــن 

العــام 2018، بواقــع 17.3% يف الضفــة الغربيــة و54.9% يف قطــاع غــزة.

تســبب عــدم تزويــد املحافظــات الفلســطينية بكميــات كافيــة مــن امليــاه يف خلــق أزمــة كبــرية ألصحــاب املنشــآت الصناعيــة املعتمــدة عــىل 

امليــاه، مثــل مصانــع املــواد الغذائيــة، ومناشــري الحجــر، ومصانــع املــواد اإلنشــائية، ومــزارع األبقــار، ومنهــا تلــك يف محافظــة الخليــل التــي 

تشــتهر برتبيــة أكــرب عــدد مــن رؤوس األبقــار يف فلســطني.

ــاه  ــاه املناشــري إىل ســيل املي كذلــك اقتطــاع مبلــغ يصــل إىل )28( مليــون دوالر ســنوياً مــن أمــوال املقاصــة، وذلــك بدعــوى ترصيــف مي

العادمــة املــارة إىل منطقــة بــر الســبع، وســحب تصاريــح الدخــول ألصحــاب هــذه املناشــري، إضافــة إىل منــع إدخــال منتجاتهــم إىل األســواق 

اإلرسائيليــة عــرب املعابــر، كــام حصــل يف شــهر شــباط 2018، وتهديدهــم لهــم الحقــاً.

كــام مــّس جــدار الفصــل العنــرصي الــذي أقيــم يف عمــق الضفــة الغربيــة حيــاة الفلســطينيني، وأعــاق حركــة مــرور املواطنــني إىل أراضيهــم 

املصــادرة داخــل جــدار الفصــل، حيــث بلــغ عــدد التجمعــات الســكانية الفلســطينية التــي تتأثــر بهــذا الجــدار 81 تجمعــاً ســكانياً يقطنهــا 
حــوايل 411 ألــف شــخص )مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة(.53

52  تقرير حول »االنتهاكات االقتصادية اإلرسائيلية خالل العام 2018«، وصل إىل الهيئة من قبل إدارة السياسات االقتصادية يف وزارة االقتصاد الوطني، 2018/12/24.

53  املصدر السابق.
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أدى عــدم اعــرتاف الجــامرك اإلرسائيليــة باالتفاقيــة األوروبيــة -الفلســطينية، التــي تعفــى مبوجبهــا الــواردات الفلســطينية مــن الجــامرك 

إىل زيــادة معانــاة املســتوردين الفلســطينيني.  هــذا فضــالً عــن إجبــار التاجــر الفلســطيني يف كافــة املعابــر عــىل التوقيــع عــىل تعهــد بــأن 

بضائعــه ســتباع فقــط يف مناطــق الســلطة الفلســطينية؛ يف الوقــت الــذي ال يوقــع فيــه التاجــر اإلرسائيــيل عــىل مثــل هــذا التعهــد، وبالتــايل 

تكــون لــه مســاحة أكــرب مــن التاجــر الفلســطيني لبيــع املنتجــات.  واشــرتاط الحصــول عــىل شــهادة فحــص »التيكــن« اإلرسائيــيل )معهــد 

ــا يف  ــع بيعه ــه مين ــا، فإن ــن مطابقته ــم م ــىل الرغ ــة، وع ــات اإلرسائيلي ــاً للمواصف ــع إال طبق ــم إدخــال البضائ ــا ال يت ــات(، ومبوجبه املواصف

األســواق اإلرسائيليــة.

ــدويل  ــم ال ــاد يف الدع ــص الح ــة النق ــه نتيج ــه، أرضاراً بالغ ــيل بخنق ــالل اإلرسائي ــوم االحت ــذي يق ــطيني ال ــاد الفلس ــه االقتص ــام واج ك

ــاد«، انخفــض الدعــم التنمــوي الــدويل للفلســطينيني، خــالل العــام املــايض، بنســبة تزيــد عــىل  للفلســطينيني.  وبحســب تقريــر »األونكت

10% مقارنــة مــع العــام الــذي ســبقه، وبلــغ ذلــك الدعــم 720 مليــون دوالر؛ أي ثلــث مليــاري دوالر كان حصــل عليهــا الفلســطينيون قبــل 

عقــد مــن الزمــن.  جــاء ذلــك االنخفــاض الكبــري يف الدعــم قبــل قــرار إدارة الرئيــس األمــرييك دونالــد ترامــب، الوقــف الكامــل لتمويــل وكالــة 

األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني )األونــروا(، الــذي كان يصــل إىل نحــو 350 مليــون دوالر ســنوياً.54  ويشــري انخفــاض 

الدعــم الــدويل، وتجميــد عمليــة إعــادة اإلعــامر يف قطــاع غــزة، واالســتهالك العــام والخــاص املمــول بالديــون، إىل مســتقبل قاتــم للنمــو 

االقتصــادي يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وذلــك يف ظــل القيــود الواســعة املفروضــة عــىل حركــة األفــراد والبضائــع، وعمليــات مصــادرة 

األرايض واملــوارد الطبيعيــة، وتســارع البنــاء االســتيطاين والتوســع فيــه، مــا يشــكل عائقــاً أمــام النمــو االقتصــادي.

املطلب الثاين: خدمات الحكم املحيل

ســعت الحكومــة الفلســطينية إىل بنــاء قــدرات الهيئــات املحليــة وتنميــة مواردهــا، لتصبــح أكــر قــدرة عــىل تعزيــز صمــود املواطــن يف إطار 

حكــم محــيل رشــيد، إال أن قطــاع البنيــة التحتيــة يف وزارة الحكــم املحــيل واجــه صعوبــات ومعيقــات نتيجــة لسياســات ســلطات االحتــالل 

املمنهجــة، التــي أثــرت ســلباً عــىل أدائهــا وتحقيــق أهدافهــا وقدرتهــا عــىل القيــام باملهــام املنوطــة بهــا يف مختلــف الهيئــات املحليــة.

ــات يف  ــة التابعــة للمحافظــة، وواجهــت تحديــات وصعوب ــات املحلي ــة عمــل الهيئ ففــي محافظــة القــدس، عرقلــت املامرســات اإلرسائيلي
أدائهــا ملهامهــا، منهــا:55

صعوبــة عمــل الهيئــات املحليــة لتنميــة أراضيهــا، وتقديــم خدمــات تنمويــة ملواطنيهــا، كــون 95% مــن أرايض املحافظــة هــي مناطــق  •

)C(، وذلــك حســب اتفاقيــة أوســلو، وهــذا بحــد ذاتــه عائــق كبــري لفــرض الســيطرة الخدميــة، وتحقيــق الرؤيــا التنمويــة للتجمعــات 

الســكانية يف املحافظــة.

ــة للتجمعــات الواقعــة يف منطقــة )C(، واملقدمــة  • ــد مــن املخططــات الهيكلي ــة للعدي عــدم املقــدرة عــىل أخــذ التصديقــات النهائي

ــة. ــات اإلرسائيلي للجه

أثــر وجــود الجــدار العنــرصي الفاصــل، وعــدم فتــح البوابــات للمزارعــني، وإعاقــة وصولهــم إىل أراضيهــم عــىل الوضــع االقتصــادي،  •

ومســاهمة قطــاع الزراعــة باملنتــوج الوطنــي العــام وزيــادة البطالــة.

اإللقــاء املتكــرر ملخلفــات االحتــالل يف مناطــق مختلفــة يف األرض الفلســطينية، التــي هــي مخلفــات ذات تأثــري ســلبي عــىل الوضــع  •

الصحــي والبيئــي )مخلفــات طبيــة، مجــاٍر، ... وغريهــا(.

فــرض االحتــالل عــىل بعــض الهيئــات املحليــة إغــالق طــرق رئيســية معتمــدة للدخــول إىل التجمعــات الســكانية، وإيجــاد بديــل ال  •

يخــدم، بشــكل أســايس، التجمــع، ويصعــب الحركــة املروريــة والخدميــة للبلــدات.

54  تقرير صادر عن منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، 2018/9/12.

55  املصدر السابق.
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استصدار إخطارات ألبنية ومنشآت مقامة وهدمها يف بعض األحيان. •

عــدم الســامح بالتوســع العمــراين الطبيعــي وحتــى املخطــط لــه عــرب املخططــات الهيكليــة )شــق الطــرق املرّســمة عــىل املخططــات  •

الهيكليــة كطــرق مقرتحــة للتوســع العمــراين خــارج حــدود التنظيــم(.

ــاً  • ــون عائق ــام يك ــدات م ــة، ومصــادرة املع ــذ يف مناطــق )ج)، أو خــارج املخططــات الهيكلي ــد التنفي ــل يف مشــاريع قي ــاف العم إيق

ــة. ــة عــىل إنجــاز مشــاريعها املختلف ــات املحلي للهيئ

ــن رفــض  • ــة م ــات املحلي ــت الهيئ ــام عان ــف الجــدار، ك ــة والرخــص املمنوحــة يف مناطــق )أ( و)ب( خل ــة األبني ــة مراقب عــدم إمكاني

ــن املناطــق )ج(. ــة ضم ــة عــىل مخططــات هيكلي املصادق

كــام اســتمر الســعي إىل فــك الربــط القــرسي بــني الشــبكات الفلســطينية واإلرسائيليــة التــي تؤثــر عــىل قــدرة الفلســطينيني عــىل الســيطرة 

عــىل كميــة الخدمــات ونوعيتهــا؛ كالطاقــة، وامليــاه، والتــي تــؤدي إىل رفــع األســعار املحليــة، ويرتبــط هــذا كلــه بقــدرة الفلســطينيني عــىل 
الســيطرة عــىل مصادرهــم الطبيعيــة، وبخاصــة يف املناطــق املصنفــة )ج(.56

املطلب الثالث: قطاع البيئة

ــة  ــة البيئ ــة لحامي ــات الوطني ــرى للسياس ــة األخ ــات املختص ــة والجه ــودة البيئ ــلطة ج ــذ س ــة تنفي ــيل يف إعاق ــالل اإلرسائي ــبب االحت تس

الفلســطينية، حيــث اســتمرت حــاالت تهريــب النفايــات، واإلعاقــات يف مجــال البنيــة التحتيــة للنفايــات الصلبــة، وإنشــاء مكبــات النفايــات 

الصلبــة والخطــرة اإلرسائيليــة، وترصيــف امليــاه العادمــة للمســتوطنات واإلعاقــات يف مجــال املحميــات الطبيعيــة واملناطــق املحميــة، ويف 

مجــال عيــون وينابيــع امليــاه، وعمــل طواقــم ســلطة جــودة البيئــة.

تهريب النفايات •

تــم ضبــط 14 حالــة تهريــب نفايــات صلبــة وســائلة وخطــرة وشــملت عمليــات الضبــط كل املحافظــات الشــاملية، وتــم التعامــل 

مــع املتســببني يف االنتهــاك بالطــرق القانونيــة والقضائيــة واســتخدام اآلليــة الدوليــة التفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم بحركــة النفايــات 

الخطــرة عــرب الحــدود والتخلــص منهــا.

تنوعــت اإلعاقــات يف مجــال البنيــة التحتيــة إلدارة النفايــات الصلبــة بــني رفــض إعطــاء تراخيــص إلنشــاء مكبــات نفايــات جديــدة؛ 

مثــل مكــب نفايــات رامــون يف منطقــة رام اللــه والبــرية، ورفــض املوافقــة عــىل إنشــاء محطــة ترحيــل النفايــات ملنطقــة غــرب رام 

ــات  ــل النفاي ــات ومحطــات ترحي ــات النفاي ــام املســتوطنات، بحراســة مــن الجيــش اإلرسائيــيل، باســتخدام مكب ــه، إضافــة إىل قي الل

الفلســطينية كــام هــو حاصــل يف مكــب املنيــا املخصــص لخدمــة جنــوب الضفــة الغربيــة، ومحطــة ترحيــل النفايــات يف يطــا، حيــث 

تقــوم املســتوطنات بالتخلــص مــن حــوايل )100( طــن مــن نفاياتهــا يف تلــك املنشــآت، مــا يزيــد الضغــط عــىل القــدرة االســتيعابية 

لهــذه املنشــآت، إضافــة إىل منــع أعــامل توســعة يف مكــب النفايــات بأريحــا، مــع العلــم أن العمــر االفــرتايض قــارب عــىل االنتهــاء، 

ــان غــرب  ــت عن ــد بإغــالق مكــب بي ــة إىل التهدي ــن شــارع 90، إضاف ــة م ــة )ج(، وقريب ــع يف منطق ــك بحجــة أن التوســعة تق وذل

محافظــة القــدس، الــذي يخــدم أحــد عــرش تجمعــاً ســكانياً.

كــام أعاقــت ســلطات االحتــالل الجهــود الفلســطينية يف مجــال إدارة النفايــات الصلبــة؛ مثــال ذلــك منــع ســلطات االحتــالل بلديــة 

الســموع مــن تنظيــف مكــب النفايــات الخــاص مبســلخ اللحــوم التابــع للبلديــة، الــذي يتســبب مبكرهــة صحيــة وأرضار بيئيــة، حيــث 

منعــت ســلطات االحتــالل اآلليــات مــن الوصــول إىل املوقــع مــن اجــل إزالــة النفايــات املرتاكمــة فيــه، إضافــة إىل احتجازهــا العــرشات 

مــن آليــات جمــع النفايــات، وميكــن يف ذلــك إعطــاء وقائــع كثــرية بتواريــخ محــددة، مثــل مصــادرة االحتــالل شــاحنة جمــع النفايــات 

الوحيــدة التــي تخــدم قــرى أبــو شــخيدم، واملزرعــة الغربيــة، وأبــو قــش، ورسدا، وأيضــاً ســيارة جمــع النفايــات التــي تخــدم قــرى 

غــرب رام اللــه.

56  تقرير واقع املناطق املصنفة )ج(، وأثر االنتهاكات اإلرسائيلية فيها عىل قدرة دولة فلسطني، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2016.
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إنشاء مكبات النفايات الصلبة والخطرة •

إضافة إىل أن هناك )15( منشأة نفايات إرسائيلية رسمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، منها 5 منشآت مخصصة للتعامل مع النفايات 

الخطرة، كام يوجد )98( مكب نفايات صلبة وسائلة عشوائية أقامها املستوطنون يف األرايض الفلسطينية، فقد أعلنت سلطات االحتالل 

عن إنشاء مكب نفايات إرسائييل مركزي جنوب القدس بالقرب من مستعمرة »معاليه أدوميم«، ورصدت الحكومة اإلرسائيلية له مبلغ 

)1.4( مليار شيكل )400 مليون دوالر(، ويف حال تنفيذه سيكون املكب األضخم يف املنطقة، وسيخصص الستيعاب النفايات ليس فقط 
من منطقة القدس، بل من كل املستوطنات ومناطق الداخل الفلسطيني.57

يف الســياق ذاتــه، قامــت ســلطات االحتــالل برتخيــص كســارة أبــو شوشــة بالقــرب مــن قريــة جبــع الســتقبال النفايــات مــن الداخــل 

ــا إىل  ــة وبيعه ــرة اإلرسائيلي ــات الخط ــج النفاي ــاالت تروي ــام 2018 ح ــتمرت يف الع ــارة.  واس ــع الكس ــا يف موق ــطيني، ودفنه الفلس

املزارعــني الفلســطينيني عــىل أســاس أنهــا ســامد طبيعــي، التــي مصدرهــا مكــب توفــالن، ومكــب أور كومبوســت املقامــان بالقــرب 

ــن،  ــت حس ــس، وبي ــة نابل ــامل محافظ ــة ش ــة العقرباني ــا يف منطق ــاالت منه ــن الح ــدد م ــط ع ــم ضب ــام ت ــل.  ك ــة فصاي ــن قري م

ــة، ومنطقــة عــني البيضــاء. والحديدي

يف مجال املياه العادمة •

واصلــت مســتوطنة »بســغوت« ترصيــف ميــاه املجــاري الناتجــة عنهــا باتجــاه محطــة معالجــة امليــاه العادمــة التابعــة لبلديــة البــرية، 

التــي صممــت وخصصــت الســتيعاب امليــاه العادمــة الناتجــة عــن مدينــة البــرية، مــا يســبب ضغطــاً يف القــدرة االســتيعابية للمحطــة، 

ويؤثــر عــىل قدرتهــا يف عمليــات املعالجــة املطلوبــة.  إضافــة إىل ذلــك، متنــع قــوات االحتــالل محطــة تجميــع الروبــة الناتجــة عــن 

مناشــري الحجــر والرخــام يف منطقــة »زيــف« يف محافظــة الخليــل، عــىل الرغــم مــن تقديــم طلــب ترخيــص هــذه املحطــة إىل الجهــات 

ــاه العادمــة التابعــة  ــذ أكــر مــن ســنتني.  كــام إن ســلطات االحتــالل رفضــت إعطــاء ترخيــص ملحطــة معالجــة املي ــة من اإلرسائيلي

ــة بيــت عانــني يف محافظــة جنــني يف األرايض املصنفــة )ج(، مــا أدى إىل إقامــة هــذه املحطــة يف موقــع قريــب مــن املناطــق  لبلدي

الســكانية، وإعاقــة إصــدار الرتخيــص ملحطــة معالجــة امليــاه العادمــة ملحافظــة رام اللــه يف األرايض املســامة جريــوت غــرب منطقــة 

ــت  ــا مســتوطنات »بي ــة باتجــاه األرايض الفلســطينية، ومنه ــا العادم ــف مياهه ــة إىل اســتمرار املســتوطنات يف ترصي ــا، إضاف بيتوني

إيــل« و«أرييــه« و«عامونــا« و«أرئيــل« و«بــركان«، ومســتوطنات منطقــة األغــوار ... وغريهــا.

واصلــت ســلطات االحتــالل ســيطرتها عــىل العديــد مــن املحميــات الطبيعيــة الفلســطينية، ومنعــت املؤسســات الفلســطينية مــن 

التدخــل يف هــذه املحميــات لتنفيــذ خطــط إدارة املحميــات فيهــا، مثــال ذلــك املحميــات الطبيعيــة املوجــودة يف منطقــة الغــور وهــي 

خمــس عــرشة محميــة.  أمــا محميــة أم الريحــان غــرب محافظــة جنــني، فقــد أقــام االحتــالل جــدار الفصــل العنــرصي خلــف هــذه 

املحميــة، مــا أدى إىل عزلهــا نهائيــاً، وعــدم متكــن طواقــم ســلطة جــودة البيئــة مــن الوصــول إليهــا.  وتســتمر ســلطات االحتــالل يف 

فــرض القيــود عــىل أي نشــاط فلســطيني يف محميــة وادي قانــا، يف الوقــت الــذي تقــرتح فيــه مشــاريع توســعة املخططــات الهيكليــة 

للمســتوطنات املحيطــة باملحميــة عــىل حســاب أرايض املحميــة، ومتنــع املزارعــني الفلســطينيني مــن القيــام بــأي نشــاط زراعــي يف 

املنطقــة.

اســتمر االعتــداء عــىل الينابيــع وعيــون املــاء وتلويثهــا، حيــث قــام املســتوطنون بتلويــث بعــض عيــون وينابيــع املــاء؛ مثــل تلويــث 

عــني املــاء يف املزرعــة القبليــة، والقيــام باالســتيالء عــىل بعضهــا؛ مثــل عــني املأجــور يف أرايض ديــر بزيــع التــي تــم تغيــري اســمها مــن 

عــني بوبــني إىل عــني داين، والقيــام بالســيطرة عــىل العديــد مــن ينابيــع املــاء وتحويلهــا لصالــح املســتوطنات.  وصــدر عــن قــوات 

ــي  ــع أراٍض يف قريت ــىل قط ــد ع ــع الي ــايض بوض ــرب، الق ــن الثاين/نوفم ــخ 25 ترشي ــم 25/79/ت بتاري ــكري رق ــر العس ــالل األم االحت

بردلــة وتياســري، وهــي أراٍض تحتــوي عــىل عيــون مــاء مثــل عــني الحلــوة، وعــني الغــزال، وعــىل مناطــق طبيعيــة ومحميــات طبيعيــة 

ومناطــق تنــوع حيــوي، وذلــك ألغــراض أمنيــة، إضافــة إىل وجــود خربــة أثريــة قريبــة مــن املوقــع.  ويــأيت األمــر يف ســياق تطبيــق 

املخطــط الهيــكيل اإلقليمــي رقــم 62 )جــزيئ( إلدارة امليــاه الجاريــة الــذي أعلنــت عنــه اإلدارة املدنيــة يف شــهر أيلــول مــن العــام 

57  التقريــر الخــاص بســلطة جــودة البيئــة املتعلــق باإلعاقــات التــي متارســها ســلطات االحتــالل، والتــي تؤثــر عــىل تنفيــذ الجهــات املختصــة لسياســاتها يف مجــال حاميــة البيئــة الفلســطينية، 

.2019/2/17
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2016، والهــادف إىل الســيطرة عــىل جــداول ميــاه األمطــار والينابيــع يف املنطقــة.

كــام أعاقــت مامرســات ســلطات االحتــالل عمــل طواقــم ســلطة جــودة البيئــة مبنعهــم مــن الوصــول إىل بعــض األماكــن؛ ســواء تلــك 

ــة، أو املناطــق خلــف جــدار  ــة، أو املناطــق األمني ــة للمســتوطنات، أو املعلــن عنهــا مناطــق عســكرية مغلقــة، أو الحدودي املحاذي

الفصــل العنــرصي، مثــال ذلــك منــع طواقــم ســلطة جــودة البيئــة مــن الدخــول إىل املنطقــة الحدوديــة للبحــر امليــت، مــع العلــم أنهــا 

مــن أرايض األوقــاف، ومتــارس فيهــا انتهــاكات بيئيــة، وأيضــاً منعهــم مــن الوصــول إىل بعــض مكبــات النفايــات اإلرسائيليــة الخطــرة؛ 

مثــل مكــب أور كومبوســت، ومكــب توفــالن.

املطلب الرابع: شؤون األرسى واملحررين

واصلــت ســلطات االحتــالل مامرســة ضغوطاتهــا عــىل دولــة فلســطني لوقــف مخصصــات األرسى والجرحــى وعائــالت الشــهداء، ابتــداًء مــن 

ــة االحتــالل ذاتهــا، مخالفــة بذلــك نــص املــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  اللجــوء إىل احتجــاز املواطنــني الفلســطينيني داخــل دول

للعــام 1949 املتعلقــة بحاميــة الســكان املدنيــني وقــت الحــرب، وعــدم االعــرتاف بهــم كأرسى حــرب، تنطبــق عليهــم اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 

ــالت  ــون خصــم مخصصــات األرسى الفلســطينيني وعائ ــرار قان ــم وإق ــاك حقوقه ــاء بانته ــة أرسى الحــرب، وانته ــام 1949 بشــأن حامي للع

الشــهداء مــن عائــدات رضائــب دولــة فلســطني.  وتشــكل تلــك املبالــغ مــا يقــارب مــن 7% مــن ميزانيــة الحكومــة الفلســطينية، حيــث 

ســيتم اقتطــاع املبالــغ التــي تدفعهــا الحكومــة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر لعائــالت األرسى تعويضــاً عــن األحــكام الصــادرة عــن قضــاء 
االحتــالل بحقهــم، مــن أمــوال الرضائــب والرســوم الجمركيــة التــي تجبيهــا دولــة االحتــالل لحســاب الحكومــة الفلســطينية.58

وكان الكنيســت اإلرسائيــيل قــد أقــر بتاريــخ 2018/7/2، القانــون الخــاص بخصــم مخصصــات األرسى الفلســطينيني وعائــالت الشــهداء مــن 

عائــدات الرضائــب الفلســطينية بالقراءتــني الثانيــة والثالثــة، وفيــه مســاس غــري قانــوين بأمــوال الفلســطينيني املســتحقة وفــق االتفاقيــات 

املوقعــة بــني منظمــة التحريــر وحكومــة االحتــالل، وبحقــوق تلــك الفئــات مــن املجتمــع الفلســطيني، واعتــداء عــىل حــق األرسى وعائالتهــم 

يف حيــاة كرميــة.

جــاء ذلــك يف الوقــت الــذي يقــع عــىل عاتــق دولــة فلســطني مســؤولية توفــري الضــامن االجتامعــي لعائــالت األرسى واملحرريــن، ويقــع هــذا 

يف إطــار قاعــدة قانونيــة دوليــة تقــي باالهتــامم بالعائــالت املتــرضرة، بغــض النظــر عــن العمــل الــذي قــام بــه أحــد أفرادهــا حفاظــاً 

عــىل االســتقرار االجتامعــي يف املجتمــع.  ويســتفيد مــن الخدمــات املقدمــة فئــة األرسى داخــل الســجون، وفئــة األرسى املحرريــن خــارج 

الســجون، وذلــك لتمكينهــم مــن العيــش مبســتوى معيــي الئــق باعتبارهــم ضحايــا لالحتــالل.

ــة أرس  ــىل أن »رعاي ــص ع ــث ن ــى، حي ــة الجرح ــهداء واألرسى ورعاي ــة أرس الش ــادة )22( رعاي ــطيني يف امل ــايس الفلس ــون األس ــم القان نظ

ــات  ــم خدم ــة له ــلطة الوطني ــل الس ــه، وتكف ــون أحكام ــم القان ــب ينظ ــني واج ــن واملعاق ــى واملترضري ــة الجرح ــهداء واألرسى ورعاي الش

التعليــم والتأمــني الصحــي واالجتامعــي«.  وتســتند الحكومــة يف دفــع املخصصــات الشــهرية لــألرسى املحرريــن إىل القــرار بقانــون األرسى 

واملحرريــن رقــم )19( لســنة 2004، وتــم تعديلــه مــن خــالل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2013، حيــث حــددت املــادة رقــم )3( منــه، 

ــك. ــة الفلســطينية يف ذل ــون، ودور الســلطة الوطني ــق أهــداف القان ســبل تحقي

ســاهم تصاعــد االعتقــاالت يف زيــادة األعبــاء املاديــة التــي تحملتهــا خزينــة الدولــة، إال أن ذلــك ســاعد، مــن جهــة أخــرى، يف التخفيــف 

مــن معانــاة األرسى وعائالتهــم.  وتكبــدت خزينــة دولــة فلســطني أعبــاء ماديــة كبــرية للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األرسى وعائالتهــم، ودفــع 

مخصصاتهــم املاليــة الشــهرية، حيــث تقــوم وزارة شــؤون األرسى واملحرريــن، بدفــع مخصصــات األرسى يف ســجون االحتــالل، ودفــع أتعــاب 

ــة  ــة االجتامعي ــن والرعاي ــم الجامعــي للمحرري ــف التعلي ــع مصاري ــف، ودف ــز التوقي ــارة األرسى يف مراك ــراج، وزي ــات اإلف ــاة، وغرام املحام

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

والتأمــني الصحــي ... وغريهــا.  وقــدرت موازنــة هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف كتاب املوازنــة العامة يف العــام 2018 بـــحوايل )581.654( 
مليــون شــيكل، منهــا )550( مليــون شــيكل رصــدت كنفقــات تحويليــة كمنافــع املســاعدات االجتامعيــة.59

58  بيان بعنوان »القانون اإلرسائييل الجديد بخصم مخصصات األرسى عقوبة جامعية وقرصنة سياسية«، صدر عن الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان بتاريخ 2018/7/4.

59  كتاب املوازنة للعام 2018، وزارة املالية والتخطيط.
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التوصيات

إن كافــة االعتــداءات وانتهــاكات قواعــد القانــون الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاين، التــي ترتكبهــا ســلطات االحتــالل، تــأيت نتيجــة إلفــالت 

دولــة االحتــالل مــن املســاءلة والعقــاب، مــا يشــجعها عــىل اقــرتاف املزيــد مــن الجرائــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان املمنهجــة.  وتخالــف 

ــة املدنيــني  ــة، واتفاقيــات جنيــف األربــع لحامي ــة الدولي ــاق رومــا األســايس الخــاص باملحكمــة الجنائي تلــك االعتــداءات واالنتهــاكات ميث

وقــت الحــرب للعــام 1949، التــي تقــع عــىل أطرافهــا الســامية املتعاقــدة عــىل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التزامــات قانونيــة مبوجــب املــادة 

األوىل مــن االتفاقيــة، والتــي مبوجبهــا تتعهــد باحــرتام االتفاقيــة وكفالــة احرتامهــا يف جميــع األحــوال، إضافــة إىل التزاماتهــا مبوجــب املــادة 

146 مــن االتفاقيــة، مبالحقــة املتهمــني باقــرتاف مخالفــات جســيمة لالتفاقــة.  وعليهــا دعــوة وضــامن احــرتام دولــة االحتــالل لالتفاقيــة، 

وضــامن حــق الحاميــة للمدنيــني يف األرض الفلســطينية املحتلــة.

تويص الهيئة دولة فلسطني بالقيام باآليت:

مواصلــة الحكومــة الفلســطينية الضغــط عــىل املجتمــع الــدويل، والعمــل الجــاد عــىل مختلــف األصعــدة، مــن أجــل إنهــاء االحتــالل  •

ــى األرض  ــطينية علـ ــيادة الفلس ــيد الس ــام 1967، وتجسـ ــة يف الع ــطينية املحتل ــألرض الفلس ــد ل ــل األم ــيل طوي ــكري اإلرسائي العس

ــر مصــريه. ــاة وتقري ــة حــق الشــعب الفلســطيني يف الحي الفلســطينية، وحامي

ــري  • ــالل املتصاعــدة، والعمــل الجــدي لتوف ــاكات االحت ــة األمــم املتحــدة بالتدخــل الجــاد لوقــف انته ــام الحكومــة مبطالب رضورة قي

حاميــة دوليــة للفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وتفعيــل آليــات املحاســبة واملســاءلة تجــاه مقــرتيف االنتهــاكات وقوفــاً 

أمــام االلتزامــات القانونيــة للــدول األعضــاء.

ــع للعــام 1949، إىل  • ــام الحكومــة الفلســطينية بدعــوة الــدول األطــراف الســامية املتعاقــدة عــىل اتفاقيــات جنيــف األرب رضورة قي

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

تعــد طرفــاً فيهــا عــىل األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة.

دعــوة مجلــس حقــوق اإلنســان إىل تشــكيل لجــان لتقــيص الحقائــق، بشــأن مختلــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان الفلســطيني مــن  •

قبــل ســلطات االحتــالل.

ــالل،  • ــجون االحت ــطينيني يف س ــارة األرسى الفلس ــفي، إىل زي ــال التعس ــي باالعتق ــاص املعن ــدة الخ ــم املتح ــرر األم ــوة مق رضورة دع

واالطــالع عــىل أوضاعهــم الحياتيــة، وسياســات االحتــالل بحقهــم.  ودعــوة املجتمــع الــدويل إىل مســاندة األرسى، والضغــط عــىل دولــة 

ــة، وتلــك التــي تســتهدف  ــح اتهــام، وبخاصــة االعتقــاالت اإلداري االحتــالل لوقــف االعتقــاالت التعســفية غــري املــربرة وبــدون لوائ

األطفــال، ومامرســاتها املمنهجــة، والقوانــني الجائــرة بحقهــم.

ــا الخاصــة بــاألرسى الفلســطينيني، واالنتهــاكات التــي تتــم بحقهــم،  • دعــوة مؤسســات حقــوق اإلنســان الدوليــة إىل متابعــة القضاي

والتدخــل لــدى حكوماتهــم مــن أجــل الضغــط عــىل دولــة االحتــالل للكــف عــن مامرســاتها التعســفية بحقهــم، والكــف عــن مامرســة 

مختلــف الضغوطــات عــىل دولــة فلســطني.

ــّدد  • ــيل املش ــار اإلرسائي ــاء الحص ــة، إلنه ــة ذات العالق ــة والدولي ــراف العربي ــع األط ــل م ــطينية بالعم ــة الفلس ــام الحكوم رضورة قي

املفــروض عــىل قطــاع غــزة، وفتــح كافــة معابــره أمــام حركــة األفــراد والبضائــع، وتســهيل مــرور املــرىض لتلقــي العــالج خــارج القطاع، 

وتوفــري األغذيــة واألدويــة والوقــود ومــواد البنــاء، إلنهــاء األزمــة اإلنســانية فيــه، ومتكــني ســكانه مــن التمتــع بحقوقهــم اإلنســانية 

التــي ضمنتهــا املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان كافــة.

مواصلــة الحكومــة الفلســطينية لجهودهــا الدبلوماســية، واســتهداف الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، للضغــط عــىل دولــة االحتــالل  •

لوقــف كافــة نشــاطاتها االســتيطانية التوســعية يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الــدويل 2334 بشــأن 

االســتيطان.

دعــوة الحكومــة الفلســطينية للجــان األمــم املتحــدة التعاقديــة لتفعيــل دورهــا يف الرقابــة عــىل دولــة االحتــالل وانتهاكاتهــا للحقــوق  •
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االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمواطــن الفلســطيني، وفضــح تلــك االنتهــاكات وكشــف دورهــا يف تقييــد قــدرة دولــة فلســطني 

عــىل ضــامن الحقــوق األساســية ملواطنيهــا.

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية مبخاطبــة األمــم املتحــدة، التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتوفــري الحاميــة للمدنيــني الفلســطينيني  •

تحــت االحتــالل يف األرض الفلســطينية املحتلــة.

دعــوة املؤسســات الحقوقيــة إىل دعــم جهــود دولــة فلســطني يف مســاعيها الدوليــة ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب اإلرسائيليــني  •

ــم  ــق جرائ ــة يف رصــد وتوثي ــود املؤسســات الحقوقي ــة وجه ــود الوطني ــد الجه ــف وتوحي ــة، وتكثي ــات الدولي ــة الجناي ــام محكم أم

ــا. ــالل لفضحه االحت

ــة  • ــرتام دول ــرتط اح ــي تش ــة، الت ــة األوروبية-اإلرسائيلي ــة الرشاك ــن اتفاقي ــة م ــادة الثاني ــل امل ــاد األورويب إىل تفعي ــوة دول االتح دع

ــا. ــاون االقتصــادي معه ــق التع ــوق اإلنســان لتحقي ــالل لحق االحت

رضورة قيــام الدوائــر املعنيــة بالتوثيــق يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية، بالعمــل بجديــة، عــىل رصد وتوثيق مامرســات  •

االحتــالل وانتهاكاتــه بحــق األرض واإلنســان الفلســطيني، بهــدف فضحهــا، ومســاءلة ســلطات االحتــالل دوليــاً عــن انتهاكاتهــا، مــن 

خــالل اســتخدام اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

دعــوة دولــة فلســطني التوجــه إىل الــدول الراعيــة التفاقيــات أوســلو، واتفــاق باريــس االقتصــادي، وإعــداد ملــف بخروقــات دولــة  •

االحتــالل لتلــك االتفاقيــات ومامرســة ضغوطاتهــا عــىل دولــة فلســطني، وإعــادة النظــر فيهــا.

اســتمرار وزارة الخارجيــة الفلســطينية مبتابعــة القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة، ومجلــس األمــن، ومجلــس حقــوق اإلنســان،  •

التــي تتضمــن إجــراءات تنفيذيــة محــددة ضــد االحتــالل.
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الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق
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الفصل األول

المتغير في الحقوق المدنية والسياسية

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

يف هــذا املبحــث، ســيتم اســتعراض حالــة الحــق يف الحيــاة عــىل ضــوء اســتخدام مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعالــج اإلطــار القانــوين 

الــدويل والوطنــي، واملتغــريات يف هــذا الشــأن، وانتهــاكات الحــق يف الحيــاة، والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، وإجــراءات املســاءلة 

واملحاســبة املتخــذة.

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين للحق يف الحياة

انضمــت دولــة فلســطني يف حزيــران مــن العــام 2018 إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية 

بشــأن إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، غــري أنهــا، وحتــى إعــداد هــذا التقريــر، مل تقــم مبواءمــة املنظومــة القانونيــة الوطنيــة يف هــذا الصــدد.  ويف 

الوقــت ذاتــه، وضعــت عــدداً مــن القــرارات بقانــون أثـّـرت عــىل الحــق يف الحيــاة، بشــكل أو بآخــر، وذلــك عــىل النحــو التــايل:

تعديــل قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديالتــه:60 تــم تعديــل قانــون العقوبــات األردين النافــذ يف الضفــة الغربيــة للعــام  •

1960، الــذي كان يســمح للمحكمــة بــأن تنــزل يف العقوبــة التــي تفرضهــا عــىل الفعــل املجــرّم باإلعــدام إىل أدىن مــن ذلــك، باســتبدال 

النــص بالقــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2018، وفــرض عقوبــة اإلعــدام عــىل الفاعــل إذا كان الشــخص الــذي وقعــت عليــه الجرميــة 

امــرأة أو طفــالً،61 يف مخالفــة رصيحــة للربوتوكــول الــدويل الثــاين االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية 

املتعلــق باتّخــاذ الدولــة اإلجــراءات الالزمــة إللغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن منظومتهــا القانونيــة، الــذي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني 
يف العــام 62.2018

ــذ  • ــون مل يأخ ــرار بقان ــذا الق ــري أن ه ــن، غ ــوى األم ــة لق ــة القضائي ــأن الهيئ ــنة 2018 بش ــم )2( لس ــون رق ــرار بقان ــدار الق ــم إص ت

باملالحظــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة يف العــام 2017، والســيام رضورة تضمــني القانــون ألحــكام تُلــزم بنقــض الحكــم الصــادر عــن 

محكمــة االســتئناف العســكرية لــدى محكمــة النقــض الفلســطينية عندمــا يكــون الحكــم باإلعــدام، واعتــربت أن الحكــم الصــادر عــن 

دولة فلسطني - ديوان الفتوى والترشيع، العدد )141( من الجريدة الرسمية لدولة فلسطني »الوقائع الفلسطينية« الصادرة بتاريخ 25 آذار 2018.   60

نصــت املــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم 5 لســنة 2018 عــىل أنــه »تعــدل املــادة 99 مــن القانــون األصــيل، بإضافــة فقــرة جديــدة تحمــل الرقــم 5 عــىل النحــو التــايل: 5. يســتثنى مــن   61

أحــكام الفقــرات الســابقة، الجنايــات الواقعــة عــىل النســاء واألطفــال«، وكانــت الفقــرة 1 مــن املــادة 99 مــن القانــون األصــيل قــد نصــت عــىل أنــه »إذا وجــدت يف قضيــة أســباب مخففــة 

قضــت املحكمة:1-بــدالً مــن اإلعــدام باألشــغال الشــاقة املؤبــدة، أو باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن عــرش ســنني إىل عرشيــن ســنة«.  وبهــذا التعديــل املذكــور نكــون قــد حرمنــا مرتكــب 

الجرميــة التــي ســتقع عــىل نســاء أو أطفــال مــن االســتفادة مــن الســبب املخفــف الــذي كان ســيؤدي إىل النــزول بعقوبــة اإلعــدام إىل عقوبــة أدىن.

62  انضمت دولة فلسطني إلى هذا الربوتوكول يف 7 حزيران 2018.
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محكمــة االســتئناف نهــايئ، وال يراجــع مــن أي جهــة قضائيــة.63

ــع املــرشوع إىل مؤسســة  • ــم رف ــف، وت ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــرار بقان ــة مــرشوع ق ــات مراجع ــة الترشيع ــة مواءم ــت لجن أنه

الرئاســة.  ويعتــرب املــرشوع نتــاج عمــل طويــل ملؤسســات املجتمــع املــدين، وتضمــن املــرشوع أحكامــاً قانونيــة تكفــل حاميــة حــق 

ــاة، وحاميتهــا مــن العنــف داخــل األرسة. املــرأة يف الحي

املطلب الثاين: 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 )8( حــاالت،64 مقارنــة بـــ )10( 

حــاالت وفــاة ســجلتها تقاريــر الــوزارة يف العــام 2017، و25 حالــة وفــاة لعــامل داخــل الخــط األخــرض هــذا العــام،65 مقارنــة بـــ 16 حالــة 

وفــاة ســجلتها الــوزارة يف العــام 2017.

ثانياً. الوفيات غري الطبيعية بحسب توثيقات الهيئة

وفقــاً للمعلومــات األوليــة التــي وثقتهــا، ومــن خــالل التحقيقــات األوليــة لجهــاز الرشطــة التــي أعقبــت حــاالت الوفــاة غــري الطبيعيــة، 

وأكــدت عــىل بعضهــا النيابــة العامــة، رصــدت الهيئــة )152( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة، كان منهــا )45( حالــة وفــاة إلنــاث، و)49( 

ألطفــال، مقارنــة بـــ )170( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة وقعــت يف العــام 2017، كان منهــا )39( إلنــاث، و)46( ألطفــال.  وعــىل الرغم 

مــن أن عــدد الوفيــات هــذا العــام انخفــض عــن عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة العــام 2017، فــإن عــدد وفيــات اإلنــاث واألطفــال 
ارتفــع هــذا العــام عــن العــام الــذي ســبقه.66

وقد توزعت حاالت الوفاة التي سجلتها الهيئة عىل الخلفيات التالية:

القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى بـــ »رشف العائلــة«: للعــام الثــاين، مل تســجل الهيئــة أي حــاالت قتــل عــىل خلفيــة »رشف العائلــة«،  •

لكنهــا مــا زالــت تــرى يف ارتفــاع عــدد وفيــات اإلنــاث الغامضــة، بســبب عــدم وصــول الهيئــة إىل معرفــة خلفيــة الوفــاة، أو بســبب 

أنهــا مــا زالــت قيــد التحقيــق لــدى النيابــة العامــة، مــا يثــري الشــك، ويــؤدي إىل طــرح العديــد مــن التســاؤالت، ويشــري إىل احتــامل أن 

تكــون أســباب الوفــاة الغامضــة أنهــا متــت بدافــع »رشف العائلــة«، األمــر الــذي يوجــب عــىل النيابــة العامــة، كجهــة رســمية مختصــة، 

التحقيــق املوســع يف أســباب هــذه الوفيــات، واملســارعة يف الكشــف عــن الجنــاة، وإحالتهــم إىل القضــاء، والســيام مــع ارتفــاع عــدد 

وفيــات اإلنــاث يف ظــروف غامضــة هــذا العــام عــن العــام الــذي ســبقه، ووصولهــا إىل 20 حالــة وفــاة يف هــذا العــام، مقارنــة بـــ 18 

حالــة فقــط يف العــام 2017، كان منهــم 6 وفيــات يف الضفــة الغربيــة، و14 وفــاة يف قطــاع غــزة.

الوفيــات عــى خلفيــة شــجارات عائليــة: وثقــت الهيئــة )19( حالــة وفــاة عــىل هــذه الخلفيــة، مقارنــة بـــ )26( حالــة ســجلتها يف  •

العــام 2017.  وعــىل الرغــم مــن انخفــاض عــدد الوفيــات املســجلة عــىل هــذه الخلفيــة خــالل هــذا العــام، فــإن العــدد املســجل 

يشــري إىل اســتمرار عمليــات القتــل داخــل نطــاق األرسة، األمــر الــذي يفــرض عــىل الجهــات املختصــة، مامرســة دور أكــر فاعليــة للحــد 

مــن وقــوع مثــل هــذا النــوع مــن الوفيــات.

63  نصــت املــادة 5/14 عــىل أنــه »تكــون قــرارات محكمــة االســتئناف العســكرية خاضعــة للتدقيــق واملصادقــة مــن قبــل القائــد األعــىل، أو رئيــس الهيئــة، كل حســب اختصاصــه، ويجــوز 

إعادتهــا إىل املحكمــة مصــدرة القــرار للنظــر فيهــا تدقيقــاً«.  وكانــت املــادة )18( مــن القــرار بقانــون ذاتــه قــد نصــت عــىل أن »ميــارس رئيــس الهيئــة الصالحيــات واملهــام اآلتيــة«... -2 

تدقيــق األحــكام القطعيــة واملصادقــة عليهــا وفقــاً للقانــون«، دون أن يوفــر القانــون اإلجــراءات والضامنــات الكفيلــة بتمكــني املحكــوم عليــه مــن االســتفادة مــن كافــة الضامنــات املتاحــة 

لــدى مراجعــة الحكــم مــن قبــل محكمــة النقــض.

64  للمزيد، راجع الفصل املتعلق بالحق يف العمل يف هذا التقرير.

65  كتاب وزارة العمل رقم 93 بتاريخ 2019/1/28 رداً عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2018/87 بتاريخ 2018/11/19.

66  رصد منتدى منظامت مناهضة العنف ضد املرأة وفاة )24( امرأة ألسباب مختلفة، وذلك خالل العام 2018 يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
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وقــد توزعــت حــاالت الوفيــات املذكــورة عــىل )14( حالــة يف قطــاع غــزة، و)5( حــاالت يف الضفــة الغربيــة.  وكان هنــاك انخفــاض 

واضــح بالنســبة لإلنــاث واألطفــال، حيــث مل تســجل أي حالــة إلنــاث عــىل هــذه الخلفيــة هــذا العــام، ومل يســجل ســوى 3 حــاالت 

ــة يف  ــة، و)12( حال ــة يف الضفــة الغربي فقــط ألطفــال.  وكانــت الحــاالت املســجلة خــالل العــام 2017 قــد توزعــت عــىل )14( حال

قطــاع غــزة، كان منهــا )4( حــاالت إلنــاث، و)7( حــاالت ألطفــال.

الوفيــات تنفيــذاً لحكــم اإلعــدام: مل تســجل الهيئــة أي حالــة وفــاة عــىل خلفيــة تنفيــذ حكــم إعــدام، يف انخفــاض واضــح عــام ســجلته  •

يف العــام الســابق، حيــث نفــذت ســتة أحــكام باإلعــدام يف العــام 2017.

وفيــات عــى خلفيــة إســاءة اســتعامل الســاح: ســجلت الهيئــة هــذا العــام 5 حــاالت وفــاة ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام الســالح مــن  •

املواطنــني، بزيــادة حالــة واحــدة فقــط عــن املســجل يف العــام 2017.  وتوزعــت هــذه الحــاالت الخمســة عــىل 4 حــاالت يف قطــاع 

غــزة، وحالــة واحــدة يف الضفــة الغربيــة، حالتــان منهــا ألطفــال، وجميعهــا لذكــور، ومقارنــة مــع 4 حــاالت يف العــام 2017، 3 منهــا يف 

الضفــة الغربيــة، وحالــة واحــدة يف قطــاع غــزة، وحالــة واحــدة منهــا لطفــل، وجميعهــا أيضــاً لذكــور. وارتفــع عــدد الوفيــات الناجمــة 

عــن إســاءة اســتعامل الســالح مــن املكلفــني بإنفــاذ القانــون هــذا العــام إىل 7 حــاالت لذكــور بالغــني، 4 يف قطــاع غــزة، و3 يف الضفــة 

الغربيــة، مقارنــة بـــ 5 حــاالت يف العــام 2017، 3 منهــا يف قطــاع غــزة، وحالتــني يف الضفــة الغربيــة، وجميعهــا أيضــاً لذكــور بالغــني.

وفيــات يف ظــروف غامضــة: انخفــض عــدد حــاالت الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف ظــروف غامضــة عــن العــام الســابق، فقــد  •

وصــل إجــاميل عــدد هــذه الحــاالت، هــذا العــام، إىل 42 حالــة، مقارنــة بـــ 49 حالــة يف العــام 2017.  وتوزعــت هــذه الحــاالت عــىل 

15 حالــة يف الضفــة الغربيــة، و27 حالــة يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ17 حالــة يف الضفــة الغربيــة العــام املــايض، و32 حالــة يف قطــاع 

غــزة. توزعــت هــذه الحــاالت هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــىل 20 حالــة إلنــاث، و22 حالــة لذكــور، مقارنــة بـــ 18 إلنــاث، و31 

لذكــور يف العــام 2017.

واســتنادا إىل مــا أوردتــه النيابــة العامــة يف كتابهــا، فقــد تــم إيــراد وفــاة »فتــاة مجهولــة الهويــة«، مل يتــم التعــرف عــىل جثتهــا نتيجــة 

تحلــل الجثــة يف منطقــة الخليــل، وقامــت الهيئــة برصــد وفــاة ثــالث إنــاث يف الضفــة الغربيــة، ومل تكــن مســجلة يف تقريــر النيابــة 
العامــة.67

كــام يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً حــاداً يف عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف قطــاع غــزة يف ظــروف غامضــة، مقارنــة مــع األعــوام 

الســابقة، وهــذا يرجــع، بشــكل أســايس، إىل امتنــاع النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة عــن توضيــح ظــروف الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة 
هــذا العــام أيضــاً، عــىل الرغــم مــن الطلــب منهــا ذلــك يف نهايــة العــام 68.2018

وفيــات عــى خلفيــة عــدم اتبــاع إجــراءات الســامة العامــة: انخفــض عــدد الوفيــات عــىل خلفيــة عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة  •

العامــة، بشــكل كبــري وملحــوظ.  فقــد بلــغ عــدد الوفيــات املســجلة عــىل هــذه الخلفيــة 37 حالــة، مقارنــة بـــ 54 حالــة ســجلت يف 

العــام 2017.  وقــد توزعــت الحــاالت املســجلة هــذا العــام بحســب املنطقــة الجغرافيــة عــىل )15( يف الضفــة الغربيــة، و)22( حالــة 

يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ)22( يف الضفــة الغربيــة، و)32( يف قطــاع، غــزة يف العــام 2017.  وتوزعــت مــن حيــث الجنــس عــىل )10( 

لإلنــاث، و)27( للذكــور، مقارنــة بـــ)10( لإلنــاث و)44( للذكــور يف العــام 2017.  ومــن حيــث الســن، توزعــت هــذه الوفيــات عــىل 

)14( بالغــاً، و)23( طفــالً، مقارنــة بـــ)28( بالغــاً و)26( طفــالً يف العــام 2017.

أمــا مــن حيــث تصنيفاتهــا الداخليــة داخــل هــذه الفئــة، فقــد شــكلت الوفيــات الواقعــة يف أماكــن العمــل )6( وفيــات مقارنــة بـ)12( 

وفــاة العــام 2017، و)8( حــاالت ناجمــة عــن صعقــة كهربائيــة مقارنــة بـــ )10( حــاالت يف العــام 2017، و)3( حــاالت ناجمــة عــن 

الغــرق مقارنــة بـــ )8( حــاالت يف العــام 2017، و)7( حــاالت اختنــاق يف ســيارات ذويهــم، و)5( ســقوط مــن علــو، و)2( حريــق، و)7( 

حــاالت أخــرى.

إن اســتمرار الوفيــات لعــدم اتبــاع إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة، يشــري إىل أن إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة املتخــذة مــن 

67  مراسلة النيابة العامة رقم )120.  بتاريخ 2019/1/3.  معلومات قضايا الوفاة لغايات تقرير الهيئة السنوي الرابع والعرشين( مكتب النائب العام. رام الله.

68  كتاب الهيئة املوجه للنيابة العامة يف قطاع غزة رقم ت.س/2018/92، بتاريخ 2018/11/18.
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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 عــىل هــذه الجهــات كافــة، القيــام بــدور رقــايب فّعــال عــىل املواقــع 

التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات، الســيام الوفيــات التــي تقــع يف أماكــن العمــل، ويف الــربك، أو الحفــر االمتصاصيــة املنتــرشة، والوفيــات 

الناتجــة عــن الصاعقــات الكهربائيــة.

وفيــات الســجون وأماكــن االحتجــاز: انخفضــت وفيــات الســجون وأماكــن االحتجــاز هــذا العــام إىل )3( حــاالت مقارنــة بـــ )5( حاالت  •

مســجلة يف العــام 2017.  وكانــت جميعهــا هــذا العــام يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بـــ 4 يف قطــاع غــزة، وواحــدة يف الضفــة الغربيــة، 

واحــدة منهــا لطفــل، و)4( لبالغــني، وجميعهــا لذكــور، يف العــام 2017.

ــة،  • ــة الغربي ــا يف الضف ــة إىل )6( حــاالت، 5 منه ــا الهيئ ــي رصدته ــدد حــاالت االنتحــار الت ــع ع ــن انتحــار: ارتف ــات الناتجــة ع الوفي

ــت  ــام 2017، كان ــة بـــ )5( حــاالت يف الع ــاث(، مقارن ــور وإن ــال )ذك ــا ألطف ــاث، و)3( منه وواحــدة فقــط يف قطــاع غــزة، و)4( إلن

ــال. ــالث حــاالت ألطف ــاث، وث ــا يف قطــاع غــزة، واحــدة فقــط إلن جميعه

وفيــات قيــد التحقيــق: ســجلت الهيئــة )21( حالــة وفــاة ال تــزال قيــد التحقيــق بحســب ملفــات النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة،69  •

يف حــني مل يــرد الهيئــة أي ردود مــن النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة.

ــاع واضــح عــن العــدد  • ــات ناجمــة عــن انفجــار أجســام مشــبوهة، يف ارتف ــة )5( وفي ــات أخــرى: وثقــت الهيئ ــات عــىل خلفي وفي

املســجل يف العــام الــذي ســبقه، والــذي مل تســجل فيــه ســوى حالــة واحــدة فقــط عــىل هــذه الخلفيــة.  ووقعــت هــذه الحــاالت 

الخمــس يف قطــاع غــزة، لذكــور، اثنــان منهــم أطفــال.  كــام ســجلت )4( وفيــات يف الضفــة الغربيــة، تبــني مــن تحقيقــات النيابــة 

ــة جنائيــة واحــدة يف العــام 2017. ــة بحال ــة، واحــدة منهــا ألنثــى، مقارن العامــة أنهــا كانــت عــىل خلفيــة جنائي

جدول رقم )02(: وفيات 2018 باملقارنة مع 2017

ضفةغزةأطفالإناثذكورإجاميلتصنيفات الوفاة

201720182017201820172018201720182017201820172018تصنيفات الوفاة

4942312218208932271715الوفاة يف ظروف غامضة

الوفاة بحجة التعاون مع 

العدو
000000000000

404000004000الوفاة داخل األنفاق

الوفاة لعدم اتّباع إجراءات 

السالمة العامة
543744271010262332222215

2619221950831214145الوفاة يف شجارات عائلية

وفيات أجسام مشبوهة/ 

عبوات ناسفة
151500020510

وفيات قيد التحقيق لدى 

النيابة العامة
- 21-13-8-7---21

606000006000عقوبة اإلعدام

الوفاة نتيجة إساءة 

استعامل السالح من 

املكلفني بإنفاذ القانون

575700003423

69  رد النيابة العامة يف الضفة الغربية رقم 120 بتاريخ 2019/1/3 عىل مراسلة الهيئة بتاريخ 2019/12/13.
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535300104013الوفاة يف أماكن االحتجاز

الوفاة نتيجة إساءة 

استعامل السالح من 

املواطنني

454500123411

564214035105الوفاة نتيجة االنتحار

141301000014جنايئ

000000000000الوفاة نتيجة اقتتال داخيل

الوفاة نتيجة اإلهامل أو 

الخطأ الطبي
1035152208023

الوفاة عىل خلفية ما يسمى 

بـ »رشف العائلة«
000000000000

17015213210739454649109776175املجموع

ثالثاً: عقوبة اإلعدام

األحكام القانونية التي تقيض باإلعدام •

فرضــت العديــد مــن القوانــني النافــذة يف فلســطني عقوبــة اإلعــدام عــىل 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 يف القانــون النافــذ يف قطــاع غــزة )15( جرميــة.  كــام يعاقــب قانــون العقوبــات العســكري للعــام 1979، الــذي 
تعمــل مبوجبــه املحاكــم العســكرية، عــىل )42( جرميــة بعقوبــة اإلعــدام.70

مل تعمــل دولــة فلســطني عــىل إجــراء أي تعديــالت عــىل تلــك القوانــني النافــذة التــي تفــرض عقوبــة اإلعــدام عــىل بعــض األفعــال 

الجرميــة، وال تــزال نافــذة املفعــول، وعــىل الرغــم مــن أنهــا مل تفــرض عقوبــة اإلعــدام عــىل أيٍّ مــن األفعــال املجرمــة يف القوانــني 

التــي وضعتهــا بعــد العــام 1994، بــل عملــت عــىل اســتبدال عقوبــة اإلعــدام عــىل بعــض األفعــال بعقوبــات أخــرى ال متــس بالحــق 

يف الحيــاة، كالعقوبــات املفروضــة عــىل بعــض األفعــال املتعلقــة باإلتجــار باملخــدرات،71 فإنهــا أعــادت فــرض عقوبــة اإلعــدام، ومل 

تســمح للمحكمــة باألخــذ باألســباب املخففــة للنــزول بعقوبــة اإلعــدام إىل عقوبــة أدىن يف الجرائــم التــي يكــون فيهــا املجنــي عليهــم 

أطفــاالً أو نســاء.

طبيعة أحكام اإلعدام الصادرة •

صــدر خــالل هــذا العــام )11( حكــامً جديــداً باإلعــدام، صــدرت جميعهــا يف قطــاع غــزة، 9 منهــا لذكــور بالغــني، وحكــامن إلنــاث 

بالغــات، وبهــذا يرتفــع عــدد النســاء املحكومــات باإلعــدام منــذ قيــام دولــة فلســطني إىل أربــع نســاء.  كــام اســتؤنفت )3( أحــكام 

كانــت قــد صــدرت يف ســنوات ســابقة، وأيدتهــا محكمــة االســتئناف، األمــر الــذي يشــري إىل انخفــاض عــدد أحــكام اإلعــدام الصــادرة 

هــذا العــام مقارنــة بالعــدد الــذي صــدر يف العــام 2017، والــذي وصــل فيــه عــدد املحكومــني الجــدد باإلعــدام إىل )23( شــخصاً.

وقــد وصــل العــدد اإلجــاميل لألشــخاص املحكومــني باإلعــدام منــذ العــام 1995، وحتــى نهايــة هــذا العــام إىل 208 أشــخاص، نفــذت 

70  عــامر الدويــك.  عقوبــة اإلعــدام يف فلســطني بــني الترشيعــات الســارية واملعايــري الدوليــة، )فلســطني: الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان-ديوان املظــامل، 1999(، ص 28-+29 31.  ومعــن 

ــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان-ديوان املظــامل(، 2010. ــوين الفلســطيني، )فلســطني: الهيئ ــة اإلعــدام يف النظــام القان ــة لعقوب شــحدة دعيــس.  مراجعــة قانوني

71  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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األحــكام الصــادرة بحــق 41 شــخصاً منهــم.72

ــني 20-40 ســنة،  ــايل: )7( مــن األشــخاص تراوحــت أعامرهــم ب ــام عــىل النحــو الت توزعــت أعــامر املحكومــني باإلعــدام هــذا الع

و)4( أشــخاص تزيــد أعامرهــم عــىل األربعــني ســنة.  كــام توزعــت التهــم املوجهــة للمحكومــني باإلعــدام عــىل )6( أشــخاص بتهمــة 

التخابــر مــع العــدو، و)5( أشــخاص بتهمــة القتــل.  وصــدرت )5( مــن هــذه األحــكام عــن محاكــم مدنيــة، يف حــني صــدرت )6( 

عــن محاكــم عســكرية.

جدول رقم )03(: قامئة األحكام القضائية باإلعدام 2018

البلدالجنس العمر االسم/2018الرقم 
جهة إصدار 

الحكم 
التهمة 

مدين /

عسكري

تاريخ صدور 

الحكم 

تاريخ استئناف 

الحكم 

مصادقة 

الرئيس

تنفيذ 

الحكم 

غزةذكر42أكرم محمد محمد أبو عواد1
املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

2
بسام محمود محمد أبو 

الجديان 
ذكر52

بيت الهيا 

-غزة

املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

عرب الـ 48أنثى55آمال محمود املسارعي3
املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

4
محمد إبراهيم محمد أبو 

لحية
خان يونسذكر32

املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

5
إبراهيم خالد إبراهيم أبو 

عودة
رفحذكر32

املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

غزةذكر48عيل شعبان أحمد عطا الله6
املحكمة 

العسكرية الدامئة
 مل يصادق 3/12/2018مدينالتخابر

غزةذكر38زكريا سعيد خليل قيطة7
محكمة بداية 

غزة
 مل يصادق 2018/7/26مدينالقتل

8
جيهان حسن سليامن 

الحميدي
غزةأنثى32

محكمة بداية 

غزة
 مل يصادق 2018/7/26مدينالقتل

9
مصعب أسامة محمود أبو 

هنية
النصرياتذكر27

محكمة بداية 

دير البلح
 مل يصادق 2018/7/10مدينالقتل

غزةذكر33يوسف عبد الرحمن الربديني10
محكمة بداية 

غزة
 مل يصادق 2018/7/5مدينالقتل

11
محمد سليم سليامن أبو 

عمرو
غزةذكر30

محكمة بداية 

غزة
 مل يصادق 2018/5/30مدينالقتل

ــدد  • ــن ع ــاض واضــح ع ــك يف انخف ــدام، وذل ــم باإلع ــذ أي حك ــة: مل ينف ــدد األحــكام اإلجاملي ــة بع ــذة مقارن ــدام املنف أحــكام اإلع

أحــكام اإلعــدام املنفــذة يف العــام 2017، التــي نفــذت فيهــا ســتة أحــكام باإلعــدام، ليصــل عــدد األحــكام املنفــذة منــذ قيــام الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية إىل 41 حكــامً.

املحاكــم املختصــة بفــرض عقوبــة اإلعــدام: تختــص كل مــن املحاكــم املدنيــة والعســكرية عــىل الســواء بإصــدار أحــكام اإلعــدام،  •

غــري أن إجــراءات املحاكمــة يف املحاكــم العســكرية أقــل توفــرياً لضامنــات املحاكمــة العادلــة مــن اإلجــراءات التــي تتــم يف املحاكــم 

ــه، ســواء  ــة علي ــذ أي حكــم باإلعــدام، إال بعــد مصادقــة رئيــس الدول ــع تنفي ــون األســايس مين ــة.  وعــىل الرغــم مــن أن القان املدني

صــدر عــن املحاكــم العســكرية أو عــن املحاكــم املدنيــة، فــإن هــذا األمــر ال يقلــل مــن رضورة توفــري ضامنــات املحاكمــة العادلــة 

72  معن شحدة دعيس.  تقرير بعنوان »قامئة أحكام اإلعدام يف فلسطني )1995-2018(«، )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان املظامل، سلسلة التقارير الخاصة رقم 93(، 2018.
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كافــة يف اإلجــراءات التــي تتــم بشــأن القضايــا كافــة التــي تختــص بهــا هــذه املحاكــم، والســيام رضورة أن يتــم عــرض قــرارات املحاكــم 

العســكرية التــي تقــي باإلعــدام عــىل محكمــة النقــض كمحكمــة قانــون.

املطلب الثالث: اإلجراءات والتدابري املّتخذة إلعامل الحق يف الحياة

أوالً. إجراءات مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وتدابريها

ــاة هــو االنضــامم  • ــة فلســطني بشــأن الحــق يف الحي ــة: مــن أهــم اإلجــراءات املتخــذة مــن دول ــات الدولي ــة عــى االتفاقي املصادق

إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية املتعلقــة بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام.  وكانــت الهيئــة قــد 
طالبــت رئاســة الدولــة يف أكــر مــن مناســبة بــرضورة االنضــامم إىل هــذا الربوتوكــول.73

املصادقــة عــى أحــكام اإلعــدام: اســتمر رئيــس دولــة فلســطني يف سياســته املتمثلــة يف عــدم املصادقــة عــىل أحــكام اإلعــدام التــي  •

تصدرهــا املحاكــم، علــامً بــأن هــذه السياســة هــي السياســة التــي تتبعهــا رئاســة دولــة فلســطني مــا بعــد العــام 2005.  ومــا يتــم 
تنفيــذه مــن أحــكام إعــدام يف قطــاع غــزة، ال يكــون مبصادقــة الرئيــس.74

ثانياً. إجراءات وزارة العمل وتدابريها

ــة بحــق  ــد مــن اإلجــراءات العقابي ــة بصــورة عامــة، واتخــذت العدي ــز إجــراءات الســالمة والصحــة املهني اســتمرت وزارة العمــل يف تعزي

املؤسســات املخالفــة لــرشوط الســالمة املهنيــة خــالل العــام 2018، 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 أم ال.75

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحياة

قامــت الهيئــة بتوثيــق ثــالث وفيــات وقعــت يف أعقــاب معالجــة طبيــة يف الضفــة الغربيــة.  ومل يصــل الهيئــة خــالل هــذا العــام ســوى رد 

واحــد76 عــىل إحــدى هــذه الحــاالت، وقامــت الــوزارة »بتشــكيل لجنــة بالخصــوص، وتــم إصــدار التوصيــات وتنفيذهــا« دون أي معلومــات 

أخــرى.  يف حــني ســجلت حالــة واحــدة يف شــهر ترشيــن الثــاين وأخــرى يف كانــون األول مــن العــام 2018.

مــن ناحيــة أخــرى، مل يصــل الهيئــة أي ردود مــن القضــاء العســكري أو وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة أو مــن القضــاء العســكري، وجهــاز 

الرشطــة واألمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة حــول االنتهــاكات املتعلقــة بالحــق يف الحيــاة، أو إجــراءات املســاءلة القضائيــة التــي متــت خــالل 
العــام 2018، عــىل الرغــم مــن مطالبتهــا الحثيثــة بذلــك.77

مــن جانــب آخــر، مل تتلــقَّ الهيئــة رداً مــن النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة عــىل مراســالتها،78 ويف املقابــل أجابــت النيابــة العامــة يف الضفــة 

73  راجع تقارير الهيئة السنوية والقانونية السابقة.

74  مل يصادق الرئيس محمود عباس عىل أي أحكام باإلعدام بعد العام 2005، وكان آخر أحكام اإلعدام التي صادق عليها ونفذت يف العام 2005.

75  للمزيد حول اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة العمل، راجع الحق يف العمل يف هذا التقرير.

76  رد وزارة الصحة رقم56/رز/18/1247 بتاريخ 2018/11/22.

77  بعثت الهيئة باملراسالت التالية:

رسالة إىل القضاء العسكري يف الضفة الغربية رقم ت.س/2018/73 بتاريخ 2018/11/19.

رسالة إىل وزارة الداخلية يف الضفة الغربية رقم ت.س/2018/71 بتاريخ 2018/11/12.

رسالة إىل القضاء العسكري يف قطاع غزة رقم ت.س/2018/91 بتاريخ 2018/11/18.

رسالة إىل جهاز األمن الداخيل يف قطاع غزة رقم ت.س/2018/89 بتاريخ 2018/11/13.

رسالة إىل جهاز الرشطة يف قطاع غزة رقم ت.س/2018/90 بتاريخ 2018/11/18.

78  كتاب الهيئة رقم ت.س/2018/92 بتاريخ 2018/12/18.
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الغربيــة مبعلومــات حــول مقتــل )65( حالــة كانــت قــد ســجلتها قبــل بدايــة شــهر كانــون األول 2018.  ويتضــح مــن رد النيابــة العامــة أن 

هــذه القضايــا تراوحــت بــني أن الحالــة غــري مســجلة لديهــا،79 أو أنهــا قيــد التحقيــق، أو حالــة انتحــار، أو أنهــا حفظــت بنتيجــة، أو بغــري 

نتيجــة، أو أنــه انتهــى التحقيــق فيهــا وحولــت للمحكمــة كــام يــيل:

جدول رقم )04(: حالة وفيات 2018 حسب النيابة العامة/الضفة الغربية

نسبتها من إجاميل الوفيات80العددتصنيف الحالة لدى النيابة من حيث مدى اإلنجاز

22%14غري مسجلة لدى النيابة

32%21قيد التحقيق

9%6انتحار

11%7حفظ بنتيجة

9%6حفظ بدون نتيجة

17%11الوصول إىل نتيجة واإلحالة للمحكمة

100%65املجموع

79  رد النيابة العامة يف الضفة الغربية رقم 120 الصادر بتاريخ 3 كانون الثاين 2019 رداً عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2018/108 بتاريخ 2018/12/13.

علاًم أن النسب أعاله تقريبية.  80
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التوصيات

رضورة اإلرساع يف مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع الربوتوكــول االختيــاري الثــاين للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية الخــاص  •

ــة فلســطني  ــس دول ــوين الفلســطيني، واســتمرار رئي ــن النظــام القان ــدام م ــة اإلع ــاء عقوب ــم إلغ ــدام، إىل أن يت ــة اإلع ــاء عقوب بإلغ

باالمتنــاع عــن املصادقــة عــىل أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن املحاكــم الفلســطينية، وأن يســتخدم صالحياتــه الدســتورية يف العفــو 

الخــاص مــن أجــل النــزول بعقوبــة اإلعــدام التــي تقــي بهــا املحاكــم الفلســطينية إىل عقوبــة الســجن املؤبــد.

يف إطــار مراجعــة ترشيعــات القضــاء العســكري، وبعــد إقــرار قــرار بقانــون بشــأن هيئــة القضــاء العســكري، فإنــه مــن الــرضوري أن  •

يوضــح القانــون، وبنــص رصيــح، املقصــود بـــ »الشــأن العســكري«.  وكذلــك النــص عــىل وجــوب نقــض أحــكام املحاكــم العســكرية 

التــي تقــي باإلعــدام أمــام محكمــة النقــض.

أن تســارع وزارة الخارجيــة يف تقديــم تقريــر الدولــة املتعلــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية للجنــة املختصــة يف األمــم  •

املتحــدة الــذي اقرتبــت مــدة التأخــر يف تقدميــه مــن األربــع ســنوات.

اســتكامل إجــراءات املصالحــة، وصــوالً إىل مــا يحقــق االحــرتام للحــق يف الحيــاة، مــن خــالل التوقــف عــن تنفيــذ أحــكام اإلعــدام  •

دون مصادقــة رئيــس الدولــة عليهــا، وإعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا للمصالحــة املجتمعيــة واســتمرارها يف عملهــا عــىل نُصفــة عوائــل 

املترضريــن، ودفــع التعويضــات ملــن تــم املســاس بحيــاة ذويهــم.

قيــام النيابــة العامــة ببــذل أقــى مجهودهــا يف حــاالت القتــل كافــة التــي تقــع يف ظــروف غــري طبيعيــة، للكشــف عــن مرتكبيهــا،  •

وتقدميهــم للعدالــة، وبخاصــة الحــاالت الغامضــة منهــا، وحــاالت النســاء اللــوايت قتلــن ألســباب ظاهريــة أخــرى.

رضورة مراجعــة كافــة أحــكام اإلعــدام الصــادرة يف قطــاع غــزة، ومل يتــم تنفيذهــا، ومراجعــة املنظومــة القانونيــة املتعلقــة بعقوبــة  •

اإلعــدام وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة واملعايــري الدوليــة ذات العالقــة، ومبــا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة 

فلســطني، والســيام الربوتوكــول الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية املتعلــق بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام.

رضورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة يف االّدعــاءات 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.

قيــام املجالــس البلديــة املختلفــة مبامرســة دور رقــايب فاعــل عــىل األماكــن العامــة والخاصــة، والتأكــد مــن توفــر احتياطــات الســالمة  •

ــة،  ــس يف مالحظــة األماكــن الخطــرة يف حدودهــا الجغرافي ــل دور هــذه املجال ــا، وتفعي ــي تتبعه ــة الت العامــة يف الحــدود الجغرافي

واتّخــاذ احتياطــات الســالمة العامــة الكفيلــة بالحــد مــن حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة فيهــا.

قيــام ســلطة الطاقــة بإجــراءات رقابيــة وتفتيشــية وتوعويــة كافيــة مــن أجــل الحــد مــن حــاالت الوفيــات التــي تقــع نتيجــة صعقــة  •

كهربائيــة، ســواء يف أماكــن العمــل، أو يف البيــوت.

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، والســيام اإلجــراءات التنفيذيــة الالزمــة إلنفــاذ القــرار 

بقانــون الخــاص بالحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة رقــم 31 للعــام 2018.

قيــام وزارة العمــل بــدور تفتيــي فاعــل وحقيقــي عــىل أماكــن العمــل، للتأكــد مــن توفــر وســائل الســالمة العامــة فيهــا، والســيام يف  •

اإلســكانات والعــامرات واملنشــآت التــي يتــم تشــييدها، والتــي يقــع فيهــا عــدد ملحــوظ مــن الوفيــات كل عــام.

ــات يف  • ــوع حــاالت وفي ــرة يف وق ــة املؤث ــة والثقافي ــاد االجتامعي ــة األبع ــا إىل دراس ــا وطلبته ــات واملعاهــد باحثيه أن توجــه الجامع

ظــروف غــري طبيعيــة، والســيام الوفيــات الناجمــة عــن عــدم توفــر إجــراءات الســالمة العامــة، أو الناجمــة عــن الشــجارات العائليــة، 

والوفيــات التــي تقــع عــىل خلفيــة مــا يســمى بـــ«رشف العائلــة«، أو الوفيــات الغامضــة، وذلــك مــن أجــل الوقــوف عــىل أســبابها، 

واقــرتاح الطــرق املثــىل ملحاســبة املســؤولني عنهــا، وتوضيــح ســبل الحــد منهــا.
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يف إطــار حــق االطــالع عــىل املعلومــات، فإنــه مــن الــرضوري قيــام الســلطة القضائيــة، ووزارة الداخليــة، والنيابــة العامــة، واألجهــزة  •

األمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بنــرش املعلومــات املتعلقــة باإلجــراءات والتدابــري التــي اتّخذتهــا يف إطــار إعــامل الحــق يف 

الحيــاة.  وأن يتــم نــرش هــذه املعلومــات بالطريقــة التــي ميكــن معهــا للجميــع االطــالع عليهــا بيــرس ودون تعقيــدات، ملــا لذلــك مــن 

أهميــة وأثــر عــىل الســلم األهــيل يف املجتمــع، ورفــع ثقــة املواطــن مبؤسســاته.
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المبحث الثاني: الحق في السالمة الجسدية
يتنــاول هــذا املبحــث املتغــريات املاســة بحالــة الحــق يف الســالمة الجســدية يف فلســطني، وذلــك برصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القانــوين 

ــه، إضافــة إىل رصــد املتغــريات املتعلقــة  ــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميت ــه، والسياســات والتداب الناظــم للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة علي

باملســاءلة واملحاســبة عــن االنتهــاكات الواقعــة عليــه.

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف السامة الجسدية

خطــت دولــة فلســطني هــذا العــام خطــوة مهمــة يف ســياق ســعيها إىل تنفيــذ الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

الــذي صادقــت عليــه يف 29 كانــون األول 81،2017 حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/10/16، القــرار رقــم )17/224/02/م.و/ر.ح( 

ــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب يف فلســطني، وتشــكيل فريــق حكومــي  لســنة 2018، بشــأن اعتــامد الوثيقــة املرجعيــة إلنشــاء اآلليــة الوطني

ــدل، ووزارة  ــني، ووزارة الع ــة واملغرتب ــة، ووزارة الخارجي ــوان الرئاس ــن دي ــة كلٍّ م ــة، وعضوي ــة وزارة الداخلي ــة برئاس ــاء اآللي ــة إنش ملتابع

التنميــة االجتامعيــة، ووزارة الصحــة، واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء، والنيابــة العامــة، والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بصفتهــا مراقباً.

بــدأ الفريــق الحكومــي أعاملــه الهادفــة إىل إنشــاء اآلليــة الوقائيــة منــذ شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر مــن العــام 2018، وبذلــك يكــون قــد 

مــرَّ عــىل انضــامم دولــة فلســطني إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ســنة كاملــة، وهــي الفــرتة التــي يلــزم 

الربوتوكــول خاللهــا الــدول األطــراف بإنشــاء اآلليــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب.  ويــؤدي الفريــق الحكومــي أعاملــه يف ضــوء الوثيقــة املرجعيــة، 

التــي تتبنــى شــكل الجســم املســتقل لآلليــة الوقائيــة.

ــرش  ــق أو ن ــع أو تطبي ــاء موق ــم إنش ــىل تجري ــخ 2018/04/29 ع ــنة 2018 بتاري ــم )10( لس ــون رق ــرار بقان ــدر الق ــر، ص ــب آخ ــن جان م

معلومــات عــىل الشــبكة اإللكرتونيــة، أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا املعلومــات بقصــد اإلتجــار بالبــرش، أو األعضــاء البرشيــة، أو تســهيل 

ــب وســوء  ــع ملناهضــة التعذي ــوين جام ــد إىل إطــار قان ــة الفلســطينية تفتق ــة القانوني ــت املنظوم ــا زال ــك، م ــه.  وبخــالف ذل ــل في التعام

املعاملــة عــىل نحــو ينســجم مــع املعايــري الدوليــة، فالقوانــني الحاليــة ذات العالقــة، وأهمهــا قوانــني العقوبــات ســارية املفعــول، مل تــدرج 

ــات األردين  ــاً، وإن مــا ورد يف املــادة )208( مــن قانــون العقوب ــة املعاقــب عليــه جنائي يف متنهــا تعريفــاً واضحــاً للتعذيــب وســوء املعامل

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 إن هــذه النصــوص تعتــرب أعــامل العنــف والشــدة التــي توقــع عــىل شــخص 

بغــرض الحصــول عــىل اعــرتاف بجرميــة، أو أي معلومــات أخــرى، جرميــة جنحويــة وليســت جنائيــة.  واألمــر ذاتــه، ينســحب عــىل قانــون 

العقوبــات الثــوري لســنة 1979، عــالوة عــىل ذلــك ال يتضمــن أي نصــوص تجــرم أفعــال العنــف والشــد الواقعــة مــن منتســبي األمــن عــىل 

املواطنــني.  إضافــة إىل ذلــك، تفتقــد املنظومــة القانونيــة الفلســطينية إىل نصــوص ترشيعيــة تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التعذيــب، 

وتســتحدث وســائل إلنصافهــم.

إن مظاهــر القصــور الترشيعــي املذكــور، يظهــر الحاجــة امللحــة إليجــاد إطــار قانــوين جامــع للمعاقبــة عــىل التعذيــب وســوء املعاملــة، أو 

عــىل األقــل إجــراء التعديــالت الالزمــة عــىل قوانــني العقوبــات، مبــا يــؤدي إىل تجريــم أشــكال التعذيــب وســوء املعاملــة كافــة، ومســاءلة 

املســؤولني ومحاســبتهم عــن انتهاكاتــه مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

املطلب الثاين: املتغري يف انتهاكات الحق يف السامة الجسدية

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )379( شــكوى تتضمــن اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية، بواقــع )223( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)174( 

81  وتجــدر اإلشــارة إىل أن الربوتوكــول االختيــاري، يهــدف 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.
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يف قطــاع غــزة.  اشــتملت هــذه الشــكاوى عــىل )676(82 انتهــاكاً مدعــى بــه للحــق يف الســالمة الجســدية، بواقــع )326( اّدعــاًء بانتهــاك يف 

الضفــة الغربيــة، و)350( اّدعــاًء بانتهــاك يف قطــاع غــزة، بانخفــاض ملحــوظ عــن العــام الســابق الــذي بلغــت عــدد االنتهــاكات املدعــى 

بهــا فيــه )898( يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.83  إن انخفــاض االنتهــاكات املدعــى بهــا هــذا العــام بهــذه النســبة، مــؤرش جيــد 

عــىل تراجــع حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، التــي كانــت تشــهد ازديــاداً مســتمراً يف حــاالت 

التعذيــب وســوء املعاملــة خــالل الســنوات الثــالث األخــرية.

الشكل رقم )01(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية خال سنوات عدة

ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

ــداء  ــني االعت ــا ب ــام م ــة خــالل هــذا الع ــا الهيئ ــي تلقته ــواردة يف الشــكاوى الت ــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية ال تنوعــت أمنــاط انته

الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز، والتعذيــب الجســدي والتهديــد أثنــاء التوقيــف داخــل مراكــز االحتجــاز، إضافــة إىل املعاملــة 

القاســية والالإنســانية والحاطــة بالكرامــة، حيــث ســجلت الهيئــة )149( حالــة اعتــداء جســدي أو معنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز، بواقــع 

ــاء التوقيــف داخــل مراكــز االحتجــاز،  ــة تعذيــب وتهديــد أثن )105( يف الضفــة الغربيــة و)44( يف قطــاع غــزة.  فيــام ســجلت )417( حال

بواقــع )181( يف الضفــة الغربيــة، و)236( يف قطــاع غــزة.  كــام ســجلت )110( حــاالت معاملــة قاســية والإنســانية وحاطــة بالكرامــة، بواقــع 

)40( يف الضفــة الغربيــة، و)70( يف قطــاع غــزة.

الشكل رقم )02(: توزيع أمناط انتهاك الحق يف السامة الجسدية وفق االّدعاءات

82  قــد تتضمــن الشــكوى الواحــدة انتهــاكات عــدة مدعــى بهــا، كأن يتــم االعتــداء عــىل شــخص أثنــاء اعتقالــه، ومــن ثــم ال يتــم عرضــه عــىل النيابــة، وتتــم إســاءة معاملتــه أثنــاء االحتجــاز، 

وال يســمح لــه باالتصــال مبحــاٍم، أو أن تكــون الشــكوى تتضمــن أشــخاصاً عــدة.

83  تفرس زيادة عدد االنتهاكات عىل عدد الشكاوى بأن األخرية قد تتضمن أكر من انتهاك للحق يف السالمة الجسدية.
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) اّدعاًء بانتھاك 350) اّدعاًء بانتھاك في الضفة الغربیة، و(326للحق في السالمة الجسدیة، بواقع (
) 898في قطاع غزة، بانخفاض ملحوظ عن العام السابق الذي بلغت عدد االنتھاكات المدعى بھا فیھ (

ت المدعى بھا ھذا العام بھذه النسبة، إن انخفاض االنتھاكا  83في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة.
مؤشر جید على تراجع حاالت التعذیب وسوء المعاملة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، التي 

 كانت تشھد ازدیاداً مستمراً في حاالت التعذیب وسوء المعاملة خالل السنوات الثالث األخیرة.

 الجسدیة خالل سنوات عدة ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة01الشكل رقم (

 

 ثانیاً. أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى

تنوعت أنماط انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة الواردة في الشكاوى التي تلقتھا الھیئة خالل ھذا 
العام ما بین االعتداء الجسدي أو المعنوي خارج مراكز االحتجاز، والتعذیب الجسدي والتھدید أثناء 

داخل مراكز االحتجاز، إضافة إلى المعاملة القاسیة والالإنسانیة والحاطة بالكرامة، حیث التوقیف 
) في الضفة 105) حالة اعتداء جسدي أو معنوي خارج مراكز االحتجاز، بواقع (149سجلت الھیئة (

) حالة تعذیب وتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز 417) في قطاع غزة.  فیما سجلت (44الغربیة و(
) حاالت 110) في قطاع غزة.  كما سجلت (236) في الضفة الغربیة، و(181االحتجاز، بواقع (

 ) في قطاع غزة.70) في الضفة الغربیة، و(40معاملة قاسیة والإنسانیة وحاطة بالكرامة، بواقع (

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في السالمة الجسدیة وفق االّدعاءات02الشكل رقم (

 تصنیف الشكاوى حسب الفئاتثالثاً. 

تضمنت الشكاوى التي تلقتھا الھیئة اّدعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة لفئة البالغین من 
) 40الذكور واإلناث على حد سواء، إضافة إلى انتھاكات لفئة األطفال أیضاً، حیث سجلت الھیئة (

ن مجمل االنتھاكات المدعى بھا، فیما بلغت اّدعاًء بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة على النساء م
) من مجمل االنتھاكات التي تضمنتھا 60اّدعاءات انتھاك الحق في السالمة الجسدیة لألطفال (

الشكاوى، تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما بین االعتداء الجسدي أو المعنوي خارج مراكز االحتجاز 
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) اّدعاًء بانتھاك 350) اّدعاًء بانتھاك في الضفة الغربیة، و(326للحق في السالمة الجسدیة، بواقع (
) 898في قطاع غزة، بانخفاض ملحوظ عن العام السابق الذي بلغت عدد االنتھاكات المدعى بھا فیھ (

ت المدعى بھا ھذا العام بھذه النسبة، إن انخفاض االنتھاكا  83في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة.
مؤشر جید على تراجع حاالت التعذیب وسوء المعاملة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، التي 

 كانت تشھد ازدیاداً مستمراً في حاالت التعذیب وسوء المعاملة خالل السنوات الثالث األخیرة.

 الجسدیة خالل سنوات عدة ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة01الشكل رقم (

 

 ثانیاً. أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى

تنوعت أنماط انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة الواردة في الشكاوى التي تلقتھا الھیئة خالل ھذا 
العام ما بین االعتداء الجسدي أو المعنوي خارج مراكز االحتجاز، والتعذیب الجسدي والتھدید أثناء 

داخل مراكز االحتجاز، إضافة إلى المعاملة القاسیة والالإنسانیة والحاطة بالكرامة، حیث التوقیف 
) في الضفة 105) حالة اعتداء جسدي أو معنوي خارج مراكز االحتجاز، بواقع (149سجلت الھیئة (

) حالة تعذیب وتھدید أثناء التوقیف داخل مراكز 417) في قطاع غزة.  فیما سجلت (44الغربیة و(
) حاالت 110) في قطاع غزة.  كما سجلت (236) في الضفة الغربیة، و(181االحتجاز، بواقع (

 ) في قطاع غزة.70) في الضفة الغربیة، و(40معاملة قاسیة والإنسانیة وحاطة بالكرامة، بواقع (

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في السالمة الجسدیة وفق االّدعاءات02الشكل رقم (

 تصنیف الشكاوى حسب الفئاتثالثاً. 

تضمنت الشكاوى التي تلقتھا الھیئة اّدعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة لفئة البالغین من 
) 40الذكور واإلناث على حد سواء، إضافة إلى انتھاكات لفئة األطفال أیضاً، حیث سجلت الھیئة (

ن مجمل االنتھاكات المدعى بھا، فیما بلغت اّدعاًء بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة على النساء م
) من مجمل االنتھاكات التي تضمنتھا 60اّدعاءات انتھاك الحق في السالمة الجسدیة لألطفال (

الشكاوى، تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما بین االعتداء الجسدي أو المعنوي خارج مراكز االحتجاز 

																																																													
 ة عدد االنتھاكات على عدد الشكاوى بأن األخیرة قد تتضمن أكثر من انتھاك للحق في السالمة الجسدیة.تفسر زیاد 83
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ثالثاً. تصنيف الشكاوى حسب الفئات

تضمنــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية لفئــة البالغــني مــن الذكــور واإلنــاث عــىل حــد 

ســواء، إضافــة إىل انتهــاكات لفئــة األطفــال أيضــاً، حيــث ســجلت الهيئــة )40( اّدعــاًء بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية عــىل النســاء مــن 

مجمــل االنتهــاكات املدعــى بهــا، فيــام بلغــت اّدعــاءات انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية لألطفــال )60( مــن مجمــل االنتهــاكات التــي 

تضمنتهــا الشــكاوى، تنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــني االعتــداء الجســدي أو املعنــوي خــارج مراكــز االحتجــاز بـــ )3( حــاالت، و)49( 

حالــة تهديــد وتعذيــب أثنــاء التوقيــف، و)9( حــاالت معاملــة قاســية والإنســانية وحاطــة بالكرامــة.

الشكل رقم )03(: توزيع انتهاكات الحق يف السامة الجسدية حسب الفئات الضحايا

تشــري املعطيــات الســابقة إىل خطــورة وضــع الحــق يف الســالمة الجســدية لألطفــال يف فلســطني، حيــث يفــرتض أن يحظــوا مبعاملــة فضــىل 

مــن قبــل الجهــات الرســمية، وأن تتــم حاميتهــم يف القانــون والواقــع مــن اإليــذاء واملعاملــة القاســية، بحســب مــا نصــت عليــه 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 إن انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية ضــد النســاء، ميثــل هــو اآلخــر مــؤرشاً 

عــىل عــدم االحــرتام الكامــل التفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني 

يف مايو/أيــار 2014، عــىل الرغــم مــن الرتاجــع الكبــري يف هــذه االنتهــاكات باملقارنــة مــع العــام الســابق، الــذي ســجلت فيــه الهيئــة )177( 

ادعــاًء بانتهــاك ضــد النســاء واألطفــال.

رابعاً. الشكاوى حسب جهات االنتهاك

للســنة الثالثــة عــىل التــوايل، يعتــرب جهــاز الرشطــة العامــة يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة أكــر الجهــات األمنيــة التــي وردت عليهــا شــكاوى 

بشــأن املســاس بالحــق يف الســالمة الجســدية، حيــث بلــغ عــدد اّدعــاءات انتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة إىل جهــاز الرشطــة 

ــادة كبــرية عــىل العــام  ــة )311( اّدعــاًء بانتهــاك يف زي يف القطــاع )328( اّدعــاًء، فيــام نســب إىل جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربي

الســابق، الــذي ســجل فيــه )192( اّدعــاًء بانتهــاك للحــق يف الســالمة الجســدية ضــد جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة.

شــهد تراجعــاً ملحوظــاً يف االّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســالمة الجســدية املنســوبة إىل جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة مقارنــة 

بالعــام الســابق، حيــث ســجلت الهيئــة أربعــة اّدعــاءات فقــط ضــد هــذا الجهــاز، فيــام بلغــت االّدعــاءات بانتهــاك املنســوبة إىل جهــاز 

املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة )26( اّدعــاًء، وعــدد قريــب مــن ذلــك –23 اّدعاًء-ســجل ضــد جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة.

إضافــة إىل ذلــك، ســجلت الهيئــة )28( ادعــاء بانتهــاك ضــد وزارة الداخليــة عــىل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا؛ فعــىل الرغــم مــن أنــه 

أعلــن عــن حــل هــذه اللجنــة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2018/6/4، فإنهــا مــا زالــت متــارس صالحيــات حتــى اآلن.  وقــد ســبق أن 
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) حاالت معاملة قاسیة والإنسانیة 9اء التوقیف، و() حالة تھدید وتعذیب أثن49) حاالت، و(3بـ (
 وحاطة بالكرامة.

 ): توزیع انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة حسب الفئات الضحایا03الشكل رقم (

 

تشیر المعطیات السابقة إلى خطورة وضع الحق في السالمة الجسدیة لألطفال في فلسطین، حیث 
الجھات الرسمیة، وأن تتم حمایتھم في القانون والواقع من  یفترض أن یحظوا بمعاملة فضلى من قبل

اإلیذاء والمعاملة القاسیة، بحسب ما نصت علیھ اتفاقیة حقوق الطفل التي صادقت علیھا دولة فلسطین 
، والقانون األساسي المعدل وتعدیالتھ، وقانون حقوق الطفل الفلسطیني وتعدیالتھ، 2015في أیار/مایو 

حداث.  كما إن انتھاك الحق في السالمة الجسدیة ضد النساء، یمثل ھو اآلخر مؤشراً وقانون حمایة األ
على عدم االحترام الكامل التفاقیة األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، التي 

ات ، على الرغم من التراجع الكبیر في ھذه االنتھاك2014انضمت إلیھا دولة فلسطین في مایو/أیار 
 ) ادعاًء بانتھاك ضد النساء واألطفال.177بالمقارنة مع العام السابق، الذي سجلت فیھ الھیئة (

 رابعاً. الشكاوى حسب جھات االنتھاك

للسنة الثالثة على التوالي، یعتبر جھاز الشرطة العامة في قطاع غزة والضفة الغربیة أكثر الجھات 
اس بالحق في السالمة الجسدیة، حیث بلغ عدد اّدعاءات األمنیة التي وردت علیھا شكاوى بشأن المس

) اّدعاًء، فیما نسب 328انتھاك الحق في السالمة الجسدیة المنسوبة إلى جھاز الشرطة في القطاع (
) اّدعاًء بانتھاك في زیادة كبیرة على العام السابق، 311إلى جھاز الشرطة العامة في الضفة الغربیة (

عاًء بانتھاك للحق في السالمة الجسدیة ضد جھاز الشرطة العامة في الضفة ) ادّ 192الذي سجل فیھ (
 الغربیة.

شھد تراجعاً ملحوظاً في االّدعاءات بانتھاك الحق في السالمة الجسدیة المنسوبة إلى جھاز األمن 
 الوقائي في الضفة الغربیة مقارنة بالعام السابق، حیث سجلت الھیئة أربعة اّدعاءات فقط ضد ھذا

) 26الجھاز، فیما بلغت االّدعاءات بانتھاك المنسوبة إلى جھاز المخابرات العامة في الضفة الغربیة (
 سجل ضد جھاز األمن الداخلي في قطاع غزة.-اّدعاءً  23–اّدعاًء، وعدد قریب من ذلك 

لمشتركة ) ادعاء بانتھاك ضد وزارة الداخلیة على اللجنة األمنیة ا28إضافة إلى ذلك، سجلت الھیئة (
، 4/6/2018في أریحا؛ فعلى الرغم من أنھ أعلن عن حل ھذه اللجنة بقرار من رئیس الوزراء بتاریخ 

فإنھا ما زالت تمارس صالحیات حتى اآلن.  وقد سبق أن طالبت الھیئة ونقابة المحامین ومؤسسات 
اس الفتقادھا لألسوزیر الداخلیة بحل اللجنة -المجتمع المدني في أكثر من مناسبة رئیس الوزراء 

 القانوني، إضافة إلى تسجیل عدد كبیر من انتھاكات حقوق اإلنسان ضدھا.

كما سجلت الھیئة اّدعاءات بانتھاكات ضد كل من جھاز األمن الوطني، واالستخبارات العسكریة، 
 ومراكز اإلصالح والتأھیل في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

انتھاك الحق في السالمة الجسدیة حسب الجھات في سنوات ): توزیع اّدعاءات 04الشكل رقم (
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طالبــت الهيئــة ونقابــة املحامــني ومؤسســات املجتمــع املــدين يف أكــر مــن مناســبة رئيــس الــوزراء -وزيــر الداخليــة بحــل اللجنــة الفتقادهــا 

لألســاس القانــوين، إضافــة إىل تســجيل عــدد كبــري مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ضدهــا.

كــام ســجلت الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاكات ضــد كل مــن جهــاز األمــن الوطنــي، واالســتخبارات العســكرية، ومراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الشكل رقم )04(: توزيع اّدعاءات انتهاك الحق يف السامة الجسدية حسب الجهات يف سنوات عدة

إن اســتمرار ارتفــاع أرقــام انتهــاكات الحــق يف الســالمة الجســدية املســجلة بحــق جهــاز الرشطــة عــىل مــدى ســنوات عــدة، يشــري إىل وجــود 

مشــكالت حقيقيــة يف آليــات املســاءلة واملحاســبة داخــل الجهــاز، ويســتدعي مراجعــة إجــراءات التوقيــف والتعامــل مــع املحتجزيــن.

املطلب الثالث: السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف السامة الجسدية

ميثــل اعتــامد مجلــس الــوزراء للوثيقــة املرجعيــة إلنشــاء اآلليــة الوقائيــة ملنــع التعذيــب وتشــكيل الفريــق الحكومــي ملتابعــة إنشــاء اآلليــة، 

باعتبارهــا أهــم إجــراءات تنفيــذ الربوتوكــول امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، أبــرز السياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميــة 

الحــق يف الســالمة الجســدية، بحيــث تكــون لهــا اختصاصــات وصالحيــات واســعة مــن خــالل قيامهــا بزيــارات مفاجئــة ملراكــز اإلصــالح 

والتأهيــل، ومراكــز االحتجــاز بالتنســيق مــع لجنــة األمــم املتحــدة الفرعيــة ملنــع التعذيــب.

املطلب الرابع: 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 

، إال أنــه مل تــرد أي معلومــات مــن الجهــات املختصــة حــول أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة أو التأديبيــة 

عــن ارتكابهــم التعذيــب وســوء املعاملــة.

وعــىل الرغــم مــن أن املحاكــم الفلســطينية تعمــد إىل إبطــال اعرتافــات املتهمــني املأخــوذة تحــت اإلكــراه والتعذيــب، وتعمــد عــىل 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 عــىل الرغــم مــن ثبــوت ارتكابــه أفعــاالً تشــكل مساســاً بالحــق يف الســالمة الجســدية مبوجــب حكــم قضــايئ، علــامً أن 

ــة ضــد أعضــاء  ــة الدعــوى الجزائي ــام أو أحــد مســاعديه اختصــاص إقام ــب الع ــح النائ ــة متن ــون اإلجــراءات الجزائي ــادة )52( مــن قان امل
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إن استمرار ارتفاع أرقام انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة المسجلة بحق جھاز الشرطة على مدى 
سنوات عدة، یشیر إلى وجود مشكالت حقیقیة في آلیات المساءلة والمحاسبة داخل الجھاز، ویستدعي 

 والتعامل مع المحتجزین. مراجعة إجراءات التوقیف

 المطلب الثالث: السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتخذة لحمایة الحق في السالمة الجسدیة

یمثل اعتماد مجلس الوزراء للوثیقة المرجعیة إلنشاء اآللیة الوقائیة لمنع التعذیب وتشكیل الفریق 
ذ البروتوكول الملحق باتفاقیة مناھضة الحكومي لمتابعة إنشاء اآللیة، باعتبارھا أھم إجراءات تنفی

التعذیب، أبرز السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتخذة لحمایة الحق في السالمة الجسدیة، بحیث 
تكون لھا اختصاصات وصالحیات واسعة من خالل قیامھا بزیارات مفاجئة لمراكز اإلصالح 

 حدة الفرعیة لمنع التعذیب.والتأھیل، ومراكز االحتجاز بالتنسیق مع لجنة األمم المت

 المطلب الرابع: المساءلة والمحاسبة عن انتھاكات الحق في السالمة الجسدیة

خاطبت الھیئة جھات المساءلة الجنائیة ألفراد األمن في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، لتزویدھا 
محاسبة الجنائیة عن بالمعلومات الالزمة حول عدد أفراد األمن الذین تم إخضاعھم للمساءلة وال

إال أنھ لم ترد أي معلومات من الجھات ، ارتكابھم أفعاالً تشكل انتھاكاً للحق في السالمة الجسدیة 
المختصة حول أفراد األمن الذین تم إخضاعھم للمساءلة والمحاسبة الجنائیة أو التأدیبیة عن ارتكابھم 

 التعذیب وسوء المعاملة.

فلسطینیة تعمد إلى إبطال اعترافات المتھمین المأخوذة تحت اإلكراه وعلى الرغم من أن المحاكم ال
والتعذیب، وتعمد على إثبات ذلك في أحكامھا ذات الصلة، فإن كالً من النیابة العامة المدنیة 
والعسكریة، ال تحیل في الغالب أي شخص عسكري أو أمني إلى التحقیق الجنائي على الرغم من 

كل مساساً بالحق في السالمة الجسدیة بموجب حكم قضائي، علماً أن المادة ثبوت ارتكابھ أفعاالً تش
) من قانون اإلجراءات الجزائیة تمنح النائب العام أو أحد مساعدیھ اختصاص إقامة الدعوى 52(

الجزائیة ضد أعضاء الضبط القضائي لجنایة أو جنحة وقعت منھ أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا.  كما 
لعسكري والنظامي، لیس لھما الصالحیة بموجب القوانین ساریة المفعول بالتصدي لھذه أن القضاء ا

 الحاالت، وإحالة مرتكبیھا إلى جھات المساءلة الجنائیة.

، قد نص صراحة 2017تجدر اإلشارة، إلى أن القرار بقانون بشأن الشرطة، الذي صدر في العام 
العامة المدنیة وللمحاكم النظامیة فیما یتعلق على خضوع عناصر جھاز الشرطة لسلطة النیابة 

بمساءلتھم ومحاسبتھم، ولم یستثِن من ذلك سوى عناصر الشرطة الذین یرتكبون جرائم عسكریة، ما 
یعني إمكانیة مساءلة أفراد الشرطة الذین یمارسون التعذیب وسوء المعاملة أمام المحاكم المدنیة، 

  یعتبران من الجرائم العسكریة.باعتبار أن التعذیب وسوء المعاملة ال

إال أن المحكمة الدستوریة العلیا قد حكمت بعدم دستوریة خضوع أفراد جھاز الشرطة لسلطة النیابة 
العامة والمحاكم النظامیة، ووسعت من والیة القضاء العسكري على حساب القضاء النظامي، وذلك 

، ما شكل تراجعاً واضحاً عن 12/9/2018الصادر بتاریخ  2/2018بموجب قراراھا التفسیري رقم 
التقدم الذي كان قد أحرز في القرار بقانون بشأن الشرطة، ومخالفاً لتوجھات سیادة الرئیس بمنع 

، 15/1/2011عرض المدنیین على المحاكم العسكریة التي تجسدت في القرار الرئاسي الصادر في 
لطبیعي الذي كفلھ القانون األساسي ومخالفاً كذلك لحق كل شخص في التقاضي أمام قاضیھ ا

 واالتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان التي انضمت إلیھا دولة فلسطین.
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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.

تجــدر اإلشــارة، إىل أن القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة، الــذي صــدر يف العــام 2017، قــد نــص رصاحــة عــىل خضــوع عنــارص جهــاز الرشطــة 

لســلطة النيابــة العامــة املدنيــة وللمحاكــم النظاميــة فيــام يتعلــق مبســاءلتهم ومحاســبتهم، ومل يســتنِث مــن ذلــك ســوى عنــارص الرشطــة 

الذيــن يرتكبــون جرائــم عســكرية، مــا يعنــي إمكانيــة مســاءلة أفــراد الرشطــة الذيــن ميارســون التعذيــب وســوء املعاملــة أمــام املحاكــم 

املدنيــة، باعتبــار أن التعذيــب وســوء املعاملــة ال يعتــربان مــن الجرائــم العســكرية.

إال أن املحكمــة الدســتورية العليــا قــد حكمــت بعــدم دســتورية خضــوع أفــراد جهــاز الرشطــة لســلطة النيابــة العامــة واملحاكــم النظاميــة، 

ووســعت مــن واليــة القضــاء العســكري عــىل حســاب القضــاء النظامــي، وذلــك مبوجــب قراراهــا التفســريي رقــم 2018/2 الصــادر بتاريــخ 

2018/9/12، مــا شــكل تراجعــاً واضحــاً عــن التقــدم الــذي كان قــد أحــرز يف القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة، ومخالفــاً لتوجهــات ســيادة 

الرئيــس مبنــع عــرض املدنيــني عــىل املحاكــم العســكرية التــي تجســدت يف القــرار الرئــايس الصــادر يف 2011/1/15، ومخالفــاً كذلــك لحــق 

كل شــخص يف التقــايض أمــام قاضيــه الطبيعــي الــذي كفلــه القانــون األســايس واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا 

دولــة فلســطني.
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التوصيات

مــن خــالل مــا ســبق، فــإن الهيئــة تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة وتعزيــز الحــق يف الســالمة الجســدية واملســاءلة عــن 

انتهاكاتــه:

رضورة اإلرساع يف إقــرار إطــار ترشيعــي يجــرم التعذيــب واملعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واســتحداث نصــوص قانونيــة  •

رصيحــة تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التعذيــب، وتســتحدث وســائل إلنصافهــم.

تعديــل نصــوص قانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه، وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة الثــوري وتعديالتــه، مبــا يعــزز مــن الرقابــة  •

القضائيــة عــىل 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 التعذيــب.

حل اللجنة األمنية فعلياً. •

التأكيــد عــىل خضــوع أفــراد الرشطــة لواليــة النيابــة العامــة والقضــاء النظامــي فيــام ينســب إليهــم مــن أفعــال متثــل انتهــاكاً للحــق  •

يف الســالمة الجســدية، أو غــريه مــن األفعــال الجرميــة.

وقف عرض املدنيني عىل القضاء العسكري يف قطاع غزة. •
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المبحث الثالث: الحق في الحرية واألمان الشخصي
يتنــاول هــذا املبحــث رصــد لحالــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص يف دولــة فلســطني، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات املتعلقــة 

باإلطــار القانــوين الناظــم للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل املســاءلة 

واملحاســبة عــن االنتهــاكات الواقعــة عليــه.

املطلب األول: املتغري اإلطار القانوين للحق يف الحرية واألمان الشخيص

تــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2018 بشــأن محكمــة الجنايــات الكــربى، والقــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 
اإللكرتونيــة.  تضمــن القــرار بقانــون بشــأن محكمــة الجنايــات تعديــالت جوهريــة عــىل ســابقه -القــرار بقانــون رقــم )24( لســنة 2017 

بشــأن محكمــة الجنايــات الكربى-فقــد تــم إلغــاء صالحيــات النيابــة العامــة يف املنــع مــن الســفر، واإلدراج عــىل قوائــم ترقــب الوصــول، كــام 

تــم تحديــد اإلجــراءات التحفظيــة التــي ميكــن للنيابــة العامــة اتّخاذهــا بــأن تكــون وفقــاً لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة والنصــوص املقــررة 

فيــه، بعدمــا كانــت متنــح إمكانيــة اتّخــاذ النيابــة العامــة صالحيــات واســعة وغــري محــددة.  إضافــة إىل ذلــك، تــم حــرص اختصــاص املحكمــة 

بالجنايــات الواقعــة عــىل أمــن الدولــة الداخــيل والخارجــي، بعدمــا كان يشــمل اختصاصهــا كافــة الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن الدولــة مبــا 

فيهــا الجنــح.

أمــا فيــام يتعلــق بالقــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة؛ فقــد شــهد هــو اآلخــر تقدمــاً مهــامً عــن ســابقه 

)القــرار بقانــون رقــم 16لســنة 2017(، وبخاصــة فيــام يتعلــق بنصــوص التجريــم والعقــاب التــي كانــت تشــكل تهديــداً واضحــاً للحــق يف 

حريــة الــرأي والتعبــري، حيــث تــم إلغــاء نصــوص التجريــم العامــة والفضفاضــة، كــام خفــف مــن الجــزاءات الجنائيــة القاســية، إال أنــه يف 

املقابــل، مل يكــن هنــاك تقــدم واضــح عــىل صعيــد حاميــة الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، والحــق يف الخصوصيــة، حيــث مــا زالــت 

النيابــة العامــة متلــك صالحيــة يف إجــراءات تفتيــش األجهــزة اإللكرتونيــة وأنظمــة املعلومــات والحصــول عــىل كلــامت املــرور دون اشــرتاط 

إذن صــادر عــن محكمــة، كــام لهــا صالحيــات يف مراقبــة االتصــاالت واملحادثــات الســلكية والالســلكية واإللكرتونيــة يف جميــع الجرائــم التــي 

ينــص عليهــا القــرار بقانــون، يف تراجــع واضــح للضامنــات املقــررة يف املــادة )51( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، التــي تشــرتط للقيــام 

بهــذه املراقبــة؛ إذنــاً مــن قــايض الصلــح بنــاًء عــىل طلــب مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه وليــس للنيابــة العامــة فقــط، وأن تقتــرص 

املراقبــة يف الجرائــم الخطــرية )جنايــات وجنــح ال تقــل عقوبتهــا عــن ســنة(.  إضافــة إىل ذلــك، مــا زال القــرار بقانــون يتوســع بالتجريــم 

عــىل نحــو كبــري باعتبــار أي جرميــة منصــوص عليهــا يف أي قانــون آخــر، وترتكــب بوســيلة إلكرتونيــة، جرميــًة إلكرتونيــًة يطبــق عليهــا القــرار 

بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة.

شــّكلت القــرارات الســابقة مساســاً بالحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، والحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، والحــق يف ضامنــات املحاكمــة 

العادلــة، األمــر الــذي أدى إىل اعرتاضــات واســعة عليــه مــن قبــل الهيئــة املســتقلة واملؤسســات الحقوقيــة ونقابــة املحامــني واملقــرر الخــاص 

لحريــة الــرأي والتعبــري يف األمــم املتحــدة، مــا دفــع جهــات االختصــاص إىل تقديــم مشــاريع قــرارات بقوانــني جديــدة للقــرارات املذكــورة، 

ــات  ــون بشــأن محكمــة الجناي ــا، مبــرشوع القــرار بقان ــة عضــواً فيه ــي كانــت الهيئ ــر القضــاء الت ــة الرســمية لتطوي حيــث تقدمــت اللجن

الكــربى، فيــام أنتجــت لجــان الحــوار املتعــددة مــع الحكومــة التــي كانــت الهيئــة أحــد أطرافهــا الفاعلــني أيضــاً، القــرار بقانــون رقــم )10( 

لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة.

إضافــة 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 عــىل إمكانيــة توقيــف األشــخاص مبوجــب قــرارات إداريــة وليســت قضائيــة، بداعــي املحافظــة عــىل 

األمــن والنظــام العــام، دون أن يحــدد معيــاراً أو تعريفــاً واضحــاً لألمــن والنظــام العــام كمــربرات للتوقيــف.  كــام إن الترشيعــات ســارية 
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املفعــول، مــا زالــت تفتقــد لنصــوص تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا االحتجــاز التعســفي.84

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

ــة و)570( يف  ــة الغربي ــع )764( شــكوى يف الضف ــة واألمــان الشــخيص، بواق ــاك الحــق يف الحري ــة )1334( شــكوى حــول انته تلقــت الهيئ

قطــاع غــزة.  تضمنــت هــذه الشــكاوى )1407( ادعــاءات بانتهــاك للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )810( انتهــاكات يف الضفــة 

الغربيــة، و)599( يف قطــاع غــزة.85  ومبقارنــة أعــداد االنتهــاكات التــي تضمنتهــا شــكاوى املواطنــني مــع أعــداد شــكاوى العــام 2017، يالحــظ 

انخفــاض االنتهــاكات املدعــى بهــا يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بنســبة 22%، حيــث اشــتملت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة 

عــًى بــه. خــالل العــام الســابق عــىل )1721( انتهــاكاً ُمدَّ

الشكل رقم )05(: توزيع االّدعاءات بانتهاكات الحق يف الحرية واألمان الشخيص خال سنوات عدة

ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى 

بــرزت أمنــاط عــدة لشــكاوى املواطنــني املتعلقــة بحقهــم يف الحريــة واألمــان الشــخيص، أبرزهــا: االحتجــاز التعســفي، الــذي يشــمل االحتجاز 

ــرأي  ــة ال ــة حري ــة املختصــة، واالحتجــاز عــىل خلفي ــات القضائي ــة، واالحتجــاز دون عــرض املتهــم عــىل الجه ــف قانوني ــرة توقي دون مذك

والتعبــري، واالحتجــاز بقــرار مــن مرجــع غــري مختــص )التوقيــف اإلداري والتوقيــف عــىل ذمــة القضــاء العســكري، والتوقيــف عــىل الذمــم 

بشــكل عــام، كذمــة رئيــس الجهــاز أو رئيــس الــوزراء(؛ تفتيــش املســاكن بــدون مذكــرة قانونيــة؛ عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن؛86 عــدم 

تنفيــذ قــرارات املحاكــم باإلفــراج عــن املوقوفــني بكفالــة أو بدونهــا.

يف هــذا اإلطــار، ســجلت الهيئــة )1088( حالــة احتجــاز تعســفي مــن مجمــل انتهــاكات الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بواقــع )483( 

حالــة يف الضفــة الغربيــة،87 و)325( يف قطــاع غــزة، مــن هــذه الحــاالت )125( حالــة احتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، بواقــع 

)102( يف الضفــة، و)23( يف قطــاع غــزة.  فيــام ســجلت الهيئــة )53( حالــة لتفتيــش املســاكن دون مذكــرة قانونيــة، بواقــع )26( يف الضفــة 

الغربيــة، و)27( يف قطــاع غــزة.  وســجلت )694( حالــة عــدم احــرتام حقــوق املحتجزيــن، بواقــع )251( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)443( 

84  يذكــر، هنــا، أن املــادة )32( مــن القانــون األســايس املعــدل وتعديالتــه، تنــص عــىل ضــامن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعويضــاً عــاداًل ملــن وقــع عليــه الــرضر نتيجــة االعتــداء عــىل أيٍّ 

مــن الحريــات الشــخصية، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان، وغريهــا مــن الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا القانــون.  كــام إن قانــون املخالفــات املدنيــة االنتــدايب رقــم )36( لســنة 1944 

وتعديالتــه، والســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، قــد يصلــح أساســاً قانونيــاً للتعويــض عــن الــرضر الناتــج عــن انتهــاكات الحريــة الشــخصية واألمــن الشــخيص، باعتبــار نصــه 

عــىل قواعــد املســؤولية التقصرييــة.  ومــع ذلــك، فــال بــد مــن ترشيــع خــاص أو تعديــل خــاص لقانــون املخالفــات املدنيــة، يضمــن، بشــكل واضــح، التعويــض لضحايــا انتهــاك الحــق يف 

الحريــة واألمــن الشــخيص.

85  يتم تفسري زيادة عدد االّدعاءات بانتهاكات عن عدد الشكاوى، بأن األخرية قد تتضمن أكر من انتهاك مدعى به.

86  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.

87  منها )201( حالة توقيف عىل ما يسمى بذمة املحافظ.
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) شكوى 764) شكوى حول انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي، بواقع (1334تلقت الھیئة (
) ادعاءات بانتھاك للحق 1407) في قطاع غزة.  تضمنت ھذه الشكاوى (570في الضفة الغربیة و(

  85) في قطاع غزة.599) انتھاكات في الضفة الغربیة، و(810في الحریة واألمان الشخصي، بواقع (
، یالحظ 2017مقارنة أعداد االنتھاكات التي تضمنتھا شكاوى المواطنین مع أعداد شكاوى العام وب

، حیث اشتملت %22انخفاض االنتھاكات المدعى بھا في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة بنسبة 
 ) انتھاكاً ُمدَّعًى بھ.1721الشكاوى التي تلقتھا الھیئة خالل العام السابق على (

 

): توزیع االّدعاءات بانتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي خالل سنوات 05رقم (الشكل 
 عدة

 
 

  ثانیاً. أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى

برزت أنماط عدة لشكاوى المواطنین المتعلقة بحقھم في الحریة واألمان الشخصي، أبرزھا: االحتجاز 
قانونیة، واالحتجاز دون عرض المتھم على  التعسفي، الذي یشمل االحتجاز دون مذكرة توقیف

الجھات القضائیة المختصة، واالحتجاز على خلفیة حریة الرأي والتعبیر، واالحتجاز بقرار من مرجع 
غیر مختص (التوقیف اإلداري والتوقیف على ذمة القضاء العسكري، والتوقیف على الذمم بشكل 

ش المساكن بدون مذكرة قانونیة؛ عدم احترام حقوق عام، كذمة رئیس الجھاز أو رئیس الوزراء)؛ تفتی
 عدم تنفیذ قرارات المحاكم باإلفراج عن الموقوفین بكفالة أو بدونھا. 86المحتجزین؛

) حالة احتجاز تعسفي من مجمل انتھاكات الحق في الحریة 1088في ھذا اإلطار، سجلت الھیئة (
) في قطاع غزة، من ھذه الحاالت 325و( 87،) حالة في الضفة الغربیة483واألمان الشخصي، بواقع (

) في قطاع 23) في الضفة، و(102) حالة احتجاز على خلفیة حریة الرأي والتعبیر، بواقع (125(
) في الضفة 26) حالة لتفتیش المساكن دون مذكرة قانونیة، بواقع (53غزة.  فیما سجلت الھیئة (

) 251عدم احترام حقوق المحتجزین، بواقع () حالة 694) في قطاع غزة.  وسجلت (27الغربیة، و(
) حالة عدم تنفیذ قرارات 56) حالة في قطاع غزة، كما سجلت (443حالة في الضفة الغربیة، و(

) في الضفة الغربیة، وحالتین في قطاع غزة.  54المحاكم باإلفراج الفوري عن الموقوفین، بواقع (
) حالة 11القضاء العسكري، حیث سجلت الھیئة ( كما استمر في قطاع غزة توقیف المدنیین على ذمة

 توقیف لمدنیین على ذمة القضاء العسكري في قطاع غزة.

تجدر اإلشارة، ھنا، إلى مالحظة الھیئة في العدید من القضایا، وبخاصة، قضایا الموقوفین على خلفیة 
بشكل  حاكم لھذه الطلباتسیاسیة، أنھ یجري طلب تمدید توقیفھم من قبل النیابة العامة، واستجابة الم

واسع، وإصدار قرارات بتمدید التوقیف لمدة ال تقل في الغالب عن خمسة عشر یوماً، على نحو 
یتجاوز مبررات تمدید التوقیف والحبس االحتیاطي، األمر الذي قد ترقى معھ ھذه اإلجراءات إلى 

ر، كونھ إجراًء تحفظیاً لیس أكثاالحتجاز التعسفي، وإلى جعلھا التوقیف االحتیاطي عقوبة بدالً من 
 یتخذ إذا توفرت مجموعة من المبررات، كالخشیة من عبث المتھم باألدلة، أو التواصل مع شركائھ.

																																																													
 یتم تفسیر زیادة عدد االّدعاءات بانتھاكات عن عدد الشكاوى، بأن األخیرة قد تتضمن أكثر من انتھاك مدعى بھ. 85
روف تردي الظویشمل عدم احترام حقوق النزالء: الحجز في غیر األماكن المحددة قانوناً، أو عدم الفصل بین النزالء األحداث وغیرھم من البالغین، أو  86

 مراكز االحتجاز، أو عدم تقدیم العنایة الصحیة الالزمة.المعیشیة داخل 
 ) حالة توقیف على ما یسمى بذمة المحافظ.201منھا ( 87
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ــراج الفــوري عــن املوقوفــني، بواقــع )54( يف الضفــة  ــرارات املحاكــم باإلف ــذ ق ــة عــدم تنفي ــة يف قطــاع غــزة، كــام ســجلت )56( حال حال

الغربيــة، وحالتــني يف قطــاع غــزة.  كــام اســتمر يف قطــاع غــزة توقيــف املدنيــني عــىل ذمــة القضــاء العســكري، حيــث ســجلت الهيئــة )11( 

حالــة توقيــف ملدنيــني عــىل ذمــة القضــاء العســكري يف قطــاع غــزة.

تجــدر اإلشــارة، هنــا، إىل مالحظــة الهيئــة يف العديــد مــن القضايــا، وبخاصــة، قضايــا املوقوفــني عــىل خلفيــة سياســية، أنــه يجــري طلــب 

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، عــىل نحــو يتجــاوز مــربرات متديــد التوقيــف والحبــس االحتياطــي، األمــر الــذي قــد ترقــى معــه 

هــذه اإلجــراءات إىل االحتجــاز التعســفي، وإىل جعلهــا التوقيــف االحتياطــي عقوبــة بــدالً مــن كونــه إجــراًء تحفظيــاً ليــس أكــر، يتخــذ إذا 

توفــرت 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

وثقــت الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص مــن الفئــات املجتمعيــة كافــة، حيــث مــس االنتهــاك البالغــني مــن 

الذكــور واإلنــاث عــىل حــد ســواء، إضافــة إىل انتهــاكات لفئــة األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث أيضــاً، حيــث إنــه مــن بــني )1334( شــكوى 

حــول انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص تلقتهــا الهيئــة هــذا العــام، كان منهــا )51( شــكوى إلنــاث، بواقــع )16( شــكوى يف الضفــة 

الغربيــة، و)35( شــكوى يف قطــاع غــزة.  وقــد بلغــت شــكاوى انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لألطفــال خــالل هــذا العــام )76( 

شــكوى مــن مجمــل الشــكاوى، اشــتملت عــىل )77( انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لألطفــال؛ بواقــع )13( يف الضفــة، و)64( 

يف قطــاع غــزة.  تنوعــت أمنــاط هــذه االنتهــاكات مــا بــني االحتجــاز التعســفي وعــدم احــرتام حقــوق النــزالء، الســيام الفصــل بــني األحــداث 

وبــني غريهــم مــن النــزالء البالغــني.  وتــرتاوح أعــامر معظــم هــؤالء األطفــال مــن 14 عامــاً إىل مــا دون 18 عامــاً.

تشــري األرقــام الســابقة إىل أن الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص لألطفــال يف فلســطني مــا زال بحاجــة إىل متابعــة وتعزيــز عــىل الرغــم 

مــن االنخفــاض امللحــوظ يف أرقــام هــذه االنتهــاكات باملقارنــة مــع العــام الســابق.

51	
	

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي06الشكل رقم (

 
 ثالثاً. الفئات الضحایا حسب الشكاوى

الحریة واألمان الشخصي من الفئات المجتمعیة كافة، حیث  وثقت الھیئة اّدعاءات بانتھاك الحق في
مس االنتھاك البالغین من الذكور واإلناث على حد سواء، إضافة إلى انتھاكات لفئة األطفال من الذكور 

) شكوى حول انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي 1334واإلناث أیضاً، حیث إنھ من بین (
) 35) شكوى في الضفة الغربیة، و(16) شكوى إلناث، بواقع (51كان منھا (تلقتھا الھیئة ھذا العام، 

شكوى في قطاع غزة.  وقد بلغت شكاوى انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال خالل 
) انتھاكاً للحق في الحریة واألمان 77) شكوى من مجمل الشكاوى، اشتملت على (76ھذا العام (

) في قطاع غزة.  تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما 64) في الضفة، و(13( الشخصي لألطفال؛ بواقع
بین االحتجاز التعسفي وعدم احترام حقوق النزالء، السیما الفصل بین األحداث وبین غیرھم من 

 عاماً. 18عاماً إلى ما دون  14النزالء البالغین.  وتتراوح أعمار معظم ھؤالء األطفال من 

ة إلى أن الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال في فلسطین ما زال بحاجة تشیر األرقام السابق
إلى متابعة وتعزیز على الرغم من االنخفاض الملحوظ في أرقام ھذه االنتھاكات بالمقارنة مع العام 

 السابق.

 ): توزیع شكاوى الحق في الحریة واألمان الشخصي حسب الفئات الضحایا07الشكل رقم (
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الشكل رقم )07(: توزيع شكاوى الحق يف الحرية واألمان الشخيص حسب الفئات الضحايا

رابعاً. جهات االنتهاك حسب الشكاوى

للعــام الثالــث عــىل التــوايل، يتصــدر جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة، قامئــة أكــر الجهــات الرســمية )األمنيــة واملدنيــة( التــي وردت عليهــا 

شــكاوى بشــأن انتهــاك حــق املواطنــني يف الحريــة واألمــان الشــخيص، حيــث وثقــت الهيئــة هــذا العــام )418( ادعــاًء بانتهــاك ضــد هــذا 

الجهــاز، و)118( انتهــاكاً مدعــى بــه ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، تركــز معظمهــا يف عــدم احــرتام حقــوق النــزالء، و)102( ادعــاء بانتهــاك 

ضــد جهــاز األمــن الداخــيل.  أمــا يف الضفــة الغربيــة، فقــد وثقــت الهيئــة )216( انتهــاكاً مدعــى بــه ضــد هــذا الجهــاز، تــاله جهــاز األمــن 

الوقــايئ بـــ )213(، ثــم جهــاز املخابــرات العامــة بـــ )141(، و)73( انتهــاكاً مدعــى بــه مــن قبــل الحــكام اإلداريــني )املحافظــني( يف الضفــة 

الغربيــة.  كــام تــم توثيــق )51( انتهــاكاً مدعــى بــه منســوباً إىل وزارة الداخليــة، وذلــك مــن خــالل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا التــي 

تتبــع وزيــر الداخليــة.

الشكل رقم )08(: توزيع انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص حسب جهة االنتهاك

يعتــرب ارتــكاب انتهــاكات مــن قبــل جهــات مدنيــة )الرشطــة العامــة، املحافظــون، مراكــز اإلصــالح والتأهيــل( مــؤرشاً خطــرياً عــىل وضــع 

الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، ذلــك أن املحافظــني ليــس لهــم مــن األصــل صالحيــة دســتورية أو قانونيــة يف تقييــد حريــة املواطنــني، 

وأن مراكــز اإلصــالح والتأهيــل هــي الجهــة املخولــة قانونــاً بتوفــري الحاميــة والعنايــة الالزمــة للمحتجزيــن، بعــد تقريــر حبســهم احتياطيــاً 

أو الحكــم عليهــم مــن الجهــات القضائيــة املختصــة.  كــام إن اســتمرار ارتفــاع عــدد االنتهــاكات املنســوبة إىل وزارة الداخليــة مــن خــالل 

51	
	

 ): توزیع أنماط انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي06الشكل رقم (

 
 ثالثاً. الفئات الضحایا حسب الشكاوى

الحریة واألمان الشخصي من الفئات المجتمعیة كافة، حیث  وثقت الھیئة اّدعاءات بانتھاك الحق في
مس االنتھاك البالغین من الذكور واإلناث على حد سواء، إضافة إلى انتھاكات لفئة األطفال من الذكور 

) شكوى حول انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي 1334واإلناث أیضاً، حیث إنھ من بین (
) 35) شكوى في الضفة الغربیة، و(16) شكوى إلناث، بواقع (51كان منھا (تلقتھا الھیئة ھذا العام، 

شكوى في قطاع غزة.  وقد بلغت شكاوى انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال خالل 
) انتھاكاً للحق في الحریة واألمان 77) شكوى من مجمل الشكاوى، اشتملت على (76ھذا العام (

) في قطاع غزة.  تنوعت أنماط ھذه االنتھاكات ما 64) في الضفة، و(13( الشخصي لألطفال؛ بواقع
بین االحتجاز التعسفي وعدم احترام حقوق النزالء، السیما الفصل بین األحداث وبین غیرھم من 

 عاماً. 18عاماً إلى ما دون  14النزالء البالغین.  وتتراوح أعمار معظم ھؤالء األطفال من 

ة إلى أن الحق في الحریة واألمان الشخصي لألطفال في فلسطین ما زال بحاجة تشیر األرقام السابق
إلى متابعة وتعزیز على الرغم من االنخفاض الملحوظ في أرقام ھذه االنتھاكات بالمقارنة مع العام 

 السابق.

 ): توزیع شكاوى الحق في الحریة واألمان الشخصي حسب الفئات الضحایا07الشكل رقم (
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52	
	

للعام الثالث على التوالي، یتصدر جھاز الشرطة في قطاع غزة، قائمة أكثر الجھات الرسمیة (األمنیة 
والمدنیة) التي وردت علیھا شكاوى بشأن انتھاك حق المواطنین في الحریة واألمان الشخصي، حیث 

) انتھاكاً مدعى بھ ضد مراكز 118ضد ھذا الجھاز، و() ادعاًء بانتھاك 418وثقت الھیئة ھذا العام (
) ادعاء بانتھاك ضد جھاز 102اإلصالح والتأھیل، تركز معظمھا في عدم احترام حقوق النزالء، و(

) انتھاكاً مدعى بھ ضد ھذا الجھاز، 216األمن الداخلي.  أما في الضفة الغربیة، فقد وثقت الھیئة (
) انتھاكاً مدعى بھ 73)، و(141)، ثم جھاز المخابرات العامة بـ (213تاله جھاز األمن الوقائي بـ (

) انتھاكاً مدعى بھ منسوباً 51من قبل الحكام اإلداریین (المحافظین) في الضفة الغربیة.  كما تم توثیق (
 إلى وزارة الداخلیة، وذلك من خالل اللجنة األمنیة المشتركة في أریحا التي تتبع وزیر الداخلیة.

 ): توزیع انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي حسب جھة االنتھاك08الشكل رقم (

 
 

یعتبر ارتكاب انتھاكات من قبل جھات مدنیة (الشرطة العامة، المحافظون، مراكز اإلصالح والتأھیل) 
 مؤشراً خطیراً على وضع الحق في الحریة واألمان الشخصي، ذلك أن المحافظین لیس لھم من األصل
صالحیة دستوریة أو قانونیة في تقیید حریة المواطنین، وأن مراكز اإلصالح والتأھیل ھي الجھة 
المخولة قانوناً بتوفیر الحمایة والعنایة الالزمة للمحتجزین، بعد تقریر حبسھم احتیاطیاً أو الحكم علیھم 

ة منسوبة إلى وزارة الداخلیمن الجھات القضائیة المختصة.  كما إن استمرار ارتفاع عدد االنتھاكات ال
من خالل اللجنة األمنیة المشتركة، یؤشر على الحاجة الملحة إلعادة النظر مجدداً في ھذه اللجنة التي 
تفتقد لألساس القانوني السلیم في إنشائھا وفي ممارستھا الختصاصاتھا، وعلى الرغم من أنھ تم 

، فإن متابعة الھیئة تظھر 4/6/2018تاریخ اإلعالن عن حل ھذه اللجنة بقرار من رئیس الوزراء ب
 أن اللجنة ما زالت تعمل.

إضافة إلى ذلك، یؤكد ارتفاع عدد انتھاك الحق في الحریة واألمان الشخصي ضد الحكام اإلداریین 
في الضفة الغربیة على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم األردني، الذي على أساسھ یتم احتجاز 

حكام قانون اإلجراءات الجزائیة، وألحكام محكمة العدل العلیا التي قضت بعدم المواطنین بالخالف أل
شرعیة التوقیف على ذمة المحافظین، واعتباره احتجازاً تعسفیاً وغصباً لصالحیات السلطة القضائیة.  
وقد طالبت الھیئة ومؤسسات المجتمع المدني في أكثر من مناسبة بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم 

 توقف السادة المحافظین عن استخدام ھذه "الصالحیة".و

 المطلب الثالث: السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتخذة لحمایة الحق في الحریة واألمان الشخصي

تقریرھا النھائي إلى السید الرئیس، الذي  15/09/2018قدمت لجنة تطویر قطاع العدالة بتاریخ 
ت ذات العالقة بالشأن القضائي، ومن ضمنھا قانون تضمن توصیات بتعدیل بعض التشریعا

اإلجراءات الجزائیة، فقد أوصت الجنة بضرورة تعدیل القانون بما یسمح بتمثیل المتھم من قبل محام 
أمام الضابطة القضائیة، األمر الذي یسھم في تعزیز ضمانات المتھم، ویسھم كذلك في الرقابة على 

جنة مقترحات تعدیل قرار بقانون بشأن محكمة الجنایات الكبرى إجراءات التوقیف.  كما قدمت الل
والمشار إلیھ أعاله.  ولكن حتى تاریخ كتابة ھذا التقریر، لم یتم اتخاذ أي إجراءات تنفیذیة لتوصیات 

 التقریر.

 المطلب الرابع: المساءلة والمحاسبة عن انتھاكات الحق في الحریة واألمان الشخصي
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ــوين الســليم  ــد لألســاس القان ــي تفتق ــة الت ــادة النظــر مجــدداً يف هــذه اللجن ــؤرش عــىل الحاجــة امللحــة إلع ــة املشــرتكة، ي ــة األمني اللجن

يف إنشــائها ويف مامرســتها الختصاصاتهــا، وعــىل الرغــم مــن أنــه تــم اإلعــالن عــن حــل هــذه اللجنــة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء بتاريــخ 

2018/6/4، فــإن متابعــة الهيئــة تظهــر أن اللجنــة مــا زالــت تعمــل.

إضافــة إىل ذلــك، يؤكــد ارتفــاع عــدد انتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص ضــد الحــكام اإلداريــني يف الضفــة الغربيــة عــىل رضورة 

إلغــاء قانــون منــع الجرائــم األردين، الــذي عــىل أساســه يتــم احتجــاز املواطنــني بالخــالف ألحــكام قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، وألحــكام 

محكمــة العــدل العليــا التــي قضــت بعــدم رشعيــة التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــني، واعتبــاره احتجــازاً تعســفياً وغصبــاً لصالحيــات الســلطة 

القضائيــة.  وقــد طالبــت الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين يف أكــر مــن مناســبة بــرضورة إلغــاء قانــون منــع الجرائــم وتوقــف الســادة 

املحافظــني عــن اســتخدام هــذه »الصالحيــة«.

املطلب الثالث: السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف الحرية واألمان الشخيص

قدمــت لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة بتاريــخ 2018/09/15 تقريرهــا النهــايئ إىل الســيد الرئيــس، الــذي تضمــن توصيــات بتعديــل بعــض 

الترشيعــات ذات العالقــة بالشــأن القضــايئ، ومــن ضمنهــا قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، فقــد أوصــت الجنــة بــرضورة تعديــل القانــون مبــا 

يســمح بتمثيــل املتهــم مــن قبــل محــام أمــام الضابطــة القضائيــة، األمــر الــذي يســهم يف تعزيــز ضامنــات املتهــم، ويســهم كذلــك يف الرقابــة 

عــىل إجــراءات التوقيــف.  كــام قدمــت اللجنــة مقرتحــات تعديــل قــرار بقانــون بشــأن محكمــة الجنايــات الكــربى واملشــار إليــه أعــاله.  

ولكــن حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، مل يتــم اتخــاذ أي إجــراءات تنفيذيــة لتوصيــات التقريــر.

املطلب الرابع: 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 الالزمــة حــول 

عــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــن 

الشــخيص خــالل العــام 2018.  إال أنــه مل تــرد أي معلومــات مــن الجهــات املختصــة حــول أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة 

واملحاســبة الجنائيــة أو التأديبيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص.

ــا، إىل أن القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة الــذي صــدر يف العــام 2017، قــد نــص رصاحــة عــىل خضــوع عنــارص جهــاز  تجــدر اإلشــارة، هن

الرشطــة لســلطة النيابــة العامــة املدنيــة وللمحاكــم النظاميــة فيــام يتعلــق مبســاءلتهم ومحاســبتهم، ومل يســتنِث مــن ذلــك ســوى عنــارص 

الرشطــة الذيــن يرتكبــون جرائــم عســكرية، مــا يعنــي إمكانيــة مســاءلة أفــراد الرشطــة الذيــن ميارســون التعذيــب وســوء املعاملــة أمــام 

املحاكــم املدنيــة، باعتبــار أن التعذيــب وســوء املعاملــة ال يعتــربان مــن الجرائــم العســكرية.

إال أن املحكمــة الدســتورية العليــا قــد حكمــت بعــدم دســتورية خضــوع أفــراد جهــاز الرشطــة لســلطة النيابــة العامــة واملحاكــم النظاميــة، 

ووســعت مــن واليــة القضــاء العســكري عــىل حســاب القضــاء النظامــي، وذلــك مبوجــب قراراهــا التفســريي رقــم 2018/2 الصــادر بتاريــخ 

2018/9/12، مــا شــكل تراجعــاً واضحــاً عــن التقــدم الــذي كان قــد أحــرز يف القــرار بقانــون بشــأن الرشطــة، ومخالفــاً لتوجهــات ســيادة 

الرئيــس مبنــع عــرض املدنيــني عــىل املحاكــم العســكرية التــي تجســدت يف القــرار الرئــايس الصــادر 2011/1/15، ومخالفــاً كذلــك لحــق كل 

شــخص يف التقــايض أمــام قاضيــه الطبيعــي الــذي كفلــه القانــون األســايس واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة 

فلســطني.
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التوصيات

بنــاًء عــىل مــا ســبق، تقــّدم الهيئــة مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة وتعزيــز الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص واملســاءلة عــن 

انتهاكاته:

تؤكــد الهيئــة عــىل توصيتهــا الســابقة باإللغــاء الرصيــح والــكيل لقانــون منــع الجرائــم األردين ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة،  •

وبالتــوازي، توقــف املحافظــني عــن توقيــف املواطنــني عــىل ذمتهــم »االعتقــال اإلداري«.

تؤكــد الهيئــة عــىل رضورة اســتحداث نصــوص قانونيــة رصيحــة تلــزم بالتعويــض العــادل لضحايــا التوقيــف غــري القانــوين وتســتحدث  •

وســائل إلنصافهــم.

التأكيــد عــىل رضورة قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والعســكرية، بإحالــة مــن ثبــت تورطهــم مــن أفــراد األمــن يف انتهــاكات الحــق يف  •

الحريــة واألمــان الشــخيص إىل التحقيــق الجنــايئ فــوراً.

تفعيــل املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة للمتهمــني بانتهــاك الحــق يف الحريــة واألمــان الشــخيص، بالتحقيــق اإلداري الجــدي، وتوجيــه  •

ــل ترشيعــات األمــن  ــوازي، تعدي ــة واألمــان الشــخيص، وبالت ــاك الحــق يف الحري ــت قيامــه بانته ــة بحــق مــن يثب الجــزاءات اإلداري

ســارية املفعــول، مبــا فيهــا قــرار بقانــون الرشطــة، مبــا يضمــن إنشــاء دائــرة تفتيــش تتمتــع بالحيــدة واالســتقالل عــن قــادة األجهــزة، 

تكــون مهمتهــا التحقيــق يف انتهــاك حقــوق املواطنــني وحرياتهــم.

تؤكــد الهيئــة عــىل رضورة عــدم توســع النيابــة العامــة واملحاكــم املختصــة بتمديــد توقيــف املتهمــني عــىل تهــم بســيطة أو للموقوفني  •

عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، حتــى ال يتحــول التوقيــف وهــو إجــراء تحفظــي إىل عقوبــة.

وقف محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية يف قطاع غزة. •
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المبحث الرابع: الحق في حرية التنقل
يتنــاول هــذا املبحــث رصــداً للمتغــري ات يف حالــة الحــق يف حريــة التنقــل، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات يف اإلطــار القانــوين للحــق، 

واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل اإلجــراءات املتخــذة يف املحاســبة واملســاءلة عــن انتهاكاتــه.

املطلب األول: انتهاكات الحق يف حرية التنقل والقيود املفروضة عليه88

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

ــة الحركــة والتنقــل، بواقــع )10( شــكاوى يف  ــق بحــق املواطنــني يف حري ــة )30( شــكوى تضمنــت )30( اّدعــاء بانتهــاك يتعل تلقــت الهيئ

الضفــة الغربيــة، و)20( شــكوى يف قطــاع غــزة، مقارنــة مــع )35( شــكوى تلقتهــا الهيئــة يف العــام 2017، بواقــع )14( شــكوى يف الضفــة 

الغربيــة، و)21( شــكوى يف قطــاع غــزة.  وقــد انخفــض العــدد مبقــدار )5( شــكاوى، ويالحــظ أن االنخفــاض كان يف الضفــة الغربيــة مبقــدار 

)4( شــكاوى، ويف قطــاع غــزة مبقــدار شــكوى واحــدة.

الشكل رقم )9(: التوزيع الجغرايف لشكاوى الحق يف التنقل والسفر للعامن 2017 و2018

ثانياً. جهات االنتهاك حسب الشكاوى

بلــغ عــدد الجهــات التــي تلقــت الهيئــة شــكاوى تتعلــق بالحــق يف التنقــل والســفر )6( جهــات مدنيــة وأمنيــة، بواقــع )5( جهــات يف الضفــة 

الغربيــة، منهــا )4( جهــات أمنيــة، وجهــة مدنيــة واحــدة، ويف قطــاع غــزة جهــة أمنيــة واحــدة.  تصــدرت وزارة الداخليــة يف رام اللــه أبــرز 

الجهــات التــي قدمــت ضدهــا اّدعــاءات بانتهــاك حــق املواطنــني يف حريــة الحركــة والتنقــل، حيــث تلقــت الهيئــة )17( شــكوى، وتوزعــت 

باقــي الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة عــىل النحــو التــايل: )6( شــكاوى ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، و)3( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، 

وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز االســتخبارات العســكرية، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز الرشطــة – املباحــث العامــة.  ويف قطــاع غــزة ســجلت 

الهيئــة شــكويني اثنتــني ضــد جهــاز األمــن الداخــيل.

88  مل تجِر أي تعديالت يف إطار املتغريات القانونية عىل الصعيدين الدويل والوطني.
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في حالة الحق في حریة التنقل، وذلك من خالل رصد المتغیرات في  ات تناول ھذا المبحث رصداً للمتغیری
اإلطار القانوني للحق، واالنتھاكات الواقعة علیھ، والسیاسات والتدابیر المتخذة لحمایتھ، إضافة إلى اإلجراءات 

 المتخذة في المحاسبة والمساءلة عن انتھاكاتھ.

 88یود المفروضة علیھالمطلب األول: انتھاكات الحق في حریة التنقل والق

 أوالً. عدد الشكاوى وتوزیعھا الجغرافي
) اّدعاء بانتھاك یتعلق بحق المواطنین في حریة الحركة 30) شكوى تضمنت (30تلقت الھیئة (

) 35) شكوى في قطاع غزة، مقارنة مع (20) شكاوى في الضفة الغربیة، و(10والتنقل، بواقع (
) شكوى في قطاع 21) شكوى في الضفة الغربیة، و(14بواقع (، 2017شكوى تلقتھا الھیئة في العام 

) شكاوى، ویالحظ أن االنخفاض كان في الضفة الغربیة بمقدار 5غزة.  وقد انخفض العدد بمقدار (
 ) شكاوى، وفي قطاع غزة بمقدار شكوى واحدة.4(

 

 2018و 2017): التوزیع الجغرافي لشكاوى الحق في التنقل والسفر للعامین 9الشكل رقم (

 

 ثانیاً. جھات االنتھاك حسب الشكاوى
) جھات مدنیة وأمنیة، 6شكاوى تتعلق بالحق في التنقل والسفر ( بلغ عدد الجھات التي تلقت الھیئة

) جھات أمنیة، وجھة مدنیة واحدة، وفي قطاع غزة جھة 4) جھات في الضفة الغربیة، منھا (5بواقع (
الداخلیة في رام هللا أبرز الجھات التي قدمت ضدھا اّدعاءات بانتھاك أمنیة واحدة.  تصدرت وزارة 

) شكوى، وتوزعت باقي الشكاوى 17حق المواطنین في حریة الحركة والتنقل، حیث تلقت الھیئة (
) شكاوى ضد 3) شكاوى ضد جھاز المخابرات العامة، و(6في الضفة الغربیة على النحو التالي: (

كوى واحدة ضد جھاز االستخبارات العسكریة، وشكوى واحدة ضد جھاز جھاز األمن الوقائي، وش
 المباحث العامة.  وفي قطاع غزة سجلت الھیئة شكویین اثنتین ضد جھاز األمن الداخلي. –الشرطة 

 

  

																																																													
 لم تجِر أي تعدیالت في إطار المتغیرات القانونیة على الصعیدین الدولي والوطني. 88
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الشكل رقم )10(: توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك للحق يف التنقل العام 2018

ثالثاً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

تنوعــت اّدعــاءات انتهــاك الحــق يف حريــة التنقــل بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة.89  ووفقــاً للنظــام املعمــول بــه يف الهيئــة بشــأن 

تصنيــف االنتهــاكات، بــرزت ثالثــة أمنــاط لالنتهــاكات: األول، منــع مواطنــني مــن الحصــول عــىل جــوازات الســفر.  والثــاين، املنــع مــن الســفر 

عــرب املعابــر بــدون أمــر قضــايئ أو ألســباب سياســية.  والثالــث، تقييــد حريــة مواطنــني مــن التنقــل باحتجــاز بطاقــة الهويــة.  كــام رصــدت 

الهيئــة اســتمرار معانــاة املواطنــني يف قطــاع غــزة للســفر عــرب معــرب رفــح الــربي بــني قطــاع غــزة وجمهوريــة مــرص العربيــة.  ورصــدت، 

أيضــاً، فــرض إجــراءات مــن قبــل وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة، تقيــد حريــة التنقــل عــرب معــرب بيــت حانــون عــىل خلفيــة أحــداث أمنيــة 

ــة  ــىل خلفي ــخ 2018/11/12 ع ــه، وبتاري ــد الل ــي الحم ــوزراء رام ــس ال ــب رئي ــري موك ــة تفج ــىل خلفي ــخ 2018/3/26، ع ــة.  فبتاري مختلف

الحــدث األمنــي الــذي وقــع رشق مدينــة خــان يونــس، تــم إغــالق املعــرب ومنــع ســفر املواطنــني باســتثناء الحــاالت اإلنســانية مــن املــرىض 

ــة يف إطــار  ــذ واملناطــق الحدودي ــة املناف ــة عــىل كاف ــزة األمني ــا األجه ــة، تفرضه ــا مؤقت ــا بأنه ــة إجراءاته ــربر وزارة الداخلي ــب.  وت واألجان

متابعــة التحقيقــات باألحــداث األمنيــة املذكــورة.

الشكل رقم )11(: أمناط الشكاوى املتعلّقة بالحق يف حرية التنقل والسفر

89  تورد الهيئة بعضاً من األمثلة عىل االنتهاكات التي تتعلق بحرية التنقل والسفر، وال تدعي أنها وثقت كامل االنتهاكات التي وقعت خالل العام 2018.
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 2018): توزیع الشكاوى حسب جھات االنتھاك للحق في التنقل العام 10الشكل رقم (

 
 الشكاوىثالثاً. أنماط االنتھاكات حسب 

ووفقاً للنظام   89تنوعت اّدعاءات انتھاك الحق في حریة التنقل بحسب الشكاوى التي تلقتھا الھیئة.
المعمول بھ في الھیئة بشأن تصنیف االنتھاكات، برزت ثالثة أنماط لالنتھاكات: األول، منع مواطنین 

اب بدون أمر قضائي أو ألسبمن الحصول على جوازات السفر.  والثاني، المنع من السفر عبر المعابر 
سیاسیة.  والثالث، تقیید حریة مواطنین من التنقل باحتجاز بطاقة الھویة.  كما رصدت الھیئة استمرار 
  معاناة المواطنین في قطاع غزة للسفر عبر معبر رفح البري بین قطاع غزة وجمھوریة مصر العربیة.

في قطاع غزة، تقید حریة التنقل عبر معبر بیت  ورصدت، أیضاً، فرض إجراءات من قبل وزارة الداخلیة
رامي  على خلفیة تفجیر موكب رئیس الوزراء، 26/3/2018حانون على خلفیة أحداث أمنیة مختلفة.  فبتاریخ 

إغالق الحدث األمني الذي وقع شرق مدینة خان یونس، تم على خلفیة  12/11/2018الحمد هللا، وبتاریخ 
باستثناء الحاالت اإلنسانیة من المرضى واألجانب.  وتبرر وزارة الداخلیة  المعبر ومنع سفر المواطنین

بأنھا مؤقتة، تفرضھا األجھزة األمنیة على كافة المنافذ والمناطق الحدودیة في إطار متابعة التحقیقات إجراءاتھا 
 .باألحداث األمنیة المذكورة

 التنقل والسفر أنماط الشكاوى المتعلّقة بالحق في حریة): 11الشكل رقم (

 
 

  

																																																													
 .2018ر، وال تدعي أنھا وثقت كامل االنتھاكات التي وقعت خالل العام تورد الھیئة بعضاً من األمثلة على االنتھاكات التي تتعلق بحریة التنقل والسف 89
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 2018): توزیع الشكاوى حسب جھات االنتھاك للحق في التنقل العام 10الشكل رقم (

 
 الشكاوىثالثاً. أنماط االنتھاكات حسب 

ووفقاً للنظام   89تنوعت اّدعاءات انتھاك الحق في حریة التنقل بحسب الشكاوى التي تلقتھا الھیئة.
المعمول بھ في الھیئة بشأن تصنیف االنتھاكات، برزت ثالثة أنماط لالنتھاكات: األول، منع مواطنین 

اب بدون أمر قضائي أو ألسبمن الحصول على جوازات السفر.  والثاني، المنع من السفر عبر المعابر 
سیاسیة.  والثالث، تقیید حریة مواطنین من التنقل باحتجاز بطاقة الھویة.  كما رصدت الھیئة استمرار 
  معاناة المواطنین في قطاع غزة للسفر عبر معبر رفح البري بین قطاع غزة وجمھوریة مصر العربیة.

في قطاع غزة، تقید حریة التنقل عبر معبر بیت  ورصدت، أیضاً، فرض إجراءات من قبل وزارة الداخلیة
رامي  على خلفیة تفجیر موكب رئیس الوزراء، 26/3/2018حانون على خلفیة أحداث أمنیة مختلفة.  فبتاریخ 

إغالق الحدث األمني الذي وقع شرق مدینة خان یونس، تم على خلفیة  12/11/2018الحمد هللا، وبتاریخ 
باستثناء الحاالت اإلنسانیة من المرضى واألجانب.  وتبرر وزارة الداخلیة  المعبر ومنع سفر المواطنین

بأنھا مؤقتة، تفرضھا األجھزة األمنیة على كافة المنافذ والمناطق الحدودیة في إطار متابعة التحقیقات إجراءاتھا 
 .باألحداث األمنیة المذكورة

 التنقل والسفر أنماط الشكاوى المتعلّقة بالحق في حریة): 11الشكل رقم (
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منع مواطنن من الحصول عى جوازات السفر •

اســتمرت حالــة الــرصاع الســيايس بــني طــريف االنقســام الفلســطيني وألقــت بظاللهــا عــىل واقــع الحــق يف التنقــل والســفر، ويف هــذا 

اإلطــار تلقــت الهيئــة )18( شــكوى ملواطنــني تتعلــق باملنــع مــن إصــدار جــوازات الســفر، منهــا )17( شــكوى ضــد وزارة الداخليــة يف 

الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة ضــد االســتخبارات العســكرية يف الضفــة الغربيــة.  وباملقارنــة مــع )18( شــكوى يف العــام 2017، مل 

يحــدث تغيــري يف عــدد الشــكاوى، علــامً أنــه ال يتــم منــح أي جــواز ســفر ملواطنــي القطــاع قبــل صــدور موافقــة أمنيــة مــن األجهــزة 

األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، مــا يؤّخــر عمليــة إصــدار جــوازات الســفر، التــي تســتغرق أيامــاً عــدة، وأحيانــا أســابيع عــدة، يف حــني أن 

املواطنــني الفلســطينيني املقيمــني يف الضفــة يحصلــون عــىل جــواز الســفر خــالل ســاعات.

وثقــت الهيئــة اّدعــاءات بانتهــاك الحــق يف التنقــل املقدمــة مــن قبــل العديــد مــن الفئــات، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة 

مــن رجــال بالغــني )17( شــكوى، وشــكوى واحــدة جامعيــة لحملــة الجــوازات التــي تعــرف »بالجــوازات املصفــرة«، وعددهــم تقريبــاً 

)1500( مواطــن ومواطنــة ممــن قدمــوا إىل قطــاع غــزة بعــد نشــوء الســلطة، كانــوا يحملــون وثائــق ســفر مرصيــة وأردنيــة وســورية، 

ومل يتــم تجديــد الوثائــق التــي يحملونهــا، وحصلــوا عــىل جــوازات فلســطينية بــدون هويــة »رقــم وطنــي«.  ومنــذ تاريــخ 2018/7/5، 

يتــم منعهــم مــن الســفر عــرب معــرب رفــح لرفــض الســلطات املرصيــة مرورهــم بالجــواز املصفــر، لعــدم وجــود رقــم وطنــي.

ــل الحــق يف املشــاركة  ــر عــدم منــح جــوازات الســفر للمواطنــني إىل جانــب الحــق يف التنقــل والســفر عــىل حقــوق أخــرى مث يؤث

ــم والحــق يف الصحــة. ــة والحــق يف التعلي السياســية، والحــق يف أداء الشــعائر الديني

املنع من السفر عرب املعابر بدون أمر قضايئ أو ألسباب سياسية •

تلقــت الهيئــة )9( شــكاوى تتضمــن اّدعــاءات بانتهــاك املنــع مــن الســفر عــرب املعابــر.  منهــا )7( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة، موزعــة 

بواقــع )4( شــكاوى بــدون أمــر قضــايئ، منهــا )3( شــكاوى ضــد املخابــرات العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ.  و)3( 

شــكاوى عــىل خلفيــة سياســية ضــد جهــاز املخابــرات.  ويف قطــاع غــزة تلقــت الهيئــة شــكويني اثنتــني بــدون أمــر قضــايئ ضــد جهــاز 

األمــن الداخــيل90.  وتنوعــت الفئــات التــي طالهــا هــذا االنتهــاك، وبلــغ عددهــم )9( أشــخاص، بواقــع )8( رجــال، وامــرأة واحــدة.

منع مواطنة من السفر عرب املعابر دون أمر قضايئ

بتاريــخ 2018/10/31، تلقــت الهيئــة شــكوى املواطنــة )ب.أ(، 57 عامــا، مــن مدينــة غــزة، وأفــادت فيهــا بأنهــا بتاريــخ 2018/10/11 أثنــاء 

تواجدهــا يف معــرب رفــح الــربي يف الجانــب الفلســطيني للســفر، مرافقــة البنتهــا لتلقــي العــالج يف األردن، تــم اســتدعاؤها للمقابلــة يف مكتــب 

لألمــن الداخــيل يف املعــرب، وبعــد التحقيــق معهــا تــم إبالغهــا بأنهــا ممنوعــة مــن الســفر، وذلــك بشــكل تعســفي بــدون أمــر قضــايئ، وطلبــوا 

منهــا مراجعــة أمــن املعابــر يف مقــر الجهــاز بغــزة.

تقييد حرية مواطنن من التنقل باحتجاز بطاقات الهوية الشخصية •

تلقــت الهيئــة )3( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة، تتعلــق بقيــام األجهــزة األمنيــة بتقييــد حريــة بعــض املواطنــني يف الحركــة والتنقــل 

والســفر، وذلــك باحتجــاز بطاقــة الهويــة الشــخصية ألســباب تعســفية، وغــري قضائيــة.  وهــي موزعــة إىل شــكويني اثنتــني ضــد جهــاز 

األمــن الوقــايئ، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز الرشطــة – املباحــث العامــة.  وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا النمــط يــؤرش عــىل مزيــد مــن 

التضييــق الــذي متارســه بعــض األجهــزة األمنيــة تجــاه التمتــع بحــق التنقــل والحركــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التضييــق عــىل 

الضحايــا يف قضــاء مصالحهــم ومعامالتهــم املختلفــة، والتــي يلــزم لتســيريها توافــر بطاقــة الهويــة.

تلقــت الهيئــة بتاريــخ 2019/1/24 ردا مــن مكتــب املراقــب العلــم لــوزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة » جــاء فيــه أنــه تــم التحقيــق يف االســباب ملنــع املواطــن خالــد الشــخريت مــن الســفر،   90

وتــم رفــع املنــع وغــادر البــالد.   
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استمرار معاناة املواطنن يف قطاع غزة للسفر عرب معرب رفح الربي •

ــام تشــغيله  ــغ عــدد أي ــربي، فقــد بل ــني الفلســطينيني يف قطــاع غــزة عــرب معــرب رفــح ال ــة التنقــل للمواطن طــرأ تحســن عــىل حري

)196( يومــاً، وأغلــق )172( يومــاً.91  بينــام يف العــام 2017، بلــغ عــدد أيــام تشــغيله )20( يومــاً بشــكل متقطــع، وأغلــق )341( يومــاً.  

ويرجــع ذلــك بشــكل أســايس إىل قيــام الســلطات املرصيــة بفتــح املعــرب بشــكل منتظــم منــذ تاريــخ 2018/7/2 خمســة أيــام أســبوعياً، 

ماعــدا يومــي اإلجــازة الجمعــة والســبت مــن كل أســبوع.  وهــذا بــدوره، وإن ســاهم يف زيــادة أعــداد املســافرين، ومعظمهــم مــن 

الحــاالت اإلنســانية،92 فإنــه مــا زال هنــاك العديــد مــن األزمــات التــي تطــال املســافرين أثنــاء مغادرتهــم قطــاع غــزة، وبخاصــة يف 

ظــل اســتمرار معانــاة املواطنــني أثنــاء عودتهــم إىل قطــاع غــزة، وتحديــداً يف منطقــة اإلســامعيلية )معديــة الفــردان( الجتيــاز قنــاة 

الســويس، وعنــد حاجــز الريســة جنــوب مدينــة العريــش، وداخــل صالــة معــرب رفــح الــربي مــن الجانــب املــرصي.

ــني  ــاع املواطن ــة أوض ــؤولياتها، يف متابع ــام مبس ــة للقي ــر فاعلي ــدور أك ــرة، ب ــطينية بالقاه ــفارة الفلس ــة الس ــت الهيئ ــد طالب وق
ــة.93 ــم والرضوري ــم واحتياجاته ــة متطلباته ــع تلبي ــب م ــا يتناس ــم، مب ــة له ــية الالزم ــات األساس ــم الخدم ــني، وتقدي ــطينيني العالق الفلس

املطلب الثالث: السياسات والتدابري التي اتّخذتها دولة فلسطن لوقف انتهاكات حرية التنقل

مل تتخذ الحكومة أي تدابري أو إجراءات جديدة لحامية الحق يف التنقل.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات حرية التنقل

مل تتلقَّ الهيئة أي ردود من قبل الجهات الرسمية حول السياسات والتدابري التي تم اتخاذها لضامن الحق يف التنقل.

https://moi.gov.ps/home/page_crossings/1 ،املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية-غزة  91

وتشمل حاميل اإلقامات األجنبية واملرىض الذين ال تسمح لهم سلطات االحتالل بالعالج يف مستشفيات الضفة الغربية، وال تتوفر إمكانية لعالجهم يف مستشفيات القطاع، والطالب الدارسني   92

يف الجامعات العربية واألجنبية.  هذا إضافة إىل دخول الفلسطينيني العالقني عىل الحدود مع مرص.

ببيان الهيئة رقم 2018/26 بتاريخ 2028/8/19 يف ظل استمرار أزمة العالقني يف معرب رفح الربي ... الهيئة املستقلة تطالب السلطات املرصية بتسهيل إجراءات عودتهم إىل قطاع غزة.  93
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التوصيات

بنــاًء عــىل مــا تقــدم، فــإن الهيئــة تــورد العديــد مــن التوصيــات لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه، واملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه، علــامً 

أن عــدداً مــن التوصيــات أوردتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا ســابقاً، وتعيــد التأكيــد عليهــا لعــدم اتخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات ملعالجتهــا أو الحــد 

. منها

ــم عــن املناكفــات السياســية، والتوصــل إىل اتفــاق مــع  • ــربي بشــكل دائ ــح ال ــح معــرب رف ــد فت ــاق بتحيي ــام حكومــة الوف رضورة قي

ــاء الســفر، مبــا يحفــظ كرامــة املســافرين ويصــون حقهــم يف التنقــل والســفر. ــني أثن ــاة املواطن ــة لوضــع حــد ملعان الحكومــة املرصي

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بوقــف العمــل بإجــراء الســالمة األمنيــة كــرشط لحصــول ســكان قطــاع غــزة عــىل 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 عــىل جــوازات ســفر يف وقــت معقــول.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بإصــدار التعليــامت لألجهــزة األمنيــة، أو أي جهــة، بعــدم اللجــوء الحتجــاز بطاقــة الهويــة الشــخصية  •

للمواطــن ألي ســبب كان، باعتبارهــا وثيقــة التعريــف بالشــخص حاملهــا، ورضوريــة لضــامن حريــة تنقلــه وقضــاء مصالحــه العامــة 

والخاصــة.

رضورة قيــام حكومــة دولــة فلســطني بالتدخــل لــدى الحكومــة املرصيــة للعمــل عــىل متكــني حملــة الجــوازات املصفــرة »بــدون رقــم  •

وطنــي«، مــن حريــة التنقــل والســفر والعــودة إىل قطــاع غــزة عــرب معــرب رفــح الــربي، إىل أن يتــم إنهــاء إجــراءات مل الشــمل والحصــول 

عــىل رقــم وطنــي.

رضورة قيــام رئيــس دولــة فلســطني، ومجلــس الــوزراء، بإصــدار تعليامتهــام بإلــزام األجهــزة األمنيــة بالتوقــف عــن منــع مواطنــني مــن  •

الســفر دون وجــود قــرار قضــايئ أو ألســباب سياســية، ومتكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم القانونيــة يف التنقــل والســفر.

رضورة اتّخــاذ إجــراءات للمســاءلة واملحاســبة وإجــراء التحقيــق الفــوري، مــن قبــل الجهــات املختصــة وفــق القانــون، يف أي حادثــة  •

أو شــكوى متــس الحــق يف التنقــل، ونــرش نتائــج التحقيــق.
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المبحث الخامس: الحق في حرية الرأي والتعبير
ــك مــن خــالل رصــد املتغــريات يف اإلطــار  ــري، وذل ــرأي والتعب ــة ال ــة الحــق يف حري ــة للمتغــريات يف حال ــاول هــذا املبحــث رصــد الهيئ يتن

القانــوين للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات واإلجــراءات املتخــذة لحاميتــه، إضافــة إىل إجــراءات املحاســبة واملســاءلة عــن 

ــه. انتهاكات

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين للحق يف حريّة الرأي والتعبري

صــدر بتاريــخ 2018/04/29 القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، ونــرش يف العــدد املمتــاز رقــم )16( مــن 

الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 2018/05/03، وهــو نســخة معدلــة للقــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، الــذي 

كانــت للهيئــة حولــه مالحظــات أبرزهــا مــا تضمنــه مــن تجريــم ألفعــال باســتخدام مصطلحــات عامــة وفضفاضــة، كالنظــام العــام، واآلداب 

العامــة، ومنحــه صالحيــات واســعة لســلطات الضبــط القضــايئ والنيابــة العامــة يف الولــوج إىل خصوصيــة املســتخدمني دون وجــود ضامنــات 

حقيقيــة لضــامن عــدم التعســف أو االنحــراف يف اســتعامل الســلطة، ودون إخضــاع هــذه اإلجــراءات إىل رقابــة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة، 

ــة لســلطات الضبــط القضــايئ والنائــب العــام، وقــايض الصلــح -كل حســب اختصاصه-خــالل  ومنحــه صالحيــة حجــب املواقــع اإللكرتوني

أربــع وعرشيــن ســاعة فقــط، ألســباب عامــة وغــري منضبطــة، كاإلرضار بالنظــام العــام، والســلم األهــيل، واآلداب العامــة.  ومــن املالحظــات 
كذلــك تشــديد العقوبــات، بشــكل قــاس ومبالــغ فيــه، قــد تصــل، يف بعــض الحــاالت، إىل األشــغال الشــاقة املؤبــدة.94

ــة الصحافيــني ومؤسســات املجتمــع املــدين بشــأن  اســتجابت الحكومــة إىل عــدد مــن التوصيــات واملالحظــات التــي أثارتهــا الهيئــة ونقاب

القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017، ومنهــا إلغــاء النصــوص املجرّمــة لحريــة الــرأي والتعبــري مبصطلحــات عامــة وفضفاضــة، وتخفيــف 

العقوبــات الجنائيــة بشــكل واضــح، إال أنــه، ويف الوقــت ذاتــه، مــا زالــت تســجل الهيئــة مجموعــة مــن املالحظــات والتحفظــات تضمنتهــا 
مذكــرة قانونيــة نرشتهــا بتاريــخ 2018/5/20 عــىل القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 95.2018

وعــىل صعيــد القوانــني النافــذة، مــا زال قانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن املطبوعــات والنــرش، وينظــم العمــل الصحــايف، مل يجــِر عليــه 

أي تعديــل أو إلغــاء للقيــود التــي يفرضهــا عــىل الحريــات الصحافيــة.  هــذا إضافــة إىل قانــوين العقوبــات األردين رقــم )16( لســنة 1960 

النافــذ يف الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات الفلســطيني، رقــم )74( لســنة 1936، النافــذ يف قطــاع غــزة، وكالهــام ال يختلفــان كثــرياً يف كرة 

القيــود التــي تفرضهــا موادهــام عــىل الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، واتســاع نطــاق التجريــم فيهــام، والتوســع يف محــارصة حــق النقــد، 

باســتخدام العبــارات الغامضــة والفضفاضــة يف نصوصهــام، واملغــاالة يف العقوبــات الســالبة للحريــة.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )57( شــكوى، تضمنــت )61( ادعــاًء بانتهــاك للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، بواقــع )37( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)20( 

شــكوى يف قطــاع غــزة.  وباملقارنــة مــع )67( شــكوى تلقتهــا الهيئــة يف العــام 2017، بواقــع )37( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)30( شــكوى 

يف قطــاع غــزة، فقــد انخفــض العــدد اإلجــاميل مبقــدار )10( شــكاوى، ويالحــظ أن االنخفــاض كان يف قطــاع غــزة، بينــام يف الضفــة الغربيــة 

مل يحــدث تغيــري يف عــدد الشــكاوى، وإن كان هنــاك تغيــري يف طبيعتهــا، حيــث انخفــض عــدد توقيــف الصحافيــني.

94  للمزيد، انظر: التقرير السنوي الثالث والعرشين للعام 2017 الصادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.

http://ichr.ps/ar/1/26 :95  ملزيد من االطالع، انظر: مذكرة الهيئة عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة بيانات ومواقف

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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الشكل رقم )12(: التوزيع الجغرايف لشكاوى الحق يف حرية الرأي والتعبري للعامن 2017 و2018

ثانياً. توزيع الشكاوى حسب جهة االنتهاك

بلــغ عــدد الجهــات التــي تلقــت الهيئــة ضدهــا شــكاوى الحــق يف الــرأي والتعبــري )11( جهــة مدنيــة وأمنيــة، بواقــع )8( جهــات يف الضفــة 

الغربيــة، منهــا )4( جهــات أمنيــة و)4( جهــات مدنيــة، ويف قطــاع غــزة )3( جهــات، منهــا جهتــان أمنيتــان، وجهــة مدنيــة واحــدة، وذلــك 

باملقارنــة مــع )10( جهــات تلقــت الهيئــة شــكاوى ضدهــا يف العــام 2017، بواقــع )6( جهــات يف الضفــة الغربيــة، منهــا )3( جهــات مدنيــة، 

و)3( جهــات أمنيــة، و )4( جهــات أمنيــة يف قطــاع غــزة.  وقــد زاد العــدد اإلجــاميل مبقــدار جهــة واحــدة.  ويالحــظ يف الضفــة الغربيــة أن 

العــدد زاد مبقــدار جهتــني، بينــام يف قطــاع غــزة انخفــض العــدد مبقــدار جهــة واحــدة.

تصــّدر جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة الجهــات التــي وردت عليهــا شــكاوى بشــأن انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، حيــث تلقــت 

الهيئــة )18( شــكوى ضــده.  فيــام توزعــت باقــي الشــكاوى عــىل النحــو التــايل: )8( شــكاوى عــىل وزارة الداخليــة، )6( شــكاوى عــىل جهــاز 

الرشطــة، شــكوى واحــدة عــىل املخابــرات العامــة، وشــكوى واحــدة عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية، وشــكوى واحــدة عــىل النيابــة 

العامــة، وشــكوى واحــدة عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم، وشــكوى واحــدة عــىل جامعــة النجــاح الوطنيــة.

الشكل رقم )13(: توزيع شكاوى حرية الرأي والتعبري حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية
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 2018و 2017): التوزیع الجغرافي لشكاوى الحق في حریة الرأي والتعبیر للعامین 12الشكل رقم (

 
 ثانیاً. توزیع الشكاوى حسب جھة االنتھاك

) جھة مدنیة وأمنیة، 11الرأي والتعبیر ( بلغ عدد الجھات التي تلقت الھیئة ضدھا شكاوى الحق في
) 3) جھات مدنیة، وفي قطاع غزة (4) جھات أمنیة و(4) جھات في الضفة الغربیة، منھا (8بواقع (

) جھات تلقت الھیئة شكاوى 10جھات، منھا جھتان أمنیتان، وجھة مدنیة واحدة، وذلك بالمقارنة مع (
) جھات 3) جھات مدنیة، و(3ضفة الغربیة، منھا () جھات في ال6، بواقع (2017ضدھا في العام 

) جھات أمنیة في قطاع غزة.  وقد زاد العدد اإلجمالي بمقدار جھة واحدة.  ویالحظ في 4أمنیة، و (
 .الضفة الغربیة أن العدد زاد بمقدار جھتین، بینما في قطاع غزة انخفض العدد بمقدار جھة واحدة

الغربیة الجھات التي وردت علیھا شكاوى بشأن انتھاك حریة  تصّدر جھاز األمن الوقائي في الضفة
) شكوى ضده.  فیما توزعت باقي الشكاوى على النحو التالي: 18الرأي والتعبیر، حیث تلقت الھیئة (

) شكاوى على جھاز الشرطة، شكوى واحدة على المخابرات 6) شكاوى على وزارة الداخلیة، (8(
االستخبارات العسكریة، وشكوى واحدة على النیابة العامة، العامة، وشكوى واحدة على جھاز 

 وشكوى واحدة على وزارة التربیة والتعلیم، وشكوى واحدة على جامعة النجاح الوطنیة.

 ): توزیع شكاوى حریة الرأي والتعبیر حسب جھات االنتھاك في الضفة الغربیة13الشكل رقم (

 
 

األمن الداخلي في قطاع غزة، توزعت على النحو التالي: ) شكاوى على جھاز 10كما تلقت الھیئة (
 ) شكاوى ضد جھاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد وزارة اإلعالم.9(
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) جھات أمنیة في قطاع غزة.  وقد زاد العدد اإلجمالي بمقدار جھة واحدة.  ویالحظ في 4أمنیة، و (
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كــام تلقــت الهيئــة )10( شــكاوى عــىل جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة، توزعــت عــىل النحــو التــايل: )9( شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة، 

وشــكوى واحــدة ضــد وزارة اإلعــالم.

الشكل رقم )14(: توزيع شكاوى حرية الرأي والتعبري حسب جهات االنتهاك يف قطاع غزة

ثالثاً. فئات الضحايا حسب الشكاوى

مــة مــن قبــل الصحافيــني/ات، )15( يف الضفــة الغربيــة، كان منهــم )3( صحافيــات،  توزعــت الشــكاوى بحســب الفئــات إىل )24( شــكوى مقدَّ

و)9( يف قطــاع غــزة.

رابعاً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

تنوعــت االنتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة.96  ووفقــاً للنظــام املعمــول بــه يف الهيئــة بشــأن 

تصنيــف االنتهــاكات، بــرزت ثالثــة أمنــاط لالنتهــاكات: األول، يتعلــق باســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي – الفيســبوك.  والثــاين، يتعلــق 

بحريــة الصحافــة واإلعــالم.  الثالــث، يتعلــق بإصــدار البيانــات والتحــدث مــع وســائل اإلعــالم.

الشكل رقم )15(: أمناط الشكاوى املتعلّقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري

96  تورد الهيئة بعضاً من األمثلة عىل االنتهاكات التي تتعلق بحرية الرأي والتعبري، وال تدعي أنها وثّقت كامل االنتهاكات التي وقعت خالل العام 2018.
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 ): توزیع شكاوى حریة الرأي والتعبیر حسب جھات االنتھاك في قطاع غزة14الشكل رقم (

 
 ثالثاً. فئات الضحایا حسب الشكاوى

) في الضفة 15شكوى مقدَّمة من قبل الصحافیین/ات، () 24توزعت الشكاوى بحسب الفئات إلى (
 ) في قطاع غزة.9) صحافیات، و(3الغربیة، كان منھم (

 رابعاً. أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى

ووفقاً للنظام   96تنوعت االنتھاكات للحق في حریة الرأي والتعبیر بحسب الشكاوى التي تلقتھا الھیئة.
المعمول بھ في الھیئة بشأن تصنیف االنتھاكات، برزت ثالثة أنماط لالنتھاكات: األول، یتعلق 

الفیسبوك.  والثاني، یتعلق بحریة الصحافة واإلعالم.  الثالث،  –باستخدام مواقع التواصل االجتماعي 
 یتعلق بإصدار البیانات والتحدث مع وسائل اإلعالم.

 أنماط الشكاوى المتعلّقة بالحق في حریة الرأي والتعبیر): 15الشكل رقم (

 
 الفیسبوك –نتھاكات تتعلق باستخدام مواقع التواصل االجتماعي ا -

) اّدعاًء 33بلغ عدد االّدعاءات باالنتھاكات المتعلقة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي (
من إجمالي اّدعاءات انتھاك حریة الرأي والتعبیر، موزعین إلى:  %54بانتھاك، أي ما نسبتھ 

) انتھاكات في قطاع غزة، 9) منھا لصحافیین، و(5) اّدعاًء بانتھاك في الضفة الغربیة، (24(
) في الضفة 18، منھا (2017) اّدعاًء بانتھاك في العام 35) لصحافیین، وذلك بالمقارنة مع (2(

) في قطاع غزة.  وقد انخفض العدد اإلجمالي بمقدار انتھاكین اثنین.  ویالحظ أن 17الغربیة، و(
اقع و) انتھاكات، بینما في الضفة الغربیة ارتفع العدد ب8االنخفاض كان في قطاع غزة بمقدار (

 ) اّدعاءات بانتھاك.6(

سواء من الصحافیین، أو غیرھم من الناشطین -تعرض المواطنون عبر ھذا النمط من االنتھاك 
إلى االحتجاز التعسفي، ومنھم من تعرض إلى االعتداء  –ومستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

																																																													
 .2018ل العام تورد الھیئة بعضاً من األمثلة على االنتھاكات التي تتعلق بحریة الرأي والتعبیر، وال تدعي أنھا وثّقت كامل االنتھاكات التي وقعت خال 96
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انتهاكات تتعلق باستخدام مواقع التواصل االجتامعي – الفيسبوك •

بلــغ عــدد االّدعــاءات باالنتهــاكات املتعلقــة باســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي )33( اّدعــاًء بانتهــاك، أي مــا نســبته 54% مــن 

إجــاميل اّدعــاءات انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، موزعــني إىل: )24( اّدعــاًء بانتهــاك يف الضفــة الغربيــة، )5( منهــا لصحافيــني، و)9( 

انتهــاكات يف قطــاع غــزة، )2( لصحافيــني، وذلــك باملقارنــة مــع )35( اّدعــاًء بانتهــاك يف العــام 2017، منهــا )18( يف الضفــة الغربيــة، 

و)17( يف قطــاع غــزة.  وقــد انخفــض العــدد اإلجــاميل مبقــدار انتهاكــني اثنــني.  ويالحــظ أن االنخفــاض كان يف قطــاع غــزة مبقــدار )8( 

انتهــاكات، بينــام يف الضفــة الغربيــة ارتفــع العــدد بواقــع )6( اّدعــاءات بانتهــاك.

تعــرض املواطنــون عــرب هــذا النمــط مــن االنتهــاك -ســواء مــن الصحافيــني، أو غريهــم مــن الناشــطني ومســتخدمي مواقــع التواصــل 

ــم  ــدم بعضه ــق، وق ــاء التحقي ــب أثن ــدي أو التعذي ــداء الجس ــرض إىل االعت ــن تع ــم م ــفي، ومنه ــاز التعس ــي– إىل االحتج االجتامع

للمحاكمــة مبوجــب القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة للعــام 2017، املعمــول بــه يف الضفــة الغربيــة قبــل تعديلــه.  وتلقــي 

هــذه اإلجــراءات بظاللهــا الســلبية وتشــكل هاجســاً للعاملــني يف املجــال الصحــايف واإلعالمــي، مــا يحــول دون قيامهــم بنقــل األحــداث 

بــكل حريــة، وذلــك خوفــاً مــن املالحقــة.

احتجاز مواطن عى خلفية استخدام زوجته الصحافية مواقع التواصل االجتامعي– الفيسبوك

بتاريـخ 2018/4/10، تـم احتجـاز املواطـن )ح.أ( مـن قبـل جهـاز األمـن الوقـايئ يف الخليـل سـاعات عـدة، وقد أفاد يف شـكوى تقدم بهـا للهيئة 

بأنـه تـم التحقيـق معـه حول نشـاط زوجتـه الصحافية )ل.خ( عىل الفيسـبوك، وطلبـوا منه الضغط عليها مـن أجل توقيفها عـن الكتابة وإبداء 

رأيهـا، وإال سـوف يتـم تحميله املسـؤولية وتحويـل زوجته إىل النيابة العامة بتهمة شـتم السـلطة.

انتهاكات تتعلق بحرية الصحافة واإلعام •

بلــغ عــدد اّدعــاءات االنتهــاكات التــي تتعلــق بحريــة الصحافــة واإلعــالم، وطالــت صحافيــني وصحافيــات )25( اّدعــاء بانتهــاك؛ أي مــا 

نســبته 41% مــن إجــاميل اّدعــاءات انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبــري، منهــا )13( يف الضفــة الغربيــة، و)12( يف قطــاع غــزة، وباملقارنــة 

مــع )32( انتهــاكاً وثقــت يف العــام 2017، منهــا )19( يف الضفــة الغربيــة، و)13( يف قطــاع غــزة، فقــد انخفــض العــدد اإلجــاميل مبقــدار 

)7( انتهــاكات، ويالحــظ أن االنخفــاض كان مبقــدار )6( انتهــاكات يف الضفــة الغربيــة، وانتهــاك واحــد يف قطــاع غــزة.

انتهاك حرية تأسيس وسائل اإلعام

بتاريـخ 2018/2/18، كان مـن املقـرر اإلعـالن عـن انطالق أول قناة للمرأة الفلسـطينية تحمل اسـم »طيـف«، وتبث من خـالل مواقع التواصل 

االجتامعـي، وبعـد أن قامـت إدارة القنـاة بحجـز قاعة الشـاليهات، وتوزيع الدعوات بعـد الحصول إذن بإقامة الفعالية من قبـل وزارة الداخلية 

يف قطـاع غـزة، فـإن مباحـث أمـن السـياحة أبلغـت إدارة الشـاليهات مبنـع تنفيـذ الفعاليـة، وحـرضت قـوة تابعـة ملباحـث الجـوازات للقاعـة، 

وأغلقـت بوابتهـا الرئيسـة، وأبلغـت طاقـم القنـاة مبنـع الفعاليـة بنـاًء عـىل تعليـامت مـن وزارة اإلعـالم )مكتـب اإلعـالم الحكومـي(، ومنعـت 

املدعويـن مـن الدخـول إىل القاعة.

تقييد حرية عمل طواقم تلفزيون فلسطن يف قطاع غزة •

وثقــت الهيئــة منــع وزارة الداخليــة وأجهزتهــا األمنيــة يف قطــاع غــزة، أكــر مــن مــرة، طاقــم تلفزيــون فلســطني مــن إجــراء املقابــالت 

والتقاريــر التلفزيونيــة مــع املواطنــني.  فبتاريــخ 2018/5/4، أثنــاء قيــام طاقــم مــن تلفزيــون فلســطني، بإجــراء لقــاءات مــع املواطنــني 

ــم مــن  ــع الطاق ــة، مبن ــاز األمــن والحامي ــة، ويعمــل يف جه ــام أحــد األشــخاص مــن وزارة الداخلي ــزة، ق ــة غ ــرص مبدين يف شــارع الن

إعــداد التقريــر التلفزيــوين، ومصــادرة املــادة اإلعالميــة التــي تــم تصويرهــا.  وبتاريــخ 2018/12/15، أثنــاء قيــام طاقــم مــن تلفزيــون 

فلســطني بتصويــر فيلــم وثائقــي يف الشــارع أمــام جمعيــة الهــالل األحمــر يف حــي تــل الهــوا مبدينــة غــزة، قــام عنــرصان مــن جهــاز 

األمــن الداخــيل مبنــع الطاقــم مــن التصويــر، ومصــادرة معــدات التصويــر.  كــام وثقــت الهيئــة بتاريــخ 2018/8/25 اســتدعاء جهــاز 

الرشطــة كالً مــن الصحــايف )ر. ا( مديــر تلفزيــون فلســطني بقطــاع غــزة، والصحــايف )م. ا(، والصحــايف )ي. أ( ويعمــالن يف تلفزيــون 
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فلســطني، للتحقيــق معهــام عــىل خلفيــة التقريــر الــذي بثــه تلفزيــون فلســطني حــول حادثــة االعتــداء عــىل الطفــل )أ. أ( داخــل 

مســجد الشــهيد إســامعيل أبــو شــنب، ومل يتــم احتجازهــام.

انتهاكات تتعلق بإصدار البيانات والتحدث مع وسائل األعام •

وثقــت الهيئــة )3( ادعــاءات بانتهــاك، تتعلــق بإصــدار البيانــات والتحــدث مــع وســائل اإلعــالم يف قطــاع غــزة، أي مــا نســبته 5% مــن 

إجــاميل انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبــري.

احتجاز مواطن عى خلفية إصدار بيان

بتاريـخ 2018/9/6، احتجـز جهـاز الرشطـة يف مدينـة غـزة بنـاء عىل أمر مـن النيابة العسـكرية، ويف مقر األخـرية املواطـن )أ. ع(، رئيس مجلس 

إدارة جمعيـة أسـاتذة جامعـات فلسـطني، وذلك عـىل خلفية بيان أصدرتـه الجمعية تجاه وزارة الداخلية، بسـبب إزالة السـياج الخاص باألرض 

املخصصـة للجمعيـة، مـع العلـم أنه تـم اإلفراج عنه يف اليوم نفسـه.

املطلب الثالث: 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.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

مل تتلقَّ الهيئة أي ردود من قبل الجهات الرسمية حول السياسات والتدابري التي تم اتخاذها لضامن الحق يف حرية الرأي والتعبري.
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التوصيات

بنــاًء عــىل مــا تقــدم لوضــع الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري يف دولــة فلســطني، تــورد الهيئــة بعــض التوصيــات لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه، 

واملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه، مــع العلــم أن بعــض التوصيــات أوردتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا ســابقاً، وتعيــد التأكيــد عليهــا لعــدم 

اتّخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات ملعالجتهــا أو الحــد منهــا.

ويف هــذا املجــال، تجــدد الهيئــة موقفهــا مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكرتونيــة، واالســتجابة الكاملة  •

ملطالبهــا، ومواصلــة العمــل والحــوار للوصــول إىل صيغــة جديــدة تحمــي وال تنتهــك حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية، فعــىل 

الرغــم مــن تقــدم أحــكام القــرار بقانــون الجديــد عــن ســابقه، فإنــه مل يجــِر إحــداث تعديــالت جوهريــة يف النصــوص الناظمــة 

ــة  ــت معظــم إجــراءات مراقب ــام زال ــاة الخاصــة، ف ــة الحي ــة وحرم ــارشة بالحــق يف الخصوصي ــي تتصــل مب ــة االتصــاالت الت ملراقب

االتصــاالت تفتقــد إىل ضامنــات حقيقيــة تــرشف عليهــا محكمــة محايــدة ومســتقلة، كــام إن هنــاك خشــية مــن فتــح البــاب مجــدداً 

ــات  ــوال وكتاب ــال وأق ــم أفع ــول يف تجري ــارية املفع ــات س ــني العقوب ــودة يف قوان ــة املوج ــة والفضفاض ــوص العام ــتغالل النص الس

منشــورة عــىل الشــبكة اإللكرتونيــة، وتدخــل ضمــن مظلــة حريــة الــرأي والتعبــري.

ــني  • ــل قوان ــري؛ مث ــرأي والتعب ــة ال ــوزراء يف الترشيعــات الســارية التــي لهــا عالقــة بحري ــل مجلــس ال رضورة إعــادة النظــر مــن قب

ــي  ــة الت ــات الدولي ــق االتفاقي ــة فلســطني وف ــات دول ــع التزام ــواءم م ــا يت ــا مب ــرش، وتعديله ــات والن ــون املطبوع ــات، وقان العقوب

ــات  ــة عملهــم الصحــايف، واســتبدالها بعقوب ــني عــىل خلفي ــة الحبــس للصحافي ــد إلغــاء عقوب ــا، وعــىل وجــه التحدي انضمــت إليه

ــة. بديل

إىل حــني تعديــل الترشيعــات، مثــة رضورة أال تتوســع الســلطات القضائيــة يف اســتخدام الســلطة التقديريــة بالتوقيــف االحتياطــي،  •

وأن يتــم حــرصه يف الحــاالت االســتثنائية التــي تتضمــن خطــراً محققــاً ال ميكــن مواجهتــه إال بالتوقيــف االحتياطــي، وعــدم اللجــوء 

إليــه كأداة للعقوبــة.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار تعليامتــه للرشطــة واألجهــزة األمنيــة بالتوقــف عن احتجــاز واســتدعاء املواطنــني أو الصحافيني  •

عــىل خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري عــرب وســائل التواصــل االجتامعي، ومامرســة العمــل الصحــايف واإلعالمي.

ــة، بالتوقــف عــن احتجــاز  • ــرات العامــة يف الضفــة الغربي ــه لجهــاز املخاب ــاس بإصــدار تعليامت رضورة تدخــل الرئيــس محمــود عب

ــي،  ــل االجتامع ــائل التواص ــرب وس ــري ع ــرأي والتعب ــة ال ــق يف حري ــة الح ــة مامرس ــىل خلفي ــني ع ــني أو الصحافي ــتدعاء املواطن واس

ــي. ــل الصحــايف واإلعالم ــة العم ومامرس

ــاز األمــن  • ــا، وبخاصــة جه ــة التابعــة له ــزة األمني ــا للرشطــة واألجه ــة يف قطــاع غــزة، بإصــدار تعليامته ــام وزارة الداخلي رضورة قي

الداخــيل، بالتوقــف عــن احتجــاز واســتدعاء املواطنــني أو الصحافيــني عــىل خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري عــرب 

ــات، ومامرســة العمــل الصحــايف واإلعالمــي. وســائل التواصــل االجتامعــي، أو الحديــث عــرب وســائل اإلعــالم، أو إصــدار البيان

ــل  • ــود املفروضــة مــن قب ــة كافــة القي ــة، أو يف قطــاع غــزة، إلزال ــة واإلعــالم؛ ســواء يف الضفــة الغربي رضورة تدخــل وزاريت الداخلي

ــة األحــداث، أو بثهــا، أو تصويرهــا. ــة الصحافيــني يف مامرســة، ســواء تغطي ــة التــي متــس حري األجهــزة األمني

ــه  • ــامح لطواقم ــطني، والس ــون فلس ــىل تلفزي ــة ع ــود املفروض ــة القي ــزة إلزال ــاع غ ــالم يف قط ــة واإلع ــل وزارة الداخلي رضورة تدخ

ــزة. ــة يف قطــاع غ ــل بحري بالعم

ــة  • ــني يف كاف ــة الصحافي ــان، ونقاب ــوق اإلنس ــات حق ــن مؤسس ــتقلة م ــق مس ــان تحقي ــكيل لج ــة بتش ــام وزارة الداخلي رضورة قي

ــزة. ــاع غ ــة أو يف قط ــة الغربي ــواء يف الضف ــا، س ــني بارتكابه ــبة املتورط ــني، ومحاس ــد الصحافي ــاكات ض ــا انته ــت فيه ــي وقع ــاالت الت الح
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المبحث السادس: الحق في التجمع السلمي
ــوين للحــق،  ــار القان ــريات يف اإلط ــن خــالل رصــد املتغ ــك م ــع الســلمي، وذل ــة الحــق يف التجم ــة لحال ــاول هــذا املبحــث رصــد الهيئ يتن

ــه. ــبة ملنتهكي ــاءلة واملحاس ــراءات املس ــة إىل إج ــه، إضاف ــذة لحاميت ــري املتخ ــات والتداب ــه، والسياس ــة ب ــاكات املاس واالنته

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

إن القيــود املفروضــة عــىل الحــق يف التجمــع الســلمي يف القانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، تــؤدي اىل تقييــد 

مامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي، وتتعــارض مــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني، وبخاصــة 
املــادة رقــم )21( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية كــام تخالــف أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني املعــّدل.97

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف التجمع السلمي

أوالً. عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )46( شــكوى متعلقــة باملســاس بالحــق يف التجمــع الســلمي، منهــا )38( شــكوى مــن الضفــة الغربيــة، و)8( شــكاوى مــن 

قطــاع غــزة.  توزعــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة بواقــع )28( شــكوى يف محافظــة رام اللــه والبــرية، و)7( شــكاوى يف 

محافظــة الخليــل، وشــكويني اثنتــني يف محافظــة جنــني، وشــكوى واحــدة يف محافظــة نابلــس.

ــون  ــراد مدني ــزي املــدين والعســكري، وأف ــة بال ــه، قامــت مجموعــة مــن األجهــزة األمني ــة رام الل ــخ 2018/06/13، ويف وســط مدين فبتاري

ــم فــض هــذا التجمــع الســلمي بالقــوة،  ــث ت ــات عــن قطــاع غــزة، حي ــع العقوب ــب برف ــدون القبعــات، بقمــع مســرية ســلمية تطال يرت

ــم احتجــاز عــدد منهــم. ــداء الجســدي واللفظــي، وت ــد مــن املشــاركني واملشــاركات يف هــذه املســرية لالعت وتعــرض العدي

وعــىل خلفيــة ذلــك، أصــدرت الهيئــة بيانــاً صحافيــاً بتاريــخ 2018/06/14، أدانــت فيــه االســتخدام املفــرط للقــوة مــن طــرف أفــراد مــن 

ــم،  ــة بحقه ــات قضائي ــني، ووقــف أي مالحق ــراج الفــوري عــن املعتقل ــا باإلف ــة يف بيانه ــت الهيئ ــة بحــق املشــاركني، وطالب ــزة األمني األجه

ومســاءلة ومحاســبة مــن أعطــى األوامــر وتســبب يف قمــع املتظاهريــن.  ورأت الهيئــة أن مشــاركة أشــخاص ممــن ال ينتمــون إىل أجهــزة 

ــة العامــة مبــارشة  ــة النياب األمــن وال يتمتعــون بصفــة الضبــط القضــايئ يف قمــع املســرية يعــرض الســلم األهــيل للخطــر.  وطالبــت الهيئ

التحقيــق يف هــذه الحادثــة.  فيــام تركــزت جميــع الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــن قطــاع غــزة يف مدينــة غــزة.

بتاريــخ 2018/06/18، ويف ســاحة الرسايــا يف مدينــة غــزة، قــام أفــراد بالــزي املــدين وعنــارص مــن األمــن الداخــيل واملباحــث، باالعتــداء عــىل 

املشــاركني يف الفعاليــة التــي دعــت إليهــا مفوضيــة األرسى واملحرريــن يف قطــاع غــزة تحــت عنــوان »معــاً مــن أجــل إنهــاء االنقســام ووحــدة 

الوطــن وإحقــاق الحقــوق«، حيــث تــم تحطيــم املنصــة وفــض التجمــع الســلمي بالقــوة.

يف أعقــاب ذلــك، أصــدرت الهيئــة بيانــاً صحافيــا أدانــت فيــه االعتــداء عــىل املشــاركني يف هــذا التجمــع الســلمي، وطالبــت الهيئــة الجهــات 

املســؤولة يف قطــاع غــزة باحــرتام حــق املواطنــني يف التجمــع الســلمي والتعبــري عــن الــرأي، كــام طالبــت الهيئــة النيابــة العامــة يف قطــاع 

غــزة بفتــح تحقيــق جنــايئ يف االعتــداء عــىل املتظاهريــن الســلميني واعتــربت الهيئــة أن تدخــل عنــارص بالــزي املــدين يف فــض التجمعــات 

الســلمية ظاهــرة خطــرية تــرض بالســلم األهــيل.

يشــري العــدد اإلجــاميل للشــكاوى إىل انخفــاض يف عــدد اّدعــاءات انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، مقارنــة مــع العــام املــايض 2017 الــذي 

ســجل )53( شــكوى.  ولكــن عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن الضفــة الغربيــة ارتفــع عــىل مــا كان عليــه يف العــام 2017 الــذي ســجلت فيــه 

)16( شــكوى مقابــل )38( شــكوى للعــام 2018، وانخفــض عــدد الشــكاوى يف قطــاع غــزة مــن )37( شــكوى للعــام 2017، إىل )8( شــكاوى 
يف العــام 98.2017

97  تنص املادة )5/26( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل عىل أن »عقد االجتامعات الخاصة دون حضور أفراد الرشطة، وعقد االجتامعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون«.

98  ويعـزى ارتفـاع عـدد الشـكاوى التـي تلقتهـا الهيئـة يف الضفـة الغربيـة إىل حالة الحـراك الجامهريي مبطالبـة الجهات الحكومية املسـؤولة برفـع »العقوبات« عـن قطاع غزة.  

وقـد يُعـزى انخفـاض عـدد الشـكاوى التـي تلقتهـا الهيئـة يف قطـاع غـزة إىل حالـة التضييـق عـىل حريـة التجمـع السـلمي، وعقد االجتامعـات العامة بشـكل عـام هناك.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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ثانياً. أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

وصــل عــدد االدعــاءات بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي إىل )56( اّدعــاًء، )44( ادعــاًء يف الضفــة الغربيــة، و)12( ادعــاًء يف قطــاع غــزة، 

وتنوعــت أمناطهــا الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــا بــني االعتــداء عــىل املشــاركني، وفــّض التجمعــات الســلمية، ومنــع عقــد 

االجتامعــات الســلمية.

فقــد تــم االعتــداء عــىل املشــاركني يف )34( تجمعــاً ســلمياً، منهــا )8( فعاليــات يف قطــاع غــزة، و)22( فعاليــة يف الضفــة الغربيــة.  وتــم فــّض 

)16( تجمعــاً ســلمياً، منهــا )13( تجمعــاً يف الضفــة الغربيــة، و)3( تجمعــات يف قطــاع غــزة، وتــم منــع عقــد أو عرقلــة الوصــول إىل )10( 

تجمعــات ســلمية، منهــا )1( يف قطــاع غــزة، و)9( يف الضفــة الغربيــة.

الشكل رقم )16(: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

ثالثاً. فئات الضحايا حسب الشكاوى

مثـّـل انتهــاك الحــق يف التجّمعــات ذات الخلفيــة السياســية أكــر االنتهــاكات انتشــاراً يف الضفــة الغربيــة، فضمــن )38( شــكوى تلقتهــا الهيئــة 

حــول اّدعــاء بانتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي، كان منهــا )35( ادعــاء بانتهــاك لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً سياســياً.

ــة عــىل عــدد ممــن تجمعــوا ســلمياً بعــد  ــل الصوتي ــل بالــرضب والقناب ــة الخلي ــة يف مدين ــزة األمني ــدت األجه ــخ 2018/12/14، اعت بتاري

خــروج صــالة الجمعــة يف مســجد الحســني بــن طــالل يف مدينــة الخليــل، للخــروج مبســرية انطلقــت مــن مســجد الحســني باتجــاه بــاب 

الزاويــة مبناســبة ذكــرى انطالقــة حركــة حــامس، حيــث قــام عــدد مــن أفــراد األجهــزة األمنيــة باالعتــداء عــىل املشــاركني، ومنعــوا الصحافيــني 

مــن التصويــر.

ــع الســيايس للعــام 2018 أكــر االدعــاءات انتشــاراً يف قطــاع غــزة،  ــع الســلمي عــىل التجمعــات ذات الطاب ــل انتهــاك الحــق يف التجّم مثّ

ــع الســلمي، كان منهــا )7( شــكاوى لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً  فضمــن )8( شــكاوى تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك الحــق يف التجّم

سياســياً.

ــار،  ــر املخت ــارع عم ــاحة( وش ــطني )الس ــدان فلس ــح إىل مي ــة فت ــن حرك ــارص م ــادات وعن ــول قي ــدء وص ــع ب ــخ 2018/12/31، وم فبتاري

مــن مختلــف مناطــق قطــاع غــزة، كان يتواجــد يف املنطقــة ذاتهــا، ســيارات رشطــة، وعنــارص بالــزي املــدين، وآخــرون بالــزي العســكري، 

ويحملــون بنــادق وهــراوات خشــبية، وبعضهــم ملثــم، حيــث بــدأوا بتفريــق املتجمهريــن واالعتــداء عليهــم ومالحقتهــم بالشــوارع الفرعيــة 

إلنهــاء التجمــع الســلمي، ومنــع وصولهــم إىل ســاحة الجنــدي املجهــول.

مــن املالحــظ أن االنتهــاكات الواقعــة عــىل األشــخاص املشــاركني يف التجمعــات الســلمية، مل تخــص فئــة بعينهــا، بحكــم أن هــذه التجمعــات، 

بشــكل عــام، لهــا مطالــب حياتيــة عامــة، باألســاس سياســية أو اقتصاديــة اجتامعيــة، باســتثناء بعــض التجمعــات الســلمية التــي خصــت 
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) شكاوى في 8، إلى (2017) شكوى للعام 37، وانخفض عدد الشكاوى في قطاع غزة من (2018
 2017.98العام 

 ثانیاً. أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى

) ادعاًء في الضفة 44) اّدعاًء، (56إلى ( وصل عدد االدعاءات بانتھاك الحق في التجمع السلمي
) ادعاًء في قطاع غزة، وتنوعت أنماطھا الواردة في الشكاوى التي تلقتھا الھیئة ما بین 12ة، و(الغربی

 االعتداء على المشاركین، وفّض التجمعات السلمیة، ومنع عقد االجتماعات السلمیة.

) 22) فعالیات في قطاع غزة، و(8) تجمعاً سلمیاً، منھا (34فقد تم االعتداء على المشاركین في (
) 3) تجمعاً في الضفة الغربیة، و(13) تجمعاً سلمیاً، منھا (16فعالیة في الضفة الغربیة.  وتم فّض (

) في 1) تجمعات سلمیة، منھا (10تجمعات في قطاع غزة، وتم منع عقد أو عرقلة الوصول إلى (
 ) في الضفة الغربیة.9قطاع غزة، و(

 ): أنماط االنتھاكات حسب الشكاوى16الشكل رقم (

 
 

 ثالثاً. فئات الضحایا حسب الشكاوى

مثّل انتھاك الحق في التجّمعات ذات الخلفیة السیاسیة أكثر االنتھاكات انتشاراً في الضفة الغربیة، 
) ادعاء 35) شكوى تلقتھا الھیئة حول اّدعاء بانتھاك الحق في التجّمع السلمي، كان منھا (38فضمن (

 یاسیاً.بانتھاك لتجمعات سلمیة تحمل طابعاً س

، اعتدت األجھزة األمنیة في مدینة الخلیل بالضرب والقنابل الصوتیة على عدد ممن 14/12/2018بتاریخ 
تجمعوا سلمیاً بعد خروج صالة الجمعة في مسجد الحسین بن طالل في مدینة الخلیل، للخروج بمسیرة انطلقت 

حماس، حیث قام عدد من أفراد األجھزة  من مسجد الحسین باتجاه باب الزاویة بمناسبة ذكرى انطالقة حركة
 األمنیة باالعتداء على المشاركین، ومنعوا الصحافیین من التصویر.

أكثر االدعاءات  2018مثّل انتھاك الحق في التجّمع السلمي على التجمعات ذات الطابع السیاسي للعام 
الحق في التجّمع السلمي، كان ) شكاوى تلقتھا الھیئة حول انتھاك 8انتشاراً في قطاع غزة، فضمن (

 ) شكاوى لتجمعات سلمیة تحمل طابعاً سیاسیاً.7منھا (

، ومع بدء وصول قیادات وعناصر من حركة فتح إلى میدان فلسطین (الساحة) وشارع 31/12/2018فبتاریخ 
 بالزيعمر المختار، من مختلف مناطق قطاع غزة، كان یتواجد في المنطقة ذاتھا، سیارات شرطة، وعناصر 

المدني، وآخرون بالزي العسكري، ویحملون بنادق وھراوات خشبیة، وبعضھم ملثم، حیث بدأوا بتفریق 
المتجمھرین واالعتداء علیھم ومالحقتھم بالشوارع الفرعیة إلنھاء التجمع السلمي، ومنع وصولھم إلى ساحة 

 الجندي المجھول.

شاركین في التجمعات السلمیة، لم تخص فئة من المالحظ أن االنتھاكات الواقعة على األشخاص الم
بعینھا، بحكم أن ھذه التجمعات، بشكل عام، لھا مطالب حیاتیة عامة، باألساس سیاسیة أو اقتصادیة 

																																																													
ویعزى ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتھا الھیئة في الضفة الغربیة إلى حالة الحراك الجماھیري بمطالبة الجھات الحكومیة المسؤولة برفع  98

قطاع غزة إلى حالة التضییق على حریة التجمع  "العقوبات" عن قطاع غزة.  وقد یُعزى انخفاض عدد الشكاوى التي تلقتھا الھیئة في
 السلمي، وعقد االجتماعات العامة بشكل عام ھناك.
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فئــة سياســية بعينهــا، 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 2018، حيــث بلــغ عــدد 

الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة ضــد وزارة الداخليــة )30( شــكوى، يف حــني تلقــت الهيئــة )3( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، وشــكويني 

اثنتــني ضــد جهــاز الرشطــة، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز املخابــرات، وواحــدة ضــد النيابــة العامــة، وواحــدة ضــد املحافظــة.  أمــا يف قطــاع 

ــاز  ــن الداخــيل وجه ــاز األم ــالم واملباحــث الســياحية، و)7( شــكاوى ضــد جه ــة شــكوى واحــدة ضــد وزارة اإلع ــت الهيئ ــد تلق ــزة، فق غ

الرشطــة يف قطــاع غــزة.

الشكل رقم )17(: الشكاوى حسب جهات االنتهاك

املطلب الثالث: 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 

ــني يف  ــني قــوى األمــن والصحافي ــة ب ــم العالق ــالً إرشــادياً لتنظي ــة دلي ــة الحــق يف التجمــع الســلمي، باســتثناء إصــدار وزارة الداخلي لحامي

امليــدان، حيــث جــاء إصــدار هــذا الدليــل بنــاء عــىل توصيــة اللجنــة التــي تــم تشــكيلها َعِقــَب أحــداث مجمــع املحاكــم يف مدينــة البــرية 
بتاريــخ 99.2017/03/12

ويف قطــاع غــزة، مــا زالــت الجهــات املختصــة تفــرض قيــوداً عــىل عقــد االجتامعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة، وتشــرتط حصــول الجهــة 

املنظمــة عــىل إذن مســبق، وهنــاك أوامــر شــفوية ألصحــاب الصــاالت بعــدم حجــز أي قاعــة دون حصــول الجهــة املَُنظمــة عــىل ترخيــص 

مســبق، خالفــاً ألحــكام القانــون رقــم )12( بشــأن االجتامعــات العامــة الــذي ال يشــرتط الحصــول عــىل أي أذونــات أو تراخيــص يف حــال 

تنظيــم االجتــامع يف مــكان مغلــق.

99  بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وعطفاً عىل قرار رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي حمد الله، الصادر بتاريخ 2017/3/13، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف عىل حقيقية ما جرى 

من أحداث يوم األحد املوافق 2017/3/12، يف مدينتي البرية وبيت لحم، حيث ضمت اللجنة يف عضويتها وكيل وزارة الداخلية، ومدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، ونقيب املحامني 

ممثالً عن نقابة املحامني الفلسطينيني، وجاء تشكيل اللجنة -بعد التشاور مع الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، ونقابة املحامني الفلسطينيني- بصيغة عامة دون إلزامها بإجراءات محددة، 

مع منحها االستقاللية وعدم التأثري عليها من أي جهة، وأصدرت لجنة التحقيق تقريرها بتاريخ 2017/3/26.  وأورد تقرير لجنة التحقيق العديد من التوصيات، منها رضورة مراجعة الالئحة 

التنفيذية لقانون االجتامعات العامة، ورضورة إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة األمن باحرتام الصحافيني يف امليدان، وكيفية التعامل معهم، وتسهيل عملهم، وعدم التعرض 

لهم بأي سوء، وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، ونقابة الصحافيني ونقابة املحامني من أجل صياغة مسودة إرشادات ورفعها إىل وزير الداخلية للمصادقة.
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اجتماعیة، باستثناء بعض التجمعات السلمیة التي خصت فئة سیاسیة بعینھا، وبالتالي ال یمكن القول 
ولكن، ومن خالل رصد الھیئة والشكاوى التي تلقتھا، إن ھذه االنتھاكات خصت فئة دون أخرى، 

یمكن القول إن فئة الشباب ھي من أكثر الفئات التي تم االعتداء علیھا أثناء المشاركة في التجمعات 
 السلمیة.

 رابعاً. الشكاوى حسب جھة االنتھاك

مي خالل التجمع السل كانت وزارة الداخلیة في الضفة الغربیة أكثر الجھات الرسمیة انتھاكاً للحق في
) شكوى، في حین 30، حیث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتھا الھیئة ضد وزارة الداخلیة (2018العام 

) شكاوى ضد جھاز األمن الوقائي، وشكویین اثنتین ضد جھاز الشرطة، وشكوى 3تلقت الھیئة (
ظة.  أما في قطاع غزة، واحدة ضد جھاز المخابرات، وواحدة ضد النیابة العامة، وواحدة ضد المحاف

) شكاوى ضد جھاز األمن 7فقد تلقت الھیئة شكوى واحدة ضد وزارة اإلعالم والمباحث السیاحیة، و(
 الداخلي وجھاز الشرطة في قطاع غزة.

 ): الشكاوى حسب جھات االنتھاك17الشكل رقم (

 
 التجّمع السلمي المطلب الثالث: السیاسات والتدابیر واإلجراءات المتّخذة لحمایة الحق في

من خالل متابعات الھیئة، تبین أن الجھات الرسمیة ذات العالقة لم تقم بوضع أي سیاسات، ولم تتخذ 
أي تدابیر أو إجراءات جدیدة لحمایة الحق في التجمع السلمي، باستثناء إصدار وزارة الداخلیة دلیالً 

لى یدان، حیث جاء إصدار ھذا الدلیل بناء عإرشادیاً لتنظیم العالقة بین قوى األمن والصحافیین في الم
 12/03/2017.99توصیة اللجنة التي تم تشكیلھا َعقَِب أحداث مجمع المحاكم في مدینة البیرة بتاریخ 

وفي قطاع غزة، ما زالت الجھات المختصة تفرض قیوداً على عقد االجتماعات العامة في األماكن 
إذن مسبق، وھناك أوامر شفویة ألصحاب الصاالت المغلقة، وتشترط حصول الجھة المنظمة على 

بعدم حجز أي قاعة دون حصول الجھة الُمنَظمة على ترخیص مسبق، خالفاً ألحكام القانون رقم 
) بشأن االجتماعات العامة الذي ال یشترط الحصول على أي أذونات أو تراخیص في حال تنظیم 12(

 االجتماع في مكان مغلق.

 ءلة والمحاسبة عن انتھاكات الحق في التجمع السلميالمطلب الرابع: المسا

 أوالً. المساءلة والمحاسبة اإلداریة

																																																													
، بتشكیل 13/3/2017بتوجیھات من الرئیس محمود عباس، وعطفاً على قرار رئیس الوزراء وزیر الداخلیة الدكتور رامي حمد هللا، الصادر بتاریخ  99

، في مدینتي البیرة وبیت لحم، حیث ضمت اللجنة في عضویتھا 12/3/2017من أحداث یوم األحد الموافق لجنة تحقیق للوقوف على حقیقیة ما جرى 
بعد -للجنة ا وكیل وزارة الداخلیة، ومدیر عام الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، ونقیب المحامین ممثالً عن نقابة المحامین الفلسطینیین، وجاء تشكیل

بصیغة عامة دون إلزامھا بإجراءات محددة، مع منحھا االستقاللیة وعدم  -لحقوق اإلنسان، ونقابة المحامین الفلسطینیینالتشاور مع الھیئة المستقلة 
.  وأورد تقریر لجنة التحقیق العدید من التوصیات، منھا ضرورة 26/3/2017التأثیر علیھا من أي جھة، وأصدرت لجنة التحقیق تقریرھا بتاریخ 

فیذیة لقانون االجتماعات العامة، وضرورة إصدار تعمیم فوري وواضح لكافة منتسبي أجھزة األمن باحترام الصحافیین في المیدان، مراجعة الالئحة التن
بة الصحافیین اوكیفیة التعامل معھم، وتسھیل عملھم، وعدم التعرض لھم بأي سوء، وتشكیل لجنة من وزارة الداخلیة والھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، ونق

 ونقابة المحامین من أجل صیاغة مسودة إرشادات ورفعھا إلى وزیر الداخلیة للمصادقة.
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املطلب الرابع: 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 عــىل 

آليــات املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف التجمــع 

الســلمي.

تلقــت الهيئــة رداً مــن ِقبــل جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة، جــاء فيــه أن الجهــاز مل يُخضــع أحــداً مــن عنــارصه إلجــراءات 

املســاءلة اإلداريــة.100  كــام تلقــت الهيئــة رداً عامــاً مــن جهــاز األمــن الوقــايئ، خــال مــن أي معلومــة توضــح إذا مــا كان الجهــاز قــد أخضــع 
ــاً مــن أفــراده إىل إجــراءات املحاســبة واملســاءلة اإلداريــة عــىل انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، أو غــريه مــن الحقــوق.101 أيَّ

ومل تتلــقَّ الهيئــة أي ردود أخــرى عــن املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة عــن انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي؛ ســواء مــن وزارة الداخليــة، أو 

مــن جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربيــة،102 كــام إنهــا مل تتلــقَّ ردوداً مــن جهــاز الرشطــة العامــة، أو غريهــا مــن األجهــزة األمنيــة يف قطــاع 

غــزة.

إن ضعــف تجــاوب األجهــزة األمنيــة مــع مراســالت الهيئــة املتعلقــة بإجــراءات املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة بحــق انتهــاكات أفرادهــا للحــق 

يف التجمــع الســلمي، قــد يكــون مــؤرشاً عــىل اعتبــار أن إجــراءات املحاســبة اإلداريــة الداخليــة شــأن خــاص بهــذه األجهــزة يتمتــع بالصفــة 

»األمنيــة أو الرسيــة«، أو قــد يكــون مــؤرشاً عــىل التقصــري يف اتّخــاذ إجــراءات إداريــة تحــد مــن هــذه االنتهــاكات، وترفــع مــن مســتوى 

املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن عــدد حــاالت االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي، 

ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية.

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، ومل تتلــق الهيئــة ردوداً عــىل مراســلتها مــن أي جهــة رســمية حــول إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي اتخــذت بحــق العنــارص 

األمنيــة املدعــى بارتكابهــا انتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي.

100  رسالة جهاز املخابرات العامة الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2018/01/22.

101  رسالة جهاز األمن الوقايئ الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2018/12/26.

102  بعد االعتداءات التي متت عىل املشاركني يف الحراك املطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، التقت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ممثلة مبديرها العام الدكتور عامر الدويك برئيس الوزراء/ 

وزير الداخلية، الذي أكد خالل االجتامع بأن هذه االعتداءات لن تتكرر، ولكن دون أن يذكر إجراءات أو تدابري محددة.  وخالل هذا االجتامع، أبلََغ رئيس الوزراء الهيئة بأنه تم اتخاذ إجراءات 

بحق ثالثة من أفراد األجهزة األمنية قاموا بنرش كتابات مسيئة عرب وسائل التواصل االجتامعي بحق املشاركات يف حراك وقف العقوبات عن قطاع غزة، دون تحديد لطبيعة هذه اإلجراءات.
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التوصيات

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:

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بتنظيــم الحــق يف التجمــع الســلمي،  •

مبــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، وتعديــل أو إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع الحــق يف التجمــع الســلمي الــواردة يف قانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة 

الغربيــة، وقانــون العقوبــات الســاري يف قطــاع غــزة.

رضورة التــزام األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، الــذي يقــرص  •

التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة، مــع رضورة التأكيــد عــىل حظــر قيــام منتســبي األجهــزة األمنيــة، بلباســهم املــدين، 

مبهــامت ذات طابــع عمليــايت يف فــض التجمعــات الســلمية.

رضورة التــزام األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، وتوقفهــا عــن  •

ــم االجتامعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة. التدخــل يف تنظي

ــق يف  • ــس الح ــة مت ــون، يف أي حادث ــق القان ــة وف ــات املختص ــي الجه ــاء، وه ــة والقض ــة العام ــل النياب ــن قب ــوري، م ــق الف التحقي

التجمــع الســلمي، يف دولــة فلســطني، ونــرش نتائــج التحقيــق عــىل املــأل، ومحاســبة مــن تثبــت إدانتــه يف االعتــداء عــىل املشــاركني 

ــاً للتعليــامت. يف التجمعــات الســلمية، أو اســتخدام القــوة املفرطــة خالف
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المبحث السابع: الحق في تكوين الجمعيات
يرصــد هــذا املبحــث حالــة الحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات يف فلســطني، وذلــك برصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار القانــوين الناظــم 

للحــق، والقيــود املفروضــة عــىل إنشــاء الجمعيــات والنقابــات ومامرســتها لنشــاطها وتلقيهــا للتمويــل 

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الوطني الناظم للحق يف تكوين الجمعيات

أعــّد مجلــس الــوزراء مــرشوع قــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، حيــث 

ــري  ــرشكات غ ــة وال ــامت األهلي ــىل املنظ ــيطرتها ع ــكام س ــة إلح ــلطة التنفيذي ــتمرة للس ــاوالت مس ــل مح ــون يف ظ ــرار بقان ــذا الق ــأيت ه ي

ــة  الربحيــة يف آٍن واحــد، إذ يهــدد مــرشوع القــرار بقانــون اســتدامة عمــل املنظــامت األهليــة مــن خــالل تقييــد متلكهــا لألمــوال املنقول

وغــري املنقولــة، وكذلــك مــن خــالل منــح الســلطة التنفيذيــة صالحيــة بيــع األمــوال غــري املنقولــة للمنظــامت األهليــة يف املــزاد العلنــي، 

حــال مل تقــم باســتغاللها خــالل ثــالث ســنوات، مبــا مــن شــأنه أن يلحــق أرضاراً فادحــة باملنظــامت األهليــة، ويهــدد اســتدامة عملهــا. ومينــح 

املــرشوع وزارة الداخليــة صالحيــات واســعة للهيمنــة عــىل املنظــامت األهليــة باشــرتاط أن تجــري انتخابــات مجلــس إدارتهــا، تحــت إرشاف 

وزارة الداخليــة، وبالتــايل فــإن مــرشوع القــرار بقانــون مينــح وزارة الداخليــة ســيطرة كبــرية عــىل أداء املنظــامت األهليــة، خالفــاً ألحــكام 

القانــون األســايس والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التــي أكــدت عــىل وجــوب احــرتام وكفالــة الحــق يف حريــة تكويــن 

ــوزراء، يف لقــاء جمعــه مــع ممثــيل  ــة مامرســة أنشــطتها دون تدخــل. وعــىل الرغــم مــن أن رئيــس مجلــس ال ــة، وحري املنظــامت األهلي

الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، وعــدد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين، قــد وعــد بعــدم إدخــال أي تعديــالت عــىل قانــون ســنة 2000 

دون التشــاور املناســب مــع املجتمــع املــدين، فــإن وجــود هــذه املســودة، ومــا ورد فيهــا مــن نصــوص، يشــري إىل توجهــات موجــودة لــدى 

أطــراف يف داخــل الســلطة التنفيذيــة.

وقــد أصــدر االئتــالف األهــيل للرقابــة عــىل العمليــة الترشيعيــة،103 ورقــة موقــف حــول ذلــك املــرشوع، أوضــح مــن خالهــا أبــرز املعيقــات 

ــة رقــم )1( لســنة  ــات األهلي ــة والهيئ ــات الخريي ــون الجمعي ــة، والتــي تشــكل انتهــاكاً لقان ــات األهلي ــود التــي تهــدد عمــل الجمعي والقي

2000.  واســتمر عــدم اعتــامد مــرشوع قــرار بقانــون بشــأن النقابــات، عــىل الرغــم مــن تقدميــة ملجلــس الــوزراء منــذ تاريــخ 2017/1/17.

املطلب الثاين: معطيات حول واقع الجمعيات الخريية واألهلية

تفيــد املعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة بصفتهــا الجهــة املختصــة بــاإلرشاف عــىل الجمعيــات الخرييــة واألهليــة، بوجــود )3138( 

جمعيــة أهليــة مســجلة يف الضفــة الغربيــة حتــى نهايــة العــام 2018، )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 يف الضفــة الغربيــة.

ووفقــاً لــوزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة، يوجــد )844( جمعيــة أهليــة مســجلة يف قطــاع غــزة حتــى نهايــة العــام 2018، منهــا )89( جمعيــة 

أجنبيــة، و)22( فروعــاً لجمعيــات مــن الضفــة الغربيــة، وقــد تــم تقديــم )24( طلــب تســجيل، تــم قبــول )22( طلبــاً، ورفــض طلبــني خــالل 

العــام 2018، مــع تأكيــد وزارة الداخليــة أن رفــض تســجيل الجمعيــات يــأيت غالبــاً ألســباب فنيــة تتعلــق بشــكل أســايس بعــدم اكتــامل وثائق 

طلبــات التســجيل، وذلــك عــىل الرغــم مــن وجــود منــوذج موحــد لتســجيل الجمعيــات يف مختلــف مديريــات وزارة الداخليــة يف محافظــات 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعــىل الرغــم مــن وجــود دليــل موحــد للمســتخدمني يف هــذا املجــال.  كــام تشــري بيانــات وزارة الداخليــة يف 

غــزة إىل قيامهــا بحــل ثــالث جمعيــات خــالل هــذا العــام، بســبب مخالفــة أعضائهــا للنظــام األســايس للجمعيــة.104  ويف مقابــل ذلــك، تلقــت 

الهيئــة، خــالل هــذا العــام، شــكوى واحــدة يف الضفــة الغربيــة، حــول منــع وزارة الداخليــة منــح موافقــة لتشــكيل جمعيــة »متكــني«، وهــي 

جمعيــة خرييــة لتمكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع، وذلــك بســبب وجــود أشــخاص مــن ضمــن األعضــاء غــري موافــق عليهــم مــن 

الجهــات األمنيــة.

103  انظر ورقة املوقف الصادرة عن االئتالف األهيل للرقابة عىل العملية الترشيعية الصادرة بتاريخ 2018/1/2.

104  مقابلة باحث الهيئة مع السيد مصطفى األغا، نائب مدير عام املنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية يف غزة، بتاريخ 2019/1/22.
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املطلب الثالث: القيود املفروضة عى الحق يف تكوين الجمعيات

استمر إخضاع طلبات تسجيل الجمعيات للفحص األمني من قبل األجهزة األمنية، يف إجراء مل ينص عليه قانون الجمعيات والئحته التنفيذية، 

كام إنه يشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء رشط السالمة األمنية، ومخالفة لحكم املحكمة العليا يف قضية املوظفني العموميني سنة 

2012، الذي اعترب رشط السالمة األمنية مخالفة للقانون األسايس.

واستمر كذلك، إخضاع التحويالت املالية الخارجية الصادرة عن الجمعيات ملوافقة وزارة الداخلية، أما التحويالت من الخارج إىل الداخل، فإنها 

بحسب إفادة وزارة الداخلية ال تتطلب املوافقة املسبقة، وذلك بخالف الرشكات غري الربحية، ومن ضمنها املنظامت األهلية العاملة يف مجال 

حقوق اإلنسان يف قطاع غزة، حيث استمر إخضاع متويل هذه املنظامت للموافقة املسبقة من مجلس الوزراء، ما يشكل تقييداً قاسياً للحق 

يف تكوين الجمعيات والنقابات، وبخاصة أن متويل الجمعيات، كام أشار إليه املقرر الخاص املعني بأوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان، ميثل 

عنرصاً أصيالً يف الحق يف حرية التجمع وضامن حرية عمل منظامت املجتمع املدين، ومؤكداً عىل أن مسألة متويل الجمعيات، تعد أمراً أساسياً 

للتمتع بالحق يف تكوين الجمعيات، كام أكد عىل أنه، ويف إطار اإلصالحات الدميقراطية الجارية يف بلدان عديدة يف العامل، واملناقشات املتعلقة 

بأجندة أهداف التنمية 2030، فإنه من واجب الدول أن تعمل عىل تيسري، وليس تقييد، حصول الجمعيات عىل التمويل، مبا يف ذلك التمويل 

من مصادر أجنبية، وذلك حتى تتمكن من أن تشارك فعلياً يف العملية الدميقراطية، ويف عملية التنمية.

ويف قطاع غزة، وعىل الرغم من عملية املصالحة الفلسطينية، وتويل حكومة الوفاق مسؤولياتها هناك، فقد استمر العمل بقرار وزير الداخلية 

السابق يف الحكومة املقالة يف غزة، الذي مينع جميع املوظفني املدنيني »املستنكفني« من االنتساب إىل الجمعيات العمومية يف الجمعيات 

الخريية والهيئات األهلية، أو العمل كموظفني فيها، أو أعضاء يف مجلس اإلدارة، وال يتم اعتامد أي مجلس إدارة للجمعيات املذكورة حال 

وجود أيٍّ من املوظفني املستنكفني بني أعضائه، ما يشكل تقييداً شديداً للحق يف تكوين الجمعيات واالنضامم إليها.  أيضاً، استمرت عملية 

فرض القيود الشديدة عىل الحسابات البنكية، حيث ال تستطيع أي جمعية يف قطاع غزة حالياً فتح أي حساب بني خاص بها، حتى الحسابات 
البنكية الحالية تواجه التجميد بسبب القيود الخارجية عىل قطاع غزة.105

كام إن بعض البنوك الفلسطينية متارس رقابة ذاتية صارمة، وترفض يف كثري من الحاالت عمل تحويالت مالية من الضفة الغربية إىل قطاع غزة، 

حتى بالنسبة ملؤسسات وجمعيات كبرية ومعروفة ومسجلة.

105  مقابلة باحث الهيئة مع السيد مصطفى األغا، نائب مدير عام املنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية يف غزة، )مرجع سابق(.
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التوصيات

إعادة النظر يف املهام املسندة لوزارة الداخلية، تجاه الجمعيات والهيئات األهلية، والقيود اإلضافية التي تفرضها عىل أنشطة الجمعيات  •

والهيئات األهلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

مجلس الوزراء: عدم إقرار مرشوع القرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000، النتهاكه  •

أحكام القانون األسايس والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملعايري الدولية ذات الصلة التي تكفل الحق يف حرية تكوين 

الجمعيات وحرية أنشطتها، وانتفاء الحاجة والرضورة إلقرار ذلك القانون.

وتؤكد الهيئة عىل توصياتها السابقة الواردة يف تقريرها السنوي )الثالث والعرشين(، التي استمرت دون اتخاذ أي تدابري أو إجراءات ملعالجتها 

أو الحد منها، وهي كااليت:

رضورة إصدار قانون التنظيم النقايب، مبا يضمن إعامل هذا الحق، وذلك بعد طرح مرشوع قرار بقانون التنظيم النقايب لنقاش نقايب  •

ومجتمعي واسع.

إلغاء املادة )4( من قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2015 بنظام معدل لنظام الرشكات غري الربحية رقم )3( لسنة 2007، التي تخضع  •

متويل الرشكات غري الربحية، ومن ضمنها املنظامت األهلية، للموافقة املسبقة من مجلس الوزراء، ما يؤثر عىل مامرسة هذه املنظامت 

ألنشطتها بحرية، ودون تدخل السلطة التنفيذية.

توقف وزارة الداخلية عن العمل بالفحص األمني كرشط لتسجيل الجمعيات الخريية، باعتباره رشطاً غري قانوين، ويفرض قيوداً غري مربرة  •

عىل الحق يف تكوين الجمعيات والنقابات.
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المبحث الثامن: الحق في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

يرصــد هــذا املطلــب املتغــري يف الحــق يف املشــاركة السياســية وتقلــد الوظائــف العامــة يف دولــة فلســطني، وذلــك مــن خــالل بيــان املتغــريات 

يف االلتزامــات الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي قــام بهــا 

أصحــاب الواجــب، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة عــن االنتهاكات.

ــل املســاعد،  ــل، والوكي ــا، التــي تشــمل الوكي ــة العلي ــم أداء خاصــة مبوظفــي الفئ ــوان املوظفــني باســتحداث واعتــامد منــاذج تقيي ــام دي ق

واملديــر العــام،106 بعــد أن مّتــت مناقشــتها مــع ممثلــني عــن غالبيــة الدوائــر الحكوميــة يف ورشــة خاصــة بهــذا الشــأن.  وعمــل الديــوان عــىل 

نــرش هــذه النــامذج يف الجريــدة الرســمية، حيــث تــم تعميمهــا عــىل كافــة الدوائــر الحكوميــة يف قطــاع الخدمــة املدنيــة؛ للبــدء بتقييــم 

موظفــي الفئــة العليــا، بنــاًء عــىل النــامذج املقــرة للعــام 2018، كــام أعــدَّ دليــالً لتقييــم األداء الوظيفــي خاصــاً بتلــك الفئــات.  فيــام اســتمر 

عــدم إعــادة تنظيــم رشوط وإجــراءات التعيــني، الخاصــة بالفئــات العليــا للموظفــني، عــىل أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص، وعــدم التمييــز، 

ــات التعيــني مــن رشوط  ــا يف عملي ــة باســتثناء الفئــات العلي بحيــث تشــمل فئــات املوظفــني كافــة، حيــث اســتمر قانــون الخدمــة املدني

املســابقة واإلعــالن، التــي يخضــع لهــا باقــي املوظفــني العمومــني يف الدرجــات الوظيفيــة األخــرى كافــة.

تنظــر الهيئــة إىل اســتحداث ديــوان املوظفــني نظــام الرتقيــة والتقييــم ملوظفــي الفئــات العليــا، واعتــامد تطبيقــه خــالل العــام 2018، بأنــه 

تطــور مهــم، ســينعكس باإليجــاب عــىل أداء الوظيفــة العموميــة وعــدم التمييــز بــني املوظفــني يف الرتقيــة والتقييــم، مبــا يعــزز الشــفافية 

ــا مــن  ــات العلي ــه إلغــاء اســتثناء الفئ ــة، إال أنهــا تعتــربه إجــراء غــري كاٍف لعــدم تضمن ــات الوظيفــة العمومي ــام مبتطلب ــة للقي واملوضوعي

إجــراءات التعيــني واملســابقة واإلعــالن، وعــدم النــص عليــه يف قانــون الخدمــة املدنيــة، باعتبــاره أحــد العيــوب التــي يجــب تعديلهــا، مبــا 

تشــكله مــن مخالفــة ملبــدأ املســاواة املكفــول يف القانــون األســايس وااللتزامــات القانونيــة املرتتبــة عــىل انضــامم فســطني للعهــد الــدويل 

الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

أوالً. استمرار خصم رواتب املوظفن العمومين »املستنكفن« يف قطاع غزة

ــوزراء الصــادر بتاريــخ 2017/4/4، القــايض بحســم خصومــات يف رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع  اســتمر تطبيــق قــرار مجلــس ال

غــزة، بنســبة تــرتاوح مــا بــني 30% إىل 50%، ووفــق مــا رصدتــه الهيئــة، فــإن هــذه الخصومــات قامــت عــىل أســاس رصف الراتــب األســايس 

ــم تبنــي  ــذي ت ــوين ال ــان الســند القان ــك دون بي ــة والعــالوات األخــرى، وذل ــة، واســتبعاد عــالوات املهن للموظفــني يف املحافظــات الجنوبي
القــرار مبوجبــه.107

فيــام رصــدت الهيئــة بتاريــخ 2018/4/9، عــدم رصف وزارة املاليــة رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة أســوة باملوظفــني العموميــني 

يف الضفــة الغربيــة عــن راتــب شــهر 2018/3، ووفقــاً لبيــان صــادر عــن وزارة املاليــة بتاريــخ 2018/4/10، أوضحــت فيــه أن عــدم رصف 

ــني  ــب املوظف ــادة رصف روات ــل متــت إع ــوزارة عــىل تجــاوزه، وبالفع ــل ال ــي، تعم ــل فن ــن خل ــج ع ــزة نات ــني يف قطــاع غ ــب املوظف روات

العموميــني التــي مل يتــم رصفهــا يف قطــاع غــزة يف راتــب شــهر 2018/5.

إن االنتهــاك املســتمر القائــم عــىل تطبيــق قــرار الخصومــات املذكــور، وعــدم رصف رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة بشــكل 

منتظــم ودوري، ينضــوي عــىل متييــز واضــح بــني املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة واملوظفــني العموميــني يف الضفــة الغربيــة، إضافــة إىل 

انعكاســه عــىل تــدين منظومــة حقــوق اإلنســان التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املوظفــون وعائالتهــم، وتتجــاوز تلــك اآلثــار والتبعــات لتصــل 

إىل قطاعــات واســعة اجتامعيــة واقتصاديــة.

106  انظــر قــرار رقــم )2( لســنة 2018، الخــاص باعتــامد منــاذج تقييــم األداء الوظيفــي ملوظفــي الفئــة العليــا )الوكيــل، والوكيــل املســاعد، واملديــر العــام(، املنشــور بتاريــخ 2018/7/26، يف 

ــدد )145(. ــع الفلســطينية الع ــدة الوقائ جري

107  انظر: فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الثالث والعرشين.
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ثانياً. خصم رواتب األرسى واملحررين يف قطاع غزة

رصــدت الهيئــة قيــام وزارة املاليــة، بدايــة مــن شــهر أيار/مايــو 2018 بخصــم 50% مــن رواتــب األرسى واملحرريــن يف قطــاع غــزة، وذلــك 

يف إطــار اإلجــراءات التــي اتّخذتهــا الحكومــة الفلســطينية عــىل جميــع املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة، حيــث قامــت الهيئــة بتاريــخ 

2018/8/15، مبخاطبــة الرئيــس الفلســطيني، تطالبــه باإليعــاز لــوزارة املاليــة، بإعــادة رصف الرواتــب واملســتحقات املاليــة الخاصــة بــاألرسى 

واملحرريــن يف قطــاع غــزة كاملــة، وعــدم املســاس بالحقــوق املاليــة املكفولــة لهــم، مبــا يضمــن متكينهــم مــن تلبيــة متطلباتهــم واحتياجــات 

أرسهــم وعائالتهــم، وتعزيــز صمودهــم، إعــامالً وتطبيقــاً لســيادة القانــون.

ثالثاً. انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف

تلقــت الهيئــة )9( شــكاوى حــول انتهــاك مبــدأ التنافــس النزيــه؛ جميعهــا يف الضفــة الغربيــة، فيــام مل تتلــقَّ أيَّ شــكوى يف قطــاع غــزة، 

يدعــي فيهــا املواطنــون بانتهــاك التنافــس النزيــه يف التوظيــف.  إذ إن عمليــة التنافــس املبنيــة عــىل رشط املســابقة للتعيــني يف الوظيفــة 

العموميــة قــد يشــوبها بعــض االنتهــاكات فيــام يتعلــق بالتمييــز يف تــويل الوظيفــة العموميــة العتبــارات مختلفــة، كالتمييــز بســبب االنتــامء 

ــة  ــة املدني ــون الخدم ــطيني، وقان ــايس الفلس ــون األس ــة للقان ــا مخالف ــد يف مجمله ــي تع ــوبية، الت ــطة واملحس ــبب الواس ــيايس، أو بس الس

املتعلــق بالوظيفــة العموميــة، فيــام تلقــت الهيئــة خــالل العــام 2017، )13( شــكوى حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة، بواقــع 

)10( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة، و)3( شــكاوى يف قطــاع غــزة، ويــؤرش انخفــاض عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2018 

عــن العــام الســابق، عــىل تفعيــل اإلجــراءات الرســمية املتعلقــة بالرقابــة عــىل أوضــاع الوظيفــة العموميــة، وتفعيــل تدابــري جديــدة، تضبــط 

املعايــري والــرشوط القانونيــة يف التعيــني يف الوظائــف العامــة.  وعــدم تلقــى الهيئــة شــكاوى حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة 

يف قطــاع غــزة، يعــود، بشــكل أســايس، إىل تجميــد إجــراءات تعيــني موظفــني جــدد يف قطــاع غــزة، بالنظــر إىل تجميــد عمــل اللجنــة اإلداريــة 

القانونيــة الخاصــة بتســوية أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة الســابقة، ضمــن الهيــاكل اإلداريــة والقانونيــة للموظفــني العموميــني التابعــني 

لألجهــزة الرســمية لدولــة فلســطني، التــي شــكلتها حكومــة الوفــاق يف العــام الســابق،108 وتوقــف عمليــة التعيــني يف الوظائــف العامــة يف 

قطــاع غــزة.

رابعاً. وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية

تلقــت الهيئــة )168( شــكوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة(، منهــا )142( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)26( 

شــكوى يف قطــاع غــزة.  وتركــز أكــرب عــدد مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة عــىل وزاريت الرتبيــة والتعليــم، والصحــة.  

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد تركــز عــىل وزارة املاليــة، مــا قــد يشــري إىل اســتمرار ضعــف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف الضفــة الغربيــة، يف تقديــم 

املعلومــات الرضوريــة املتعلقــة بحقــوق املوظــف العــام، إضافــة إىل عــدم الــرد عــىل الشــكاوى والتظلــامت التــي قــد تشــري إىل ضعــف 

املســاءلة، التــي مــن أهدافهــا الوقــوف عــىل القصــور والعمــل عــىل تصويبــه، كــام تســبب إحالــة موظفــني يعملــون يف وزارة الصحــة إىل 

التقاعــد املبكــر اإلجبــاري، إىل زيــادة أعــداد الشــكاوى عــىل وزارة الصحــة.  ويشــري ارتفــاع عــدد الشــكاوى يف قطــاع غــزة، الــواردة عــىل 

وزارة املاليــة، إىل عــدم اســتجابة وزارة املاليــة للمطالــب واالســتحقاقات املاليــة للموظفــني، الناتجــة عــن عــدم وجــود آليــة تواصــل واضحــة 

يســتطيع مــن خاللهــا املوظــف التواصــل مــع الــوزارة.

وتســجل الهيئــة ارتفــاع مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة( يف العــام 2018، مقارنــة بالشــكاوى 

التــي تلقتهــا يف العــام 2017 التــي وصلــت )91( شــكوى تتعلــق بهــذا االنتهــاك، )76( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، و)15( شــكوى يف 

قطــاع غــزة.  وهــذا، بــدوره، يعــد تراجعــاً يف هــذا االنتهــاك عــن العــام املــايض الــذي الحظــت فيــه الهيئــة التــزام ديــوان املوظفــني ووزارة 

املاليــة باإلجــراءات القانونيــة يف هــذا الصــدد وفقــاً ملالحظــات الهيئــة ومتابعاتهــا حــول شــكاوى املنازعــات اإلداريــة.

108  انظر السياسات والتدابري واإلجراءات املتّخذة لحامية الحق يف تقلد الوظائف العامة، يف فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الثالث والعرشين )مرجع سابق(.
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خامساً. عدم االلتزام باملعايري القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية

تلقــت الهيئــة )16( شــكوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة )الفصــل التعســفي(، ودون االلتــزام باملعايــري القانونيــة لتوقيــف أو فصــل 

أو عــزل املوظــف العــام، )12( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، و)4( شــكاوى يف قطــاع غــزة، و)7( شــكاوى منهــم تتعلــق بعــدم اتبــاع 

اإلجــراءات القانونيــة بتوقيــف املوظفــني العمومــني، أو فصلهــم، أو عزلهــم.

وتســجل الهيئــة ارتفــاع عــدد شــكاوى الفصــل التعســفي مقارنــة بالعــام الســابق، التــي بلغــت )15( شــكوى لهــذا االنتهــاك، ويشــري ذلــك 

إىل عــدم اتخــاذ الحكومــة الفلســطينية تدابــري جديــة مــن شــأنها الحــد مــن تلــك االنتهــاكات، حيــث رصــدت الهيئــة )4( شــكاوى تتعلــق 

ــة،  ــة االجتامعي ــم العــايل، وشــكوى عــىل وزارة الحكــم املحــيل، وشــكوى عــىل وزارة التنمي ــة والتعلي بالفصــل التعســفي عــىل وزارة الرتبي

يّدعــي املشــتكون فيهــا، أن فصلهــم قــد تــم بنــاء عــىل عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة بتوقيــف أو فصــل أو عــزل املوظفــني العمومــني.  

كــام تركــز االنتهــاك يف قطــاع غــزة عــىل شــكاوى تتعلــق بقطــع الراتــب، والفصــل مــن الوظيفــة العموميــة دون إبــداء األســباب، ودون 

اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة بتوقيــف املوظفــني العمومــني، أو فصلهــم، أو عزلهــم، وتؤكــد الهيئــة أن تلقيهــا )4( شــكاوى تتعلــق بالفصــل 

التعســفي، ال يشــري بالــرضورة إىل حجــم هــذا االنتهــاك، بســبب اســتمرار عــدم اســتجابة أصحــاب الواجــب لشــكاوى وتظلــامت املوظفــني 

يف قطــاع غــزة.

املطلـب الثالـث: السياسـات والتدابـري واإلجـراءات املتخـذة لحاميـة الحـق يف املشـاركة السياسـية وتقلـد 
الوظائـف العامـة

من أبرز املتغريات التي وثقتها الهيئة بشأن املشاركة السياسية من خالل الرتشح واالنتخاب ما ييل:109

أوالً. إجراء انتخابات إعادة لعدد من الهيئات املحلية يف الضفة الغربية

ــة، بعــد اســتقالة أعضــاء هــذه  ــار ممثــيل املواطنــني يف عــدد مــن الهيئــات املحلي جــرى بتاريــخ 22 أيلــول 2018 انتخابــات إلعــادة اختي

املجالــس املنتخبــني يف العــام 2017، أو اســتقالة مــا يزيــدون عــىل نصفهــم، أو انفصــال هيئــات محليــة كانــت قــد دمجــت يف وقــت ســابق، 

مــا اســتدعى إعــادة إجــراء انتخابــات لهــا.  وقــد شــملت انتخابــات اإلعــادة )18( مجلــس هيئــة محليــة.  وعنــد فتــح بــاب الرتشــح بحســب 

القانــون؛ ترشــح لالنتخابــات أكــر مــن قامئــة يف )5( هيئــات محليــة، وترشــحت قامئــة واحــدة فقــط يف كل مــن 6 هيئــات محليــة، ومل يرتشــح 

أيُّ قامئــة انتخابيــة يف )7( هيئــات محليــة.  ونجــم عــن هــذا األمــر، اإلعــالن عــن فــوز القوائــم املرتشــحة بالتزكيــة يف )6( هيئــات محليــة، 

وإجــراء االنتخابــات يف )5( هيئــات محليــة فقــط بالتاريــخ املحــدد أعــاله.  ومل تســجل الهيئــة يف الهيئــات املحليــة املحــدودة110 التــي جــرت 

فيهــا انتخابــات اإلعــادة أي مالحظــات أو انتهــاكات مســت بحــق املواطــن يف الرتشــح واالنتخــاب.

ثانيـاً. حـل املجلـس الترشيعـي بقـرار مـن املحكمـة الدسـتورية، ودعوتها رئيـس دولة فلسـطن لإلعان عن موعـد إلجراء 

انتخابـات ترشيعية خال سـتة أشـهر

ــة إىل اإلعــالن عــن موعــد  ــس الترشيعــي، ودعــت رئيــس الدول ــون األول 2018، قضــت املحكمــة الدســتورية بحــل املجل ــخ 12 كان بتاري

إلجــراء االنتخابــات الترشيعيــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا القــرار يف الجريــدة الرســمية.  وقــد نــرش هــذا القــرار يف العــدد 

109  مل تســجل الهيئــة أي تغيــري عــىل البنيــة القانونيــة الدوليــة أو الوطنيــة املتعلقــة بالرتشــح واالنتخــاب.  وال تــزال حالــة االنقســام الســيايس بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

مســتمرة فعليــا منــذ العــام 2007، ومل تســعف كل جهــود املصالحــة وإنهــاء االنقســام، التــي متــت هــذا العــام ويف األعــوام الســابقة، يف متكــني املواطــن مــن مامرســة حقــه 

يف املشــاركة السياســية مــن خــالل الرتشــح واالنتخــاب يف أهــم عمليــة انتخابيــة، وهــي االنتخابــات العامــة الرئاســية والترشيعيــة.  كــام مل تجــِر انتخابــات ملجالــس الهيئــات 

املحليــة يف قطــاع غــزة منــذ أول انتخابــات محليــة جــرت يف العــام 2005-2004.

110  بلــغ عــدد الهيئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة الـــ 391 هيئــة محليــة، مــا يعنــي أن نســبة الهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا إعــادة االنتخابــات مل يتجــاوز الـــ 4.6% مــن إجــاميل الهيئــات 

املحليــة يف الضفــة الغربيــة.
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ــة  ــون األول 2018.  غــري أن العــام 2018 انتهــى دون أن يقــوم رئيــس دول ــخ 23 كان ــدة الرســمية الصــادرة بتاري ــاز )19( مــن الجري املمت

ــا يف العــام  ــات رئاســية انتهــت فرتته ــاذاً لقــرار املحكمــة الدســتورية، أو انتخاب ــة إنف ــات؛ ســواء ترشيعي فلســطني بالدعــوة إىل أي انتخاب

2009.  وكانــت الهيئــة قــد طالبــت، مــع عــدد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين، يف أعقــاب صــدور قــرار املحكمــة املذكــور مبجموعــة مطالب، 

أهمهــا:

أن يقــوم رئيــس دولــة فلســطني باإلعــالن عــن موعــد إجــراء االنتخابــات العامــة واملتزامنــة عــىل أســاس قانــون انتخــايب، ومحكمــة  •

لقضايــا االنتخابــات، وبتوافــق وطنــي، وتهيئــة بيئــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة للعمليــة االنتخابيــة والتحــول الدميقراطــي، تقبــل بنتائــج 

االنتخابــات.

أن يعمــل طرفــا االنقســام الســيايس عــىل إنهائــه، والتوافــق إلجــراء االنتخابــات العامــة، واحــرتام القانــون األســايس واالتفاقيــات التــي  •

ــة واملنافســة  ــة الدميقراطي ــج األنظم ــع، والســري عــىل نه ــة فلســطني دون تحفظــات، وإنفاذهــا عــىل أرض الواق ــا دول انضمــت إليه

الحزبيــة، وصيانــة الحقــوق والحريــات.

ثالثاً. تجميد أعامل ومخرجات اللجنة اإلدارية القانونية الخاصة بتصويب أوضاع موظفي حكومة غزة

اســتمر خــالل العــام 2018، تجميــد أعــامل ومخرجــات اللجنــة اإلداريــة القانونيــة الخاصــة بتصويــب أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة، التــي 

شــكلتها حكومــة الوفــاق العــام 2017، والتــي جــاء تشــكيلها كأحــد مخرجــات اتفــاق املصالحــة األخــري، الــذي تــم تفعيلــه نتيجــة قيــام 

حركــة حــامس بتاريــخ 2017/9/17، بحــل اللجنــة اإلداريــة التــي كانــت مســؤولة عــن تنظيــم شــؤون الوظيفــة العموميــة، والجهــاز اإلداري 

املــدين، وقــوى األمــن، وموظفــي الفئــة العليــا والرتــب العســكرية الســامية، واإلرشاف عــىل الجهــاز القضــايئ.

تــرى الهيئــة أن ملــف الوظيفــة العموميــة يف قطــاع غــزة، شــكل، ومــازال، العقبــة األبــرز يف ســبيل تحقيــق املصالحــة الفلســطينية، باعتبــاره 

أحــد امللفــات الشــائكة التــي ســاهم عــدم اتخــاذ إجــراءات ومعالجــات لتصويــب أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة الســابقة، يف تــدين مســتوى 

الثقــة والجديــة بــني طــريف االنقســام، وفاقــم مــن تدهــور قطــاع الخدمــات الحيويــة األساســية يف قطــاع غــزة.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

ــة  ــدد وطبيع ــات رســمية توضــح ع ــىل بيان ــا ع ــام، يف ســبيل حصوله ــني الع ــوان املوظف ــه مراســالت رســمية إىل دي ــة بتوجي ــت الهيئ قام

ــوان خــالل العــام 2018،  ــا الدي ــام به ــي ق ــق الت ــامت والشــكاوى، ولجــان التحقي ــة يف عــدد التظل إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثل

ــوص. ــذا الخص ــة أيَّ ردود به ــقَّ الهيئ ــأنها، ومل تتل ــات بش ــج املتابع ونتائ
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التوصيات

مــن خــالل مــا ســبق توضيحــه، فــإن الهيئــة تــرى أنــه مل يتــم اتّخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات فاعلــة بشــأن متكــني املواطــن الفلســطيني مــن 

املشــاركة السياســية، مــن خــالل الرتشــح واالنتخــاب وتقلــد الوظائــف العامــة.  ولــذا، فــإن الهيئــة تكــرر وتؤكــد عــىل التوصيــات التــي ســبق 

أن أوردتهــا يف تقريرهــا الســنوي الســابق وهــي:

إىل أن يتــم إجــراء مصالحــة سياســية حقيقيــة، فإنــه مــن الــرضوري 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 عامة-رئاســية وترشيعيــة.

رضورة مراجعــة الجهــات الترشيعيــة للتعديــل القانــوين الــذي تــمَّ عــىل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة يف العــام 2017،  •

واســتكامل العمــل عــىل تعديــل األحــكام القانونيــة األخــرى املتعلقــة باالنتخــاب، وبالشــكل الــذي يضمــن احــرتام حقــوق اإلنســان 

ــح واالنتخــاب، وحّقــه يف  شُّ ــه يف املســاواة أمــام القانــون والقضــاء، وحّقــه يف الرتَّ الدســتورية التــي نــصَّ عليهــا القانــون األســايس كحقِّ

اللجــوء إىل القضــاء.

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة بالعمــل عــىل مراجعــة التعديــل الــذي تــّم عــىل 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 إنفــاذ رئاســة دولــة فلســطني لقــرار املحكمــة الدســتورية القــايض باإلعــالن عــن إجــراء انتخابــات ترشيعيــة خــالل ســتة أشــهر  •

مــن تاريــخ صــدور قرارهــا.  وكذلــك الدعــوة إىل إجــراء انتخابــات رئاســية انتهــت مدتهــا منــذ العــام 2009.

رضورة توقــف مجلــس الــوزراء عــن اســتخدام صالحياتــه يف املســاس مبنظومــة الحقــوق والحريــات املكفولــة للمواطنــني، وااللتــزام  •

باملعايــري القانونيــة يف إقــرار السياســات الحكوميــة املتعلقــة برواتــب املوظفــني العموميــني واألرسى واملحرريــن يف قطــاع غــزة، التــي 

يجــب أن تخضــع ملعايــري املســاواة وعــدم التمييــز.

رضورة تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة، والنــص رصاحــة عــىل التــزام ديــوان املوظفــني بإجــراءات التعيــني والرتقيــة، القامئــة عــىل أســس  •

الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، بحيــث تشــمل فئــات املوظفــني كافــة، مبــن فيهــم موظفــو الفئــات العليــا.

رضورة التــزام ديــوان املوظفــني العــام، بعــدم تجــاوز املعايــري القانونيــة واإلداريــة فيــام يتعلــق بإجــراءات الحصــول عــىل 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 عــىل شــغل مراكــز وظيفيــة حكوميــة.

ــة،  • ــون الخدمــة املدني ــه قان ــة موظفــني عموميــني يف قطــاع غــزة للتقاعــد املبكــر، ملخالفت ــوزراء لقــرار إحال رضورة إلغــاء مجلــس ال

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 ــة عــىل انضــامم دول ــات املرتتب ــاة االلتزام ومراع

ــابقة،  • ــزة الس ــة غ ــي حكوم ــاع موظف ــب أوض ــاق لتصوي ــة الوف ــل حكوم ــن قب ــة م ــة املكلف ــة القانوني ــة اإلداري ــام اللجن رضورة قي

ــون. ــس القان ــىل أس ــزة، ع ــاع غ ــني يف قط ــوق املوظف ــة حق ــن كفال ــا يضم ــة، مب ــز القانوني ــب املراك بتصوي

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
86



الفصل الثاني

المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية

المبحث األول: الحق في العمل
يتنــاول هــذا املبحــث رصــدا لحالــة الحــق يف العمــل، وذلــك مــن خــالل رصــد املتغــريات يف اإلطــار القانــوين للحــق واالنتهــاكات الواقعــة 

عليــه، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لضــامن إعاملــه.

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين للحق يف العمل

ــون العمــل الفلســطيني،  ــة مبراجعــة قان ــق الدولي ــا يف فلســطني مــع املعاهــدات واملواثي ــة مواءمــة الترشيعــات املعمــول به قامــت لجن

ملواءمتــه مبــا ينســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، وقــد عقــدت اللجنــة يف هــذا الخصــوص )خمســة اجتامعــات( 

تناولــت خاللهــا فحــص مــواد القانــون ومراجعتهــا، وقدمــت مقرتحــات تطويريــة للعديــد مــن نصــوص القانــون، مبــا يتــالءم مــع مــا تضمنتــه 

االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.

كــام أحــال مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2017/5/30، مــرشوع قــرار بقانــون أعدتــه وزارة العمــل، حــول جهــاز الســالمة والصحــة املهنيــة، الــذي 

يهــدف إىل تنظيــم موضــوع الســالمة والصحــة املهنيــة، وذلــك للتخفيــف مــن مخاطــر إصابــات العمــل يف فلســطني، وتوفــري البيئــة الســليمة 

ــة للعمل. والصح

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف العمل

ــدويل  ــة الخاصــة بالعهــد ال ــادئ التوجيهي ــري التــي اعتمدتهــا املب ــة انتهــاكات الحــق يف العمــل، مــن خــالل املــؤرشات واملعاي ترصــد الهيئ

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، التــي توضــح الحــدود الواجــب مراعاتهــا مــن الــدول األطــراف يف العهــد املذكــور مــن أجــل 

إعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل.

التقرير السنوي الرابع والعشرون 2018
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أوالً. زيادة ارتفاع معدل البطالة بن املشاركن يف القوى العاملة111

ــة  ــم )867.900( شــخص يف الضف ــث للعــام 2018، منه ــع الثال ــة )1,406.500( شــخص خــالل الرب ــغ عــدد املشــاركني يف القــوى العامل بل

ــل 47.2% يف  ــة 46.8%، مقاب ــة يف الضفــة الغربي ــة و)538.600( شــخص يف قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العامل الغربي

قطــاع غــزة.

وبلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل حســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة )442,800( شــخصاً، بواقــع )295,700( يف قطــاع غــزة، مقابــل 

)150,100( يف الضفــة الغربيــة.  وارتفعــت نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت النســبة يف 

قطــاع غــزة 54.9%، مقابــل 17.3% يف الضفــة الغربيــة، بنســبة زيــادة بلغــت 11.7% يف قطــاع غــزة عــىل الربــع الثالــث مــن العــام 2017، 

حيــث بلغــت 43.2%، بينــام تجــاوز عــدد العاطلــني عــن العمــل يف قطــاع غــزة مــا يزيــد عــىل )295,700(، فيــام بلــغ )220.200( يف العــام 

2017 بزيــادة بلغــت )75.500( شــخص.  كــام ُســجلت أعــىل معــدالت بطالــة للفئــة العمريــة 20-24 ســنة )فئــة الشــباب(، حيــث بلغــت 

49.3% يف العــام 2018، فيــام بلغــت 44.6% يف العــام 2017، بنســبة زيــادة بلغــت %4.7.

نالحــظ ارتفــاع معــدالت البطالــة خــالل العــام 2018، وتحديــداً يف قطــاع غــزة، حيــث بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل قرابــة )62,100( 

شــخص، مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث بلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل )13,400( أي إن أعــداد العاطلــني عــن العمــل يف قطــاع غــزة قــد 

تضاعفــت )4( مــرات ونصــف عــامَّ كانــت عليــه يف العــام الســابق، مــا يشــري إىل انعــدام التدخــل الرســمي يف العمــل عــىل خفــض معــدالت 

البطالــة، واســتحداث برامــج وآليــات للحــد منهــا، مــا تســبب يف تفاقمهــا وتضاعفهــا بشــكل غــري مســبوق، وأضــاف أعــداداً جديــدة لقامئــة 

العاطلــني عــن العمــل، مبــا ميــس مبضمــون الحاميــة القانونيــة، كالتــزام يجــب عــىل أصحــاب الواجــب القيــام بــه، بنــاء عــىل الــدور املنــاط 

بهــم.

ثانياً. انخفاض معدل عاملة النساء

ــة بنســبة كبــرية، فبلغــت 20.7% لإلنــاث، مقابــل 72.5% للذكــور، مــن إجــاميل عــدد  اســتمرت فجــوة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العامل

ــل %71.2  ــة 19.0%، مقاب ــوى العامل ــاث يف الق ــاركة اإلن ــبة مش ــت نس ــام 2017، بلغ ــع الع ــة م ــة.  وباملقارن ــوى العامل ــاركني يف الق املش

للذكــور، حيــث مل تــزد نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة ســوى 1.7%، وهــذه الزيــادة ال تحقــق نقلــة نوعيــة يف تضييــق الفجــوة 

بــني معــدالت البطالــة بــني الرجــال واإلنــاث، لتحقيــق وإعــامل املســاواة وعــدم التمييــز.

كــام اســتمر ارتفــاع نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة عــىل مســتوى الجنــس خــالل العــام 2018، حيــث بلــغ مــا نســبته 25.5% للذكــور، 

مقابــل 54.0% لإلنــاث، وهــي نســبة غــري مســبوقة بارتفــاع نســبته 6.6% عــن العــام 2017 التــي بلغــت 22.3% للذكــور، مقابــل %47.4 

لإلنــاث، األمــر الــذي يؤكــد عــىل ضعــف االهتــامم الرســمي مبــؤرشات عاملــة النســاء، وعــدم اتّخــاذ أصحــاب الواجــب تدابــري وإجــراءات 

رســمية للحــد مــن تلــك الفجــوات ومحاولــة تعديلهــا، حيــث مل تتــنَّ املوازنــة الخاصــة بشــؤون املــرأة للعــام 2018، برامــج خاصــة بتمكــني 
النســاء مــن حصولهــن عــىل املســاواة فيــام يتعلــق بتقليــل الفجــوة املتصلــة بارتفــاع معــدالت البطالــة عــىل مســتوى الجنــس.112

ثالثاً. انخفاض معدل عاملة األطفال

ــة بالعــام الســابق، حيــث بلغــت نســبة  ــة األطفــال مقارن ــات الرســمية إىل االنخفــاض اإلجــاميل الطفيــف، ملعــدالت عامل تشــري اإلحصائي
العاملــني مــن األطفــال 3.1% مــن األطفــال 10-17 ســنة عاملــني يف العــام 2018، بواقــع 4.3% يف الضفــة الغربيــة، و1.3% يف قطــاع غــزة،113 

يف حــني بلغــت خــالل العــام 2017 مــا نســبته 3.4% مــن األطفــال مــن الفئــة العمريــة بــني 10-17 ســنة، بواقــع 4.6% يف الضفــة الغربيــة، 

111  الجهاز املركزي لإلحصاء.  مسح القوى العاملة-الربع الثالث للعام 2018.

112  انظر تقرير الهيئة بشأن تحليل املوازنة العامة للعام 2018 من منظور حقوق اإلنسان.

113  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  مسح القوى العاملة الربع الثالث للعام 2018، مرجع سبق ذكره.
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و1.7% يف قطــاع غــزة، مــن نســبة املشــاركني يف القــوى العاملــة، بانخفــاض بلــغ 0.3%.  ووفقــاً لــإلدارة العامــة للتفتيــش يف وزارة العمــل، 
فإنهــا ضبطــت )113( حالــة عاملــة أطفــال، مقارنــة بضبطهــا )118( حالــة خــالل العــام 2017، بنســبة انخفــاض بلغــت )5( حــاالت.114

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة إىل اســتمرار انخفــاض معــدالت عاملــة األطفــال، إال أنهــا تــرى أن االنخفــاض الطفيــف الــذي طــال معــدالت عاملــة 

األطفــال خــالل العامــني 2017 و2018، والــذي مل يتجــاوز 0.8%، ال يــؤرش عــىل االنخفــاض الفعــيل لحجــم ظاهــرة عاملــة األطفــال، حيــث 

ــاب العمــل، وبعــض األرس  ــام أرب ــك نتيجــة لقي ــني، وذل ــة حــول أوضــاع وظــروف األطفــال العامل ــة الكافي ــر املعلومــات التفصيلي ال تتواف

املشــغلة ألطفالهــا، بإخفــاء هــؤالء األطفــال، وعــدم تقديــم املعلومــات املوضوعيــة حولهــم.

ومــن خــالل مراجعــة وزارة العمــل، تبــني ضعــف السياســات والتدابــري الحكوميــة لتقليــص عاملــة األطفــال، للتصــدي لعاملــة األطفــال مــن 

ســن 10-15 عامــاً، يحظــر بهــا عاملتهــم، إعــامالً لنــص املــادة )93( مــن قانــون العمــل التــي تحظــر عاملــة األطفــال قبــل بلوغهــم الخامســة 

ــامل  ــاص باألع ــنة 2004 الخ ــم )1( لس ــل رق ــر العم ــرار وزي ــوارد يف ق ــرة ال ــامل الخط ــداث يف األع ــغيل األح ــر تش ــث إن حظ ــرش، حي ع

والصناعــات الخطــرة أو الضــارة بالصحــة، ال ينطبــق إال عــىل األطفــال مــن ســن 15-18 عامــاً، الــذي يوجــب االلتــزام مبعايــري عــدم تعريضهــم 

لألعــامل الخطــرة غــري املناســبة ألعامرهــم.

ميــارس األطفــال العديــد مــن األعــامل البســيطة منهــا واملعقــدة التــي ال تتناســب مــع أعامرهــم، بعضهــا بدافــع تلبيــة احتياجــات األرسة، 

وترتبــط ظاهــرة عاملــة األطفــال بــرتدي الوضــع االقتصــادي يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، مــا يقــود إىل التــرسب مــن املــدارس، ويؤثــر 

عــىل فــرص األطفــال مبواصلــة تحصيلهــم العلمــي، وعــىل متتعهــم بحقوقهــم األساســية املضمونــة لهــم، مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة، وهــو 

مــا يتطلــب التزامــاً جــاداً ملعالجــة هــذه الظاهــرة، وتطبيــق القيــود والضوابــط القانونيــة الــواردة يف نــص املــادة )93( مــن قانــون العمــل 
الفلســطيني،115 واملعايــري التــي تضمنتهــا نــص املــادة )14( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل.116

رابعاً. عدم مراجعة قرار الحد األدىن الوطني لألجور، وعدم االلتزام بتطبيقه

ــه، ســواء أكان العمــل )بالســاعة أم  ــذي يتقاضــاه العامــل نظــري عمل ــل املــايل ال ــه الحــد األدىن مــن املقاب يعــرف الحــد األدىن لألجــور بأن

باليــوم أم بالشــهر( وذلــك بحكــم القانــون، والــذي يهــدف إىل تأمــني متطلبــات عيــش كريــم لــه، وتحســني أوضاعــه املعيشــية مبــا يتناســب 

مــع مســتويات املعيشــة واحتياجاتهــا األساســية، ومبــا يحقــق العدالــة االجتامعيــة.

بلغــت نســبة العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص، الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً، أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور الــذي يبلــغ )1450( شــيكالً 

مــا نســبته 31.2%، بواقــع 10.5% يف الضفــة الغربيــة، أي )23,800( عامــل يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــر، ومبعــدل 

أجــر شــهري يبلــغ 1,101 شــيكل، و83.6% يف قطــاع غــزة بواقــع )76,100( عامــل يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــر، 

ومبعــدل أجــر شــهري قــدره 679 شــيكالً، فيــام بلغــت نســبة العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص خــالل العــام 2017، مــا نســبته  %38.8، 

بواقــع 17.9% يف الضفــة الغربيــة؛ أي قرابــة )40,200( عامــل يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــر، ومبعــدل أجــر شــهري 

يبلــغ 1,097 شــيكالً، و80.6% يف قطــاع غــزة بواقــع )90,400( عامــل، يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــر ومبعــدل أجــر 

شــهري قــدره 731 شــيكالً.

يالحــظ انخفــاض نســبة العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور، بنســبة )7.6%( عن 

العــام الســابق، وهــو مــا يدلــل عــىل فعاليــة إجــراءات التفتيــش والرقابــة ومتابعــة وزارة العمــل للشــكاوى التــي تتلقاهــا بهــذا الخصــوص، 

وإن كانــت تعتقــد الهيئــة أن هــذه النســبة ال تــزال كبــرية، وال تحقــق العدالــة واملســاواة لفئــة العــامل الذيــن ال يتقاضــون الحــد األدىن 

لألجور.

114  رد وزارة العمل عىل مخاطبة الهيئة التي تطلب من خاللها تزويدها مبعلومات وبيانات لرصدها يف التقرير السنوي الرابع والعرشين.

115  تنص املادة )93( عىل: »يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عرشة«.

116  تنــص املــادة )14( عــىل: »مــع مراعــاة املعايــري والضوابــط الــواردة يف قانــون العمــل، واللوائــح الصــادرة مبوجبــه، يحظــر تشــغيل األطفــال قبــل بلوغهــم ســن الخامســة عــرشة، ويحظــر 

تشــغيل األطفــال أو اســتخدامهم أو تكليفهــم بــأي أعــامل أو مهــن خطــرة أو غريهــا مــن األعــامل واملهــن التــي تحددهــا وزارة العمــل، ومــن شــأنِه إعاقــة تعليمهــم أو إلحــاق الــرضر 

ــدى األقــارب يف الدرجــة األوىل«. ــك العمــل ل ــة أو النفســية، مبــا يف ذل بســالمتهم أو بصحتهــم البدني
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ومل تتــم مراجعــة دوريــة للحــد األدىن لألجــور واملقــدر )1450( شــيكالً، التــي تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص باعتــامد الحــد األدىن 

الوطنــي لألجــور الصــادر يف العــام 117،2012 حيــث إن تلــك املراجعــة متــت ملــرة واحــدة منــذ العــام 118،2013 وهــو مــا يشــري إىل عــدم 

فعاليــة الحاميــة الرســمية للحــق يف العمــل، إضافــة إىل أن اســتمرار عــدم تحديــث مبلــغ الحــد األدىن الوطنــي لألجــور 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 األساســية.

خامساً. عدم اتباع معايري ورشوط السامة والصحة املهنية يف بيئة العمل

رصــدت الهيئــة )12( حالــة وفــاة ملواطنــني ناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــري الســالمة والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل، )7( حــاالت منهــا يف 

الضفــة، و)5( حــاالت يف قطــاع غــزة.  فيــام شــهد العــام 2018، زيــادة حــاالت وفــاة األطفــال داخــل منشــآت العمــل، بواقــع )5( حــاالت 

وفــاة، بنســبة بلغــت 35.7% مــن مجمــوع وفيــات األطفــال التــي بلغــت )14( حالــة وفــاة مــن منــذ العــام 119،2014 )3( حــاالت منهــا يف 

الضفــة الغربيــة، وحالتــا وفــاة يف قطــاع غــزة.  ومــن األمثلــة عــىل مــا رصدتــه الهيئــة، وفــاة طفــل جــراء إصابتــه بصعقــة كهربائيــة خــالل 

عملــه يف محطــة غســيل وتشــحيم للســيارات يف الضفــة الغربيــة، فيــام رصــدت الهيئــة حــاالت الوفــاة يف قطــاع اإلنشــاءات كســبب رئيــي 

آخــر لحــاالت الوفــاة، الــذي يأخــذ أشــكاالً متعــددة كالســقوط مــن علــو أثنــاء البنــاء، أو ســقوط مــواد ومعــدات البنــاء عــىل العاملــني يف 

مواقــع اإلنشــاء، وهــو مــا يرجــع إىل ضعــف الرقابــة الرســمية، باعتبــاره ضمــن قطاعــات العمــل غــري املنظمــة، التــي ال تعمــل الجهــات 

ــة  ــات النظامي ــا بعــض الرتتيب ــك الفتقاده ــة، وذل ــل املنظم ــات العم ــا ضمــن قطاع ــم إدماجه ــن ث ــا، وم ــا ومتابعته الرســمية عــىل رقابته

ــم  ــة، ت ــات العمــل )776( إصاب ــغ عــدد إصاب ــاة، وبل ــام رصــدت وزارة العمــل )8( حــاالت وف ــة، أو عــىل مســتوى املامرســة.  في القانوني

التحقيــق يف )374( إصابــة، ناتجــة عــن عــدم تطبيــق الــرشوط واملعايــري القانونيــة يف توفــري بيئــة صحيــة مناســبة للعمــل.

املطلب الثالث: السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل

أوالً. التدابري الخاصة بتطوير الخطط واملؤرشات الحكومية

وفقــاً ملــا ورد يف الخطــة التشــغيلية لــوزارة العمــل لألعــوام )2018-2020(، فقــد أعــدت الــوزارة، مبــا لهــا مــن دور رئيــي يف رســم سياســات 

العمــل، واإلرشاف عــىل تطبيــق القوانــني املتعلقــة بقطــاع العمــل، خطتهــا التشــغيلية للعــام 2018-2020، التــي تضمنــت تحقيــق األهــداف 

الرئيســية التاليــة: توفــري البيانــات واملعلومــات والخطــط املتعلقــة بتنميــة ســوق العمــل.  تحقيــق التطويــر اإلداري ورفــع مســتويات األداء 

لــدى العاملــني والوحــدات اإلداريــة يف الــوزارة.  رفــع مســتوى األداء الفنــي للعاملــة الفلســطينية وتحســني مخرجــات التعليــم والتدريــب 

املهنــي، ورفــد ســوق العمــل بالعاملــة املهنيــة املاهــرة.  تنظيــم وترقيــة خدمــات وبرامــج التشــغيل وخفــض معــدالت البطالــة، وتهيئــة بيئــة 

العمــل اآلمنــة والخاليــة مــن املخاطــر املهنيــة، وتطويــر عالقــات العمــل، وحاميــة الحقــوق العامليــة، وتعزيــز العالقــات النقابيــة، والرقابــة 

ــر رشوط الســالمة  ــة، ومــدى تواف ــح الخاصــة بــرشوط العمــل يف املنظــامت واملؤسســات واملنشــآت املحلي ــني واللوائ ــق القوان عــىل تطبي
والصحــة املهنيــة.  تنظيــم قطــاع التعاونيــات وزيــادة مســاهمته يف التنميــة.120

ــة  ــا التشــغيلية، شــمولها عــىل املــؤرشات املعياري ــا مــن خــالل خطته ــوزارة إىل تحقيقه ــي تســعى ال يتضــح مــن اســتعراض األهــداف الت

الخاصــة بإعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل، وفقــاً للــدور املنــاط بهــا.  إال أن تلــك الخطــة مل تضــع اســتجابة خاصــة لبعــض املــؤرشات التــي 

تشــهد تزايــداً ملحوظــاً مقارنــة مبــؤرشات أخــرى، والتــي أهمهــا االســتجابة لزيــادة معــدالت البطالــة، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، مبــا يتناســب 

واختــالف حجــم احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصاديــة.

117  انظر: الحد األدىن للجور يف فصل الحق يف العمل يف التقرير السنوي الثالث والعرشين.

118  قامــت اللجنــة الوطنيــة لألجــور بتاريــخ 2015/12/21 برفــع توصياتهــا إىل مجلــس الــوزراء، طالبــة إضافــة غــالء املعيشــة للعامــني 2014 و2015 عــىل مبلــغ الحــد األدىن لألجــور، وذلــك 

بنــاء عــىل نســبة غــالء املعيشــة الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ومل يتــم اعتــامد وإضافــة تلــك العــالوة إىل مبلــغ الحــد األدىن لألجــور.

119  انظر تقرير خاص حول الوفيات الناتجة عن انتهاك معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل )2014- 2018(.

120  انظر: الخطة التشغيلية العامة لوزارة العمل للعام )2020-2018(.
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ولعــل 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 عــىل 

الخــربة العمليــة قبــل التخــرج، وتشــجيع املتدربــني الرياديــني مــن إطــالق مشــاريعهم الخاصــة.

ــي  ــك السياســات والتدخــالت الت ــذ تل ــة لتنفي ــة التقديري ــات للتكلف ــة، يف هــذا اإلطــار، أن الخطــة مل تتضمــن رصــد ملوازن وتســجل الهيئ

حددتهــا الخطــة، وهــو مــا يــؤرش إىل عــدم جــدوى التخطيــط، باعتبــاره غــري معــزز باملوازنــات التقديريــة لتنفيــذ تلــك الخطــة، هــذا مــن 

جانــب، ومــن جانــب آخــر يوضــح عــدم جديــة وزارة العمــل يف تطبيقهــا، ألن موازنتهــا التشــغيلية الســنوية، يجــب أن تكــون مبنيــة عــىل 

تنفيــذ برامــج الخطــة االســرتاتيجية، مــن خــالل تقســيمها وتفصيلهــا، عــىل خطتهــا الســنوية )التشــغيلية(.

ثانياً. التدابري الخاصة للحد من البطالة

ظهــر مــن مخاطبــة وزارة العمــل للهيئــة حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا خــالل العــام 2018، قيــام الــوزارة باملشــاركة 

يف توقيــع اتفاقيــة بقيمــة 50 مليــون دوالر، مــا بــني صنــدوق التشــغيل وبنــك فلســطني؛ بهــدف متويــل مشــاريع صغــرية ومتناهيــة الصغــر 

للخريجــني والشــباب املتعطلــني عــن العمــل، وقيامهــا بــاإلرشاف عــىل مشــاريع القــروض الصغــرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، املمــول مــن بنــك 

فســطني، التــي بلغــت قيمــة متويلهــا مــا يقــارب مــن )420550( ألــف دوالر، اســتفاد منهــا مــا يقــارب  )53( شــخصاً مــن ذوي اإلعاقــة يف 

إنشــاء مشــاريع خاصــة بهــم )مشــاريع صغــرية(، واإلرشاف عــىل برنامــج »مرشوعــك«، الــذي يهــدف إىل تقديــم قــروض ماليــة، للمتعطلــني 

والباحثــني عــن العمــل، املمــول مــن بنــك فســطني، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين منــه مــا يقــارب 51 شــخصاً.

يتضــح للهيئــة مــن خــالل االســتعراض الســابق للتدابــري الخاصــة للحــد مــن البطالــة، انخفــاض القيمــة املاليــة ملشــاريع متويــل القــروض 

الصغــرية عــن العــام 2017، التــي بلغــت قيمــة متويلهــا )649000 دوالر+ 58250 شــيكالً( بواقــع )69( مرشوعــاً فرديــاً، )3( منهــا مشــاريع 

جامعيــة، كــام مل يتضــح للهيئــة مــن خــالل إفــادة وزارة العمــل، مــدى تنفيذهــا للربامــج التــي اعتمدتهــا الــوزارة يف خطتهــا التشــغيلية 

للعــام 2018، وبخاصــة الربامــج املتعلقــة بالحــد مــن البطالــة وتحســني فــرص العمــل، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، حيــث زاد عــدد العاطلــني 

عــن العمــل فيهــا )75,500 شــخص( خــالل العــام 2018، عــن العــام الســابق، مــا يشــري إىل أن الربامــج واآلليــات التــي تعتمدهــا الــوزارة 

-عــىل الرغــم مــن أهميتهــا- إال أنهــا مــا زالــت قــارصة عــىل التصــدي لتفــي وازديــاد معــدالت البطالــة، األمــر الــذي يتســبب يف انتشــار 

األمــراض االجتامعيــة، وزيــادة معــدالت الجرميــة واإلدمــان، مبــا يهــدد األمــن والســلم األهــيل.

ثالثاً. التدابري الخاصة بتطبيق الحد األدىن لألجور

أفــادت وزارة العمــل، يف معــرض ردهــا عــىل مخاطبــة الهيئــة حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا خــالل العــام 2018، 

بأنهــا قامــت بالرقابــة عــىل تنفيــذ وتطبيــق قــرار الحــد األدىن لألجــور، باإلجــراءات واآلليــات نفســها التــي اتخذتهــا يف العــام الســابق، والتــي 

تتمحــور حــول فــرض غرامــات ماليــة عــىل املنشــآت التــي مل تلتــزم بالحــد األدىن لألجــور، والتــي تــرتاوح مــا بــني )50-100( دينــار عــن كل 

ــة بالحــد األدىن لألجــور وفــق  عامــل ال يتقــاىض الحــد األدىن لألجــر، إضافــة إىل وجــوب لجــوء العامــل إىل القضــاء لرفــع دعــوى للمطالب

األصــول.

نفــذت اإلدارة العامــة للتفتيــش وحاميــة العمــل مــا يقــارب )14358( زيــارة ميدانيــة عــىل منشــآت العمــل، وقدمــت )10345( استشــارة 

تتعلــق بالحــق يف العمــل، )1425( استشــارة خاصــة بالحــد األدىن لألجــور، فيــام تلقــت )235( شــكوى تتعلــق بالحــد األدىن لألجــور.

مل تبــني التدابــري الســابقة اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بالشــكاوى التــي تلقتهــا، وتصنيــف الجــزاءات التــي اتخذتهــا ملتابعتهــا، كاإلنــذار أو 

التنبيــه، والعقوبــات األخــرى ذات العالقــة، والشــكاوى التــي أحالتهــا للقضــاء، كــام مل تتخــذ وزارة العمــل خــالل العــام 2018، أي إجــراءات 

ــذ العــام 2012  أو متابعــات تتعلــق بتحديــث قيمــة الحــد األدىن الوطنــي لألجــر، الــذي اســتمر عــىل القيمــة نفســها )1450 شــيكالً( من

وحتــى اآلن، والــذي ال يســتجيب للمتغــريات االقتصاديــة، وغــالء املعيشــة.

التقرير السنوي الرابع والعشرون 2018
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رابعاً. التدابري الخاصة برشوط السامة والصحة املهنية

أفــادت وزارة العمــل، يف معــرض ردهــا عــىل مراســلة الهيئــة حــول السياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا للرقابــة عــىل إعــامل 

رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة، بأنهــا أغلقــت )89( موقعــاً ومنشــأة عمــل إغالقــاً كليــاً، و)11( منشــأة إغالقــاً جزئيــاً، وأوقفــت عمــل )4( 

آالت، وذلــك لحــني تصويــب بيئــة العمــل يف املنشــآت ومطابقتهــا للــرشوط القانونيــة.  يالحــظ، مــن خــالل مراجعــة التدابــري واإلجــراءات 

ــراءات  ــزز إج ــم ويع ــة، يدع ــة املهني ــالمة والصح ــرشيف الس ــان م ــأن لج ــون بش ــرار بقان ــاز ق ــق بإنج ــام يتعل ــايب في ــور إيج ــابقة، تط الس

الســالمة والصحــة املهنيــة يف املنشــآت، فيــام اســتمر ضعــف قــدرة الــوزارة يف ضبــط الرقابــة عــىل قطاعــات العمــل، عــىل الرغــم مــن زيــادة 

اإلجــراءات املتعلقــة بالرقابــة والتفتيــش عــىل قطاعــات العمــل املختلفــة.

املطلب الرابع: املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل

ــاب العمــل، وخــّول وزارة العمــل  ــل أرب ــا مــن قب ــون العمــل الفلســطيني رشوط وظــروف العمــل الواجــب توافرهــا واحرتامه حــدد قان

ــك، تلقــت وزارة العمــل )524(، شــكوى، متــت  ــاء عــىل ذل ــري، وبن ــك الــرشوط واملعاي ــة والتفتيــش عــىل مــدى تحقــق تل ــة الرقاب صالحي

متابعتهــا مــن خــالل أقســام ودوائــر عالقــات العمــل يف املراكــز واملديريــات، تــم حــل )255( شــكوى منهــا، ومــا زالــت )184( شــكوى قيــد 

املتابعــة، وإحالــة )15( شــكوى للقضــاء، وتــم توجيــه )5( إنــذارات، و)20( تنبيهــاً للمنشــآت املخالفــة.  فيــام تلقــت وزارة العمــل )970( 

ــني  ــد املتابعــة.  مل تب ــة )264( شــكوى إىل القضــاء، و)234( شــكوى قي ــا، وإحال ــم حــل )371( شــكوى منه شــكوى خــالل العــام 2017، ت

إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا وزارة العمــل خــالل العــام 2018، مصــري الشــكاوى التــي كانــت قيــد املتابعــة خــالل العــام 

2017، أو نتائــج املتابعــات القضائيــة للشــكاوى التــي متــت إحالتهــا إىل القضــاء.  ويتضــح انخفــاض أعــداد الشــكاوى التــي تلقتهــا وزارة 

العمــل خــالل العــام 2018 بنســبة 46% مقارنــة بأعدادهــا يف العــام الســابق، وهــو مــا ميكــن أن يشــري إىل جديــة املتابعــة التــي تقــوم بهــا 

وزارة العمــل، والتــي أســفرت عــن انخفــاض معــدالت الشــكاوى نتيجــة لذلــك.
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التوصيات

مــن خــالل املــؤرشات واملعايــري التــي اعتمدتهــا املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، فإن 

الهيئــة تؤكــد عــىل توصياتهــا التــي أوردتهــا يف تقريرهــا الســنوي الســابق، والتــي حددتهــا بالتــايل:

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء مبراجعــة الخطــط والربامــج الحكوميــة، واســتحداث تدابــري وبرامــج لتخفيــض معــدالت البطالــة،  •

وإعــداد برامــج تســتهدف فئــة الشــباب، بالرشاكــة مــع قطــاع األعــامل الخــاص، وتســتجيب ملــؤرشات ارتفــاع معــدالت البطالــة، 

وبخاصــة بــني الشــباب، وللخطــة التشــغيلية، والخطــط القطاعيــة الخاصــة بــوزارة العمــل، وبحيــث يتــم إدماجهــا يف املوازنــة 

العامــة.

ــة  • ــادة املوازن ــة، وزي ــة خاصــة بقطــاع غــزة، ملواجهــة تفــي ظاهــرة البطال ــوزراء باعتــامد خطــة عاجل ــام مجلــس ال رضورة قي

ــة. ــه االقتصادي ــه، وبيئت ــالف حجــم احتياجات العامــة مبــا يضمــن ويتناســب مــع إعــداد برامــج تتناســب مــع اخت

رضورة التــزام وزارة العمــل بإعــامل وتطبيــق الحــد األدىن لألجــور، واســتحداث آليــات تضمــن املراقبــة واملتابعــة، مبنيــة عــىل  •

تــاليف املعيقــات املذكــورة، وااللتــزام بدوريــة التعديــل الــواردة يف نــص القــرار، وتحديــد مــدة محــددة لدوريــة تعديــل الحــد 

األدىن لألجــور.

رضورة قيــام وزارة العمــل ووزارة شــؤون املــرأة، باتّخــاذ اإلجــراءات والتدابــري الكفيلــة التــي، متكــن النســاء مــن املشــاركة بشــكل  •

كامــل يف مامرســة حقهــم يف العمــل، دون أي تقييــد أو إعاقــة أو متييــز عــىل أســاس الجنــس.

ــة  • ــة بحامي ــات املتعلق ــة والترشيع ــزام منشــآت العمــل، باألحــكام القانوني ــايب عــىل الت ــام وزارة العمــل بدورهــا الرق رضورة قي

حقــوق الطفــل الفلســطيني، وااللتــزام بالقيــود الــواردة عــىل عاملــة األطفــال يف قانــون العمــل، واتخــاذ تدابــري وإجــراءات عقابيــة 

ضــد أي جهــة تقــوم بخرقهــا، وتفعيــل عمليــة التفتيــش والرقابــة عــىل منشــآت العمــل املختلفــة.

رضورة قيام وزارة العمل بإدماج مفتي العمل ضمن املوظفني الرسميني املثبتني وفق قانون الخدمة املدنية. •
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المبحث الثاني: الحق في الصحة
يرصــد هــذا املبحــث واقــع املتغــريات يف اإلطــار القانــوين للحــق يف الصحــة عــىل املســتويني الــدويل والوطنــي، واالنتهــاكات التــي ســجلتها 

ــاءلة  ــراءات املس ــة، وإج ــق يف الصح ــامل الح ــمية إلع ــة الرس ــات الصحي ــن الجه ــذة م ــري املتخ ــراءات والتداب ــق، واإلج ــذا الح ــة له الهيئ

واملحاســبة لالنتهــاكات الواقعــة عــىل هــذا الحــق. 

ويف إطــار بلورتهــا وتأسيســها لقيــاس واقــع الحــق يف الصحــة يف األرايض الفلســطينية تعتمــد الهيئــة هــذا العــام، وللعــام الثــاين عــىل التــوايل، 

عــىل املعلومــات التــي اشــارت لهــا وزارة الصحــة يف تقريرهــا الســنوي للصحــة الخــاص بالعــام 2017، الصــادر يف شــهر متــوز مــن العــام 

2018، وذلــك نتيجــة عــدم توافــر املعلومــات الالزمــة لــدى وزارة الصحــة يف وقــت اعــداد هــذا التقريــر، اىل جانــب املعلومــات املتعلقــة 

بالعــام 2018 التــي اشــارت اليهــا املوازنــة العــام لهــذا العــام، واىل الجريــدة الرســمية لدولــة فلســطني، واىل مــا ســجلته الهيئــة مــن شــكاوى 

بشــأن هــذا الحــق.121 وتشــري يف أكــر مــن موضــع ملــدى اتســاق الحالــة الصحيــة الفلســطينية مــع اهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة 

بالصحــة.

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف الصحة

ــغ  ــة بالتب ــني املتعلق ــالت القوان ــة، وتعدي ــون الصحــة العام ــل قان ــة بالحــق يف الصحــة كتعدي ــات املتعلق ــن الترشيع ــد م ــم ســن العدي ت

واملخــدرات والزراعــة. وكان أبــرز هــذه الترشيعــات القــرار بقانــون بشــأن الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة،122 الــذي أســس للكثــري مــن 

احــكام املســاءلة يف مجــال األخطــاء الطبيــة، ونــص عــىل إنشــاء لجنــة صحيــة عليــا ودامئــة للمســاءلة عــن األخطــاء الطبيــة، وانشــاء ســجل 

وطنــي لألخطــاء الطبيــة، وتوثيــق قضايــا األخطــاء الطبيــة، التأمــني ضــد خطــر األخطــاء الطبيــة، وانشــاء صنــدوق تعويــض مصــايب الحــوادث 

الطبيــة. عــىل ان ينفــذ القــرار بقانــون يف 23 كانــون اول 2018.

شــاركت الهيئــة مــن خــالل عضويتهــا يف اللجنــة املشــكلة إلعــداد هــذا القــرار بقانــون باإلضافــة اىل املالحظــات التــي ابدتهــا خــالل جلســات 

نقــاش. وكانــت الهيئــة قــد أبــدت موقفهــا مــن مســودة مــرشوع القــرار بقانــون املتعلــق بالحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة التــي اقرهــا 

مجلــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 8 ايــار2018123.، وموقفهــا كذلــك مــن النســخة التــي اقرهــا رئيــس دولــة فلســطني بتاريــخ 

23 أيلــول 2018، حيــث رحبــت بالقــرار بقانــون رغــم انــه مل يأخــذ بعــدد مــن املالحظــات التــي ابدتهــا يف دراســاتها الســابقة يف موضــوع 
األخطــاء الطبيــة.124

ــن  ــة م ــن الهيئ ــي مل مُتّك ــات الت ــن املالحظ ــدد م ــه، وادراج ع ــة بتعديل ــون، مطالب ــىل القان ــعة ع ــات واس ــاء احتجاج ــة األطب ــادت نقاب ق

االطــالع عليهــا. وأعلنــت النقابــة برنامجــا لــإلرضاب مــن اجــل الضغــط لتعديــل هــذا القــرار بقانــون اال ان محكمــة العــدل العليــا أوقفــت 

االرضاب بتاريــخ 26 كانــون اول 2018. حاولــت الهيئــة بتاريــخ 19 كانــون اول 2018 اىل الحصــول عــى إجابــة دقيقــة مــن نقابــة األطبــاء 

عــى النصــوص محــل الخــاف يف هــذا القــرار بقانــون، اال انهــا مل تــزود بهــا، ومل تقــم نقابــة األطبــاء باإلعــان رســميا يف االعــام عــن تلــك 
املاحظــات.125

يشــار اىل انــه مل يصــدر تقريــر وزارة الصحــة الســنوي للعــام 2018، وليــس مــن املتوقــع صــدوره قبــل منتصــف العــام 2019، بحســب مــا جــرت العــادة عليــه يف وزارة الصحــة بشــأن إصــدار   121

تقريرهــا الســنوي. وســتقوم الهيئــة بالتحــاور مــع الــوزارة حــول اصــدار التقاريــر والبيانــات يف بدايــة العــام ألهميتهــا بالنســبة للهيئــة وللمؤسســات املختصــة واملعنيــني.

للمزيد عن هذه القوانني راجع: دولة فلسطني-ديوان الفتوى والترشيع، الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية(، العدد رقم 147 الصادر بتاريخ 23 ايلول 2018.  122

تشــكلت هــذه اللجنــة مــن مجلــس الــوزراء، ووزارة الصحــة، ومعهــد الصحــة العامــة، ووزارة العــدل، والنيابــة العامــة، ونقابــة األطبــاء، نقابــة أطبــاء االســنان، واملجلــس الطبــي الفلســطيني   123

والهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان- ديــوان املظــامل.

 www.ichr.ps :للمزيد راجع مواقف الهيئة املذكورة عىل موقعها االلكرتوين  124

يظهر مام جاء عىل لسان نقيب األطباء/ د. نظام نجيب يف حلقة تلفزيونية لتلفزيون معا بتاريخ 8 كانون ثاين 2019 ان سبب االحتجاجات واالرضابات التي قادتها النقابة عىل قانون الحامية   125

والسالمة الطبية والصحية رقم 31 لسنة 2018 هو اقرتاح النقابة بوضع مادة متنع قيام املسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي اال اذا توفر »خطأ جسيم«، و«الخطأ الجسيم« حسب املادة املقرتحة 

من النقابة هو الذي يكون يف الحاالت التالية: 1( اذا قام الطبيب او العامل الصحي بالعمل الطبي وهو تحت تأثري كحول، و2( اذا مل يحمل الطبيب او العامل الصحي ترخيص مزاولة العمل 

الطبي وفق القانون، و3( اذا قام الطبيب او العامل الصحي بإجهاض غري قانوين، و4( اذا قام الطبيب باستنساخ او تجارب طبية غري مرخصة. علام بأن هذه املسائل تندرج ضمن الجرائم 

املقصودة، وليس ضمن األخطاء الطبية التي ال يتوفر فيها قصد ونية حقيقية وامنا قصد ونية مفرتضة.
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عالــج قــرار بقانــون معــدل لقانــون الصحــة العامــة هــذا العــام 126،2018 بعــض االحــكام الصحيــة املتعلقــة باألغذيــة واألدويــة ومل يجــِر 

ــة لحقــوق  ــق الدولي ــه مــن موامئــة الترشيعــات الفلســطينية بعــد انضــامم فلســطني للمواثي ــون الصحــة مبــا يتطلب معالجــة شــاملة لقان

ــة. ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي االنســان، خاصــة العهــد ال

كــام عّدلــت الحكومــة عــددا مــن الترشيعــات املؤثــرة يف مجــال الحــق يف الصحــة كالقــرار بقانــون رقــم )26( لســنة 2018 املعــدل للقــرار 

بقانــون رقــم )18( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة التــي تضمنــت تجرميــا لبعــض األفعــال املتعلقــة بتعاطــي 

املخــدرات او التعامــل بهــا والدعايــة لهــا، والتــي مل تكــن مجرمــة يف القانــون الســابق، والقــرار بقانــون رقــم )27( لســنة 2018 بتعديــل 

قانــون حاميــة املســتهلك رقــم 21 لســنة 2005 واملتعلقــة بالرقابــة عــىل األغذيــة، حيــث فرضــت العديــد مــن احــكام هــذا القانــون عــدداً 

مــن العقوبــات عــىل عــدد مــن أفعــال التعامــل مــع األغذيــة الفاســدة مبــا يــرض بصحــة املواطــن.127 
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يتنــاول هــذا املطلــب حالــة الحــق يف الصحــة مــن خــالل عــدد مــن املــؤرشات التــي اعتمدتهــا الهيئــة لقيــاس واقــع الحــق يف الصحــة العــام 

2018، مقارنــة باألعــوام 2017 و2016 والســيام مــؤرشات اإلطــار العــام املؤثــرة عــىل الحــق يف الصحــة، وتلــك املتعلقــة بخدمــات رعايــة 

الطفولــة واألمومــة، والتأمينــات 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

ــج اإلحصــاء  • ــة العــام 2017 بحســب نتائ ــة لهــم يف نهاي ــة الصحي ــري الرعاي ــغ عــدد الســكان الفلســطينيني الواجــب توف الســكان: بل

املركــزي )4,780,978(. وقــد اختلــف عــدد الســكان عــن األرقــام املقــدرة يف العــام 2016، والتــي كان يقدرهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 

بـــ)4,816,503( نســمة. ورغــم هــذا االختــالف بــني العــدد املقــدر والعــدد الحقيقــي لعــدد الســكان، اال ان النســبة التقديريــة للزيــادة 

الســنوية للســكان خــالل الســنوات األخــرية تقــدر بحــوايل )%2.8(. 

وهــذا األمــر يحتــم عــىل املكلــف بإعــامل الحــق يف الصحــة أن يزيــد مــن نســبة الخدمــات الصحيــة املقدمــة مبقــدار ال يقــل عــن  •

هــذه النســبة، فضــال عــن الزيــادة الالزمــة لتطويــر الخدمــات الصحيــة، ورفــع جودتهــا مبــا يقــرتب بهــا مــن املعايــري الدوليــة للحــق يف 

الصحــة التــي تضعهــا املؤسســات الصحيــة املختصــة كمنظمــة الصحــة العامليــة.

ــالل  • ــوات االحت ــريان ق ــن ســقطوا بن ــدد الشــهداء الفلســطينيني الذي ــع ع ــد: ارتف ــل االم ــيل طوي ــدوان اإلرسائي شــهداء وجرحــى الع

اإلرسائيــيل يف العــام 2018 ارتفاعــا حــادا وصــل اىل )307( شــهداء، مقارنــة )84( شــهيدا يف العــام 2017. أي بزيــادة وصلــت نســبتها 

265%. كــام ارتفــع عــدد الجرحــى الذيــن أصيبــوا بنــريان قــوات االحتــالل االرسائيــيل، أيضــا ارتفاعــا حــادا ووصــل )8355( مقارنــة 

ــت %120.  ــدد الجرحــى وصل ــادة يف ع ــام 2017. أي بزي ــوا يف الع ب)3806( جريحــا أصيب

فرضــت الزيــادة يف عــدد الشــهداء وعــدد الجرحــى زيــادة يف األعبــاء الصحيــة املنوطــة بــوزارة الصحــة، وامللقــاة عــىل كاهــل الكــوادر 

ــوادر  ــة كالك ــة املختلف ــارص الصحي ــادة يف العن ــة، وزي ــاع الصح ــص لقط ــات املخص ــا يف املوازن ــة له ــادة موازي ــرض زي ــة، وتف الصحي

الصحيــة والســلع والخدمــات الصحيــة املختلفــة، وتتطلــب ضغطــا دوليــا حقيقيــا عــىل ســلطات االحتــالل مــن اجــل وقــف انتهاكاتهــم 
للحــق يف الصحــة.129

للمزيــد راجــع: القــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2018 املعــدل لقانــون الصحــة رقــم 20 لســنة 2004، الصــادر بتاريــخ 2018/7/24 واملنشــور يف العــدد املمتــاز رقــم )18( مــن الجريــدة   126

ــخ 2018/7/31. ــع الفلســطينية لصــادرة بتاري ــة فلســطني »الوقائ الرســمية لدول

العــدد املمتــاز رقــم 18 الصــادر بتاريــخ 31 متــوز 2018، والعــدد رقــم 143 لصــادر يف 2018/5/16.  للمزيــد عــن هــذه القوانــني راجــع: دولــة فلســطني-ديوان الفتــوى والترشيــع، الوقائــع   127

الفلســطينية )الجريــدة الرســمية(

ــع  ــر الصحــة الســنوية الصــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية يف األعــوام 2016 و2017 واملنشــورة عــىل املوق ــه تقاري ــا ذكرت ــاب عــىل م ــة املذكــورة يف هــذا الب ــات كاف 128  تعتمــد البيان
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للمزيــد حــول انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــيل للحــق يف الصحــة راجــع القســم األول مــن هــذا التقريــر املتحــدث عــن املتغــريات السياســية والقانونيــة والســيام املتغــريات املتعلقــة بسياســات   129

االحتــالل اإلرسائيــيل وأثرهــا عــىل قــدرة دولــة فلســطني يف اإليفــاء بحقــوق االنســان التــي نصــت عليهــا املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت لهــا بعــد العــام 2014.
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يشــار اىل ان مــؤرشات التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالهــدف الثالــث املتعلــق بالرعايــة الصحيــة مل تأخــذ يف االعتبــار املناطــق التــي تخضــع 

للنزاعــات او االحتــالل، والتــي تؤثــر عــىل كل عنــارص التنميــة، مبــا فيهــا التنميــة الصحيــة.

ــة  • ــدل 1000/2.6 نســمة، مقارن ــام 2017 اىل 11578 شــخصا مبع ــام املســجلة يف الع ــات الخ ــدد الوفي ــع ع ــد: ارتف ــات واملوالي الوفي

بوفــاة )10,940( شــخصا يف العــام 2016، مبعــدل 1000/2.4 نســمة. كــام بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن االنتحــار يف العــام 2018 

الـــ )25( حالــة، مقارنــة بـــ)22( حالــة وقعــت يف العــام 2017 مــن اجــاميل وفيــات ذلــك العــام، يف ارتفــاع واضــح عــن العــام الــذي 

ســبقه بنســبة 22%، وبنســبة تقــل عــن 0.2% مــن اجــاميل الوفيــات.130 وبحســب توثيقــات الهيئــة للوفيــات غــري الطبيعيــة ارتفــع 

عــدد حــاالت االنتحــار التــي رصدتهــا إىل )6( حــاالت، 5 منهــا يف الضفــة الغربيــة وواحــدة فقــط يف قطــاع غــزة، و4 إلنــاث، و3 منهــا 

ـ )5( حــاالت يف العــام 2017، كانــت جميعهــا يف قطــاع غــزة، واحــدة فقــط إلنــاث، وثالثــة ألطفــال.  ألطفــال )ذكــور وانــاث(. مقارنــة بــ

مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ معــدل املواليــد املســجل يف العــام 2017 مــا نســبته 1000/30.7 نســمة مقارنــة مبــا نســبته 28.7 لــكل 1,000 نســمة 

يف العــام 2016.

نســبة املســنني فــوق ســن 60 عامــا: بلغــت نســبة املســنني يف العــام 2018 مــا يقــرب مــن 5% مــن عــدد الفلســطينيني يف الضفــة  •

الغربيــة وقطــاع غــزة مقارنــة بـــ 5.2% مــن الســكان يف العــام 2017.

موازنــة وزارة الصحــة: بلغــت موازنــة وزارة الصحــة يف العــام 2018، )1,787,731,915( شــيكل مــن املوازنــة العامــة البالغــة  •

ــيكل  ــة بـــ )1,720,773,000( ش ــة، مقارن ــة للموازن ــات العام ــاميل النفق ــن إج ــبة )10.8%( م ــيكل، أي بنس )16,559,061,000( ش

مــن املوازنــة العامــة يف العــام 2017 البالغــة )17,786,000,000( شــيكل، أي بنســبة )9,7%( مــن إجــاميل املوازنــة العامــة، ونســبة 

ــة. ــات الجاري ــاميل النفق ــن إج )11.32%( م

وقــد بلغــت نســبة الرواتــب واألجــور مــن موازنــة وزارة الصحــة للعــام 2018 مــا يقــرب من45%مــن موازنــة العــام 2017، و%50 

مــن موازنــة العــام 2016، و47% مــن موازنــة العــام 2015. 

يالحــظ عــىل موازنــة العــام 2018، أنهــا رصحــت باملوازنــة التطويريــة املخصصــة لقطــاع الصحــة منــذ بدايــة العــام، بحيــث بلغــت 

)22,200,000( شــيكل، ورصفــت فعليــا ضعفــي هــذه املوازنــة التقديريــة تقريبــا مــع نهايــة الشــهر العــارش مــن العــام 2018، حيــث 

بلغــت النفقــات التطويريــة املرصوفــة بالفعــل مــع نهايــة شــهر ترشيــن ثــاين مــن هــذا العــام مــا قيمتــه )42,400,000( شــيكل. ومــع 

ذلــك، مل يتجــاوز نســبة املنفــق عــىل املوازنــة التطويريــة الـــ 2.4% مــن اجــاميل موازنــة الــوزارة.

وقــد بلغــت نســبة الزيــادة يف موازنــة وزارة الصحــة يف العــام 2018 عــن العــام 2017 مــا يقــرب مــن 4%، مقارنــة بزيــادة 0,5% يف 

موازنــة العــام 2017. وهــذا مــا يشــري اىل ارتفــاع الزيــادة يف املوازنــة العامــة عــن الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان البالغــة %2,8. 

مــن جانــب آخــر، ارتفعــت قيمــة إيــرادات وزارة الصحــة مــن املبالــغ التــي يشــارك بهــا املواطــن بــدل أدويــة وخدمــات طبيــة يف 

العــام 2017 بنســبة 19% عــن العــام الــذي ســبقه، حيــث ارتفعــت إيــرادات وزارة الصحــة اىل )144790729( شــيكل يف العــام 2017 

مقارنــة بـــ)121,316,838( شــيكالً يف العــام 2016.

عــدد العاملــني يف القطــاع الصحــي الحكومــي: مل يطــرأ تغــري عــىل العــدد اإلجــاميل للعاملــني يف القطــاع الصحــي يف تقريــر الصحــة  •

الســنوي يف العــام 2017، حيــث مل يتجــاوز عددهــم يف العامــني 2016 و2017 الـــ )14,248( موظفــاً وموظفــة، رغــم االرتفــاع الطبيعي 

يف عــدد الســكان، وارتفــاع عــدد شــهداء وجرحــى االنتهــاكات اإلرسائيليــة خــالل العــام 2018، االمــر الــذي يشــري ارتفــاع عــدد املــرىض 

لــكل عامــل صحــي مهنــي. وبخاصــة مــع اســتمرار ارتفــاع عــدد العاملــني الصحيــني اإلداريــني مــن اجــاميل عــدد العاملــني يف القطــاع 

الصحــي، حيــث بلــغ عــدد العاملــني الصحيــني االداريــني بحســب موازنــة العــام 2017 )38%( مــن اجــاميل عــدد املوظفــني، مقارنــة 

بنســبتهم يف العــام 2016 البالغــة %38.8.

ومبقارنــة نســبة الزيــادة يف عــدد الكــوادر الصحيــة يف العــام 2017 مــع العــام 2016 يالحــظ أنهــا بقيــت ثابتــة، عــىل الرغــم مــن أن الزيــادة 

يشار اىل ان أحد املؤرشات التي وضعتها اهداف التنمية املستدامة تشري اىل رضورة اإلشارة اىل معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار وهو املؤرش رقم 3.4.2.  130
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ــه الســتيعاب  الســكانية التقليديــة بلغــت 2,8% مــن عــدد الســكان، وكان يتوجــب ان يزيــد هــذا العــدد او تزيــد اإلمكانيــات املوفــرة ل

هــذه الزيــادة يف عــدد الســكان. وبالطبــع، هــذا دون احتســاب الحاجــات التطويريــة التــي قــد تســتلزم زيــادة يف عــدد العاملــني الصحيــني. 

باإلضافــة اىل انخفــاض عــدد األخصائيــني يف العــام 2017 اىل 854 مقارنــة بعددهــم البالــغ )878( يف العــام 2016، و)906( يف العــام 131.2015 

عــدد املستشــفيات الحكوميــة واألرسّة فيهــا وعــدد املراكــز الصحيــة: مل يطــرأ زيــادة يف عــدد املستشــفيات الحكوميــة بحســب تقريــر  •

الصحــة للعــام 2017 عــن 27 مستشــفى، 14 منهــا يف الضفــة الغربيــة و13 يف قطــاع غــزة، وهــو ذاتــه العــدد الــذي ســجل يف العــام 

2016. كــام بلــغ عــدد االرسة الحكوميــة يف العــام 2017 الـــ 3384 رسيــرا مقارنــة 3325 رسيــراً يف العــام 2016. ورغــم هــذا االرتفــاع 

يف عــدد االرسة اال انــه ال يــوازي الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر )%2.8(.

وعــىل 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 عــدد املراكــز الصحيــة الحكوميــة يف 

العــام 2016 انخفــض إىل )466( مركــزاً، ومل يطــرأ أي تغيــري عــىل عددهــا يف العــام 2017. 

وهــذا االمــر يشــري اىل انخفــاض واضــح يف عــدد مراكــز الصحــة األوليــة منــذ العــام 2015 برغــم الزيــادة الطبيعيــة يف الســكان بنســبة 

تقــرتب مــن 5.6% يف العامــني 2016 و2017.

كــام ارتفــع العــدد العــام ألرسّة املــرىض يف كافــة املشــايف واملراكــز الصحيــة االهليــة والخاصــة والحكوميــة مــن 6146 رسيــراً يف العــام 

2016 اىل 6217 رسيــرا. وارتفــع عــدد األرسّة الحكوميــة مــن 3325 رسيــراً يف العــام 2016 اىل 3384 رسيــرا يف العــام 2017؛ أي بزيــادة 

قاربــت عــىل %2.

أعــداد زيــارات مراجعــي الطبيــب بحســب املســجل يف مراكــز الرعايــة الصحيــة االوليــة: انخفــض عــدد زيــارات مراجعــي الطبيــب  •

ــارات  ــدد الزي ــغ ع ــد بل ــبة )3.6%(.  فق ــام 2016 بنس ــن الع ــام 2017 ع ــة الع ــة الغربي ــة يف الضف ــة االولي ــة الصحي ــز الرعاي ملراك

ــارة يف العــام 2016. ــة بـــ)2,470,451( زي ــارة مقارن املســجلة يف العــام 2017 )2,383,661( زي

رشاء الخدمــات الصحيــة: انخفضــت تكلفــة تحويــالت رشاء الخدمــة الصحيــة مــن املرافــق الصحيــة غــري الحكوميــة يف العــام 2017  •

عــن العــام 2016، فقــد بلغــت نســبة األمــوال املرصوفــة عــىل رشاء الخدمــات الصحيــة مــا نســبته 25% مــن موازنــة وزارة الصحــة يف 

العــام 2017 بعــد ان كانــت نســبتها مــن موازنــة العــام 2016 الـــ 33%، و)32%( مــن موازنــة وزارة الصحــة يف العــام 2015. 

ــري  ــن تأث ــرب ع ــا يع ــدر م ــة بق ــات الصحي ــاع يف مســتوى وحجــم توطــني الخدم ــن ارتف ــرب ع ــاض ال يع ــدو ان هــذا االنخف ــن يب لك

السياســة عــىل الحقــوق، وال ســيام االنقســام الســيايس. فقــد انخفــض نســبة املــرصوف عــىل التحويــالت الطبيــة يف قطــاع غــزة يف 

العــام 2017 اىل 21% مــن اجــاميل مــا رصفتــه وزارة الصحــة عــىل التحويــالت الطبيــة، مقارنــة بالنســبة املرصوفــة عــىل التحويــالت 

الطبيــة يف قطــاع غــزة يف العــام 2016 والتــي بلغــت 29% مــن اجــاميل مــا تــم رصفــه عــىل التحويــالت الطبيــة يف الــوزارة.

ثانياً. خدمات الرعاية الصحية والتأمن 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 2017 يف الضفــة الغربيــة 

اىل 280,746 عائلــة مقارنــة بـــ 214,982 عائلــة يف العــام 132.2016 

ــات  ــدل الخدم ــع ب ــن دف ــون م ــي معف ــاع الحكوم ــن القط ــة م ــات الصحي ــون الخدم ــن يتلق ــزة الذي ــاع غ ــكان قط ــع س ــم ان جمي ورغ

افــادت الحكومــة اىل ان بيانــات وزارة الصحــة تشــري اىل عــدم كفايــة األطبــاء يف الــوزارة، حيــث تبلــغ نســبتهم لــكل 10000 مواطنــا 21.7 طبيبــا عامــا و8.4 طبيبــا اخصائيــا بحســب مــا   131

جــاء يف تقريــر »أهــداف التنميــة املستدامة-االســتعراض الوطنــي الطوعــي األول حــول متابعــة وتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة 2030«، حزيــران 2018 واملنشــور عــىل املوقــع االلكــرتوين 

ملجلــس الــوزراء الفلســطيني: http://www.palestinecabinet.gov.ps )اخــر دخــول للموقــع 20 كانــون اول 2018(.

للمزيد راجع: حازم هنية وعائشة احمد وعامر جاموس ومعن شحدة دعيس، تحليل املوازنة العامة 2018 من منظور حقوقي، )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق االنسان-ديوان املظامل، 2018(،   132
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الصحيــة، والســيام رســوم التأمــني مبوجــب املــادة الثانيــة مــن القــرار الرئــايس الصــادر بتاريــخ 2007/6/26، والتــي نصــت عــىل »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«، اال ان وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة حّصلــت خــالل العــام 

2017 مــا قيمتــه )31,267,882( شــيكل، )9,578,795( شــيكل منهــا مــن التأمــني الصحــي.133 

وهــذا األمــر يشــري إىل ارتفــاع عــدد العائــالت التــي تتمتــع بتأمــني صحــي حكومــي خــالل العــام 2017، مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، بنســبة 

زادت عــن 30% مــن عــدد العائــالت التــي كانــت مؤمنــة يف العــام 2016، ومبقــدار أعــىل مــن الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر 

 .)%2.8(

ومــع ذلــك، فــإن الرعايــة التأمينيــة ليســت شــاملة لــكل املواطنــني، وال تغطــي كافــة احتياجاتهــم مــن الرعايــة الصحيــة، وســلة الخدمــات 

ــن  ــتفيد م ــض املس ــىل املري ــرض ع ــني 2004 و2006، يف ــي للعام ــني الصح ــام التأم ــة إىل أن نظ ــة، إضاف ــة كاف ــي األدوي ــة ال تغط الطبي

التحويــالت الطبيــة إىل خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية الفلســطينية، أن يشــارك يف مثــن العــالج بنســبة مئويــة معينــة، تختلــف مــن 

حالــة إىل أخــرى.  وكذلــك تســتثني تعليــامت غــري منشــورة صــادرة عــن وزارة الصحــة فئــة كبــار الســن )فــوق ســن 60 عامــاً( مــن بعــض 

الخدمــات الطبيــة، حتــى وإن كانــوا مؤمنــني، كخدمــة زراعــة الكبــد.

ــرادات التأمــني  ــة إي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــّدر دي ــة )267,888,656( شــيكالً،134 يف حــني ق ــرادات التأمــني يف الضفــة الغربي بلغــت إي

ــة  ــرادات العــام 2017 املذكــورة تقــدر بحــوايل 15.6 مــن موازن ــام أن إي ــوزارة،135 عل الصحــي، مبــا نســبته 10% مــن إجــاميل نفقــات ال
ــة )1,720,773,000( شــيكل.136 ــام البالغ ــذا الع ــوزارة له ال

بحســب معلومــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2017، فــإن املؤمنــني تأمينــاً حكوميــاً خالصــاً يبلغــون )1,390,557( مــن 

ســكان فلســطني، البالــغ عددهــم )4,416,123(؛137 أي إن التغطيــة التأمينيــة الحكوميــة ال تتجــاوز )31.5%( مــن عــدد الســكان، وأن غــري 

ــة، تأمــني حكومــي  ــة غــوث، تأمــني حكومــي ووكال ــي رصدهــا اإلحصــاء )تأمــني حكومــي، تأمــني وكال ــواع التأمــني الت ــة أن ــني بكاف املؤمن

وخــاص، تأمــني صحــي خــاص، تأمــني وكالــة وخــاص، تأمــني إرسائيــيل، أو تأمــني آخــر( يبلغــون )924,730( نســمة؛ أي أن 21% مــن اجــاميل 
الســكان.138

يف بدايــة آب 2018، اعلــن اتحــاد املستشــفيات الخاصــة واملراكــز الطبيــة عــن توقفــه عــن اســتقبال بطاقــات التأمــني الخاصــة، ولحقــت 

بهــم نقابــة األطبــاء، وذلــك بســبب امتنــاع اتحــاد رشكات التأمــني عــن تســوية األوضــاع املختلــف عليهــا بــني االتحاديــن، االمــر الــذي دفــع 

بهيئــة ســوق رأس املــال والهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان بالتدخــل والتوســط لوقــف االجــراء املتخــذ مــن اتحــاد املستشــفيات ورعايــة 

سلســلة مــن جلســات الحــوار بــني الطرفــني للوصــول اىل حلــول تــريض الطرفــني، غــري ان العــام 2018 انتهــى ومل يتــم التوصــل اىل اتفــاق بــني 

االتحاديــن املذكوريــن، وكل مــا تــم هــو التوقيــع بتاريــخ 6 كانــون اول 2018 عــىل اتفــاق بــني اتحــاد رشكات التأمــني ونقابــة األطبــاء فقــط.

عــدد األدويــة األساســية املتداولــة: مل يتغــري عــدد األدويــة األساســية املتداولــة يف العــام 2017عنهــا يف العــام 2016، فقــد بلــغ عــدد هــذه 

األدويــة يف العــام 2017 الـــ )522( صنفــا، وهــو الرقــم ذاتــه املســجل يف العــام 2015 و2016، علــام بــأن عــدد مــن هــذه األدويــة، وعــىل 

الرغــم مــن تســجيلها يف القامئــة األساســية املذكــورة، فــإن توثيقــات الهيئــة تشــري إىل أن املواطــن قــد يلجــأ لرشائهــا عــىل حســابه الخــاص.

توفــري التثقيــف الصحــي املائــم: بلــغ عــدد األنشــطة التثقيفيــة التــي تــم تنفيذهــا مــن خــالل طواقــم الرعايــة الصحيــة األوليــة والصحــة 

133   وزارة الصحة، التقارير السنوية: التقرير املايل يف قطاع غزة، منشور عىل املوقع االلكرتوين للوزارة يف قطاع غزة: http://www.moh.gov.ps/portal )أخر دخول بتاريخ 30 كانون اول 2018(.

134   وزارة الصحة.  التقرير الصحي السنوي 2017، فلسطني: وزارة الصحة، متوز 2018، ص 66.

135   ديوان الرقابة املالية واإلدارية.  التقرير ربع السنوي الثاين حول إدارة وتنظيم إدارة التأمني الصحي يف دولة فلسطني، فلسطني: ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2016.

136   كتاب املوازنة للعام 2017.

هــذا العــدد مســتثنى منــه ســكان جــزء مــن محافظــة القــدس الــذي ضمــه االحتــالل اإلرسائيــيل إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضفــة الغربيــة العــام 1967، والــذي يشــمل )كفــر عقــب،   137

بيــت حنينــا، مخيــم شــعفاط، شــعفاط، العيســوية، شــيخ جــراح، وادي الجــوز، بــاب الســاهرة، الصوانــة، الطــور )جبــل الزيتــون(، القــدس )بيــت املقــدس(، الســياح، رأس العامــود، ســلوان، 

الثــوري، جبــل املكــرب، الســواحرة الغربيــة، بيــت صفافــا، رشفــات، صــور باهــر، أم طوبــا(، بحســب مــا يظهــر يف: الجهــاز املركــزي للحصــاء الفلســطيني.  التعــداد العــام للمســاكن واملنشــآت 

2017-ملخــص النتائــج النهائيــة للتعــداد، فلســطني: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، متــوز 2018، ص 13 وص 93.

138  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.  التعداد العام للمساكن واملنشآت 2017-ملخص النتائج النهائية للتعداد، فلسطني: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، متوز 2018.
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العامــة خــالل العــام 2017 الـــ 20501 نشــاطا تثقيفيــا مقارنــة بـــ)19,684( نشــاطاً تثقيفيــاً يف العــام 2016، موزعــة عــىل محافظــات الضفــة 

الغربيــة املختلفــة، وبنســبة زيــادة جــاوزت الـــ 4% عــن العــام الــذي ســبقه، ويف زيــادة واضحــة عــن الزيــادة الطبيعيــة التقديريــة لعــدد 

الســكان.

ــة الســنوية لعــدد  ــادة التقليدي ــة مــع الزي ــة املنفــذة مــن وزارة الصحــة باملقارن ــاع عــدد األنشــطة التثقيفي ــدوره يشــري إىل ارتف وهــذا ب

ــادة بنســبة 2,8% مــن عــدد الســكان(.  ــر )الزي الســكان ســالفة الذك

عــدد العاملــن الصحيــن الذيــن تلقــوا تدريبــاً وتأهيــاً: يخلــو تقريــر الصحــة الســنوي مــن اإلشــارة اىل ايــة بيانــات متعلقــة بعــدد العاملــني 

الصحيــني الذيــن تلقــوا تأهيــالً او تدريبــاً فنيــاً او غــري فنــي.

الوفيــات الناجمــة عــن امــراض القلــب واالوعيــة الدمويــة والرسطــان وداء الســكري واالمــراض النفســية املزمنــة: ال توجــد بيانــات كافيــة 

لهــذا املــؤرش ضمــن املــؤرشات التــي تضمنهــا تقريــر الصحــة الســنوي.

ثالثاً: الصحة املتعلقة باألمومة والطفولة

صحة الطفل

بلــغ عــدد زيــارات األطفــال ملراكــز الرعايــة األوليــة يف العــام 2017 يف الضفــة الغربيــة )525681( زيــارة مقارنــة بـــ)484,195( زيــارة يف 

العــام 2016، يف ارتفــاع بلغــت نســبته 8.6%، أي بزيــادة عــن نســبة الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر )2.8%(. وقــد يكــون رفــع 

ســن األطفــال الذيــن يتلقــون رعايــة صحيــة مجانيــة مــن ســن 3 ســنوات اىل ســن 6 ســنوات يف العــام 2016 أحــد األســباب األساســية يف 

زيــادة عــدد زيــارات األطفــال ملراكــز الرعايــة األوليــة، وبالتــايل تطبيــق اوىف لعنــرص الحــق يف الصحــة املتعلقــة بإمكانيــة الوصــول املــايل 

للرعايــة الصحيــة. 

هنــاك انخفــاض متتابــع يف الســنوات الثــالث األخــرية يف نســبة األطفــال املفحوصــني الذيــن يعانــون فقــر دم )األنيميــا( بســن 12 شــهراً، 

حيــث بلغــت نســبة هــذه الفئــة مــن األطفــال يف العــام 2017 الـــ38.7%، بعــد انخفــض النســبة يف العــام 2016 إىل 42%، مقارنــة بالعــام 

الــذي ســبقه والــذي ســجلت )43%(. أمــا نســبة املواليــد املســجلني دون 2500 غــرام فقــد اســتمرت يف االرتفــاع، حيــث بلغــت 6.4% مــن 

اجــاميل املواليــد يف العــام 2017 مقارنــة بـــ 5.9% مــن عــدد املواليــد يف العــام 2016، و5.7% يف العــام 2015. 

بلغــت نســبة وفيــات األطفــال دون 5 ســنوات يف العــام 2017، 1000/12.1 مولــودا، يف انخفــاض بســيط ومســتمر عــن النســبة املســجلة 

يف العــام 2016 والتــي بلغــت فيــه 12.2 لــكل 1000 مولــود، وعــن العــام 2015 كذلــك )13.9 لــكل 1000 مولــود(. ويشــار اىل ان مقصــد 

التنميــة الثــاين للهــدف الثالــث يشــري اىل رضورة وضــع نهايــة لوفيــات األطفــال مــا دون ســن الخامســة التــي ميكــن تفاديهــا بحيــث تصــل 

اىل 12 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي.

 أمــا وفيــات األطفــال دون ســن ســنة، فقــد عــادت اىل االرتفــاع، حيــث ســجل العــام 2017 وفــاة 1000/10.7 مولــود، بعــد انخفاضهــا يف 

العــام 2016 )10.5 لــكل 1,000 نســمة( عــن العــام الــذي ســبقه )1000/10.9 مولــود(. 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 مــدن الضفــة الغربيــة فقــط.  

ــات أعــاله،  ــة عــىل تحســن وضــع صحــة األطفــال يف املناطــق التــي تشــملها البيان ــاك بعــض املــؤرشات الدال لكــن مــن جانــب آخــر، هن

كارتفــاع ســن األطفــال الذيــن تقــدم لهــم رعايــة صحيــة مجانيــة، مــن ســن 3 ســنوات إىل ســن 6 ســنوات. ومــؤرشات أخــرى دالــة عــىل 

تراجــع صحــة االطفــال كارتفــاع نســبة األطفــال الذيــن مل تتجــاوز أوزانهــم 2500 غــرام يف األعــوام الثالثــة املاضيــة )2017، 2016، 2015(.
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صحة األمهات

بلــغ عــدد زيــارات رعايــة الحوامــل يف مراكــز الرعايــة األوليــة يف الضفــة الغربيــة العــام 2017 الـــ )154251( زيــارة، مقارنــة بـــ 150,698 

زيــارة يف العــام 2016. أي بنســبة زيــادة بلغــت 2%، وهــي نســبة اقــل مــن الزيــادة الطبيعيــة للســكان، وتنــم عــن انخفــاض جــودة الرعايــة 

الصحيــة املقدمــة للحوامــل. هــذا فضــال عــن ان البيانــات املتوفــرة يف هــذا الصــدد غــري شــاملة، ومل تشــمل قطــاع غــزة، الــذي تعــاين فيــه 

حقــوق االنســان كافــة مبــا فيهــا الحــق يف الصحــة مــن انتهــاكات كثــرية.

كــام واصــل معــدل وفيــات األمومــة يف العــام 2017 يف التحســن، وانخفــض اىل 100000/5.9، بعــد ان انخفــض يف العــام 2016 اىل 

100000/13.8 عــن العــام الــذي ســبقه، والــذي بلغــت فيــه معــدالت وفيــات االمومــة 100000/15.7. علــام بــأن مقصــد التنميــة رقــم 1 

املتعلــق بهــدف التنميــة الثالــث املتعلــق بالرعايــة الصحيــة يتحــدث عــن الوفيــات النفاســية والتــي يجــب ان تخفــض اىل 100000/70 مــن 

ــة العــام 2030. نهاي

ــا نســبة  ــام 2016. أم ــة 24.9% يف الع ــوالدات، مقارن ــل ال ــن مجم ــام 2017 اىل 25.8% م ــة املســجلة يف الع ــوالدات القيرصي ــت ال وارتفع

الحمــل الخطــر املســجلة يف العــام 2017 فبلغــت 16.4% مــن اجــاميل حــاالت الحمــل يف ارتفــاع واضــح ومســتمر عــن العامــني الســابقني 

2016 )15.5%( و2015 )14%(. وشــكل فقــر دم الحوامــل املســجالت يف مراكــز الرعايــة األوليــة يف العــام 2017 نســبة 27.8% مــن اجــاميل 

عــدد الحوامــل، مقارنــة بـــ 28.2% يف العــام 2016، و27.6% يف العــام 2015.  

الصحة النفسية

تقــدم خدمــات الصحــة النفســية يف فلســطني العــام 2017 مــن خــالل 16 عيــادة صحــة نفســية ومجتمعيــة متخصصــة يف الضفــة الغربيــة. 

كــام بلــغ عــدد الحــاالت الجديــدة املســجلة يف مراكــز الصحــة النفســية يف العــام 2017 الـــ 3013 يف ارتفــاع عــن العــام 2016 الــذي ســجلت 

فيــه 2712 حالــة.

مــن جانــب آخــر، مل يتــم حتــى نهايــة العــام 2018 إنجــاز مســودة مــرشوع قانــون الصحــة النفســية الــذي وضــع يف وقــت ســابق. ومل تقــم 

وزارة الصحــة بــأي إجــراءات لتطويــر مســودة املــرشوع املذكــورة، والعمــل عــىل مواءمتهــا مــع املواثيــق الدوليــة ذات العالقــة، ومــن ثــم 
اقــراره.139

األمراض الخطرية

اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز: بلــغ العــدد الرتاكمــي للحــاالت املســجلة لنقــص املناعــة )اإليــدز( يف العــام 2017 )98( 

حالــة، 62 منهــا يف الضفــة الغربيــة و36 يف قطــاع غــزة مقارنــة )94( حالــة مســجلة يف العــام 2016، و87 حالــة مســجلة يف العــام 2015.

مــرض الرسطــان: ارتفــع عــدد حــاالت الرسطــان الرتاكميــة املســجلة يف الضفــة الغربيــة العــام 2017 اىل 4000 حالــة، )2923( حالــة جديــدة 

شــخصت يف العــام 2017، باملقارنــة بـــ )2,536( حالــة تراكميــة ســجلت يف العــام 2016. وارتفــع معــدل اإلصابــة بالرسطــان بشــكل حــاد 

ــني  ــام 2016. يف ح ــكل 100000 يف الع ــبته 86.4 ل ــت نس ــد أن كان ــام 2017، بع ــكل 100000 يف الع ــكان إىل 113 ل ــدد الس ــبة لع بالنس

اســتمرت معــدالت وفيــات الرسطــان يف االرتفــاع، حيــث وصلــت 14.7% مــن اجــاميل وفيــات العــام 2017، بعــد ان ارتفعــت اىل 14% مــن 

اجــاميل وفيــات العــام 2016، مقارنــة بـــ 13.8% مــن إجــاميل عــدد الوفيــات يف العــام 2015.

هــذا بــدوره يزيــد مــن الحاجــة اىل تطويــر العــالج املقــدم لهــذه الفئــة مــن الســكان علــام بــان نســبة كبــرية مــن األمــوال املنفقــة عــىل 

ــرار  ــدور ق ــم ص ــون دوالر(.140 ورغ ــرىض )100 ملي ــن امل ــة م ــذه الفئ ــة ه ــب ملعالج ــة تذه ــة الطبي ــة ورشاء الخدم ــالت الخارجي التحوي

بإنشــاء مستشــفى خالــد الحســن ملــرىض الرسطــان منــذ بدايــة العــام 2016، وصــدور مرســوم يف العــام 2018 بإنشــاء مؤسســة إلدارة هــذا 

139  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.

140  حسب تقديرات وزير الصحة الدكتور جواد عواد يف تقرير صحفي لوكالة معا اإلخبارية بتاريخ 10 اذار 2016.
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ــك.142  ــم ذل املشــفى141 اال ان العــام 2018 انتهــى دون ان يت

وكانــت الجهــات الرســمية قــد أعلنــت عــن جمعهــا لحــوايل 14 مليــون دوالر بعــد ســاعات مــن فتــح بــاب التــربع ملــرىض الرسطــان وبنــاء 
ذلــك املشــفى يف شــهر نيســان 143.2016

ــدل  ــة مبع ــام 2017 اىل 416 حال ــجلة الع ــريويس )A( املس ــد الف ــاب الكب ــاالت الته ــدد ح ــض ع ــريويس: انخف ــد الف ــاب الكب ــرض الته م

ــكل 100000 نســمة. وتوزعــت حــاالت  ــة مبعــدل 17.1 ل ــه 780 حال ــذي ســجلت في ــج العــام 2016 ال ــة بنتائ 100000/9.4 نســمة مقارن

العــام 2017 مــن ناحيــة جغرافيــة عــىل 81 حالــة يف الضفــة الغربيــة مبعــدل 3.2 لــكل 100000 مــن الســكان، و335 حالــة يف قطــاع غــزة 

ــكل 100000.  ــغ 17.9 ل ــة بل مبعــدل إصاب

كــام بلــغ عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس )B( املســجلة يف العــام 2017، 20 حالــة حامــل للمــرض مبعــدل 100000/0.54 نســمة،144 

ــدد  ــع الع ــام رف ــام 2016. م ــدل 100000/0.51 نســمة يف الع ــة ومبع ــة بـــ 23 حال ــزة مقارن ــاع غ ــة و6 يف قط ــة الغربي ــا يف الضف 14 منه

الرتاكمــي للمصابــني بهــذا املــرض اىل 868 حالــة، بنســبة 19.5 لــكل 10000 نســمة، 565 منهــم يف الضفــة الغربيــة )مبعــدل اصابــة 19.5 لــكل 

100000(، و303 يف قطــاع غــزة )مبعــدل إصابــة 23 لــكل 100000(. وبلــغ عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس )C( الرتاكمــي املســجلة 

يف العــام 2017 الـــ 181 حالــة، مبعــدل 4.1حالــة لــكل 100000نســمة، 131 منهــا يف الضفــة الغربيــة مبعــدل إصابــة 5.1 لــكل 100000 و50 

حالــة يف قطــاع غــزة مبعــدل إصابــة 2.7 لــكل 100000 نســمة، مقارنــة بالعــام 2016 الــذي بلغــت فيــه عــدد الحــاالت الرتاكميــة 167 حالــة 

مبعــدل 3.7 حالــة/ 100000 نســمة.

املسؤولية عن اإلهامل الطبي

يف أعقــاب املطالبــات املســتمرة بــرضورة وضــع نظــام قانــوين للمســاءلة عــىل قضايــا األخطــاء الطبيــة يف الســنوات األخــرية مــن الهيئــة، 

والعديــد مــن املؤسســات ذات العالقــة، واســتكامال لجهــود اعــداد مســودة مــرشوع قانــون الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة، التــي 

بدأهــا مجلــس الــوزراء يف العــام 2017، فقــد أقــر رئيــس دولــة فلســطني بتاريــخ 12 أيلــول 2018 هــذا القانــون.145 عــىل أن ينفــذ بعــد ثالثــة 
أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف الجريــدة الرســمية، أي يف 23 كانــون اول 146.2018

ــالم  ــل االع ــن اج ــون اول 2018، م ــخ 9 كان ــاح بتاري ــة النج ــة الحقوق-جامع ــه كلي ــذي عقدت ــي ال ــوم العلم ــة يف الي ــاركت الهيئ ــد ش وق

والتوعيــة بهــذا القــرار بقانــون ومطالبــة الجهــات املختصــة بوضــع اإلجــراءات التنفيذيــة لهــذا القــرار بقانــون كتشــكيل اللجنــة الطبيــة 

الدامئــة، وانشــاء الســجل الطبــي لألخطــاء الطبيــة، ووضــع الربوتوكــوالت الطبيــة الالزمــة، وانشــاء صنــدوق التأمــني مــن خطــر الحــوادث 

ــة. الطبي

املطلب الثالث: الشكاوى التي تلقتها الهيئة

تلقــت الهيئــة )48( شــكوى بشــأن الحــق يف الصحــة مقارنــة بـــ )76( شــكوى يف العــام 2017.  وقــد توزعــت انتهــاكات هــذا العــام عــىل 

)5( شــكاوى حــول مــدى توفــر التطعيــامت واألدويــة مقارنــة بـــ )11( شــكوى يف العــام 2017، و)17( شــكوى عــن عــدم توفــر الخدمــات 

الصحيــة املناســبة واملطالبــة بخدمــات طبيــة إضافيــة ملنطقــة مــا مقارنــة بـــ )32( شــكوى يف العــام 2017، و)18( شــكوى حــول تحويــالت 

للمزيــد راجــع مرســوم رقــم 7 لســنة 2018 بشــأن مؤسســة خالــد الحســن لعــالج امــراض الرسطــان وزراعــة النخــاع الصــادر بتاريــخ 2018/11/27 واملنشــور يف العــدد 150 مــن الجريــدة   141

الرســمية لدولــة فلســطني »الوقائــع الفلســطينية« الصــادرة بتاريــخ 27 كانــون اول 2018.

يشري وزير الصحة الدكتور جواد عواد اىل ان هذا املشفى يحتاج اىل 300 مليون دوالر حتى ينجز، وسوف يتم البدأ به حال جمع 100 مليون دوالر عىل األقل. وقد أعلن مجلس أمناء مؤسسة   142

خالد الحسن عن بدء العمل يف املشفى يف شهر شباط 2018، وأن من املتوقع ان ينجز يف 4 سنوات، بحسب ما جاء عىل موقع شاشة نيوز االلكرتوين https://www.shasha.ps يف اخر دخول 

للموقع بتاريخ 9 كانون الثاين 2019.

بحسب ما جاء عىل املوقع االلكرتوين لالقتصادية: http://www.aliqtisadi.ps يف اخر دخول بتاريخ 9 كانون الثاين 2019.  143

بحسب ما جاء يف مؤرشات تقرير اهداف التنمية املستدامة الطوعي سالف الذكر.  144

للمزيــد انظــر: القــرار بقانــون رقــم 31 لســنة 2018 بشــأن الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة الصــادر بتاريــخ 12ايلــول 2018 واملنشــور يف العــدد 147 مــن الجريــدة الرســمية لدولــة   145

ــول 2018. ــخ 23 أيل ــع الفلســطينية« الصــادرة بتاري فلســطني »الوقائ

راجع بخصوص هذا القرار بقانون املعلومات املذكورة بشأن املتغريات القانونية الوطنية يف هذا الفصل من التقرير السنوي املتعلق بالحق يف الصحة.  146
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طبيــة مقارنــة بـــ )21( يف العــام 2017، و)9( شــكاوى حــول املســؤولية عــن اإلهــامل الطبــي مقارنــة بـــ )12( شــكوى يف العــام 2017، كان 

مــن بينهــا )3( شــكاوى حــول وفيــات وقعــت يف أعقــاب معالجــة طبيــة، مقارنــة بـــ)10 ( شــكاوى ســجلتها يف هــذا اإلطــار العــام 2017.

توزعــت شــكاوى هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــىل)17( شــكوى خاصــة بإنــاث، و31 شــكوى خاصــة بذكــور مقارنــة بـــ )30( شــكوى 

ــث الســن عــىل )10( خاصــة  ــام مــن حي ــام توزعــت شــكاوى هــذا الع ــام 2017. ك ــور يف الع ــاث، و)46( شــكوى خاصــة بذك خاصــة بإن

بأطفــال، و)38( بالغــني مقارنــة بالعــام 2017 الــذي توزعــت فيــه الشــكاوى عــىل )26( خاصــة بأطفــال، و)50( خاصــة ببالغــني. وتوزعــت 

هــذه الشــكاوى مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة عــىل )33( شــكوى مــن الضفــة الغربيــة و)15( شــكوى مــن قطــاع غــزة مقارنــة بالعــام 

2017 الــذي اســتقبلت فيــه الهيئــة )58( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)18( شــكوى يف قطــاع غــزة.

ــي  ــامل الطب ــة باإله ــكاوى املتعلق ــض الش ــىل بع ــب ع ــة تجي ــن وزارة الصح ــردود م ــن ال ــة م ــة مجموع ــل الهيئ ــر، وص ــب آخ ــن جان م

والتحويــالت الطبيــة، وظــل القســم االكــرب بــدون إجابــات. تضمنــت بعــض الــردود الــواردة مــن وزارة الصحــة، بشــأن شــكاوى اإلهــامل 

الطبــي، إشــارة اىل انــه تــم تشــكيل لجنــة تحقيــق يف موضــوع الشــكوى، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة او تحويــل قــرار اللجنــة اىل النيابــة 

ــات اخــرى. ــة، دون الكشــف عــن أي معلوم العام
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التوصيات

مــن مجمــل مــا جــاء يف هــذا الفصــل حــول الحــق يف الصحــة يف دولــة فلســطني، ومــا وضــع مــن مــؤرشات اعتمــدت يف البيانــات التــي 

تضمنتهــا عــىل التقريــر الصحــي الرســمي الســنوي، ومــا نــرش مــن ترشيعــات يف الجريــدة الرســمية، ومــا وثقتــه الهيئــة مــن انتهــاكات ومــا 

اســتقبلته مــن شــكاوى، تــويص بــاآليت:

رضورة تعزيــز وزارة الصحــة لتقريرهــا الســنوي بحيــث يتضمــن معلومــات أشــمل مُتكــن مــن معرفــة مــدى اعــامل الحكومــة ملقاصــد  •

التنميــة املختلفــة التســعة للهــدف الثالــث، فضــال عــن املقاصــد األخــرى ذات العالقــة بالحــق يف الصحــة املذكــورة يف األهــداف األخــرى 

مــن اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، ومــا اشــارت لــه منظمــة الصحــة العامليــة.

رضورة أن تقــوم وزارة الصحــة بتوفــري البيانــات اإلحصائيــة الكافيــة والالزمــة يف عمــل الهيئــة مــن أجــل بيــان حــال الحــق يف الصحــة يف  •

كل عــام، يف وقــت مناســب وغــري متأخــر.

مــن اجــل توضيــح مقاصــد القــرار بقانــون الخــاص بالحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة، فانــه مــن الــرضوري العمــل بجــد، وبالرسعــة  •

املمكنــة، عــىل وضــع اإلجــراءات التنفيذيــة لهــذا القانــون والســيام اإلجــراءات املتعلقــة بإنشــاء ســجل األخطــاء الطبيــة، وانشــاء اللجنــة 

الدامئــة لألخطــاء الطبيــة، وانشــاء صنــدوق التعويــض عــن ارضار الحــوادث الطبيــة، ووضــع الربوتوكــوالت الطبيــة الالزمــة، وتهيئــة بيئــة 

العمــل الصحــي بالشــكل الــذي يســاعد يف الحــد مــن حــاالت اإلهــامل الطبــي.

رضورة وضــع التنظيــم القانــوين للتأمــني الصحــي الوطنــي اإللزامــي، مقابــل التغطيــة التأمينيــة الشــاملة لكافــة الخدمــات الطبيــة التــي  •

يحتاجهــا املواطــن، مبــا يف ذلــك مــن توفــري رعايــة صحيــة شــاملة ومتســاوية للمواطنــني كافــة، كتوزيــع متســاٍو للمستشــفيات واملراكــز 

الطبيــة، والكــوادر البرشيــة املؤهلــة، وأعــداد األرسّة، ووفقــاً ملــا تحــدده املــؤرشات العامليــة املعهــودة لــدى منظمــة الصحــة العامليــة.

ــة،  • ــة العام ــن املوازن ــة م ــة التطويري ــادة املخصــص للموازن ــة املخصصــة لقطــاع الصحــة عــىل زي ــق باملوازن ــام يتعل رضورة العمــل في

ــة وخفــض  ــادة املــرصوف عــىل توطــني الخدمــات الصحي ــوزارة مــن خــالل أكــر مــن إجــراء كزي ــة ال ــم موازن ــع وتنظي وإعــادة توزي

ــوزارة. ــني يف ال ــني الفني ــني الصحي ــبة املوظف ــع نس ــة، ورف ــات الصحي ــىل رشاء الخدم ــات ع النفق

مــن اجــل تحســني الرعايــة الصحيــة للمواطــن الفلســطيني، وتهيئــة بيئــة عمــل تقلــل مــن وفيــات االمومــة والطفولــة وتزيــد مــن عــدد  •

مراجعــي املراكــز الصحيــة الحكوميــة األوليــة وتواجــه االرتفــاع يف حجــم االمــراض غــري املعديــة والخطــرية واالرتفــاع املتزايــد يف كبــار 

ــادة يف انتهــاكات االحتــالل االرسائيــيل الصحيــة، فانــه مــن الــرضوري رفــع  الســن الذيــن يحتاجــون اىل رعايــة صحيــة متزايــدة، والزي

االهتــامم باملوضوعــات الصحيــة املختلفــة التــي اظهــر هــذا الفصــل انهــا مل تتطــور ومل يصــل التحســن فيهــا حــد الزيــادة الســكانية 

املعتــادة )2.8%(، والســيام رفــع عــدد ونســبة األطبــاء االخصائيــني، ورفــع عــدد مراكــز الصحــة األوليــة، وزيــادة عــدد االرسّة، وتأهيــل 

وتدريــب وتطويــر الكــوادر الصحيــة البرشيــة ورصــد مخصصــات كافيــة لهــا يف موازنــة الــوزارة.

ــؤرشات  • ــوزارة الســنوي؛ كامل ــر ال ــؤرشات املســتخدمة يف تقري ــادة امل ــر وزي ــة بتطوي ــات ذات العالق ــام وزارة الصحــة والجه رضورة قي

ــة. ــر الكــوادر البرشي ــوزارة لتطوي ــة ال ــة مبــا يخصــص يف موازن ــة باملحاســبة واملســاءلة، واملــؤرشات املتعلق املتعلق

رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة املوضوعــات املتعلقــة بالصحــة والســيام املتعلقــة ببنــاء مــؤرشات  •

وطنيــة لقيــاس الحــق يف الصحــة، واملســاءلة واملحاســبة عــىل انتهــاكات الحــق يف الصحــة، ومســتوى االنفــاق عــىل تأهيــل وتدريــب 

الكــوادر الصحيــة املختلفــة.
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المبحث الثالث: الحق في التعليم
ــة  ــات الدولي ــري يف االلتزام ــان املتغ ــالل بي ــن خ ــك م ــطني، وذل ــة فلس ــم يف دول ــق يف التعلي ــة الح ــداً لحال ــث رص ــذا املبح ــن ه يتضم

والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة للحــق، واالنتهــاكات الواقعــة، والسياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة، إضافــة إىل املســاءلة واملحاســبة 

ــاكات. عــن االنته

املطلب األول: املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

تــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018 بشــأن التعليــم العــايل بتاريــخ 2018/03/26، ونُــرش يف العــدد رقــم )142( مــن الوقائــع 

الفلســطينية بتاريــخ 22 نيســان 2018.  ومل تُجــِر دولــة فلســطني أي تعديــالت أخــرى عــىل الترشيعــات النافــذة واملتعلقــة بالحــق يف التعليــم 

خــالل العــام 2018.

الحظــت الهيئــة عــدم حــدوث نقلــة فارقــة يف هــذا القــرار بقانــون عــام كان موجــوداً يف القانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم 

العــايل، وبخاصــة يف تحديــد مســؤولية الدولــة عــن إعــامل الحــق يف التعليــم، حيــث يالحــظ أن القــرار بقانــون يعطــي الــوزارة دوراً تنظيميــاً 

أكــر منــه دوراً مركزيــاً يف إعــامل هــذا الحــق، كــام يخلــو مــن النــص رصاحــة عــىل أن التعليــم العــايل حــق شــأنه شــأن التعليــم العــام يف 

مجانيتــه، فلــم يؤكــد عــىل أنهــا خدمــة غــري ربحيــة وواجبــة مــن طــرف الدولــة.

كــام إن القــرار بقانــون مل يتضمــن مــوادَّ مســتقلة وواضحــة خاصــة بدمــج التعليــم املهنــي والتقنــي يف التعليــم العــايل، بحكــم أنــه جــزء ال 

يتجــزأ مــن التعليــم عــىل جميــع املســتويات، ويخلــو القــرار بقانــون مــن نــص واضــح ورصيــح يؤكــد عــىل متتــع مؤسســات التعليــم العــايل 

ــة  ــة وصــون الكرامــة اإلنســانية، واحــرتام التعددي ــد عــىل حامي ــو، أيضــاً، مــن التأكي ومراكــز البحــث العلمــي باالســتقاللية التامــة، ويخل
واملســاواة، وحاميــة امللكيــة الفكريــة وحقــوق التأليــف.147

املطلب الثاين: انتهاكات الحق يف التعليم

يتمثــل انتهــاك الحــق يف التعليــم يف تقصــري الدولــة يف إعــامل هــذا الحــق، مــن خــالل عــدم التزامهــا باحــرتام هــذا الحــق وحاميتــه والوفــاء 

ــه.  يرصــد هــذا البنــد مــدى قيــام الحكومــة بواجبهــا يف إعــامل الحــق يف التعليــم، مــن خــالل تطبيقهــا املبــادئ )الســامت( األساســية  ب

األربــع لعمليــة التعليــم، تجاوبــاً مــع مــا نصــت عليــه الفقــرة )6( مــن التعليــق العــام رقــم 13 للعــام 1999، واملتعلــق بالتوضيحــات التــي 

ــدويل الخــاص  ــواردة يف املــادة 13 مــن العهــد ال ــم ال ــة بشــأن الحــق يف التعلي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة الحقــوق االقتصادي ــا لجن أوردته

ــة القبــول.  د.  ــة االلتحــاق.  ج. إمكاني ــة، وبخاصــة فيــام يتعلــق بـــــ: أ. التوافــر.  ب. إمكاني ــة والثقافي ــة واالجتامعي بالحقــوق االقتصادي

قابليــة التكيــف.

أوالً. ضعف اإلنفاق الحكومي عى تطوير التعليم

ــة التشــغيلية  ــا للموازن ــة العامــة للعــام 2018 )1,041,890,000$(، ُخصــص منه ــم العــايل مــن املوازن ــة والتعلي بلغــت حصــة وزارة الرتبي
ــغ )$186,612,000(.148 ــة مبل ــة التطويري ــص للموازن ــغ )855,278,000$(، وُخص مبل

ــة العامــة للعــام 2018 ســبعة برامــج خاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، ووضــع لــكل برنامــج موازنتــه  حــدد كتــاب قانــون املوازن

147  بتاريــخ 2018/05/30، أصــدرت الهيئــة بيانــاً صحافيــاً وضعــت فيــه مالحظاتهــا عــىل القــرار بقانــون رقــم )6( للعــام 2018، بشــأن التعليــم العــايل.  وميكــن االطــالع عــىل موقــف الهيئــة 

http://ichr.ps/ar/1/26 :ــط بشــكل مفصــل مــن خــالل الراب

148  موازنة املواطن 2018، وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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الخاصــة، فقــد ُخصــص لربنامــج ريــاض األطفــال، شــامالً النفقــات التطويريــة، مــا نســبته )1.74%( مــن إجــاميل موازنــة الرتبيــة والتعليــم 

العــايل، وهــو يســاوي مبلــغ )18,164,000$(، وخصــص لربنامــج التعليــم املهنــي، شــامالً النفقــات التطويريــة، مــا نســبته )2.26%( وهــو 

ــو  ــا نســبته )0.09%( وه ــة، م ــات التطويري ــامالً النفق ــي، ش ــري النظام ــم غ ــج التعلي ــام ُخصــص لربنام ــغ )23,577,000$(، ك يســاوي مبل

ــامالً  ــايل ش ــم الع ــج التعلي ــغ )86,310,000$( لربنام ــو يســاوي مبل ــا نســبته )8.28%( وه ــص م ــم تخصي ــغ )891,000$(، وت يســاوي مبل

ــة.  كــام تــم تخصيــص مــا نســبته )47.11%( وهــو يســاوي مبلــغ )490857,000$( لربنامــج التعليــم األســايس شــامالً  النفقــات التطويري

النفقــات التطويريــة، وخصــص مــا نســبته )34.49%( مــن إجــاميل موازنــة الرتبيــة والتعليــم العــايل، وهــو يســاوي مبلــغ )$359.306,000( 

ــج  ــبته )6.03%( لربنام ــا نس ــغ )62,784,000$(؛ أي م ــص مبل ــم تخصي ــة، وت ــات التطويري ــاً النفق ــامالً أيض ــوي ش ــم الثان ــج التعلي لربنام

ــة واإلدارة. الحوكم

جدول رقم )05(: موازنات برامج وزارة الرتبية والتعليم العايل

النسبة )%( شاملة النفقات التطويريةاملبلغ املخصص )$(اسم الربنامج

1.74%18,164,000رياض األطفال1

47.11%490,857,000التعليم األسايس2

34.49%359,306,000التعليم الثانوي3

8.28%86,310,000التعليم العايل4

2.26%23,578,000التعليم املهني5

0.09%891,000التعليم غري النظامي6

6.03%62,784,000الحوكمة واإلدارة7

100.00%1,041,890,000املجموع

تشــكل ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام 2018، حــوايل 22% مــن املوازنــة العامــة للدولــة، يذهــب منهــا حــوايل 74% رواتــب 

وأجــوراً ومســاهامت اجتامعيــة، مــا قــد يعكــس نفســه ســلباً عــىل املوازنــات املخصصــة لــكل برنامــج مــن حيــث قلتهــا وعــدم كفايتهــا 

لتحقيــق أهدافهــا، وبخاصــة برنامجــي ريــاض األطفــال، والتعليــم املهنــي، وهــذا قــد يضــع العمليــة التعليميــة برمتهــا يف ظــروف صعبــة من 

حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة لهــا، مــا قــد يؤثــر ســلباً عــىل مبــدأ التوافــر الــذي يفــرتض أن تعمــل الدولــة عــىل توفــري مؤسســات وبرامــج 

تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــىل كل العنــارص التــي تحافــظ عــىل كرامــة اإلنســان، وتدعــم حقــه يف تعليــم نوعــي.

ثانياً. ضعف البيئة التعليمية الازمة لكفاءة العملية التعليمية

وفــق البيانــات اإلحصائيــة التــي أصدرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام الــدرايس 2017-149،2018 فقــد بلــغ عدد املعلمــني واملعلامت 

)68351(، منهــم )44891( يف الضفــة الغربيــة، و)23460( يف قطــاع غــزة.  منهــم )26343( ذكــوراً، و)42008( إناثــاً، موزعــني عــىل املــدارس 

بحســب جهــة اإلرشاف بواقــع )47908( معلمــني ومعلــامت يف املــدارس الحكوميــة، و)11514( يف مــدارس األونــروا، و)8929( يف املــدارس 

الخاصة.

149  وزارة الرتبية والتعليم العايل 2018.  الكتاب اإلحصايئ الرتبوي السنوي للعام الدرايس 2017/ 2018.
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الشكل رقم )18(: أعداد املعلمن واملعلامت وتوزيعهم عى املدارس

كــام بلــغ معــدل عــدد الطلبــة يف املــدارس الحكوميــة )20.9( طالــب لــكل معلــم، و)30.8( طالــب لــكل معلــم يف مــدارس األونــروا، و)16.4( 

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 )38.7(.  أمــا معــدل االكتظــاظ يف املرحلــة الثانويــة للمــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة، فقــد بلــغ )24.0(، ويف قطــاع غــزة 

)38.6( طالــب لــكل شــعبة، يف حــني كان معــدل االكتظــاظ يف املــدارس الخاصــة للمرحلــة األساســية يف الضفــة الغربيــة )23.1(، ويف قطــاع 

غــزة )22.2(، ومعــدل االكتظــاظ للمرحلــة األساســية ملــدارس األونــروا كان )33.4( يف الضفــة الغربيــة، و)39.9( يف قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل 

االكتظــاظ العــام يف جميــع املــدارس األساســية يف الضفــة الغربيــة )27.1(، و)38.4( يف قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل االكتظــاظ العــام يف املرحلــة 

الثانويــة يف الضفــة الغربيــة )23.6(، و)38.0( يف قطــاع غــزة.

تــؤرش املعطيــات أعــاله عــىل تفــاوت يف معــدل عــدد الطلبــة لعــدد املعلمــني يف املــدارس الحكوميــة ومــدارس األونــروا، مقارنــة مبــا هــو 

موجــود يف املــدارس الخاصــة، حيــث إنــه مــن املفــرتض أن تعمــل الحكومــة عــىل تحســني البيئــة املدرســية مــن خــالل خفــض هــذا املعــدل، 

وأيضــاً خفــض معــدل االكتظــاظ داخــل الصفــوف املدرســية، وبخاصــة يف مــدارس قطــاع غــزة، وكذلــك العمــل مــع األونــروا لخفــض معــدل 

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 لألونــروا،150 فكلــام انخفــض معــدل عــدد الطلبــة يف الشــعبة الصفيــة الواحــدة، وعــدد الطــالب 

للمعلــم الواحــد، زادت قــدرة املعلــم عــىل التفاعــل والتواصــل مــع الطلبــة، وارتفعــت قدرتهــم عــىل االســتيعاب والتفاعــل مــع املــدرس، مــا 

ينعكــس إيجابــاً عــىل جــودة وكفــاءة التعليــم تحقيقــاً ملبــدأ إمكانيــة القبــول، وتكافــؤ الفــرص، وعدالــة العمليــة التعليميــة، ودعــامً للحــق 

يف تعليــم نوعــي اســتجابة ملبــدأ التوافــر.

ووفــق اإلحصائيــات ذاتهــا الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام الــدرايس 2017-2018، فــإن مــا نســبته )91.1%( مــن املــدارس 

يف الضفــة الغربيــة، و)83.7%( مــن املــدارس يف قطــاع غــزة، تحصــل عــىل امليــاه مــن الشــبكات العامــة، ونســبة )98.1%( مــن مــدارس 

الضفــة الغربيــة و)95.2%( مــن مــدارس قطــاع غــزة، تحصــل عــىل الكهربــاء مــن الشــبكات العامــة.

وتبلــغ نســبة املــدارس املرتبطــة بشــبكة الــرصف الصحــي يف الضفــة الغربيــة )37.4%(، ويف قطــاع غــزة )84.9%(.  ومعــدل عــدد الطلبــة 

لــكل صنبــور مــاء هــو )33.0( طالبــاً يف الضفــة الغربيــة، )47.4( طالــب لــكل صنبــور ميــاه يف قطــاع غــزة.  كــام إن معــدل عــدد الطلبــة 

للمرحــاض الواحــد يف مــدارس الضفــة الغربيــة هــو )30.1( طالــب لــكل مرحــاض، ويف قطــاع غــزة )45.5( طالــب لــكل مرحــاض.

وفيــام يخــص البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا يف املــدارس الحكوميــة، فهنــاك مــا نســبته )90.9%( مــن املــدارس يف الضفــة الغربيــة مرتبطــة 

150  تشري بيانات البنك الدويل إىل أن املتوسط الخاص بنسبة الطالب يف املرحلة االبتدائية إىل عدد املعلمني للعام 2013 يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا هو )19( طالباً لكل مدرس، ويف 

املرحلة الثانوية هو )14( طالباً لكل مدرس.  لالطالع عىل مزيد من البيانات حول املوضوع، ميكن زيارة موقع البنك الدويل عىل الرابط:

https://blogs.worldbank.org/opendata/ar/chart-what-are-average-number-students-teacher         
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بشــبكة اإلنرتنــت، و)99.3%( مــن مــدارس قطــاع غــزة.  وبلــغ معــدل الطلبــة لــكل جهــاز حاســوب يف املــدارس الحكوميــة يف الضفــة الغربية 

)16.2(، ويف قطــاع غــزة )53.7( طالــب لــكل جهــاز حاســوب، وبلغــت نســبة مختــربات الحاســوب يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة 

)74.91%(، ويف قطــاع غــزة )88.48%(.  ونســبة مختــربات العلــوم يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة )70.96%(، و)82.58%( يف قطــاع 

غــزة، وبلغــت نســبة املكتبــات يف مــدارس الضفــة الغربيــة الحكوميــة )75.01%(، و)89.16%( 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 عــىل الكرامــة اإلنســانية للطالــب، وتعمــل عــىل 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 للجمهــور 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، 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.

وفيــام يتعلــق بالجامعــات التــي تُصنــف أنهــا جامعــات عامــة وفــق القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018، بشــأن التعليــم العــايل، وعددهــا 

تســع جامعــات، حيــث تشــكل نســبة الطلبــة امللتحقــني بهــا قرابــة 78% مــن مجمــوع طلبــة الجامعــات الفلســطينية، فتقــدر نســبة العجــز 

التقريبيــة يف موازناتهــا مــا بــني )20-50%(،151 ومــن املتوقــع اســتمرار هــذا العجــز يف ظــل ســوء الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام، وقلــة 

املخصصــات املاليــة التــي تقدمهــا الحكومــة لهــا، 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.152

ــم يف  ــز املرتاك ــد العج ــالزم لس ــايل ال ــم امل ــري الدع ــىل توف ــة ع ــدرة الحكوم ــدم ق ــة، وع ــات العام ــة للجامع ــات املالي ــف اإلمكاني إن ضع

موازناتهــا، يؤثــر بشــكل مبــارش عــىل مبــدأ إمكانيــة االلتحــاق ببعــده االقتصــادي، وببعــده التمييــزي، أيضــاً، بحيــث لــن تتمكــن الفئــات 

الضعيفــة بحكــم القانــون والواقــع مــن االلتحــاق بالتعليــم العــايل.  كــام إن العجــز املــايل يؤثــر يف قــدرة الجامعــات عــىل الحفــاظ عــىل 

تعليــم وبنيــة تحتيــة بجــودة عاليــة تحافــظ عــىل مخرجــات التعليــم، مبــا يتناســب والتقــدم التكنولوجــي والعلمــي الحاصــل.  ومــن املهــم 

اإلشــارة، أيضــاً، إىل أن نصــوص القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018، خلــت مــن توضيــح مســؤولية ودور الدولــة يف إعــامل هــذا الحــق، ويف 

األخــذ التدريجــي مبجانيــة التعليــم العــايل.

املطلب الثالث: الشكاوى التي تلقتها الهيئة عى انتهاك الحق يف التعليم

تلقــت الهيئــة )16( شــكوى تضمنــت اّدعــاءات بانتهــاك للحــق يف التعليــم، منهــا شــكويان يف قطــاع غــزة؛ إحداهــام عــىل مركــز إصــالح 

وتأهيــل غــزة – قســم النســاء، واألخــرى عــىل إحــدى الجامعــات.

151  الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان.  »الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة«، سلسلة التقارير الخاصة، حزيران 2017.

152  املصدر السابق.
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ويف الضفــة الغربيــة، كان عــدد الشــكاوى )14( شــكوى، توزعــت مبعــدل )10( شــكاوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، و)3( شــكاوى 

عــىل الجامعــات، وشــكوى واحــدة عــىل مركــز إصــالح وتأهيــل.

ــة )3(  ــام لألشــخاص ذوي اإلعاق ــم الع ــري الحــق يف التعلي ــىل توف ــة، ع ــة الغربي ــة يف الضف ــا الهيئ ــي تلقته ــة الشــكاوى الت ــت طبيع توزع

شــكاوى، و)5( شــكاوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم املــدريس، و)4( شــكاوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم العــايل، وشــكوى 

واحــدة إللغــاء رفــع األقســاط يف إحــدى املــدارس الخاصــة، وشــكوى واحــدة تتعلــق مبطالبــة ذوي طالــب لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل 

إلغــاء قــرار نقلــه إىل مدرســة أخــرى، بعــد أن قــام مديــر املدرســة وعــدد مــن املعلمــني باالعتــداء عليــه بالــرضب.

ويف قطــاع غــزة، توزعــت الشــكاوى مبعــدل شــكوى واحــدة تتعلــق بالحــق يف التســجيل بالثانويــة العامــة إلحــدى نزيــالت مركــز إصــالح 

وتأهيــل، وشــكوى واحــدة تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم العــايل.

كانــت طبيعــة الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة، بشــكل عــام، مرضيــة، بحكــم إمــا معالجتهــا ملوضــوع الشــكوى، وإمــا اســتنادها يف التعامــل 

معهــا إىل األنظمــة والقوانــني، وهــذا يعكــس حــرص وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، بشــكل خــاص، عــىل متابعــة الشــكاوى التــي تصلهــا مــن 

الهيئــة، وأيضــاً يعكــس مــدى التعــاون مــا بــني الــوزارة والهيئــة الــذي ميتــد إىل أكــر مــن موضــوع يف نطــاق عمــل املؤسســتني.

املطلب الرابع: 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 تحسن نوعية التعليم

أفــادت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل153 بــأن أبــرز السياســات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا، فيــام يتعلــق بتحســن نوعيــة التعليــم وبتوفــريه 

للجميــع، هــي اعتــامد خطــط وبرامــج تطويريــة وموازنــات وتنفيــذ تدريبــات مختلفــة للموظفــني ذوي العالقــة لرفــع كفاياتهــم، والرتكيــز 

عــىل الفئــات الضعيفــة واملهمشــة واألقــل حظــاً، مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والنســاء، ونــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وســكان املناطــق 

النائيــة واملناطــق املصنفــة »ج«.  كذلــك العمــل عــىل تطويــر اســرتاتيجية للنهــوض بواقــع مــدارس الذكــور والحــد مــن العنــف، والرتكيــز 

عــىل تطويــر تعليــم التكنولوجيــا ورقمنــة التعليــم والتعلــم الــذيك، واســتمرار الــوزارة يف دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي بالتعليــم العــام.

وفيــام يخــص تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــد أفــادت الــوزارة بأنهــا تعمــل، ومنــذ العــام 1997، عــىل إزالــة التحديــات التــي تحــول 

ــية  ــج الدراس ــة املناه ــول، وطباع ــهيل الوص ــية لتس ــاين املدرس ــة املب ــث مواءم ــن حي ــم، م ــة يف التعلي ــخاص ذوي اإلعاق ــج األش دون دم

للصفــوف مــن 1-12 أســايس بطريقــة )بريــل(، وتوزيعهــا عــىل الطلبــة ذوي اإلعاقــة البرصيــة املدموجــني يف املــدارس الحكوميــة، وبعــض 

املــدارس الخاصــة، كــام تــم التوســع يف عــدد غــرف املصــادر للطلبــة ذوي اإلعاقــات الخفيفــة.

وعملــت الــوزارة خــالل العــام 2018، عــىل مواصلــة تقديــم التعليــم لنــزالء مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وزيــادة عــدد مراكــز محــو األميــة، 

ــة، واملناطــق  ــة، واملناطــق النائي ــة واملعلمــني يف املــدارس املوجــودة يف التجمعــات البدوي ــم املــوازي، ودعــم صمــود الطلب ومراكــز التعلي

املصنفــة »ج«، واملســتهدفة مــن قبــل قــوات االحتــالل.  واتّخــذت الــوزارة مجموعــة مــن اإلجــراءات لتعميــم التعليــم يف مرحلــة ريــاض 

األطفــال، وبخاصــة الصــف التمهيــدي الــذي يســبق التحاقــه يف املرحلــة األساســية، ومنهــا فتــح صفــوف متهيــدي ملحقــة باملــدارس األساســية 

شــة التــي ال يوجــد فيهــا ريــاض أطفــال، حيــث تــم فتــح 95 صفــاً متهيديــاً يف العــام الــدرايس 2019/2018، يف املديريــات  يف املناطــق املهمَّ

املختلفــة، وبنــاء ريــاض أطفــال مســتقلة، حيــث تعمــل بعــض املؤسســات عــىل بنــاء روضــات مســتقلة وتســلمها لــوزارة الرتبيــة لتشــغيلها، 

ــب  ــة، وتدري ــاب الرتبوي ــاث واأللع ــن خــالل تزويدهــم باألث ــة للقطــاع الخــاص، م ــال التابع ــاض األطف ــم ري ــوزارة، أيضــاً، بدع ــوم ال وتق

كوادرهــم مجانــاً.

كــام جــاء يف رد الــوزارة بأنهــا تعمــل عــىل تحســني نوعيــة التعليــم العــام مــن خــالل تطويــر مناهــج للصفــني )11( و)12(، والعمــل عــىل 

153  رسالة وزارة الرتبية والتعليم العايل الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2019/01/08.
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تطويــر منهــاج جديــد للصــف الحــادي عــرش املهنــي، ومتابعــة إعــداد مناهــج للصــف الثــاين عــرش، ويتــم العمــل حاليــاً عــىل اســتكامل 

تطويــر الخطــط الدراســية للتخصصــات يف الكليــات التقنيــة باســتخدام منهجيــة املهــارات املركبــة.

ثانياً. السياسات واإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل تعميم التعليم املهني والتقني ودعمه

تفيــد الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول الجهــود املبذولــة يف تعميــم التعليــم املهنــي والتقنــي، بــأن 

ــذي يتناســب  ــم املهنــي والتقنــي ذي الجــودة، ال ــة لدعــم تحقيــق التعلي ــوزارة توزعــت ضمــن األهــداف االســرتاتيجية الثالث إجــراءات ال

مــع حاجــة الســوق، مــن خــالل زيــادة االلتحــاق واالحتفــاظ بالطلبــة، وتحســني نوعيــة التعليــم املهنــي، وحوكمــة قطــاع التعليــم املهنــي.

تعمــل الــوزارة عــىل توســعة القــدرة االســتيعابية لقطــاع التعليــم املهنــي مــن خــالل إنشــاء مــدارس جديــدة، وافتتــاح وحــدات مهنيــة يف 

املــدارس األكادمييــة، واســتخدام مراكــز التدريــب التابعــة لــوزارة العمــل، إىل جانــب تدريــب الكــوادر التعليميــة، وتطويــر مناهــج جديــدة 

ــاين عــرش، واســتكامل  ــة، ومتابعــة إعــداد مناهــج الصــف الث ــارات املركب ــة امله ــك باســتخدام منهجي ــي، وذل للصــف الحــادي عــرش املهن

تطويــر الخطــط الدراســية للتخصصــات يف الكليــات التقنيــة.

ثالثاً. السياسات واإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل اإلنفاق عى التعليم وتوفري بيئة تعليمية مناسبة

تُشــكل حصــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــن املوازنــة العامــة للعــام 2018 )1,041,890,000$(، أي مــا نســبته 22.0% مــن إجــاميل 

النفقــات العامــة، منهــا )855,278,000$( كموازنــة تشــغيلية، و)186,612,000$( 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 عــىل قــدرة الحكومــة عــىل توفــري املــال، وليــس بنــاء عــىل 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 ــىل وزارة الرتبي ــق ع ينطب

ــز  ــدة عــن مراك ــان، الحــد األدىن مــن الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان، وبخاصــة يف املناطــق البعي ــري مــن األحي ــي، يف كث ــة، ال تلب الحكومي

املــدن، حيــث يعــاين الطلبــة، مثــالً، مــن صعوبــة املواصــالت شــتاء وصيفــاً، وتفتقــر املــدارس، بشــكل عــام، إىل وســائل التدفئــة، أو التكييــف 

حفاظــاً عــىل صحــة الطالــب، كذلــك قلــة عــدد املــدارس التــي تســتجيب بنيتهــا التحتيــة الحتياجــات الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، وقلــة عــدد 

ريــاض األطفــال الحكوميــة، التــي ال تصــل نســبتها إىل )9%( مــن مجمــل عــدد ريــاض األطفــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  كــام تعتمــد 

املــدارس يف بعــض نفقاتهــا التشــغيلية عــىل مــا تفرضــه مــن رســوم )تربعــات( عــىل الطلبــة يف بدايــة العــام الــدرايس، وعــىل عوائــد تلزيــم 

الكافيرتيــا )املقاصــف(، وعــىل بعــض التربعــات التــي يقدمهــا أوليــاء أمــور الطلبــة وغريهــم.

رابعاً. املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التعليم

ــاكات الحــق يف  ــن انته ــبتهم ع ــا الســلطات الرســمية املختصــة، ملســاءلة املســؤولني ومحاس ــي اتخذته ــد اإلجــراءات الت ــذا البن يرصــد ه

ــية. ــبة السياس ــاءلة واملحاس ــة، املس ــبة اإلداري ــاءلة واملحاس ــة إىل: املس ــبة املمكن ــاءلة واملحاس ــراءات املس ــيم إج ــك بتقس ــم، وذل التعلي

خامساً. املساءلة واملحاسبة اإلدارية

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل حــول املســاءلة واملحاســبة للمســؤولني عــن انتهــاكات للحــق 

ــي  ــر الصباح ــىل التأخ ــة ع ــا )12( مخالف ــني، منه ــوبة للموظف ــات منس ــق ملخالف ــة تحقي ــة )88( لجن ــكيل قراب ــم تش ــد ت ــم،154 فق التعلي

والغيــاب املتكــرر، و)16( مخالفــة عــىل اســتخدام أســلوب الــرضب والعنــف بحــق الطلبــة، و)12( مخالفــة عــىل االمتنــاع عــن أداء الواجــب، 

و)6( مخالفــات عــىل التلفــظ بألفــاظ نابيــة، و)7( مخالفــات عــىل اإلســاءة عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)4( مخالفــات عــىل التحــرش 

الجنــي، و)4( مخالفــات عــىل تزويــر وثائــق رســمية، و)3( مخالفــات عــىل الرسقــة، و)24( مخالفــة أخــرى.

154  رسالة وزارة الرتبية والتعليم العايل الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2019/02/03.
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التوصيات

من خالل ما تم استعراضه من واقع الحق يف التعليم، فإن الهيئة تويص باآليت:

التأكيــد عــىل رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة، 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 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي بالحقــوق االقتصادي

ــة  • ــة، مــا ميّكنهــا مــن تحســني جــودة ونوعي ــادة النفقــات التطويري ــم وزي ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــادة موازن ــد عــىل رضورة زي التأكي

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 والتعليــم العــام، وبنــاء مــدارس جديــدة، وبخاصــة يف قطــاع 

غــزة، للحــد مــن االكتظــاظ داخــل الصفــوف املدرســية.

التأكيــد عــىل رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتنقيــح املنهــاج املــدريس الجديــد، بالعمــل عــىل تحييــد املضامــني املنافيــة  •

لحقــوق اإلنســان يف الكتــب املدرســية، وضــامن تناســق وانســجام وترابــط كامــل بــني الكتــب املدرســية املقــررة للمراحــل كافــة يف 

الجانــب املتعلــق بالتعليــم والرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان يف املنهــاج املــدريس.

التأكيــد عــىل رضورة اســتمرار 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 مرحلــة ريــاض األطفــال، ويف 

املرحلــة الثانويــة، وتحديــداً الفــروع املهنيــة منهــا، وبخاصــة لإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم 

الواقــع والقانــون.

ــم العــايل، وبالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة، بعمــل حمــالت  • ــة والتعلي ــام وزارة الرتبي ــد عــىل رضورة قي التأكي

ــة واملســاءلة  ــك ســعياً إىل تحســني الرقاب ــم، وذل ــة والتعلي ــة تجــاه حــق املواطــن يف الرتبي ــة مســتمرة حــول مســؤولية الدول توعوي

وعكســها بجــودة الشــكاوى املقدمــة؛ ســواء إىل الهيئــة، أو إىل الــوزارة، أو إىل أي جهــة أخــرى ذات اختصــاص، مــا يســاعد عــىل تحســني 

أداء الحكومــة يف إعــامل الحــق يف التعليــم.
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الباب الثالث
  الرقابة على أماكن االحتجاز وتقييم تعامل 

المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى 
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الفصل األول

الرقابة على أماكن االحتجاز

المبحث األول: نتائج ومخرجات الرقابة على مراكز اإلصالح والتأهيل  
تقــوم الهيئــة بالرقابــة عــىل أماكــن االحتجــاز والتوقيــف لضــامن قيــام الســلطة التنفيذيــة بإعــامل هــذه الحقــوق يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، مــن خــالل الزيــارات الدوريــة املحــددة مســبقاً مــع األجهــزة األمنيــة، إضافــة إىل زيــارات اســتثنائية يف حــاالت طارئــة، حيــث تتــم 

مخاطبــة الجهــاز األمنــي، وتتــم الزيــارة يف اليــوم التــايل يف أغلــب األحيــان.  وعــىل الرغــم مــن أهميــة هــذه الزيــارة، فــإن الهيئــة تســعى إىل 

الحصــول أو تطبيــق الزيــارة الفجائيــة، وهــي التــي تتــم بــدون إبــالغ الجهــاز األمنــي إال عنــد الوصــول إىل بــاب مركــز االحتجــاز.

اعتمــدت الهيئــة لغــرض الرقابــة منوذجــني يقــوم الباحــث امليــداين بتعبئتهــام أثنــاء الزيــارة، أحدهــام يعبــأ كل شــهر أو كل زيــارة، والثــاين 

تتــم تعبئتــه مرتــني يف الســنة، ويكــون الهــدف مــن النمــوذج الثــاين البحــث يف التطــور الحاصــل عــىل مركــز االحتجــاز مــن حيــث املرافــق 

والبنــاء، أمــا النمــوذج األول الــذي يعبــأ يف كل زيــارة، فيكــون الهــدف منــه البحــث يف أوضــاع النــزالء والخدمــات التــي تقــدم لهــم.

قامــت الهيئــة، يف العــام 2018، بتصميــم أداة تقييــم مراكــز اإلصــالح والتأهيــل مــن خــالل االســتعانة باملراجــع الدوليــة ذات الصلــة لتقييــم 

أوضــاع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل يف فلســطني.  وتســتخدم األداة، ليــس لوضــع نقطــة األســاس )line Base( فحســب، ولكــن، أيضــاً، ألغــراض 

التقييــم واملتابعــة الدوريــة ألحــوال الســجون والنــزالء بعــد ذلــك بصــورة دوريــة، للتأكــد مــن تلقيهــم املعاملــة املناســبة وتواجدهــم يف 

بيئــة مناســبة للعيــش.  تضمــن التقييــم منهجيــة لجمــع املعلومــات األساســية عــن السياســات اإلداريــة للمركــز واإلجــراءات التشــغيلية 

واإلداريــة، كــام يتضمــن تقييــم البنــي التحتيــة ومرافــق الخدمــات واإلعاشــة يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، مــع تقييــم خــاص لوضــع النســاء 

واألحــداث يف هــذه األماكــن، إضافــة إىل تقييــم االمتثــال للقواعــد واملعايــري الدوليــة الرئيســية، والســيام القواعــد النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة 

الســجناء، وتســليط الضــوء عــىل املجــاالت التــي تتطلــب االهتــامم والدعــم الفوريــني مــن صنــاع القــرار.  تضمــن منــوذج التقييــم معايــري 

ثابتــة لتحديــد الدرجــة التــي يســتحقها عــىل بنــد مــن بنــود أداة التقييــم تــرتاوح بــني 1 و5، حيــث 1 متثــل االلتــزام الــكيل باملعيــار و5 
متثــل عــدم االلتــزام نهائيــاً.155

155  بعد تصميم أداة التقييم، متت مناقشتها مع املسؤولني يف الهيئة إلقرارها، كام تم التواصل مع املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية لعرض أداة التقييم ومعايري التقييم عليهم، واستطالع آرائهم 

وأخذ املوافقات الالزمة الستخدامها.  تم تشكيل فريق من املقيمني يشمل ممثلني عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، وممثالً عن إدارة مركز اإلصالح الذي يتم تقييمه، إضافة إىل ممثل عن اإلدارة العامة للسجون 

عىل األقل، وذلك بالتنسيق مع املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية.  خالل زيارة التقييم، قام السيد مدير املركز مبرافقة فريق التقييم خالل جولته امليدانية داخل املركز، كام شارك يف الحوار 

حول معايري التقييم.  ميكن االطالع عىل قامئة تشمل أسامء السادة املشاركني يف التقييم يف امللحق رقم )1(.  تم تنسيق الزيارات إىل مراكز اإلصالح، بالتعاون مع املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، التي متت 

حسب املواعيد املقررة لها، مع االتفاق عىل البدء بزيارة سجن أريحا أوالً، عىل اعتباره منوذجاً للسجون يف الضفة الغربية.  كام تم االتفاق عىل معايري الزيارة التي تتضمن: 1. االطالع عىل السياسات والتوجيهات 

املكتوبة املتوفرة يف املركز.  2. االطالع عىل النامذج التالية: سجالت النزالء، شكاوى النزالء، قامئة الوجبات الغذائية املقدمة خالل أسبوع الزيارة، التقرير الدوري لطبيب املركز، فحص املياه  .3. االطالع عىل كشف 

دوام األطباء واملسؤولني الصحيني العاملني يف املركز  .4. زيارة جميع مرافق املركز التي تتضمن مرافق اإلقامة وجميع مرافق الخدمات مثل: الفورة، املكتبة، املغسلة، املطبخ ومرافق التخزين، غرفة الطبيب، غرفة 

طب األسنان، الغرف الصفية، غرف التدريب املهني.  قامت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بوضع تعريف لنطاق عمل املعيار بشكل واضح، وذلك لتوحيد املفاهيم الخاصة بنطاق عمل املعيار، وقدرته عىل 

القياس الصحيح.  كام تم التقييم لجميع املعايري املتضمنة عىل مقياس من 1-5 نقاط، حيث متثل 1 االلتزام الكيل باملعيار، يف حني متثل 5 عدم االلتزام نهائياً.  قامت لجنة التقييم مبناقشة جميع البنود خالل الزيارة، 

ورصد الدرجة املبدئية املناسبة لكل نطاق منها، كام قام ممثل من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بالتأكد من وجود كافة السجالت والنامذج وامللفات التي تم تحديدها سابقاً، وتم رصد عالمة لتوفر السجل أو 

النموذج أو عدم توفره.  بعد االنتهاء من الزيارات امليدانية، قامت اللجنة بعقد سلسلة من االجتامعات ملناقشة العالمات املبدئية ومقارنتها باملشاهدات خالل الزيارات امليدانية قبل اعتامدها بشكل نهايئ، كام 

متت مناقشة تقرير التقييم الذي قامت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بإعداده واعتامده للنرش.
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املطلب  األول: نتائج ومخرجات الرقابة عى مراكز اإلصاح والتأهيل يف الضفة الغربية
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 إدار السجون1. 

11111111يف املركز سياسة لتعيني العاملني فيه موثقة وواضحة.. 1

33331332.7مدير املركز يقيم يف املركز أو بجواره.. 2

تصدر إدارة املركز توجيهات للعاملني فيه حول احرتام حقوق . 3

النزالء بشكل دوري.
11111111

توجد سياسة واضحة يف هيكلية املركز لفصل مهام التحقيق عن . 4

جهة االعتقال.
11111111

13131121.7عدد العاملني يف املركز يتناسب مع عدد النزالء.. 5

تتوفر يف املركز سجالت النزالء مرقمة، ومجلدة، وكاملة ومحدثة . 6

)هوية النزيل، أسباب اإلدانة/التوفيق، السلطة املعنية بأمره، 

تاريخ وساعة استقبال النزيل واإلفراج عنه، أمر إيداع، أقرب 

وقت متوقع ملثوله للقضاء(.

11111111

تتوفر يف املركز سياسات ومعايري موثقة وواضحة حول حفظ . 7

األمن للنزالء والعاملني يف املركز.
11111111

11112111.1يتوفر لدى املركز نظام شكاوى موثق وفاعل.. 8

تحرص إدارة السجن عىل تجنب االكتظاظ مبا يكفل فضاء عيش . 9

معتدل لجميع النزالء.
33333333

توجد يف املركز مرافق خدمات )مكتبة، تأهيل مهني، وغريهام( . 10

ونظام واضح آللية إدارتها.
33133332.7

للمركز سياسات وإجراءات موثقة وواضحة إلدارة زيارات . 11

األهل، وتم اتباعها بشكل دقيق.
11111111

يتوجه املركز إىل املؤسسات االجتامعية للتعاون يف تقديم . 12

الخدمات للنزالء
11111111

توجد سياسة واضحة حول معاملة النزالء من غري املحكومني . 13

عىل أساس براءتهم.
55555555

33333333توجد سياسة تحدد عدد الساعات األسبوعية لعمل النزالء.. 14

1.921.721.81.91.91.9إجاميل املعيار
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2. ضامنات الرعاية الصحية للنزالء، يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

توجد سياسة واضحة وموثقة حول تعيني مختص طبي من . 1

ذوي الكفاءة ملتابعة النزالء.
55555555

يزور املختص الطبي جميع النزالء يف املركز مرتني أسبوعياً عىل . 2

األقل.
35112232.4

11111131.3يتم إجراء فحص طبي للنزيل فور دخوله املركز.. 3

11111111يتم توثيق وحفظ نتائج فحوصات النزالء بشكل دائم.. 4

يتوفر لدى املركز مختص يف الطب النفي ملتابعة الصحة . 5

النفسية للنزالء و/أو العاملني يف املركز.
33133332.7

يتم توفري العالج للنزالء وفقاً لتوصيات الطبيب بجودة تتناسب . 6

مع احتياجه، ويشمل ذلك جودة الدواء.
11111111

33133332.7يتم عزل النزالء الحاملني أمراضاً معدية يف ظروف مناسبة.. 7

يتم تحويل الحاالت الطارئة إىل املستشفيات الخارجية فوراً، . 8

ودون مامطلة.
11111111

يتم توثيق وأرشفة امللفات والتقارير الطبية للنزالء مجلدة . 9

ومحدثة.
11111111

43333333.1يتم توفري خدمات صحة األسنان لجميع النزالء.. 10

يقدم املختص الطبي تقريراً دورياً إلدارة السجن يقيم فيه . 11

الظروف املعيشية للمركز وأثرها عىل صحة النزالء.
11111111

2.22.322222.32إجاميل املعيار
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3. التعذيب واستخدام القوة: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

توجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة -لوائح تشغيلية- . 1

لتحريم التعذيب وسوء معاملة النزالء.
11111111

توجد لدى املركز سياسة واضحة وموثقة -لوائح تشغيلية– . 2

توضح معايري استخدام القوة يف املركز.
11111111

ال يتم استخدام اإلكراه عن طريق التعذيب للحصول عىل أي . 3

معلومات أثناء وجوده باملركز.
11111111

للمركز سياسات وإجراءات موثقة وواضحة ملسألة من ميارس . 4

التعذيب عىل النزالء أو ييء معاملتهم.
11111111

يتم تطبيق سياسات وإجراءات املساءلة عىل جميع العاملني يف . 5

املركز دون متييز.
11111111

11111111يجري تقييم مستوى األمن يف املركز بشكل دوري.. 6

يتم تقييم كل نزيل جديد من منظور مدى خطورته عىل نفسه . 7

وغريه، وتوثيق التقييم.
11111111

11111111يوجد سياسة إجراءات تأديبية موثقة واضحة ألذى النفس.. 8

ال يتم استخدام أدوات تقييد الحرية البدنية )كاألغالل( إال يف . 9

حاالت االحرتاز من هرب املحتجز، أو أذى النفس، أو الغري فقط.
11111111

ال يتم استخدام أدوات تقييم الحرية البدنية إال بعد الحصول . 10

عىل إذن رسمي من إدارة املركز فقط.
11111111

يتم تفتيش النزالء للتأكد من عدم توفر مواد أو أدوات حادة . 11

تساعد عىل أذى الذات أو األخرين بشكل دوري، وبعد الزيارات.
11111111

ال يتم إدخال األعرية النارية للمركز إال يف حاالت الدفاع عن . 12

النفس أو الغري.
11111111

11111111مينع تشغيل النزالء يف املركز كنوع من العقاب.. 13

يوجد سياسات واضحة للعقاب/اإلجراء التأديبي، ويتم تطبيقه . 14

بالتساوي.
11111111

11111111إجاميل املعيار
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4 ظروف االحتجاز: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

11111111يتم توفري وجبات ذات قيمة غذائية يومياً لجميع النزالء.. 1

يحظى جميع النزالء بساعة يومياً للتعرض للشمس والهواء . 2

النقي.
33133332.7

يتم توفري مياه رشب نظيفة وبكمية مناسبة تكفي الحاجة . 3

اليومية للجسم لجميع النزالء.
12111211.3

يتم توزيع النزالء عىل العنابر وفقاً لقدرتهم عىل التعايش . 4

واالختالط فيام بينهم.
55133333.3

11111111ال يتم وضع أكر من نزيل واحد يف الغرف الفردية ليالً.. 5

11111111يتم تنظيف املرافق الصحية )املراحيض( بشكل دوري.. 6

11111111يتم توفري لوازم العناية بنظافة الشعر والحالقة للنزالء.. 7

يفرض عىل النزالء غسل وتغيري مالبسهم الخارجية والداخلية، مبا . 8

يكفل الحفاظ عىل نظافتهم الجسدية.
33333333

يسمح للنزالء من غري املحكومني رشاء وجبات غذائية من خارج . 9

املركز، وذلك عىل حسابه الشخيص، ومن خالل إدارة السجن، أو 

بالتنسيق مع األهل.

33333333

ال يسمح بإجبار النزالء من غري املحكومني عىل العمل يف املركز.  . 10

ويف حال موافقته عىل العمل، يتم دفع أجر له مقابل عمله.
33333333

تلتزم اإلدارة والعاملني يف املركز باحرتام حرية مامرسة الشعائر . 11

الدينية يف املركز وبالتساوي.
11111111

.يسمح للنزالء التواصل مع عائالتهم وأصدقائهم املعرفني بشكل 21. 

دوري، وذلك من خالل الزيارات، أو من خالل التواصل عن بعد 

باستخدام الهاتف وغريه.

11111111

صل األخبار املهمة للنزالء عن طريق توفري الصحف اليومية . 13

والدوريات، أو من خالل املحطات املتلفزة.
11111111

1.92221.821.81.8إجاميل املعيار
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5. الزوار: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

11111111يسمح بزيارة األهل للمحتجزين وفق نظام موثق ومعلن.. 1

11111111يسمح بزيارة األهل مرة أسبوعياً عىل األقل.. 2

11111111تجد لدى املركز توجيهات محددة لالحرتام خصوصية الزوار.. 3

11111111تتم عملية تفتيش الزوار مع مراعاة املعايري األخالقية لذلك.. 4

تسمح سياسات املركز باستقبال الزوار الرسميني من جهات . 5

قانونية، ومؤسسات دولية وحقوقية
11111111

11111111إجاميل املعيار
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6. مرافق الخدمات: يرجى التقييم من 1 إىل 5، حيث 1 متثل االلتزام الكيل باملعيار، و5 متثل عدم االلتزام نهائياً

33153333تتوفر يف املركز مرافق للتأهيل املهني.. 1

33111131.9تتوفر يف املركز مكتبة الستخدام النزالء.. 2

33133332.7تتوفر يف املركز عيادة مجهزة باألدوات واملعدات الالزمة.. 3

تتوفر يف جميع املرافق إضاءة صناعية متكن النزالء من القراءة . 4

أو العمل.
33133332.7

تتسع النوافذ يف جميع مرافق الخدمات للسامح بدخول ضوء . 5

ميّكن النزيل من القراءة.
55153554.1

3.4313.4333.42.9إجاميل املعيار

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
118



جدول رقم )12(

املعيار

حم
ت ل

بي

يل
خل

ال

حا
ري

أ

له
 ال

رام

رم
لك

طو

ن
جن

س
ابل

اإلجاميل العام لسجون ن

الضفة الغربية حسب 

املعيار

درجة االمتثال

امتثال جيد للمعايري الدولية1.92221.821.91.9إدارة السجن. 1

امتثال إىل حد ما للمعايري الدولية2.62.6332.632.62.6العاملون يف املركز. 2

امتثال جيد للمعايري الدولية2.22.322222.32ضامنات الرعاية الصحية للنزالء. 3

امتثال كامل للمعايري الدولية11111111التعذيب واستخدام القوة. 4

امتثال جيد للمعايري الدولية22.2122221.9إجراءات استقبال املوقوفني/النزالء. 5

امتثال جيد للمعايري الدولية1.92221.821.81.8ظروف االحتجاز. 6

امتثال كامل للمعايري الدولية11111111الزوار. 7

اإلجاميل العام للسياسات العامة لسجون 

الضفة الغربية
امتثال جيد للمعايري الدولية1.81.9221.721.81.7
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درجة االمتثال

8. مراكز احتجاز األحداث:

يُعزل األحداث املحتجزون عن البالغني يف . 1

أجزاء/أقسام منفصلة.
امتثال كامل للمعايري الدولية00001011

تحفظ سجالت األحداث املنحرفني برسية . 2

تامة وغري متوفرة للغري.
امتثال كامل للمعايري الدولية00001011

يحصل األحداث عىل عناية وحامية . 3

اجتامعية وتربوية ومهنية ونفسية.
امتثال كامل للمعايري الدولية00001011

يتم التنسيق مع املؤسسات التعليمية . 4

املحلية ملتابعة تعليم األحداث 

املحتجزين.

00003033
امتثال إىل حد ما للمعايري 

الدولية

يسمح لحدث تنظيم زيارات لعائلته . 5

بشكل دوري.
امتثال كامل للمعايري الدولية00001011

توجد سياسات واضحة خاصة بتعزيز . 6

ترابط األحداث بعائالتهم )تشمل زيارات 

املنزل، واالتصال الهاتفي(.

امتثال كامل للمعايري الدولية00001011

امتثال جيد للمعايري الدولية00001.301.31.3اإلجاميل العام ملراكز احتجاز األحداث
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درجة االمتثال

ثالثاً. مراكز احتجاز النساء

تعزل النساء املحتجزات عن الرجال يف . 1

أجزاء/أقسام منفصلة.
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

تتوفر يف املركز منشأة صحية خاصة لرعاية . 2

النساء قبل الوالدة.
50350504.5

عدم االلتزام نهائياً 

للمعايري الدولية

يسمح بإبقاء األطفال الرضع لدى أمهاتهم . 3

املحتجزات.
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

يتم توفري كافة اللوازم الصحية الالزمة . 4

للنساء وبشكل مستمر.
30130302.5

امتثال إىل حد ما 

للمعايري الدولية

يتم توفري دار حضانة يف املركز وتعيني . 5

عامالت مؤهالت لرعاية األطفال.
30130503

امتثال إىل حد ما 

للمعايري الدولية

ترأس قسم النساء/املركز الخاص بالنساء، . 6

موظفة مسؤولة أنثى تحمل جميع مفاتيح 

املركز أو القسم.

10110101
امتثال كامل للمعايري 

الدولية

ال يسمح بدخول أي موظف ذكر إىل . 7

املركز/القسم إال مبرافقة موظفة أنثى.
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

يتم تعيني املختص الطبي والعاملني يف . 8

مجال التدريب املهني من فئة اإلناث 

فقط.

50350304
امتثال ضعيف للمعايري 

الدولية

ال تقترص فرص التعليم والتأهيل املهني . 9

عىل املهن التقليدية للنساء )حياكة، إنتاج 

غذايئ،(

50150504
امتثال ضعيف للمعايري 

الدولية

يسمح باالتصال الجسدي بني األمهات . 10

املحتجزات وأطفالهن عند الزيارة.
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

10110101تتم والدة النزيالت يف مستشفى مدين.. 11
امتثال كامل للمعايري 

الدولية

مينع تفتيش النزيالت من قبل موظفني . 12

ذكور.
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

توجد توجيهات واضحة للعامالت يف املركز . 13

برضورة التعامل بحساسية مطلقة عند 

تفتيش النزيالت.

10110101
امتثال كامل للمعايري 

الدولية
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توجد إجراءات تأديبية وموثقة لتجاوزات . 14

العامالت يف املركز لهذه التوجيهات
10110101

امتثال كامل للمعايري 

الدولية

يتم التنسيق والتشبيك مع مؤسسات . 15

أهلية ومجتمعية لتأهيل النساء قبل 

اإلفراج عنهن، وتدريبهن عىل العناية 

بالنفس

30330303
امتثال إىل حد ما 

للمعايري الدولية

2.20120202اإلجاميل العام ملراكز احتجاز النساء
امتثال جيد للمعايري 
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التوصيات

رضورة إغــالق مركــز إصــالح وتأهيــل بيــت لحــم ملــا فيــه مــن إشــكاليات وظــروف متــس، بشــكل مبــارش، بحقــوق اإلنســان وحقــوق  •

النــزالء، وخطورتــه عــىل صحــة النــزالء، عــدا عــن أن املبنــى آيــل للســقوط، ودرجــة الرطوبــة عاليــة فيــه.

رضورة تفعيل وتطبيق فكرة الزيارات الفجائية يف مراكز اإلصالح والتأهيل.  وهذه التوصية تكررت للعامني السابقني. •

رضورة التفتيــش القضــايئ عــىل تلــك املراكــز للتحقــق مــن مــدى التزامهــا بفاعليــة قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وقــد تكــررت  •

هــذه التوصيــة خــالل األعــوام الثالثــة الســابقة.

رضورة العمــل عــىل توفــري الخدمــات الطبيــة يف جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وبخاصــة توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني  •

بشــكل دائــم، عمــالً بأحــكام قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

رضورة القيــام بإنشــاء مراكــز إصــالح وتأهيــل يف املحافظــات التــي يتــم توقيــف النــزالء فيهــا يف النظــارات لفــرتات طويلــة، كــام هــو  •

الحــال يف محافظــة قلقيليــة.

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء؛ من أجل تأهيلهم، وتحقيق الغاية من وجودهم يف تلك املراكز. •

رضورة إيجــاد آليــات قانونيــة مــن أجــل رسعــة البــت يف ملفــات النــزالء، وتطبيــق املــادة املتعلقــة بتخفيــض ثلــث املــدة، األمــر الــذي  •

يقلــل مــن عــدد النــزالء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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املطلب الثاين: نتائج ومخرجات الرقابة عى مراكز اإلصاح والتأهيل يف قطاع غزة

مركز إصاح وتأهيل الشامل

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن حيــث توفــر  •

السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، وإقامــة مديــر املركــز يف مقــر املركــز أو بجــواره.  إال أنــه ال توجــد 

ــدد  ــع ع ــني لضــامن التناســب م ــن العامل ــد م ــاج إىل املزي ــز يحت ــام إن املرك ــني، ك ــري املحكوم ــن غ ــزالء م ــني الن سياســة للفصــل ب

ــن. املحتجزي

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •

متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء: يضمــن مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل درجــة محــدودة مــن ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء،  •

وبخاصــة يف ظــل عــدم توفــر طبيــب عــام دائــم يف املركــز يقــوم بــاإلرشاف الكامــل عــىل النــزالء عــىل مــدار الســاعة، حيــث يــزور 

الطبيــب املركــز مــرة أســبوعياً.  كــام ال يتوفــر مختــص يف الطــب النفــي يف املركــز، وال لعــدد محــدود مــن ســاعات العمــل، إضافــة إىل 

عــدم توفــر طبيــب أســنان تابــع ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل بســبب األزمــة املاليــة يف القطــاع، كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر 

لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة مبنــع اســتخدام  •

القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

ــة الخاصــة  • ــري الدولي ــع املعاي ــد جــداً م ــل الشــامل بشــكل جي ــز إصــالح وتأهي ــق مرك ــزالء: يتواف إجــراءات اســتقبال املوقوفن/الن

ــزالء. ــداً للن ــاً موح ــر زي ــز ال يوف ــة بصــورة سلســة، إال أن املرك ــن اإلقام ــم م ــزالء ومتكينه ــتقبال الن ــراءات اس بإج

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل ظــروف احتجــاز جيــدة للنــزالء مــن حيــث ســاعات التعــرض للشــمس،  •

والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النــزالء، وتوزيــع النــزالء بنــاء عــىل قدرتهــم عــىل التعايــش.  وتحــرتم إدارة 

املركــز حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة، وتســمح للنــزالء بالتواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم بشــكل دوري، كــام تصــل للنــزالء 

األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة ومحطــات التلفــاز.  وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل، يتــم توفــري مــواد 

ــث غســل  ــزالء مــن حي ــز الن ــون يف املرك ــا بأنفســهم.  كــام يراقــب العامل ــزالء بتنظيفه ــي يقــوم الن ــة الت ــف للمرافــق الصحي تنظي

وتغيــري مالبســهم الخارجيــة والداخليــة، مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــم الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــم.  كــام إن العمــل 

غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــه امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النــزالء بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة، وحســن الســري 

والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة العاليــة، تظــل محــدودة بســبب األزمــة 

املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

ــارة لعائــالت النــزالء  • ــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات الزي الــزوار: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل بشــكل ممت

ــة ســلفاً. وأصدقائهــم بشــكل دوري متفــق علي

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الشــامل بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النــزالء مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة مــن امليــاه، التــي تتــم 

صيانتهــا بشــكل دوري، وفــور الحاجــة إىل ذلــك، كــام تتوفــر يف املركــز ســاحات مناســبة لتعــرض النــزالء للشــمس، كــام إن نســب 

شــغل أماكــن اإلقامــة تبلــغ 86.8%، مــا يكفــل فضــاء عيــش مناســباً للنــزالء.  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة للنــزالء 

يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة جــراء مامرســات االحتــالل، كــام يعتــرب املركــز غــري 

موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النــزالء، أو عاملــني، أو زوار.

ــة مرافــق  • ــة الخاصــة بطبيعــة ونوعي ــري الدولي ــل الشــامل، إىل حــد مــا، مــع املعاي مرافــق الخدمــات: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهي
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الخدمــات املوجــودة فيــه، حيــث تتوافــر مرافــق للتأهيــل املهنــي، كــام تتوفــر مكتبــة بحاجــة إىل املزيــد مــن الكتــب واملصــادر، كــام 

إن العيــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات.  وعــىل الرغــم مــن اتســاع النوافــذ التــي تســمح لضــوء الشــمس بالدخــول إىل 

مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي متّكــن النــزالء مــن القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً بســبب أزمــة الطاقــة يف 

القطــاع.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •

مركز إصاح وتأهيل الكتيبة

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن حيــث توفــر  •

السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، إال أنــه ال توجــد سياســة للفصــل بــني النــزالء مــن غــري املحكومــني، 

كــام إن املركــز بحاجــة ماســة إىل املزيــد مــن العاملــني لضــامن التناســب مــع عــدد املحتجزيــن، حيــث يبلــغ عــدد الطاقــم 60 عامــالً 

مقابــل عــدد النــزالء وقــت التقييــم الــذي بلــغ 330 نزيــالً.

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •

متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء: يضمــن مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة درجــة محــدودة مــن ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء،  •

وبخاصــة يف ظــل عــدم توفــر طبيــب عــام دائــم يف املركــز يقــوم بــاإلرشاف الكامــل عــىل النــزالء عــىل مــدار الســاعة، حيــث يــزور 

ــة يف  ــة املالي ــل بســبب األزم ــز اإلصــالح والتأهي ــع ملراك ــب أســنان تاب ــر طبي ــة إىل عــدم توف ــرة أســبوعياً.  إضاف ــز م ــب املرك الطبي

القطــاع، كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة مبنــع اســتخدام  •

القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

إجــراءات اســتقبال املوقوفن/النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات  •

اســتقبال النــزالء، ومتكينهــم مــن اإلقامــة بصــورة سلســة، إال أن املركــز ال يوفــر زيــاً موحــداً للنــزالء.

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة ظــروف احتجــاز جيــدة للنــزالء، مــن حيــث ســاعات التعــرض للشــمس،  •

والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النــزالء، وتوزيــع النــزالء بنــاء عــىل قدرتهــم عــىل التعايــش.  وتحــرتم إدارة 

املركــز حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة، وتســمح للنــزالء بالتواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم بشــكل دوري، كــام تصــل للنــزالء 

األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة ومحطــات التلفــاز.  وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل، يتــم توفــري مــواد 

ــث غســل  ــزالء مــن حي ــز الن ــون يف املرك ــا بأنفســهم.  كــام يراقــب العامل ــزالء بتنظيفه ــي يقــوم الن ــة الت ــف للمرافــق الصحي تنظي

وتغيــري مالبســهم الخارجيــة والداخليــة، مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــم الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــم، كــام إن العمــل 

غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــه امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النــزالء بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة، وحســن الســري 

والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة الغذائيــة تظــل محــدودة بســبب األزمــة 

املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

الــزوار: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات الزيــارة لعائــالت النــزالء  •

وأصدقائهــم بشــكل دوري متفــق عليــة ســلفاً.

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النــزالء، مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة مــن امليــاه، التــي 
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تتــم صيانتهــا بشــكل دوري وفــور الحاجــة إىل ذلــك، كــام تتوفــر يف املركــز ســاحات مناســبة لتعــرض النــزالء للشــمس، كــام إن نســب 

شــغل أماكــن اإلقامــة تبلــغ 100%، إال أنــه ال يكفــل فضــاَء عيــٍش مناســباً للنــزالء حســب املعايــري الدوليــة.  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

توفــر اإلضــاءة الصناعيــة للنــزالء يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة جــراء مامرســات 

االحتــالل، كــام يعتــرب املركــز غــري موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النــزالء، أو العاملــني، أو الــزوار.

مرافــق الخدمــات: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الكتيبــة، إىل حــد مــا، مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بطبيعــة ونوعيــة مرافــق  •

ــد مــن الكتــب  ــة بحاجــة إىل املزي ــه، حيــث تتوفــر يف املركــز مرافــق للتأهيــل املهنــي، كــام تتوفــر مكتب الخدمــات املوجــودة في

واملصــادر، كــام إن العيــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات.  وعــىل الرغــم مــن اتســاع النوافــذ للســامح بضــوء الشــمس 

للدخــول إىل مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي متكــن النــزالء مــن القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً بســبب 

أزمــة الطاقــة يف القطــاع.

مراكــز احتجــاز األحــداث: تواجــد وقــت التقييــم 5 نــزالء أحــداث، توفــرت لهــم معايــري جيــدة لالحتجــاز، إال أن األحــداث داخــل  •

املركــز يحصلــون عــىل قــدر محــدود مــن العنايــة والحاميــة االجتامعيــة والرتبويــة واملهنيــة والنفســية.

مركز إصاح وتأهيل أنصار للنساء

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن حيــث  •

توفــر السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، وإقامــة مديــر املركــز يف مقــر املركــز أو بجــواره، إضافــة إىل 

الفصــل بــني النــزالء مــن غــري املحكومــني، كــام يتناســب عــدد العاملــني يف املركــز مــع عــدد املحتجزيــن.

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •

متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء: يضمــن مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء درجــة محــدودة مــن ضامنــات الرعايــة الصحيــة  •

للنــزالء، وبخاصــة يف ظــل عــدم توفــر طبيــب عــام دائــم يف املركــز يقــوم بــاإلرشاف الكامــل عــىل النــزالء عــىل مــدار الســاعة، حيــث 

يــزور الطبيــب املركــز مــرة أســبوعياً، إال أن املركــز تتوفــر لديــة ممرضــة تــزور النزيــالت بصــورة يوميــة.  كــام ال يتوفــر مختــص 

يف الطــب النفــي يف املركــز، وال لعــدد محــدود مــن ســاعات العمــل، وال تتوفــر لــدى املركــز خدمــات طبيــب أســنان تابــع ملراكــز 

اإلصــالح والتأهيــل بســبب األزمــة املاليــة يف القطــاع، كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف 

قطــاع غــزة.

ــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة مبنــع  • التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء بشــكل ممت

اســتخدام القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

إجــراءات اســتقبال املوقوفن/النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

بإجــراءات اســتقبال النــزالء، ومتكينهــم مــن اإلقامــة بصــورة سلســة، إال أن املركــز ال يوفــر زيــاً موحــداً للنزيــالت.

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء ظــروف احتجــاز جيــدة للنزيــالت مــن حيــث ســاعات التعــرض  •

للشــمس، والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النزيــالت وتوزيعهــن بنــاء عــىل قدرتهــن عــىل التعايــش.  وتحرتم 

ــن بشــكل دوري، وتصــل  ــن وأصدقائه ــع عائالته ــل م ــالت بالتواص ــمح للنزي ــة وتس ــعائر الديني ــة الش ــة مامرس ــز حري إدارة املرك

للنزيــالت األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة ومحطــات التلفــاز.  وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل، يتــم 

توفــري مــواد تنظيــف للمرافــق الصحيــة التــي تقــوم النزيــالت بتنظيفهــا بأنفســهن.  كــام يراقــب العاملــون يف املركــز النزيــالت مــن 

حيــث غســل وتغيــري مالبســهن الخارجيــة والداخليــة مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــن الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــن، 

كــام إن العمــل غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــة امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النزيــالت بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة، 
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وحســن الســري والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة العاليــة تظــل محــدودة 

بســبب األزمــة املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

الــزوار: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات الزيــارة لعائــالت  •

وأصدقــاء النزيــالت بشــكل دوري متفــق عليــة ســلفاً.

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النزيــات: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة  •

الخاصــة بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النزيــالت، مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة مــن 

امليــاه، إال أن هنــاك أقســاماً مــن املركــز بحاجــة إىل صيانــة بســبب وضــع املركــز، كــام تتوفــر يف املركــز ســاحات مناســبة لتعــرض 

ــة  ــالت. مــن ناحي ــش مناســباً للنزي ــغ 96%، مــام يكفــل فضــاء عي ــة تبل ــن اإلقام ــالت للشــمس، كــام أن نســب شــغل أماك النزي

أخــرى، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة للنزيــالت يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة جــراء 

مامرســات االحتــالل، كــام يعتــرب املركــز غــري موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النزيــالت، أو العاملــني، أو الــزوار.

ــة  • ــة الخاصــة بطبيعــة ونوعي مرافــق الخدمــات: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل أنصــار للنســاء، إىل حــد مــا، مــع املعايــري الدولي

ــز، معــرض، مخيطــة(.   ــخ، تطري ــل املهنــي )مطب ــه، حيــث تتوفــر يف املركــز أربعــة مرافــق للتأهي مرافــق الخدمــات املوجــودة في

تتوفــر مكتبــة بحاجــة إىل املزيــد مــن الكتــب واملصــادر، كــام إن العيــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات.  عــىل الرغــم مــن 

اتســاع النوافــذ التــي تســمح لضــوء الشــمس بالدخــول إىل مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي متكــن النــزالء مــن 

القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً بســبب أزمــة الطاقــة يف القطــاع.

الخدمــات الصحيــة: ال يتوفــر داخــل املركــز عيــادة خاصــة بالنســائية، وال تتوفــر طبيبــة نســائية خاصــة، كــام إن اللــوازم الصحيــة  •

ــة، ويرتبــط توفريهــا بخدمــات هــذه املؤسســات، كــام إن فــرص التأهيــل  الخاصــة بالنســاء تتوفــر مــن خــالل املؤسســات األهلي

املهنــي تقتــرص عــىل املهــن التقليديــة للنســاء.

مركز إصاح وتأهيل الوسطي

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن حيــث توفــر  •

السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، وإقامــة مديــر املركــز يف مقــر املركــز أو بجــواره.  إال أنــه ال توجــد 

ــد مــن العاملــني لضــامن التناســب مــع عــدد  ــاج إىل املزي سياســة للفصــل بــني النــزالء مــن غــري املحكومــني، كــام إن املركــز يحت

املحتجزيــن، حيــث يبلــغ عــدد العاملــني 75 عامــالً مقابــل 290 نزيــالً.

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •

متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ــة  • ــة الصحي ــات الرعاي ــل الوســطي درجــة محــدودة مــن ضامن ــز إصــالح وتأهي ــزالء: يضمــن مرك ــة للن ــة الصحي ــات الرعاي ضامن

للنــزالء، وبخاصــة يف ظــل عــدم توفــر طبيــب عــام دائــم يف املركــز يقــوم بــاإلرشاف الكامــل عــىل النــزالء عــىل مــدار الســاعة، حيــث 

يــزور الطبيــب املركــز مــرة أســبوعياً، إال أنــه يوجــد ممــرض متواجــد يف املركــز بصــورة دامئــة.  كــام ال يتوفــر مختــص يف الطــب 

النفــي يف املركــز، وال لعــدد محــدود مــن ســاعات العمــل، إضافــة إىل عــدم توفــر طبيــب أســنان تابــع ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل 

بســبب األزمــة املاليــة يف القطــاع.  كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة مبنــع اســتخدام  •

القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

إجــراءات اســتقبال املوقوفن/النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي بشــكل جيــد جــداً مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •
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بإجــراءات اســتقبال النــزالء ومتكينهــم مــن اإلقامــة بصــورة سلســة، إال أن املركــز ال يوفــر زيــاً موحــداً للنــزالء.

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي ظــروف احتجــاز جيــدة للنــزالء، مــن حيــث ســاعات التعــرض للشــمس،  •

والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النــزالء، وتوزيــع النــزالء بنــاء عــىل قدرتهــم عــىل التعايــش.  وتحــرتم إدارة 

املركــز حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة، وتســمح للنــزالء بالتواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم بشــكل دوري، كــام تصــل للنــزالء 

األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة، ومحطــات التلفــاز.  وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل، يتــم توفــري مــواد 

تنظيــف للمرافــق الصحيــة التــي يقــوم النــزالء بتنظيفهــا بأنفســهم.  كــام يراقــب العاملــون يف املركــز النــزالء مــن حيــث غســل 

وتغيــري مالبســهم الخارجيــة والداخليــة، مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــم الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــم، كــام إن العمــل 

غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــة امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النــزالء بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة، وحســن الســري 

والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة العاليــة، تظــل محــدودة بســبب األزمــة 

املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

الــزوار: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات الزيــارة لعائــالت النــزالء  •

وأصدقائهــم بشــكل دوري متفــق عليــة ســلفاً.

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النــزالء مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة مــن امليــاه، والتــي 

ــزالء للشــمس، كــام إن  ــك، كــام يتوفــر يف املركــز ســاحات مناســبة لتعــرض الن ــا بشــكل دوري وفــور الحاجــة إىل ذل ــم صيانته تت

نســب شــغل أماكــن اإلقامــة تبلــغ 82.9%، إال أن ذلــك ال يكفــل فضــاَء عيــٍش مناســباً للنــزالء حســب املعايــري الدوليــة.  مــن ناحيــة 

أخــرى، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة للنــزالء يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة بســبب 

مامرســات االحتــالل، كــام يعتــرب املركــز غــري موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النــزالء أو العاملــني أو الــزوار.

مرافــق الخدمــات: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل الوســطي، إىل حــد مــا، مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بطبيعــة ونوعيــة مرافــق  •

ــون  ــة، منجــرة، صال ــي )مخيطــة، أشــغال يدوي ــل املهن ــق للتأهي ــة مراف ــز أربع ــر يف املرك ــث تتوف ــه، حي ــات املوجــودة في الخدم

حالقــة(.  تتوفــر مكتبــة بحاجــة إىل املزيــد مــن الكتــب واملصــادر، كــام إن العيــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات، وعــىل 

الرغــم مــن اتســاع النوافــذ التــي تســمح لضــوء الشــمس بالدخــول إىل مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي متّكــن 

النــزالء مــن القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً بســبب أزمــة الطاقــة يف القطــاع.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •

مركز إصاح وتأهيل طيبة

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن حيــث توفــر  •

السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، وإقامــه مديــر املركــز يف مقــر املركــز أو بجــواره.  إال أنــه ال توجــد 

ــد مــن العاملــني لضــامن التناســب مــع عــدد  ــاج إىل املزي سياســة للفصــل بــني النــزالء مــن غــري املحكومــني، كــام إن املركــز يحت

املحتجزيــن.

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •

متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء: يضمــن مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة درجــة جيــدة مــن ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء،  •

وبخاصــة يف ظــل توفــر طبيــب يــزور النــزالء بشــكل يومــي.  كــام ال يتوفــر مختــص يف الطــب النفــي يف املركــز، وال لعــدد محــدود 

مــن ســاعات العمــل.  كــام إن املركــز ال يتوفــر فيــه خدمــات طبيــب أســنان تابــع ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل بســبب األزمــة املاليــة 
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يف القطــاع.  كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة مبنــع اســتخدام  •

القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

إجــراءات اســتقبال املوقوفن/النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بإجــراءات  •

اســتقبال النــزالء ومتكينهــم مــن اإلقامــة بصــورة سلســة، إال أن املركــز ال يوفــر زيــاً موحــداً للنــزالء.

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة ظــروف احتجــاز جيــدة للنــزالء، مــن حيــث ســاعات التعــرض للشــمس،  •

والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النــزالء، وتوزيــع النــزالء بنــاء عــىل قدرتهــم عــىل التعايــش.  وتحــرتم إدارة 

املركــز حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة، وتســمح للنــزالء بالتواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم بشــكل دوري، كــام تصــل للنــزالء 

األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة ومحطــات التلفــاز.  ويراقــب العاملــون يف املركــز النــزالء مــن حيــث غســل 

وتغيــري مالبســهم الخارجيــة والداخليــة مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــم الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــم، كــام إن العمــل 

غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــة امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النــزالء بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة، وحســن الســري 

والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة العاليــة تظــل محــدودة بســبب األزمــة 

املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

ــزالء  • ــارة لعائــالت الن ــة الخاصــة بإجــراءات الزي ــري الدولي ــاز مــع املعاي ــة بشــكل ممت ــزوار: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل طيب ال

ــة ســلفاً. وأصدقائهــم بشــكل دوري متفــق علي

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل طيبــة بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النــزالء، مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة مــن امليــاه، والتــي 

تتــم صيانتهــا بشــكل دوري وفــور الحاجــة إىل ذلــك، كــام تتوفــر يف املركــز ســاحات مناســبة لتعــرض النــزالء للشــمس، كــام إن نســب 

شــغل أماكــن اإلقامــة تبلــغ 84.2%، مــا يكفــل فضــاء عيــش مناســباً للنــزالء.  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة 

للنــزالء يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة جــراء مامرســات االحتــالل، كــام يعتــرب املركــز 

غــري موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النــزالء، أو العاملــني، أو الــزوار.

ــق  • ــة مراف ــة ونوعي ــة بطبيع ــة الخاص ــري الدولي ــع املعاي ــا م ــة إىل حــد م ــل طيب ــز إصــالح وتأهي ــق مرك ــات: يتواف ــق الخدم مراف

الخدمــات املوجــودة فيــه، حيــث تتوفــر يف املركــز أربعــة مرافــق للتأهيــل املهنــي )صالــون حالقــة، حــدادة، نجــارة، صيانــة أجهــزة 

ــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات.   ــة(.  تتوفــر مكتبــة بحاجــة إىل املزيــد مــن الكتــب واملصــادر، كــام إن العي كهربائي

وعــىل الرغــم مــن اتســاع النوافــذ التــي تســمح لضــوء الشــمس بالدخــول إىل مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي 

متّكــن النــزالء مــن القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً بســبب أزمــة الطاقــة يف القطــاع.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •

مركز إصاح وتأهيل خان يونس املركزي

إدارة املركــز: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي بشــكل جيــد مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة بــإدارة الســجن، مــن  •

حيــث توفــر السياســات والتوجيهــات والتعليــامت املوثقــة حــول إدارة املركــز، وإقامــة مديــر املركــز داخــل املركــز أو بجــواره.  إال 

أنــه ال توجــد سياســة للفصــل بــني النــزالء مــن غــري املحكومــني، كــام إن املركــز يحتــاج إىل املزيــد مــن العاملــني لضــامن التناســب 

مــع عــدد املحتجزيــن.

العاملــون يف املركــز: يوجــد نظــام ومعايــري محــددة للحوافــز والعقوبــات التــي تحكــم العاملــني يف املركــز، إال أن األزمــة املاليــة التــي  •
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متــر بقطــاع غــزة تحــول دون اســتفادة طواقــم املركــز مــن هــذه األنظمــة.

ضامنــات الرعايــة الصحيــة للنــزالء: يضمــن مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي درجــة معقولــة مــن ضامنــات الرعايــة  •

الصحيــة للنــزالء، وبخاصــة يف ظــل توفــر طبيــب عــام يــزور النــزالء عــىل األقــل مرتــني أســبوعياً.  إال أنــه ال يتوفــر مختــص يف الطــب 

النفــي يف املركــز، وال لعــدد محــدود مــن ســاعات العمــل، إضافــة إىل عــدم توفــر طبيــب أســنان تابــع ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل 

بســبب األزمــة املاليــة يف القطــاع.  كــام إن وفــرة العــالج تخضــع للمتوفــر لــدى وزارة الصحــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

التعذيــب واســتخدام القــوة: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي بشــكل ممتــاز مــع املعايــري الدوليــة الخاصــة  •

مبنــع اســتخدام القــوة ضــد النــزالء واحــرتام حقوقهــم.

إجــراءات اســتقبال املوقوفن/النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي بشــكل جيــد جــداً مــع املعايــري الدوليــة  •

الخاصــة بإجــراءات اســتقبال النــزالء ومتكينهــم مــن اإلقامــة بصــورة سلســة، إال أن املركــز ال يوفــر زيــاً موحــداً للنــزالء.

ظــروف االحتجــاز: يوفــر مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي ظــروف احتجــاز جيــدة للنــزالء مــن حيــث ســاعات التعــرض  •

للشــمس، والحركــة، وتوفــر امليــاه النظيفــة التــي تكفــي احتياجــات النــزالء، وتوزيــع النــزالء بنــاء عــىل قدرتهــم عــىل التعايــش.  

وتحــرتم إدارة املركــز حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة، وتســمح للنــزالء بالتواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم بشــكل دوري، كــام 

تصــل للنــزالء األخبــار بشــكل منتظــم مــن خــالل الصحــف اليوميــة ومحطــات التلفــاز.  وبدعــم مــن الصليــب األحمــر الــدويل، يتــم 

توفــري مــواد تنظيــف للمرافــق الصحيــة التــي يقــوم النــزالء بتنظيفهــا بأنفســهم.  كــام يراقــب العاملــون يف املركــز النــزالء مــن حيــث 

غســل وتغيــري مالبســهم الخارجيــة والداخليــة، مبــا يكفــل الحفــاظ عــىل نظافتهــم الجســدية، وال يتــم فــرض ذلــك عليهــم، كــام إن 

العمــل غــري إجبــاري يف املركــز، ولكنــة امتيــاز مينــح لبعــض فئــات النــزالء بنــاء عــىل االمتثــال لقواعــد الســلوك املطلوبــة وحســن 

الســري والســلوك داخــل املركــز.  إال أن قــدرة املركــز عــىل توفــري الوجبــات الغذائيــة ذات القيمــة العاليــة تظــل محــدودة بســبب 

األزمــة املاليــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة.

ــارة  • ــة الخاصــة بإجــراءات الزي ــري الدولي ــع املعاي ــاز م ــزي بشــكل ممت ــس املرك ــل خــان يون ــز إصــالح وتأهي ــق مرك ــزوار: يتواف ال

ــلفاً. ــة س ــق علي ــكل دوري متف ــم بش ــزالء وأصدقائه ــالت الن لعائ

البنيــة التحتيــة لغــرف ومرافــق إقامــة النــزالء: يتوافــق مركــز إصــالح وتأهيــل خــان يونــس املركــزي بشــكل جيــد مــع املعايــري  •

الدوليــة الخاصــة بالبنيــة التحتيــة ومرافــق إقامــة النــزالء مــن حيــث توفــر النوافــذ واملرافــق الصحيــة املــزودة بكميــات مناســبة 

ــزالء  ــز ســاحات مناســبة لتعــرض الن ــر يف املرك ــام يتوف ــك، ك ــور الحاجــة إىل ذل ــا بشــكل دوري وف ــم صيانته ــي تت ــاه الت ــن املي م

للشــمس، كــام إن نســب شــغل أماكــن اإلقامــة تبلــغ 95%، مــا يكفــل فضــاء عيــش مناســباً للنــزالء.  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن توفــر 

اإلضــاءة الصناعيــة للنــزالء يشــكل تحديــاً إلدارة الســجن بســبب أزمــة الطاقــة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة جــراء مامرســات االحتــالل، 

كــام يعتــرب املركــز غــري موائــم ملتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن النــزالء، أو العاملــني، أو الــزوار.

ــة  • ــة الخاصــة بطبيع ــري الدولي ــع املعاي ــا، م ــزي، إىل حــد م ــس املرك ــل خــان يون ــز إصــالح وتأهي ــق مرك ــات: يتواف ــق الخدم مراف

ونوعيــة مرافــق الخدمــات املوجــودة فيــه، حيــث تتوفــر يف املركــز مرافــق للتأهيــل املهنــي.  كــام تتوفــر مكتبــة بحاجــة إىل املزيــد 

مــن الكتــب واملصــادر، والعيــادة تنقصهــا التجهيــزات املناســبة واملعــدات.  وعــىل الرغــم مــن اتســاع النوافــذ التــي تســمح لضــوء 

الشــمس بالدخــول إىل مرافــق الخدمــات، فــإن توفــر اإلضــاءة الصناعيــة التــي متّكــن النــزالء مــن القــراءة والعمــل يعتــرب محــدوداً 

بســبب أزمــة الطاقــة يف القطــاع.

مراكز احتجاز األحداث: ال يوجد أحداث وقت التقييم. •
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التوصيات

رضورة العمــل عــىل توفــري الخدمــات الطبيــة يف جميــع مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وبخاصــة توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني  •

بشــكل دائــم؛ عمــالً بأحــكام قانــون مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

رضورة إنشاء مراكز إصالح وتأهيل تتوفر فيها الرشوط الالزمة من أجل توفري ظروف معيشية وصحية مالمئة للنزالء. •

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيلهم، وتحقيق الغاية من وجودهم يف تلك املراكز •
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المبحث الثاني: نتائج ومخرجات الرقابة على النظارات التابعة للشرطة

املطلب األول: نتائج ومخرجات الرقابة عى النظارات التابعة للرشطة يف الضفة الغربية

ــاج إىل  ــذا فهــي ال تحت ــا ال تتعــدى الـــ 24 ســاعة، ل ــي تكــون مــدة التوقيــف فيه ــة، الت ــرب نظــارات الرشطــة أماكــن التوقيــف املؤقت تعت

ــني. ــخاص اآلدمي ــف األش ــة لتوقي ــون مالمئ ــرضوري أن تك ــن ال ــا م ــري أنه ــة، غ ــاز الدامئ ــز االحتج ــا مراك ــي تتطلبه ــك الت ــات كتل متطلب

تتواجــد نظــارات الرشطــة يف كل محافظــات الضفــة الغربيــة، وتتــوزع عــىل مراكــز الرشطــة، وتتبــع يف إدارتهــا ملديــر املركــز املوجــودة فيــه، 

الــذي بــدوره يتبــع مديريــة الرشطــة يف كل محافظــة مــن حيــث اإلرشاف، واإلدارة، والرقابــة عــىل عملهــا.  وقــد تكــون هنــاك يف بعــض 

املحافظــات نظــارات رشطــة تتبــع إدارات معينــة، مثــل مكافحــة املخــدرات، وحاميــة األرسة والطفولــة.

قامــت الهيئــة خــالل العــام 2018 بزيــارة أكــر مــن 60 نظــارة منتــرشة يف محافظــات الضفــة الغربيــة.  وعــادة، تتــم زيــارة تلــك النظــارات 

ــة لهــذا  ــة النــامذج املطلوب ــارة تعبئ ــم يف الزي ــارة.  وتت ــة للزي ــادة الرشطــة، لتســهيل مهمــة طواقــم الهيئ بعــد التنســيق املســبق مــع قي

الغــرض، ويتــم التعامــل معهــا يف التقاريــر واملخاطبــات املختلفــة.

ويف هــذا الصــدد، كان لطواقــم الهيئــة يف محافظــات قلقيليــة، والخليــل، ورام اللــه والبــرية، عــدد مــن املالحظــات املهمــة عــىل عــدد مــن 

النظــارات التــي نفــذوا العديــد مــن الزيــارات لهــا منــذ فــرتة زمنيــة طويلــة، وقــد كانــت املالحظــات عــىل النحــو التــايل:

1. نظارة القلعة يف محافظة الخليل

نفــذت آخــر زيــارة لنظــارة القلعــة التابعــة لجهــاز الرشطــة يف مدينــة الخليــل خــالل شــهر كانــون األول مــن العــام 2018، وكانــت أهــم 

املالحظــات التــي ســجلت حــول الوضــع املعيــي فيها:

مبنى نظارة القلعة بالكامل قديم منذ عرشات السنني، وبحاجة للهدم والتجديد ككل. •

االكتظــاظ الدائــم بعــدد املوقوفــني، حيــث إن النظــارة تتســع وفــق عــدد األبــراش لـــ 38 موقوفــاً، ولكــن دامئــاً يوجــد اكتظــاظ،  •

ويصــل أحيانــاً إىل 70 موقوفــاً أو أكــر.

ترسيــب يف ميــاه األمطــار مــن نقــاط عــدة، مــا يــؤدي إىل مشــكلة يف نــوم املوقوفــني يف الليــل، وإىل وصــول امليــاه للفرشــات  •

واألغطيــة ملــن ينــام عــىل األرض مــن املوقوفــني.

يوجد مرحاض واحد يف النظارة، وهو ما يشكل ازدحاماً دامئاً عىل استخدامه، وهذا املرحاض موجود داخل النظارة. •

2. نظارة املباحث الجنائية يف محافظة الخليل

نفذت آخر زيارة لهذه النظارة خالل شهر كانون األول من العام 2018.  وكانت أهم املالحظات حولها:

النظارة تأيت عىل مستوى الشارع يف دكاكني العامرة املستأجرة من قبل الرشطة الفلسطينية. •

النظارة ال يوجد لها تهوية نهائياً، ونسبة الرطوبة بها عالية جداً، وتؤثر عىل صحة املوقوفني. •

يوجــد قســم فيــه 5 زنازيــن، متــت مشــاهدة املوقوفــني يف هــذا القســم، أكــر مــن مــرة، وهــم يف العــزل االنفــرادي.  والحــامم يف  •

هــذا القســم غــري صحــي أبــداً، وال يوجــد لــه بــاب، وال خــط ميــاه واصــل لــه، ورائحتــه كريهــة جــداً.  وهــذا القســم ال يوجــد 

فيــه بــالط أريض، وإمنــا عــىل الباطــون.  والفرشــات واألغطيــة يف هــذا القســم ســيئة جــداً، وال تصلــح لالســتخدام البــرشي.
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القســم اآلخــر، وهــي النظــارة العامــة تتســع لـــ8 موقوفــني وفقــاً لعــدد األبــراش املوجــودة، وأحيانــاً يســجل اكتظــاظ حــال زاد  •

العــدد.

الفرشات واألغطية غري صالحة ومتسخة لدرجة عالية جداً، وال يتم تشميسها أو غسلها. •

3. نظارة قلقيلية يف محافظة قلقيلية:
نفذت آخر زيارة لهذه النظارة خالل شهر كانون األول من العام 2018.  ومن أهم املالحظات عىل هذه النظارة:

ال يوجد مركز إصالح وتأهيل يف محافظة قلقيلية، ولذلك يتم احتجاز املوقوفني واملحكومني يف نظارة قلقيلية، التي تقع يف الطابق  •

األريض ملديرية رشطة محافظة قلقيلية، ونظارة األحداث التي تقع يف الطابق األريض ملركز رشطة مدينة قلقيلية.

يتم احتجاز املوقوفني واملحكومني لفرتات طويلة قد تتجاوز السنة يف بعض األحيان. •

النظــارة عبــارة عــن خمــس غــرف صغــرية جــداً، مســاحة الغرفــة تــرتاوح بــني 9 أمتــار و12 مــرتاً، وال تســتوعب أكــر مــن مثانيــة  •

أرسّة يف بعضهــا، وســتة أرسة يف البعــض اآلخــر.

ال توجد فورة، ويستعاض عنها مبمر ال يصل عرضه املرت، وطوله الستة أمتار. •

4. نظارة رشطة مديرية ضواحي القدس

تقــع نظــارة رشطــة مديريــة ضواحــي القــدس يف مقــر رشطــة ضواحــي القــدس يف منطقــة أم الرشايــط.  تحتــوي النظــارة عــىل ثــالث 

غــرف متوســطة الحجــم، مســاحتها اإلجامليــة ال تتعــدى 130 مــرتاً مربعــاً.  إحــدى هــذ الغــرف هــي أصــال »كــراج«.  تضــم النظــارة 

حاممــني صغرييــن فقــط، حيــث إن عــدد املوقوفــني الكبــري، واالكتظــاظ، ال يســمح للجميــع باســتخدامها بشــكل طبيعــي.  ومــن أهــم 

املالحظــات عــىل هــذه النظــارة:

هناك مشكلة كبرية يف نوم النزالء بسبب االزدحام الدائم، لدرجة أنه يف بعض األحيان ال يوجد للبعض مكان للنوم. •

التهوية صعبة جداً، ما يسبب كثرياً من اإلشكاليات. •

إجامالً، ينعكس االكتظاظ الشديد سلباً عىل الظروف املعيشية للنزالء. •

عــدد كبــري مــن النــزالء يقضــون مــدة محكوميــة بالحبــس، وبســبب عــدم اســتقبال مركــز إصــالح وتأهيــل رام اللــه الي موقــوف  •

أو محكــوم، فــإن عــدد نــزالء نظــارة رشطــة الضواحــي يــزداد اكتظاظــاً.

ال توجــد مســاحة خاصــة للنــزالء لزيــارة ذويهــم بســبب االزدحــام الشــديد، عــىل الرغــم مــن أن هنــاك أيامــاً أســبوعية مخصصــة  •

للزيارة.

وتســتند نظــارات الرشطــة يف عمليــة التوقيــف عــىل 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.  يف حــني نجــد أن نظــارة رشطــة أريحــا، وغريهــا مــن النظــارات، تقــوم بتحويــل املوقوفــني بعــد املــدة القانونيــة.

وانتقــدت الهيئــة تعامــل الرشطــة مــع عــدد مــن النظــارات عــىل أنهــا أماكــن احتجــاز دامئــة، دون اتخــاذ املقتــى القانــوين، وكذلــك عــدم 
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ــل يذكــر، فقــد بقيــت نظــارة  ــه.  فقــد انقــى العــام 2018 دون أي تعدي ــة فيــام يتعلــق مبــكان االحتجــاز ذات اتخــاذ اإلجــراءات العملي

قلقيليــة، مثــالً، تعــاين االكتظــاظ ملــدة خمســة أعــوام متتاليــة، 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.

كذلــك، بقــي الحــال عــىل مــا هــو عليــه يف نظــارة القلعــة، ونظــارة املباحــث الجنائيــة يف مدينــة الخليــل، فتلــك النظــارات ال تصلــح أصــالً 

الحتجــاز األشــخاص، وهــي مــكان غــري مالئــم لوضــع األشــخاص اآلدميــني فيهــا، ســواء يف الصيــف، أو الشــتاء.

كــام إن هنــاك حــاالت يتــم اســتخدام النظــارات فيهــا كمــكان احتجــاز دائــم لفئــات األطفــال، كــام هــو الحــال بالنســبة لنظــارة رشطــة 

األحــداث يف الخليــل، وكذلــك نظــارة األحــداث يف قلقيليــة، حيــث تســتخدم كمــكان احتجــاز دائــم لألحــداث.  وهــذا فيــه مخالفــة قانونيــة 

مــن حيــث إن املــكان املخصــص لتوقيــف واحتجــاز األحــداث، ال بــد أن يكــون مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة.  وقــد خاطبــت الهيئــة 

وزارة الشــؤون االجتامعيــة، أكــر مــن مــرة، بــرضورة وجــود دور لرعايــة األحــداث يف جنــوب الضفــة الغربيــة وشــاملها، عــىل غــرار دار األمــل 

يف وســط الضفــة الغربيــة، وعــىل الرغــم مــن ذلــك، مل يحــدث أي يشء حتــى نهايــة العــام 2018.

تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز؛ ســواء عــىل مســتوى املســاحات، أو الظــروف املعيشــية، أو الصحيــة، إضافــة 

ــر  ــة، وعــدم توف ــة واإلضــاءة الطبيعي ــا، وانعــدام للتهوي ــة فيه ــق املســاحة، وارتفــاع نســبة الرطوب إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضي

دورات ميــاه صحيــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة.  ومــن أبــرز األمثلــة عــىل ذلــك، نظــارات رشطــة قلقيليــة، ورشطــة 

القلعــة، ورشطــة املباحــث الجنائيــة يف الخليــل، ونظــارة رشطــة رام اللــه، ونظــارة رشطــة حلحــول، ونظــارة رشطــة ضواحــي القــدس.  وكل 

تلــك اإلشــكاليات ناتجــة عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة باألصــل للتوقيــف ملــدة 24 ســاعة، وليــس كأماكــن احتجــاز دائــم.  كــام إن 

تلــك النظــارات تقــع وســط أحيــاء ســكنية مزدحمــة، مــا يؤثــر ســلباً عــىل حيــاة الســكان املجاوريــن لتلــك النظــارات، كــام تفتقــر إىل وســائل 

الحاميــة املتطــورة، وتعتمــد عــىل وســائل الحاميــة التقليديــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، كــام إنهــا تفتقــد لوســائل الرتفيــه واأللعــاب، 

وال توجــد مســاحات مــن أجــل الفــورة، كــون التوقيــف فيهــا قــد تحــّول، يف أغلــب األحيــان، إىل شــبه دائــم، ويتجــاوز املــدة املنصــوص عليهــا 

قانونــاً وهــي 24 ســاعة.  ومــن أبــرز األمثلــة عــىل ذلــك، نظــارة رشطــة القلعــة، ونظــارة رشطــة قلقيليــة، ونظــارة رشطــة أحــداث الخليــل، 

ونظــارة رشطــة رام اللــه، ونظــارة رشطــة ضواحــي القــدس.  ويذكــر، هنــا، أن هــذه النظــارات، يف أغلــب األحيــان، ال تخضــع لرقابــة وإرشاف 

الجهــات املختصــة باالطــالع عــىل أوضاعهــا املختلفــة وفقــاً للقانــون.

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 دائــم، كــام هــو الحــال يف قلقيليــة، وســلفيت، وطوبــاس.

رضورة التفتيــش القضــايئ عــىل تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات . 2

طويلــة، وعــىل خــالف األحــكام القانونيــة.

العمــل عــىل 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.

ــداث . 4 ــاء واألح ــاز النس ــة باحتج ــام خاص ــتحداث أقس ــىل اس ــؤولة ع ــات املس ــل الجه ــن قب ــوى، م ــة القص ــل، وبالرسع رضورة العم

الجانحــني، نظــراً الحتجــاز هــؤالء األشــخاص يف ظــروف غــري آمنــة، وغــري صحيــة، مــن حيــث مراعــاة الخصوصيــة االجتامعيــة والنفســية 

لهــذه الرشيحــة.

العمــل عــىل تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات، نظــراً ألنهــا تعتمــد عــىل الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية، كــام إنهــا . 5

تقــع يف مناطــق ســكنية مزدحمــة، وذلــك لحــني إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.
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رضورة العمــل عــىل تأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل تلــك النظــارات، وبخاصــة أنهــا تســتقبل نســاء وأحداثــاً، وتحتــاج . 6

هــذه الرشيحــة إىل رعايــة مــن نــوع خــاص.

رضورة توفري عيادة للخدمات الطبية العسكرية يف تلك النظارات، وعىل مدار الـ 24 ساعة، عىل أن تتوفر فيها جميع األدوية.. 7

رضورة االلتــزام مبــدة التوقيــف التــي نــص عليهــا القانــون، ومبــا ال يتجــاوز املــدة القانونيــة املمنوحــة مبوجــب القانــون يف تلــك . 8

النظــارات، واملحــددة بـــ 24 ســاعة يف حدهــا األقــى، وبخاصــة املناطــق التــي بهــا مركــز لإلصــالح والتأهيــل.

املطلب الثاين: نتائج ومخرجات الرقابة عى النظارات التابعة للرشطة يف قطاع غزة 

النظــارات التابعــة للرشطــة هــي أماكــن التوقيــف املؤقتــة التــي تكــون مــدة التوقيــف فيهــا ال تتعــدى الـــ 24 ســاعة، ولكــن يف قطــاع غــزة 

األمــر مختلــف، فنتيجــة إىل عــدم قــدرة الســجون عــىل اســتيعاب أعــداد جديــدة، تحــول جــزٌء كبــري مــن النظــارات إىل مــكان احتجــاز 

لنــزالء محكومــني ولفــرتات طويلــة، لــذا فهــي تحتــاج إىل متطلبــات كتلــك التــي تتطلبهــا مراكــز االحتجــاز الدائــم، لحــني االنتهــاء مــن بنــاء 

مركــز تأهيــل وإصــالح أصــداء.

تتواجــد نظــارات الرشطــة يف كل محافظــات قطــاع غــزة، وتتــوزع عــىل مراكــز الرشطــة، وتتبــع يف إدارتهــا ملديــر املركــز املوجــودة فيــه، الــذي 

بــدوره يتبــع مديريــة الرشطــة يف كل محافظــة مــن حيــث اإلرشاف، واإلدارة، والرقابــة عــىل عملهــا.

قامــت الهيئــة خــالل العــام 2018 بزيــارة 19 نظــارة منتــرشة يف محافظــات قطــاع غــزة، تنوعــت هــذه الزيــارات بــني الزيــارات الدوريــة 

واالســتثنائية، وبلغــت مــا يقــارب 228 زيــارة دوريــة، و12 اســتثنائية.

وانتقــدت الهيئــة تعامــل الرشطــة مــع عــدد مــن النظــارات عــىل أنهــا أماكــن احتجــاز دائــم، دون اتخــاذ املقتــى القانــوين، وكذلــك عــدم 

اتخــاذ اإلجــراءات العمليــة فيــام يتعلــق مبــكان االحتجــاز ذاتــه.  فقــد انقــى العــام 2018 دون أي تعديــل يذكــر، حيــث بقيــت مشــكلة 

االكتظــاظ يف النظــارة دون حــل، كــام مل 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 إن  ــن حي ــة م ــة قانوني ــه مخالف ــذا في ــال، وه ــات األطف ــاز لفئ ــكان احتج ــا كم ــارات فيه ــم اســتخدام النظ ــاك حــاالت يت ــام إن هن ك

املــكان املخصــص لتوقيــف واحتجــاز األحــداث ال بــد أن يكــون مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة.  وقــد خاطبــت الهيئــة وزارة الشــؤون 

االجتامعيــة بشــأن بعــض املخالفــات، وقــد وصلــت الهيئــة ردود مرضيــة بذلــك.

تفتقــد نظــارات الرشطــة إىل الحــد األدىن مــن رشوط االحتجــاز؛ ســواء عــىل مســتوى املســاحات، أو الظــروف املعيشــية، أو الصحيــة، إضافــة 

ــر  ــة، وعــدم توف ــة واإلضــاءة الطبيعي ــا، وانعــدام التهوي ــة فيه ــق املســاحة، وارتفــاع نســبة الرطوب إىل أن هــذه النظــارات تعــاين مــن ضي

دورات ميــاه صحيــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل انبعــاث الروائــح الكريهــة.  وكل تلــك اإلشــكاليات ناتجــة عــن كــون نظــارات الرشطــة مخصصــة 

يف األصــل للتوقيــف ملــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة، وليــس كأماكــن احتجــاز دائــم، كــام تفتقــر لوســائل الحاميــة املتطــورة، وتعتمــد عــىل وســائل 

الحاميــة التقليديــة عــن طريــق الحراســة الشــخصية، كــام إنهــا تفتقــد لوســائل الرتفيــه واأللعــاب، وال توجــد مســاحات مــن أجــل الفــورة، 

كــون التوقيــف فيهــا قــد تحــوَّل يف أغلــب األحيــان إىل شــبه دائــم، لتجــاوز املــدة املنصــوص عليهــا قانونــاً، وهــي 24 ســاعة.  يذكــر، هنــا، 

أن هــذه النظــارات، يف أغلــب األحيــان، ال تخضــع لرقابــة وإرشاف الجهــات املختصــة وفقــاً للقانــون، لالطــالع عــىل أوضاعهــا املختلفــة.
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توصيات الهيئة الخاصة بالنظارات التابعة للرشطة وهي متكررة عى مدى 4 سنوات:

رضورة إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل يف املحافظــات التــي ال يوجــد فيهــا مراكــز إصــالح، وتوســعتها، وذلــك مــن أجــل عــدم تحويــل  •

نظــارات الرشطــة يف تلــك املحافظــات إىل مراكــز احتجــاز دائــم.

رضورة التفتيــش القضــايئ عــىل تلــك النظــارات مــن قبــل الجهــات املعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص محتجزيــن لفــرتات  •

ــة، وخالفــاً لألحــكام القانونيــة. طويل

العمــل عــىل إعــادة تأهيــل وصيانــة تلــك النظــارات مــن حيــث البنيــة التحتيــة ومعالجــة أوضاعهــا الصحيــة والبيئيــة، وذلــك لحــني  •

إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

العمــل عــىل تعزيــز وســائل الحاميــة لهــذه النظــارات نظــراً ألنهــا تعتمــد عــىل الوســائل التقليديــة يف الحراســة الشــخصية، وذلــك  •

لحــني إنشــاء مراكــز لإلصــالح والتأهيــل.

رضورة العمــل عــىل تأهيــل الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل تلــك النظــارات، وبخاصــة أنهــا تســتقبل نســاء وأحداثــاً، وتحتــاج هــذه  •

الرشيحــة إىل رعايــة مــن نــوع خــاص.

رضورة توفري عيادة للخدمات الطبية العسكرية يف تلك النظارات، وعىل مدار الـ 24 ساعة، عىل أن تتوفر فيها جميع األدوية. •

ــك  • 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.
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المبحث الثالث: نتائج ومخرجات الرقابة على مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة 
األمنية

املطلب األول:  نتائج ومخرجات الرقابة عى مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية

تعتــرب األجهــزة األمنيــة الثالثــة يف الضفــة الغربيــة، مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة، حيــث بقــي الحــال مــن حيــث تبعيــة مراكــز االحتجــاز 

لألجهــزة األمنيــة، يف الضفــة الغربيــة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر، كــام كان عليــه خــالل العــام 2017.  فقــد بــارشت األجهــزة األمنيــة 

الثالثــة )األمــن الوقــايئ، واملخابــرات العامــة، واالســتخبارات العســكرية( مهامهــا كاملعتــاد، باعتبارهــا مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة.

ويتــم توقيــف األشــخاص يف تلــك املراكــز التابعــة لألجهــزة األمنيــة لفــرتات طويلــة، عــىل الرغــم مــن أنهــا مــن املراكــز املؤقتــة.  أضــف إىل 

ذلــك، أن تلــك املراكــز يف أغلــب األحيــان ال تكــون مخصصــة لفــرتات االحتجــاز الطويلــة.

وتقــوم 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 عــىل النــزالء 

وظروفهــم املعيشــية، ولهــا أثــر كذلــك عــىل موضــوع الوقايــة مــن التعذيــب، وبخاصــة يف أعقــاب انضــامم فلســطني للربوتوكــول االختيــاري 

التفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

1.  مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الوقايئ

ــن  ــق يف كل محافظــة م ــي للتحقي ــز رئي ــث يوجــد مرك ــز، حي ــايئ 10 مراك ــن الوق ــاز األم ــة لجه ــز االحتجــاز التابع ــدد مراك ــغ ع بل

محافظــات الضفــة الغربيــة تتبــع للجهــاز، يتــم فيهــا توقيــف املتهمــني والتحقيــق معهــم، ويتــم اإلرشاف عــىل هــذه املراكــز مركزيــاً 

ــه. ــل اإلدارة العامــة للجهــاز يف رام الل مــن قب

يذكــر يف هــذا الصــدد، أن مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ يف أريحــا، هــو املقــر املعتمــد للجنــة األمنيــة التــي شــكلت منــذ أكــر مــن 4 

ســنوات،156 حيــث يتــم توقيــف األشــخاص عــىل 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 متــت متابعتهــا كان املوقوفــون فيهــا متهمــني بالرسقــة، وعــىل الرغــم مــن ذلــك، تــم تحويلهــم إىل اللجنــة األمنيــة يف 

أريحــا.

ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات الســابقة، ومل 

يتــم العمــل عليهــا مــن قبــل قيــادة جهــاز األمــن الوقــايئ.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الوقايئ يف الضفة الغربية

ــذ  ــرضوري األخ ــن ال ــه م ــان، فإن ــب األحي ــم يف أغل ــاز دائ ــكان احتج ــايئ كم ــن الوق ــة لألم ــف التابع ــز التوقي ــتعامل مراك ــاب اس يف أعق

ــة: ــات التالي بالتوصي

رضورة العمــل عــىل إلغــاء اللجنــة األمنيــة، وتفعيــل اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة املعتمــدة واملقــرة يف قانــون اإلجــراءات الجزائيــة،  •

ملــا يف ذلــك مــن أهميــة يف هــذا املجــال، لحاميــة حقــوق النــزالء واملوقوفــني.  )تــم إلغــاء هــذه اللجنــة نظريــاً، لكــن متــت إعــادة 

تشــكيلها تحــت مســمى لجنــة العمليــات املشــرتكة بالــكادر نفســه، وباإلجــراءات نفســها(.

156  تم تشكيل اللجنة األمنية من قبل رئيس مجلس الوزراء من مندوب عن كل جهاز أمني، وهذه اللجنة برئاسة املخابرات العامة، وعضوية األمن الوقايئ، والرشطة، واالستخبارات العسكرية، 

واألمن الوطني.
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رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــىل أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف، واالطــالع  •

عــىل األوضــاع القانونيــة للموقوفــني، وبخاصــة أن تلــك املراكــز أصبحــت تســتخدم كمــكان احتجــاز دائــم.

إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدميــة مــن شــبكة ميــاه، ورصف صحــي، وكهربــاء، وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع املراكــز التابعــة  •

لجهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة.

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم، وبخاصة يف فرتة التحقيق األويل. •

رضورة العمــل عــىل الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة، بإجــراء زيــارات مفاجئــة  •

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن الوقــايئ يف محافظــات الضفــة.

2. مراكز االحتجاز التابعة لجهاز املخابرات العامة

يبلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز املخابــرات العامــة 11 مركــزاً، حيــث يوجــد مركــز رئيــي للتحقيــق يف كل محافظــة مــن 

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 عــىل هــذه املراكــز مركزيــاً مــن قبــل 

اإلدارة العامــة للجهــاز يف رام اللــه.

وبعيــداً عــن الوضــع القانــوين واألوضــاع املعيشــية داخــل تلــك املراكــز التــي مل تتغــري عــام كان يف العــام 2017، فإننــا ســنكتفي بذكــر 

التوصيــات التــي تكــررت خــالل األعــوام الســابقة بشــأن مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز املخابــرات.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز املخابرات الفلسطينية يف الضفة الغربية:

رضورة تحســني الظــروف املعيشــية يف مراكــز التوقيــف التابعــة للمخابــرات، وبخاصــة أنــه يتــم التعامــل مــع تلــك املراكــز أنهــا مراكــز  •

احتجــاز دائــم.

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم، وبخاصة يف فرتة التحقيق األويل. •

رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل، والنيابة العامة، والقضاء، ونقابة املحامني، ومنظامت حقوق اإلنسان. •

إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدميــة مــن شــبكة ميــاه، ورصف صحــي، وكهربــاء، وإيجــاد ســاحة للفــورة يف جميــع املراكــز التابعــة  •

لجهــاز املخابــرات يف الضفــة الغربيــة.

3. مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية

يوجــد يف الضفــة الغربيــة نوعــان مــن مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات العســكرية، األول مراكــز توقيــف دائــم، وهــي 

تلــك املوجــودة يف كل مــن أريحــا ونابلــس، وينطبــق عليهــا قانــون الســجون الثــوري للعــام 1979، إىل جانــب ذلــك، هنــاك عــدد مــن 

مراكــز التوقيــف املؤقتــة املوجــودة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة.

يــرشف عــىل مراكــز التوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات، واملنتــرشة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة مســؤول التحقيــق، ومديــر 

الجهــاز يف كل محافظــة، ويتبــع الجهــاز مبــارشة إىل املقــر الرئيــي لقيــادة الجهــاز يف رام اللــه.  كــام يــرشف عــىل مراكــز التحقيــق تلــك 

املدعــي العــام العســكري وبصــورة منتظمة.
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جهــة التفتيــش الوحيــدة عــىل مراكــز التوقيــف والتحقيــق التابــع لالســتخبارات العســكرية تتــم مــن خــالل النائــب العــام العســكري، 

حيــث يقــوم بزيــارات تفتيشــية يتــم فيهــا االطــالع عــىل ظــروف التوقيــف الخاصــة باملوقوفــني، وبخاصــة املوقوفــني مــن العســكريني.  

وال يوجــد قانــون واضــح ينطبــق عــىل مراكــز التوقيــف الدائــم.

ومــن خــالل الزيــارات املتكــررة التــي نفذهــا باحثــو الهيئــة، فقــد بــرز خــالل العــام 2018 وجــود عــدد مــن الزنازيــن يف ســجن أريحــا 

العســكري يتــم وضــع النــزالء فيهــا، ال تصلــح لوضــع األشــخاص اآلدميــني فيهــا، وقــد أشــار باحثــو الهيئــة، يف أكــر مــن مــرة، إىل ذلــك 

بالتعليــق أن وضــع األشــخاص يف تلــك الزنازيــن هــو انتهــاك واضــح لحقــوق اإلنســان وآلدميــة األشــخاص أصــالً.

وبخصــوص الوضــع القانــوين للتوقيــف لــدى مراكــز االحتجــاز التابعــة لالســتخبارات العســكرية، فلــم يتغــري األمــر عــام كان عليــه خــالل 

العــام 2017، لــذا ســنكتفي بذكــر التوصيــات التــي تكــررت خــالل األعــوام الســابقة.

وخــالل العــام 2018، وتحديــداً يف نهايتــه، بــدأت الهيئــة بوضــع أداة قيــاس لوضــع أماكــن االحتجــاز العســكرية الدامئــة، وتهــدف هــذه 

األداة لقيــاس مــدى انســجام تلــك األماكــن مــع املعايــري الدوليــة ألماكــن االحتجــاز الدائــم.  وســتقوم الهيئــة، خــالل العــام 2019، بعمــل 

خــط أســاس ألوضــاع الســجون العســكرية، للفحــص مــدى التطــور الحاصــل يف تلــك املراكــز يف الســنوات القادمــة.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية يف الضفة الغربية:

بالنظر إىل اإلشكاليات املثارة يف مراكز االحتجاز التابعة لالستخبارات العسكرية، فإن الهيئة تويص مبا ييل:

رضورة توفــري امليــاه بشــكل دائــم، حيــث تعــاين أغلــب هــذه املراكــز مــن قلــة امليــاه وانقطاعهــا، وبخاصــة يف فصــل الصيــف، التــي  •

تســتخدم ألغــراض النظافــة الشــخصية ولتنظيــف املركــز أيضــاً.

رضورة زيــادة أعــداد الطواقــم اإلداريــة املرشفــة عــىل إدارة وحاميــة تلــك املراكــز، نظــراً لالكتظــاظ الشــديد داخلهــا بســبب زيــادة  •

أعــداد النــزالء فيهــا عــن الطاقــة االســتيعابية املعــدة لهــا أصــالً.

رضورة توفري وسائل الرتفيه واأللعاب الرياضة ملا يحقق الغاية من احتجاز النزالء فيها. •

تعاين هذه املراكز من عدم توفر العدد من األدوية، وبخاصة غالية الثمن واألجنبية، حيث يتم توفريها عىل نفقة املريض الخاصة. •

ــط  • 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، التي ال تصلح الحتجاز اآلدميني. •

العمــل عــىل إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدميــة مــن صيانــة شــبكة الكهربــاء، واملــاء، وصيانــة شــبكة الــرصف الصحــي ملراكــز  •

االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز االســتخبارات يف الضفــة الغربيــة.

رضورة السامح للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، باعتبارها ديواناً للمظامل وجهة رقابية، بإجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف  •

التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية يف محافظات الضفة، لالطالع عىل ظروف املوقوفني بشكل دوري وحر ودون إعاقة.

املطلب الثاين: نتائج ومخرجات الرقابة عى مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية يف قطاع غزة.

قامــت الهيئــة خــالل العــام 2018 بالعديــد مــن الزيــارات إىل مراكــز االحتجــاز والتوقيــف يف قطــاع غــزة، وســجلت العديــد مــن املالحظــات 

واإلشــكاليات التــي تواجــه تلــك املراكــز، وذلــك مــن خــالل اطالعهــا املبــارش عــىل هــذه اإلشــكاليات، أو مــن خــالل تلقــي العديــد مــن 

الشــكاوى، إضافــة إىل الرصــد والتوثيــق الــذي يوثــق وجــود هــذه اإلشــكاليات.
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بقــي الحــال مــن حيــث تبعيــة مراكــز االحتجــاز لألجهــزة األمنيــة، يف قطــاع غــزة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر كــام كان عليــه خــالل 

العــام 2017.  فقــد بــارش جهــاز األمــن الداخــيل مهامــه كاملعتــاد، باعتبــاره مــن أفــراد الضابطــة القضائيــة.  وأضيــف هــذا العــام مركــز 

احتجــاز آخــر لجهــاز الرشطــة العســكرية واملخابــرات.

1.  مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمن الداخيل

بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل 5 مراكــز، ولكــن يوجــد مركــز رئيــي واحــد للتحقيــق يف محافظــة غــزة 

ــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة  يتبــع للجهــاز، ويتــم فيــه توقيــف املتهمــني والتحقيــق معهــم.  ويتــم اإلرشاف عــىل هــذه املراكــز مركزي

للجهــاز.

ســنكتفي، هنــا، بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، وهــي متكــررة عــن الســنوات الســابقة، 

ومل يتــم العمــل عليهــا مــن قبــل جهــاز األمــن الداخــيل.  وكان مجمــوع الزيــارات 12 زيــارة دوريــة، وســبع زيــارات خاصــة.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الداخيل يف قطاع غزة:

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــىل أو أوضــاع مراكــز التحقيــق والتوقيــف، واالطــالع  •

عــىل األوضــاع القانونيــة للموقوفني.

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم، وبخاصة يف فرتة التحقيق األويل. •

رضورة العمــل عــىل الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة، بإجــراء زيــارات مفاجئــة  •

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة.

رضورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات املحاكم. •

تحريم االعتقال السيايس، ورضورة اإلفراج الفوري عن جميع املوقوفني عىل خلفيات سياسية يف قطاع غزة. •

2.  مراكز االحتجاز التابعة للرشطة العسكرية

يبلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز الرشطــة العســكرية مركزيــن يف قطــاع غــزة يتبعــان للجهــاز، حيــث يتــم توقيــف املواطنــني 

واملتهمــني فيهــام، ويتــم اإلرشاف عليهــام مركزيــاً مــن قبــل اإلدارة العامــة للجهــاز.

ــز االحتجــاز الخــاص بالرشطــة  ــارة مرك ــن زي ــة م ــم الهيئ ــام 2018، اســتمر عــدم متكــني طاق ــه، خــالل الع ــر يف هــذا الصــدد أن يذك

ــكالية. ــام 2018 دون حــل هــذه اإلش ــى الع ــد انته ــة، وق ــة أم مفاجئ ــارة دوري ــت الزي ــواء أكان ــزة؛ س ــاع غ ــكرية يف قط العس

وبعيداً عن الوضع القانوين واألوضاع املعيشية داخل هذين املركزين، فإننا سنكتفي بذكر التوصيات بشأنهام.

توصيات خاصة مبركزي التوقيف والتحقيق التابعن لجهاز الرشطة العسكرية يف قطاع غزة:

التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهينة للموقوفني والضغط النفي والجسدي مهام كانت طبيعة التهمة. •

رضورة التوقــف الفــوري عــن احتجــاز وتوقيــف املواطنــني املدنيــني يف مركــز الرشطــة العســكرية، ورضورة تحويلهــم إىل جهــة الضبــط  •

القضــايئ املختصــة بتوقيــف املتهمــني املدنيــني.

رضورة التفتيش القضايئ من وزارة العدل، والنيابة العامة، والقضاء، ونقابة املحامني، ومنظامت حقوق اإلنسان. •
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رضورة الســامح للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، باعتبارهــا ديوانــاً للمظــامل وجهــة رقابيــة، بإجــراء زيــارات مفاجئــة ملركــز االحتجــاز  •

والتوقيــف التابــع لجهــاز الرشطــة العســكرية يف محافظــة غــزة، لالطــالع عــىل ظــروف املوقوفــني بشــكل دوري وحــر ودون إعاقــة.

3.  مراكز االحتجاز التابعة لجهاز املخابرات

ــه  بلــغ عــدد مراكــز االحتجــاز التابعــة لجهــاز املخابــرات مركــزاً رئيســياً واحــداً للتحقيــق يف محافظــة غــزة يتبــع للجهــاز، ويتــم في

ــاز. ــل اإلدارة العامــة للجه ــاً مــن قب ــه مركزي ــم اإلرشاف علي ــق معهــم، ويت توقيــف املتهمــني والتحقي

ســنكتفي، هنــا، بذكــر التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الهيئــة مــن خــالل زياراتهــا خــالل العــام، مــع العلــم أنــه تــم إجــراء 12 زيــارة 

دوريــة وخمــس زيــارات اســتثنائه وخاصــة، مــن خــالل التنســيق الشــفوي أو املكتــوب.

توصيات خاصة مبركز التوقيف والتحقيق التابع لجهاز املخابرات يف قطاع غزة:

رضورة التفتيــش القضــايئ الــدوري املنتظــم مــن الجهــات القضائيــة ذات العالقــة عــىل أوضــاع مركــز التحقيــق والتوقيــف، واالطــالع  •

عــىل األوضــاع القانونيــة للموقوفــني.

رضورة السامح لجميع املوقوفني بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم، وبخاصة يف فرتة التحقيق األويل. •

التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهينة للموقوفني، ورضورة عدم تعريضهم للضغط النفي والجسدي مهام كانت طبيعة التهمة. •

تحريم االعتقال السيايس، ورضورة اإلفراج الفوري عن جميع املوقوفني عىل خلفيات سياسية يف قطاع غزة. •

مؤسسة الربيع لرعاية األحداث

بقــي الحــال عــىل مــا هــو عليــه فيــام يتعلــق مبؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث يف قطــاع غــزة كــام كان يف العــام 2017.  وألقــى االنقســام 

الســيايس بظاللــه عــىل مــا يتعلــق باملتطلبــات الخاصــة مبؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث، وعــدم توفــري املوازنــات الخاصــة لهــا؛ ســواء فيــام 

يتعلــق بتطويــر الخدمــات، أو يف مجــال إجــراء توســعات.

ــة األحــداث يف محافظــات قطــاع غــزة، وتنوعــت هــذه  ــارات ملؤسســة الربيــع لرعاي ــة، خــالل العــام 2018، بعــدد مــن الزي قامــت الهيئ

ــارات(. ــة واســتثنائية )5 زي ــارة(، ومفاجئ ــة )12 زي ــني دوري ــارات ب الزي

ولكن هناك بعض املالمح اإليجابية فيام يتعلق بتقديم الخدمات الخاصة باألحداث كالطعام واألمور الرضورية.  ومن أبرز أشكال التعاون:

استمر خالل العام 2018 متكني الهيئة من السامح لها بزيارة مرافق مؤسسة الربيع لرعاية األحداث، بحرية مطلقة، ووفقاً ألحكام القانون. •

مــا زالــت فكــرة الزيــارات املفاجئــة مفعلــة ومطبقــة يف مجــال مؤسســة الربيــع لرعايــة األحــداث، األمــر الــذي يعتــرب مــؤرشاً عــىل  •

ــة. مســتوى التعــاون وتفهــم دور الهيئ

هناك رقابة وتفتيش دوري من قبل الجهات التي نص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل. •

التعاون مع الهيئة يف متابعة الشكاوى واالستجابة لها. •

التعاون يف مجال التدريب والتمكني ألفراد مؤسسة الربيع لرعاية األحداث. •

كان للهيئــة دور مهــم يف حــل العديــد مــن اإلشــكاليات املتعلقــة بالوضــع املعيــي يف مؤسســة الربيــع مــن متابعــة شــكاوى النــزالء، وعقــد 
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االجتامعــات مــع املســؤولني يف إدارات مؤسســة الربيــع التــي أبــدت تعاونــاً كبــرياً مــع الهيئــة، وتحديــداً فيــام يتعلــق بالظــروف املعيشــية 

والخدمــات الطبيــة.

اإلشكاليات:

ضعــف البنيــة التحتيــة يف مؤسســة الربيــع التــي ينتــج عنهــا مشــكلة االكتظــاظ، وعــدم القــدرة عــىل تصنيــف النــزالء، ومحدوديــة  •

الــورش التأهيليــة، وعــدم القــدرة عــىل تشــغيلها بســبب نقــص الــكادر.

نقص يف أعداد الطواقم العاملة. •

عدم توفر خطط تتعلق باألزمات والكوارث واألدوات الخاصة بذلك. •

عدم كفاية املوازنة الخاصة مبؤسسة الربيع. •

نقص يف التدريب يف مجاالت متخصصة. •

عدم كفاية الربامج التأهيلية الخاصة بالنزالء. •

أما املعيقات، فقد كانت عى النحو التايل:

بطء النظام القضايئ. •

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 عىل مستوى الوطن. •

توصيات الهيئة يف مجال مؤسسة الربيع:

رضورة العمــل عــىل توفــري الخدمــات الطبيــة يف مؤسســة الربيــع، وبخاصــة توفــري عيــادات طبيــة وأطبــاء وممرضــني بشــكل دائــم  •

عمــالً بأحــكام القانــون.

رضورة توفري مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيلهم، وتحقيق الغاية من وجودهم يف تلك املؤسسة. •
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الفصل الثاني

تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 
بالشكاوى

المبحث االول:  تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 
بالشكاوى في الضفة الغربية

بدايــة، ال بــد مــن التوضيــح أن الجهــات أدنــاه التــي تــم تقييمهــا هــي الجهــات التــي ورد عليهــا أكــر مــن عــرش شــكاوى، علــامً أن هنــاك 

جهــات وردت عليهــا شــكاوى أقــل كان تقييمهــا إيجابيــاً، وعــىل ســبيل املثــال ديــوان املوظفــني العــام، وهيئــة التقاعــد العــام.

الوزارات

وزارة التنمية االجتامعية. 1

تلقــت الهيئــة عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة 75 شــكوى، تــم إغــالق 34 منهــا.  كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 27 

شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة.  6 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــري مرضيــة.  شــكوى واحــدة أغلقــت دون تعــاون.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة حــول اعتــامد حــاالت اجتامعيــة، واإلحالــة عــىل التقاعــد املبكــر، 

واإلعــادة إىل العمــل، ورصف مســتحقات ماليــة.

تتعــاون وزارة التنميــة االجتامعيــة بصــورة إيجابيــة مــع كافــة شــكاوى الهيئــة ومخاطباتهــا الكتابيــة، وتــرد عليهــا بصــورة واضحــة 

ــة. ومقنعــة وبطريقــة قانوني

تعتــرب وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن أكــر الــوزارات التــي تــرد عليهــا شــكاوى، وعــىل الرغــم مــن ذلــك تعتــرب مــن أفضــل الــوزارات 

يف حــل شــكاوى املواطنــني وتعاونــاً معهــم.

وزارة الداخلية. 2

تلقت الهيئة عىل وزارة الداخلية 111 شكوى، تم إغالق 61 شكوى.  كان تقييم الشكاوى املغلقة عىل النحو التايل: 27 شكوى أغلقت 

بتعاون ونتيجة مرضية.  31 شكاوى أغلقت بتعاون ونتيجة غري مرضية.  شكويان أغلقتا دون تعاون، شكوى واحدة عدم متابعة.

تتنوع الشكاوى الواردة للهيئة عىل وزارة الداخلية بني شكاوى ذات طابع أمني وشكاوى ذات طابع مدين.
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تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة الداخليــة حــول: الحصــول عــىل حســن ســرية وســلوك، التحقيــق يف اّدعــاءات التعذيــب وســوء 

املعاملــة، وبخاصــة الــواردة عــىل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، التحقيــق يف االعتــداء ومضايقــة التجمعــات الســلمية، عــدم منــح ترخيــص 

تشــكيل جمعيــة، عــدم الحصــول عــىل الوثائــق الرســمية كالجــوازات وبطاقــات الهويــة، التحقيــق يف االعتقــاالت التعســفية وعــدم 

اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة يف عمليــات االعتقــال واالحتجــاز، التحقيــق يف ظــروف االحتجــاز، وبخاصــة يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل 

ونظــارات الرشطــة، التحقيــق يف وفــاة املوقوفــني، النظــر يف عمليــات إجــالء املواطنــني بطريقــة تعســفية.

تتعامــل وزارة الداخليــة بجديــة مــع شــكاوى الهيئــة، وتقــوم مبعالجتهــا برسعــة وبتعليــامت واضحــة مــن رئيــس الــوزراء بصفتــه وزيــراً 

للداخليــة، وتتلقــى الهيئــة ردوداً خطيــة فيهــا معالجــة واضحــة.

مــا زالــت الهيئــة تنتظــر مــن وزارة الداخليــة معالجــة موضــوع اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، حيــث إن األمــور ال تــزال عــىل أرض الواقــع 

مل تتغــري، وعــىل الرغــم مــن صــدور تعليــامت بحــل اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، فــإن املامرســات واّدعــاءات التعذيــب ال تــزال تــراوح 

مكانهــا.

وزارة الرتبية والتعليم العايل. 3

تلقت الهيئة عىل وزارة الرتبية والتعليم 76 شكاوى، تم إغالق 54 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 18 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة.  34 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة.  شــكوى واحــدة أغلقــت دون تعــاون.

ــة عــىل التقاعــد القــرسي املبكــر، ورود  ــم العــايل حــول: اإلحال ــة والتعلي ــة عــىل وزارة الرتبي ــواردة للهيئ ــة الشــكاوى ال جــاءت غالبي

ــة،  ــدارس حكومي ــة يف م ــول الطلب ــدور، قب ــني وعــدم تجــاوز ال ــامت العمــل، الحــق يف التعي ــادة النظــر يف تقيي ــق بإع شــكاوى تتعل

الحصــول عــىل وثائــق رســمية ومراجعــة عالمــات االمتحانــات، الحــق يف التعيــني وتــويل الوظيفــة، التحقيــق يف االعتــداء عــىل أحــد 

الطلبــة، تســوية ســنوات العمــل الســابقة، احتســاب ســنوات خدمــة ســابقة نتيجــة الفصــل األمنــي، توفــري غــرف صفيــة، العــدول عــن 

قــرار الحرمــان مــن العــام الــدرايس، إلغــاء قــرار الوقــف عــن العمــل، عــدم التمييــز يف التعيــني، إعــادة رصف راتــب، توفــري فــرص عمــل 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، املطالبــة بالعــودة للعمــل، النظــر يف قــرارات التعيــني.

تتعــاون وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــن خــالل وحــدة الشــكاوى بإيجابيــة عاليــة وتــردُّ عــىل كافــة مخاطبــات الهيئــة واستفســاراتها.  

إال أنهــا مل تعالــج شــكاوى املوظفــني الذيــن متــت إحالتهــم عــىل التقاعــد املبكــر.

وزارة الصحة. 4

تلقت الهيئة عىل وزارة الصحة 55 شكوى، تم إغالق 29 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 13 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 12 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، شــكوى واحــدة أغلقــت دون تعــاون، 3 شــكاوى تــم وقــف متابعتهــا.

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة الصحــة حــول: تغطيــة مصاريــف وتكاليــف عــالج، منــح التحويــالت الطبيــة الالزمــة، 

توفــري األدويــة والعالجــات، توفــري عيــادات صحيــة، املطالبــة بتشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة ومحايــدة للنظــر يف شــكاوى األخطــاء 

واإلهــامل الطبــي، إضافــة إىل ورود عــدد مــن الشــكاوى حــول الحقــوق الوطنيــة ســواء التــي تتعلــق بخصــم الراتــب، أو اإلعــادة إىل 

العمــل، أو اإلحالــة عــىل التقاعــد القــرسي املبكــر، وعــدم الســامح مبزاولــة املهنــة، تعديــل املســمى الوظيفــي، عقوبــة احتجــاز املريــض 

بســبب عــدم دفــع الديــون، التعيــني وعــدم التمييــز.

تتعــاون وزارة الصحــة بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة، وبخاصــة يف مجــال تشــكيل اللجــان الطبيــة للتحقيــق يف ظــروف األخطــاء 

الطبيــة، إضافــة إىل تعاونهــا يف حــاالت التحويــالت الطبيــة املســتعجلة والرضوريــة، وتتلقــى الهيئــة مــن وزارة الصحــة ردوداً مكتوبــة 

. مفصلة
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وزارة املالية. 5

تلقت الهيئة عىل وزارة املالية 14 شكوى، تم إغالق 4 شكاوى.

كان تقييم الشكاوى املغلقة عىل النحو التايل: شكويان أغلقتا بتعاون ونتيجة مرضية، شكويان أغلقتا بعدم تعاون.

جــاءت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل وزارة املاليــة حــول رصف مســتحقات ماليــة، واحتســاب ســنوات العمــل الســابقة كســنوات 

خدمــة فعليــة، ورصف عــالوة طبيعــة العمــل، ورصف الرواتــب، والنظــر يف قــرارات اإلخــالء، ومنــح إمهــال للنظــر يف الطعــن، واالعرتاض 

عــىل نقــل إىل دائــرة أخــرى يف وزارة املاليــة.

طــرأ هــذا العــام تحســن عــىل تعــاون وزارة املاليــة مــع الهيئــة، مــن حيــث الــردود والــرد عــىل استفســارات الهيئــة.  وتنظــر الهيئــة 

بإيجابيــة إىل هــذا التحســن واســتمراره يف األعــوام القادمــة.

وزارة الحكم املحيل. 6

تلقت الهيئة عىل وزارة الحكم املحيل 12 شكوى، تم إغالق 6 منها بتعاون ونتيجة مرضية.

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة الحكــم املحــيل حــول التعســف يف اســتخدام الســلطة مــن قبــل بعــض رؤســاء البلديــات، 

وإغــالق مشــاغل صناعيــة، ووقــف إلقــاء النفايــات، ووقــف عقوبــة، وتجــاوزات رئيــس بلديــة، ووقــف قــرارات إغــالق بعــض املواقــع.

تتعاون وزارة الحكم املحيل بصورة إيجابية مع شكاوى الهيئة، وتعالج الشكاوى بصورة جيدة وقانونية.

األجهزة األمنية

جهاز الرشطة الفلسطينية. 1

تلقت الهيئة عىل جهاز الرشطة 367 شكوى، تم إغالق 219 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 123 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 83 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 3 شــكاوى أغلقــت دون تعــاون.

جاءت الشكاوى واالّدعاءات واملطالبات الواردة للهيئة عىل جهاز الرشطة حول ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة واملطالبة بالتحقيق 

فيها، وعدم االلتزام باإلجراءات القانونية السليمة، وعدم تنفيذ قرارات املحاكم، وعدم قيام الرشطة بواجبها بالتحقيق يف شكوى مقدمة 

لها، واإلعادة إىل العمل، ودخول املنازل بشكل عنيف دون اتخاذ اإلجراءات السليمة ودون مذكرة قانونية، والعرض عىل الخدمات الطبية 

العسكرية، وعدم توفري طبيب نفي مختص يف مراكز اإلصالح والتأهيل، وإطالق النار أثناء تجمع املواطنني، وتحسني الظروف املعيشية 

والصحية يف مراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات الرشطة، والنقل من مركز إصالح إىل مكان قريب من السكن، واستخدام القوة املفرطة يف 

تفريق التجمعات السلمية، والعرض عىل القضاء بشكل مستعجل.

يتعــاون جهــاز الرشطــة بشــكل جيــد مــع شــكاوى الهيئــة، وبخاصــة ديــوان املظــامل يف الرشطــة، ويتــم الــرد عــىل غالبيــة مخاطبــات 

واستفســارات الهيئــة، كــام يقــوم ديــوان املظــامل يف الرشطــة بإجــراء تحقيــق يف الشــكاوى التــي تقدمهــا الهيئــة، ويتــم إطــالع الهيئــة 

عــىل الخطــوات وإجــراءات التحقيــق.

يســهل جهــاز الرشطــة زيــارة طاقــم الهيئــة إىل مراكــز اإلصــالح والتأهيــل ونظــارات الرشطــة، وســتجيب بصــورة مســتعجلة لطلبــات 

الهيئــة يف الزيــارات االســتثنائية.

ــام جهــاز الرشطــة بتفعيــل  ــة إىل قي ــة، وتنظــر الهيئ ــة املســاءلة واملحاســبة يف جهــاز الرشطــة ال تلبــي طمــوح الهيئ مــا زالــت عملي
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أدوات املســاءلة واملحاســبة يف املســتقبل بشــكل أكــرب، وبخاصــة فيــام يتعلــق بقضايــا ســوء املعاملــة والتعذيــب، بحيــث تتــم إحالــة 

املخالفــني إىل القضــاء العســكري وعــدم االكتفــاء بالعقوبــات االنضباطيــة.

جهاز األمن الوقايئ. 2

تلقت الهيئة عىل جهاز األمن الوقايئ 197 شكوى، تم إغالق 106 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 77 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 24 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 5 شــكاوى أغلقــت دون تعــاون.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز األمــن الوقــايئ حــول اّدعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف مراكــز االحتجــاز، واالعتقــال 

التعســفي دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة، والتفتيــش دون اتبــاع إجــراءات قانونيــة ســليمة وإلحــاق أرضار عنــد عمليــات 

ــة النشــاط الطــاليب، وعــدم  ــني ونشــطاء التواصــل االجتامعــي، واالعتقــال عــىل خلفي ــد، واعتقــال املدون ــد والوعي التفتيــش، والتهدي

العــرض عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة خــالل املــدد الزمنيــة، والتحفــظ عــىل الكتــب ومصادرتهــا، وعــدم الحصــول عــىل الوثائــق، 

واملطالبــة باملســتحقات املاليــة، واالعتــداء عــىل التجمعــات الســلمية واســتخدام القــوة املفرطــة، واإلحالــة عــىل التقاعــد، واإلرضاب 

ــة  ــة أو العيني ــواء املالي ــادة املصــادرات س ــهادة حســن الســرية والســلوك، وإع ــىل ش ــدم املعارضــة يف الحصــول ع ــام، وع ــن الطع ع

ــرارات املحاكــم عــىل  ــذ ق ــزام بتنفي ــال، وعــدم االلت ــاء االعتق ــار أثن ــر، وإطــالق الن ــة والحواســيب وآالت التصوي ــزة اإللكرتوني كاألجه

اختــالف الدرجــات فيــام يتعلــق باإلفــراج.

عىل الرغم من الردود عىل مخاطبات الهيئة، فإنها ال تزال منطية وال تظهر اإلجراءات التي تم اتخاذها يف التحقيق يف شكاوى املواطنني، 

ورفض إعادة املضبوطات املالية والعينية عىل الرغم من إنهاء التحقيق، دون أن يكون هناك قرار قضايئ بحجز املضبوطات.

يســهل جهــاز األمــن الوقــايئ عمليــة زيــارات طاقــم الهيئــة؛ ســواء الزيــارات املنظمــة أو الزيــارات االســتثنائية.  لكــن هنــاك توجهــاً 

عامــاً إلنــكار جميــع شــكاوى وادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة، دون إعطــاء تربيــرات قويــة أو مــا يظهــر بــأن تحقيقــاً جديــاً قــد 

تــم يف هــذه االّدعــاءات.

جهاز املخابرات العامة. 3

تلقت الهيئة عىل جهاز املخابرات العامة 136 شكوى، تم إغالق 91 شكوى.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل :69 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 13 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 4 شــكاوى أغلقــت دون تعــاون، 5 شــكاوى تــم وقــف متابعتهــا.

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز املخابــرات العامــة حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف أماكــن االحتجــاز التابعــة 

للجهــاز، واالعتقــال التعســفي عــىل خلفيــة االنتــامء الســيايس، وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة عنــد االعتقــال واالحتجــاز، 

وعــدم تنفيــد قــرارات املحاكــم املتعلقــة باإلفــراج، واملنــع مــن زيــارة األهــل واالتصــال بهــم، وعــدم الحصــول عــىل الوثائــق الرســمية، 

ــة  ــس بالخصوصي ــوي وامل ــف الخل ــاز الهات ــث بجه ــي، والعب ــداء الجن ــد باالعت ــاليب، والتهدي ــاط الط ــة النش ــىل خلفي ــال ع واالعتق

ــة  ــة العمــل النقــايب، واالعتقــال عــىل خلفي ــني، والتفتيــش الليــيل، واالعتقــال عــىل خلفي ــام الخاصــة باملواطن واالستفســار عــىل األرق

التواصــل االجتامعــي، ومصــادرة أمــوال نقديــة وعينيــة، واالســتدعاءات املتكــررة، واملنــع مــن الســفر دون حكــم قضــايئ.

وعىل الرغم من التعاون يف تقديم ردود عىل رسائل الهيئة وخالل وقت معقول، ما زالت ردود جهاز املخابرات تتسم بالنمطية وإنكار 

االّدعاءات بشكل مطلق دون إبداء ما يظهر بأن تحقيقاً جدياً قد تم يف الشكاوى، وبخاصة شكاوى التعذيب وسوء املعاملة.  تطمح 

الهيئة إىل تفعيل أدوات املساءلة واملحاسبة والتحقيق بصورة جدية وشفافة يف شكاوى املواطنني.

يسهل جهاز املخابرات العامة زيارات طاقم الهيئة؛ سواء الزيارات املنتظمة أو االستثنائية.
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االستخبارات العسكرية. 4

تلقت الهيئة عىل جهاز االستخبارات العسكرية 57 شكوى، تم إغالق 37 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 27 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 8 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، شــكويان تــم وقــف متابعتهــام.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية حــول التحقيــق يف ظــروف وادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملة 

يف أماكــن االحتجــاز التابعــة لألجهــزة األمنيــة، ورسعــة البــت يف الشــكوى، واإلفــراج عــن املواطــن كونــه مدنيــاً وليــس عســكرياً، وعــدم 

العــرض عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة، وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة.

يعالــج جهــاز االســتخبارات العســكرية شــكاوى املواطنــني بصــورة جديــة وقانونيــة، ويــرد خطيــاً عــىل كافــة مخاطبــات الهيئــة، ويســهل 

عمليــة زيــارة طواقــم الهيئــة ألماكــن االحتجــاز التابعــة للهيئــة.

الجهات القضائية

النيابة العامة. 1

تلقت الهيئة عىل النيابة العامة 35 شكوى، تم إغالق 16 منها.

ــة. شــكوى واحــدة أغلقــت بتعــاون  ــايل: 13 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضي ــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو الت كان تقيي

ــا دون تعــاون. ــة، وشــكويان أغلقت ونتيجــة غــري مرضي

جاءت الشكاوى الواردة للهيئة عىل النيابة العامة حول التحقيق يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من قبل األجهزة األمنية، وعدم اتباع 

اإلجراءات السليمة، واالعتقال التعسفي عىل خلفية االنتامء السيايس، وعدم تنفيذ قرارات املحاكم املتعلقة باإلفراج، وإعادة املصادرات 

املادية والعينية، وتوفري الحامية، والنقل إىل العالج خارج مراكز االحتجاز، والحصول عىل معلومات حول الشكوى، والسامح بالسفر، 

والتعامل اإلنساين مع املحتجزين، ورسعة تحديد مرجعية قضائية، واملطالبة بجدية التحقيق، ووقف املالحقة بسبب العمل الصحايف 

وعىل خلفية الرأي والتعبري، والتوقيف عىل ذمة املحافظ، واحتساب مدة التوقيف، واإلفراج بسبب املرض، والحصول عىل عدم محكومية، 

والحصول عىل تقرير طبي، والتحقيق يف ظروف الوفاة والخطأ الطبي.

تتعــاون النيابــة العامــة بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة وتــرد عــىل مخاطباتهــا الكتابيــة والشــفوية، وتخاطــب األجهــزة األمنيــة 

لإلفــراج عــن املحتجزيــن الذيــن صــدرت قــرارات محاكــم باإلفــراج عنهــم، وغالبــاً مــا يتــم اإلفــراج بنــاء عــىل تدخــل النيابــة.

تطمح الهيئة يف أن تقوم النيابة العامة بتفعيل دورها يف التفتيش عىل أماكن االحتجاز والتأكد من عدم وقوع أي مخالفات أو تعسف 

يف تلك األماكن، والتأكد من الجوانب القانونية للمحتجزين، ورسعة البت يف قضاياهم.  كام إن عدم وضوح دور النيابة العامة يف مساءلة 

العاملني يف أجهزة األمن، يضعف من دور النيابة يف تحريك الدعوى الجزائية يف قضايا التعذيب وسوء املعاملة.

مجلس القضاء األعى. 2

تلقت الهيئة عىل مجلس القضاء األعىل 47 شكوى، تم إغالق 21 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 17 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 3 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، شــكوى واحــدة تــم وقــف متابعتهــا.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل مجلــس القضــاء األعــىل حــول رسعــة تعيــني مرجعيــة قضائيــة ونقــل امللفــات مــن املحاكــم 

إىل أماكــن قريبــة مــن ســكن املواطــن، وتوفــري مرتجــم للغــة اإلشــارة، ورصف مســتحقات ماليــة لطبيــب رشعــي لحضــوره املحكمــة 

ــة، وتوســعة نظــارات  ــازل، وعــدم الرتشــيح للوظيفــة القضائي ــح أو تن ــراج دون وجــود صــك صل ــق يف اإلف ــم شــهادة، والتحقي وتقدي

املحاكــم وتوفــري ظــروف احتجــاز مالمئــة، وانتــداب محــاٍم مــن قبــل املحكمــة.
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يتعــاون مجلــس القضــاء األعــىل يف معالجــة شــكاوى الهيئــة ويبــت فيهــا بشــكل مســتعجل، ويحيلهــا إىل الجهــات املختصــة ملعالجتهــا، 

ــا إىل األماكــن التــي مــن شــأنها  ــرة التفتيــش القضــايئ.  كــام يتعــاون مجلــس القضــاء األعــىل يف نقــل ملفــات القضاي وبخاصــة لدائ

ترسيــع محاكمــة املوقوفــني.

هيئة القضاء العسكري. 3

تلقت الهيئة عىل هيئة القضاء العسكري 12 شكوى، تم إغالق 8 منها.

ــاون  ــت بتع ــة، شــكوى واحــدة أغلق ــاون ونتيجــة مرضي ــت بتع ــايل: 5 شــكاوى أغلق ــة عــىل النحــو الت ــم الشــكاوى املغلق كان تقيي

ــاون. ــا دون تع ــة، شــكويان أغلقت ــري مرضي ونتيجــة غ

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل هيئــة القضــاء العســكري حــول رسعــة البــت يف القضايــا، والتحقيــق يف ظــروف القتــل، ورضورة 

ــة مــن مــدة  ــزة األمني ــدى األجه ــف ل ــب، واحتســاب مــدد التوقي ــة الحجــز عــن الرات ــراج، وإزال ــة باإلف ــك الشــكاوى، واملطالب تحري

املحكوميــة، والتحقيــق يف ظــروف وادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف مراكــز االحتجــاز التابعــة لألجهــزة األمنيــة.

يتعــاون القضــاء العســكري والنيابــة العســكرية بصــورة إيجابيــة مــع شــكاوى الهيئــة، ويقــوم بالــرد الخطــي عــىل مخاطبــات الهيئــة 

بصــورة واضحــة وجديــة ويف وقــت معقــول.

املؤسسات والهيئات

املحافظات. 1

تلقت الهيئة عىل املحافظات 237 شكوى، تم إغالق 203 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 10 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 185 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 4 شــكاوى أغلقــت دون تعــاون، 4 شــكاوى تــم وقــف متابعتهــا.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل املحافظــات حــول التوقيــف واالحتجــاز دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الســليمة، والتعســف 

يف اســتخدام الســلطة، وعــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم، وعــدم العــرض عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة.

تواجــه الهيئــة إشــكالية كبــرية يف قلــة ردود املحافظــات عــىل شــكاواها، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الــردود بعــد اإلفــراج عــن املشــتي.  

كــام إن التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــني اســتمر وازداد يف بعــض املحافظــات، وبخاصــة محافظــات جنــني، وطولكــرم، وقلقيلــة، ونابلــس.

هيئة التقاعد العام. 2

تلقت الهيئة عىل هيئة التقاعد العام 10 شكاوى، تم إغالق 4 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: شــكويان أغلقتــا بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، شــكوى واحــدة أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، شــكوى واحــدة تــم وقــف متابعتهــا.

ــة احتســاب  ــة، وتعديــل عملي ــة بــرصف رواتــب تقاعدي ــة التقاعــد العــام حــول املطالب ــواردة للهيئــة عــىل هيئ جــاءت الشــكاوى ال

ســنوات التقاعــد، واحتســاب ســنوات العمــل الســابق كســنوات خدمــة فعليــة لغايــات التقاعــد، واملطالبــة باحتســاب ســنوات الفصــل 

مــن الوظيفــة ألســباب أمنيــة زمــن االحتــالل كســنوات خدمــة فعليــة، واملطالبــة مبكافــأة نهايــة الخدمــة، واملطالبــة بــرشاء ســنوات 

خدمــة.

تتعــاون هيئــة التقاعــد العــام مــع شــكاوى الهيئــة بصــورة إيجابيــة، وتقــوم بالــرد عــىل جميــع مخاطباتهــا الكتابيــة والشــفوية بصــورة 

قانونيــة واضحــة ومفصلــة وبشــكل رسيــع.
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المبحث الثاني:  تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 
بالشكاوى في قطاع غزة

جهاز الرشطة. 1

تلقت الهيئة عىل جهاز الرشطة 531 شكوى، تم إغالق 289 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 4 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 239 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 31 شــكوى أغلقــت دون تعــاون، 15 شــكوى دون متابعــة.

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز الرشطــة حــول ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق، وتحديــداً 

تجــاه املباحــث ومكافحــة املخــدرات، وأيضــاً حــول اإلجــراءات القانونيــة، وبخاصــة االحتجــاز التعســفي واالعتقــال دون إبــراز مذكــرة 

قانونيــة وفقــاً ألحــكام القانــون، كذلــك ورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول تحســني ظــروف االحتجــاز، وبخاصــة ظــروف التهويــة، 

والعنايــة الطبيــة داخــل مراكــز التوقيــف، واالكتظــاظ.  كــام تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقال عــىل خلفيــة التعليقات 

ــة ادعــاءات بفــض تجمعــات ســلمية،  ــواردة للهيئ ــك تضمنــت الشــكاوى ال عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيســبوك(.  كذل

ومنــع عــدد مــن التجمعــات الســلمية يف أماكــن مغلقــة واألماكــن العامــة دون الحصــول عــىل إذن مســبق بهــا.

يقوم الجهاز بتسهيل مهمة طاقم الهيئة يف الزيارات الدورية للنظارات، ويف الزيارات االستثنائية.

ــإن  ــة، ف ــردود عــىل شــكاوى الهيئ ــة، ولكــن عــىل الرغــم مــن بعــض ال ــواردة للهيئ ــردود ال ــادة يف عــدد ال ــام زي لوحظــت هــذا الع

غالبيتهــا تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، أمــا بالنســبة للشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــىل تحســني ظــروف 

االحتجــاز والعنايــة الطبيــة، فإنــه يتــم التعامــل معهــا بجديــة قــدر اإلمــكان، ووفــق املــوارد املتاحــة.  لكــن، بشــكل عــام، هنــاك ضعفــاً 

يف الــردود الكتابيــة، وتفضيــل الجهــاز الــرد بشــكل شــفوي.

جهاز األمن الداخيل:. 2

تلقت الهيئة عىل جهاز األمن الداخيل 72 شكوى، تم إغالق 32 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 16 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 9 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، 5 شــكوى أغلقــت دون تعــاون، شــكويان دون متابعــة.

ركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز األمــن الداخــيل حــول اإلجــراءات القانونيــة، وبخاصــة االحتجــاز التعســفي عــىل 

خلفيــة االنتــامء الســيايس والعقيــدة، والتعبــري عــن الــرأي، والتفتيــش واالعتقــال دون إبــراز مذكــرات قانونيــة وفــق األحــكام القانونيــة، 

إضافــة إىل ذلــك تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول تكــرار االســتدعاءات للمواطنــني التــي ترتقــي إىل درجــة االحتجاز التعســفي، 

كــام تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيســبوك(، 

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، ومتــت 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 عــىل املــكان املقــرر فيــه عقــد اللقــاء، وإبالغــه مبنــع اللقــاء.

يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة، لكــن الزيــارات الخاصــة تســتغرق وقتــاً وتحتــاج إىل ترتيبــات، ويف 

بعــض الحــاالت ال يتــاح للهيئــة تنظيــم زيــارات خاصــة.

عــىل الرغــم مــن الــردود عــىل شــكاوى الهيئــة الشــفوية، فــإن غالبيتهــا تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، وال 

يقــدم الجهــاز أي ردود مكتوبــة عــىل مراســالت الهيئــة.
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مراكز التأهيل واإلصاح. 3

تلقت الهيئة عىل مراكز اإلصالح والتأهيل يف قطاع غزة 128 شكوى، تم إغالق 90 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 81 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 6 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة، شــكويان أغلقتــا دون تعــاون، شــكوى واحــدة دون متابعــة.

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل مراكــز التأهيــل واإلصــالح حــول الظــروف املعيشــية للنــزالء داخــل املركــز، وتحديــداً 

فيــام يتعلــق بالوضــع الصحــي للموقوفــني.

تقوم إدارة مراكز التأهيل واإلصالح بتسهيل مهمة طاقم الهيئة يف الزيارات الدورية، ويف الزيارات االستثنائية، واملفاجئة.

ــدر  ــة ق ــا بجدي ــل معه ــم التعام ــه يت ــة، فإن ــة الطبي ــاز والعناي ــروف االحتج ــني ظ ــىل تحس ــل ع ــة بالعم ــكاوى املتعلق ــبة للش بالنس

ــة. ــوارد املتاح ــق امل ــكان، ووف اإلم

الجهات املدنية. 4

وزارة الشؤون االجتامعية:. 1

تلقت الهيئة عىل وزارة الشؤون االجتامعية 62 شكوى، تم إغالق 20 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 13 شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، 7 شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة 

غــري مرضيــة.

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة الشــؤون االجتامعيــة يف قطــاع غــزة حــول رصف املســتحقات واملســاعدات العينيــة والنقديــة 

لــألرس املحتاجــة، إضافــة إىل عــدد مــن الشــكاوى واالدعــاءات التــي تتعلــق باألطفــال يف نــزاع مــع القانــون املتعلقــة مبؤسســة الربيــع، 

والحــق يف الحصــول عــىل الضــامن االجتامعــي، إضافــة إىل املطالبــة بتوفــري أدوات طبيــة للمســاعدة يف الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

واعتــامد حــاالت اجتامعيــة.

ــه يف بعــض  ــة دون تدخــل عــىل الرغــم مــن أن ــم التعامــل معهــا بحيادي ــة يت ــوزارة وفــق نظــام محوســب، وضمــن معادل تعمــل ال

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 الشــؤون االجتامعيــة، كان أبرزهــا إعــادة رصف مســاعدات نقديــة لحــاالت، واتخــاذ إجــراءات خاصــة 

بحاميــة األحــداث يف مؤسســة الربيــع.

وزارة الصحة:. 2

تلقت الهيئة عىل وزارة الصحة 15 شكوى، تم إغالق 4 منها.

كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: شــكويان أغلقتــا بتعــاون ونتيجــة مرضيــة، وشــكويان أغلقتــا بتعــاون ونتيجــة غــري 

مرضيــة.

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، حــول توفــري املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة، إضافــة إىل شــكاوى 

خاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي واملســؤولية عنهــا، التــي نتــج عــن بعضهــا حــاالت الوفــاة، مــن بينهــا عــدد مــن األطفــال، 

أو التســبب يف إعاقــة دامئــة.

تلقــت الهيئــة ردوداً عــىل الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، إال أن غالبيتهــا تتميــز بإنــكار االّدعــاءات بصــورة 

مطلقــة لدرجــة النمطيــة، تحديــداً يف الشــكاوى الخاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي وإلقــاء العــبء أحيانــاً عــىل عــدم توفــر 
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اإلمكانيــات املناســبة يف قطــاع غــزة، فيــام يتعلــق بتوفــري املراكــز العالجيــة.  وفيــام يتعلــق بالعــالج يف الخــارج، هنــاك اســتجابة نســبية 

لشــكاوى الهيئــة.

وزارة األشغال العامة واإلسكان:. 3

تلقت الهيئة عىل وزارة األشغال العامة واإلسكان 20 شكوى، تم إغالق واحدة بتعاون ونتيجة غري مرضية.

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة، حــول توفــري الحــق يف الســكن، وتحديــداً فيــام يتعلــق 

مبلــف إعــادة اإلعــامر والتمكــني مــن توفــري مــأوى ملواطنــني.

تلقــت الهيئــة ردوداً عــىل الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة، وكان جــزء مــن هــذه الــردود 

مرضيــاً، وبنتيجــة مرضيــة أيضاً.
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واقع الشكاوى
إجاميل الشكاوى خالل العام 2018. 1

الشكل رقم )1(

الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل األعوام الثالثة األخرية. 2

الشكل رقم )2(

إجاميل الشكاوى الواردة عىل الجهات األمنية واملدنية. 3

الشكل رقم )3(
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جدول مقارن بعدد الشكاوى املقدمة ضد الجهات املدنية خالل األعوام الثالثة األخرية. 4

الشكل رقم )4(

جدول مقارن بأعداد الشكاوى املقدمة ضد الجهات األمنية خالل السنوات الثالث األخرية. 5

الشكل رقم )5(
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 جدول مقارن بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجھات المدنیة خالل األعوام الثالثة األخیرة .4
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 جدول مقارن بأعداد الشكاوى المقدمة ضد الجھات األمنیة خالل السنوات الثالث األخیرة .6
 )23الشكل رقم ( .7
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 5 1 4 توافر الخدمات الصحیة المناسبة
 5 5 - المسؤولیة عن األخطاء الطبیة
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شكاوى الفئات المستضعفة خالل العام 2018

أوالً. شكاوى األطفال

شكاوى األطفال الواردة للهيئة بحسب آلية تقديم الشكوى. 1

جدول رقم )01(

املجموعغزةضفةاألطفال

2391114أطفال عن أنفسهم

241438قدمت نيابة عنهم

47105152املجموع

جدول إيضاحي لالّدعاءات باالنتهاكات املاسة باألطفال. 2

جدول رقم )02(

املجموعغزةالضفةالفرعاالنتهاك

1-1االعتداء عىل املشاركنيالحق يف االجتامع والتجمع السلمي

الحق يف الصحة

2-2توافر التطعيامت

415توافر الخدمات الصحية املناسبة

55-املسؤولية عن األخطاء الطبية

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة

67278احرتام حقوق النزالء

131023االحتجاز التعسفي

123الحق يف العناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

4-4الحق يف زيارة األهل

617الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

11-الحق يف االتصال مبحاٍم

11-تفتيش دون مذكرة

الحق يف التعليم
22إلزامية ومجانية التعليم األسايس

)blank(112

4-4عدم تنفيذ قرارات املحاكمالحق يف التقايض

33-الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبيالحق يف الحياة

blank(213(القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام بواجب

حق املواطن يف السالمة الجسدية

4711االعتداء الجسدي أو املعنوي

1981100التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

31215املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

224الحق يف الضامن االجتامعي

2-2الحق يف املواءمة

)blank(3-3

حقوق األطفال

246الحامية من العنف واإلساءة خارج األرسة

32200232حامية األطفال يف نزاع مع القانون

)blank(2-2

Grand Total115
404

519
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ثانيا: شكاوى اإلناث

• ً شكاوى اإلناث بحسب آلية تقديم الشكوى مناطقيا

جدول رقم )03(

املجموعغزةضفةإناث

15489243إناث تقدمن عن أنفسهن

181230شكاوى قدمت نيابة عنهن

172101273املجموع

شكاوى اإلناث بحسب آلية تقديم الشكوى •

الشكل رقم )6(

128	
	

(blank) 1 1 2 
 4 - 4 عدم تنفیذ قرارات المحاكم الحق في التقاضي

 3 3 - الوفاة نتیجة اإلھمال أو الخطأ الطبي الحق في الحیاة
القیام بواجب قانوني أو االمتناع عن القیام 

 2 1 3 (blank) بواجب

 حق المواطن في السالمة الجسدیة
 11 7 4 االعتداء الجسدي أو المعنوي

 100 81 19 التعذیب والتھدید أثناء التوقیف
 15 12 3 المعاملة القاسیة والالإنسانیة والحاطة بالكرامة

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 4 2 2 الحق في الضمان االجتماعي

 2 - 2 الحق في المواءمة
(blank) 3 - 3 

 حقوق األطفال
 6 4 2 الحمایة من العنف واإلساءة خارج األسرة

 232 200 32 حمایة األطفال في نزاع مع القانون
(blank) 2 - 2 

Grand Total 115 404 519 
 

 ثانیا: شكاوى اإلناث
 

-  ً  شكاوى اإلناث بحسب آلیة تقدیم الشكوى مناطقیا
 )17جدول رقم (

 المجموع غزة ضفة إناث
 243 89 154 إناث تقدمن عن أنفسھن

 30 12 18 شكاوى قدمت نیابة عنھن
 273 101 172 المجموع
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 )24الشكل رقم (
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جدول إيضاحي لالدعاءات باالنتهاكات الواردة يف شكاوى اإلناث

جدول رقم )04(

املجموعغزةالضفةالفرعاالنتهاك

blank(-11(الحق يف السكن

التعسف يف استعامل السلطة
5-5تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني

)blank(6-6

الحق يف االجتامع والتجمع السلمي
1-1االعتداء عىل املشاركني

2-2فض تجمعات سلمية

blank(1-1(الحق يف التمتع ببيئة نظيفة

blank(1-1(الحق يف الحصول عىل خدمة عامة

الحق يف الصحة

235املسؤولية عن األخطاء الطبية

33توافر التطعيامت

9514توافر الخدمات الصحية املناسبة

325توافر املراكز العالجية يف املناطق النائية

الحق يف الضامن االجتامعي
314الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء

121022الحقوق املالية للفئات املهمشة

blank(2-2(الحق يف العمل

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة

325احرتام حقوق النزالء

61319االحتجاز التعسفي

3811الحق يف العناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

2-2الحق يف املعاملة عىل أساس الرباءة

123الحق يف زيارة األهل

527الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

9110تفتيش دون مذكرة

)blank(2-2

blank(1-1(الحق يف عدم التدخل بالحياة الخاصة

الحق يف التعليم
1-1إلزامية ومجانية التعليم األسايس

)blank(2-2

الحق يف التقايض

2-2الحق يف املثول أمام قاضيه الطبيعي

5-5الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

213عدم تنفيذ قرارات املحاكم

)blank(-11

11-عقوبة اإلعدامالحق يف الحياة

3-3الرتشحالحق يف املشاركة يف الحياة السياسية

527صيانة امللكيةالحق يف امللكية
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جدول رقم )04(

املجموعغزةالضفةالفرعاالنتهاك

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

6-6التنافس النزيه يف التوظيف

3-3الحق يف اإلرضاب وفقاً للقانون

3-3الفصل التعسفي

171633املنازعات اإلدارية، ترقية تقاعد، مالية

blank(211334(القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام به

112حرية الصحافة واإلعالمحرية الرأي والتعبري

حرية الحركة والتنقل
11-املنع من إصدار جواز سفر

11-املنع من السفر عرب املعابر

حق املواطن يف السالمة الجسدية

101323االعتداء الجسدي أو املعنوي

24042التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

538املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

426الحق يف الضامن االجتامعي

1-1حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

)blank(1-1

حقوق األطفال
1-1رعاية األطفال

)blank(1-1

حقوق املرأة

123648حامية املرأة يف نزاع مع القانون

3710حامية من العنف واإلساءة خارج األرسة

7815حامية من العنف واإلساءة داخل األرسة

blank(415(عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقاً للقانون

Grand Total204197401
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ثالثاً. شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة

جدول رقم  )05(:  شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب آلية تقديم الشكوى

املجموعغزةضفةاألطفال

222345األشخاص ذوو اإلعاقة عن أنفسهم

151328قدمت نيابة عنهم

273673املجموع

جدول رقم  )06( : جدول إيضاحي لاّدعاءات باالنتهاكات الواردة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة

املجموعغزةضفةالفرعاالنتهاك

1-1تجاوز الصالحيات من موظفني رسمينيالتعسف يف استعامل السلطة

4-4خدمات البلديات واملجالس املحليةالحق يف الحصول عىل خدمة عامة

الحق يف الصحة
8-8توافر الخدمات الصحية املناسبة

)blank(1-1

2-2الحقوق املالية للفئات املهمشةالحق يف الضامن االجتامعي

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة

2-2االحتجاز التعسفي

134الحق يف العناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11-الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

1-1إلزامية ومجانية التعليم األسايسالحق يف التعليم

1-1صيانة امللكيةالحق يف امللكية

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

1-1التنافس النزيه يف التوظيف

1-1الفصل التعسفي

1-1املنازعات اإلدارية، ترقية، تقاعد، مالية

blank(2-2(القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام به

22-التعذيب والتهديد أثناء التوقيفحق املواطن يف السالمة الجسدية

حرية الحركة والتنقل
22-املنع من إصدار جواز سفر

)blank(1-1

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

9312الحق يف الضامن االجتامعي

336الحق يف املواءمة

2-2حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

)blank(6-6

11-حامية األطفال يف نزاع مع القانونحقوق األطفال

Grand Total471562
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واقع االنتهاكات
أبرز أمناط االنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للهيئة يف العام 2018 مقارنة مع أعوام سابقة •

جدول رقم )07(

2018201720162015االنتهاك

1703)1817(30142029الحق يف سالمة اإلجراءات القانونية

1288)865(898)701(حق املواطن يف السالمة الجسدية

486)297(123)194(الحق يف تقلد الوظيفة العامة

260)254(167)126(حقوق الطفل

193)169(171)146(القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام به

165)76(88)80(الحق يف الضامن االجتامعي

80)44(52)68(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

128)118(97)74(التعسف يف استعامل السلطة

145)152(172)146(الحق يف التقايض

106)83(91)32(الحق يف الصحة

679183106عدم تنفيذ قرارات املحاكم
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ــة يف كل مــن  • ــة واملدني ــات األمني ــي ســجلت عــىل الجه ــني األعــوام 2018، و2017، و2016 بعــدد الشــكاوى الت ــارن ب جــدول مق

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

جدول رقم )08(

201820172016السنة

غزةضفةغزةضفةغزةضفةالجهة التي وردت عليها الشكوى

197020503010األمن الوقايئ

0720152079األمن الداخيل-قطاع غزة

0700014قوى األمن الداخيل-قطاع غزة

57166050االستخبارات العسكرية

136317952144املخابرات العامة

الرشطــة املدنيــة )رشطــة، مباحــث جنائيــة، مباحــث عامــة، 

مخــدرات( مكافحــة 
367531353604357663

14012810711690148رشطة )اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل(

7924025152وزارة الرتبية والتعليم العايل

111201062533151وزارة الداخلية

756273567370وزارة التنمية االجتامعية

551572217225وزارة الصحة

142121929127وزارة املالية

1211762512وزارة الحكم املحيل

207060وزارة النقل واملواصالت

6040121هيئة شؤون األرسى واملحررين

6152134وزارة الزراعة

36422126612النيابة العامة

43512225ديوان املوظفني العام

5070985مجلس الوزراء

47524102812مجلس القضاء األعىل

308062وزارة األوقاف

101122123هيئة التقاعد العام

2370990950املحافظات

332270363املجالس البلدية والقروية

002050مكتب الرئيس

0405600الرشطة العسكرية
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أبرز الجهات المدنية الواردة عليها الشكاوى في الضفة الغربية

جدول رقم )09(

العدد 2018العدد 2017العدد 2016العدد 2015الجهة

159737375وزارة التنمية االجتامعية

66514079وزارة الرتبية والتعليم

20251712وزارة الحكم املحيل

16292114وزارة املالية

119727255وزارة الصحة

3733106111وزارة الداخلية

32662236النيابة العامة

توزيع الشكاوى حسب الجهات املدنية يف الضفة الغربية •

الشكل رقم )7(
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	أبرز الجھات المدنیة الواردة علیھا الشكاوى في الضفة الغربیة

 )23جدول رقم (
 2018العدد  2017العدد  2016العدد  2015العدد  الجھة

 75 73 73 159 وزارة التنمیة االجتماعیة

 79 40 51 66 وزارة التربیة والتعلیم

 12 17 25 20 وزارة الحكم المحلي

 14 21 29 16 وزارة المالیة

 55 72 72 119 وزارة الصحة

 111 106 33 37 وزارة الداخلیة

 36 22 66 32 النیابة العامة

 
 توزیع الشكاوى حسب الجھات المدنیة في الضفة الغربیة -

 )25الشكل رقم (

 
 

 
 2018-2015توزیع الشكاوى حسب الجھات األمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل األعوام  -

 )24( جدول رقم

عدد الشكاوى  الجھة
2015 

عدد الشكاوى 
2016 

عدد الشكاوى 
2017 

عدد الشكاوى 
2018 

 531 604 663 730 الشرطة/ غزة

 3 5 4 20 157المخابرات العامة/غزة

 197 205 301 466 األمن الوقائي
 367 353 357 328 الشرطة/ضفة

 140 107 90 113 مراكز اإلصالح والتأھیل/ضفة
 136 179 214 403 العامة/الضفةالمخابرات 

 128 116 148 174 مراكز اإلصالح والتأھیل/غزة
 72 152 79 298 جھاز األمن الداخلي

 
  

																																																													
 إنشاء جھاز للمخابرات العامة یعمل في قطاع غزة. 2015تم خالل العام  157
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توزيع الشكاوى حسب الجهات األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة خال األعوام 2018-2015 157 •

جدول رقم )10(

عدد الشكاوى 2018عدد الشكاوى 2017عدد الشكاوى 2016عدد الشكاوى 2015الجهة

730663604531الرشطة/ غزة

20453املخابرات العامة/غزة155

466301205197األمن الوقايئ

328357353367الرشطة/ضفة

11390107140مراكز اإلصالح والتأهيل/ضفة

403214179136املخابرات العامة/الضفة

174148116128مراكز اإلصالح والتأهيل/غزة

2987915272جهاز األمن الداخيل

رسم بياين لعدد الشكاوى املسجلة ضد األجهزة األمنية خال العام 2018 •

الشكل رقم )8(

تم خالل العام 2015 إنشاء جهاز للمخابرات العامة يعمل يف قطاع غزة.  157
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 2018رسم بیاني لعدد الشكاوى المسجلة ضد األجھزة األمنیة خالل العام  -

 )26الشكل رقم (

 

0

100

200

300

400

500

600

غزة/ الشرطة غزة/ المخابرات األمن الوقائي الضفة/ الشرطة

ضفة/ اإلصالح والتأھیل ضفة/ المخابرات العامة غزة/ األمن الداخلي غزة/ اإلصالح والتأھیل

الشرطة/ الضفة

اإلصالح والتأهيل/ غزة

األمن الوقائي

األمن الداخلي/ غزة

املخابرات/ غزة

املخابرا ت العامة/ ضفة

الشرطة/ غزة

اإلصالح والتأهيل/ ضفة

600

500

400

300

200

100

0

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
164


