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التقديم

بــني أيديكــم التقريــر الســنوي للهيئــة الفلســطينية املســتقلة لحقــوق اإلنســان للعــام ٢٠٢٠ والــذي يعكــس حالــة حقــوق اإلنســان 

يف األرايض الفلســطيني ويقــدم حصيلــة مــا قــام بــه طاقــم الهيئــة مــن عمــل دؤوب ونشــاط متواصــل عــىل امتــداد األرايض الفلســطينية، 

ويف ظــروف شــديدة الصعوبــة يف أحيــان كثــرية، يف الرقابــة والتوثيــق ومــا تلقتــه مــن شــكاوى مــن املواطنــني ومــا تدخلــت بــه لــدى 

الجهــات الرســمية خــالل هــذا العــام.

تهــدف الهيئــة مــن نــرش تقريرهــا الســنوي حــول حالــة حقــوق اإلنســان إىل تســليط الضــوء عــىل أوضــاع حقــوق االنســان والحريــات 

ــة فلســطني كحــق أصيــل للمواطنــني ومختلــف الفاعلــني يف املجتمــع للوصــول للمعلومــات حــول تلــك األوضــاع  العامــة يف أرايض دول

وحصيلــة عــام آخــر مــن واقــع تلــك الحقــوق ومــدى احرتامهــا مــن قبــل املنــوط بهــم ذلــك. وهــي تســعي أيضــا بنرشهــا هــذا التقريــر 

إىل اســتخالص النتائــج والتوصيــات التــي يجــب تنفيذهــا، مبــا يســاهم يف احــرتام حقــوق املواطنــني وتعزيــز احــرتام حقــوق االنســان ورفــع 

املظــامل عــن مواطنــني وفئــات اجتامعيــة، وخلــق البيئــة التــي تســاهم يف احرتامهــا.

ــة  ــام يف صيان ــي تســاهم حت ــة الت ــرش، وهــي الوصف ــة يف الب ــانية املتأصل ــة اإلنس ــو احــرتام للكرام ــوق االنســان ه إن احــرتام حق

ــيايس  ــل الس ــرة الفع ــة يف دائ ــارك بفعالي ــراً يش ــاً وح ــاً واعي ــق مواطن ــه وتخل ــاظ علي ــع والحف ــيل يف املجتم ــلم الداخ ــتقرار والس االس

ــات.  ــن الخلفي ــىل أي م ــز ع ــة والتميي ــف والكراهي ــذ العن ــاواة ونب ــن املس ــس م ــىل أس ــه ع ــاء مجتمع ــايف وبن ــي والثق واالجتامع

ــالل األرايض  ــالل يف احت ــة االحت ــات األساســية يف ظــل اســتمرار دول ــوق اإلنســان والحري ــاً يف احــرتام حق ــام تراجع شــهد هــذا الع

الفلســطينية وتحللهــا مــن قواعــد القانــون الــدويل والســيام القانــون الــدويل اإلنســاين وارتكابهــا لكثــري مــن املامرســات التــي ترقــى إىل 

ــادئ املحاســبة. ــة ومب ــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية ويف تغييــب واضــح للعدال مســتوى جرائ

كــام واصلــت قــوات االحتــالل  عمليــات االســتيطان يف األرايض الفلســطينية ونقــل ســكانها إىل األرايض الفلســطينية ومواصلــة هــؤالء 

ــة  ــم بإقام ــة عليه ــات جامعي ــام وتفــرض عقوب ــم ك ــني الفلســطينيني وممتلكاته ــم املنظمــة بحــق املدني ــكاب الجرائ املســتوطنني يف ارت

الجــدار العــازل وتواصــل عمليــات التطهــري العرقــي بحــق ســكان مدينــة القــدس والســيام يف أحيــاء الشــيخ جــراح وســلوان وعمليــات 

ــوايل  ــع عــرش عــيل الت ــة فــرض حصــار عــىل قطــاع غــزة للعــام الراب التهجــري املحمومــة لالســتيالء عــىل منازلهــم وممتلكاتهــم ومواصل

والــذي يقيــد حركــة األفــراد والبضائــع عــىل نحــو خطــري والــذي فاقــم عــىل نحــو غــري مســبوق الحالــة اإلنســانية فيــه والســيام ارتفــاع 

معــدالت الفقــر والبطالــة والوصــول إيل الخدمــات األساســية املتدهــورة أصــال.

ــة  ــة والتعذيــب وســوء املعامل ــة واالعتقــاالت التعســفية واإلداري باإلضافــة لذلــك تواصــل قــوات االحتــالل اســتخدام القــوة املميت

بحــق املعتقلــني الفلســطينيني ومواصلــة احتجازهــم يف ســجون داخــل أراضيهــا يف ظــروف غــري إنســانية وغــري مقبولــة يف مخالفــة لقواعــد 

القانــون الــدويل اإلنســاين، ومواصلــة احتجــاز جثــث فلســطينيني ورفــض تســليمها لذويهــم لوداعهــم ودفنهــم وفقــا للتعاليــم الدينيــة 

والتقاليــد االجتامعيــة وغريهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي ترقــى إىل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية. 

ــدد وحــدة األرايض  ــاج نفســه بشــكل خطــري يه ــد انت ــل ويعي ــة أخــرى الزال االنقســام يف النظــام الســيايس متواصــال ب ــن جه وم

ــا مــا تــم الــزج  الفلســطينية ويخلــق حقائــق رمبــا ســيكون مــن الصعــب تجاوزهــا إذا اســتمر الحــال عــىل مــا هــو عليــه، حيــث غالب

بالخدمــات األساســية وحقــوق املواطنــني والســيام موظفــي الخدمــة العموميــة يف أتــون الــرصاع الســيايس وهــو مــا كان لــه كلفــة كبــرية 

عــىل املواطنــني. 

ســجل هــذا العــام تراجعــاً ملموســاً يف احــرتام الحقــوق األساســية والســيام حريــة التجمــع وحريــة التعبــري وهــام العمــود الفقــري 

للدميقراطيــة ولباقــي الحقــوق وهــو مــا يجــب أن يشــكل مصــدر قلــق للمجتمــع بالنظــر ملــا قــد يؤســس لــه مــن تضييــق للهوامــش 

ــلمي  ــع الس ــم يف التجم ــات وحقه ــىل املعلوم ــول ع ــني يف الحص ــق املواطن ــم وح ــن آرائه ــري ع ــم يف التعب ــراد وحقه ــام األف ــة أم املتاح
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ــة األفــراد يف التعبــري والتجمــع إال مــا هــو محظــور وفقــا للقانــون يف  ــه ال قيــود عــىل حري واالحتجــاج والتأييــد واالختــالف الســيام وأن

النظــام الدميقراطــي.

شــكلت الدعــوة لالنتخابــات وصــدور املرســوم الرئــايس بذلــك فرصــة أخــرى وأمــال يف تجــاوز األزمــة الخطــرية التــي ميــر بهــا النظــام 

الســيايس ومتكينــاً للمواطنــني مــن اختيــار ممثليهــم إال أن هــذه الفرصــة قــد تبــددت بإصــدار مرســوم آخــر بتأجيلهــا بالنظــر للمعيقــات 

التــي وضعتهــا دولــة االحتــالل امــام اجرائهــا والســيام يف مدينــة القــدس.

ــأن  ــامل إدراكا ب ــام الع ــه أم ــه وفضح ــا وتحدي ــا قدم ــي به ــبباً للم ــون س ــب أن يك ــرورة يج ــالل كان بال ــه االحت ــوم ب ــا يق إن م

االنتخابــات تجــري يف ظــل حقيقــة وجــود االحتــالل ماديــا يف القــدس ومناطــق أخــرى يف األرايض الفلســطيني. إن االنتخابــات تحتــل يف 

الحالــة الفلســطينية أهميــة قصــوى بالنظــر ملــا قــد تشــكله مــن نقطــة بدايــة لتفكيــك االنقســام الخطــري وتعزيــز ثقــة املواطــن باملشــاركة 

السياســية والنظــام الســيايس عمومــا. وهــي أيضــا حــق أصيــل ينــص عليــه القانــون األســايس ليــس فقــط يف حــق املواطــن يف االنتخابــات 

تصويتــا وترشــيحا بــل وأن ميــارس ذلــك الحــق دوريــا وكل أربعــة أعــوام. إن االنتخابــات التــي هــي كحــق دســتوري هــي أيضــا مطلــب 

رضوري  لتجديــد رشعيــة النظــام الســيايس ومؤسســاته يف الوقــت الــذى جــرى فيــه تعطيــل املجلــس الترشيعــي لســنوات إىل أن قضــت 

املحكمــة الدســتورية بحلــه. إن غيــاب املجلــس الترشيعــي وضعــف األدوات الرقابيــة النظاميــة تســبب يف إضعــاف الرقابــة واملســاءلة 

واملحاســبة عــىل نحــو خطــري، وهــي املهــامت األساســية التــي يتوالهــا املجلــس الترشيعــي ناهيــك عــن الترشيــع يف غــري غايــات الــرورة.

اننــي إذ أرشف بتقديــم هــذا التقريــر، فإننــي أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الجهــات التــي ســهلت عمــل الهيئــة وتعاونــت معهــا 

والســيام الرئاســة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء ومكتبــه والــوزارات املختلفــة ومجلــس القضــاء واملجلــس الترشيعــي واألجهــزة األمنيــة 

وغريهــا مــن الجهــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

والشــكر والتقديــر والعرفــان لطاقــم الهيئــة املســتقلة عــىل مــا قامــوا ويقومــون بــه مــن عمــل دؤوب ومهنــي دون كلــل عــىل الرغــم 

مــن صعوبــة الظــروف واألوضــاع االســتثنائية التــي عاشــتها األرايض الفلســطينية والتــي لــوال جهودهــم وتفانيهــم مل يكــن لهــذا التقريــر 

أن يــرى النــور.

كــام وأتقــدم بالشــكر واالمتنــان للحكومــة الفلســطينية ولــكل املانحــني عــىل دعمهــم املتواصــل للهيئــة والــذي مكنهــا مــن القيــام 

بدورهــا كمؤسســة وطنيــة يف ضــامن حاميــة واحــرتام وتعزيــز حقــوق االنســان يف دولــة فلســطني عــىل الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 

التــي مــرت بهــا دولــة.

عصام يونس

املفوض العام

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

10



المقدمة 
يــرسين أن أقــدم للقــارئ الكريــم التقريــر الســنوي الســادس والعرشيــن حــول حالــة حقــوق االنســان يف فلســطني، والــذي يســعى اىل 

تقديــم وصــف موضوعــي وشــامل - قــدر اإلمــكان- لحالــة حقــوق االنســان يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة وقطــاع غــزة 

خــالل عــام 2020، ورصــد أهــم التطــورات اإليجابيــة او الســلبية يف كل مجــال مــن مجــاالت حقــوق اإلنســان، وذلــك باالســتناد إىل إطــار 

معيــاري معتمــد عــىل االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني، واىل القانــون األســايس الفلســطيني. 

ــة  ــا للبيئ ــة وتحليله ــطينية املحتل ــوق االنســان يف األرض الفلس ــاكات حق ــة انته ــن رصــد ومتابع ــار مســؤوليتها ع ــة يف اط ان الهيئ

الترشيعيــة والسياســات القامئــة املتعلقــة بحالــة الحقــوق والحريــات، انطالقــا مــن ادراك الهيئــة الدقيــق لالزمــة الفلســطينية املعقــدة 

املتمثلــة يف حالــة االنقســام الســائدة، فإنهــا تؤكــد انهــا ليســت الجهــة التــي تعطــي الرشعيــة الدســتورية لهــذا الطــرف او ذاك، وأن مهمتها 

ــر واملصطلحــات  ــوارد يف هــذا التقري ــان التوصيــف ال ــك ف ــه، وبذل االساســية تكمــن يف ضــامن وصــون حقــوق االنســان واحــرتام كرامت

املســتخدمة فيــه هــي لغــرض تحديــد املســؤولية تجــاه االنتهــاكات التــي رصدتهــا الهيئــة.

اتصــف مســار حقــوق االنســان بالرتاجــع والتدهــور نتيجــة اســتمرار االحتــالل االرسائيــيل لــأرض الفلســطينية وتجــذر حالة االنقســام 

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

تســهم يف دعــم منظومــة الحقــوق التــي ارســاها القانــون االســايس الفلســطيني املعــدل لســنة 2003.

أحــدث اســتمرار االنقســام نتائــج مريــرة عــىل مكونــات املجتمــع الفلســطيني ونظامــه العــام سياســيا واقتصاديــا وقانونيــا لتصــل اىل 

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

الــذي تجمــع فيــه كافــة الفصائــل السياســية عــىل رضورة انهــاء االنقســام خصوصــا بعــد مــا انتجــه هــذا االنقســام مــن أزمــات متعــددة 

ومتفاقمــة عــىل كافــة املســتويات السياســية والترشيعيــة والقضائيــة واالقتصاديــة.

ــة، االنتهــاك  ــة عــىل توجهــات عنرصي ــا ميارســه مــن سياســات اســتعامرية توســعية مبني ــيل، وم ــالل اإلرسائي يبقــى اســتمرار االحت

األســايس لحقــوق االنســان الفلســطيني الجامعيــة والفرديــة، وهــو العقبــة األوىل التــي تحــول دون متتــع املواطنــني الفلســطينيني بحقوقهم 

األساســية يف مختلــف جوانــب الحيــاة التعليميــة، والصحيــة، واالقتصاديــة فضــال عــن عــدم متتعهــم باألمــن الشــخيص والحــق يف الحيــاة 

وحريــة التنقــل وغريهــا. مــن جانــب اخــر؛ حاولــت الحكومــة اإلرسائيليــة خــالل عــام 2020 ضــم مناطــق مــن الضفــة الغربيــة خاصــة 

يف منطقــة غــور األردن ومبــا يشــكل 30% مــن مســاحة الضفــة، وفــق برنامجهــا املعلــن واملتفــق عليــه بــني أطــراف االئتــالف الحاكــم 

االرسائيــيل. ورغــم ان مــرشوع الضــم القانــوين مل يتــم تطبيقــه بســبب املعارضــة الدوليــة الكبــرية لــه وأيضــا رد الفعــل الفلســطيني، اال 

ان مــرشوع الضــم الفعــيل مــا زال مســتمرا، األمــر الــذي يشــكل خطــرا وجوديــا عــىل الفلســطينيني ويحــول دون بنــاء دولــة فلســطينية 

قابلــة لالســتمرار.  

وضــع انتشــار جائحــة كورونــا منــذ بدايــة العــام 2020 دول وحكومــات وشــعوب العــامل امــام اختبــارات حقيقــة يف قدرتهــا عــىل 

مواجهــة الجائحــة صحيــا، مــع الحفــاظ عــىل متاســك املجتمــع وتوفــري الحاميــة والرعايــة لجميــع الفئــات خاصــة األكــر ضعفــا وهشاشــة. 

ويف فلســطني، واجهــت الحكومــة الوبــاء مــن خــالل فــرض حالــة الطــوارئ ملــدة شــهر اعتبــارا مــن 5 اذار 2020 اســتمر متديدهــا بشــكل 

شــهري حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، وفــرض االغالقــات والقيــود عــىل الحركــة والتجمعــات. ورغــم ان حالــة الطــوارئ - بشــكل 

عــام - مل يتــم اســتخدامها مــن قبــل الحكومــة خــارج إطــار الهــدف املعلــن عنهــا، وهــو مواجهــة الجائحــة، اال ان الهيئــة أعربــت بعــد 

التمديــد األول لحالــة الطــوارئ انــه ال يوجــد هنــاك حاجــة الســتمراها وان ميكــن االســتعاضة عنهــا باللجــوء اىل بعــض القوانــني الســارية 

مثــل قانــون الصحــة والعامــة وقانــون الدفــاع املــدين ملواجهــة الجائحــة. 

لقــد اســتمرت الهيئــة، ورغــم الصعوبــات والتحديثــات التــي خلقتهــا الحالــة الوبائيــة، بالقيــام بالــدور املنــاط بهــا يف تعزيــز وحاميــة 

حقــوق االنســان، ضمــن امكانياتهــا ونطــاق عملهــا. وقــد بذلــت الهيئــة جهــودا اســتثنائية خــالل فــرتة الجائحــة يف الرقابــة عــىل إجــراءات 

حالــة الطــوارئ، ومتابعــة امــكان الحجــر الصحــي، واســتمرار الرقابــة اىل أماكــن االحتجــاز والتوقيــف، وســاهمت يف اصــدار مراســيم عفــو 

خــاص وأيضــا تجميــد العمــل بحبــس املدنيــني، األمــر الــذي خفــف مــن االكتظــاظ يف مراكــز االحتجــاز. كــام ســاهمت الهيئــة يف وضــع 
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إرشــادات مفصلــة حــول حقــوق فئــات معينــة خــالل فــرتة الجائحــة، مثــل حقــوق األطفــال، والنســاء، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتــي 

أظهــرت الجائحــة انهــا فئــات بحاجــة إىل حاميــة خاصــة مــن العنــف والعــوز. كــام قدمــت الهيئــة العديــد مــن أوراق الحقائــق حــول 

بعــض املســائل التــي طــرأت خــالل الجائحــة ومــا رافقهــا مــن إجــراءات حكوميــة، مثــل الرقابــة عــىل لجــان الطــوارئ التــي تــم تشــكيلها 

ــة، والتعليــق عــىل االتفــاق الثــاليث بــني الحكومــة وأصحــاب العمــل وممثــيل العــامل  ــد مــن املــدن والقــرى يف الضفــة الغربي يف العدي

يف بدايــة الجائحــة. وكيفــت الهيئــة نشــاطاتها مــع إجــراءات الســالمة والربوتكــوالت الصحيــة واجبــة االتبــاع مــع اســتمرارها باالضطــالع 

بواجباتهــا ومهامهــا.

بــرزت زيــادة واضحــة يف ظاهــرة فــوىض الســالح، خاصــة يف الضفــة الغربيــة، وارتفــاع معــدالت القتــل، خاصــة يف املناطــق خــارج 

ســيطرة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية. كــام شــهدت عــودة بعــض املامرســات العرفيــة والعشــائرية املناقضــة لســيادة القانــون والعدالــة 

مثــل مــا يســمى بفــورة الــدم، وجلــوة العائــالت، ويف كثــري مــن الحــاالت كانــت تتــم هــذه املامرســات بعلــم او تواطــؤ أو عــىل األقــل 

تســاهل مــن األجهــزة الرســمية.  

كــام اســتمرت حالــة االنقســام الســيايس الفلســطيني وغيــاب الســلطة الترشيعيــة املمثلــة بالربملــان، األمــر الــذي أضعــف املؤسســات 

العامــة وثقــة املواطنــني بهــا وحــال دون وجــود نيــة واضحــة وجديــة إلجــراء انتخابــات، وانطالقــاً مــن أهميــة إجــراء االنتخابــات التــي 

ــوق اإلنســان ومؤسســات  ــة املســتقلة ومؤسســات حق ــت الهيئ ــة، أطلق ــاة الدميقراطي ــودة الحي ــة االنقســام وع ــاء حال ــأنها انه ــن ش م

املجتمــع املــدين الفلســطيني، وشــخصيات أكادمييــة ومســتقلة، حملــة تهــدف للترسيــع يف إجــراء االنتخابــات العامــة، ونظمــت مؤمتــراً 

صحفيــاً أمــام مقــر لجنــة االنتخابــات املركــزة عقــب لقائهــا الدكتــور حنــا نــارص رئيــس اللجنــة، كــام وجهــت النــداء األهــيل إىل الرئيــس 

واألمنــاء العامــني للفصائــل الفلســطينية خــالل اجتامعهــا يف بــريوت ورام هللا بشــأن االنتخابــات العامــة يف ســبتمرب 2020، مطالبــة الرئيــس 

اصــدار مرســوم رئــايس إلجــراء االنتخابــات يف أقــرب فرصــة ممكنــة.

ــة أو اجــراءات اصــدار محــددة  ــة واضحــة ومعلن اســتمر اصــدار القــرارات بقوانــني خــالل عــام 2017 دون وجــود خطــة ترشيعي

وثابتــة تضمــن الشــفافية ومشــاركة أكــرب قــدر ممكــن مــن القطاعــات املتأثــرة بالترشيــع يف املشــاورات التــي تســبق إصــداره، حيــث تــم 

اصــدار )41( قــرارا بقانــون، منهــا )5( قــرارات بقانــون بشــأن اعــالن حالــة الطــوارئ ومتديدهــا. 

ــد  ــة املتغــريات عــىل صعي ــة لحقــوق اإلنســان، متــت مواكب ــة للمؤسســات الوطني ــة املســتقلة للشــبكة العربي خــالل رئاســة الهيئ

ــد التمســك بحقــوق  ــي تؤك ــة الت ــة والدولي ــدوات اإلقليمي ــاءات والن ــم اللق ــات وتنظي الحقــوق الفلســطينية، مــن خــالل اصــدار البيان

ــة  ــة املحتل ــة الغربي ــة يف الضف ــا ملخططــات الضــم اإلرسائيلي ــرن، ورفضه ــة الق ــا ســمي بصفق ــر مــن مخاطــر م ــة والتحذي شــعبنا الثابت

ــم  ــا، وتقدي ــا أو االعــرتاف به ــامل عــدم قبوله ــع دول الع ــت جمي ــا، وطالب ــة له ــة وال قيمــة قانوني ــة وباطل باعتبارهــا خطــوة غــري رشعي

الدعــم للشــعب الفلســطيني والســلطة الوطنيــة ومســاعدتهم عــىل االســتمرار يف مواجهــة الضــم ورؤيــة ترامــب، وصــوالً لتحقيــق أهدافــه 

ــة واالســتقالل.  ــة يف الحري الوطني

وعــىل الصعيــد الــدويل قامــت الهيئــة بالعديــد مــن التدخــالت بغيــة املســاهمة يف انهــاء االحتــالل اإلرسائيــيل ومســاءلة ومحاســبة 

ــرري  ــة للمق ــات الشــعب الفلســطيني، كالبالغــات والرســائل املوجه ــة مكون ــه املســتمرة بحــق كاف ــيل جــراء انتهاكات ــالل اإلرسائي االحت

الخــواص لحقــوق االنســان، واملداخــالت الشــفوية واملكتوبــة امــام مجلــس حقــوق االنســان. 

مــن جانــب اخــر؛ وانطالقــا مــن صالحياتهــا املمنوحــة لهــا كهيئــة وطنيــة اعــدت الهيئــة تقريــر الظــل الخــاص باتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، وشــاركت يف نقاشــه امــام اللجنــة املعنيــة يف جنيــف يف الربــع األول مــن العــام 2020، إضافــة اىل اعــداد الهيئــة التقريــر املــوازي 

لتقريــر دولــة فلســطني بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة للتقريــر األويل لدولــة فلســطني.  وال يقتــرص دور الهيئــة عــىل تقديــم تقاريــر 

الظــل والتقاريــر املوازيــة للجــان التعاقديــة، بــل تقــوم الهيئــة مبتابعــة مســتمرة لتنفيــذ الحكومــة الفلســطينية للتوصيــات الصــادرة عــن 

تلــك اللجــان، بغيــة تعزيــز حقــوق االنســان واالرتقــاء بهــا.

إن التقــدم املحــرز يف عمــل الهيئــة مــا كان ليتــم لــوال وجــود مجلــس مفوضــني داعــم وموجــه لعمــل الطاقــم التنفيــذي، ووجــود 

ــني.  ــا مــن املواطن ــم املســاعدة ملــن يحتاجه ــة ويعمــل عــىل مــدار الســاعة لتقدي ــة الهيئ ــزم ومؤمــن برســالة ورؤي ــذي ملت طاقــم تنفي
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وبهــذه املناســبة، أتقــدم بالشــكر الجزيــل والخــاص للمفــوض العــام األســتاذ عصــام يونــس كــام أشــكر جميــع أعضــاء مجلــس املفوضــني 

عــىل الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه الدائــم. واتوجــه بالشــكر للعاملــني يف الهيئــة كافــة، كل يف موقعــه ومجــال اختصاصــه، ملــا يقومــون بــه 

مــن عمــل مميــز ومثابــر يف تلقــي شــكاوى املواطنــني ومتابعتهــا وزيــارة مراكــز االحتجــاز والتأهيــل واملشــاركة يف دورات بنــاء القــدرات 

للــرشكاء مــن أصحــاب الواجــب، وتنظيــم حمــالت املنــارصة، واعــداد التقاريــر الحقوقيــة والعديــد مــن املذكــرات القانونيــة والسياســاتية، 

وتنظيمهــا للعديــد االجتامعــات وجلســات النقــاش وورشــات العمــل مــع أصحــاب الواجــب للوصــول اىل تفاهــامت تعــزز حقــوق االنســان 

الفلســطيني.

كــام شــهد العــام 2020 انتهــاء العمــل بالتحقيــق الوطنــي للتأمــني الصحــي، الــذي رشعــت الهيئــة باعــداده يف العــام 2018 وهــو 

ــي  ــني الصح ــام التأم ــا نظ ــاين منه ــي يع ــوات الت ــرز الفج ــىل أب ــوف ع ــطيني، للوق ــام الفلس ــور الع ــتهدفت الجمه ــعة اس ــة موس دراس

الفلســطيني، والتحديــات التــي تقــف عائقــا أمــام متتــع املواطــن الفلســطيني بالحــق يف الصحــة وفــق املعايــري الدوليــة. اعتمــدت الهيئــة 

ــة ومؤسســات املجتمــع  ــة واملؤسســات الدولي ــني املؤسســات الحكومي ــدأ الرشاكــة والتكامــل يف األدوار ب ــق عــىل مب ــة التحقي يف منهجي

املــدين املختصصــة بالحــق يف الصحــة.

واشــكر الزميــالت والزمــالء يف الدائــرة اإلداريــة واملاليــة ملــا يقدمونــه مــن دعــم اداري ولوجســتي يضمــن قيــام الجميــع بعملــه عــىل 

أكمــل وجــه. كــام أعــرب عــن الشــكر الخــاص للزميــالت والزمــالء الذيــن ســاهموا يف كتابــة هــذا التقريــر، وعــىل رأســهم الزميلــة املحاميــة 

ــني  ــالء الباحث ــالت والزم ــر، والزمي ــداد التقري ــق إع ــا فري ــات لقيادته ــة عــىل السياســات والترشيع ــرة الرقاب ــرة دائ خديجــة زهــران مدي

الحقوقيــني: معــن ادعيــس، وعائشــة أحمــد، وحــازم هنيــة، وطاهــر املــرصي، وعــامر جامــوس. ومــوىس أبــو دهيــم، وســامي جباريــن، 

الدكتور عامر الدويك

املدير العام
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وأثرها على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق 
اإلنسان خالل العام 2020





القسم األول

سياسات وانتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأثرها 
على قدرة دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان خالل 

العام 2020

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل انتهاكاتهــا املمنهجــة لحقــوق اإلنســان الفلســطيني بالتزامــن مــع ظهــور جائحــة »كورونــا«. 

ففــي الوقــت الــذي قامــت بــه كافــة دول العــامل باتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة ملواجهــة الجائحــة والحــد مــن انتشــار الفــريوس، 

ــاء االســتيطاين وسياســاتها االســتيطانية  واصلــت ســلطات االحتــالل انتهاكاتهــا اليوميــة لحقــوق الفلســطينيني، وكثّفــت مــن أعــامل البن

التوســعية، وأعــامل مصــادرة األرايض واالســتيالء عليهــا، عــدا عــن اعتــداءات املســتوطنني، واالعتقــاالت التعســفية بحــق الفلســطينيني، 

وتشــديد الحصــار عــىل قطــاع غــزة، واالســتمرار يف إجــراءات تهويــد مدينــة القــدس املحتلــة، واتتهــاك الحــق يف مامرســة الشــعائر الدينيــة، 

وهــدم املنــازل واملمتلــكات الخاصــة بالفلســطينيني، واالقتحامــات املتكــررة للمــدن واملخيــامت والبلــدات والقــرى الفلســطينية، وإقامــة 

الحواجــز العســكرية وفــرض القيــود عــىل حريــة التنقــل والحركــة، وغريهــا مــن االنتهــاكات، متجاهلــة حالــة الطــوارىء وجهــود محاربــة 

الفــريوس التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة الفلســطينية، يف اســتهتار واضــح بحيــاة الفلســطينيني. ومــن جهــة أخــرى قامــت ســلطات االحتــالل 

بطــرح مجموعــة مــن مشــاريع القوانــني العنرصيــة التــي هدفــت إىل ضــم أجــزاء مــن أرايض الضفــة الغربيــة بشــكل غــري قانــوين لدولــة 

االحتــالل، ومنهــا مشــاريع قوانــني لضــم غــور األردن وشــامل البحــر امليــت، ومشــاريع قوانــني لضــم كافــة املســتوطنات التــي أقامتهــا 

يف الضفــة الغربيــة، ومشــاريع أخــرى لضــم املســتوطنات واملناطــق املصنفــة »ج« لدولــة االحتــالل. وتــم يف شــهر أيلول/ســبتمرب طــرح 
مــرشوع قانــون إحــالل الــوزارات اإلرسائيليــة بديــالً عــن اإلدارة املدنيــة لــإرشاف عــىل املســتوطنات اإلرسائيليــة وتقديــم الخدمــات لهــا.1

كــام واصلــت دولــة االحتــالل سياســتها املمنهجــة يف حاميــة قادتهــا وجنودهــا املتورطــني باقــرتاف انتهــاكات جســيمة بحــق املدنيــني 

الفلســطينيني، واســتمرت يف إمعانهــا يف مخالفــة قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والتــرصف كدولــة 

ــد مــن  ــة االحتــالل مــن العقــاب تشــجيعاً لهــا يف اســتمرار متاديهــا يف اقــرتاف املزي فــوق القانــون. وشــكلت سياســة إفــالت قــادة دول

انتهاكاتهــا الجســيمة، واعتبــار نفســها يف مأمــن مــن العقــاب، وهــو مــا شــّكل مصــدر قلــق كبــري للمواطــن الفلســطيني يف األرض املحتلــة، 

ومــا أفقــده الثقــة بالهيئــات، واملؤسســات الدوليــة والحقوقيــة، وبقــرارات الرشعيــة الدوليــة، ومبــادئ القانــون الــدويل. 

يتنــاول هــذا القســم أبــرز انتهــاكات ســلطات االحتــالل وقواتهــا الحربيــة بحــق املدنيــني الفلســطينيني، حقوقهــم حرياتهــم، حياتهــم 

ــىل أداء  ــة ع ــاكات اإلرسائيلي ــري االنته ــه لتأث ــة إىل عرض ــم. باإلضاف ــتوطنني بحقه ــداءات املس ــب اعت ــض جوان ــك بع ــم، وكذل وممتلكاته

املؤسســات الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

أوال: تداعيات االحتالل على الحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة

إّن رصــد كافــة انتهــاكات حقوق اإلنســان، ومامرســات دولة االحتالل التعســفية خالل العــام 2020، يحتاج لجســامتها وتنوعها إىل أكر 

مــن تقريــر، وبالتــايل فــإن هــذا الفصل يركز عــىل االنتهاكات النمطيــة التي متسُّ مبــارشة بحقوق املواطن الفلســطيني، وتُْضِعــُف من قدرته 

عــىل الصمــود والعيــش الكريــم عــىل أرضــه، حيــث ميثــل ضــامن الحقــوق والحريــات، وتحقيــق األمــن واألمــان والعيــش الكريــم للمواطــن 

https://www.madarcenter.org :1.   الراصد القانوين، مرصد مدار للدراسات االرسائيلية، عىل املوقع االلكرتوين
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 الفلســطيني أحــد األهــداف الرئيســية لدولــة فلســطني، وتنفيــذاً اللتزاماتهــا الدوليــة مبوجــب توقيعهــا عــىل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان2.

 وفيام ييل استعراض ألبرز تلك االنتهاكات: 

1.  االنتهاكات املاّسة بالحق يف الحياة والسامة الجسدية

1.1 انتهاك حق اإلنسان الفلسطيني يف الحياة واحتجاز جثامني الشهداء

واصلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل اســتخدامها املفــرط واملمنهــج للقــوة املميتــة واســتهداف أرواح املدنيني الفلســطينيني واالســتهتار 

بحياتهــم يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــىل حــّد ســواء. وقامــت تلــك القــوات بإطــالق نريانهــا مــا ال يقــل عــن )2931( مــرة 

تجاههــم، وذلــك يف إطــار سياســتها الهادفــة إىل القتــل دون اكــرتاث ملبــدأ الــرورة والتناســب، والتــي تتــم دون محاســبة أو مســاءلة 

يف ظــل ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب. وبلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا مدينــة القــدس الرشقيــة 

ــَل )32( منهــم، بينهــم )7( أطفــال وامــراة وأحــد  ــة، وقطــاع غــزة )38( شــهيداً،3 منهــم )9( شــهداء أطفــال وامــرأة واحــدة4، قُِت املحتل

ذوي االحتياجــات الخاصــة يف الضفــة، فيــام قُِتــَل الســتة اآلخــرون، بينهــم طفــالن يف قطــاع غــزة5. وكانــت إصابــات )16( مــن الشــهداء يف 

القســم العلــوي مــن أجســادهم، وهــو مــا يشــري إىل تعمــد قــوات االحتــالل قتلهــم6. ومتــت غالبيــة جرائــم القتــل يف ظــروف مل تشــكل 

تهديــداً لحيــاة جنــود االحتــالل الذيــن اســتخدموا بدورهــم القــوة املفرطــة واملميتــة بحــق املدنيــني الفلســطينيني.

استشــهد خــالل العــام تســعة أطفــال فلســطينيني يف الضفــة 

ــالل  ــوات االحت ــداءات ق ــم العت ــزة، نتيجــة تعرضه ــة وقطــاع غ الغربي

اإلرسائيــيل، كان منهــم الطفــل عامــر عبــد الرحيــم صنوبــر )16 عامــا( 

مــن قريــة يتــام جنــوب مدينــة نابلــس، الــذي استشــهد ليلــة الرابــع 

والعرشيــن مــن شــهر ترشيــن أول/اكتوبــر 2020، جــراء تعرضــه للرب 

املــربح مــن قبــل أفــراد مــن رشطــة االحتــالل، والطفــل عــيل أميــن نــرص 

أبــو عليــا )13 عامــاً(، مــن قريــة املغــري، شــامل رشقــي مدينــة رام هللا، 

ــالل  ــود االحت ــه جن ــي أطلق ــاص ح ــه برص ــه يف بطن ــر إصابت ــك إث وذل

ــون األول/ديســمرب 2020.  ــخ 4 كان بتاري

ــم  ــم، بينه ــب )58( منه ــة وقطــاع غــزة7، أصي ــة الغربي ــاً فلســطينياً يف كل مــن الضف ــا ال يقــل عــن )1025( مدني ــب م كــام وأصي

)16( طفــالً يف القطــاع8. وأصيــب هــؤالء جــراء االحتجاجــات عــىل اســتمرار مامرســات قــوات االحتــالل وسياســاتها التوســعية، وتفاوتــت 

إصاباتهــم مــا بــني الخطــرية والطفيفــة.

ــي  ــداد الســياج الحــدودي الرشق ــىل امت ــني املشــاركني يف املســريات الســلمية ع ــزة املدني ــاع غ ــالل يف قط ــوات االحت ــتهدفت ق اس

ــني  ــوف املدني ــىل واألذى يف صف ــاع القت ــة إىل إيق ــا هادف ــاركني فيه ــتهدافها للمش ــة يف اس ــة واملميت ــوة املفرط ــتخدمة الق ــاع، مس للقط

املشــاركني فيهــا، موقعــة شــهيدين اثنــني، أحدهــام طفــل باإلضافــة إىل )19( إصابــة مختلفــة، أصيــب )13( منهــم باألعــريه الناريــة، بينهــم 

ــال9. )7( أطف

هناك مجموعة من املؤسسات الفلسطينية الرسمية والحقوقية التي تقوم بتوثيق جوانب مختلفة من االنتهاكات اإلرسائيلية بحق املواطنني الفلسطينيني وتصدر التقارير اليومية واإلسبوعية    .2

والشهرية حولها، ومنها التقارير الصادرة عن مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لوحدة دعم املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية، مركز عبد هللا حوراين للدراسات والتوثيق التابع 

ملنظمة التحرير الفلسطينية، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مؤسسة الضمري، مؤسسة الحق، مركز امليزان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، االئتالف األهيل للدفاع عن 

حقوق املقدسيني، معهد األبحاث التطبيقية »اريج« وغريها، وتقارير املؤسسات الدولية ومنها »مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »اوتشا« ومنظمة الصحة العاملية وغريها.

رصد وتوثيق مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لوحدة دعم املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية، كانون الثاين/يناير 2021.   .3

تقرير مؤسسة الحق امليداين حول انتهاكات حقوق االنسان لعام 2020، 8 شباط/فرباير 2021.   .4

http://mezan.org :تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020«، عىل الصفحة اإللكرتونية«   .5

تقرير مؤسسة الحق امليداين حول انتهاكات حقوق اإلنسان لعام 2020، 8 شباط/فرباير 2021.   .6

رصد وتوثيق مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لوحدة دعم املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.   .7

http://mezan.org :تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزه  خالل العام 2020«، عىل الصفحة اإللكرتونية«   .8

املرجع السابق.   .9

اســتهدفت قــوات االحتــالل الشــاب إيــاد الحــالق 

)32 عامــاً( مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وأصابتــه 

صبــاح  وذلــك  مقتلــه  إىل  أدت  رصاصــات  بثــامِن 

ــدة  ــو 2020 يف البل ــوم الســبت املوافــق 30 أيار/ماي ي

ــالح،  ــه للس ــبهة حمل ــدس بش ــة الق ــة يف مدين القدمي

واتضــح أنــه كان أعــزال يســري يف طريقــه إىل مدرســته 

ــة. ــذوي اإلعاق ــة ب الخاص
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1.2 احتجاز جثامني الشهداء 

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهــاج سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء الفلســطينيني بحجــة أنهــم قُِتلــوا خــالل تنفيــذ أو محاولــة 

تنفيــذ هجــامت ضدهــا، وواصلــت حرمــان ذويهــم وعائالتهــم مــن حقهــم يف دفــن أبنائهــم بالشــكل الالئــق، وهــو مــا يتنــاىف مـــع كافــة 

القيـــم والقوانيـــن واألعراف الدوليـة. 

صــادق »الكابينــت« اإلرسائيــيل عــىل عــدم إعــادة جثامــني شــهداء فلســطينيني، قُتلــوا خــالل تنفيــذ أو »محاولــة تنفيــذ«، هجــامت، 

وذلــك بنــاًء عــىل طلــب وزيــر دفاعهــم »بينــي غانتــس« بعــدم إعــادة جثامــني فلســطينيني نفــذوا عمليــات »حتــى لــو مل يكونــوا منتمــني 

لحركــة حــامس«. ورصح بــدوره أن عــدم إعــادة الجثامــني هــو جــزء مــن اإللتــزام بالحفــاظ عــىل أمــن مواطنــي إرسائيــل10.

تحتجــز ســلطات االحتــالل منــذ ترشيــن األول/أكتوبــر 2015 جثامــني أكــر مــن )250( فلســطينياً قُِتلــوا أو تــم إعدامهــم ميدانيــاً 

ــل، مــا  ــة.  باملقاب ــادل أرسى محتمل ــة اســتخدامها للتفــاوض يف صفقــة تب برصــاص قواتهــا. ومــا زالــت تلــك الســلطات تحتجزهــم بحّج

زالــت جثامــني حــوايل )253( شــهيدة وشــهيًدا قابعــة يف مقابــر األرقــام منــذ عقــود11.

2.  االعتقاالت التعسفّية بحق الفلسطينيني واالنتهاكات املمنهجة بحق األرسى

واصلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل تنفيذهــا لعمليــات االعتقــال واالحتجــاز 

التعســفية اليوميــة، واقتحــام منــازل املواطنــني الفلســطينيني والتنكيــل بهم، يف 

الفــرتة التــي انشــغل فيهــا العــامل ودولــة فلســطني بتطبيــق إجراءاتهــا الوقائيــة 

واالحرتازيــة والتدابــري الالزمــة لحاميــة مواطنيهــا ومنــع تفــي فــريوس 

)كوفيــد 19( بينهــم. متــت االعتقــاالت دون مراعــاة لإجــراءات املتخــذة 

ومختلــف التدابــري الوقائيــة واالحرتازيــة للوقايــة مــن فــريوس كورونــا ومنهــا 

تدابــري العــزل االجتامعــي لــأرسى، وإجــراءات منــع نقــل الفايــروس لأهــايل 

أو للمعتقلــني خــالل القيــام باقتحــام منازلهــم، رغــم تســجيل قــوات االحتــالل 

لنســب إصابــات عاليــة يف صفــوف جنودهــا، وهــو مــا يعكــس االســتهتار التــام 

بحيــاة املواطنــني الفلســطينيني.

وبحســب توثيقــات املؤسســات الفلســطينية املعنيــة بشــؤون االرسى وحقــوق اإلنســان، قامــت قــوات االحتــالل باعتقــال أكــر مــن 
)4634( فلســطينياً/ة؛ مــن بينهــم )543( طفــالً، و)128( امــرأة،12 أعتقــل )47( منهــم يف قطــاع غــزة، بينهــم )6( أطفــال.13

 بلــغ عــدد األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني يف ســجون االحتــالل حتــى نهايــة العــام نحــو) 4400(  أســري، منهــم )40( أســرية. وبلــغ 

عــدد املعتقلــني مــن األطفــال والقارصيــن )170 ( طفــالً، و)9( مــن النــواب يف املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، يف الوقــت الــذي وصــل 

فيــه عــدد املعتقلــني اإلداريــني نحــو )380( معتقــالً، وتــويف داخــل ســجون االحتــالل أربعــة أرسى هــم: نــور الديــن الربغــويث، ســعدي 

الغرابــيل، داوود الخطيــب، وكــامل أبــو وعــر.14 

ــة،  ــات الجامعي ــواع العقوب ــن أن ــوع م ــطينيني كن ــال اإلداري بحــق الفلس ــة االعتق ــاج سياس ــالل انته ــلطات االحت ــت س ــام واصل ك

https://www.arab48.com :كابينيت يصادق عىل عدم تحرير جميع جثامني الشهداء الفلسطينيني، بتاريخ 2020/9/2، عىل املوقع اإللكرتوين   .10

https://www.jlac.ps/details_ar.php?id=mjr5bwa2750y71qwqq984 :مؤسسات حقوقية تقّدم تقريرًا لخرباء األمم املتحدة عن سياسة احتجاز جثامني الشهداء   .11

12.   التقرير السنوي حول أوضاع األرسى واملعتقلني الفلسطينيني والذي أعدته مؤسسات األرسى وحقوق اإلنسان )هيئة شؤون األرسى واملحررين، نادي األسري الفلسطيني، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 
اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان(، نرشت بتاريخ 2020/12/31.

http://mezan.org :13.   »تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020«، عىل الصفحة اإللكرتونية

14.   التقرير السنوي حول أوضاع األرسى واملعتقلني الفلسطينيني والذي أعدته مؤسسات األرسى وحقوق اإلنسان )هيئة شؤون األرسى واملحررين، نادي األسري الفلسطيني، مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق 
اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-سلوان(، نرشت بتاريخ 2020/12/31.

أرسى  جثامينهـم  املحتجـزة  الشـهداء  مـن 

وتحتجـز  اإلرسائيليـة  السـجون  يف  استشـهدوا 

سـلطات االحتـالل جثامينهـم إىل حـني انتهـاء 

مـدة محكومياتهـم، ومنهـم الشـهيد كـامل أبو 

وعـر الـذي اعتقـل يف العـام 2003 وكان ميـي 

املؤبـد )6( مـرات وخمسـني  بالسـجن  حكـام 

. ما عا
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وكسياســة ثابتــة يف تعاملهــا مــع الفلســطينيني واحتجازهــم دون محاكمــة أو الئحــة اتهــام. وخــاض غالبيــة املعتقلــني اإلداريــني إرضابــات 

مفتوحــة عــن الطعــام بشــكل فــردي خــالل العــام، وذلــك احتجاجــاً عــىل سياســة االعتقــال اإلداري، وســوء ظــروف االعتقــال التــي يعيشــها 
األرسى الفلســطينيون. وبلــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري الصــادرة عــن ســلطات االحتــالل حــوايل )1114( أمــرا.15

بلــغ عــدد األرسى املــرىض مــا يقــارب )700( أســري، يعــاين )300( أســري 

منهــم مــن أمــراض مزمنــة ويحتاجــون للعــالج املتواصــل والرعايــة الطبيــة 

املســتمرة، مــن أكربهــم ســّنا األســري فــؤاد الشــوبيك الــذي يبلــغ مــن العمــر 

)81( عامــاً. ومــن بــني املــرىض )10( أرسى مصابــون بالرسطــان، ويقيــم مــا 

ال يقــل عــن )17( منهــم يف عيــادة ســجن الرملــة، منهــم خالــد الشــاويش، 

منصــور موقــدة، معتصــم رّداد، ناهــض األقــرع، صالــح صالــح، موفــق 

ــي  ــامل الطب ــة اإله ــن سياس ــرىض م ــاين األرسى امل ــم. ويع ــروق، وغريه الع

املتعمــد واملمنهــج مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون اإلرسائيليــة، وتواصــل 

ســلطات االحتــالل احتجــاز جثامــني )8( أرسى استشــهدوا داخــل الســجون.

بلــغ عــدد املعتقلــني القدامــى قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو )26( أســرياً أقدمهــم األســريان كريــم يونــس وماهــر يونــس املعتقــالن 

منــذ العــام 1983، واألســري نائــل الربغــويث الــذي قــى حتــى نهايــة العــام مــا مجموعــه )40( عامــاً، وهــي أطــول فــرتة اعتقــال يف تاريــخ 

الحركــة األســرية، وانتهــى العــام وال يــزال الربغــويث رهــن األرس.

أمــا عــن واقــع األرسى يف املعتقــالت اإلرسائيليــة والسياســات واإلجــراءات التــي مارســتها بحقهــم ســلطات االحتــالل فيمكــن تلخيصهــا 

بالتايل: 

سياسة التعذيب املمنهج بحق األرسى واملعتقلني يف سجون االحتال  2.1

يشــّكل التعذيــب الجســدي والنفــي املمنهــج أبــرز األدوات التــي تســتخدمها أجهــزة االحتــالل، للضغــط عــىل املعتقلــني للحصــول 

عــىل اعرتافــات باإلكــراه. وتبــدأ عمليــة التعذيــب منــذ لحظــة االعتقــال بالرتهيــب والعنــف واالعتــداء، فيتعــرض غالبيــة املعتقلــني ألشــكال 

مــن التعذيــب الجســدي والنفــي، وطالــت األطفــال والنســاء الجرحــى واملــرىض وكبــار الســن، وارتبــط أساســا مبرحلــة التحقيــق، وأصبــح 

لــه أدوات وأشــكال متغــرية.

تقييــد  التحقيــق:  يف  املُســتخدمة  التعذيــب  أشــكال  ومــن 

املعتقلــني وحرمانهــم مــن النــوم لطــول جلســات التحقيــق التــي قــد 

تصــل إىل )20( ســاعة متواصلــة، وَشــّد القيــود ملنــع الــدورة الدمويــة 

ــركل  مــن الوصــول لليديــن والقدمــني، واإلذالل بالــرب والصفــع وال

واإلســاءة اللفظيــة، عــدا عــن التهديــد باعتقــال أحــد أفــراد أرسة 

ــل أو  ــه بالقت ــراد أرست ــد أف ــىل أح ــداء ع ــد باالعت ــل، أو التهدي املعتق

ــتحامم أو  ــض واالس ــتخدام املراحي ــن اس ــان م ــازل، والحرم ــدم املن به

تغيــري املالبــس أليــام أو أســابيع، والتعــرض للــربد والحــرارة الشــديدين، 

وأســاليب  والشــائم.  واإلهانــات  املتواصلــة  للضوضــاء  والتعــرض 

التحقيــق العســكري ومنهــا حــاالت تســمى »القنبلــة املوقوتــة« وهــي 

ــا  ــاع« ومنه ــة »رضورة الدف ــالل بحج ــل االحت ــن قب ــاً م ــربرة قانوني م

http://mezan.org :15.    »تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020«، عىل الصفحة اإللكرتونية

التقرير السنوي حول أوضاع األرسى واملعتقلني الفلسطينيني والذي أعدته مؤسسات األرسى وحقوق اإلنسان الفلسطينية )هيئة شؤون األرسى ,املحررين، نادي األسري الفلسطيني، مؤسسة    .16

الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة(، ونرشت بتاريخ 2020/12/31.

شـهد مركز تحقيـق املسـكوبية عمليات تحقيـق عنيفة 

حيـث تعـرض املعتقلـون املنقولـون إليـه إىل تعذيـب 

نفي وجسـدي تسـبب بإصابات خطـرية عند املعتقلني 

شـملت كسـور عظـام، حـاالت فقـدان للوعـي، نزيـف 

مـن أجـزاء مختلفه من الجسـم، قيء، وعـاىن املعتقلون 

الصحيـة  مـن تقييـامت األطبـاء املغلوطـة ألوضاعهـم 

والتـي أكـدت أن املعتقلني مؤهلون جسـدياً السـتكامل 

التحقيـق معهـم عـىل الرغـم مـن سـوء حالتهـم الصحية.

الجامعات  طالب  االعتقال  عمليات  استهدفت 

مساهامتهم  لتقويض  محاولة  يف  الفلسطينية 

املجتمع  خدمة  يف  النضالية  أو  االجتامعية 

واستهدف  الوطني،  الوعي  وبث  الفلسطيني 

وتجاوزت  خاص،  بشكل  بريزيت  جامعة  طلبة 

خالل  الجامعات  طلبة  صفوف  بني  االعتقاالت 
العام أكر من )70( حالة اعتقال.16
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الشــبح لفــرتات طويلــة وبأســلوب »املــوزة« باإلضافــة إىل الهــز العنيــف والخنــق وغريهــا، عــدا عــن عــزل املعتقلــني يف زنازيــن ضيقــه 

بــاردة خاليــة مــن النوافــذ لســاعات طويلــة ولفــرتات طويلــة، والحرمــان مــن الحــق يف الحصــول عــىل الطعــام والــرشاب النظيفــني، وعــىل 

ــية. ــة األساس أدوات النظاف

تنتهــك ســلطات االحتــالل يف مامرســاتها غــري املرشوعــة بحــق املعتقلــني الفلســطينيني مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين، وبخاصــة 

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أرسى الحــرب للعــام 1949. كــام وتتعــارض بشــكل مبــارش مــع مبــادئ القانــون الــدويل لحقــوق 

ــزم تلــك  ــة االحتــالل. وتل ــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب، والتــي وقعــت عليهــا دول اإلنســان، وبخاصــة املــادة 2 )1( مــن اتفاقي

االتفاقيــة أي دولــة طــرف فيهــا مبنــع اســتخدام التعذيــب، واملامرســات املرتبطــة بــه.

سياسة اإلهامل الطبي  2.2

تنتهــج ســلطات االحتــالل سياســة اإلهــامل الطبــي املتعمــد بحــق األرسى املــرىض الذيــن يبلــغ عددهــم مــا يقــارب )700( أســري 

يعانــون مــن مختلــف األمــراض التــي تعــود أســبابها إىل قســوة ظــروف االعتقــال وســوء التغذيــة والتهويــة، منهــم )300( أســرياً وأســرية 

يعانــون أمراضــاً مزمنــة ممــن هــم بحاجــة للمتابعــة والرعايــة الطبيــة الدامئــة، وتوصــف حــاالت )40( منهــم/ن بأنهــا »صعبــة« حيــث 

يعانون/يعانــني مــن إعاقــات جســدية ونفســية وحّســية، وهــم/ن بحاجــة إىل تدخــالت عالجيــة ومتابعــة دوريــة. ويقيــم مــا ال يقــل عــن 

)17( مــن األرسى املــرىض يف عيــادة ســجن الرملــة بشــكل دائــم ويتنقلــون بواســطة كــراٍس متحركــة، ومــن أبــرز هــذه الحــاالت: )منصــور 

موقــدة، وخالــد الشــاويش، وناهــض األقــرع، ومعتصــم رداد، وصالــح صالــح(17.

عــاىن كبــار الســن مــن األرسى املــرىض مــن مشــاكل الضغــط والســكري. وهنــاك حاليــا )31( أســرياً ممــن يعانــون مــن أمــراض القلــب، 

و)10( أرسى يعانــون مــن الرسطــان، فضــالً عــن عــرشات آخريــن يعانــون مــن أمــراض مختلفــة، إال أنهــم ليســوا بحاجــة للمتابعــة الدامئــة، 

ويواجــه هــؤالء خطــراً حقيقيــاً عــىل حياتهــم دون ضــامن أيــة حاميــة صحيــة لهــم يف ظــل جائحــة كورونــا.

ــالل بحقهــم داخــل الســجون.  ــي متارســها ســلطات االحت ــة مــن االنتهــاكات الت ــي حلقــة مــن سلســلة طويل ويعــد اإلهــامل الطب

ــا مــع مــرور  ــة وخطــرية يصعــب عالجه ــد األرسى إىل أمــراض مزمن ــم العــالج تتحــول األمــراض البســيطة عن ــة يف تقدي وبفعــل املامطل

الوقــت، وكانــت ســبباً الستشــهاد العــرشات منهــم داخــل و/أو خــارج الســجون، كنتيجــة لقســوة ظــروف االعتقــال ولسياســة اإلهــامل 

الطبــي، باإلضافــة إىل عــرشات آخريــن استشــهدوا بعــد خروجهــم مــن الســجن متأثريــن بأمــراض خطــرية ورثوهــا خــالل فــرتة اعتقالهــم.  

كان آخــر الشــهداء داخــل الســجون اإلرسائيليــة أربعــة أرسى خــالل العــام 2020، وهــم: نــور الديــن الربغــويث، ســعدي الغرابيــيل، داوود 

الخطيــب، واألســري كــامل أبــو وعــر، الــذي أصيــب مبــرض الرسطــان خــالل فــرتة ســجنه وأصيــب قبــل استشــهاده بعــدة شــهور بفايــروس 

»كورونــا«، ورفضــت ســلطات االحتــالل التامســاً فلســطينياً باإلفــراج عنــه إىل أن استشــهد بتاريــخ 2020/11/10.

 مــن جانــب آخــر، ألقــت جائحــة »كورونــا« بظاللهــا القامتــة عــىل واقــع األرسى الفلســطينيني داخــل ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل مبــا 

رافقهــا مــن إجــراءات فرضتهــا إدارة مصلحــة الســجون اإلرسائيليــة بشــكل حولتــه إىل أداة قمــع وتنكيــل، وضاعفــت مــن معانــاة األرسى 

وقســوة الظــروف االعتقاليــة التــي يعيشــونها.

تزايــد حتــى نهايــة العــام انتشــار فــريوس كورونــا بشــكل كبــري بــني األرسى الفلســطينيني داخــل ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل، وتتزايــد 

املخــاوف عــىل حياتهــم إثــر إصابــة العــرشات مــن األرسى املــرىض وكبــار الســن والذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة ويحتاجــون للرعايــة 

الطبيــة املســتمرة، ومتــت غالبيــة اإلصابــات خــالل الشــهرين األخرييــن مــن العــام، حيــث بلــغ عــدد اإلصابــات يف ســجن جلبــوع )100( 

إصابــة خــالل شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــرب عــام 2020. وأكــد االرتفــاع يف أعــداد اإلصابــات حجــم اإلهــامل املتعمــد مــن قبــل إدارة مصلحــة 

الســجون اإلرسائيليــة يف توفــري ســبل الوقايــة والحاميــة لــأرسى. 

يقبــع األرسى الفلســطينيون يف غــرف رطبــة مغلقــة ومكتظــة ومبســاحاتها الصغــرية، وهــو مــا قــاد، يف ظــل عــدم تخصيــص غــرف 

انظر تقرير »األرسى املرىض يف سجون االحتالل«، إصدار الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 2020.   .17
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ــة  ــم، إىل كارث ــري والتعقي ــف والتطه ــواد التنظي ــص يف م ــط نق ــال وس ــروف االعتق ــوة ظ ــام، وقس ــم ورداءة الطع ــرىض منه ــة للم خاص

حقيقيــة. وتعــد البيئــة االعتقاليــة خصبــة النتقــال العــدوى مــن ســجني آلخــر وانتشــار الفــريوس بشــكل واســع، مــام فاقــم الخطــر الــذي 

يهــدد حياتهــم.

بحســب شــهادات ألرسى فلســطينيني عــاىن األرسى واألســريات يف مراكــز »التوقيــف« مــن ظــروف صعبــة تفتقــر للحــد األدىن مــن 

وســائل الوقايــة مــن املــرض، مــن حيــث كــرة عــدد املحتجزيــن يف الغرفــة الواحــدة دون مــواد تعقيــم، وعــدم إجــراء الفحوصــات الالزمــة 

لهــم، وإبقــاء الغــرف بــدون تعقيــم أو تنظيــف، ودون تزويدهــم بالكاممــات، باإلضافــة إىل معانــاة مــن تــم حجرهــم مــن قلّــة ورداءة 

الطعــام، وعــدم توافــر ميــاه الــرشب، عــدا عــن عــدم توفــري فرصــة للعديــد منهــم لتبديــل مالبســهم طيلــة فــرتة الحجــر. كــام وعــاىن 

مــرىض منهــم مــن نقــص أدويتهــم الالزمــة لضــامن وضعهــم الصحــي.

رفضــت ســلطات االحتــالل املطالبــات الدوليــة واملحليــة ومنهــا مطالبــات الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان باإلفــراج عــن األرسى 

ــن  ــال، واألرسى الذي ــة إىل النســاء واألطف ــريوس، باإلضاف ــة بالف ــري لإصاب ــار الســن واملــرىض، املعرضــني بشــكل كب ــن كب الفلســطينيني م

قاربــت فــرتة حكمهــم عــىل االنتهــاء، واملعتقلــني اإلداريــني الذيــن ال توجــد لوائــح اتهــام مقدمــة بحقهــم، وذلــك يف الوقــت الــذي أصــدرت 

فيــه تلــك الســلطات قــراراً خــالل العــام 2020 باإلفــراج عــن )500( ســجني جنــايئ إرسائيــيل.

كــام وتجاهلــت كافــة املطالبــات الدوليــة واملحليــة مــن أجــل اتخاذ إجــراءات جديــة لحاميــة األرسى وتوفــري املســتلزمات واإلجراءات 

الوقائيــة لهــم ملنــع انتشــار الفــريوس، ورشعــت يف إصــدار قــرارات عنرصيــة اســتهدفت األرسى ومصريهــم، ومــن أهــم تلــك القــرارات: 

ســحب )140( صنفــاً مــن أصنــاف مشــرتيات األرسى، وتضمنــت األصنــاف املســحوبة معقــامت ومنظفــات تُعــد رضورة قصــوى يف األزمــة 

التــي نعيشــها يف الوقــت الحــارض، حيــث أبقــت فقــط عــىل مــادة الكلــور كمعقــم، ومنظــف وحيــد يف ســجون االحتــالل.  

2.3  استهداف األطفال

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل سياســاتها التعســفية وارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال، ومنهــا مواصلــة اعتقالهم 

واحتجازهــم. وخــالل هــذا العــام قامــت باعتقــال مــا ال يقــل عــن )542( طفــالً، غالبيتهــم مــن مدينــة القــدس، وذلــك اســتناداً إىل التقريــر 

الســنوي حــول أوضــاع األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني والــذي أعدتــه مؤسســات األرسى وحقــوق اإلنســان الفلســطينية ونرشتــه بتاريــخ 

.2020/12/31

ــازل  ــن املن ــة م ــة منظم ــة ممنهج ــال كسياس ــم االعتق ــية، ويت ــروف قاس ــل ظ ــم يف ظ ــق معه ــال والتحقي ــال األطف ــتمر اعتق واس

ــة،  ــم نقلهــم إىل مراكــز التحقيــق والتوقيــف، واإلبقــاء عليهــم بــال طعــام أو رشاب لســاعات طويل ــل، ويت يف ســاعات متأخــرة مــن اللي

ــم، وإجبارهــم عــىل  ــة له ــاظ النابي ــه الشــتائم واأللف ــد وتوجي ــم تحــت الضغــط والتهدي ــات منه ــزاع االعرتاف ــم، انت تهديدهــم وترهيبه

ــم. ــا له ــة دون ترجمته ــة العربي ــت باللغ ــادات كتب ــع عــىل إف التوقي

ــم  ــد منه ــني، وتعــرض العدي ــال املعتقل ــب األطف ــا كأداة لرتهي ــالل جائحــة كورون ــام، اســتخدمت ســلطات االحت وخــالل هــذا الع

للعــزل يف أقســام ال تتوافــر فيهــا اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة للحاميــة مــن الفــريوس، عــدا عــن الحرمــان مــن حقهــم القانــوين يف الزيــارات 

ــا مــا عــاىن األطفــال املعتقلــون مــن ســوء  العائليــة واملحامــني، مــام زاد الضغوطــات عليهــم، وبــرزت أزمــة توفــري املالبــس لهــم. وغالب

ــة مــواد التنظيــف  ــة التباعــد بــني املعتقلــني، وقل ــاة مــن ظــروف االكتظــاظ داخــل الغــرف وانعــدام إمكاني ــة، واملعان ظروفهــم الصحي

والتعقيــم، مــام زاد مــن إمكانيــة وخطــر انتشــار الفــريوس بينهــم.

مل تقــم ســلطات االحتــالل مــن جهتهــا باتخــاذ التدابــري واإلجــراءات الالزمــة لحاميــة األرسى األطفــال أو  اإلفــراج عنهــم، وواصلــت 

هــم يف األرس يف ظــروف ســيئة تفتقــر لــكل اإلجــراءات والتدابــري الوقائيــة الالزمــة ملحاربــة الفــريوس. وأصيــب  عمليــات اعتقالهــم وزجِّ

بالفــريوس الطفــل املعتقــل محمــود الغليــظ مــن مخيــم الجلــزون بتاريــخ 2020/8/6، وتــم عزلــه ملــدة )45( يومــاً يف زنزانــة يف ســجن 

»رميــون«، افتقــرت ألدىن مقومــات الحيــاة.

ــة  ــري الدولي ــك املعاي ــالل، منتهكــة يف ذل ــة االحت ــال يف ســجون داخــل دول ــة األطف ــالل احتجــاز غالبي ــت ســلطات االحت كــام واصل

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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لحقــوق اإلنســان، وبشــكل يخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حاميــة املدنيــني وقــت الحــرب للعــام 1949، مــا عرقــل قــدرة األهــايل 

ــاة األهــل يف الحصــول عــىل التصاريــح الالزمــة لذلــك، مــا حــرم األطفــال مــن  عــىل زيارتهــم نتيجــة ملامطلــة ســلطات االحتــالل ومعان

حقهــم يف زيــارة ذويهــم لهــم. كــام اســتمرت محاكــم االحتــالل العســكرية يف إصــدار األحــكام العاليــة بحــق األطفــال، ومحاكمتهــم يف 

ــدويل، يجــب أن يكــون  ــون ال ــدون حضــور والديهــم، ومبوجــب القان محاكــم البالغــني واحتجازهــم يف ســجون البالغــني واســتجوابهم ب

احتجــاز األطفــال اإلجــراء األخــري الــذي ميكــن اللجــوء إليــه، وألقــرص مــدة ممكنــة. 

2.4  سياسة اعتقال النساء

تواصــل ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل احتجــاز األســريات الفلســطينيات 

يف ظــروف اعتقــال الإنســانية وقاســية، وحرمانهــن مــن حقوقهــن األساســية 

كالرعايــة الصحيــة واملــاء والغــذاء، وتعرضــن خــالل فــرتة التحقيــق للتعذيــب 

ــدي املحققــني والســجانني، والعيــش يف ظــروف  النفــي والجســدي عــىل أي

ــن  ــان م ــية، والحرم ــدية والنفس ــالمتهن الجس ــا س ــى فيه ــانية ال تراع الإنس

اســتخدام املرحــاض، والتعــرض للعــزل اإلنفــرادي والتفتيــش العــاري والشــتم 

ــاء،  ــزوج واألبن ــة واعتقــال ال ــد بالقتــل وبهــدم منــزل العائل والســب والتهدي

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــام، اعتقل ــذا الع ــالل ه ــاكات. وخ ــن االنته ــا م وغريه

اإلرسائيــيل )128( مــن النســاء، وذلــك اســتناداً للتقريــر الســنوي حــول 

أوضــاع األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني والــذي أعدتــه مؤسســات األرسى وحقــوق اإلنســان الفلســطينية، ونرشتــه بتاريــخ 2020/12/31.

ــة، وعانــني مــن رداءة  ــة ومنفصل ــم حجــر األســريات يف معتقــل »هشــارون«  يف غــرف معزول ــا، ت  ويف ظــل انتشــار جائحــة كورون

الطعــام وقــذارة الغــرف وافتقارهــا لوســائل الحاميــة والوقايــة، وقــذارة البطانيــات التــي مل يســمح بغســلها، ومالبــس مل يتــم اســتبدالها. 

عــدا عــن انعــدام الخصوصيــة للمعتقــالت وتهديدهــن بالحبــس مكبــالت بــاألرسة يف غــرف مراقبــة بالكامــريات. دون تزويدهــن بكاممات، 

أو إجــراء الفحوصــات الالزمــة لهــّن إال مــا نــدر. 

3.  استهداف القدس واملقدسيني

كثفــت ســلطات االحتــالل مــن اســتهدافها للمقدســيني ومواصلــة حمــالت االعتقــال التعســفية بحقهــم يف بلــدات وأحيــاء مدينــة 

القــدس املحتلــة، وبخاصــة يف بلــديت العيســوية وســلوان، والبلــدة القدميــة مــن املدينــة، واملســجد األقــى. وأكــدت مؤسســات حقــوق 

اإلنســان املعنيــة بشــؤون األرسى عــىل أن مدينــة القــدس وضواحيهــا واجهــت أعــىل نســبة مــن عمليــات االعتقــال اليوميــة مقارنــة مــع 

املحافظــات الفلســطينية األخــرى، حيــث وصلــت إىل )1975( حالــة اعتقــال بينهــا اعتقــال )363( قــارصاً، واعتقــال )100( امــرأة بينهــن 

)3( قــارصات. وكانــت أعــىل نســب االعتقــال يف بلــدة العيســوية التــي ســجل فيهــا )642( حالــة اعتقــال، تلتهــا بلــدة ســلوان )296( حالــة، 

والبلــدة القدميــة )289( حالــة، وســجل املســجد األقــى والبوابــات والطرقــات املوصلــة إليــه )362( حالــة.18 وأعتقــل الباقــون يف األحيــاء 

األخــرى مــن املدينــة.

وكان من أبرز االنتهاكات واالعتداءات التي اقرتفتها قوات االحتالل اإلرسائييل يف مدينة القدس ماييل:

3.1   اسـتهداف النشـطاء ووزراء ومحافظـني وقيـادات الفصائل والعمل الوطنـي واملجتمعي يف  املدينة، باعتقالهـم واقتحام منازلهم 
ومصـادرة بعـض محتوياتهـا، ومـن املعتقلـني الذيـن اسـتهدفوا خـالل هـذا العام عدة مـرات: الشـيخ عكرمة صـربي رئيس الهيئة اإلسـالمية 

العليـا الـذي اعتقـل واسـتدعي عـدة مـرات، باإلضافـة إىل الشـيخ عمـر الكسـواين مدير املسـجد األقـى، الوزير السـابق للقـدس خالد أبو 

عرفـة، فـادي الهدمـي وزيـر شـؤون القـدس، شـادي املطور أمـني رس حركة فتـح يف القـدس، وعدنان غيـث محافظ محافظـة القدس.

18.   التقرير السنوي حول أوضاع األرسى واملعتقلني الفلسطينيني والذي أعدته مؤسسات األرسى وحقوق اإلنسان الفلسطينية )هيئة شؤون األرسى واملحررين، نادي األسري الفلسطيني، مؤسسة 

الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ومركز معلومات وادي حلوة(، ونرشت بتاريخ 2020/12/31.

محامييهن  مع  التواصل  من  األسريات  منع  تم 

خالدة  األسرية  مع  حصل  ما  وهو  وعائالتهن، 

محاميتها  مع  التواصل  من  منعت  التي  جرار 

ومنع  أسريات من إجراء االتصاالت الهاتفية مع 

عصافرة  إيناس  األسرية  ومنهن  عائالتهن  أفراد 

واألسرية  ميس أبو غوش.
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3.2    مالحقـة وتهديـد أرسى سـابقني: قامـت سـلطات االحتـالل باعتقـال أرسى مقدسـيني محرريـن فـور اإلفـراج عنهـم بعـد القيام 
باقتحـام منازلهـم، ومنهـم نـور الديـن كسـتريو، وصـالح الحمـوري. يف الوقـت الـذي تعـرض فيه األسـري املحـرر أنور سـامي عبيد مـن بلدة 

العيسـاوية إىل عـّدة اعتقـاالت وقـرارات بالحبـس املنـزيل، واإلبعـاد عـن مدينـة القـدس، وكانـت آخـر االعتقاالت له يف شـهر ترشيـن الثاين 

)نوفمـرب(، بعـد يومـني مـن عودتـه إىل مدينـة القـدس عقـب إبعـاده عنها بقرار عسـكري ملـدة أربعة أشـهر. 

3.3   انتهجـت سـلطات االحتـالل سياسـة مالحقـة األرسى املقدسـيني املحرريـن واعتقالهم لحظة تحررهم بعد قضائهم عدة سـنوات 
يف األرس، حيـث تقـوم مخابـرات االحتـالل باعتقالهـم مـن بوابـات السـجون وتحويلهـم إىل مركز رشطـة التحقيق يف القـدس، وفرض رشوط 

لإفـراج عنهـم أبرزهـا اإلبعـاد عـن مدينـة القدس لعـدة أيام أو منـع االحتفال، ويسـبق ذلك اقتحامات متكـررة ملنازل عائـالت األرسى قبل 

موعـد اإلفـراج عنهـم، وكان مـن ضمـن هـؤالء األرسى املحرريـن: سـلطان أبـو الحمـص، محمـد موىس عبيسـان، محمـد عيل الغـول، وأنور 

سـامي عبيد.

3.4   إصـدار قـرارات تقـي بإبعـاد زوجـات األرسى املقدسـيني عـن القـدس، وهـو مـا تعرضـت لـه زوجـة األسـري السـابق محمـد 
العجلـوين. وباإلضافـة إىل اعتقـال عـدد كبـري مـن نسـاء القـدس بعـد اقتحـام منازلهـن وتفتيشـها، مثل مـا حدث مع زوجة األسـري السـابق 

أحمـد غزالـة، فقـد قامـت قـوات االحتـالل باعتقالها مع رضيعها، ثـم قامت باإلفـراج عنها برشط اإلبعـاد إىل الضفة الغربية وعـدم التواجد 

يف القـدس. وقامـت قـوات االحتـالل بنقلهـا مبارشة إىل حاجز قلنديا العسـكري، شـامل املدينة، وتسـبب هذا اإلبعاد التعسـفي يف تشـتيت 

العائلـة لعدة أشـهر.

3.5    قيـام قـوات االحتـالل بإغـالق مؤسسـات وجمعيات مقدسـية، كجمعية تطوع لأمل املقدسـية، والتي تم إغالقها يف شـهر أيار/
مايـو ملـدة )6( شـهور بنـاًء عـىل قـرار مـن وزير األمـن الداخيل اإلرسائيـيل، وكان قد تـم اقتحـام الجمعية وتفتيشـها ومصـادرة كل امللفات 

وأجهـزة الحاسـوب الخاصـة بعملهـا. كـام وجّددت تلـك القوات قـرار إغالق مكتب تلفزيون فلسـطني وحظر أنشـطته.

4.  مواصلة الحصار املشدد عى قطاع غزة 

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل تشــديد حصارهــا الــذي ينتهــك قواعــد القانــون الــدويل، وغــري اإلنســاين عــىل قطــاع غــزة، 

وتشــديد القيــود عــىل معابــره للعــام الرابــع عــرش عــىل التــوايل، ومواصلــة اســتخدامه كأحــد أدوات العقــاب الجامعــي لســكانه، وطالــت 

ــي  ــىل مواطن ــود املفروضــة ع ــاهم الحصــار والقي ــية. س ــم األساس ــم وحرياته ــكانه وحقوقه ــاة س ــب حي ــف جوان ــاره مختل ــه وآث نتائج

القطــاع، والتــي تزامنــت مــع ظهــور جائحــة كورونــا، يف تفاقــم األزمــات اإلنســانية وتدهــور األوضــاع اإلنســانية والصحية يف القطــاع، وميس 

هــذا الحصــار بشــكل صــارخ بجملــة حقــوق اإلنســان ملواطنــي القطــاع، وتســبب يف تزايــد معــدالت الفقــر والبطالــة لســكانه، وتدهــور 

مســتويات املعيشــة لهــم، وتفاقــم أوضاعهــم االجتامعيــة والضغوطــات التــي تلقــي بأعبائهــا عــىل حيــاة الســكان فيــه. كــام وهــّدد مــن 

ــني، واســتعداداتهم  ــن املصاب ــا م ــن يحتاجه ــم املســاعدة مل ــم يف تقدي ــام بواجباته ــة عــىل القي ــات املعني ــدرة القطــاع الصحــي والجه ق

ملواجهــة الجائحــة.

4.1 تداعيات الحصار عى الوضع الصحي

ــق  ــة. وتراف ــة الالزم ــة الصحي ــة والخدم ــي الرعاي ــا مــرىض قطــاع غــزة يف ســعيهم لتلق ــي تعــرض له ــاة الت تعــّددت أشــكال املعان

الحصــار املشــّدد عــىل القطــاع مــع تعطيــل حصولهــم عــىل التصاريــح الالزمــة للخــروج للعــالج واملامطلــه فيهــا البتــزاز املــرىض، مــا تســبب 

بتأخــر عالجهــم يف مستشــفيات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس. واســتمرت قــوات االحتــالل يف اعتقــال مــرىض عــىل معــرب بيــت حانــون 

»ايريــز«. وتســببت إجــراءات االحتــالل يف وفــاة )5( مــرىض ومرافقيهــم، وهــم طفــالن ومرافقــان وســيدة خــالل العــام 2020 وذلــك نظــراً 

لعــدم قدرتهــم عــىل الوصــول إىل املستشــفيات لتلقــي العــالج. وحتــى تاريــخ 2020/5/31 بلــغ عــدد الطلبــات املقدمــة للحصــول عــىل 

تصاريــح الســفر )4958( طلبــاً، متــت املوافقــة عــىل )3412( طلبــاً منهــا، ورفــض )457( طلبــاً، واملامطلــه يف الــرد عــىل )1089( طلبــاً، وهــو 

مــا يجســد حرمــان املــرىض مــن حقهــم يف الوصــول إىل املستشــفيات وتلقيهــم العــالج والرعايــة الصحيــة الالزمــة.19 

http://mezan.org :تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020«، عىل الصفحة اإللكرتونية«   .19
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ــا  ــة كورون ــع جائح ــن م ــام 2020 بالتزام ــالل الع ــه خ ــي ومرافق ــاع الصح ــاىن القط ــد ع ــزة فق ــاع غ ــة يف قط ــوزارة الصح ــا ل ووفق

مــن النقــص الحــاد يف االحتياجــات الطارئــة مــن األدويــة واألجهــزة واملســتلزمات الطبيــة، ومــواد الفحــص املخــربي واألجهــزة الخاصــة 

بتشــخيص املصابــني بالفــريوس، وأرسة العنايــة املكثفــة. وعانــت املرافــق الصحيــة مــن نقــص رشائــح فحــص الفــريوس، وغــرف العنايــة 

ــازاً للتنفــس االصطناعــي، كان  ــام ســوى )39( جه ــى منتصــف الع ــر يف القطــاع حت ــث مل يتوف ــزة التنفــس الصناعــي بحي ــزة وأجه املرك

)80-90%( منهــا رهــن االســتخدام، وهــو مــا مل يكــن كافيــاً ملــرىض القطــاع مقارنــة بعــدد ســكانه، وبخاصــة يف حــال تفــي الفــريوس 

بشــكل أوســع. ووصلــت نســبة العجــز إىل )60%( للتحاليــل الطبيــة، و)50%( مــن قامئــة األدويــة الرئيســية، و)45%( للمهــامت الطبيــة، 

عــدا عــن النقــص يف أطقــم الوقايــة املخصصــة لحاميــة الطواقــم الطبيــة واألدويــة الروريــة ملواجهــة الفــريوس. كــام أدى منــع ســلطات 

االحتــالل اإلرسائيليــة توريــد عــدد مــن األجهــزة الطبيــة الجديــدة، كاألجهــزة اإلشــعاعية الالزمــة لتشــخيص األورام الرسطانيــة، أو اســترياد 

قطــع غيــار لصيانــة وإصــالح األجهــزة الطبيــة، إىل عجــز املستشــفيات واملراكــز الطبيــة مــن التعامــل مــع مئــات الحــاالت املرضيــة. يُضــاف 

إىل ذلــك عــدم كفايــة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة والقــوى العاملــة فيهــا بالنســبة لعــدد الســكان، وهــو مــا أنــذر بخطــورة الوضــع.

ويف ظــل عــدم تحمــل ســلطات االحتــالل ملســؤولياتها، وازديــاد املخــاوف مــن انتشــار الفــريوس يف قطــاع غــزة، مثّلــت ترصيحــات 

نفتــايل بينــت، وزيــر الجيــش يف دولــة االحتــالل، بربــط إدخــال املســاعدات الطبيــة ملكافحــة الفــريوس يف القطــاع بامللــف الخــاص بجنــوده 

األرسى لــدى املقاومــة الفلســطينية فيــه، أي مبقايضــة ذلــك باســرتجاع الجنــود، انتهــاكاً صارخــاً اللتزامــات دولــة االحتــالل مبوجــب القانــون 

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.  

4.2  تداعيات الحصار عى الوضع االقتصادي 

للحصــار  نتيجــة  تدهــوره  القطــاع  يف  االقتصــادي  الوضــع  واصــل 

ــاة  ــي الحي ــف مناح ــريه مختل ــال تأث ــذي ط ــه، وال ــدد علي ــيل املش اإلرسائي

ــود  ــود جم ــن وج ــري م ــكل كب ــادي بش ــاع االقتص ــاىن القط ــاع. وع يف القط

اقتصــادي، وتراجــع يف مســتويات الدخــل والعمليــة اإلنتاجيــة، وقــدرت 

ــام  ــارشة نتيجــة للحصــار خــالل الع ــارشة وغــري املب خســائر قطــاع غــزة املب

2020 بنحــو مليــار ونصــف املليــار دوالر. وهــّدد كل مــن  الحصــار وجائحــة 

كورونــا األمــن الغــذايئ لحــوايل )70%( مــن األرس يف القطــاع، يف الوقــت الــذي 

ــاع  ــر، وارتف ــط الفق ــت خ ــكان تح ــن الس ــن )85%( م ــر م ــه أك ــش في يعي

ــة إىل مــا يقــارب مــن )60%(، فيــام أكــر مــن )350( ألــف  معــدالت البطال

ــة  ــا مــن تدهــور الحال عامــل عاطــل عــن العمــل، وفاقمــت جائحــة كورون

ــاع.20  ــي القط ــال ملواطن ــة أص ــانية املنهك اإلنس

ــة للصناعــة  ــواد الخــام الالزم ــع دخــول امل ــي تعمــل إىل )20%(، بســبب الحصــار ومن ــع الت ــاج يف املصان كــام تراجــع معــدل اإلنت

واالعتــداءات اإلرسائيليــة املتواصلــة والقيــود املفروضــة عــىل االســترياد والتصديــر وإدخــال املــواد الخــام الالزمــة للصناعــات، واإلجــراءات 

التعســفية عــىل املعابــر، فيــام تدهــور الوضــع االقتصــادي لعــامل املياومــة وأصحــاب املحــال التجاريــة والــورش23 وأثــر الحصــار عــىل 

قطــاع البنــاء بشــكل تجــاوز األربــاح املاديــة بشــكل مــّس آالف األرس املهجــرة بشــكل قــرسي، والذيــن ُهِدَمــت منازلهــم بشــكل كيل أو 

جــزيئ خــالل العدوانــات اإلرسائيليــة املتكــررة عــىل القطــاع، ومــا زالــوا ينتظــرون إعــادة إعامرهــا. 

بيان اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار يف قطاع غزه، 2020/12/24.   .20
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فقد  الفلسطيني  لإحصاء  املركزي  للجهاز  وفقاً 

الفلسطينية  األرض  يف  البطالة  نسبة  بلغت 

نسبة  انخفضت   .21)%26( حوايل  املحتلة 

املشاركة يف القوى العاملة يف عام 2020 لتصل 

2019؛  عام  يف   %44 مع  مقارنة   %41 إىل 

وانخفضت هذه النسبة يف قطاع غزة من %41 
يف العام 2019 اىل 35% خالل العام 2020. 22
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4.3 االعتداءات عى الصيادين

ــن الفلســطينيني يف  ــداء يف عــرض البحــر بحــق الصيادي ــة باقــرتاف )309( حــادث اعت ــة اإلرسائيلي ــالل والبحري ــوات االحت قامــت ق

قطــاع غــزة. غلــب عــىل االعتــداءات مالحقــة الصياديــن واعتقالهــم وإغــراق قــوارب الصيــد الخاصــة بهــم، وأعــامل إطــالق النــريان عليهــم، 

ومصــادرة معداتهــم وقــوارب الصيــد. أســفرت تلــك االعتــداءات عــن إصابــة )12( صيــاداً واعتقــال )10( صياديــن، ومصــادرة واحتجــاز )4( 
قــوارب صيــد، وإلحــاق أرضار مبعــدات الصيــد وتخريــب املراكــب يف )12( حادثــاً مختلفــاً.24

وكانــت ســلطات االحتــالل قــد قلصــت حــدود منطقــة الصيــد للصياديــن الفلســطينيني إىل )12( ميــالً بحريــاً عــىل ســاحل القطــاع، 

ــاحل  ــن الس ــاً م ــالً بحري ــرشون مي ــي ع ــلو ه ــات أوس ــا يف اتفاقي ــوص عليه ــا واملنص ــاق عليه ــم االتف ــي ت ــد الت ــافة الصي ــم أن مس رغ

الفلســطيني، وواصلــت خــالل العــام التالعــب مبســافات الصيــد وتقليصهــا. ووقعــت غالبيــة االعتــداءات عــىل الصياديــن ضمــن املســافات 

التــي تــم تقليصهــا واملســموح الصيــد بهــا وهــي حســب التطــورات انحــرصت يف )6 أميــال يف الشــامل و15 ميــاًل يف الجنــوب(.  ومــن 

جهــة اخــرى، ســاهم تقييــد مســاحة الصيــد يف بحــر غــزة واعتــداءات البحريــة اإلرسائيليــة ومالحقتهــا للصياديــن يف تدهــور األوضــاع 

االقتصاديــة واالجتامعيــة ملــا يقــارب مــن )4000( صيــاد و)1000( عامــل يف مجــال الصيــد.25 

4.4  االعتداءات والتوغات يف املناطق املقيدة الوصول براً

واصلــت قــوات االحتــالل االعتــداء عــىل املواطنــني الفلســطينيني يف املناطــق املحاذيــة للســياج الرشقــي والشــاميل الحــدودي للقطــاع 

ــه  ــات التوغــل يف أراضي ــداءات، تنوعــت مــا بــني عملي ــد عــن )903( اعت ــداءات مــا يزي ــغ عــدد تلــك االعت ــراً. وبل ــدة الوصــول ب واملقي

واســتهداف املزارعــني، حيــث نفــذت قــوات االحتــالل  )55( عمليــة توغــل يف مختلــف مناطــق القطــاع، وقامــت آليــات االحتــالل خاللهــا 

بتجريــف عــرشات الدومنــات مــن األرايض الزراعيــة التــي تكــرر تجريفهــا ســابقاً، و)612( عمليــة إطــالق للنــريان تجــاه املزارعــني واألرايض 

ــار وقصــف  ــار وقصــف تجــاه املواطنــني، و)25( عمليــة إطــالق ن ــام، و)50( عمليــة إطــالق ن الزراعيــة، و)39( اعتــداًء عــىل رعــاة األغن

ألراض خاليــة. هــدد تكــرار عمليــات التوغــل أمــن وأمــان املواطنــني يف املناطــق القريبــة مــن الرشيــط الحــدودي، وحــرم مئــات املزارعــني 

مــن حقهــم يف مزاولــة أعــامل الزراعــة وفالحــة أراضيهــم واالنتفــاع منهــا، خوفــاً مــن تعرضهــا لتجريفــات جديــدة وتكبدهــم للخســائر، 

مــا تســبب يف حرمــان تلــك العائــالت مــن كســب عيشــها باعتبــار األرض مصــدر الــرزق الرئيــس لهــا. ويقــارب مســاحة األرايض الزراعيــة 

املتــررة مــن تلــك االعتــداءات )3388597( م26.2 عــدا عــن شــن )331( غــارة جويــة.27 

كــام واســتهدفت قــوات االحتــالل األعيــان املدنيــة للفلســطينيني، وقامــت بقصــف املنــازل الســكنية بشــكل مبــارش هادفــة لتدمريهــا 

ــة املحاذيــة لهــا. وتــم تدمــري )24( منــزالً بشــكل جــزيئ، وبلــغ عــدد املنشــآت  ــازل واملنشــآت املدني موقعــة أرضاراً كبــرية فيهــا ويف املن

العامــة والتجاريــة والصناعيــة التــي تــررت )10( منشــآت، عــدا عــن مئــات املنــازل التــي أصيبــت بــأرضار خفيفــة كتحطــم نوافذهــا.

5.  انتهاكات الحق يف التعليم

ــة  ــق العملي ــة بح ــاكات اإلرسائيلي ــم لالنته ــة والتعلي ــة يف وزارة الرتبي ــة امليداني ــة للمتابع ــق اإلدارة العام ــد وتوثي ــالل رص ــن خ م

التعليميــة، فقــد مّســت اعتــداءات قــوات االحتــالل مــا ال يقــل عــن »233« مدرســة و»17776« طالبــاً وطالبــة و»1727« معلــامً ومعلمــة 

ــداءات مــا بــني اســتهداف األرواح بإطــالق النــريان، االعتقــال واالحتجــاز، الحرمــان مــن الوصــول  ــاً. وتنوعــت تلــك االعت وموظفــاً إداري

ــام وتعرضــت »29« مدرســة  ــة. ك ــات الحديدي ــارة والبواب ــرب الحواجــز العســكرية والطي ــرور ع ــة وامل ــن للمــدارس نتيجــة للمالحق اآلم

إىل اعتــداءات تنوعــت مــا بــني االقتحامــات وإطــالق الرصــاص الحــي واملطاطــي وقنابــل الغــاز، مــا تســبب بإلحــاق الخســائر املاديــة 

باملــدارس، وتعطيــل الــدوام ســواًء كان بشــكل كيل أو جــزيئ. كــام وتســلمت مــدارس أخــرى إخطــارات مطالبــة بالتوقــف عــن العمــل أو 

الهــدم بحــق أبنيتهــا.

http://mezan.org :تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق اإلنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020، عىل الصفحة اإللكرتونية   . 24

https://www.pchrgaza.org :25.    رصد وتوثيق املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، عىل املوقع اإللكرتوين للمركز

http://mezan.org :26.   تقرير إحصايئ حول انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل لقواعد القانون الدويل اإلنساين ومبادىء حقوق االنسان يف قطاع غزة  خالل العام 2020، عىل الصفحة االلكرتونية

27.    »حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.
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وخــالل العــام استشــهد اثنــان مــن الطلبــة، وتعــرض عــدد مــن الطلبــة واملعلمــني لالعتقــاالت التعســفية، حيــث بلــغ عــدد الطلبــة 

واملعلمــني واإلداريــني املعتقلــني حــوايل )118( طالبــاً و)20( معلــامً وموظفــاً إداريــاً. وبلــغ عــدد الجرحــى واملصابــني برصــاص االحتــالل 

وقنابــل الغــاز مــن الطلبــة حــوايل )539( مصابــاً مــا بــني إصابــة بالرصــاص الحــي أو املطاطــي أو الدمــدم أو التوتــو، أو جــراء االختنــاق 

مــن الغــاز املســيل للدمــوع، أو اإلصابــة بالرضــوض والكســور بســبب الدهــس أو الــرب، عــدا عــن الخــوف والهلــع بســبب االقتحامــات 

وتهديــدات جيــش االحتــالل واملســتوطنني للطلبــة، يف الوقــت الــذي بلــغ فيــه عــدد الجرحــى مــن املعلمــني واملوظفــني اإلداريــني )63( 

اصابــة.28 

كــام وتعرضــت »29« مدرســة إىل اعتــداءات مختلفــة مــن قبــل جنــود االحتــالل، ومنهــا قيــام الجنــود بإطــالق قنابــل الغــاز املســيلة 

للدمــوع، والقنابــل الصوتيــة، والرصــاص باتجــاه ســاحات املــدارس والغــرف الصفيــة، واالعتــداء بالــرب املــربح عــىل املعلمــني والطلبــة، 

واقتحــام ســاحات املــدارس، والتهديــد بإغالقهــا، وقــد أدى اقتحــام املــدارس إىل هــدر »386« حصــة تعليميــة.

ــدد  ــغ ع ــد بل ــالل التعســفية، فق ــاً نظــراً إلجــراءات ومامرســات االحت ــاً أو كلي ــدوام جزئي ــا ال ــي تعطــل فيه ــدارس الت ــن امل ــا ع أم

املــدارس التــي تعطــل فيهــا الــدوام جزئيــاً »18« مدرســة بواقــع »36« اعتــداًء، تأثــر بهــا حــوايل )4845( طالبــاً وطالبــة و)427( معلــامً 

ومعلمــًة وموظفــاً إداريــاً، وأســفرت تلــك االجــراءات مجتمعــة عــن هــدر حــوايل »542« حصــة تعليميــة. أمــا تلــك املــدارس التــي تــم 

تعطيــل الــدوام فيهــا بشــكل كيل نتيجــة لذلــك، فقــد بلــغ حــوايل »15« مدرســة بواقــع »20« يومــاً تعليميــاً وأثــرت عــىل )3812( طالبــاً 

ــام تســليم )7(  ــم خــالل الع ــام وت ــة. ك ــا أســفر عــن هــدر »774« حصــة تعليمي ــا، م ــاً إداري ــامً ومعلمــة وموظف ــة و)362( معل وطالب

إخطــارات بوقــف البنــاء وأوامــر بالهــدم وإزالــة البنــاء لـــ )7( مــدارس مختلفــة، وتــم تنفيــذ هــدم أساســاٍت ملدرســتني.

تســببت انتهــاكات االحتــالل للحــق يف التعليــم وإجراءاتــه املتمثلــة باالغالقــات بأوامــر عســكرية وإعاقــة مــرور الطلبــة واملعلمــني 

مــن خــالل الحواجــز العســكرية وبوابــات الجــدار، واالعتــداء عــىل املــدارس والطلبــة إىل الهــدر التعليمــي، وتســببت يف إهــدار مــا ال يقــل 
عــن »1316« حصــة تعليميــة.29

جدول رقم )1(:  انتهاكات االحتال للحق يف التعليم

  توزيع االنتهاكات املرصودة بحق العملية التعليمية خال العام 2020 يف محافظات الضفة الغربية

الهدر التعليميعدد املعلمني واإلدارينيعدد الطلبةعدد املدارسنوع االنتهاك

--22الشهداء

-3153963الجرحى

-35239192االحتجاز

-7311820االعتقال

-297519551االعتداء عى املدارس

-2440656منع الوصول اآلمن

153812362774التعطيل الكيل

184845427542التعطيل الجزيئ

-729756إخطارات هدم

2331777617271316املجموع الكيل

28.   »التقرير السنوي لالنتهاكات اإلرسائيلية املرصودة بحق العملية التعليمية للعام 2020، اإلدارة العامة للمتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم، آذار/مارس 2021.

29.   املرجع السابق.
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رسم بياين رقم )1(: انتهاكات االحتال للحق يف التعليم 

 6.  انتهاكات الحق يف السكن، وسياسة التهجري القرسي

نفــذت ســلطات االحتــالل خــالل العــام )869( عمليــة هــدم بحــق املنــازل واملنشــآت الفلســطينية مقابــل )686( عمليــة هــدم يف 

العــام 2019، وشــّكل الهــدم يف محافظتــي القــدس والخليــل وطوبــاس مــا يزيــد عــن )65%( مــن مجمــل عمليــات الهــدم يف محافظــات 

الضفــة الغربيــة مجتمعــة30. كــام وهدمــت ســلطات االحتــالل ســتة بيــوت لعائــالت أرسى فلســطينيني اتهمــوا بتنفيــذ عمليــات ضدهــا 

يف كل مــن بريزيــت، كوبــر، رام هللا، روجيــب، يعبــد، وجنــني31. ومــن مجمــوع مــا تــم هدمــه بلــغ عــدد املنــازل املهدومــه )248( منــزاًل، 

هــدم )242( منــزالً منهــا بحجــة عــدم الرتخيــص. يقــع )169( منــزاًل منهــا يف املناطــق املصنفــة »ج«32.

اســتخدمت ســلطات االحتــالل األمــر العســكري رقــم )1797( لتنفيــذ وتربيــر عمليــات الهــدم بحجــة البنــاء غــري املرخــص والهــدم 

بحجــة االعتــداء عــىل مناطــق أثريــة33.

أدى الهــدم إىل تهجــري مــا يقــارب )941( فلســطينياً منهــم )462( امــرأة وفتــاة، و)442( طفــالً، و)267( طالــب مدرســة، باإلضافــة إىل 

)124( مــن الالجئــني املهجريــن منــذ العــام 1948.

ــالل.  ــح ســلطات االحت ــا تحكــم لصال ــاً م ــي غالب ــا، والت ــة العلي ومل يســمح للفلســطينيني بالتقــدم بالتامســات للمحكمــة اإلرسائيلي

ــدت ســلطات االحتــالل مــن قــدرة  الفلســطينيني عــىل التوجــه لهــا ضــد سياســات هــدم املنــازل والتهجــري. وجــاء التقييــد بطــرح  وقيّ

ــرارات  ــا ضــد ق ــم التامســات للمحكمــة العلي ــن مــن تقدي ــة أو أي جهــة مــن غــري املترري ــع املؤسســات الحقوقي ــون مين مــرشوع قان

ــة  ــك املحكم ــتخدام تل ــن اس ــطينيني م ــع الفلس ــالل إىل من ــلطات االحت ــاعي س ــار مس ــك يف إط ــن، وذل ــن املترري ــة ع ــمية بالنياب رس

ــا. ــام سياســاتها التعســفية ومامرســات قواته ــوف أم للوق

وباإلضافــة إىل املنــازل شــملت املنشــآت املهدومــة منشــآت خاصــة بامليــاه والــرصف الصحــي ومنشــآت زراعيــة وغريهــا، مــا قــّوض 

مــن إمكانيــة وصــول الكثرييــن إىل كســب عيشــهم وحصولهــم عــىل الخدمــات. وكان )50( مبنــى ممــن جــرى هدمهــا قــد تــم منحهــا 

ــاهم يف  ــة، وس ــة واملهمش ــات الضعيف ــىل الفئ ــلبية ع ــاته الس ــاين انعكاس ــذه املب ــري ه ــانية،34 وكان لتدم ــاعدات إنس ــطينيني كمس للفلس

تعطيــل إجــراءات الطــوارئ.

التقرير السنوي لهيئة شؤون الجدار واالستيطان حول »أبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة، آذار/مارس 2021.     .30

»حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.   .31

تقرير مؤسسة الحق امليداين حول انتهاكات حقوق اإلنسان لعام 2020، 8 شباط/فرباير 2021.   .32

»حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.   .33

34.   بيان صادر عن املنسق اإلنساين يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية )اوتشا(، 2020/9/10.
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) Qب#اني رق Qفي ال:1رس çTان:هاكات االح:الل لل :(Q#عل 

  
 

6. "m%في ال çT8 الق%58 ، وس#اسة ان:هاكات ال#Iال:ه 

) ع4ل#ة ه6م ÑPG ال4-ازل وال4-8آت الفل^X#-#ة مقابل 869نفòت سلXات االح$الل خالل العام (

ل اله6م في مPاف¢$ي الق6س والdل#ل وÄ<1اس ما ی6Lk عC ، وشFّ 2019) ع4ل#ة ه6م في العام 686(

4Jا وه6مQ سلXات  30مPاف¢ات الqفة الغ*Ä#ة مR$4عة.مC م4Rل ع4ل#ات اله6م في  )65%(

 ،*Ä<J ،QLب#*ز Cل مJ ع4ل#ات ض6ها في ò#اته4>ا ب$-ف C##-#X^فل Ü*االح$الل س$ة ب#>ت لعائالت أس

.C#-6، وجMعi ،ü#ه6مه بلغ ع6د ال4-ازل ال4ه6ومه   31رام هللا، روج T4>ع ما تRم Cًال،  )248(ومk-م

  32."في ال4-اÑ1 ال34-فة "جم-ها م-kًال  )169(iقع  ع6م ال$*خ#Æ.م-ها RPGة  م-kالً  )242(ه6م 

) ل$-ف#ò وتL*M* ع4ل#ات اله6م RPGة الM-اء 1797الع^F*2 رقT (م* ألااس$6dمQ سلXات االح$الل 

 Ñ1ة االع$6اء على م-اRPG واله6م Æةأغ#* ال4*خL*33.ث  

 )267(، و1فالً  )442(ام*أة وف$اة، و )462(م-هT  فل^X#-#اً  )941(أدÜ اله6م إلى تهR#* ما iقارب  

 .1948مC الالجC#ë ال4هCL*R م-ò العام  )124( لىإضافة Gاإل1الü م6رسة، 

ا تTFP ل3الح م ولi T^4ح للفل^G C##-#Xال$ق6م Gال$4اسات لل4FP4ة اإلس*ائ#ل#ة العل#ا، وال$ي غالMاً 

اسات ه6م ض6 س# لى ال$>جه لها6ت سلXات االح$الل مC ق6رة  الفل^C##-#X عوق#ّ  .سلXات االح$الل
																																																													

    .2021آذار/مارس  المحتلة، الفلسطینیة األرض في اإلسرائیلیة االنتھاكات أبرز" حول واالستیطان الجدار شؤون لھیئة السنوي التقریر 30
صادر عن مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثیق التابع لمنظمة التحریر "، تقریر 2020"حصاد انتھاكات االحتالل في األراضي الفلسطینیة المحتلة خالل العام   31

 .4/1/2021الفلسطینیة، 
 .2021شباط/فبرایر  8، 2020تقریر مؤسسة الحق المیداني حول انتھاكات حقوق اإلنسان لعام  32
ر صادر عن مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثیق التابع لمنظمة التحریر "، تقری2020"حصاد انتھاكات االحتالل في األراضي الفلسطینیة المحتلة خالل العام  33

  .4/1/2021الفلسطینیة، 

47 2 2272 178 138
974

295 602

8364

3071

1316

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2018 2019 2020

عدد الشھداء  عدد المعتقاین عدد الجرحى اھدار الحصص

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

28



قامــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل خــالل العــام بهــدم مــا يقــارب مــن )450( مســكناً ومنشــأة يف القــدس املحتلــة، يف الوقــت 

الــذي كان مــن املفــرتض  فيــه التــزام املواطنــني بيوتهــم بســبب جائحــة كورونــا.35 مــن مجمــل عمليــات الهــدم كان )180( بيتــاً ومنشــأة 

منهــا داخــل أحيــاء مدينــة القــدس املحتلــة، وتوزعــت يف بلــدات ســلوان، وجبــل املكــرب، وصــور باهــر، وشــعفاط، والعيســوية، وبيــت 

صفافــا، وأم طوبــا، والطــور، وواد الجــوز، والشــيخ جــراح. ومنهــا تــم تنفيــذ )89( عمليــة هــدم ذايت، حيــث اضطــر أصحابهــا إىل هــدم 
بيوتهــم ومنشــآتهم بأيديهــم تجنبــاً لدفــع غرامــات ماليــة باهظــة لدولــة االحتــالل.36

وكانــت سياســات االحتــالل قــد حــارصت عمليــات البناء الفلســطيني وبخاصة يف القــدس، حيث أجــرب الكثريون عىل البنــاء بال ترخيص 

 أو الهــرب ملحافظــات الضفــة الغربيــة، حتــى بلغــت حاجة املقدســيني وحدهــم لحــوايل )25( ألف وحدة ســكنية لتغطية حاجتهم املاســة37 

واملستجيبة لحاالت التطور الطبيعي للنمو السكاين. 

7.  االعتداء عى الحريات واألماكن الدينية وعرقلة مامرسة الشعائر الدينية

ــام الجمعــة  ــادة بأمــن وأمــان وعــىل األخــص أي ــة العب واصلــت ســلطات االحتــالل خــالل العــام انتهــاك حــق الفلســطينيني بحري

وخــالل شــهر رمضــان بالنســبة للمواطنــني املســلمني، ويف املناســبات واألعيــاد الدينيــة بالنســبة للمواطنــني املســيحيني، وتــم تقييــد حركــة 

ــرض  ــز العســكرية، وف ــىل الحواج ــالل التعســفية، واإلذالل ع ــرض ملامرســات االحت ــادة، والتع ــن العب ــم ألماك ــة وصوله ــني وعرقل املواطن

غرامــات باهظــة بحقهــم، وتعــرض البعــض لإبعــاد واالعتقــال. وقامــت ســلطات االحتــالل مبنــع أعــامل الرتميــم يف العديــد مــن املســاجد، 

والحقــت قواتــه املصلــني واعتــدت عليهــم. 

ــدة  ــى يف البل ــجد األق ــام املس ــم اقتح ــى: ت ــجد األق ــى املس ــداءات ع 7.1 اعت

ــا  ــة أكــر مــن )255( مــرة خــالل العــام، مبشــاركة م ــة القــدس املحتل القدميــة مــن مدين

ــرات  ــة وعنــارص مــن مخاب ــة معاهــد ديني ال يقــل عــن )18,000( مــن املســتوطنني وطلب

ورشطــة االحتــالل، وعلــامء آثــار، وضبــاط وجنــود. كــام تــم إصــدار أكــر مــن )300( قــرار 

بإبعــاد أشــخاص عــن املســجد األقــى، مــن بينهــم رئيــس الهيئــة االســالمية العليــا الشــيخ 

عكرمــة صــربي، ونائــب مديــر أوقــاف القــدس الشــيخ ناجــح بكــريات، ورئيــس لجنــة رعايــة 

املقابــر اإلســالمية باألوقــاف اإلســالمية، والدكتــور إســامعيل نواهضــة خطيــب املســجد األقــى. وتــم اعتقــال مديــر اإلعــامر يف املســجد 

األقــى بســام الحــالق، وتــم إبعــاد واعتقــال العــرشات مــن الحــراس واملواطنــني واملرابطــني واملرابطــات وعــدد مــن موظفــي األوقــاف 

اإلســالمية ومنعهــم مــن مامرســة الصــالة فيــه بحريــة.38  

7.2 اعتــداءات عــى املســاجد: يف إطــار االعتــداء عــىل املســاجد أقــدم مســتوطنون عــىل إحــراق مســجد البدريــة القديــم يف بلــدة 

رشفــات يف القــدس، وأتــت النــريان عــىل أجــزاء كبــرية منــه، وكذلــك تــم إحــراق مرافــق مســجد الــرب واإلحســان يف البــرية وخــط عبــارات 

عنرصيــة عــىل جدرانــه. ويف بيــت أُمــر مبحافظــة الخليــل تــم اســتهداف مســجد الصمــود وتــم إطــالق عــرشات قنابــل الغــاز، وأصيــب 

عــرشات املواطنــني واملصلــني عــىل إثرهــا باالختنــاق. وأغلــق مســتوطنون طريقــا فرعيــة تــؤدي إىل مســجد الــراس بالخليــل وحطمــوا خــط 

ميــاه واصــل اليــه. ويف مســافر يطــا، أخطــر االحتــالل بوقــف العمــل يف وحــدة صحيــة تابعــة ملســجد قريــة الدقيقــة. ويف جنــني اقتحــم 

عــرشات املســتوطنني منطقــة ترســال »تــرس هللا« بالقــرب مــن قريــة صانــور، التــي ســبق وأقيمــت عليهــا مســتوطنة وتــم إخالؤهــا، وتضــم 

مســجداً دمــره االحتــالل ومواقــع أثريــة. ومــارس املســتوطنون طقوســاً تلموديــة ورددوا هتافــات عنرصيــة معاديــة للعــرب واملســلمني يف 

العديــد مــن البلــدات والقــرى الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة. ويف محافظــة طوبــاس، أخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف العمــل يف مســجد 

قيــد اإلنشــاء يف قريــة كــردال، أقــى شــامل األغــوار.

بيان صادر عن مركز أبحاث األرايض التابع لجمعية الدراسات العربية مبناسبة اليوم العاملي للأموى والسكن، 2020/10/4.   .35

»حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.   .36

بيان صادر عن مركز أبحاث االرايض التابع لجمعية الدراسات العربية مبناسبة اليوم العاملي للأموى والسكن، 2020/10/4.   .37

38.   تقرير اإلدارة العامة لإعالم والعالقات العامة يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية، كانون الثاين/يناير 2021.

النريان  بإرضام  مستوطن  قام 

منطقة  يف  الجثامنية  بالكنيسة 

باب  من  بالقرب  قدرون  وادي 

األسباط يف القدس.  
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7.3 االعتــداء عــى الكنائسأقــدم أحــد املســتوطنني بتاريــخ 2020/12/4 عــىل محاولــة إرضام النــار يف كنيســة الجثامنيــة، يف مدينــة 

القــدس الرشقيــة املحتلــة. وذكــر شــهود عيــان أن مســتوطناً يف الخمســينيات مــن عمــره اقتحــم الكنيســة، وســكب وقــوداً عــىل عــدد مــن 

املقاعــد الخشــبية محــاوالً إرضام النــار يف الكنســية، إال أن حارســني فيهــا، وعــدد مــن ســكان املدينــة قامــوا بإطفــاء الحريــق، وطــاردوا 

املســتوطن، وأمســكوا بــه، قبــل أن تصــل الرشطــة اإلرسائيليــة. وذكــرت رشطــة االحتــالل أنهــا ألقــت القبــض عــىل مســتوطن إرسائيــيل 

بعــد محاولتــه إحــراق الكنيســة.

7.4 االعتــداءات عــى املقابــر االســامية: قامــت رشطــة االحتــالل يف إطــار اســتهدافها املتكــرر ملقــربة بــاب الرحمــة؛ بإعاقــة عمــل 

املتطوعــني مــن القــدس خــالل قيامهــم بتنظيــف املقــربة املالصقــة للســور الرشقــي للمســجد األقــى، والتدقيــق يف هويــات املتطوعــني 

ــور  ــاً بطمــس القب ــد. وإمعان ــات والتهوي ــداءات والحفري ــاب الرحمــة مــن االعت ــف، ومل تســلم مقــربة ب ــات التنظي ــوا بعملي ــن قام الذي

اإلســالمية، هدمــت بلديــة االحتــالل درجــاً قــرب املقــربة اليوســفية يصــل إىل بــاب األســباط والــرشوع مبســح أرايض املقــربة ووضــع عالمــات 

يف املــكان، باإلضافــة إىل مواصلــة العمــل بسياســة اإلبعــاد واالعتقــال لحــراس املقــربة. 

وقــام مســتوطنون تســللوا مــن مســتوطنة )حومــش( املخــالة بتحطيــم شــواهد قبــور يف قريــة برقــة، شــامل غــريب مدينــة نابلــس، 

بعــد أن تســللوا إىل منطقــة القبيبــات يف القريــة. وواصلــت آليــات االحتــالل أعــامل الحفــر املالصقــة لســور مقــربة مأمــن هللا اإلســالمية 

التاريخيــة يف القــدس املحتلــة. كــام وأصــدرت ســلطات االحتــالل قــراراً يقــي مبصــادرة قطعــة أرض تتجــاوز مســاحتها أكــر مــن دونــم 

ونصــف يف حــي وادي الربابــة يف بلــدة ســلوان، الســتخدامها« مقــربة لليهــود«.

اقتحام مصى باب الرحمة

اقتحمــت قــوات االحتــالل مصــىل بــاب الرحمــة عــدة مــرات، واعتــدت عــىل املصلــني فيــه واعتقلــت عــدداً منهــم مــن 

املصــىل أو مــن محيطــه واقتادهــم إىل التحقيــق. وأطلقــت جامعــة »طــالب ألجــل الهيــكل« اإلرسائيليــة حملــة لتهويــد 

املســجد األقــى تحــت عنــوان »جبــل الهيــكل بأيدينــا«، هدفــت إىل جمــع أكــرب عــدد مــن املؤيديــن وجمــع تربعــات 

ماليــة لدعــم برامــج وطباعــة املنشــورات والربوشــورات وتوزيــع الكتيبــات عــىل املقتحمــني، ونــرش األفــكار التهويديــة 

لأقــى، باإلضافــة إىل املطالبــة بتحويــل مصــىل بــاب الرحمــة إىل كنيــس يهــودي

كــام وحرّكــت ســلطات االحتــالل مطلــع العــام دعــوى قضائيــة طالبــت فيهــا باســتصدار أمــر بتجديــد إغــالق مصــىل بــاب الرحمــة، 

ويف شــهر متــوز )يوليــو( أصــدرت محكمــة االحتــالل قــراراً يقــي بإغــالق مصــىل بــاب الرحمــة داخــل املســجد األقــى، ووجهــت مديريــة 

رشطــة االحتــالل كتابــاً إىل دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس، إلبالغهــا بقــرار املحكمــة.

7.5 املامرســات التعســفية بحــق الحــرم االبراهيمــي: تعــرض الحــرم اإلبراهيمــي يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل لإغــالق 

ملــدة )77( يومــاً، وتــم منــع رفــع األذان فيــه )599( وقتــا، وتــم تركيــب كشــافات ضوئيــة عــىل مدخــل الحــرم بعدمــا منعــت األوقــاف 

ــن بالقــرب مــن الحاجــز  ــاع مرتي ــد عــىل ارتف ــب حاجــز مــن الحدي ــدم مســتوطنون عــىل تركي ــك. كــام وأق ــام بذل اإلســالمية مــن القي

العســكري القريــب مــن الحــرم، وتفريــغ مبنــى االســرتاحة بالكامــل، وإزالــة املظلــة املوجــودة يف منطقــة الصحــن يف املنطقــة املســيطر 

عليهــا واســتبدالها بأخــرى. وواصلــت قــوات االحتــالل منــع أعــامل الرتميــم يف الحــرم، كــام ومنعــت موظفــي لجنــة اإلعــامر مــن الدخــول 

عــرب كافــة الحواجــز العســكرية املؤديــة إليــه. وقــام مســتوطنون برسقــة )7( ســامعات مــن الحــرم اإلبراهيمــي.

وشــهد املســجد اقتحــام العــرشات مــن قــوات االحتــالل، وقامــت اللجنــة الخاصــة باألمــن والخارجيــة يف)الكنيســت(، بعقــد جلســة 

حــول تحديــد موعــد تنفيــذ مشــاريع توســعية بالحــرم اإلبراهيمــي، وصــادق االحتــالل عــىل إقامــة مصعــد فيــه، ونصبــت قــوات االحتــالل 

خيامــا كبــرية يف ملعــب املدرســة اإلبراهيميــة، وقــام كل مــن رئيــس حكومــة دولــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو، ووزيــر جيــش االحتــالل 

ــدة القدميــة مــن ســاعات  ــط الحــرم والبل ــل محي ــالل بتحوي ــا قامــت قــوات االحت ــايل بينــت باقتحــام املســجد اإلبراهيمــي، بعدم نيفت

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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الظهــرية إىل ثكنــة عســكرية، وبالتشــديد عــىل دخــول وخــروج املصلــني إىل الحــرم ووضــع الحواجــز واملكعبــات اإلســمنتية عــىل الطرقــات 

املؤديــة إليــه. 

ــرم  ــىل أرايض الح ــتيالء ع ــي باالس ــرار يق ــىل ق ــالل ع ــة االحت ــايئ لحكوم ــار القض ــادق املستش ــيطرة ص ــد والس ــا يف التهوي وإمعان

ــع  ــل ملن ــة الخلي ــه بلدي ــالل التامســاً تقدمــت ب ــة االحت ــة واالســتيطانية. ورفضــت محكم ــا يف املشــاريع التهويدي اإلبراهيمــي وتوظيفه

املســتوطنني مــن إقامــة مصعــد كهربــايئ يف الحــرم، إال أن املحكمــة قامــت مبنــح الصالحيــات بذلــك ملجلــس التخطيــط األعــىل اإلرسائيــيل، 

يف خطــوة نحــو التهويــد والســيطرة الكليــة، وإحــالل الطابــع اليهــودي الكامــل عليهــا. 

8.  السياسات االستيطانية التوسعية واعتداءات املستوطنني

ــة، وقامــت باالســتيالء عــىل  ــات مصــادرة األرايض ألغــراض التوســع االســتيطاين يف الضفــة الغربي ــالل عملي واصلــت ســلطات االحت

مــا يقــارب مــن )8830( دومنــاً مــن أرايض املواطنــني الفلســطينيني، كــام أعلنــت مــن جهــة أخــرى عــن االســتيالء عــىل )11200( دونــم 

لصالــح ثــالث محميــات طبيعيــة يف األغــوار. كــام واســتولت  عــىل القلعتــني األثريتــني »ديــر ســمعان وديــر قلعــة« الواقعتــني شــامل غــرب 

بلــدة كفــر الديــك  ورشق ديــر بلــوط يف محافظــة ســلفيت، ويعــود تاريخهــام إىل القــرن الرابــع امليــالدي وذلــك  لصالــح ســلطة اآلثــار 

اإلرسائيليــة. وتــم متديــد رسيــان األوامــر العســكرية القاضيــة مبصــادرة األرايض الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع شــامل بلــدة حبلــة 

يف محافظــة قلقيليــة ألغــراض أمنيــة. 

وقــام »نفتــايل بينيــت« وزيــر الجيــش اإلرسائيــيل الســابق بإصــدار قــرار يقــي مبصــادرة )1100( دونــم مــن أرايض محافظــة بيــت 

لحــم تقــع عــىل أطــراف مســتوطنة »افــرات« يف مجمــع »غــوش عتصيــون« االســتيطاين. وبحجــة أغــراض أمنيــة، أصــدر جيــش االحتــالل 

ــل يتضمــن نحــو)3807( دومنــات. كــام وقامــت  ــة الخلي ــب مدين ــاً يف قل ــد عــىل )17( موقع ــراً عســكرياً يقي مبصــادرة ووضــع الي أم

ــم،  ــت لح ــة بي ــس رشق مدين ــل الفريدي ــة جب ــون يف منطق ــجار الزيت ــة بأش ــم مزروع ــىل )700(  دون ــيطرة ع ــالل بالس ــلطات االحت س

وأحاطتهــا بأســالك شــائكة. ويف الســياق نفســه أنتهــت ســلطات االحتــالل مــن إجــراءات تســجيل )525( دومنــاً مــن أرايض بلــدة نحالــني، 

غــرب مدينــة بيــت لحــم بهــدف البنــاء يف تجمــع »غــوش عتصيــون« االســتيطاين بعــد أن رفضــت محاكــم االحتــالل األوراق املقدمــة مــن 

قبــل الفلســطينيني عــىل مــدار ســنوات، وبحجــة األغــراض العســكرية تــم االســتيالء عــىل )327( دومنــاً مــن أرايض قريــة كيســان، رشق 
مدينــة بيــت لحــم.39

ــون  ــالع آالف أشــجار الزيت ــة الزراعية واقت ــة الغربي ــن أرايض الضف ــم م ــد عــن )1500( دون ــا يزي ــالل بجــرف م وقامــت ســلطات االحت

واللوزيــات منها. كــام قامــت باإلخطــار عــن اســتيالئها عىل نحــو )1400( دونــم يف الضفــة الغربيــة، تشــمل أرايض بلــدات وقــرى الجبعــة 

وشــوفة وياســوف ورافــات ومنطقــة املعرجــات شــامل غــريب مدينــة أريحــا، باإلضافــة إىل أراٍض مــن قــرى مادمــا وبوريــن وعصــرية القبليــة 
جنــوب مدينــة نابلــس.40

ــدة يف مســتوطنة »عطــروت« املقامــة  ــاء )9000( وحــدة ســكنية اســتيطانية جدي ــالل عــىل مخطــط لبن وصادقــت ســلطات االحت

شــامل مدينــة القــدس عــىل أرايض مطــار قلنديــا. وتــم طــرح عطــاء لبنــاء )1257( وحــدة اســتيطانية جديــدة يف مســتوطنة »جفعــات 

همتــوس« جنــوب مدينــة القــدس. وصادقــت بلديــة االحتــالل يف القــدس املحتلــة عــىل مخطــط لبنــاء )8300( وحــدة ســكنية اســتيطانية 

ــوب  ــد اىل جن ــا واملالحــة والبقعــة، ومتت ــدات كل مــن بيــت صفاف ــك عــىل أرايض بل ــدة ألغــراض الســكن والصناعــة والتجــارة وذل جدي

مدينــة القــدس حتــى قريــة الولجــه. وهــدف املخطــط إىل تغيــري حــدود مدينــة القــدس املحتلــة وشــطب الخــط األخــر مــا بــني القــدس 
الرشقيــة والغربيــة، وســيبدأ تنفيــذه بدايــة العــام 41.2021

»حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.   .39
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ــدة،  ــتيطانية جدي ــدة اس ــل )3500( وح ــن أص ــرى، وم ــة أخ ــن جه م

)E1( ــا يف منطقــة ــيل بنيامــني نتنياهــو ببنائه ــوزراء اإلرسائي أوعــز رئيــس ال

ــاء )1000( وحــدة ســكنية اســتيطانية  ــالل عــىل بن صادقــت ســلطات االحت

جديــدة يف املنطقــة املذكــورة والتــي تفصــل مــا بــني جنــوب ووســط وشــامل 

الضفــة الغربيــة، وتقــع عــىل أرايض كل مــن عناتــا والطــور والعيزريــة وأبــو 

ــالل عــىل مخطــط إلقامــة حــي اســتيطاين  ديــس. وصادقــت ســلطات االحت

جديــد يتضمــن بنــاء )450( وحــدة ســكنية اســتيطانية قــرب املدخــل الغــريب 

ــايئ  ــت بشــكل نه ــة القــدس. كــام وصادق ــوب مدين ــدة صــور باهــر جن لبل

عــىل إنشــاء )6500( وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 

القــدس خــالل العــام 2020. كــام وتــم إيــداع مخططــات لبنــاء )12( ألــف 

وحــدة ســكنية جديــدة يتــم العمــل يف إجــراءات تنفيذهــا.    

هــذا وتــم إقــرار مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة بشــق وتوســيع طرق 

 التفافية يف الضفة الغربية مبا فيها القدس املحتلة وذلك عىل حســاب أرايض املواطنني الفلســطينيني. وتم اإلعالن عن نية ســلطات االحتالل 

إقامــة منطقــة صناعيــة جديــدة جنــوب مدينــة طولكــرم عــىل مســاحة تقــدر بحــوايل )800( دونــم ســيتم االســتيالء عليهــا مــن أرايض 

املواطنــني، وهــو مــا سيســاهم يف تشــكيل حــزام اســتيطاين صناعــي ميتــد مــن منطقــة الطيبــة يف داخــل الخــط األخــر إىل مســتوطنة 
»ايفنــي حيفتــس« املقامــة عــىل أرايض مدينــة طولكــرم.42

ــني، أو  ــاريع قوان ــرتاح مش ــام 2020 اق ــهد الع ــطينيني ش ــق الفلس ــري بح ــدم والتهج ــامل اله ــه أع ــدت في ــذي تصاع ــت ال ويف الوق

املصادقــة عــىل قوانــني وترشيعــات تدعــو إىل ضــم أجــزاء أو كل أرايض الضفــة الغربيــة، لرشعنــة املســتوطنات واملنشــآت القامئــة عليهــا.

9.  اعتداءات املستوطنني

تصاعــدت اعتــداءات املســتوطنني بحــق املواطنــني الفلســطينيني وممتلكاتهــم، وبلغــت تلــك االعتــداءات مــا ال يقــل عــن )1090( 

اعتــداًء، بزيــادة بلغــت )9%( عــن العــام 2019. وقعــت غالبيــة تلــك االعتــداءات )49%( منهــا يف محافظتــي نابلــس والخليــل، وتســببت 

يف إصابــة )185( فلســطينياً بجــراح مختلفــة، ومتــت غالبيــة االعتــداءات تحــت حاميــة جيــش االحتــالل.

تعــددت أشــكال تلــك االعتــداءات مــا بــني عمليــات الدهس التــي وصلــت إىل )21( عمليــة دهــس، و)26( عملية إطالق للنــريان تجاه 

الفلســطينيني، وحــرق وتدمــري وتعطيــل )350( ســيارة للمواطنــني الفلســطينيني، وإقتالع وتدمري وحرق لأشــجار حيث تم إقتــالع وتدمري ما 

يقــارب )8925( مــن أشــجار الزيتــون واللوزيــات، ومحاوالت إلقامة )18( بؤرة اســتيطانية جديــدة، و)8( محاوالت اختطــاف، و)47( عملية 

تجريــف إلرايض املواطنــني شــملت تجريــف نحــو )1500( دونــم. باالضافة إىل قتــل ورسقة ما يقارب )445( رأســاً من املاشــية. وتركزت تلك 
 االعتــداءات يف محافظــات نابلــس والخليــل ورام هللا والبــرية والقدس وبيت لحم وســلفيت وطوباس واألغوار الشــاملية وجنني عىل التوايل.43

ــازل   ومتثلــت االعتــداءات باقتحــام البلــدات والقــرى الفلســطينية، والتهديــد مــن خــالل خــط الشــعارات العنرصيــة عــىل جــدران املن

والســيارات،  وإتــالف إطاراتهــا،  وإلقــاء الحجــارة عــىل املــارة واملنــازل، مــا أســفر عــن إصابــة عــرشات املواطنــني الفلســطينيني بجــراح، 

ــون،  ــداء عليهــم خــالل موســم قطــف الزيت ــة، ومضايقتهــم، واالعت ــع الفلســطينيني مــن الوصــول إىل أراضيهــم الزراعي ــة إىل من باإلضاف

ــني.   ــا، واالســتيالء عــىل أرايض املواطن ــل أو رسقته ومحــاوالت قطــع األشــجار وحــرق املحاصي

حصاد انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة خالل العام 2020«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2021/1/4.   .42
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رسم بياين رقم )2(: اعتداءات املستوطنني

لقــد مــرّت تلــك االعتــداءات دون قيــام ســلطات االحتــالل مبعاقبــة أّي مــن املتورطــني باقرتافهــا مــن املســتوطنني ضــد املواطنــني 

الفلســطينيني، كــام مل تقــم املحاكــم اإلرسائيليــة بإصــدار أي قــرار ضــد أّي منهــم. وبنــاًء عليــه فــإن مواصلــة قــوات االحتــالل عــدم تدخلهــا 

لوقــف مثــل تلــك االعتــداءات التــي جــرى عــدد كبــري منهــا تحــت حاميــة جنودهــا، وكذلــك مواصلــة الجهــاز القضــايئ اإلرسائيــيل عــدم 

ــم  ــني الفلســطينيني وممتلكاته ــم عــىل املواطن ــة اعتداءاته ــا، يشــّكل عامــل تشــجيع للمســتوطنني ملواصل ــه ملقرتفيه مســاءلته ومحاكمت

الخاصــة. 

ثانيًا: تداعيات االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية 
على الوفاء بالتزاماتها

ســاهم انتهــاج دولــة االحتــالل لسياســة االبتــزاز املــايل والســيايس تحــت مســميات مختلفــة، يف الحــد مــن قــدرة دولــة فلســطني عــىل 

دفــع الرواتــب والنفقــات التشــغيلية للقطــاع العــام، ويف عرقلــة تنفيــذ الــوزارات واملؤسســات الرســمية الفلســطينية لخططهــا وبرامجهــا 

ومشــاريعها، ويف تنفيــذ خطــط التنميــة الحكوميــة. ويشــّكل حجــز أمــوال املقاصــة تهديــداً دامئــاً لالســتدامة املاليّــة لدولــة فلســطني. كــام 

وســاهم يف رفــع مســتوى املخاطــر املنتظمــة وغــري املنتظمــة التــي واجهــت االقتصــاد الفلســطيني، ومــن ثــم الحــّد مــن فــرص االســتثامر 

ــة  ــن دول ــض م ــة الفلســطينيّة بتحري ــدول املانحــة للســلطة الوطني ــن ال ــايل م ــم امل ــني الدع ــع تقن ــك م ــق ذل والنمــو االقتصــادي. تراف

االحتــالل، وبالتــايل عانــت دولــة فلســطني مــن تفاقــم الحصــار املــايل وتعمــق أزماتهــا املاليــة. 

تواصلــت أزمــة أمــوال املقاصــة وتبعاتهــا االقتصاديــة عــىل مختلــف مناحــي حيــاة الفلســطينيني ألكــر مــن ســبعة شــهور مــن هــذا 

العــام، حيــث مــّس ذلــك بفئــات عريضــة مــن املواطنــني وبشــكل رئيــي املوظفــني العموميــني منهــم، باإلضافــة إىل كافــة القطاعــات 

ذات العالقــة بالحكومــة مــن منشــآت ومورديــن. وقــدرت خســائر االقتصــاد الفلســطيني نتيجــة لســيطرة دولــة االحتــالل عــىل املناطــق 

املصنفــة »ج« بحســب تقاريــر البنــك الــدويل واألونكتــاد بحــوايل )3.5( مليــار دوالر.

جــرى ذلــك يف ظــل انعــدام ســيطرة دولــة فلســطني عــىل األرض وثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، وســيطرة ســلطات االحتــالل اإلداريــة 

ــة إىل  ــة، إضاف ــوارد االقتصادي ــى بامل ــة »ج« واألغن ــة املصنف ــة الغربي ــن أرايض الضف ــن )61%( م ــل ع ــا ال يق ــىل م ــة ع ــة الكامل واألمني

ســيطرتها عــىل )85%( مــن مصــادر امليــاه، وهــو مــا شــّكل مبجملــه تحديــات جديــه أمــام قــدرة دولــة فلســطني عــىل ضــامن الحريــات 

والحقــوق األساســية للمواطــن الفلســطيني، والتــي ضمنتهــا لــه االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة. وحــال ذلــك كلــه دون مامرســة الــوزارات 

واملؤسســات الفلســطينية لعملهــا بالشــكل الكامــل، وأداء مهامهــا وصالحياتهــا املقــرّة لهــا مبقتــى القانــون األســايس والترشيعــات الوطنية 

الناظمــة لهــا وذات العالقــة بعملهــا. 

45	
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أعلنــت الحكومــة الفلســطينية بعــد ذلــك عــودة العالقــة مــع إرسائيــل واســتئنافها تســلم أمــوال املقاصــة، وأعــادت للموظفــني باقــي 

رواتبهــم املتأخــرة.  وكان قــد ترتــب عــىل عــدم اســتالم أمــوال املقاصــة عجــز كبــري يف إيراداتهــا وفقدانهــا لحــوايل ثلثــي تلــك اإليــرادات، 

حيــث بلــغ إجــاميل املوازنــة العامــة يف العــام 2020 حــوايل )17.8( مليــار شــيكل، وبفجــوة متويليــة قدرهــا )5.04( مليــار شــيكل، بعــد كل 

اإليــرادات ومصــادر التمويــل األخــرى، ومنهــا إيــرادات املقاصــة التــي قــدرت يف العــام 2020 بحــوايل )6.8( مليــار شــيكل. 

وفيــام يــيل يســتعرض التقريــر جانبــاً مــن سياســات االحتــالل وانعكاســاتها عــىل أداء وتدخالت بعــض الوزارات واملؤسســات الرســمية 

الفلســطينية، وعــىل القطاعــات الحيويــة املختصــة بضــامن الحقــوق، وبتوفــري مختلف الخدمــات األساســية للمواطنني الفلســطينيني:

1.  هيئة شؤون األرسى واملحررين

شــّكل رصــد هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن لنحــو )4634( حالــة اعتقــال واحتجــاز لفلســطينيني مــن كافــة املحافظــات الفلســطينية 

ــود املفروضــة  ــك نظــراً للقي ــة، وذل ــي املؤسســات الفلســطينية األهلي ــا ومحام ــل محاميه ــن قب ــة قضاياهــم م ــرية يف متابع ــة كب صعوب

عليهــم مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــيل والتــي ازدادت عنــد انتشــار جائحــة »كورونــا«. واتخــذت دولــة االحتــالل العديــد مــن اإلجــراءات 

التعســفية، ووضعــت الكثــري مــن العراقيــل التــي أعاقــت عمــل هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، ومنهــا:

1.1 عرقلـة سـلطات االحتـال لعمـل وأداء محامـي الهيئـة املكلفني بالدفـاع والرتافع عن األرسى يف ظل انتشـار جائحـة »كورونا« 

واسـتمرار إعـالن حالـة الطـوارئ واإلغـالق مـن قبـل تلـك السـلطات، مـام أدى إىل منـع املحامـني مـن زيـارة األرسى يف مراكـز التحقيـق 

والتوقيـف. أمـا فيـام يتعلـق بـأداء املحامـني فقـد انخفض بحكـم اإلجـراءات اإلحرتازيـة والوقائية التـي قامت بهـا املحاكم بحـق املحامني، 

مـن حيـث إجبارهـم عـىل ارتـداء مالبـس معينـة وحضـور عدد معـني منهم، هـذا عدا عن عـدم التجـاوب مع الشـكاوى املرفوعـة من قبل 

محامـي الهيئـة بشـأن االنتهـاكات ورفـض االلتامسـات املقدمـة مـن أجـل تحسـني وضـع املعتقلـني وظـروف عيشـهم والنظـر يف أوضاعهم 

الصحيـة. كـام وتـم وقـف زيـارات املحامني لأرسى عموماً، سـواًء كانـوا موقوفني أو محكومني، وهـو ما أدى إىل صعوبة االسـتمرار يف العمل 

ويف زيـارة األرسى املـرىض واالطـالع عـىل احتياجاتهـم وتقديـم العون القانـوين لهم. 

1.2  التكلفة املالية الباهظة نتيجة لسياسة االحتال بحق األرسى ومتثلت بالتايل:44

توفــري التمثيــل القانــوين لــأرسى أمــام املحاكــم وذلــك بالتعاقــد مــع عــدد كاٍف مــع املحامــني للدفــاع عنهــم وبتكلفــة ســنوية تقــارب  •

)8( ماليــني شــيكل شــيكل.

رصف رواتب األرسى املحررين والتي بلغت )252,671176.17( شيكل. •

رصف بدل »الكنتينا« بقيمة )23,323,800،000( شيكل. •

رصف بــدل مســاعدات ألهــايل األرسى داخــل الســجون للمســاهمة يف توفــري الحيــاة الكرميــة لهــم عــىل إثــر اعتقــال املعيــل، وبلغــت  •

شيكل.  )188,414144.86(

إعــادة دمــج األرسى املحرريــن يف املجتمــع بعــد ســنوات االعتقــال يف إطــار برنامــج تأهيــل املحرريــن كالتدريــب املهنــي وبلغــت  •

ــيكل. )95،028،000( ش

تكلفة التعليم الجامعي لأرسى، وبلغت )101،116161( دينار. •

تكلفة مساعدات عالج األرسى املحررين، وبلغت )35,000.000( شيكل. •

1.3 مواصلـة فـرض الغرامـات املاليـة الباهظـه بحـق األرسى وذويهـم، بحيـث تتخـذ مـن قضيتهـم مـورد دخـل دائـم لهـا؛ 
وتحولـت قاعـات املحاكـم العسـكرية اإلرسائيليـة يف اآلونـة األخـرية إىل مـا يشـبه سـوق نهـب لـأرسى وذويهـم؛ األمـر الـذي أرهـق كاهل 

عائالتهـم يف ظـل األوضـاع االقتصاديـة املتدهـورة يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة. وعملـت سـلطات االحتـالل عـىل فـرض نوعـني مـن 
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الغرامـات، األوىل )غرامـات املحاكـم( والتـي تفرضهـا املحاكـم العسـكرية عليهـم مقرتنة بأحكام للسـجن لفـرتات طويلة، والثانيـة )غرامات 

العقوبـات( والتـي تفرضهـا إدارة املعتقـالت بشـكل غـري قانـوين، بنـاًء عـىل ذرائـع واهيـة بارتـكاب األرسى مخالفـات داخل املعتقـل. ويتم 

خصـم قيمـة الغرامـة عنـوة عـن األسـري من حسـاب »الكنتينا« الخاص بـه، باإلضافـة إىل التعويضات املاليـة التي تفرض عـىل األرسى ألهايل 

إرسائيليني.

1.4 مواصلـة سـن الترشيعـات العنريـة: قـام الحاكـم العسـكري اإلرسائيـيل للضفـة الغربية يف شـهر شـباط/فرباير بإصدار 
أمـر عسـكري اسـتهدف مخصصـات عائـالت األرسى يف البنـوك، والقـايض وفقـاً للقـرار مبالحقـة ومعاقبة كل مـن يتعاون يف إيصـال األموال 

لـأرسى وعائالتهـم، مـن األشـخاص واملؤسسـات مبا يف ذلك البنـوك الفلسـطينية، باعتبارها »مكافآت عـىل ارتكاب عمليـات إرهابية«!!، وأن 

املخالـف سـيتعرض لعقوبـة تصـل إىل سـبع سـنوات سـجن. وعليـه اعتـربت أمـواالً محظـورة يجـب مصادرتها. وتم اسـتهداف أمـوال أرسى 

محرريـن يف القـدس وإغـالق حسـاباتهم البنكيـة، كـام اسـتهدفت مجموعة من عائـالت األرسى يف األرايض الفلسـطينية عـام 1948 بالحجز 

عـىل أمـوال يف حسـاباتهم البنكيـة، بذريعـة تلقيهم أمواالً من السـلطة الفلسـطينية. 

يعــد توفــري مخصصــات عائــالت الشــهداء واألرسى إحــدى أهــم مســؤوليات وواجبــات دولــة فلســطني تجــاه مواطنيهــا، وأحــد ركائــز 

ــالل إحــدى  ــالت املتــررة مــن االحت ــة الجرحــى والعائ ــة أرس الشــهداء واألرسى ورعاي ــّد رعاي ــا. وتَُع ــة االجتامعية فيه ــة الحامي منظوم

املكونــات القانونيــة والنظاميــة واإلداريــة يف النظــام الســيايس الفلســطيني. ويــأيت هــذا يف إطــار قاعــدة قانونيــة دوليــة تقــي باالهتــامم 

بالعائــالت املتــررة، بغــض النظــر عــن العمــل الــذي قــام بــه أحــد أفرادهــا حفاظــاً عــىل االســتقرار االجتامعــي يف املجتمــع، لتمكينهــم 

مــن العيــش مبســتوى معيــي الئــق باعتبارهــم ضحايــا لالحتــالل.

2.   االقتصاد الوطني

واجــه االقتصــاد الفلســطيني مجموعــة مــن األزمــات، حيــث تزامنــت جائحــة كورونــا مــع أزمــة املقاصــة مــع الجانــب اإلرسائيــيل، 

فــام أن بــدأ االقتصــاد الفلســطيني بالتعــايف مــن أزمــة املقاصــة خــالل العــام 2019، وتحقيقــه لنمــو متواضــع بلــغ )0.9%(، وإذا بأزمــة 

جديــدة قــد ظهــرت مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 2020، وبــدأ تراجــع الناتــج املحــيل اإلجــاميل خــالل الربــع األول مــن العــام 2020 

بنســبة )4.8%( مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2019. وأكــد تقريــر مشــرتك للجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد 

الفلســطينية عــىل حــدوث انكــامش اقتصــادي بنســبة )12%( خــالل العــام، فيــام أشــارت تقاريــر البنــك الــدويل إىل معــدل انكــامش يصــل 

إىل )8%(. ونتيجــة لتلــك األزمــة املركبــة شــهدت معظــم األنشــطة االقتصاديــة العاملــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة تراجعــاً ملحوظــاً 

يف أدائهــا، حيــث ســجل قطــاع الخدمــات تراجعــاً بنســبة )10%(، فيــام تراجــع قطــاع اإلنشــاءات بنســبة )35%(، أمــا القطــاع الصناعــي 
فقــد تراجــع بنســبة )12%(، فيــام شــهد القطــاع الزراعــي تراجعــاً بنســبة )%11.(.45

انعكســت أزمــة املقاصــة ســلباً عــىل قــدرة الحكومــة الفلســطينية عــىل دفــع رواتــب موظفيهــا، واإليفــاء باإللتزامــات املاليــة الكبــرية 

املرتتبــة عــىل جائحــة كورونــا، مــام اضطرهــا إىل اللجــوء لإقــرتاض مــن البنــوك املحليــة. وشــهد العــام 2020 ارتفاعــاً ملحوظــاً يف الديــن 

ــر 2020،  ــن أول/اكتوب ــة شــهر ترشي ــى نهاي ــيك حت ــار دوالر أمري ــا يقــارب مــن )3.5( ملي ــغ م ــث بل العــام للحكومــة الفلســطينية، حي

وارتفــع هــذا الديــن بنســبة )25%( خــالل األشــهر العــرشة مــن العــام 2020 مقارنــه مــع نهايــة العــام 2019. ومــن أهــم العراقيــل التــي 
واجههــا االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني مايــيل:46

2.1  اسـتمرار السـيطرة اإلرسائيليـة عـى املـوارد االقتصاديـة الفلسـطينية، وبخاصة تلـك الواقعة يف املناطـق املصنفة 
»ج«، والتـي تخضـع للسـيطرة اإلرسائيليـة الكاملة، واسـتمرار السـيطرة عىل املعابـر والحدود، واسـتمرار فصل املحافظات الفلسـطينية عن 

بعضهـا البعـض، ومواصلـة التوسـع االسـتيطاين، وتعزيز تبعية االقتصاد الفلسـطيني لالقتصـاد اإلرسائييل، واالعتامد عليـه يف مختلف نواحيه 

عـرب سياسـات اقتصاديـة وتجاريـة تضمـن ذلـك، وإبقائه سـوقاً اسـتهالكية ملنتجاته من سـلع وخدمـات ال سـوقاً منتجاً ومصـدراً، من ناحية 
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واسـتغالله لأيـدي العاملـة الفلسـطينية الرخيصـة مـن ناحيـة أخـرى، وذلك يف إطار سـعيه للقضـاء عىل أية فرصـة من شـأنها أن تؤول إىل 

اسـتقالل اقتصـادي، أو اسـتدامة ماليـة، بهـدف تقويـض كل املقومات التي من شـأنها أن تؤدي إىل االسـتقالل السـيايس.

2.2  إغـاق وتدمـري املنشـآت االقتصاديـة واالعتـداء عى البنيـة االقتصاديـة: واصلت سـلطات االحتالل سياسـتها يف 
هـدم وإغـالق املنشـآت العاملـة يف مختلـف األنشـطة االقتصاديـة مـن صناعـة وزراعـة وتجـارة وخدمـات، حيـث تـم رصد تدمري مـا يزيد 

عـن )200( منشـأة يف مختلـف محافظـات الضفـة الغربيـة، إضافـة إىل إغـالق ما يزيد عن )50( منشـأة أخـرى.  كام قامت قـوات االحتالل 

واملسـتوطنني باالعتـداء عـىل املئـات مـن املنشآــت االقتصاديـة، مـام ترتـب عليـه خسـائر اقتصاديـة مبـارشة قـدرت مباليـني الـدوالرات. 

واسـتمر قيامهـا بإغـالق مـا يزيـد عـن )400( محل تجـاري يف البلدة القدميـة يف مدينة الخليل، باإلضافة إىل سـوق الخضار املركزية، بسـبب 

وجـود البـؤر االسـتيطانية فيهـا، مـام تسـبب يف خسـائر فادحـة ألصحاب تلـك املحال وخسـارتهم ملصـادر رزقهم. 

2.3  تسـبب عـدم تزويـد املحافظـات الفلسـطينية بكميـات كافيـة مـن امليـاه يف أزمـة كبـرية ألصحـاب املنشـات 
الصناعيـة املعتمـدة عليهـا، مثـل مصانـع املـواد الغذائيـة ومناشـري الحجـر ومصانـع املـواد اإلنشـائية ومـزارع األبقـار وبخاصـة يف محافظة 

الخليـل والتـي تشـتهر برتبيـة أكـرب عـدد مـن رؤوس األبقـار يف فلسـطني.

2.4  تـم اقتطـاع حـوايل )30( مليـون دوالر من أموال املقاصـة، وذلك بدعوى ترصيف مياه املناشـري إىل سـيل املياه العادمة 
املـارة إىل منطقـة بـر السـبع، باإلضافـة إىل سـحب تصاريـح الدخـول ألصحـاب تلـك املناشـري، عدا عن منـع إدخـال منتجاتهم إىل األسـواق 

اإلرسائيليـة عـرب املعابـر كام حصل يف شـهر شـباط )فربايـر(، واسـتمرار التهديدات بذلـك الحقاً.

2.5  حـال اسـتمرار سـيطرة سـلطات االحتال عى أراض واسـعة غنيـة بالرمـال الحمراء والحجـارة دون إقامة منشـآت 
صناعيـة اسـتخراجية )الكسـارات واملحاجـر( يف املناطـق املصنفـة »ج«، حيـث مل تقـم وزارة االقتصـاد برتخيـص إنشـاء أي محجر جديد.

إعاقـة انسـياب البضائـع مـا بـني الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة: حـال تشـديد الحصـار عىل قطـاع غـزة دون دخول   2.6
السـلع بشـكل عـام واملـواد الالزمة لإنتاج بشـكل خـاص إىل القطاع، مام أدى إىل خسـائر فادحة يف القطاعات االقتصاديـة، وبخاصة القطاع 

الصناعـي، نتـج عنـه ارتفـاع معـدالت البطالـة لتصـل إىل حـوايل )48.6%( يف قطـاع غـزة بنـاءاً عـىل نتائـج تقريـر الجهـاز املركـزي لإحصاء 

الفلسـطيني حـول القـوى العاملـة للربـع الثالـث مـن العـام 2020، باإلضافـة إىل ارتفـاع معـدالت الفقر، حيـث يعد أكر من نصف سـكان 

القطـاع تحت خـط الفقر.

مواصلـة إعاقـة حركـة البضائـع  »االسـترياد والتصديـر، املواد الخـام، وتسـويق املنتجات«، حيـث قامت سـلطات االحتالل   2.7
مبنـع تصديـر السـلع الزراعيـة الفلسـطينية للخـارج لفرتة من 

الوقـت خـالل عـام 2020،  وذلـك عـىل خلفية حظر السـلطة 

الفلسـطينية دخـول البضائـع اإلرسائيلية إىل أسـواقها، رداً عىل 

قـرار ارسائيـيل بحظـر دخـول املنتجـات الزراعية الفلسـطينية 

للداخـل املحتـل. كـام قامت سـلطات االحتالل بإعاقـة العمل 

بالسـكانر عـىل الحـدود األردنيـة مـام أثـر سـلباً عـىل حركـة 

منـح  ومحدوديـة  العـامل.  ودول  فلسـطني  بـني  مـا  البضائـع 

التصاريـح للشـاحنات الفلسـطينية التي تنتقل مـا بني كل من 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة.

منافسـة منتجـات املسـتوطنات: اسـتمرت   2.8
ترصيـف  أسـواق  أهـم  مـن  كواحـدة  الفلسـطينية  السـوق 

الصـادرات اإلرسائيليـة بصـورة عامـة، وصـادرات املسـتوطنات بصـورة خاصـة، حيـث تشـري أرقـام ودراسـات البنـك الـدويل إىل أّن صادرات 

املسـتوطنات اإلرسائيليـة لـأرايض الفلسـطينية تبلـغ حـوايل )500( مليـون دوالر سـنوياً. ومـن خـالل عملهـا يف تنظيـم السـوق الداخليـة 

وحاميـة املسـتهلك الفلسـطيني ضبطـت وزارة االقتصـاد الوطنـي مـا يزيـد عن نصـف مليون شـيكل من منتجات املسـتوطنات يف السـوق 

العامة  اإلدارة  يف  الزراعية  األرضار  توثيق  دائرة  طواقم  رصدت 

لخدمات املزارعني يف وزارة الزراعة )419( حالة انتهاك إرسائييل 

اعتـداءات  مـن  املزارعون  ترر  حيث  الزراعي؛  القطاع  عىل 

والبعلية  املثمرة  األشجار  لقطع  نتيجـة  واملستوطنني  االحتالل 

والجوافة،  والعنب  والحمضيات  واللوزيات  الزيتون  وأشجار 

املياه،  ومصادر  التحتية  بالبنية  واإلرضار  زراعية  منشآت  وتدمري 

عدا عن تجريـف مسـاحات واسـعة مـن األرايض، وبلغت قيمة 

األرضار بالدوالر حوايل )4,388,211.10( مقارنة بـ )377( انتهاكاً 

خالل العام 2019 بقيمة )3,939,904.50( دوالر لأرضار. 
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الفلسـطينية خـالل العـام 2020. وال تخضـع تلـك املنتجـات ألية رقابة صحية، إضافـة إىل أن معظمها يحمل عالمـات تجارية مزورة لوكاالت 

عامليـة لجلـب املسـتهلك الفلسـطيني لها. وتنافس منتجات املسـتوطنات املنتج الوطني الفلسـطيني بشـكل كبري، وبخاصـة يف قطاع التمور 

واألعشـاب الطازجـة، حيـث تسـهل سـلطات االحتـالل دخـول بضائـع املسـتوطنات بإعطائهـم فواتـري مقاصـه إرسائيليـة لتسـويقها داخـل 

املحافظـات الفلسـطينية. وأصـدر مكتـب حقـوق اإلنسـان باألمـم املتحـدة خـالل العـام 2020 تقريراً حـدد فيهـا )112( رشكـة قـال أن لها 

عالقـات تجاريـة مـع مسـتوطنات إرسائيليـة يف الضفـة الغربيـة. 

3.  قطاع الحكم املحيل

ــي تنفذهــا وزارة الحكــم  ــة والت ــة التحتي ــذ أكــر مــن ثالثــني مرشوعــاً مــن مشــاريع البني  قامــت ســلطات االحتــالل بإعاقــة تنفي

املحــيل بتمويــل ذايت وبدعــم مــن مؤسســات ودول مانحــة. وتعــّددت أشــكال اعتــداءات ســلطات االحتــالل عــىل املشــاريع التنمويــة، 

ــدة تقــوع يف محافظــة  ــد املدخــل الرئيــي لبل مــا بــني تجريــف املقاطــع املعبــدة مــن مشــاريع الطــرق، كــام حــدث يف مــرشوع تعبي

بيــت لحــم، واحتجــاز ومصــادرة معــدات املقــاول وتغرميــه مبالــغ طائلــة وغرامــات باهظــة طيلــة فــرتة االحتجــاز كــام حصــل يف مــرشوع 

توســعة املدرســة املرخصــة يف قريــة فــروش بيــت دجــن يف األغــوار الوســطى، ومصــادرة اآلليــات التــي تعمــل عــىل تأهيــل شــبكة الطــرق 

يف قريــة كردلــة يف األغــوار الشــاملية. كــام قامــت ســلطات االحتــالل بتخريــب )3( كــم مــن أنابيــب شــبكة امليــاه البالســتيكية يف منطقــة 

مســافر يطــا يف محافظــة الخليــل، والتــي تغــذي تجمعــات اصفــي الفوقــا ومغايــر العبيــد وجنبــا، باإلضافــة إىل هــدم عــرشات املنــازل 

والخيــم الســكنية، ومنهــا هــدم خيــم يف مســافر يطــا، وهــدم بنــاء ســكني عــىل الرغــم مــن أنــه مرخــص مــن قبــل البلديــة يف عصــرية 

الشــاملية، شــامل مدينــة نابلــس، وهــدم مبــان ســكنية يف كيســان.

كــام قامــت ســلطات االحتــالل بتعطيــل وتأخــري العديــد مــن املشــاريع املمولــة مــن املؤسســات التنمويــة الدوليــة، ومنهــا القيــام 

مبصــادرة آليــة الحفــر يف مــرشوع بنــاء مدرســة كيســان األساســية يف قريــة كيســان جنــوب محافظــة بيــت لحــم والتــي متولهــا الوكالــة 

ــة  ــم إنشــاؤه يف قري ــذي ت ــراض ال ــدد األغ ــى متع ــات املبن ــر أساس ــالل بطم ــات االحت ــت آلي ــام قام ــاون. ك ــة والتع الســويرسية للتنمي
امريحــة غــرب محافظــة جنــني واملمــول مــن قبــل االتحــاد األورويب.  47

وتواصــل تكــرار انقطــاع التيــار الكهربــايئ كنتيجــة لتحويــل القــدرات لصالــح املســتوطنات اإلرسائيليــة، وتقليــل القــدرة عــىل نقــاط 

الربــط التــي تغــذي املــدن والقــرى الفلســطينية. كــام واســتمر الســعي لفــك 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، وارتبــط كل هــذا بعــدم قــدرة الفلســطينيني عــىل الســيطرة عــىل مصادرهــم الطبيعيــة، وبخاصــة يف املناطــق املصنفــة »ج«.

4.  قطاع البيئة

واصلــت ســلطة جــودة البيئــة مواجهتهــا لجملــة مــن التحديــات واإلعاقــات اإلرسائيليــة التــي حــّدت مــن قدرتهــا عــىل تنفيذهــا، 

والجهــات املختصــة األخــرى، للسياســات الوطنيــة الخاصــة بحاميــة البيئــة الفلســطينية، وتقدميهــا للخدمــات البيئيــة وواجباتهــا يف حاميــة 

ــه  ــد أن ــتهداف نعتق ــك يف اس ــطينية، وذل ــة الفلس ــق البيئ ــة بح ــاكات اإلرسائيلي ــت االنته ــد تواصل ــوم. فلق ــطينية يف العم ــة الفلس البيئ

يــأيت ضمــن خطــة وسياســة حكوميــة إرسائيليــة ممنهجــة تســتهدف البيئــة الفلســطينية التــي ينــدرج ضمنهــا مجموعــة مــن الحقــوق 
األساســية للشــعب الفلســطيني، ومتثلــت تلــك االعاقــات يف ظــل جائحــة كورونــا بــاآليت:48

4.1  إعاقـة الوصـول إىل املناطـق املصنفـة »ج« واملناطـق الواقعـة خلـف جـدار الضـم والتوسـع: شـّكل عـدم 
قـدرة طواقـم وكـوادر سـلطة جـودة البيئـة مـن الوصـول إىل املناطـق املصنفـة »ج« العائـق األكـرب، حيـث تـم منعهـا مـن مامرسـة مهـام 

الرقابـة والتفتيـش والضبـط العـديل فيهـا، وعـدم قدرتهـا مـن الوصـول إىل بعـض املناطق بسـبب وقف التنسـيق بـني الجانبني الفلسـطيني 

مراسلة واردة من وزارة الحكم املحيل شباط/فرباير 2021.   .47

مراسلة واردة للهيئة من قبل سلطة جودة البيئة . شباط/فرباير 2021.   .48
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واإلرسائيـيل، وهـو مـا أعـاق مـن القـدرة عـىل مالحقـة عمليـات تهريـب النفايـات وإجـراء الكشـف عـىل امليـاه العادمـة املرصفـة مـن 

املسـتوطنات وغريهـا مـن االنتهـاكات. 

منعــت ســلطات االحتــالل املواطنــني واملؤسســات الرســمية مــن الوصــول إىل املناطــق الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع التــي 

ــت عــىل أجــزاء  ــة جي ــات لبلدي ــك إنشــاء مكــب نفاي ــال ذل ــة، مث ــه للبيئ ــا مامرســات ملوث ــم فيه ــة، وتت ــوي عــىل مناطــق طبيعي تحت

مــن أرايض بلــدة زيتــا قضــاء طولكــرم الواقعــة خلــف الجــدار، وإقامــة مطحنــة نفايــات يف ذلــك املكــب مــام تســبب يف انتشــار الغبــار 

باتجــاه بلــدة زيتــا وإغــالق املســار الطبيعــي ملجــاري ترصيــف ميــاه األمطــار فيهــا. القيــام بعمليــات اســتنزاف للمصــادر الطبيعيــة مــن 

خــالل إنشــاء كســارة تابعــة لرشكــة إرسائيليــة أوروبيــة يف أرايض قريــة الزاويــة قضــاء الخليــل الواقعــة خلــف الجــدار، واســتخدام املــواد 

الحجريــة الخــام التــي تنتجهــا يف بنــاء املســتوطنات، باإلضافــة إىل عــدم متكــني املؤسســات الرســمية واملواطنــني مــن الوصــول إىل محميــة 

أم الريحــان الواقعــة خلــف الجــدار، وتطلــب الحصــول عــىل التصاريــح للقيــام بذلــك، يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه ســلطات االحتــالل 

بتنفيــذ املشــاريع الســياحية لصالــح املســتوطنني فيهــا.

4.2  تهريـب وإنشـاء املكبـات للنفايـات اإلرسائيليـة: واصلـت سـلطات االحتـالل التخلـص مـن النفايـات الخطـرة مـن 
املسـتوطنات وأرايض الداخـل املحتـل يف العـام عـام 1948 يف األرايض الفلسـطينية بعـدة أشـكال، منهـا الحـرق أو الطمر أو إعـادة تدويرها 

وفصلهـا وفرزهـا وإعـادة املـواد التـي ميكـن اسـتخدامها إىل الجانـب اإلرسائيـيل، يف مخالفـة لالتفاقيـات الدوليـة والقانون الدويل اإلنسـاين، 

ودون األخـذ باالعتبـار أي قيـود أو اشـرتاطات بيئيـة أو صحيـة. وهناك باإلضافة إىل )17( منشـأة ملعالجة نفايات رسـمية إرسائيلية، ما يزيد 

عـن )40( موقعـاً للتخلـص منهـا يف األرايض الفلسـطينية، حيـث تقـوم مئـات الشـاحنات مـن النفايـات بنقلهـا يوميـاً من تلـك املناطق إىل 

األرايض الفلسـطينية، ويتـم التجهيـز إلقامـة أكـرب محطـة معالجـة نفايـات يف الرشق األوسـط يف أرايض الضفـة الغربية بالقـرب من منطقة 

الخـان األحمـر بـني مدينتي القـدس وأريحا.

4.3 اإلعاقـات الخاصـة بتنفيـذ إنشـاءات البنيـة التحتيـة البيئيـة ومنـع تنفيـذ العمليـات املرتبطـة بتقديـم 

الخدمـات العامـة والبيئيـة: وتتمثـل يف التعقيـدات والرفـض واملامطلـة إلصـدار املوافقـات والتصاريـح والرتاخيص الخاصـة بها. فمن 
جهـة، واصلـت سـلطات االحتـالل اسـتخدامها ملكـب املنيـة بالقـوة للتخلـص مـن نفايـات املسـتوطنات واالسـتمرار يف اسـتخدام مكب أبو 

ديـس - العيزريـة والتخلـص مـن نفايـات املسـتوطنات فيـه، يف الوقـت الـذي منعـت املواطنـني الفلسـطينيني وهيئـات الحكـم املحيل من 

اسـتخدامه وصـادرت آلياتهـم. كـام وقامـت بإعاقـة انشـاء محطـة ترحيـل نفايـات غـرب محافظـة رام هللا والبـرية، واالسـتمرار يف املامطلة 

بإصـدار املوافقـات والرتاخيـص الخاصـة مبكـب رمـون، رشق املحافظـة، وعدم إصـدار املوافقـات الخاصة مبحطـة معالجة امليـاه العادمة يف 

منطقـة بيتونيـا، عـدا عـن رفض إنشـاء محطـة ترحيل نفايـات جديدة ملنطقـة قلقيلية، ومحطـة تجميع الروبـة الناتجة عن مناشـري الحجر 

والرخـام يف منطقـة خلـة واطـي، رشق مدينـة الخليـل، مـام شـّكل خطورة عىل تشـغيل محطة امليـاه العادمة قيد اإلنشـاء، ورفض السـامح 

بإدخـال األحـامض الالزمـة السـتخدامها يف محطـات املعالجـة األوليـة للمدابـغ بحجـج أمنية، مام تسـبب يف اسـتمرار تعطيـل عمل محطة 

معالجـة امليـاه الصناعيـة الناتجـة عـن املدابـغ منـذ سـنتني، والتسـبب يف إنتـاج نفايات خطـرة مثل الكـروم، مـا اضطر أصحـاب الصناعات 

عـىل ترحيـل نفاياتهـم إىل املكبـات اإلرسائيليـة عـىل نفقـة املنتـج بتكلفـة تصـل إىل مثانيـة عرش ألف شـيكل للطـن الواحد.

4.4 تريف املياه العادمة للمسـتوطنات يف األرايض الفلسـطينية: شـّكل ترصيف املياه العادمة من املسـتوطنات إىل 
األوديـة واألرايض الزراعيـة واملناطـق الطبيعيـة الفلسـطينية عـىل مدار العـام أحد التحديـات وأخطر االنتهـاكات بحق البيئة الفلسـطينية. 

فقـد اسـتمر ترصيـف امليـاه العادمـة مـن مسـتوطنة »بيـت إيـل« باتجـاه قريـة دورا القـرع وتلويـث نبـع امليـاه فيهـا، ومـن مسـتوطنة 

»جدعـون حدشـا« إىل سـهل الجيـب، ومـن مسـتوطنة »بسـاغوت« باتجـاه محطـة معالجـة امليـاه العادمـة التابعـة لبلديـة البـرية، والتـي 

تزيـد عـن قـدرة املحطـة عـىل التعامـل معها مـام يـؤدي إىل فيضانها يف الـواد وادعـاء اإلرسائيليني واملسـتوطنني فشـل عمـل املحطة وعدم 

قـدرة البلديـة عـىل إدارتهـا بهـدف السـيطرة عليهـا. كام واسـتمر تدفق امليـاه العادمـة من مسـتوطنة »سـلعيت« باتجـاه أرايض املواطنني 

يف قـرى الـراس وكفـر صـور وجبـارة يف محافظـة طولكرم، وتعمـد تدفق امليـاه العادمـة الصناعية من مسـتوطنة »ميتاريم«، بـني الظاهرية 

والسـموع، يف أرايض املواطنـني، وتـم ترصيـف امليـاه العادمـة مـن مناطـق مدينـة القدس واملسـتوطنات املحيطة بهـا بإتجـاه وادي النار يف 

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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أرايض بيـت لحـم الزراعيـة مسـببة تلوثـاً بيئيـاً خطـرياً ومـكاره صحيـة، باإلضافـة إىل ترصيـف امليـاه العادمـة للمسـتوطنات يف أرايض بلدة 

حوسـان غـرب محافظـة بيـت لحـم، وترصيف املياه العادمـة ملزارع األبقـار يف أرايض املواطنني يف منطقة جلبـون يف محافظة جنني، وإغراق 

مسـاحات واسـعة بهـا تصـل إىل حـدود املناطق السـكنية فيها. 

4.5 التوسـع عـى حسـاب املحميـات الطبيعيـة: سـاهم تجريـف محميـة القـرن بجانـب مخيـم العـروب، شـامل محافظة 
الخليـل، لغـرض شـق طريـق التفافيـة بعـرض مائة وخمسـني مرتاً يف التهـام حـوايل )1400( دونم مـن األرايض الزراعية واملحميـة الطبيعية. 

وتـم توسـيع مسـتوطنة »توقوعـوت« غـرب مدينـة دورا يف املحافظـة املذكـورة عـىل حسـاب أرايض محميـة سـوبا عـىل مسـاحة تصـل إىل 

ألـف دونـم مـن أرايض املحميـة. وألغـراض التوسـع االسـتيطاين تم تحويـل محمية النبـي إلياس وأحراشـها وغاباتهـا إىل مناطق اسـتيطانية، 

وتـم منـع املؤسسـات الفلسـطينية مـن إقامـة أية نشـاطات تطويرية وإداريـة ملجموعة املحميـات الطبيعيـة املتواجدة يف مناطـق األغوار.

 

5.   قطاع األمن وسيادة القانون

ــة يف  ــرى، وبخاص ــة إىل أخ ــن منطق ــا م ــاء تنقله ــات أثن ــع العقب ــة ووض ــزة األمني ــل األجه ــة عم ــالل إعاق ــلطات االحت ــت س واصل

ــام  ــذ امله ــىل تنفي ــا ع ــا وقدرته ــة عمله ــبب يف إعاق ــام تس ــة »ج«، م ــق املصنف ــة يف املناط ــيطرتها األمني ــت س ــع تح ــي تق ــق الت املناط

املنوطــة بهــا حفاظــاً عــىل حقــوق املواطــن الفلســطيني وضــامن أمنــه، والقيــام بأعــامل الضبــط القضــايئ، وتنفيــذ قــرارات املحاكــم، وفــك 

النزاعــات بــني املواطنــني وفــرض النظــام والقانــون.

ــة  ــة وقدرتهــا عــىل فــرض النظــام وحامي تســببت اعتقــاالت يف صفــوف قــوى األمــن الفلســطيني يف إعاقــة عمــل املؤسســة األمني

أمــن املواطــن. وواجــه جهــاز الضابطــة الجمركيــة الــذي يقــوم بتوفــري األمــن االقتصــادي والغــذايئ مــن خــالل مكافحــة البضائــع الفاســدة 

واملهربــة، ومنتهيــة الصالحيــة، ومكافحــة منتجــات املســتوطنات، العديــد مــن التحديــات التــي أعاقــت عملــه يف حاميــة حقــوق املواطــن 

ــة، مــا وفــر الغطــاء يف إدخــال منتجــات املســتوطنات وبضائــع أخــرى فاســدة، باإلضافــة إىل احتجــاز  الفلســطيني االقتصاديــة والغذائي

قــوات االحتــالل لبعــض أفــراد األجهــزة األمنيــة وأفــراد مــن الضابطــة الجمركيــة والتنكيــل بهــم، ومنهــا يف مدينــة البــرية، أثنــاء قيامهــم 
مبنــع محاولــة تهريــب بضائــع ممنوعــة ووقــف دخولهــا لــأرايض الفلســطينية.49

مــن جهــة أخــرى، ســاهم عــدم قــدرة الجهــات الفلســطينية عــىل مســاءلة 

ومالحقــة مواطنــي دولــة االحتــالل ومســتوطنيهم عــن اعتداءاتهــم بحــق أرواح 

الفلســطينيني وممتلكاتهــم، يف إفقــاد الفلســطينيني أحــد أهــم وســائل الحاميــة، 

ومواجهــة االعتــداءات عــىل حقوقهــم وحرياتهــم.

ــوم  ــري الرشعيــة التــي تق ــراءات املمنهجــة وغ واســتمرت سلســلة اإلج

حقــوق  وضــامن  القانــون  ســيادة  لعرقلــة  بإتخاذهــا  االحتــالل  ســلطات 

ــالل  ــلطات االحت ــُع س ــَل من ــة، إذ تَواص ــطينية املحتل ــان يف األرض الفلس اإلنس

دخــول مختلــف طواقــم لجــان األمــم املتحــدة، واملقرريــن الخــواص إىل األرض 

الفلســطينية املحتلــة، مبــن فيهــم مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالــة 

ــة. ــطينية املحتل ــان يف األرض الفلس ــوق اإلنس حق

6.   االنتهاكات املاّسة مبدينة القدس 

ــوق  ــّس بحق ــن امل ــارش ع ــة الناتجــة بشــكل مب ــات واالحتياجــات اليومي ــة التحدي ــدس املختصــة مبواجه ــت وزارة شــؤون الق عمل

اإلنســان الفلســطيني يف القــدس، يف ظــل ضعــف بنيــة املجتمــع الفلســطيني املقــديس ونــدرة املــوارد املاليــة جــراء سياســات االحتــالل 

ــا. واســتغالله النشــغال العــامل مبواجهــة انتشــار جائحــة كورون
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سلطات  مع  األمني  التنسيق  وقف  أثر 

املدنية،  االحتالل عىل عمل منظومة األحوال 

املواليد  وتسجيل  بإدخال  املواليد  منها سجل 

من  منع  الذي  األمر  الخارج،  ومواليد  الجدد 

حاالت  يف  ألرسهم  املواليد  هؤالء  مرافقة 

منظومة  عىل  تسجيلهم  لعدم  نظراً  السفر 

األحوال املدنية املرتبطة باالحتالل اإلرسائييل، 

وكذلك قضايا تغيري الحالة االجتامعية وتغيري 

العناوين الشخصية.
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 حاولــت الــوزارة عــرب الدائــرة القانونيــة مواجهــة اإلجــراءات اإلرسائيليــة بحــق املواطنــني املقدســيني، وحالــت تلــك اإلجــراءات دون 

تحقيــق الكثــري مــن االحتياجــات الخاصــة بالعيــادة القانونيــة، وعمــل الجهــاز القضــايئ اإلرسائيــيل عــىل منــح الغطــاء لكافــة اإلجــراءات 

املتعلقــة بالهــدم والهــدم الــذايت ومصــادرة الحريــات.

ورغــم نــدرة املــوارد املاليــة تــم إغاثــة العائــالت التــي تعرضــت منازلهــا للهــدم مببلــغ )5,412,500( شــيكل لتغطيــة حــوايل )206( 

ــغ )1,267,175(  ــص مببل ــاء دون ترخي ــة البن ــة بحج ــات مالي ــت لغرام ــية تعرض ــة مقدس ــة )188(عائل ــدم، وإغاث ــت لله ــاالت تعرض ح

ــن  ــاع ع ــن الدف ــني م ــق املحام ــني فري ــع لتمك ــة ورســوم وودائ ــري)812000( شــيكل كاحتياجــات قضائي ــوزراة بتوف ــت ال شــيكل. وقام

ــة. ــاء ومواجهــة إخطــارات الهــدم واملصــادرة اليومي ــني يف البن حقــوق املواطن

مــن جهتهــا، أعاقــت إجــراءات االحتــالل يف مدينــة القــدس وضواحيهــا مــن متكــني الــوزارة عــىل مواجهــة جائحــة كورونــا ومنعهــا مــن 

التواصــل مــع املواطنــني بحجــة املــّس بســيادة دولــة االحتــالل، وشــّكل اعتقــال وزيــر شــؤون القــدس بتاريــخ 2020/04/03، واســتدعائه 

املتواصــل ألجهــزة األمــن اإلرسائيليــة وإتهامــه بالقيــام بنشــاطات إنســانية يف مواجهــة تداعيــات الجائحــة، واحــدة مــن محــاوالت االحتــالل 

إلعاقــة العمــل الفلســطيني الرســمي يف املدينــة، مــام حــال دون متكــن الســلطة الفلســطينية واملؤسســات األهليــة والتجمعــات التطوعيــة 

يف املدينــة مــن حاميــة وضــامن حقــوق اإلنســان الفلســطيني فيهــا.

ــت  ــث ال زال ــم، حي ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي ــة ومنه ــات الرشيك ــع املؤسس ــا م ــوزارة ملهامه ــة ال ــالل مامرس ــات االحت ــت سياس أعاق

ســلطات االحتــالل تغلــق مكتــب التعليــم يف القــدس مــام ضاعــف الجهــود املبذولــة عــىل مختلــف املســتويات، حيــث جــرى حرمــان 

الطلبــة الفلســطينيني مــن التعليــم املواجــه الــذي انخفضــت نســبته إىل أقــل مــن )15%( مقارنــة بالتعليــم خــارج مدينــة القــدس. وميكــن 

اإلشــارة هنــا إىل أن السياســات حالــت دون امتــالك مــدارس القــدس العربيــة مقتنيــات التعليــم عــن بعــد مــام أثــر ســلباً عــىل العمليــة 

التعليميــة بكاملهــا، وبالخصــوص طلبــة الثانويــة العامــة.

ــاكاً صارخــاً للحقــوق األساســية لإنســان، فقــد هدمــت ســلطات  ــة يف القــدس يف إطارهــا العــام انته تشــكل السياســات االحتاللي

ــد بفــرض  ــني املقدســيني تحــت التهدي ــل املواطن ــن قب ــاً بشــكل ذايت م ــا تقريب ــم هــدم نصفه ــى ســكنياً، ت ــالل حــوايل )174( مبن االحت

الغرامــات املاليــة املضاعفــة يف حــال مل يقــدم األهــايل عــىل هــدم تلــك األبنيــة. إن املالحقــة واملطــاردة والتهديــد بســحب الهويــات ووقــف 

التأمينــات وغريهــا مــن اإلجــراءات لــه انعكاســاته عــىل األمــن االجتامعــي والبنــاء النفــي للمواطنــني الذيــن يعيشــون تحــت اإلكــراه 

والضغــط املنظــم، مــام يفــرض إجــراءات قانونيــة، وإغاثــات رسيعــة، والتكبــد بإزالــة األنقــاض وهــو مــا لــه انعكاســاته الكارثيــة عــىل 
تنفيــذ توجهــات وسياســات الــوزارة التنمويــة. 50

7.   قطاع اإلعام

صعــدت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل مــن 

والحريــات  الصحافيــني  بحــق  انتهاكاتهــا  وتــرية 

ــت  ــة. وقام ــطينية املحتل ــة يف األرض الفلس اإلعالمي

وزارة اإلعــالم برصــد )350( انتهــاكاً ارتكبتهــا قــوات 

االحتــالل اإلرسائيــيل بحــق الصحفيــني الفلســطينيني 

يف ســعيهم لتوثيــق األحــداث وفضــح انتهــاكات 

االحتــالل املتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني 

حقوقــه وحرياتــه، يف انتهــاك صــارخ لقــرار مجلــس 

بحاميــة  والخــاص   )2222( رقــم  الــدويل  األمــن 

الصحافيــني. تــم اســتهداف )162( صحفيــاً و)18( 
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شهد العام عرشات االنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون واإلعالميون تقييداً 

تلفزيون  مصور  عىل  بالرب  االعتداء  أبرزها  من  والتعبري،  الرأي  لحرية 

فلسطني محمد عناية بتاريخ 2020/12/18 أثناء تغطيته العتداءات قوات 

مصادرة  ومحاولة  قلقيلية،  قدوم-  كفر  بلدة  يف  املواطنني  عىل  االحتالل 

كامريته بالقوة. االعتداء بالرب عىل مصور وكالة »وفا« مشهور الوحواح، 

الخليل،  مبدينة  الزاوية  باب  منطقة  يف  االحتالل  انتهاكات  تغطيته  خالل 

ومنع طاقم قناة الغد من التغطية يف املدينة.

باإلضافة إىل اعتقال كل من: املصور يزن عبد هللا أبو صالح، والصحفي عبد 

الكريم درويش، والصحفي أمجد عرفة، والصحفي ثائر الرشيف واالعتداء 

عىل عائلته. 
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صحفيــة، وعــرشات الطواقــم الصحفيــة، باإلضافــة إىل حجــب أكــر مــن )65( صفحــة إعالميــة وحســاب تابــع لصحافيــني وصحافيــات عــىل 

مواقــع التواصــل االجتامعــي لثنــي الصحفيــني عــن نقــل الروايــة الفلســطينية للعــامل، وتــم اســتهدافهم بشــكل مبــارش ومتعمــد أثنــاء 

قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة لأحــداث. وبلغــت االنتهــاكات التــي شــملت االعتــداء بالــرب والتهديــد بالســالح والــكالب ملنعهــم مــن 

القيــام بالتغطيــة )92( انتهــاكاً، وبلغــت االعتقــاالت واالعتــداءات يف ســجون االحتــالل )79( حالــة.51 ويعــد اســتمرار انتهــاكات االحتــالل 

ــالً عــىل إرصار قــوات االحتــالل عــىل اســتهدافهم ومالحقتهــم  ــا«، دلي بحــق الصحفيــني الفلســطينيني بهــذا الكــم »رغــم جائحــة كورون

ــه.  ــة جرامئ ــن تغطي ــم م ملنعه

تواصلــت مالحقــة اإلعــالم الفلســطيني واإلعالميــني واســتهداف املنابــر اإلعالميــة لحجــب الروايــة الفلســطينية وبخاصــة يف مدينــة 

القــدس، حيــث اســتدعت مخابــرات االحتــالل خــالل العــام مراســلة تلفزيــون فلســطني كريســتني رينــاوي، عــدة مــرات للتحقيــق معهــا 

حــول عملهــا يف التلفزيــون، مهــددة أكــر مــن مــرة بتجديــد القــرار مبنــع عمــل طاقــم التلفزيــون يف القــدس. وتــم تجديــد منــع تلفزيــون 

فلســطني مــن العمــل يف مدينــة القــدس والجليــل واملثلــث والنقــب بتاريــخ 2020/5/10. كــام وقامــت ســلطات االحتــالل بإبعــاد الصحفية 

املقدســية ســندس عويــس عــن البلــدة القدميــة إثــر اعتقالهــا يف حزيران/يونيــو، وتــم منعهــا مــن تغطيــة الفعاليــات يف املســجد األقــى 

ملــدة ثالثــة شــهور.

8.  قطاع النقل واملواصات

ــة لتحميــل البضائــع  حالــت القيــود اإلرسائيليــة عــىل الحركــة والتنقــل دون وصــول الشــاحنات الفلســطينية إىل املوانــئ اإلرسائيلي

الفلســطينية، وهــو مــا كان لــه تداعيــات ســلبية عــىل أوضــاع التجــار خاصــة واملواطنــني الفلســطينيني عامــة.

مــن جهــة أخــرى، كان لوقــف التنســيق األمنــي مــع الجانــب اإلرسائيــيل انعكاســاته الســلبية، حيــث تســبب ذلــك يف وقــف أعــامل 

ــة لالزدحامــات وتقليــل  ــول املروري ــة الطــرق والحل كافــة اللجــان املشــرتكة مــا بــني الجانبــني الفلســطيني واإلرسائيــيل والخاصــة بصيان

الحــوادث املروريــة. وتســببت ســيطرة ســلطات االحتــالل عــىل غالبيــة األرض الفلســطينية يف صعوبــة التخطيــط الفاعــل إلقامــة شــبكات 

طــرق فعالــة وبأقــرص املســافات مــا بــني املــدن الفلســطينية. 

وتســبب جــدار الضــم والتوســع يف االختناقــات يف بعــض القــرى الفلســطينية وقطــع التواصــل بينهــا، مــام أعــاق مــن قــدرة الــوزارة 

ــادة  ــل وزي ــوط النق ــىل خط ــات ع ــرت اإلغالق ــا. وأث ــة فيه ــوحات امليداني ــراء املس ــىل إج ــدرة ع ــدم الق ــراً لع ــا نظ ــط فيه ــىل التخطي ع

مســافات التنقــل، وســاهم منــع دخــول املركبــات الفلســطينية إىل بعــض الطــرق مثــل الطريــق الخارجيــة التــي تربــط جنــوب الضفــة 

بوســطها وشــاملها، إىل تشــكل االزدحامــات املروريــة فيهــا. عــدا عــن مــا ســببه كل ذلــك مــن التشــوهات يف التخطيــط للطــرق. 

وأظهــرت دراســات قامــت بهــا وزارة النقــل واملواصــالت حــول »أثــر اإلجــراءات اإلرسائيليــة عــىل قطــاع النقــل« أن الفلســطينيني 

يخــرسون مــا يقــارب مــن )60( مليــون ســاعة ســنوياً بســبب القيــود اإلرسائيليــة، وبتكلفــة تزيــد عــن )270( مليــون دوالر لتلــك الســاعات 

املهــدورة، وزيــادة اســتهالك الوقــود عــن )80( مليــون لــرت إضافيــة ســنوياً بتكلفــة تزيــد عــن )135( مليــون دوالر أمريــيك، اضافــة إىل 
زيــادة انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون مبعــدل ســنوي يزيــد عــن )196( ألــف طــن.52

9.  قطاع العمل 

واصلــت ســلطات االحتــالل عــدم التزامهــا بتطبيــق اشــرتاطات الصحــة والســالمة املهنيــة عــىل العــامل الفلســطينيني يف بيئــة العمــل 

داخــل الخــط األخــر، حيــث بلــغ عــدد حــاالت وفــاة العــامل خــالل العــام )23( حالــة وفــاة، ووصلــت عــدد إصابــات العمــل ألكــر مــن 

)500( اصابــة.

51.   مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة اإلعالم . شباط/فرباير 2021.

52.   مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة النقل واملواصالت . كانون الثاين/فرباير 2021.
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ــذي  ــا إىل )15%(، يف الوقــت ال وصلــت نســبة االنخفــاض يف عــدد العــامل املنظمــني داخــل الخــط األخــر خــالل جائحــة كورون

قــام بــه أصحــاب العمــل اإلرسائيليــون بترسيــح العــامل وطردهــم مــن أماكــن عملهــم يف الداخــل، دون تعويضهــم عــن فــرتة تعطلهــم يف 

الشــهور الثــالث األوىل مــن الجائحــة )آذار/مــارس -وأيار/مايــو(.

تــم خــالل الجائحــة توثيــق قيــام قــوات االحتــالل بإلقــاء العــامل الفلســطينيني مــن املصابــني بفــريوس كورونــا عــىل قارعــة الطريــق 

وعــىل الحواجــز اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة، دون اســتيعابهم يف املستشــفيات اإلرسائيليــة أو تقديــم العــالج املناســب لهــم.  كــام وتــم 

مــن جهــة أخــرى، إجبــار فئــة مــن العــامل الفلســطينيني العاملــني يف قطــاع الخدمــات والتنظيــف يف املغاســل بتنظيــف مالبــس املصابــني 

بفــريوس كورونــا.

واســتمر دعــم ســلطات االحتــالل لعمليــة بيــع تصاريــح العمــل يف الســوق الســوداء مــن خــالل ســامرسة تصاريــح العمــل، يف الوقــت 

الــذي وصــل فيــه ســعر الترصيــح إىل أكــر مــن )2500( شــيكل شــهريا.

ــدر  ــي تق ــة والت ــم املالي ــام 1970 لتوفرياته ــذ الع ــا من ــامل باحتجازه ــة للع ــوق االجتامعي ــك الحق ــالل تنته ــة االحت ــت دول وال زال

مبليــارات الشــواكل. كــام واســتمر قيــام املشــغلني اإلرسائيليــني يف تزويرهــم لقســائم الرواتــب الشــهرية للعــامل الفلســطينيني العاملــني 

ــام عملهــم الشــهرية الحقيقيــة، والــذي يــؤدي إىل انخفــاض املبالــغ  بشــكل قانــوين داخــل الخــط األخــر، وعــدم تســجيلهم لعــدد أي

املاليــة والتعويضــات الخاصــة بحقوقهــم االجتامعيــة. واســتمرت ســلطات االحتــالل يف تعمــد اســتيعاب العاملــة الفلســطينية غــري املنظمــة 

ــل  ــوق العم ــدر يف س ــي تق ــم، والت ــوق له ــة حق ــة دون أي ــطينية الرخيص ــة الفلس ــدي العامل ــغيل األي ــايل تش ــب(، وبالت ــة التهري )عامل

اإلرسائيليــة بأكــر مــن )40 ألــف( عامــل.53   

وعليــه قامــت وزارة العمــل خــالل العــام بتوقيع اتفاقيــة توريــد خدمــات فنيــة واستشــارية مــع رشكــة متخصصــة ومســجلة داخــل 

الخــط االخــر، بهدف ضــامن تحصيــل حقــوق العــامل الفلســطينيني داخــل الخــط األخــر، والعمــل عــىل تحويلهــا لهــم مــن خــالل 

حســابات شــخصية بأســامئهم، ومنــع التالعــب بهــا أو رسقتهــا مــن أي جهــة أو طــرف كان.  كــام وصادقــت الحكومــة يف جلســة مجلــس 

الــوزراء )74( عــىل تخصيــص موازنــة لتقديــم خدمــات فنيــة وقانونيــة خاصــة بحقــوق العــامل داخــل الخــط االخــر، ومتابعــة تحصيــل 

ــة مــن أجــل  مســتحقاتهم إىل أن يتــم تحويلهــا مبــارشة إىل حســاباتهم الخاصــة.  وكانــت وزارة العمــل قــد وقعــت ســابقاً عــىل اتفاقي

تحصيــل حقــوق هــؤالء العــامل جــراء انقطاعهــم القــرسي عــن العمــل بســبب جائحــة »كورونــا«، مــع ضــامن مســاواتهم يف الحقــوق مــع 

العــامل اإلرسائيليــني الذيــن تــم تعويضهــم عــن فــرتة تعطلهــم عــن العمــل خــالل الفــرتة ذاتهــا.

10.   قطاع األرايض 

اســتمر جــدار الضــم والتوســع والحواجــز العســكرية ومامرســات قــوات االحتــالل التعســفية يف تشــكيلها عائقــاً أمــام قــدرة املواطنــني 

وأصحــاب األرايض مــن اســتغاللها والوصــول إىل قطــع األرايض للوقــوف عــىل رقبــة األرض وإنجــاز املهــام املطلوبــة، مــا ســاهم يف بقــاء 

النزاعــات عــىل الحــدود قامئــة بينهــم وتراكــم املشــاكل املتعلقــة بهــا، مــا شــكل تهديــداً للســلم األهــيل واالجتامعــي. 

ــم  ــام وت ــن عمــل املســوحات واملخططــات الالزمة، ك ــة لســلطة األرايض م ــة التابع ــم الفني ــع الطواق ــالل مبن ــوات االحت وقامــت ق

ــة فلســطني يف  االعتــداء عليهــا يف بعــض الحــاالت. وأدى عــدم اعــرتاف الجانــب اإلرسائيــيل بســندات التســجيل املصدقــة برتويســة دول

املناطــق »ج« بنــزع ثقــة املواطنــني بدوائــر ســلطة األرايض ومصداقيتهــا، ومبــا قــد تشــكله مــن حاميــة، مــا انعكــس ســلباً عــىل توجــه 

املواطــن الفلســطيني ملختلــف دوائرهــا.

واســتمر التصنيــف الســيايس لــأرض الفلســطينية يف تضييقــه لعمليــة اســتغالل األرايض، إذ تقــع غالبيــة )61%( مــن أرايض الضفــة 

الغربيــة يف املنطقــة املصنفــة »ج« الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيليــة الكاملــة. وتعيــق سياســات ومامرســات االحتــالل التعســفية فيهــا عمــل 

طواقــم املســاحة. ويف بعــض املناطــق املصنفــة »أ« و»ب« تكــون صحائــف القطــع عنــد الجانــب اإلرسائيــيل مــا يشــكل إعاقــة للعمــل، 
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ورضراً بالغــاً عــىل املواطــن جــراء ارتفــاع نســبة الرســوم والوقــت الطويــل إلنجــاز املعاملــة لديهــم. وأثــارت التهديــدات اإلرسائيليــة بضــم 
أراٍض مــن الضفــة الغربيــة مخــاوف الفلســطينيني عــىل ملكيــة أراضيهــم وتجريدهــم منهــا ومــن حقوقهــم فيهــا.54

11.  قطاع الطاقة

ســاهمت السياســات واإلجــراءات اإلرسائيليــة يف عرقلــة وإعاقــة عمــل ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة ويف إبطــاء عملهــا يف تنفيــذ 

املشــاريع وتزويــد املواطنــني بالخدمــات، مــام انعكــس ســلباً عــىل حيــاة املواطنــني وعــىل قدرتهــا عــىل تنفيــذ خططهــا اإلســرتاتيجية التــي 

مــن شــأنها النهــوض بقطــاع الطاقــة يف فلســطني للســنوات القادمــة.

ومــن سياســات االحتــالل التــي أعاقــت عمــل ســلطة الطاقــة، عــدم الســامح بإيصــال الخدمــة الكهربائيــة للمناطــق املحاذيــة لجــدار 

الضــم والتوســع واملناطــق املصنفــة »ج«، وآبــار امليــاه مثــل اآلبــار الواقعــة يف مناطــق قلقيليــة وبعــض اآلبــار الواقعــة يف مناطــق أريحــا 

واألغــوار، باإلضافــة إىل تدمــري العديــد مــن محطــات خاليــا الطاقــة الشمســية التــي تــم تركيبهــا لخدمــة ســكان العديــد مــن املناطــق 

املهمشــة، والتــي تقــوم ســلطات االحتــالل مبنــع إيصــال التيــار الكهربــايئ لهــا.

وتســبب التلكــؤ واملامطلــة اإلرسائيليــة يف رفــع القــدرة الكهربائيــة يف تكــرار انقطــاع التيــار الكهربــايئ عــن املواطنــني، ويف إعاقــة 

املبــارشة يف العمــل يف العديــد مــن املشــاريع االســتثامرية التــي تنتظــر توفــر القــدرات الكهربائيــة مــن الجانــب اإلرسائيــيل، حيــث تعــاين 

ــري فــرص  ــه عــىل توف ــة االقتصــاد وانخفــاض قدرت ــذي أعــاق دوران عجل ــة، األمــر ال ــري مــن املناطــق مــن نقــص القــدرة الكهربائي الكث

العمــل، وإضافــة املزيــد مــن التدخــالت لالقتصــاد الفلســطيني.

وتســبب اســتمرار ربــط العديــد مــن املناطــق بشــبكة الضغــط املنخفــض للجانــب اإلرسائيــيل يف ارتفــاع كل مــن التعرفــة والفاقــد، 

وهــو مــا يعنــي خســارة أكــرب للجانــب الفلســطيني. عــدا عــن فــرض الغرامــات الفنيــة غــري املــربرة بشــكل جائــر، واملامطلــة يف منــح 

الرتاخيــص للخطــوط الناقلــة مــن محطــات التحويــل إىل نقــاط الربــط. ومــن الجديــر ذكــره أن الشــبكات اإلرسائيليــة املغذيــة لنقــاط 

الربــط الفلســطينية يقــع العديــد منهــا يف أرايض املواطنــني الفلســطينيني، وهــو مــا يعيــق تطويــر واســتغالل تلــك األرايض والبنــاء فيهــا. 

كــام وتشــكل الشــبكات التــي متــر فــوق منــازل املواطنــني خطــراً كبــرياً عــىل حياتهــم، وتــم رصــد عــدد مــن الحــوادث التــي أســفرت عــن 

مقتــل وحــرق العديــد مــن املواطنــني.

وخــالل العــام اســتمرت املامطلــة اإلرسائيليــة يف منــح الرتاخيــص الالزمــة ملــا تــم تقدميــه لســلطات االحتــالل مــن دراســات ومقرتحات 

ــطينية.  ــق الفلس ــة يف املناط ــة الالزم ــدرة الكهربائي ــري الق ــاء، لتوف ــل الكهرب ــطينية لنق ــة الفلس ــع للرشك ــدة تتب ــات جدي ــاء محط إلنش

ــح الرتاخيــص الالزمــة اىل إعاقــة العمــل  ــاء وعــدم من ــة يف مجــال الكهرب ــة يف توفــري التســهيالت التطويري ــة اإلرسائيلي وتســببت املامطل

ببعــض املشــاريع مثــل مــرشوع الطاقــة الشمســية يف مــرشوع بنــي نعيــم رغــم وقوعــه يف املناطــق املصنفــة »أ« وال تحتــاج املشــاريع فيهــا 

إىل تصاريــح إرسائيليــة. ولعــدم وجــود موقــف واضــح لــإدارة املدنيــة بخصــوص املــرشوع، تــرص الحكومــة الصينيــة املانحــة للمــرشوع 

ــة  ــاهمت املامطل ــيل. وس ــرف اإلرسائي ــل الط ــن قب ــح م ــف واض ــاك موق ــون هن ــىل أن يك ــه )50,000,000( دوالر، ع ــغ قيمت ــذي تبل ال

اإلرسائيليــة يف عــدم اســتغالل املخصصــات املاليــة الخاصــة بتنفيــذ البنيــة التحتيــة للمــرشوع.

12.  هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

ــد  ــالل العدي ــة االحت ــتيطانية لدول ــة األنشــطة االس ــز حــول مجابه ــذي يتمرك ــتيطان ال ــة الجــدار واالس ــة مقاوم ــل هيئ واجــه عم

مــن التحديــات، مــا اســتدعى اســتجابتها العاجلــة ملواجهــة ذلــك، لجــرب األرضار وتقديــم مقومــات دعــم صمــود املواطنــني يف املناطــق 

املســتهدفة، ومواصلــة تقديــم الدعــم القانــوين للمترريــن، وتوثيــق اعتــداءات االحتــالل، ومواصلــة حالــة النضــال واملقاومــة الشــعبية 

كنهــج وطنــي، والتــي نجحــت يف العديــد مــن املواقــع يف صــد اعتــداءات قــوات االحتــالل واملســتوطنني، ويف تثبيــت حــق املواطنــني يف 

54.    مراسلة للهيئة من قبل سلطة األرايض .شباط/فرباير 2021.
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ممتلكاتهــم وعــىل أراضيهــم، ومنهــا منــع إقامــة أو إزالــة )9( بــؤر اســتيطانية جديــدة يف أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

وذلــك مبشــاركة املواطنــني ولجــان املقاومــة الشــعبية واألقاليــم واملجالــس القرويــة وغريهــا مــن األطــر الشــعبية. 

اســتطاعت الهيئــة يف مجــال الدعــم القانــوين القيــام مــن خــالل محاميهــا وطاقمهــا القانــوين مــن انتــزاع قــرارات يف ملكيــة أراٍض 

ألصحابهــا الفلســطينيني، وكشــف العديــد مــن حــاالت التزويــر مللكيــات أراٍض وعقــارات مــن قبــل الجمعيــات االســتيطانية، وتأجيــل و/

أو منــع عمليــات هــدم ومصــادرة وغريهــا مــن القضايــا التــي تعمــل عــىل متابعتهــا. عــدا عــن مواصلــة تقديــم مقومــات دعــم الصمــود 

للمواطنــني وتقديــم الخدمــات األساســية وإعــادة بنــاء مــا يتــم تدمــريه مــن قبــل ســلطات االحتــالل، وتقديــم دعــم للمزارعــني مــن حراثــة 

اراضيهــم وتســييج وتقديــم أشــتال وبنــاء غــرف زراعيــة وشــق طــرق يف األرايض املحيطــة بالقــرى والتجمعــات.

ــات يف  ــو بالحــد األدىن« وإعــادة ترتيــب ســلم األولوي ــدأ »ول ــة عــىل مب ــة عمــل الهيئ وفاقــم احتجــاز أمــوال املقاصــة مــن صعوب

بيئــة عمــل أشــبه مــا تكــون »طارئــة«، لتتمكــن مــن مواصلــة مامرســة نطــاق اختصاصهــا ومواصلــة تقديــم الدعــم للمواطنــني حســب 

ــة واللوجســتية املتاحــة. ــة والبرشي ــات املادي اإلمكاني

قامــت الهيئــة يف بعــض املناطــق بإعــادة البنــاء وجــرب األرضار ملجابهــة سياســات الهــدم والتخريــب للممتلــكات الفلســطينية مبــا 

فيهــا املنــازل والخدمــات األساســية يف القــرى والتجمعــات الفلســطينية، دعــام لصمــود املواطنــني وتثبيتهــم عــىل أراضيهــم ويف قراهــم 

وتجمعاتهــم املهــددة مــن أجــل ضــامن عــدم إخــالء تلــك املناطــق مــن ســاكنيها، ال ســيام يف املناطــق املصنفــة »ج«. أمــا أبــرز املعيقــات 

التــي واجهــت عمــل طواقــم الهيئــة وعرقلــت قدرتهــا عــىل تنفيــذ خططهــا يف املناطــق املتــررة مــن سياســات االحتــالل خــالل العــام 
2020 فتميــزت بــاآليت:55 

ــوار  • ــاء األغ ــت إىل إبق ــي هدف ــالل الت ــلطات االحت ــل س ــن قب ــتيطانية م ــطة االس ــز األنش ــتيطانية وتعزي ــات االس ــة املخطط كثاف

والســفوح الرشقيــة للضفــة الغربيــة فارغــة مــن الســكان، متهيــداً لضمهــا وتحويلهــا إىل منطقــة عازلــة بــني ســكان الضفــة الغربيــة 

وامتدادهــم العــريب، وهــو مــا كان ســبباً يف رفــض االعــرتاف بالتجمعــات الفلســطينية هنــاك واعتــامد سياســة الهــدم والرتحيــل وعــدم 

منــح تراخيــص البنــاء والســكن.

تراجــع الكثافــة الســكانية يف األغــوار والســفوح الرشقيــة للضفــة الغربيــة، نظــراً للبيئــة القرسيــة الطــاردة التــي خلقتهــا سياســات  •

االحتــالل باالســتيالء عــىل منابــع امليــاه واألرايض الزراعيــة وتكبيــل تلــك املناطــق بالكثــري مــن القوانــني العنرصيــة.

ــل القــرسي ألكــر مــن )225( تجمعــاً ســكانياً  • ــه عــىل أرض الواقــع وخططــه بالهــدم والرتحي ــالل وإجراءات تســارع سياســات االحت

ــة »ج«. ــة املصنف ــة يف املنطق وقري

قســوة الظــروف واألوضــاع التــي تعــاين منهــا معظــم القــرى والتجمعــات يف املنطقــة املصنفــة »ج« وبخاصــة التجمعــات البدويــة  •

ــدين  ــا، ومصــادرة األرايض وت ــد القــرسي لتجمعــات وقــرى برمته ــة واألغــوار، نتيجــة لسياســات الهــدم والترشي يف الســفوح الرشقي

ــة واملعيشــية املقدمــة للمواطنــني الفلســطينيني. ــة واالقتصادي مســتوى الخدمــات األساســية االجتامعي

13.  الشؤون املدنية

اســتمرت سياســات االحتــالل يف إعاقــة ســعي الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة يف ضــامن الحقــوق املدنية ألبناء الشــعب الفلســطيني. 

وحــال وقــف التنســيق األمنــي مــع الجانــب اإلرسائيــيل بشــكل كبــري دون قدرتهــا عــىل ضــامن تلــك الحقــوق للمواطــن الفلســطيني. وكان 

النتهــاكات االحتــالل وسياســاته التعســفية أثــراً بالغــاً عــىل قــدرة الهيئــة عــىل أداء مهامهــا وتنفيــذ أهدافهــا، وحالــت دون تنفيــذ الكثــري 

مــن هــذه األهــداف فيــام يتعلــق بضــامن الحركــة والتنقــل للمواطنــني أو حصولهــم عــىل العــالج أو متتعهــم بالحقــوق التــي تتعلــق 

بالحيــاة اليوميــة للمواطنــني، وتنفيــذ املشــاريع االقتصاديــة أو مشــاريع البنيــة التحتيــة، والتدخــل يف الحــاالت اإلنســانية وقضايــا مل شــمل 

ــيل دون املســتوى  ــل الطــرف اإلرسائي ــن قب ــا م ــني وتكــون االســتجابة له ــا للمواطن ــة لتقدميه ــي تســعى الهيئ ــات والت ــالت واإلقام العائ

55.   مراسلة واردة للهيئة من قبل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان« حول »أثر اإلجراءات اإلرسائيلية عىل تنفيذ خطة ومشاريع هيئة مقاومة الجدار واالستيطان«، كانون ثاين/يناير.2021.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

44



املطلــوب يف غالــب األحيــان،  وهــو مــا اعتــرب العائــق األكــرب أمــام الهيئــة يف تحقيــق أهدافهــا التــي مــن شــأنها تســهيل حيــاة املواطنــني 

وتقديــم مــا أمكــن للحصــول عــىل الحقــوق األساســية والعيــش بكرامــة.

ــة  ــة الغربي ــن الضف ــة للمواطــن الفلســطيني يف كل م ــل والحرك ــة التنق ــد حري ــام 2020 يف تقيي ــر خــالل الع ســاهم إغــالق املعاب

وقطــاع غــزة. وتــم فــرض الكثــري مــن العراقيــل يف تنقــل املواطنــني عــرب املعابــر ومنهــا معــرب ايريــز »بيــت حانــون«، معــرب الكرامــة واملعــرب 

التجــاري، نتيجــة لإغالقــات والعراقيــل التــي فرضتهــا ســلطات االحتــالل.

14.  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

يســتند هــذا القطــاع يف عملــه عــىل ضــامن القانــون الــدويل لحــق اإلنســان يف أن تتــاح لــه إمكانيــة النفــاذ لشــبكات االتصــاالت، 

وبخاصــة شــبكات النطــاق العريــض والحصــول عــىل خدمــات االتصــاالت كحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان، وعــىل اتفاقيــات ثنائيــة 

ودوليــة مــع الجانــب اإلرسائيــيل لتحقيــق ذلــك ولتســهيل تلــك العمليــة. إال أن ســلطات االحتــالل دأبــت باســتمرار عــىل إعاقــة املحــاوالت 

ــد. ومــن أهــم  ــا املعلومــات والربي ــة للتعامــل والتنســيق يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجي ــدويل مرجعي ــون ال الفلســطينية لجعــل القان

التحديــات التــي واجههــا هــذا القطــاع خــالل العــام نتيجــة للمامرســات اإلرسائيليــة، التــايل:56 

االنتهاكات يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: •

وضــع العوائــق أمــام اســترياد املعــدات الخاصــة باالتصــاالت الالزمــة لتطويــر شــبكات االتصــاالت والتحكــم بهــا، ومراقبــة شــبكات  •

االتصــاالت والبــث الالســليك عــىل األرايض الفلســطينية، ومنــع إدخــال معــدات االتصــاالت التابعــة للــرشكات الفلســطينية وحجزهــا 

يف املوانــئ واملعابــر لفــرتات طويلــة، وفــرض رســوم أرضيــات عــىل الــرشكات نظــراً لهــذا االحتجــاز.

القيام بفرض رسوم كبرية عىل الرشكات الفلسطينية مقابل إنشاء بنى تحتية لالتصاالت داخل األرايض الفلسطينية. •

 منــع الجانــب الفلســطيني مــن إنشــاء بوابــة لالتصــال الــدويل، ومنــع الــرشكات الفلســطينية مــن إنشــاء وصــالت فيزيائيــة للربــط  •

بــني املناطــق الفلســطينية، أو االســتفادة مــن خدمــات الكوابــل البحريــة العامليــة.

منع الربط املبارش مع شبكات االتصاالت يف الدول العربية املجاورة كاململكة األردنية الهاشمية وجمهورية مرص العربية. •

العمــل غــري القانــوين لــرشكات االتصــاالت اإلرسائيليــة وتغلغلهــا يف الســوق الفلســطينية، والــذي يــؤدي إىل منافســة غــري عادلــة وغــري  •

مرشوعــة مــع الــرشكات الفلســطينية املرخصــة، وقيامهــا بإنشــاء املئــات مــن أبــراج االتصــاالت الالســلكية يف املســتوطنات واملواقــع 

العســكرية داخــل األرض الفلســطينية املحتلــة، واســتحواذها عــىل)30%( مــن ســوق االتصــاالت الفلســطينية وذلــك حســب تقاريــر 

البنــك الــدويل، مــا يســبب الخســائر االقتصاديــة للجانــب الفلســطيني بالعمــوم.

ــة »ج«،  • ــا يف املناطــق املصنف ــم خدماته ــة وتقدي ــا التحتي ــة بنيته ــة إلقام ــات اإلرسائيلي ــرشكات الفلســطينية بأخــذ املوافق ــزام ال إل

وتعمدهــا املامطلــة عــىل منحهــا تلــك املوافقــات عــدا عــن رفضهــا يف الكثــري مــن األحيــان، يف الوقــت الــذي تشــجع فيــه ســلطات 

االحتــالل رشكاتهــا ومتنحهــا الرخــص بســهولة، فتــم منــح رشكــة )بيزيــك( ترخيصــاً لتوســيع شــبكة االتصــاالت األرضيــة الخاصــة بهــا 

يف املناطــق املصنفــة »ج«.

الهيمنة اإلرسائيلية عىل الفضاء التكنولوجي الفلسطيني.  •

ــة يف األرايض  • ــال الحديث ــرددات األجي ــح ت ــدم من ــي وع ــف الكهرومغناطي ــد الطي ــا وتقيي ــم فيه ــرتددات والتحك الســيطرة عــىل ال

الفلســطينية رغــم كونهــا ثــروة وطنيــة تخــص الشــعب الفلســطيني، حيــث أثــر ذلــك عــىل محدوديــة الــرتددات املمنوحــة للجيــل 

الثالــث. واألهــم مــن ذلــك حرمــان فلســطني مــن حقوقهــا يف تــرددات الجيلــني الرابــع والخامــس، وحرمــان قطــاع غــزة مــن تــرددات 

الجيــل الثالــث.

56.   »تقرير حول االنتهاكات االرسائيلية يف قطاع االتصاالت والربيد 2020«، مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. شباط/فرباير2021.
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كام وتواصلت خال العام االنتهاكات عى قطاع الربيد الفلسطيني ومن أبرزها:

مواصلــة ســلطات االحتــالل قرصنتهــا عــىل البعائــث الربيديــة الدوليــة الــواردة إىل فلســطني، واحتجازهــا لفــرتات طويلــة يف الفــزر  •

اإلرسائيــيل، وفتحهــا والعبــث مبحتوياتهــا.

ــة واالتصــال مــع  • ــث الربيدي ــا باحتجــاز عــدد مــن البعائ ــد الفلســطيني، بقيامه ــدور الربي ــام ب ــل القي ــد إرسائي ــة بري ــة رشك محاول

الفلســطينيني املرســلة إليهــم بإرســال رســالة بريديــة عاديــة لهــم تطلــب منهــم التوجــه إىل أحــد مكاتــب الربيــد يف املســتوطنات 

غــري الرشعيــة، لتخليــص البعائــث ودفــع رســوم جمركيــة عنهــا، واســتالمها مــن هنــاك مبــارشة . كــام تــم إجبــار الربيــد الفلســطيني 

عــىل اســتالم املــواد الربيديــة مــن داخــل معســكر للجيــش اإلرسائيــيل يف منطقــة بيتونيــا بالقــرب مــن رام هللا،  بحيــث أصبــح اإلرشاف 

عــىل اســتالم الربيــد مــن قبــل مــا يســمى بــاإلدارة املدنيــة والتــي يديرهــا ضبــاط الجيــش اإلرسائيــيل يف الضفــة الغربيــة، ويتــم وضــع 

عالمــات ومرابــط إغــالق لأكيــاس الربيديــة تحمــل شــعار جيــش االحتــالل. 

ــاد  • ــرارات االتح ــن ق ــم م ــىل الرغ ــن خــالل األردن، ع ــة فلســطني م ــة إىل دول ــث الربيدي ــال البعائ ــالل إدخ منعــت ســلطات االحت

الربيــدي العاملــي UPU واالتفاقيــات الواضحــة بشــأن حــق فلســطني يف إدخــال الربيــد مــن خــالل األردن. ويتواجــد يف األردن كميــة 

مــن الربيــد الخــاص بفلســطني منــذ عامــني.

ــول  • ــاً لأص ــاليات وفق ــم وإرس ــا بقوائ ــن خالله ــطني م ــة فلس ــوارد إىل دول ــد ال ــر الربي ــيل متري ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــت س رفض

ــاً. ــا دولي ــول به ــة املعم الربيدي

ــاً  • ــا خالف ــل معه ــا، والتعام ــرب مطاراته ــطني ع ــواردة إىل فلس ــة ال ــث الربيدي ــث بالبعائ ــيل بالعب ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــت س قام

ــا. ــض محتوياته ــدان بع ــبب يف فق ــا تس ــريUPU، م ــة ومعاي ــات الدولي لالتفاقي

تســببت إجــراءات ومامرســات ســلطات االحتــالل خــالل العــام 2020 يف تلــف حــوايل )9752( بعيثــة بريديــة مــا بــني طــرود ورســائل  •

ورزم وبريــد ممتــاز.

التوصيات
شــّكلت اعتــداءات االحتــالل وانتهاكاتــه لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وسياســاته املمنهجــة 

ومامرســاته التعســفية أهــم التحديــات التــي أثــرت ســلباً عــىل متتــع املواطــن الفلســطيني بحقوقــه األساســية، وعليــه تــويص الهيئــة دولــة 

فلســطني باتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة:

قيــام الحكومــة الفلســطينية مبخاطبــة األمــم املتحــدة ومطالبتهــا بالتدخل الجاد لوقــف انتهــاكات االحتالل اليوميــة واملتصاعدة،  •  

والتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحاميــة املدنيــني الفلســطينيني تحــت االحتــالل يف األرض الفلســطينية املحتلــة.  

قيــام الحكومــة الفلســطينية بدعــوة الــدول األطــراف الســامية املتعاقدة عــىل اتفاقيــات جنيف األربــع للعــام 1949، إىل التدخل  •  

ودعــوة وضــامن احــرتام دولــة االحتــالل لالتفاقيــة، والوقــوف أمــام التزاماتهــا القانونيــة، لتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد 

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

مواصلــة الحكومــة الفلســطينية ضغطهــا عــىل املجتمــع الــدويل مــن أجــل إنهــاء االحتــالل اإلرسائيــيل طويل األمــد لأرض الفلســطينية  •

املحتلــة يف العــام 1967، وتجســـيد الســيادة الفلســطينية علـــى األرض الفلســطينية، وحاميــة حــق الشــعب الفلســطيني يف الحيــاة 

ويف تقريــر مصــريه.

دعــوة الحكومــة الفلســطينية للمجتمــع الــدويل واملنظــامت الحقوقيــة واإلنســانية التدخــل والوقــوف بشــكل جــاد أمــام مامرســات  •
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ــره أمــام حركــة  ــة معاب ــح كاف ــيل غــري اإلنســاين املفــروض عــىل قطــاع غــزة بشــكل فــوري، وفت ــع الحصــار اإلرسائي ــالل، ورف االحت

األفــراد والبضائــع، ومتكــني ســكانه مــن التمتــع بحقوقهــم اإلنســانية التــي ضمنتهــا املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 

ــه للســيطرة عــىل جائحــه  ــره ومتكين ــزة وتطوي ــدويل لدعــم قــدرات القطــاع الصحــي يف القطــاع وتعزي كافــة. ودعــوة املجتمــع ال

كورونــا وللحيلولــه دون خروجــه عــن الســيطره.

دعــوة الحكومــة الفلســطينية للجــان األمــم املتحــدة التعاقديــة لتفعيــل دورهــا يف الرقابــة عــىل دولــة االحتــالل وانتهاكاتهــا للحقــوق  •

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمواطــن الفلســطيني، وفضــح تلــك االنتهــاكات وكشــف دورهــا يف تقييــد قــدرة دولــة فلســطني 

عــىل ضــامن الحقــوق األساســية ملواطنيهــا.

مطالبــة املجتمــع الــدويل بالتحــرك العاجــل لوقــف انتهــاكات ســلطات االحتــالل وتفعيــل آليــات املحاســبة واملســاءلة تجــاه مقــرتيف  •

ــة  ــا واملتورطــني بإعطــاء األوامــر باقرتافهــا ووضــع حــد لحال ــة مرتكبيه ــني الفلســطينيني ومالحقــة ومعاقب االنتهــاكات بحــق املدني

إفــالت قــادة االحتــالل وقواتــه مــن العقــاب.

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

ســلطات االحتــالل، وتأثريهــا عــىل قــدرة دولــة فلســطني عــىل اإليفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة بنــاًء عــىل انضاممهــا التفاقيــات حقــوق 

اإلنسان.

دعــوة مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي باالعتقــال التعســفي لزيــارة األرسى الفلســطينيني يف ســجون االحتــالل، واإلطــالع عــىل  •

أوضاعهــم الحياتيــة وسياســات االحتــالل بحقهــم يف ظــل جائحــة كورونــا. ودعــوة املجتمــع الــدويل ملســاندة األرسى والتدخــل مــن 

أجــل الضغــط عــىل دولــة االحتــالل لإفــراج عــن األرسى املــرىض وكبــار الســن والنســاء واألطفــال.

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

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

االستيطان.

ــة فلســطني يف مســاعيها الدوليــة ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب  • دعــوة املؤسســات الحقوقيــة إىل مواصلــة دعمهــا لجهــود دول

اإلرسائيليــني أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة، وتكثيــف وتوحيــد الجهــود الوطنيــة وجهــود املؤسســات الحقوقيــة يف رصــد وتوثيــق 

جرائــم االحتــالل لفضحهــا.

ــق  • ــد وتوثي ــىل رص ــة ع ــل بجدي ــطينية، بالعم ــات الفلس ــوزارات واملؤسس ــف ال ــق يف مختل ــة بالتوثي ــر املعني ــام الدوائ رضورة قي

مامرســات االحتــالل وانتهاكاتــه لحقــوق اإلنســان، بهــدف فضحهــا ومســاءلة ســلطات االحتــالل دوليــاً عنهــا، مــن خــالل اســتخدام 

اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومتهيــدا لتقدميهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إثــر قرارهــا بانطبــاق الواليــة القضائيــة للمحكمــة 

عــىل األرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967 باعتبارهــا دولــة عضــواً يف نظــام رومــا األســايس للمحكمــة.

ــة  • ــات دول ــف بخروق ــداد مل ــس االقتصــادي، وإع ــاق باري ــاق أوســلو واتف ــة التف ــدول الراعي ــة فلســطني التوجــه إىل ال ــوة دول دع

ــا. ــادة النظــر فيه ــالل وإع ــة االحت ــا عــىل دول ــات ومامرســة ضغوطاته ــك االتفاقي ــالل لتل االحت

تكاتــف كافــة الجهــود ووقــوف املؤسســات اإلنســانية والحقوقيــة الدوليــة عنــد واجباتهــا تجــاه حاميــة قطــاع التعليــم يف فلســطني؛  •

يف ظــل مواصلــة االحتــالل اســتهدافه لهــذا القطــاع الحيــوي.

دعــوة املؤسســات الفلســطينية الرســمية إىل مخاطبــة لجــان االتفاقيــات يف األمــم املتحــدة يف ســبيل توضيــح املعيقــات والتحديــات  •

ــة مبوجــب  ــذ التزاماتهــا الدولي ــة فلســطني يف أداء املهــام املنوطــة بهــا، وتنفي التــي يشــكلها االحتــالل ومامرســاته عــىل قــدرة دول

توقيعهــا عــىل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.
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القسم الثاني

اإلطار المتعلق بالحقوق
 

1.  المتغير في الحقوق المدنية والسياسية

1.1 املتغري يف الحق يف الحياة

1.1.1 انتهاكات الحق يف الحياة

تنوعت أسباب الوفيات التي ترصدها الهيئة بصورة دورية، إضافة اىل الوفيات الناتجة عن اإلصابة بفريوس كورونا.

أوالً. الوفيات غري الطبيعية بحسب اإلطار الرسمي العام

وفيــات يف أماكــن العمــل: وفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن وزارة العمــل، اقرتبــت الوفيــات بــني العاملــني داخــل الخــط األخــر هــذا . 1

العــام مــن العــدد املســجل يف العــام الســابق حيــث بلــغ عــدد وفيــات العــامل هــذا العــام )23( حالــة وفــاة مقارنــة بــــــ )28( حالــة 

وفــاة يف العــام 57.2019 

وفيــات بســبب انتشــار فــريوس كورونــا: بلــغ عــدد املتوفــني بســبب إصابتهــم بفــريوس كورونــا حتــى نهايــة العــام، وبحســب املنصــة . 2

اإللكرتونيــة لــوزارة الصحــة )1572( حالــة وفــاة، )57%( ذكــور و)43%( إنــاث، و)1%( منهــم أطفــال، و)76.5%( منهــم مــن كبــار 

الســن. وكانــت الوفيــات املســجلة يف قطــاع غــزة مــن إجــاميل الوفيــات املســجلة يف األرايض الفلســطينية )%24.5(.

ثانياً. الوفيات غري الطبيعية بحسب توثيقات الهيئة

وفقــا للمعلومــات التــي وثقتهــا الهيئــة، ومــن خــالل التحقيقــات األوليــة لجهــاز الرشطــة التــي أعقبــت حــاالت الوفــاة غــري الطبيعية، 

وأكــدت عــىل بعضهــا النيابــة العامــة،58 رصــدت الهيئــة )227( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة، )52( حالــة منهــا خاصــة بإنــاث، 

ــاث، و)40(  ــا )30( إلن ــام 2019، كان منه ــة وقعــت يف الع ــاة يف ظــروف غــري طبيعي ــة وف ــة بـــ )140( حال ــال، مقارن ــة ألطف و)54( حال

ألطفــال. 

ــث العــدد  ــام املــايض، ســواًء مــن حي ــة بالع ــة مقارن ــات هــذا العــام غــري الطبيعي ــرياً يف عــدد وفي ــاً كب ــاك ارتفاع ويالحــظ أن هن

ــال. ــاث أو األطف ــات اإلن ــدد وفي ــاميل، أو ع اإلج

وقد توزعت حاالت الوفاة التي سجلتها الهيئة عىل الخلفيات املعتمدة لديها عىل النحو التايل:

القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى بـــ »رشف العائلــة«: مل تســجل الهيئــة ســوى حالــة وفــاة واحــدة عــىل خلفيــة مــا يســمى بقضايــا  •

»رشف العائلــة«، لكنهــا ال زالــت تــرى إرتفاعــا يف عــدد وفيــات اإلنــاث الغامضــة59 )10 حــاالت(، والوفيــات املســجلة كانتحــار )7 

حــاالت(، إضافــة إىل أن الظــروف األوليــة التــي ســجلتها الهيئــة تثــري الشــكوك، وتــؤدي إىل طــرح العديــد مــن التســاؤالت، فهنــاك 

احتــامل بــأن يكــون الســبب الكامــن وراء بعــض الحــاالت الغامضــة، أو الوفيــات عــىل خلفيــة االنتحــار، قــد متــت بدافــع »رشف 

57.   رد وزارة العمل الذي وصل الهيئة بتاريخ 2021/1/18.

58.    كتاب النيابة العامة يف الضفة الغربية رقم 102 بتاريخ 2021/1/12 حول ظروف وفاة األشخاص الذين وثقتهم الهيئة يف العام 2020 رداً عىل كتاب الهيئة رقم 42/ت.س/2020 بتاريخ 2020/12/13. وكتاب 
النيابة العامة يف قطاع غزة رقم 234 بتاريخ 2021/1/27 حول ذات املوضوع رداً عىل كتاب الهيئة رقم 14/ت.س/ 2020 بتاريخ 2020/12/17.

59.   بسبب عدم وصول الهيئة ملعرفة خلفية الوفاة أو بسبب أنها ال زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
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ــذه  ــق يف ه ــىل بالتحقي ــامم األع ــق، اإلهت ــة بالتحقي ــمية مختص ــة رس ــة، كجه ــة العام ــىل النياب ــب ع ــذي يوج ــر ال ــة«، األم العائل

ــة وراءهــا واملســؤولني عنهــا، ومحاســبتهم. ــات، للوصــول إىل األســباب الحقيقي الوفي

الوفيــات عــى خلفيــة شــجارات عائليــة: وثقــت الهيئــة )34( حالــة وفــاة عــىل هــذه الخلفيــة، مقارنــة بـــــ )27( حالــة ســجلتها يف  •

العــام 2019. وهــذا العــدد املســجل يشــري إىل اســتمرار عمليــات القتــل داخــل نطــاق األرسة مبفهومهــا الواســع أو الضيــق، األمــر 

الــذي يفــرض عــىل الجهــات املختصــة، مامرســة دور أكــر فاعليــة للحــد مــن وقــوع مثــل هــذا النــوع مــن الوفيــات.

وقــد توزعــت هــذه الحــاالت عــىل )23( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)11( حالــة يف قطــاع غــزة، منهــا )4( حــاالت إلنــاث و)2( أطفــال، 

مقارنــة بـــ )19( حالــة يف الضفــة الغربيــة خــالل العــام 2019، و)8( حــاالت يف قطــاع غــزة، منهــا )3( حــاالت إلنــاث و)4( حــاالت ألطفال.

وفيــات عــى خلفيــة إســاءة اســتعامل الســاح: ســجلت الهيئــة هــذا العــام )2( حالــة وفــاة ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام الســالح  •

مــن املواطنــني، واحــدة منهــا يف الضفــة الغربيــة وواحــدة يف قطــاع غــزة، وجميعهــا لذكــور بالغــني. محافظــة عــىل العــدد الــذي 

ســجلته الهيئــة يف العــام 2019.

وانخفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتعامل الســالح مــن املكلفــني بإنفــاذ القانــون هــذا العــام، أســوة بالعــام الــذي 

ســبقه والــذي ســجلت فيــه الهيئــة حالــة وفــاة واحــدة فقــط عــىل هــذه الخلفيــة مقارنــة بــــــ )7( حــاالت يف العــام 2018. 

وفيــات يف ظــروف غامضــة: رغــم انخفــاض نســبة الوفيــات الغامضــة مــن إجــاميل عــدد الوفيــات التــي وثقتهــا الهيئــة مــن )%28(  •

يف العــام 2019 إىل )15.9%( هــذا العــام، إال أن عــدد مــن تظــل ظــروف وفاتهــم غامضــة وغــري معروفــة ال زالــت مرتفعــة. فقــد 

وصــل عــدد الوفيــات الغامضــة هــذا العــام إىل )36( حالــة مقارنــة بـــــ )39( حالــة يف العــام 2019. وقــد توزعــت الحــاالت املســجلة 

هــذا العــام عــىل )20( حالــة يف الضفــة الغربيــة و)16( حالــة يف قطــاع غــزة، مقارنــة بــــــ )25( حالــة يف الضفــة الغربيــة و)14( 

حالــة يف قطــاع غــزة العــام 2019.  

 توزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــىل )12( حــاالت إلنــاث و)24( حالــة لذكــور، مقارنــة بـــ )20( حالــة إلنــاث و)19( 

حالــة لذكــور يف العــام 2019. أمــا مــن حيــث الســن، فقــد بلــغ عــدد املتوفــني األطفــال يف ظــروف غامضــة هــذا العــام )5( أطفــال، مقارنــة 

بوفــاة )7( أطفــال يف العــام 2019.  

ورغــم أن الهيئــة ســبق وأن طلبــت مــن النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تزويدهــا بظــروف وفــاة األشــخاص الذيــن 

وثقتهــم هــذا العــام، إال أن بعــض هــذه الحــاالت مل توثقهــا النيابــة العامــة يف ســجالتها، وبعضهــا اآلخــر التــي مل تجــب عليهــا مــن األســاس. 

علــام بــأن الهيئــة، وللعــام الثالــث عــىل التــوايل، تســتثني مــن هــذه األعــداد الوفيــات التــي تشــري النيابــة إىل أنهــا قيــد التحقيــق، ومل 

يتــم معرفــة ظروفهــا.

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

العامــة بشــكل حــاد، حيــث بلــغ عــدد الوفيــات املســجلة عــىل هــذه الخلفيــة )93( حالــة، مقارنــة بـــــ )47( حالــة يف العــام 2019. 

ــة يف قطــاع غــزة،  ــة و)50( حال ــة الغربي ــة يف الضف ــة عــىل )43( حال ــة الجغرافي ــد توزعــت الحــاالت املســجلة بحســب املنطق وق

مقارنــة بـــ )31( حالــة يف الضفــة الغربيــة و)16( حالــة يف قطــاع غــزة يف العــام 2019. وتوزعــت مــن حيــث الجنــس عــىل )19( حالــة 

إلنــاث، و)74( حالــة لذكــور، مقارنــة بـــ )3( حــاالت إلنــاث و)44( حالــة لذكــور يف العــام 2019. ومــن حيــث الســن، توزعــت هــذه 

الوفيــات عــىل )58( حالــة لبالغــني، و)35( ألطفــال، مقارنــة بـــ )22( بالغــاً و)25( طفــالً يف العــام 2019. 

أمــا مــن حيــث التصنيفــات الفرعيــة لوفيــات الســالمة العامــة يالحــظ أن الوفيــات الواقعــة يف أماكــن العمــل شــكلت )4( حــاالت 

وفــاة مقارنــة بـــ )16( حالــة يف العــام 2019، و)8( حــاالت ناجمــة عــن صعقــة كهربائيــة مقارنــة بـــــ )3( حــاالت يف العــام 2019، و)20( 

حالــة ناجمــة عــن الغــرق يف مســابح وآبــار وحفــر امتصاصيــة مقارنــة بـــ )10( حــاالت يف العــام 2019، و)22( حالــة ســقوط مــن علــو 

مقارنــة بـــ )4( حــاالت يف العــام 2019، و)37( حالــة وفــاة ناجمــة عــن احــرتاق، )27( منهــا كانــت يف حادثــة واحــدة جــراء انفجــار أنابيــب 

غــاز يف مخبــز يف مدينــة النصــريات بقطــاع غــزة.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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جدول رقم )2( وفيات نتيجة ضعف إجراءات السامة العامة

صعقة كهربائيةأماكن العملالسنة
غرق يف بحر/مسبح/ 

حفر امتصاصية
إجاميلأخرىاحرتاقسقوط من علو

202048202237293

201916310401447

ارتفعــت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتّبــاع إجــراءات الســالمة العامــة املســجلة مــن إجــاميل عــدد وفيــات الظــروف غــري الطبيعيــة، 

حيــث بلغــت نســبتها هــذا العــام )40.5%( مــن إجــاميل وفيــات الظــروف غــري الطبيعيــة، مقارنــة بـــ )34%( مــن وفيــات العــام 2019. 

كــام شــّكلت نســبة األطفــال مــن هــذه الفئــة )38%( مقارنــة بـــ )53%( مــن وفيــات العــام 2019.

وهــذا األمــر يشــري إىل أن إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة املتخــذة مــن الجهــات الرســمية، كــوزارة العمــل والهيئــات املحليــة 

املختلفــة وجهــاز الدفــاع املــدين وســلطة الطاقــة املكلفــة بالرقابــة عــىل األماكــن التــي وقعــت فيهــا هــذه الوفيــات ال تــزال دون املســتوى 

املطلــوب، ومل تــؤِد إىل خفــض عــدد الوفيــات املصنفــة ضمــن وفيــات عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة، وإمنــا زادت ووصلــت إىل مــا 

يقــرب ضعفــي وفيــات العــام الــذي ســبقه. 

هــذا األمــر الــذي يفــرض عــىل هــذه الجهــات، القيــام بــدور رقــايب فعــال عــىل املواقــع التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات، الســيام 

ــات  ــات الناتجــة عــن صعق ــرشة، والوفي ــة املنت ــر االمتصاصي ــار والحف ــرك الســباحة60 واآلب ــن العمــل ويف ب ــع يف أماك ــي تق ــات الت الوفي

ــق.  ــة أو الحرائ كهربائي

الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــامل الطبــي: ارتفــع عــدد الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــامل الطبــي التــي ســجلتها الهيئــة إىل  •

)16( حالــة وفــاة مقارنــة بـــ )8( وفيــات يف العــام 2019. وتوزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــىل )7( إنــاث و)9( ذكــور، 

مقارنــة بـــ )2( إنــاث و)6( ذكــور يف العــام 2019. وقعــت )12( منهــا يف الضفــة الغربيــة و)4( يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ )3( يف الضفة 

الغربيــة و)5( يف قطــاع غــزة العــام 2019.

وشــكلت الوفيــات عــىل هــذه الخلفيــة التــي وقعــت يف أماكــن الحجــر الصحــي املتعلقــة بحجــر املصابــني بفــريوس كورونــا- كوفيــد 

19 مــا نســبته )31%( مــن إجــاميل العــدد الــذي ســجلته الهيئــة. هــذا باإلضافــة إىل الوفيــات األخــرى مــن هــذه الفئــة التــي قــد 

تكــون وقعــت نتيجــة اإلربــكات النفســية التــي خلفهــا انتشــار ذلــك الفــريوس عــىل املواطنــني وعــىل الكــوادر الصحيــة.

وفيــات أماكــن االحتجــاز: ارتفعــت الوفيــات يف أماكــن االحتجــاز إىل )9( حالــة، مقارنــة بــــ )3( حــاالت فقــط يف العــام 2019. وكانت  •

)4( منهــا يف قطــاع غــزة و)5( أخــرى يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بـــ )2( حالــة يف قطــاع غــزة وحالــة واحــدة يف الضفــة الغربيــة يف 

العــام الســابق، وكانــت )8( منهــا لذكــور بالغــني وحالــة واحــدة فقــط أنثــى يف دار رعايــة الفتيــات يف محافظــة بيــت لحــم.

الوفيــات الناتجــة عــن االنتحــار: ارتفــع عــدد حــاالت االنتحــار التــي رصدتهــا الهيئــة بشــكل حــاد حيــث وصــل عددهــا إىل )26(  •

حالــة مقارنــة بـــ )6( حــاالت فقــط عــىل ذات الخلفيــة يف العــام 2019، وكانــت )3( مــن وفيــات هــذا العــام يف الضفة الغربيــة و)23( 

يف قطــاع غــزة، منهــا )7( حــاالت إلنــاث و)6( ألطفــال. وذلــك مقارنــة بالعــدد الــذي ســجلته الهيئــة يف العــام املــايض والــذي تــوزع 

عــىل حالــة واحــدة منهــا يف الضفــة الغربيــة و)5( حــاالت يف قطــاع غــزة، واحــدة منهــا إلنــاث، وواحــدة ألطفــال.

وفيــات عــى خلفيــات أخــرى: وثقــت الهيئــة حالتــي وفــاة فقــط ناجمتــني عــن انفجــار أجســام مشــبوهة، واحــدة منهــا يف الضفــة  •

الغربيــة وأخــرى يف قطــاع غــزة، وجميعهــا لذكــور، واحــدة منهــا لطفــل، مقارنــة بـــ )5( حــاالت لذكــور يف العــام 2019، منهــا حالتــان 

ــة العامــة إىل )9(  ألطفــال، وجميعهــا وقعــت يف قطــاع غــزة. كــام ارتفــع عــدد الحــاالت التــي ال تــزال قيــد التحقيــق لــدى النياب

حــاالت، منهــا )7( حــاالت لذكــور وحالتــان إلنــاث، وحالتــان ألطفــال، مقارنــة بحالــة واحــدة فقــط يف العــام 2019، وكانــت لذكــر 

بالــغ.

60.   للمزيد حول ذلك راجع: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، تقرير تقيص حقائق حول وفاة الشقيقني عامر وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020. 
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جدول رقم )3(: وفيات 2020 باملقارنة مع وفيات 2019

ضفة غزة أطفال إناث ذكور إجاميل
تصنيفات الوفاة

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

20 25 16 14 5 7 12 19 24 20 36 39 الوفاة يف ظروف غامضة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوفاة بحجة التعاون مع العدو

42 31 50 16 35 25 18 3 74 44 92 47
الوفاة لعدم اتّباع إجراءات السالمة 

العامة

24 19 11 8 2 4 5 3 30 24 35 27 الوفاة يف شجارات عائلية

1 0 1 5 1 2 0 0 2 5 2 5
وفيات أجسام مشبوهة/ عبوات 

ناسفة

9 0 0 1 2 0 2 0 7 1 9 1
وفيات قيد التحقيق لدى النيابة 

العامة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عقوبة اإلعدام

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
الوفاة نتيجة إساءة استعامل السالح 

من املكلفني بإنفاذ القانون

5 1 4 2 0 0 1 0 8 3 9 3 الوفاة يف أماكن االحتجاز

1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 2
الوفاة نتيجة إساءة استعامل السالح 

من املواطنني

3 1 23 5 6 1 7 1 19 5 26 6 الوفاة نتيجة االنتحار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جنايئ

12 3 4 5 3 1 7 2 9 6 16 8
الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ 

الطبي

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
الوفاة عىل خلفية ما يسمى بـ 

“رشف العائلة«

117 82 110 58 54 40 52 30 175 110 227 140 املجموع

ثالثاً: عقوبة اإلعدام

خــالل هــذا العــام، صــدر )15( ُحكــامً باإلعــدام مقارنــة ب )4( أحــكام صــدرت يف العــام 2019، وصــدرت جميعهــا عــن القضــاء يف 

قطــاع غــزة لذكــور بالغــني، وشــّكل ذلــك ارتفاعــاً واضحــاً عــن عــدد األحــكام املســجلة يف العــام 2019. ووصــل العــدد اإلجــاميل لأشــخاص 

ــذت األحــكام الصــادرة بحــق )41( شــخصاً منهــم. املحكومــني باإلعــدام منــذ العــام 1995 وحتــى نهايــة العــام 2020 إىل )227( شــخصاً، نُفِّ

توزعــت أعــامر املحكومــني باإلعــدام؛ اعتبــاراً  للســن مبــا نســبته )60%( ملــن هــم أقــل مــن ســّن األربعــني، و)40%( ملــن هــم أكــر 

مــن ســن األربعــني، مقارنــة ب )75%( ملــن هــم أقــل مــن ســن األربعــني عامــاً، و)25%( ملــن هــم أكــر مــن ســن األربعــني يف العــام 2019. 

وتوزعــت األحــكام وفــق املحكمــة مصــدرة الحكــم بنســبة )73%( صــادرة عــن محكمــة مدنيــة، و)27%( عــن محكمــة عســكرية، 

ــم  ــت الته ــام توزع ــام 2019. ك ــة عســكرية يف الع ــن محكم ــة، و)25%( صــادرة ع ــة مدني ــن محكم ــة بنســبة )75%( صــادرة ع مقارن

املوجهــة للمحكومــني باإلعــدام مبــا نســبته )73%( بتهمــة القتــل مقارنــة بنســبة )75%( يف العــام 2019، و)27%( بتهمــة التخابــر مــع 

العــدو مقارنــة بعــدم وجــود حــاالت مامثلــة يف العــام 2019. 

يف املجمــل يالحــظ أن نســبة األحــكام القضائيــة اقرتبــت مــن األحــكام املســجلة يف العــام الــذي ســبقه مــن حيــث املحكمــة مصــدرة 

ــا باإلعــدام. غــري أن احــكام هــذا العــام  ــا والحكــم عــىل فاعله ــم تجرميه ــي يت ــث األفعــال الت ــة أو عســكرية( ومــن حي الحكــم )مدني

اختلفــت عــن أحــكام العــام 2019 مــن حيــث ســن املحكومــني بهــذه العقوبــة حيــث انخفضــت نســبة املحكومــني باإلعــدام ممــن قلــت 

أعامرهــم عــن األربعــني عامــاً بنســبة )75%( مــن إجــاميل املحكومــني إىل مــا نســبته )60%( مــن إجــاميل املحكومــني هــذا العــام.
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1.1.2  شكاوى الهيئة واإلجراءات املتخذة إلعامل الحق يف الحياة

شكاوى الهيئة

تلقــت الهيئــة )32( شــكوى بشــأن الحــق يف الحيــاة مقارنــة بـــ )26( شــكوى يف العــام 2019، وتوزعــت هــذه الشــكاوى عــىل )17( 

شــكوى متعلقــة بالوفــاة نتيجــة اإلهــامل أو الخطــأ الطبــي، مقارنــة بـــ )9( حــاالت يف العــام 2019، وشــكوى واحــدة حــول وفيــات يف 

ظــروف غامضــة مقارنــة بـــشكوى واحــدة أيضــا يف العــام 2019، و)9( شــكاوى متعلقــة بأحــكام قضائيــة خاصــة بعقوبــة إعــدام مقارنــة 

بـــ )7( شــكاوى يف العــام 2019، و)3( شــكاوى متعلقــة بوفيــات يف أماكــن االحتجــاز مقارنــة بشــكويني يف العــام 2019، وشــكويني غــري 

مصنفتــني مقارنــة بشــكوى واحــدة يف العــام 2019.

وقــد توزعــت شــكاوى هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــىل )9( شــكاوى خاصــة بإنــاث، و)23( شــكوى خاصــة بذكــور مقارنــة بـــ )6( 

شــكاوى خاصــة بإنــاث و)20( شــكوى خاصــة بذكــور يف العــام 2019. ومــن حيــث الســن كانــت جميــع الشــكاوى مــن بالغــني، وكذلــك 

األمــر يف شــكاوى العــام 2019. ومــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة توزعــت عــىل )17( شــكوى يف الضفــة الغربيــة و)15( شــكوى يف قطــاع 

غــزة مقارنــة بـــ )11( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)15( شــكوى يف قطــاع غــزة العــام 2019. 

ــا يف هــذه  ــس بعــد إقامته ــة نابل ــاة ســيدة يف املستشــفى العســكري يف مدين ــة بوف ومــام جــاء يف بعــض هــذه الشــكاوى املتعلق

املستشــفى بحســب ذويهــا بعــد إصابتهــا بفــريوس كورونــا أن املستشــفى املذكــورة تســببت بإهــامل العاملــني فيهــا بوفــاة قريبتهــم، مــن 

خــالل تركهــم الطعــام ملقــى عــىل األرض يف أكــر مــن مــرة، وعــدم إطعــام املريضــة، وأن كيــس البــول ممتلــئ ويســيل عــىل رسيرهــا، 

والفوطــة ممتلئــة ورائحتهــا كريهــة. ووجــدوا أن جهــاز التنفــس مل يوضــع يف مكانــه املناســب، وأن املريضــة مل تكــن قــادرة عــىل االســتفادة 

منــه. وكان عــدد املــرىض يف هــذه املستشــفى )25( شــخصاً، يف حــني ال يوجــد فيهــا ســوى اثنــني مــن املمرضــني فقــط.

ويف بعضهــا اآلخــر، وهــي املتعلقــة بأحــكام قضائيــة باإلعــدام وجميعهــا يف قطــاع غــزة، حيــث طالــب ذوو املحكومــني فيهــا بالعــدول 

عــن هــذه األحــكام  وتخفيفهــا وعــدم املصادقــة عليهــا.

1.1.3 اإلجراءات الرسمية لحامية الحق يف الحياة وتدابريها

مــع انتشــار فــريوس كورونــا- كوفيــد 19 اتخــذت كافــة الجهــات الرســمية جملــة مــن اإلجــراءات التــي هدفــت إىل مكافحــة انتشــار 

هــذا الفــريوس، ملــا قــد يؤديــه مــن مــسٍّ بكافــة حقــوق اإلنســان والســيام حقــه يف الحيــاة. 

وزارة الصحــة: عملــت وزارة الصحــة، باإلضافــة إىل كافــة اإلجــراءات الوقائيــة للوقايــة مــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا، عــىل رصــد كافة 

حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــة بهــذا الفــريوس61.

ــة وفــاة هــذا العــام مــن  ورغــم مــا اتخذتــه الــوزارة مــن إجــراءات وقائيــة يف هــذا الصــدد، إال أنهــا ســجلت وقــوع )1572( حال

ــوا بهــذا الفــريوس. إجــاميل عــدد املواطنــني الذيــن أصيب

ويف ســبيل تنفيــذ أحــكام القــرارات بقانــون الصــادرة خــالل حالــة الطــوارئ والتعــرف عــىل مــدى مســاهمة جهــات إنفــاذ القانــون يف 

إعــامل حقــوق اإلنســان، والســيام حقــه يف الحيــاة، فقــد أفــادت املديريــة العامــة للرشطــة بأنهــا قامــت مــع رشكائهــا، بإغــالق آالف املحــال 
التجاريــة بســبب مخالفتهــا إلجــراءات الســالمة الرســمية، وتحريــر آالف الشــكاوى، وفقــاً ملــا يظهــر يف الجــدول ادنــاه:62

61.   للمزيد حول ذلك راجع: معن شحدة دعيس، جاهزية دولة فلسطني إلعامل الحق يف الصحة أثناء جائحة كورونا )كوفيد- 19(، )فلسطني: الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان املظامل(، 

. www.moh.ps 2020. واملنصة اإللكرتونية عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة

62.    كتاب املديرية العامة للرشطة الفلسطينية رقم 1240/15 بتاريخ 2020/9/8 حول إحصائيات عن عدد املخالفات التي حررتها الرشطة بشأن القرارات الصادرة خالل فرتة الطوارئ ملواجهة 

جائحة كورونا، رد عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2020/28 بتاريخ 2020/9/1.
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جدول رقم )4(: اإلجراءات املتخذة من قبل جهاز الرشطة ورشكائها ملكافحة انتشار وباء كورونا

املجموعنوع املخالفة

15558إغالق محالت مخالفة

11516مخالفات عدم ارتداء الكاممات والقفازات

1570عدد الجوالت التفتيشية مع الرشكاء63 عىل املحالت واملنشآت الخاصة

199عدد اإلخطارت التي ُحرِّرت من قبل الرشكاء

558عدد املحالت التي تم إغالقها من قبل الرشكاء

12116عدد املحالت واملنشآت التي تم التفتيش عليها

650مخالفات عدم مراعاة قواعد التباعد االجتامعي

287مخالفات رشكات ومؤسسات ومحالت تجارية

3213مخالفات املركبات العمومي

115مخالفات قاعات األفراح

3مخالفات بيوت العزاء

4ضبط أشخاص عىل خلفية بث إشاعات

45789املجموع

وكشــفت النيابــة العامــة عــن أنهــا اتخــذت مجموعــة مــن القــرارات ذات العالقــة بالقــرارات بقانــون التــي تفــرض عقوبــات عــىل 

بعــض األفعــال التــي أصبحــت مَجرّمــة خــالل جائحــة كورونــا. وفيــام يــيل جــدول يوضــح عددهــا يف الفــرتة مــا بــني 5 آذار/مــارس و31 
آب/أغســطس 64:2020

جدول رقم )5(: القضايا التي تابعتها النيابة العامة بشأن عدد من القرارات بقانون املتعلقة بحالة الطوارئ

2020/8/31-3/5

العددالبند

277 قضيةعدد القضايا املسجلة عىل برنامج ميزان املتعلقة بالقانون رقم )7( لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ

ــون رقــم )17( لســنة 2020 بشــأن إجــراءات  ــزان املتعلقــة بالقان ــا املســجلة عــىل برنامــج مي عــدد القضاي

ــة الطــوارئ ــا يف حال ــة ومخالفته الصحــة والســالمة العامــة الوقائي

19 قضية

لكــن يف املقابــل، مل يكشــف مجلــس القضــاء األعــىل االنتقــايل عــن أيــة أحــكام أو قــرارات اتخذتهــا املحاكــم إنفــاذاً لتلــك القــرارات 
بقانــون، وإعــامالً لحقــوق اإلنســان، والســيام حقــه يف الحيــاة أثنــاء جائحــة كورونــا.65

ــة الطــوارئ  وهــذا يعنــي أّن دور الجهــات الرســمية يف إعــامل الحقــوق مــن خــالل تنفيــذ القــرارات بقانــون الصــادرة خــالل حال

ــاك أّي  ــة لبعضهــا، ومل يكــن هن ــر مخالفــات مالي ــة وتحري ــا اقتــرص عــىل إغــالق املحــاالت املخالفــة لفــرتة معين بســبب جائحــة كورون

ــة بهــذا الخصــوص.  إجــراءات قضائي

يقصد ب«الرشكاء« بحسب ما أفادنا بذلك د. خالد سباتني/ املديرية العامة لجهاز الرشطة يف اتصال هاتفي بتاريخ 2020/9/9 بأنهم الجهات صاحبة االختصاص وفقا للقانون كوزارة الصحة    .63

ووزارة االقتصاد ووزارة العمل ووزارة السياحة.

64.   كتاب النيابة العامة رقم 2650 بتاريخ 2020/9/16 رداً عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2020/24 بتاريخ 2020/8/24 حول طلب إحصائيات عن قرارات النيابة العامة املتعلقة بالقرارات بقانون 

الصادرة خالل فرتة الطوارئ يف شهر آذار/مارس 2020 ملواجهة جائحة كورونا.

65.   بتاريخ 2020/8/24، طلبت الهيئة من مجلس القضاء األعىل االنتقايل تزويدها باألحكام القضائية املتعلقة بالقرارات بقانون الصادرة خالل فرتة الطوارئ ملواجهة جائحة كورونا مبوجب 

مراسالتها رقم ت.س/2020/23، غري أنها مل تزود الهيئة بأية معلومة بالخصوص.
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1.1.4 املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحياة

بلــغ عــدد الشــكاوى حــول الوفيــات يف أعقــاب معالجــة طبيــة )17( شــكوى يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ )8( شــكاوى يف العــام 

2019. ومل يصــل الهيئــة أيــة ردود بشــأنها. 

ويف إطــار التحقيــق يف حــاالت الوفيــات التــي وثقتهــا الهيئــة خــالل هــذا العــام، فقــد أجابــت النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة عــن 

ظــروف وفــاة )43( حالــة مــن أصــل )103( حــاالت وفــاة غــري طبيعيــة وثقتهــا الهيئــة، أي بنســبة اســتجابة تقــارب )42%( مــن إجــاميل 

عــدد الحــاالت التــي طلبــت الهيئــة معلومــات عنهــا.66 كــام أجابــت النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة عــن ظــروف وفــاة )68( حالــة مــن 

أصــل )106( حــاالت وفــاة وثقتهــا الهيئــة، أي بنســبة اســتجابة تقــارب )64%( مــن إجــاميل عــدد الحــاالت التــي طلبــت الهيئــة معلومــات 

. عنها

جدول رقم)6(:  نسبة ردود النيابة العامة عى ظروف الوفاة غري الطبيعية

عدد الوفيات املوثقة من 

الهيئة

عدد الوفيات التي أبدت النيابة 

العامة معلومات عنها

نسبة الوفيات الواردة يف ردود 

النيابة مقارنة باإلجاميل

42%10343نيابة الضفة الغربية

64%10668نيابة قطاع غزة

 

توصيات
إىل أن يتــم إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن النظــام القانــوين الفلســطيني، فإنــه مــن الــروري اســتمرار رئيــس دولــة فلســطني 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.

رضورة أن تســارع وزارة الخارجيــة يف تقديــم تقريــر الدولــة املتعلــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية للجنــة  •

املختصــة يف األمــم املتحــدة الــذي اقرتبــت مــدة التأخــر يف تقدميــه مــن الســت ســنوات.

رضورة اســتكامل إجــراءات املصالحــة، وصــوالً إىل مــا يحقــق االحــرتام للحــق يف الحيــاة مبــا يف ذلــك مــن إعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا  •

للمصالحــة املجتمعيــة واســتمرارها يف عملهــا عــىل نصفــة عوائــل املترريــن، ودفــع التعويضــات ملــن تــم املســاس بحيــاة ذويهــم.

ــا  • ــن مرتكبيه ــف ع ــة، والكش ــري طبيعي ــروف غ ــع يف ظ ــي تق ــة الت ــل كاف ــاالت القت ــق يف ح ــة بالتحقي ــة العام ــام النياب رضورة قي

ــابقة. ــوام الس ــام واألع ــذا الع ــة يف ه ــجلتها الهيئ ــي س ــا الت ــة منه ــاالت الغامض ــة الح ــة، وبخاص ــم للعدال وتقدميه

ــة املتعلقــة  • ــم تنفيذهــا، ومراجعــة املنظومــة القانوني ــي مل يت ــة أحــكام اإلعــدام الصــادرة يف قطــاع غــزة والت رضورة مراجعــة كاف

بعقوبــة اإلعــدام وفقــاً لإجــراءات القانونيــة واملعايــري الدوليــة ذات العالقــة، ومبــا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت 

ــاء  ــق بإلغ ــة والسياســية املتعل ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــاين امللحــق بالعه ــول الث ــة فلســطني، والســيام الربوتوك ــا دول له

عقوبــة اإلعــدام.

رضورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة يف اإلدعــاءات املاســة بالحــق يف الحيــاة التــي تقــع مــن األفــراد املكلفــني  •

بإنفــاذ القانــون أو يف أماكــن االحتجــاز أو بشــأن الوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام الســالح مــن هــذه الفئــة.

رضورة قيــام املجالــس البلديــة املختلفــة مبامرســة دور رقــايب فاعــل عــىل األماكــن العامــة والخاصــة والتأكــد مــن توفــر احتياطــات  •

66.   كتاب النيابة العامة رقم 102 بتاريخ 2021/1/12 رداً عىل كتاب الهيئة رقم )ت. س 42( بتاريخ 2020/12/13.           
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ــا  ــرة يف حدوده ــن الخط ــة األماك ــس يف مالحظ ــذه املجال ــل دور ه ــا، وتفعي ــي تتبعه ــة الت ــدود الجغرافي ــة يف الح ــالمة العام الس

ــة. الجغرافي

رضورة إعــادة تأهيــل جهــاز الدفــاع املــدين وتوفــري التجهيــزات الالزمــة لقيامــه بــدوره يف إنقــاذ األرواح والحفــاظ عــىل الحــق يف  •

الحيــاة مــام قــد يتهددهــا مــن مخاطــر الغــرق والحريــق وغريهــا. 

رضورة قيــام ســلطة الطاقــة بإجــراءات رقابيــة وتفتيشــية وتوعويــة كافيــة مــن أجــل الحــد مــن حــاالت الوفيــات التــي تقــع نتيجــة  •

صعقــة كهربائيــة.

رضورة قيــام وزارة الصحــة مببــارشة دور تحقيقــي جــاد يف الحــاالت التــي تحــدث فيهــا وفيــات يف أعقــاب خضــوع املتــوىف 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( لعــام 2018.

رضورة 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.

رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة األبعــاد االجتامعيــة والثقافيــة املؤثــرة يف وقــوع حــاالت وفيــات  •

ــن الشــجارات  ــة ع ــة، أو الناجم ــراءات الســالمة العام ــر إج ــدم توف ــن ع ــة ع ــات الناجم ــيام الوفي ــة، والس ــري طبيعي ــروف غ يف ظ

العائليــة، أو 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.

يف إطــار حــق اإلطــالع عــىل املعلومــات، فإنــه مــن الــروري 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، بالطريقــة التــي ميكــن معهــا للجميــع اإلطــالع عليهــا بيــرس.
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1.2  الحق يف السامة الجسدية

1.2.1 ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة

ــىل  ــة ع ــوء املعامل ــب وس ــم للتعذي ــأن تعرضه ــزة بش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــني يف الضف ــن مواطن ــكوى م ــة )291( ش ــت الهيئ تلق

ــكاوى  ــذه الش ــت ه ــزة. تضمن ــاع غ ــكوى يف قط ــة، و)115( ش ــة الغربي ــكوى يف الضف ــع )176( ش ــون، بواق ــاذ القان ــزة إنف ــدي أجه أي

)410( ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة،67 منهــا )204( ادعــاءات يف الضفــة، و)209( ادعــاءات يف القطــاع. بينــام بلغــت مثــل هــذه 

ــة وقطــاع غــزة: )692( ادعــاء، و)676( يف العــام 2018، و)898( يف العــام 2017. االدعــاءات يف العــام 2019 ويف كل مــن الضفــة الغربي

شكل رقم )3(: منحنى ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة خال عدة سنوات

1.2.2 ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة من النساء واألطفال

تلقــت الهيئــة )50( شــكوى مــن نســاء وأطفــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة عــىل 

أيــدي أجهــزة إنفــاذ القانــون هنــاك. حيــث بلغــت شــكاوى النســاء )28( شــكوى، منهــا )12( يف الضفــة الغربيــة تضمنــت )12( ادعــاًء 

بالتعذيــب وســوء املعاملــة، و)16( شــكوى يف قطــاع غــزة تضمنــت )30( ادعــاًء بالتعذيــب وســوء املعاملــة يف قطــاع غــزة. أمــا شــكاوى 

األطفــال مــا دون ســن )18( ســنة بشــأن تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة، فقــد بلغــت )22( شــكوى، منهــا )17( شــكوى يف الضفــة 

ــوء  ــب وس ــاءات بالتعذي ــت )7( ادع ــزة، تضمن ــاع غ ــكاوى يف قط ــة، و)5( ش ــوء املعامل ــب وس ــاًء بالتعذي ــت )19( ادع ــة تضمن الغربي

املعاملــة.

أمــا عــن خلفيــة التعذيــب وســوء املعاملــة التــي يتعــرض لهــا النســاء واألطفــال، فهــي مل تختلــف كثرياً عــن خلفيــات التعذيب وســوء 

املعاملــة التــي تعــرض لهــا معظــم املحتجزيــن، فهــي كانــت إمــا بغــرض الحصــول عــىل اعــرتاف مــن األطفــال والنســاء بشــأن الواقعــة التي 

يجــري التحقيــق بشــأنها، وإمــا بغــرض إخضاعهــم للعقــاب يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل التــي يقضــون فيهــا مــدة محكوميتهــم وذلــك 

عــىل إثــر قيامهــم مبخالفــة تعليــامت الســجن الداخليــة. كــام تعــرض أحــد األطفــال لســوء معاملــة يف إحــدى املــدارس، ويف البنــد التــايل 

أهــم أمنــاط التعذيــب وســوء املعاملــة التــي يتعــرض لهــا األفــراد مبــن فيهــم النســاء واألطفــال.

تزيد أعداد ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة عن عدد الشكاوى، وذلك بسبب أن بعض الشكاوى تضمن ادعاءين، األول: التعذيب، واآلخر سوء معاملة.      .67
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على ال4عل>مات، فإنه مC الq*ور2 ق#ام ال^لXة القqائ#ة ووزارة 1الع اإلإ1ار حÑ في  -

ال6اخل#ة وال-#اGة العامة واألجهkة األم-#ة في الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة، ب-8* ال4عل>مات 

ال4$علقة Gاإلج*اءات وال$6اب#* ال$ي اّتòdتها في إ1ار إع4ال الÑP في الP#اة، GالL*Xقة ال$ي 

 عل#ها ب#^*.1الع اإلا لل4R#ع CF4i معه

 

 الçT في ال%المة الpy%Iة 1.2

 ادعاءات ال:عqیô وس/ء الGعاملة 1.2.1

 QةتلقV#291( اله T8أن تع*ضهG ةkاع غXة وق#Ä*فة الغqفي ال C#-1م>ا Cم Ü<Fش (

) شÜ<F في الqفة 176ب>اقع (، لل$عòیü وس>ء ال4عاملة على أی26 أجهkة إنفاذ القان>ن 

Gال$عòیü  ات) ادعاء410هòه الF8اوÜ ( تQ-4qشÜ<F في قXاع غkة.  )115الغ*Ä#ة، و(

) ادعاءات في القXاع. ب#-4ا 209) ادعاءات في الqفة، و(204م-ها ( 67وس>ء ال4عاملة،

) 692وفي Jل مC الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة: ( 2019بلغQ مìل هòه االدعاءات في العام 

 .2017عام ) في ال898، و(2018) في العام 676ادعاء، و(

 

) Qل رقmة س6/ات3شyعاملة خالل عGوس/ء ال ôیq6ى ادعاءات ال:عT6م ( 

 

																																																													
 67 6Lkواآلخ* ســــــ>ء أ ت ،üیòاألول: ال$ع ،Cادعاءی C4ــــــqت ÜاوFع´ ال8ــــــG أن üMــــــ^G úوذل ،ÜاوFع6د ال8ــــــ Cوســــــ>ء ال4عاملة ع üیòع6اد ادعاءات ال$ع

 معاملة. 
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شكل رقم )4(: نسبة ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة للنساء واألطفال من مجمل االدعاءات

1.2.3 أمناط التعذيب وسوء املعاملة

ــمل  ــا يش ــا مب ــب لوحده ــاءات التعذي ــت ادع ــد بلغ ــة، فق ــوء املعامل ــب وس ــأن التعذي ــة بش ــا الهيئ ــي تلقته ــكاوى الت ــاً للش وفق

ــي  ــاءات الت ــا االدع ــزة. أم ــاع غ ــة، و)154( يف قط ــة الغربي ــاًء يف الضف ــا )176( ادع ــاًء، منه ــوي )330( ادع ــدي واملعن ــب الجس التعذي

اقتــرصت عــىل ســوء املعاملــة، فقــد بلغــت )71( ادعــاًء، منهــا )26( ادعــاًء يف الضفــة الغربيــة، و)45( يف قطــاع غــزة. وكان مــن ضمــن 

ادعــاءات ســوء املعاملــة؛ ادعــاءان لطفلــني يف املــدارس الحكوميــة، واحــد يف الضفــة الغربيــة وآخــر يف قطــاع غــزة. كــام تــم أيضــاً تســجيل 

حالتــي ســوء معاملــة أثنــاء الحجــر الصحــي ملصابــني بفايــروس كورونــا )كوفيــد -19(، واحــد يف الضفــة الغربيــة، وآخــر يف قطــاع غــزة.

شكل رقم )5(: تفصيل نسبة ادعاءات التعذيب، وسوء املعاملة

وقعــت معظــم حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة املدعــى بهــا داخــل مراكــز االحتجــاز والنظــارات التابعــة لأجهــزة األمنيــة، وذلــك 

يف أعقــاب التحقيقــات األوليــة التــي تجريهــا تلــك األجهــزة بشــأن ارتــكاب جرميــة أو االشــتباه بوقوعهــا، مبــا يشــمل األفعــال »املجرمــة« 

83	
	

 ادعاءات ال:عqیô وس/ء الGعاملة م" ال6%اء واألäفال 1.2.2

 QةتلقV#50( اله T8أن تع*ضهG ةkاع غXة وق#Ä*فة الغqن^اء وأ1فال في ال Cم Ü<Fش (

) 28ن ه-اك. ح#l بلغQ شFاوÜ ال-^اء (لل$عòیü وس>ء ال4عاملة على أی26 أجهkة إنفاذ القان> 

) G16ال$عòیü وس>ء ال4عاملة، و( ) ادعاءً 12) في الqفة الغ*Ä#ة تQ-4q (12شÜ<F، م-ها (

) Q-4qة تkاع غXفي ق Ü<Fة. أما  ) ادعاءً 30شkاع غXوس>ء ال4عاملة في ق üیòال$عG

) Cاأل1فال ما دون س ÜاوFوس>ء ال4عامل18ش üیòلل$ع T8أن تع*ضهG س-ة (Qة، فق6 بلغ 

Gال$عòیü وس>ء  ) ادعاءً 19) شÜ<F في الqفة الغ*Ä#ة تQ-4q (17) شÜ<F، م-ها (22(

 ) ادعاءات Gال$عòیü وس>ء ال4عاملة.7تQ-4q ( ،) شFاوÜ في قXاع غkة5ال4عاملة، و(

أما عC خلف#ة ال$عòیü وس>ء ال4عاملة ال$ي ی$ع*ض لها ال-^اء واأل1فال، فهي لT تd$لف ìJ#*ًا 

#ات ال$عòیü وس>ء ال4عاملة ال$ي تع*ض لها مع¢T الCLkR$P4، فهي JانQ إما Gغ*ض عC خلف

ال3P>ل على اع$*اف مC األ1فال وال-^اء 8Gأن ال>اقعة ال$ي Ri*2 ال$Pق#8G Ñأنها، و∑ما 

 Tم#$ه<FPن ف#ها م6ة م<qقi اإلصالح وال$أه#ل ال$ي kللعقاب في م*اك Tاعهqغ*ض إخG

4Jا تع*ض أح6 األ1فال ل^>ء  .فة تعل#4ات ال^CR ال6اخل#ةوذلú على إث* ق#امهd4G Tال

معاملة في إحÜ6 ال64ارس، وفي الM-6 ال$الي أهT أن4اô ال$عòیü وس>ء ال4عاملة ال$ي ی$ع*ض 

 لها األف*اد C4G ف#هT ال-^اء واأل1فال.
) Qل رقmل االدعاءات4شGIفال م" مäعاملة لل6%اء واألGوس/ء ال ôیqة ادعاءات ال:عñ%ن :( 

 

 أنGا¿ ال:عqیô وس/ء الGعاملة 1.2.3
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8G üأن ال$عòیü وس>ء ال4عاملة، فق6 بلغQ ادعاءات ال$عòی اله#ëةوفقًا للF8اوÜ ال$ي تلق$ها 

في الqفة  ) ادعاءً 176، م-ها () ادعاءً 330ل>ح6ها 4Gا 48iل ال$عòیü الR^26 وال4ع->2 (

*ت على س>ء ال4عاملة، فق6 بلغQ ) في قXاع غkة. أما االدعاءات ال$ي اق$1543الغ*Ä#ة، و(

) في قXاع غkة. وJان مC ضC4 45في الqفة الغ*Ä#ة، و( ) ادعاءً 26، م-ها () ادعاءً 71(

لXفل#C في ال64ارس الFP>م#ة، واح6 في الqفة الغ*Ä#ة ن اادعاءادعاءات س>ء ال4عاملة؛ 

اب#C لP3ي ل4J34ا تT أqiًا ت^R#ل حال$ي س>ء معاملة أث-اء الRP* ا .وآخ* في قXاع غkة

 )، واح6 في الqفة الغ*Ä#ة، وآخ* في قXاع غkة.G-19فای*وس J>رونا (ك>ف6# 

 

) Qل رقmعاملة5شGوس/ء ال ،ôیqة ادعاءات ال:عñ%ل ن#Mتف :( 

 

 

وقعQ مع¢T حاالت ال$عòیü وس>ء ال4عاملة ال64عى بها داخل م*اكk االح$Rاز وال-¢ارات 

اب ال$Pق#قات األول#ة ال$ي تL*Rها تلú األجهkة 8Gأن ال$اGعة لألجهkة األم-#ة، وذلú في أعق

عها، 4Gا 48iل األفعال "الR4*مة" ال4*تXMة L*PGة ال$عM#* > ارتíاب ج*4Lة أو االش$Mاه ب>ق

 Tه، مع العلG هM$84أو ال Tال4$ه Cبه6ف ال>ص>ل إلى اع$*اف م úوال4عارضة ال^#اس#ة، وذل

ال$ي سRلQ لP¢ة القM´ على ال4$هC#4 أو أن ه-اك Gع´ حاالت ال$عòیü وس>ء ال4عاملة 

Tه بهM$843>ل على اع$*اف  .الPق63 الG üíت*ت Tوس>ء معاملة ل üیò4ا أن ث4ة حاالت تعJ

مC ال4$هT، ال س#4ا تلú ال$ي اس$ه6فQ ال-kالء الi 2òقq>ن م6ة عق>Ä$هT في م*اكk اإلصالح 

ي م*اكk الRP* الP3ي ال4ع6ة مC حاالت س>ء ال4عاملة ف اً ع6د اله#ëة4Jا سRلQ  .وال$أه#ل

بالتعذی
82%

سوء المعاملة
18%

التعذیب سوء المعاملة
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ــه، مــع العلــم أن هنــاك  ــة التعبــري واملعارضــة السياســية، وذلــك بهــدف الوصــول إىل اعــرتاف مــن املتهــم أو املشــتبه ب املرتبطــة بحري

بعــض حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة التــي ســجلت لحظــة القبــض عــىل املتهمــني أو املشــتبه بهــم. كــام أن مثــة حــاالت تعذيــب 

ــدة  ــون م ــذي يقض ــزالء ال ــتهدفت الن ــي اس ــك الت ــيام تل ــم، ال س ــن املته ــرتاف م ــىل اع ــول ع ــد الحص ــب بقص ــة مل ترتك ــوء معامل وس

عقوبتهــم يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. كــام ســجلت الهيئــة عــدداً مــن حــاالت ســوء املعاملــة يف مراكــز الحجــر الصحــي املعــدة لوضــع 

املصابــني واملشــتبه بإصابتهــم بفايــروس كورونــا وفقــاً لقوانــني وأنظمــة الطــوارئ التــي صــدرت ملواجهــة الفايــروس.

ــا: الــرب، والــرب املــربح، والــرب عــىل  ــة، أهمه ــا عــىل صــور مختلف ــة املدعــى به ــب وســوء املعامل شــملت حــاالت التعذي

املناطــق الحساســة »الخصيتــني للذكــور«، والفلقــة »الــرب عــىل باطــن القــدم باســتخدام عصــا أو خرطــوم بالســتييك«، إضافــة إىل الشــبح 

لســاعات طويلــة، والتعذيــب بامليــاه، والحرمــان مــن النــوم لســاعات طويلــة، والتهديــد بالتعذيــب، والتهديــد بإلحــاق الــرر بالعائلــة، 

والســّب وتوجيــه الشــتائم البذيئــة وشــتم الــذات اإللهيــة، والعــزل اإلنفــرادي، وإطفــاء الســجائر يف جســد وأطــراف الضحيــة، ورش غــاز 

الفلفــل ال ســيام عنــد لحظــة القبــض، والصعــق بالكهربــاء. وفيــام يــيل عــرض بعــض حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة التــي تضمنتهــا 

الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل هــذا العــام يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة:

االعتداء عى محام مبعرض أداء وظيفته يف مركز رشطة البالوع يف مدينة البرية/ الضفة الغربية

بتاريــخ 2020/11/29، وأثنــاء مرافقــة املحامــي خالــد الديــك ملوكليــه مــن أقاربــه يف مركــز رشطــة البالــوع يف مدينــة البــرية، وعــىل 

إثــر قولــه ألحــد ضبــاط الرشطــة أن والــده مصــاب بالرسطــان وال يجــوز دفعــه )أحــد الضبــاط اعتــدى عــىل والــده مــن خــالل 

ــاز، وأوقفــوه  ــارص تابعــة للجه ــه عن ــم تجمــع علي ــدي أدعــس عــىل راســك«، ث ــا ب ــط: »انــت محــام وأن ــه الضاب ــال ل دفعــه(، ق

ــه  ــاز املباحــث العامــة برب ــارص جه ــام أحــد عن ــم ق ــف، ث ــن للخل ــل اليدي ــه وهــو مكب ــة وألقــوه عــىل بطن ــوه إىل غرف وأدخل

باالعتــداء عليــه بيديــه وقدميــه، ثــم أىت الضابــط املســؤول وكــرر االعتــداء عليــه ورضبــه عــىل رأســه ورصخ فيــه، ثــم عــاود العنــرص 

األول االعتــداء عليــه ورضبــه بوحشــية وهــو مكبــل اليديــن، وتــم كل هــذا رغــم إبــرازه بطاقــة مهنــة املحامــاة لعنــارص الرشطــة 

التــي اعتــدت عليــه.

إذا مل تعرتف سوف أخرجك من املكافحة وأنت ميت

بتاريــخ 2020/1/9 افــاد املواطــن )ب.ع(: تــم اقتيــادي إىل مقــر رشطــة مكافحــة املخــدرات يف رفــح واحتجــازي ملــدة )8( ســاعات 

تقريبــاً يف غرفــة للحجــز االنفــرادي مســاحتها 2 مــرت × 1 مــرت فيهــا فرشــة وغطــاء وتــم تقديــم الطعــام واملــاء، ومل يتــم التحقيــق 

معــي خــالل هــذه الفــرتة. ويف حــوايل الســاعة 6:00 مســاءاً تــم إخراجــي مــن غرفــة الحجــز االنفــرادي وحينهــا تبــني يل وجــود 

دوريــة مكونــة مــن )4( أفــراد مــن رشطــة مكافحــة املخــدرات التابعــة ملركــز رشطــة خانيونــس، قامــوا باســتالمي واقتيــادي إىل 

مقرهــم يف خانيونــس واحتجــازي رهــن التحقيــق ملــدة )4( ســاعات، وخاللهــا تعرضــت للتعذيــب الجســدي عــىل يــد اثنــني مــن 

املحققــني حيــث قــام أحدهــام بصفعــي عــىل الوجــه بأيديــه االثنتــني قرابــة 15 صفعــة بشــكل متتــاٍل ورسيــع، ثــم أمســك رأيس 

مــن األمــام بيديــه وقــام بدفعــه بالحائــط قرابــة )8( رضبــات وهــددين قائــالً: »إذا مل تعــرتف ســوف أخرجــك مــن املكافحــة وأنــت 

ــة محــر  ــاً مــن اســتمرار تعــريض للتعذيــب قمــت باالعــرتاف بالتهمــة املوجهــة إيل، وقــام املحقــق اآلخــر بكتاب ميــت«. وخوف

االعــرتاف والتوقيــع عليــه دون معرفــة فحــواه. ويف حــوايل الســاعة 10:00 مســاءاً قــام أفــراد دوريــة مــن رشطــة مكافحــة املخدرات 

بتحويــيل إىل قســم االســتقبال والطــوارئ يف مستشــفى نــارص، وعــريض عــىل الطبيــب العــام الــذي قــام بفحــيص وإعطــايئ إبرتــني 

يف العضــل، وكتابــة تقريــر طبــي بحالتــي الصحيــة ووصفــة عــالج تســلمها أفــراد الدوريــة. وبعــد ذلــك تــم تحويــيل إىل النيابــة 

العامــة، والحقــاً املحكمــة التــي قــررت متديــد توقيفــي.
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1.2.4 الجهات املسؤولة عن التعذيب وسوء املعاملة

ــة أن أكــر املواطنــني الذيــن تقدمــوا بشــكواهم بشــأن تعرضهــم للتعذيــب وســوء  ــنّي مــن خــالل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئ تب

املعاملــة كانــت ضــد عنــارص جهــاز الرشطــة العامــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــىل حــد ســواء، حيــث بلغــت ادعــاءات 

التعذيــب وســوء املعاملــة املنســوبة إىل العنــارص التابعــة لجهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة )151( ادعــاًء، بينــام بلغــت ادعــاءات 

التعذيــب وســوء املعاملــة املنســوبة لعنــارص جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة )169( ادعــاًء، ونُِســَب لعنــارص جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع 

ــة، و)15( ادعــاًء ضــد  ــة، و)22( ادعــاًء ضــد عنــارص جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربي غــزة )24( ادعــاًء بالتعذيــب وســوء املعامل

َل )11( ادعــاًء بالتعذيــب وســوء املعاملــة ضــد عنــارص اللجنــة األمنيــة  عنــارص جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة. كــام ُســجِّ

ــة،68 وســجلت )8( ادعــاءات بالتعذيــب وســوء  ــة أريحــا يف الضفــة الغربي ــة املشــرتكة ســابقاً( يف مدين ــة األمني ــا )اللجن التنســيقية العلي

املعاملــة ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، بواقــع ادعــاء واحــد يف الضفــة الغربيــة، و)7( ادعــاءات يف قطــاع غــزة. إضافــة إىل ذلــك، نُِســَب 

يف بعــض الشــكاوى ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة إىل أعضــاء يف النيابــة العامــة، وإىل بعــض طواقــم وزارة الصحــة يف كل مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.

شكل رقم )6(: الجهات املسؤولة عن التعذيب وسوء املعاملة

1.2.5   تدابري الوقاية من التعذيب وسوء املعاملة

يلــزم الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول األطــراف إنشــاء آليــة وقائيــة عــىل املســتوى املحــيل ملنــع 

التعذيــب، تســمى »اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة« وهــي تعتــرب إحــدى أهــم أدوات الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة، حيــث متنــح 

هــذه الهيئــات التــي يشــرتط توفــر ضامنــات الســتقالل أعضائهــا، صالحيــة تنفيــذ زيــارات مفاجــأة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف والســجون، 

األمــر الــذي مــن شــأنه املســاهمة يف منــع وقــوع حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة. انضمــت دولــة فلســطني إىل الربوتوكــول االختيــاري 

املذكــور يف 2017/12/29، مــام يعنــي أنهــا ملزمــة بإنشــاء اآلليــة الوقائيــة املشــار إليهــا خــالل ســنة مــن انضاممهــا إىل الربوتوكــول، إال 

أنــه حتــى إعــداد هــذا التقريــر الســنوي مل يصــدر قانــون لآلليــة، ومل تنشــأ عــىل أرض الواقــع، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً عــىل 

تدابــري الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة، ال ســيام يف ظــل اســتمرار تعــرض العديــد مــن املحتجزيــن واملحكومــني إىل تعذيــب وســوء 

معاملــة عــىل أيــدي أجهــزة األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ذلــك مــع ضعــف يف املســاءلة الجنائيــة واإلداريــة للمتورطــني 

مبثــل هــذه األفعــال.

68.   تتبع اللجنة األمنية التنسيقية العليا إىل مجلس الوزراء، وهي تضم أجهزة األمن الرئيسية يف الضفة الغربية )جهاز املخابرات العامة رئيساً، جهاز األمن الوقايئ، جهاز الرشطة العامة، جهاز 

االستخبارات العسكرية، وجهاز األمن الوطني(. وقد أصدر مجلس الوزراء يف شهر حزيران/يونيو 2018، قراراً بحلها بعد االنتقادات التي وجهت له بشأن رشعيتها وأدائها، حيث تورط عدد 

من العنارص األمنية التابعني لها يف انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، ثم ما لبث أن تم إعادة تشكيلها تحت مسمى »اللجنة األمنية التنسيقية العليا«. ويطلق عليها املواطنون مجازاً »مسلخ 

أريحا«، وذلك بسبب خطورة االنتهاكات التي ترتكب هناك.
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 تyاب#8 ال/قاpة م" ال:عqیô وس/ء الGعاملة   1.2.5

یلkم الM*وت>J>ل االخ$#ار2 ال4لG ÑPاتفاق#ة م-اهqة ال$عòیü ال6ول األ1*اف إن8اء آل#ة وقائ#ة 

Ü أهT #ة" وهي تع$M* إح6على الÜ<$^4 الP4لي ل4-ع ال$عòیü، ت^4ى "اآلل#ة ال>قائ#ة ال>1-

أدوات ال>قاiة مC ال$عòیü وس>ء ال4عاملة، ح#l ت4-ح هòه اله#ëات ال$ي ô*$8i ت>ف* ض4انات 

الس$قالل أعqائها، صالح#ة ت-ف#ò زLارات مفاجأة ل4*اكk االح$Rاز وال$>ق#ف وال^R>ن، األم* 

Q4qوس>ء معاملة. ان üیòشأنه ال4^اه4ة في م-ع وق>ع حاالت تع C2 مòال C#X^دولة فل 

، م4ا iع-ي أنها ملkمة Gإن8اء اآلل#ة 29/12/2017إلى الM*وت>J>ل االخ$#ار2 الJò4>ر في 

ل$ق*L* إع6اد هòا اال>قائ#ة ال84ار إل#ها خالل س-ة مC ان4qامها إلى الM*وت>J>ل، إال أنه ح$ى 

tث* أن ی ولT ت-8أ على أرض ال>اقع، األم* ال2ò مC شأنه ،ل63i Tر قان>ن لآلل#ةال^->2 

6ی6 ال س#4ا في ïل اس$4*ار تع*ض الع ،سلMًا على ت6اب#* ال>قاiة مC ال$عòیü وس>ء ال4عاملة

 Cل مJ في Cة األمkوس>ء معاملة على أی26 أجه üیòإلى تع C#م<FP4وال CLkR$P4ال Cم

مع ضعف في ال4^اءلة الR-ائ#ة واإلدارLة لل4$>رì4G C#1ل  ، ذلúالqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة

 األفعال.هòه 

وع6د مC مtس^ات الR4$4ع ال64ني في ت-ف#ò زLارات  ال4^$قلة اله#ëةمC جهة أخ*Ü، اس$4*ت 

إلى م*اكk االح$Rاز وال$>ق#ف وال^R>ن، مC أجل ال>ق>ف على األوضاع ال6اخل#ة لهòه 

kاء ،ال4*اك-R^وال C#وس>ء ال4عاملة ،وتفق6 أوضاع ال4>ق>ف üیòلل$ع Tع6م تع*ضه Cوال$أك6 م .

مC شأن هòه الLkارات أن تì4ل ت6ب#*ًا وقائ#ًا ل4-ع ال$عòیü وس>ء ال4عاملة، إال أن ع6م  إن

ولt4س^ات الR4$4ع ال64ني الJò4>رة مC ت-ف#ò زLارات مفاجأة ل4*اكk االح$Rاز  لله#ëةال^4اح 

 ال$>ق#ف س>ف یtث* على فاعل#ة ال>قاiة مC ال$عòیü وس>ء ال4عاملة.و 
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مــن جهــة أخــرى، اســتمرت الهيئــة املســتقلة وعــدد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين يف تنفيــذ زيــارات إىل مراكــز االحتجــاز والتوقيف 

والســجون، مــن أجــل الوقــوف عــىل األوضــاع الداخليــة لهــذه املراكــز، وتفقــد أوضــاع املوقوفــني والســجناء، والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم 

للتعذيــب وســوء املعاملــة. إن مــن شــأن هــذه الزيــارات أن متثــل تدبــرياً وقائيــاً ملنــع التعذيــب وســوء املعاملــة، إال أن عــدم الســامح 

للهيئــة وملؤسســات املجتمــع املــدين املذكــورة مــن تنفيــذ زيــارات مفاجــأة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف ســوف يؤثــر عــىل فاعليــة الوقايــة 

مــن التعذيــب وســوء املعاملــة.

إضافــة إىل ذلــك، تعتــرب الصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لوزيــر العــدل والنائــب العــام ورؤســاء املحاكــم النظاميــة ووزيــر الداخليــة 

ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف والســجون، وفقــاً لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة وتعديالتــه وقانــون اإلصــالح والتأهيــل وتعديالتــه، واحــدة 

مــن أدوات الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة، إال أنــه ال يتوفــر لــدى الهيئــة معلومــات عــن تنفيــذ املســؤولني املذكوريــن زيــارات 

مفاجــأة لتلــك املراكــز، أو زيــارات دوريــة، وال عــدد تلــك الزيــارات يف حــال تنفيذهــا، ال ســيام يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا.

1.2.6  املساءلة عن التعذيب وسوء املعاملة وتعويض الضحايا

ــلطة  ــن الس ــادم، وتضم ــه بالتق ــئة عن ــة الناش ــة وال املدني ــوى الجنائي ــقط الدع ــة ال تس ــربه جرمي ــب، ويعت ــون التعذي ــرّم القان يج

ــون األســايس املعــدل(. ويف هــذا الســياق، نصــت املــادة )208(  ــه الــرر )املــادة 32 مــن القان ــة تعويضــاً عــادالً ملــن وقــع علي الوطني

مــن قانــون العقوبــات األردين رقــم )16( لســنة 1960 ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة عــىل أنــه: »مــن ســام شــخصاً أيَّ نــوع مــن 

أنــواع العنــف والشــدة التــي ال يجيزهــا القانــون بقصــد الحصــول عــىل إقــرار بجرميــة أو عــىل معلومــات بشــأنها، عوقــب بالحبــس مــن 

ثالثــة أشــهر إىل ثــالث ســنوات، وإذا أفضــت أعــامل العنــف والشــدة هــذه إىل مــرض أو جــرح كانــت العقوبــة مــن ســتة أشــهر إىل ثــالث 

ســنوات مــا مل تســتلزم تلــك األعــامل عقوبــة أشــد«. كــام نصــت املــادة )108( مــن قانــون العقوبــات االنتــدايب رقــم )74( لســنة 1936 

ســاري املفعــول يف قطــاع غــزة عــىل أنــه: »كل موظــف يف الخدمــة العامــة عــرّض شــخصاً آخــر الســتعامل القــوة أو العنــف معــه أو أمــر 

باســتعامل القــوة والعنــف معــه لــيك ينتــزع منــه أو مــن أي فــرد مــن أفــراد عائلتــه اعرتافــاً بجــرم أو معلومــات تتعلــق بجــرم، يعتــرب 

أنــه ارتكــب جنحــة«.

ــة  ــارص األمني ــة للمتهمــني، مبــن فيهــم املتهمــون مــن العن ــات متخصصــة يف املالحقــة الجزائي ــون آلي ــك، أنشــأ القان ــة إىل ذل إضاف

التابعــة لأجهــزة األمنيــة إذا ارتكبــوا جرميــة أثنــاء تأديــة وظيفتهــم أو بســببها، وهــو مــا يجــد تطبيقــه يف النيابــة العامــة، والنيابــة العامــة 

العســكرية، ويف املحاكــم النظاميــة، ويف املحاكــم العســكرية التــي تختــص باملالحقــة الجزائيــة للمتهمــني مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة. 

ــة الذيــن يأتــون  ــة، تختــص بتأديــب العنــارص التابعــة لأجهــزة األمني ــة للمســاءلة التأديبي ــة آليــات داخلي كــام أنشــأت األجهــزة األمني

ســلوكيات مجرمــة يف القانــون أو تخالــف مدونــات الســلوك املعتمــدة داخــل هــذه األجهــزة، مبــا يف ذلــك الســلوكيات التــي ينتــج عنهــا 

تعذيــب أو إســاءة معاملــة، وهــذا مــا يجــد تطبيقــه مثــالً يف ديــوان املظــامل يف جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة، ويف مكتــب 

املفتــش العــام يف وزارة الداخليــة، ويف وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة األخــرى، مثــل وحــدات الشــكاوى يف كل مــن جهــاز األمــن 

الوقــايئ وجهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة، ووحــدة الشــكاوى يف جهــاز األمنــي الداخــيل يف وزارة الداخليــة.  

لــدى مخاطبتنــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة بشــأن االســتعالم عــن أي تحقيقــات كانــت قــد أجرتهــا هــذا العــام يف مواجهــة 

ــا  ــا حققــت يف )11( شــكوى تعذيــب قدمه ــادت أنه ــة، أف ــاً وســوء معامل ــق بارتكابهــم أفعــاالً تشــكل تعذيب ــام يتعل ــارص األمــن في عن

مواطنــون ضــد عنــارص يف األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، أحالــت منهــا شــكويني اثنتــني إىل النيابــة العامــة العســكرية الســتكامل 

التحقيــق حســب األصــول والقانــون، ومــا زال التحقيــق مســتمراً يف التســع شــكاوى األخريــات ومل يصــدر قــرار بحفظهــن، أو بإحالتهــن 

إىل النيابــة العامــة العســكرية. 

ــار أن  ــة العســكرية، عــىل اعتب ــة العام ــن إىل النياب ــارص األم ــة املســجلة ضــد عن ــات التحقيقي ــة امللف ــة بإحال ــة العام ــر النياب وتأم

األخــرية، وفقــاً لقــرار صــادر عــن املحكمــة الدســتورية يف العــام 2018، يُْخِضــُع عنــارص الرشطــة وأفــراد األجهــزة األمنيــة األخــرى إىل واليــة 

القضــاء العســكري وليــس النظامــي. ووفقــاً أيضــاً ملذكــرة تفاهــم مــا بــني النيابــة العامــة العســكرية والنيابــة العامــة املدنيــة تقــي بــأن 

النيابــة العامــة العســكرية هــي الجهــة الوحيــدة املختصــة بالتحقيــق الجنــايئ مــع عنــارص األمــن فيــام يُْنِســُب إليهــم مــن جرائــم بشــكل 
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عــام، مبــا يف ذلــك جرميــة التعذيــب وســوء املعاملــة، وذلــك عــىل الرغــم مــن أن القانــون األســايس ينكــر أي واليــة للمحاكــم العســكرية 

خــارج نطــاق الشــأن العســكري )املــادة 101(.

ولــدى مخاطبتنــا هيئــة قضــاء قــوى األمــن يف الضفــة الغربيــة بشــأن االســتعالم عــن أي أحــكام قضائيــة صــادرة بإدانــة عنــارص يف 

األجهــزة األمنيــة عــن ارتكابهــم جرميــة تعذيــب، أفــادت الهيئــة املذكــورة أن املحاكــم العســكرية أصــدرت هــذا العــام أحكامــاً بإدانــة )4( 

عنــارص تابعــني لأجهــزة األمنيــة، ومل تبــنّي هيئــة قضــاء قــوى األمــن يف هــذا الســياق تفصيــل، أو تصنيــف تلــك األحــكام وبيــان أيِّ منهــا 

جــاء عــن جرميــة التعذيــب أو حجــز الحريــة غــري القانــوين أو القتــل. كــام أفــادت الهيئــة أنهــا ســجلت هــذا العــام )8( ملفــات تحقيقيــة 

ضــد عنــارص تابعــني لأجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، دون أن تبــنّي أيضــاً أّي تصنيــف ملوضــوع تلــك امللفــات فيــام إذا كانــت تتعلــق 

بجرميــة التعذيــب، أم القتــل، أم حجــز الحريــة غــري القانــوين، أم االعتــداء عــىل تجمعــات ســلمية، أم االمتنــاع عــن تنفيــذ أحــكام قضائيــة 

باإلفــراج عــن متهمــني، أم غريهــا مــن الجرائــم. 

أمــا عــن مســاءلة املتورطــني يف التعذيــب وســوء املعاملــة يف قطــاع غــزة، فقــد خاطبنــا النيابــة العامــة هنــاك لالســتعالم عــن حــاالت 

التحقيــق واملســاءلة التــي جــرت هــذا العــام ضــد متورطــني يف التعذيــب وســوء املعاملــة، ولأســف فإننــا مل نتلــق أي ردود بشــأن ذلــك.

التوصيات
بنــاًء عــىل العــرض الســابق لحالــة الحــق يف الســالمة الجســدية، فــإن الهيئــة املســتقلة تؤكــد مــن جديــد عــىل توصياتهــا يف التقاريــر 

الســنوية الســابقة، والتــي مل يتــم حتــى اآلن تنفيــذ أيٍّ منهــا، وهــي:

إقــرار قانــون ملناهضــة التعذيــب وســوء املعاملــة، مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني  •

قبــل ســبع ســنوات، مبــا يتضمــن تعريفــاً شــامالً وموســعاً للتعذيــب وســوء املعاملــة، وتجرميهــام بعقوبــات جنائيــة رادعــة والعــزل 

مــن الوظيفــة العامــة، وإنصــاف الضحايــا وتعويضهــم.

ــة والقضــاء النظامــي دون غريهــام هــام الجهــات املختصــة مبالحقــة املتورطــني يف التعذيــب وســوء  • ــة العامــة املدني ــار النياب اعتب

املعاملــة بــرصف النظــر عــن وصفهــم الوظيفــي، ســواًء كانــوا عســكريني أم موظفــني مدنيــني، مبــا ينســجم مــع املــادة )101( مــن 

القانــون األســايس، التــي تنكــر أي واليــة للقضــاء العســكري خــارج الشــأن العســكري.

رضورة أن تضطلع النيابة العامة املدنية مبسؤوليتها يف املالحقات الجزائية للمتورطني يف التعذيب وسوء املعاملة. •

رضورة أن يضطلــع الســادة قضــاة املحاكــم النظاميــة مبســؤولياتهم يف حاميــة حقــوق اإلنســان، وذلــك بتنظيــم محــارض رســمية يف  •

أي حــاالت يظهــر فيهــا تعــرض املوقوفــني الذيــن يُْعرَضــون أمامهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة، وإحالــة هــذه الحــاالت إىل النيابــة 

العامــة املدنيــة للتحقيــق فيهــا حســب األصــول والقانــون.

إقــرار قانــون اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب وســوء املعاملــة باالســتناد إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضة  •

التعذيــب والتــي انضمــت إليــه دولــة فلســطني منــذ العــام 2017، مبــا يضمــن اســتقاللية اآلليــة وأعضائهــا عــن الســلطات الرســمية.

رضورة أن يتــم عــرض املحتجزيــن عــىل الهيئــات الطبيــة املدنيــة، والتــي يجــب أن تلتــزم بدورهــا بــآداب مهنــة الطــب، وتزويــد  •

املحتجزيــن بتقاريــر طبيــة عــن ســالمتهم الجســدية باســتقاللية ومهنيــة، مــع التأكيــد عــىل رضورة املســاءلة واملحاســبة يف حــال 

إخــالل األطبــاء بواجباتهــم الوظيفيــة وبــآداب مهنــة الطــب.
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1.3  الحق يف الحرية الشخصية

1.3.1  االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

يتــم انتهــاك الحريــة الشــخصية لأفــراد، إذا ســلبت هــذه الحريــة بــدون أســباب مرشوعــة ينــص عليهــا القانــون و/أو بــدون اتبــاع 

ــرأي  ــة ال ــا الحــق يف حري ــة الشــخصية بســبب مامرســة الحقــوق املرشوعــة مبــا فيه ــل ســلب الحري ــا، مث ــي ينــص عليه اإلجــراءات الت

والتعبــري، أو ســلب الحريــة الشــخصية بــدون مذكــرة قانونيــة صــادرة عــن ســلطة مختصــة.

يتــم ســلب الحريــة الشــخصية لأفــراد مــن خــالل الحبــس البــدين بصــوره املختلفــة مثــل القبــض والتوقيــف واالعتقــال واالحتجــاز، 

ســواًء كان قبــل املحاكمــة أو تنفيــذاً لصــدور حكــم قضــايئ نهــايئ باإلدانــة ومعاقبــة املذنــب. كــام قــد تلجــأ الدولــة إىل تقييــد الحريــة 

الشــخصية لأفــراد مــن خــالل تقييــد حقهــم يف التنقــل مثــل املنــع مــن الســفر، أو فــرض اإلقامــة الجربيــة.69 ســيتناول هــذا البنــد االعتقــال 

التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، ويشــمل:

ــة، وهــو احتجــاز يفتقــد ألســاس  • ــرأي بحري ــري عــن ال ــك الحــق يف التعب االحتجــاز بســبب مامرســة الحقــوق املرشوعــة، مبــا يف ذل

قانــوين ســليم.

االحتجــاز بــدون مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة مبــا يف ذلــك االحتجــاز بــدون مذكــرة و/أو بــدون العــرض عــىل الجهــات القضائيــة  •

املختصــة.

االحتجاز اإلداري، وهو الذي يأمر به ممثلو السلطة التنفيذية ألسباب أمنية، وأبرز صوره هو االحتجاز عىل ذمة املحافظ. •

استمرار حبس املحتجزين بالرغم من صدور قرار قضايئ باإلفراج عنهم.  •

ــة  ــوين للحري ــري قان ــزداد مخاطــر حــدوث ســلب تعســفي أو غ ــة، ت ــه يف ظــل حــاالت الطــوارئ املعلن ــا إىل أن ــارة هن تجــدر اإلش

الشــخصية، ال ســيام يف ظــل ترشيــع قوانــني وأنظمــة طــوارئ، حيــث متنــح مثــل هــذه الترشيعــات يف العــادة صالحيــات واســعة للســلطات 

يف احتجــاز النــاس بنــاًء عــىل أســباب مبهمــة وغــري محــددة بشــكل دقيــق، وهــذا مــا حــدث فعــالً يف الضفــة الغربيــة بعــد إعــالن حالــة 

الطــوارئ ملواجهــة جائحــة فايــروس كورونــا، حيــث أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 2020/03/22 القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 

2021 بشــأن حالــة الطــوارئ، والــذي نصــت املــادة )7/3( منــه عــىل معاقبــة - وبالحــد األقــى مــن العقوبــة املنصــوص عليهــا قانونــاً - كل 

مــن يرتكــب أي جرميــة ضــد النظــام العــام والســلم واالســتقرار األهليــني أثنــاء حالــة الطــوارئ. فهــذا النــص يَُعــدُّ مثــاالً عــىل الصالحيــات 

الواســعة وغــري املحــددة التــي متنحهــا قوانــني الطــوارئ للســلطات ألجهــزة إنفــاذ القانــون، حيــث إن اســتخدام مفــردات »النظــام العــام 

والســلم واالســتقرار األهليــني« ميثــل خرقــاً ملبــدأ الرشعيــة الجنائيــة، إضافــة إىل أنــه يحــدث مخاطــر حقيقيــة لحــدوث ســلب تعســفي، 

أو غــري قانــوين للحريــة الشــخصية، وال يجــوز تبعــاً لذلــك، أن متثــل أساســاً الحتجــاز النــاس، أو مالحقتهــم جزائيــاً. 

1.3.2 ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

تلقــت الهيئــة )425( شــكوى مــن مواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن تعرضهــم لالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري 

القانــوين عــىل أيــدي أجهــزة إنفــاذ القانــون هنــاك، بواقــع )281( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)144( شــكوى يف قطــاع غــزة. تضمنــت 

هــذه الشــكاوى )550( ادعــاًء بالتعــرض لالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين،70 منهــا )344( ادعــاًء يف الضفــة، و)206( ادعــاءات 

يف القطــاع.

تم تناول املنع من السفر وفرض اإلقامة الجربية يف القسم الخاص  يف الحق يف التنقل.   .69

70.    تزيد أعداد ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين عن عدد الشكاوى، وذلك بسبب أن بعض الشكاوى تضمن أكر من ادعاء بشأن التعرض لالعتقال التعسفي واالحتجاز غري 

القانوين. فمثالً: قد تضمن شكوى واحدة، ادعاء باالحتجاز دون مذكرة قانونية، ادعاء باالحتجاز بسبب مامرسة حرية التعبري، وادعاء باالحتجاز اإلداري عىل ذمة املحافظ.
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الشكل رقم )7(: نسبة ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين يف الضفة والقطاع

1.3.3 ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين للنساء واألطفال

تلقــت الهيئــة )20( شــكوى مــن نســاء وأطفــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن تعرضهــم لالعتقــال التعســفي واالحتجــاز 

غــري القانــوين عــىل أيــدي أجهــزة إنفــاذ القانــون هنــاك. حيــث بلغــت شــكاوى النســاء )8( شــكاوى، منهــا )4( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة 

تضمنــت )4( ادعــاءات باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين يف الضفــة، و)4( شــكاوى يف قطــاع غــزة تضمنــت )5( ادعــاءات 

ــال  ــم لالعتق ــا دون ســن )18( ســنة بشــأن تعرضه ــال م ــا شــكاوى األطف ــوين يف القطــاع. أم ــري القان ــال التعســفي واالحتجــاز غ باالعتق

التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، فقــد بلغــت )12( شــكوى، منهــا )10( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة تضمنــت )11( ادعــاًء باالعتقــال 

التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، وشــكويني يف قطــاع غــزة. تضمنــت ادعاءيــن اثنــني باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين. 

وعــىل ذلــك، فــإن نســبة تعــرض النســاء واألطفــال لالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، هــي )4%( مــن مجمــل االدعــاءات يف 

هــذا املجــال.

1.3.4 أمناط االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

االعتقال التعسفي بسبب مامرسة حرية التعبري •

ــال التعســفي  ــري )141( ادعــاًء مــن مجمــوع ادعــاءات االعتق ــة التعب ــال التعســفي بســبب مامرســة حري بلغــت ادعــاءات االعتق

واالحتجــاز غــري القانــوين هــذا العــام، بواقــع )80( ادعــاًء يف الضفــة الغربيــة مــن ضمنهــا )7( ادعــاءات ملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، 

ــوق اإلنســان، يف حــني بلغــت هــذه  ــام ملدافعــني عــن حق ــني، ومثله ــني اثن ــاءان لصحفي ــا ادع ــاًء يف قطــاع غــزة مــن ضمنه و)61( ادع

ــام 2018. ــاًء يف الع ــاًء، و)125( ادع ــام 2019 )46( ادع ــاءات يف الع االدع
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الشكل رقم )8(: ادعاءات االعتقال التعسفي بسبب مامرسة حرية التعبري

ــه  ــة التعبــري، احتجــازاً تعســفياً، حتــى وإن روعــي في يعتــرب احتجــاز األفــراد بســبب مامرســة حقوقهــم وحرياتهــم مبــا فيهــا حري

ــة  ــة، أو الحصــول عــىل إذن املحكم ــة العام ــن النياب ــة م ــرة قانوني ــا الحصــول عــىل مذك ــا فيه ــة، مب ــة الالزم ــذ اإلجــراءات القانوني تنفي

باســتمرار التوقيــف )متديــد التوقيــف(. ويتكــرر هــذا النــوع مــن االحتجــاز يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــىل حــدٍّ ســواء، 

ويصاحبــه يف الغالــب انتهــاكات ضامنــات أخــرى مثــل القبــض بــدون مذكــرة قانونيــة، و/أو عــدم إشــعار املقبــوض عليــه بأســباب القبــض. 

تــم االحتجــاز عــىل خلفيــة انتقــاد األفــراد بعــض الشــخصيات العامــة، أو تعليقهــم عــىل قضايــا اجتامعيــة وسياســية عــىل وســائل 

ــة. ويرتكــز  ــك ملــدة )24( ســاعة يف مراكــز التوقيــف والنظــارات التابعــة لأجهــزة األمني التواصــل االجتامعــي أو يف وســائل اإلعــالم وذل

التحقيــق معهــم حــول مــا نــرشوه مــن آراء، ثــم تقــوم تلــك األجهــزة بعــد ذلــك بإحالتهــم إىل النيابــة العامــة، التــي تأمــر هــي األخــرى يف 

كثــري مــن األحيــان بتمديــد توقيفهــم ملــدة )48( ســاعة، وتوجــه لهــم تهــامً جزائيــة بنــاًء عــىل نصــوص قانونيــة عامــة وفضفاضــة تجــرم 

ســلوكهم املرتبــط بحريــة التعبــري، مثــل تهمــة الــذم الواقــع عــىل الســلطة العامــة، إثــارة النعــرات العنرصيــة والطائفيــة، إســاءة اســتخدام 

ــوال  ــرتاكات وأم ــع اش ــع ودف ــة جم ــه تهم ــم توجي ــاالت، ت ــض الح ــان. ويف بع ــة اللس ــوري، إطال ــف الث ــدة الص ــق وح ــا، ش التكنولوجي

لجمعيــات غــري مرشوعــة، أو تهمــة حيــازة الســالح بــدون ترخيــص، أو غســل األمــوال، أو توجيــه تهمــة التخابــر مــع رام هللا مــن قبــل 

األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة. ويف ظــل اســتمرار رسيــان مفعــول حــاالت الطــوارئ، عمــدت النيابــة العامــة خــالل هــذه الفــرتة باتهــام 

العديــد مــن النشــطاء بخــرق تدابــري وأنظمــة الطــوارئ، ال ســيام يف التجمعــات الســلمية املعارضــة للحكومــة وسياســاتها، مثــل مــا حصــل 

يف الحــراك ضــد الفســاد يف تاريــخ 2020/07/19 يف مدينــة رام هللا.

وقبيــل انتهــاء مــدة االحتجــاز لــدى النيابــة العامــة أو بعدهــا والبالغــة )48( ســاعة املذكــورة، تتقــدم النيابــة العامــة بطلــب إىل 

قــايض الصلــح لتمديــد توقيــف املتهــم مــدة )15( يومــاً أخــرى بداعــي خطــورة التهمــة، و/أو اســتكامل التحقيقــات، و/أو املحافظــة عــىل 

النظــام واألمــن العــام. ويف كثــري مــن الحــاالت يأمــر قــايض الصلــح بتمديــد توقيــف »املتهــم بالتعبــري عــن رأيــه« للمــدة التــي طلبتهــا 

النيابــة العامــة أو إىل مــدة أقــل، قــد تكــون ثالثــة أيــام أو أســبوع. ويرفــض قــايض الصلــح يف بعــض الحــاالت طلبــات إخــالء ســبيل هــؤالء 

املتهمــني التــي يتقــدم بهــا وكالء دفاعهــم أثنــاء مكوثهــم يف الحبــس االحتياطــي، وتســتمر هــذه اإلجــراءات، وتطــول معهــا مــدة الحبــس 

االحتياطــي »للمتهــم يف التعبــري عــن رأيــه«، حتــى وصلــت يف بعــض الحــاالت إىل أكــر مــن شــهر، مثلــام حصــل مــع الفنــان عبــد الرحمــن 

ظاهــر مــن مدينــة نابلــس يف الضفــة الغربيــة، الــذي احتجــزه جهــاز األمــن الوقــايئ بتهمــة »ذم الســلطة العامــة«. وأمــرت النيابــة العامــة 

وقــايض الصلــح بتمديــد توقيفــه عــدة مــرات لتصــل مــده حبســه احتياطيــاً إىل )34( يومــاً قبــل أن يأمــر قــايض الصلــح بإخــالء ســبيله 

بعــد أن تقــدم بكفالــة ماليــة قدرهــا )5000( آالف دينــار أردين )حــوايل 7000 دوالر أمريــيك(، ومــا زالــت تعقــد جلســات محاكمتــه حتــى 

إعــداد هــذا التقريــر، ومل يصــدر فيهــا حكــم نهــايئ.

عــدد قليــل مــن األفــراد مــن متــت إدانتهــم جزائيــاً بالتهــم املوجهــة إليهــم املرتبطــة مبامرســة حريــة التعبــري، وفرضــت عليهــم تبعــاً 

لذلــك عقوبــات بالحبــس أو بالغرامــة أو بكليهــام، بينــام كــر مــن متــت تربئتهــم، ومــا زال آخــرون ينتظــرون املحاكمــة أو صــدور الحكــم 
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ح$ى و∑ن روعي ف#ه ت-ف#ò اإلج*اءات القان>ن#ة الالزمة، 4Gا ف#ها ال3P>ل على مJò*ة قان>ن#ة 

وí$L*ر  .)ف (ت64ی6 ال$>ق#فأو ال3P>ل على إذن ال4FP4ة Gاس$4*ار ال$>ق# ،مC ال-#اGة العامة

ه في و3LاحMعلى ح6ٍّ س>اء، هòا ال->ع مC االح$Rاز في Jل مC الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة 

 و/أو ع6م إشعار ال4قM>ض ،الغالü ان$هاكات ض4انات أخ*Ü مìل القM´ ب6ون مJò*ة قان>ن#ة

 .´Mاب القMأسG عل#ه 

اiا أو تعل#قهT على قq ،عامةالت ل3d8#اا Gع´األف*اد د ان$قا تT االح$Rاز على خلف#ة

) 24ل64ة (وذلú  اج$4اع#ة وس#اس#ة على وسائل ال$>اصل االج$4اعي أو في وسائل اإلعالم

ما  وkJ*$L ال$Pق#Ñ معهT ح>ل .ساعة في م*اكk ال$>ق#ف وال-¢ارات ال$اGعة لألجهkة األم-#ة

ي Gة العامة، ال$ي تأم* هن8*وه مC آراء، ثT تق>م تلú األجهkة Gع6 ذلG úإحال$هT إلى ال-#ا

) ساعة، وت>جه لهT ته4ًا جkائ#ة ب-اًء 48األخ*Ü في ìJ#* مC األح#ان ب$64ی6 ت>ق#فهT ل64ة (

على ن3>ص قان>ن#ة عامة وفqفاضة تR*م سل>JهT ال4*تL*PG õMة ال$عM#*، مìل ته4ة الòم 

>ج#ا، س$6dام ال$í->لال>اقع على ال^لXة العامة، إثارة ال-ع*ات الع-L*3ة والXائف#ة، إساءة ا

 ته4ة ج4ع ودفع تT ت>ج#هشÑ وح6ة ال3ف الì>ر2، إ1الة الل^ان. وفي Gع´ الPاالت، 

 أو غ^ل ،أو ته4ة ح#ازة ال^الح ب6ون ت*خ#Æ ،اش$*اكات وأم>ال ل4Rع#ات غ#* م8*وعة
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النهــايئ، وهــذا يــؤرش إىل أن الحبــس االحتياطــي »للمتهمــني بالتعبــري عــن الــرأي« قبــل املحاكمــة مل يكــن يف كثــري مــن الحــاالت رضوريــاً 

ومــربراً بصــورة معقولــة، وإمنــا كان بغــرض العقــاب الــذي ال يســتند إىل حكــم قضــايئ نهــايئ، مبــا يتناقــض مــع األصــل يف املتهــم الــرباءة 

الــذي نــص عليــه القانــون األســايس يف املــادة )14( منــه.

اعتقال املواطن محمد الفران/ قطاع غزة

بتاريــخ 2020/3/25 يف حــوايل الســاعة 10:30 صباحــاً ألقــى جهــاز الرشطــة العامــة يف مدينــة خانيونــس القبــض عــىل املواطــن محمــد 

فــران عــىل خلفيــة كتابتــه منشــورات عــىل صفحتــه الشــخصية عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »الفيســبوك« حــول ظــروف املواطنــني 

يف الحجــر الصحــي، ليتــم عرضــه يف صبيحــة اليــوم التــايل 2020/3/26 عــىل النيابــة العامــة التــي وجهــت لــه تهمــة إســاءة اســتخدام 

التكنولوجيــا، وهــي التهمــة التــي تســتخدمها ســلطات قطــاع غــزة يف مالحقــة املواطنــني الــذي يعــربون عــن آرائهــم يف قضايــا الشــأن 

ــك  ــة تل ــة كتاب ــاً عــىل خلفي ــه ملــدة 15 يوم ــد توقيف ــراً بتمدي ــي أصــدرت أم ــح الت ــوم عــرض عــىل محكمــة الصل العــام. ويف ذات الي

املنشــورات. ورفضــت املحكمــة خــالل هــذه املــدة طلبــات إخــالء ســبيله إىل أن اســتجابت ألحــد تلــك الطلبــات بتاريــخ 2020/4/6. 

وقــد أفــاد أقربائــه أنــه تــم تحويلــه إىل مستشــفى نــارص جــراء إرضابــه عــن الطعــام علــامً أن يعــاين مــن مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم 

ولديــه رفــة يف القلــب. ورغــم اإلفــراج عنــه إال أنــه مــا زال يحاكــم أمــام محكمــة الصلــح عــن تهمــة إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا ومل 

يصــدر فيهــا بعــد حكــم نهــايئ.

االحتجاز بدون مراعاة اإلجراءات القانونية •

ــة املختصــة  ــات القضائي ــن الجه ــراد واحتجازهــم مــن دون أن تحصــل عــىل إذن خــاص م ــال أف ــة باعتق ــزة األمني اســتمرت األجه

»النيابــة العامــة واملحاكــم«، مبخالفــة واضحــة للقانــون، مــام يجعــل مــن االحتجــاز الــذي تــم عــىل هــذا النحــو احتجــازاً غــري قانــوين. 

وقــد بلغــت ادعــاءات االحتجــاز دون مذكــرة قانونيــة )155( ادعــاًء مــن مجمــل ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، 

بواقــع )51( ادعــاًء يف الضفــة الغربيــة، و)104( ادعــاءات يف قطــاع غــزة. بينــام بلغــت ادعــاءات عــدم إشــعار املوقــوف بأســباب توقيفــه 

وبالتهمــة املوجهــة إليــه )30( ادعــاًء، بواقــع )16( ادعــاًء يف الضفــة الغربيــة، و)14( ادعــاًء يف قطــاع غــزة. إضافــة إىل ذلــك، أفــاد )84( 

مواطنــاً يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أنــه تــم احتجازهــم مــن دون أن يعرضــوا عــىل أيِّ جهــة قضائيــة، فيــام أفــاد )33( مواطنــاً 

آخــرون أنهــم منعــوا مــن االتصــال بالعــامل الخارجــي، منهــم )5( عــىل األقــل، أفــادوا بــأن األجهــزة األمنيــة منعتهــم مــن االتصــال مبحــام.

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه غالبــاً مــا يصاحــب القبــض عــىل األشــخاص بــدون مذكــرة قانونيــة انتهــاكات أخــرى باإلضافــة إىل تلــك 

املذكــورة أعــاله، أهمهــا تفتيــش منازلهــم دون مذكــرة قانونيــة، حيــث تلقــت الهيئــة )56( شــكوى مــن مواطنــني، ادعــو فيهــا أن أجهــزة 

إنفــاذ القانــون قــد قامــت بتفتيــش منازلهــم دون أن يكــون بحــوزة أفرادهــا مذكــرة قانونيــة صــادرة عــن النيابــة العامــة تجيــز التفتيــش، 

بواقــع )36( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)20( شــكوى يف قطــاع غــزة.
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اعتقال الناشط صهيب زاهدة مع نجله ذي الثاث سنوات يف الخليل/ الضفة الغربية

بتاريــخ 2020/7/21 ألقــى عنــارص مــن جهــاز األمــن الوقــايئ يف مدينــة الخليــل القبــض عــىل الناشــط صهيــب زاهــدة بينــام كان برفقــة 

نجلــه البالــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات، بــدون إبــراز مذكــرة قانونيــة. وقــد تعــرض ملعاملــة ســيئة أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل القــوة 

األمنيــة، حيــث رفضــوا إعــادة نجلــه إىل البيــت، وقامــوا بربــه عــىل رأســه مــن الخلــف أمــام نجلــه. وأفــاد صهيــب مبــا يــيل: »أفــراد 

القــوة ســحبوين ودفعــوين إىل ســيارة األمــن الوقــايئ ونجــيل بــني يــدي، أثنــاء نقــيل اتصلــوا مبقرهــم إلعــادة نجــيل للبيــت، ولكــن األوامــر 

كانــت إحضارنــا للمقــر مبــارشة. قــام الضبــاط بالطلــب منــي ومبحاولــة أخــذ نجــيل إليصالــه للبيــت ولكننــي رفضــت ذلــك وبعــد نقــاش 

لنصــف ســاعة قامــوا بنقلنــا ووضعــوا نجــيل عــىل الشــارع أمــام العــامرة، ورفضــوا أن أوصلــه بنفــي للبيــت، وقــد عرفــت بعــد ذلــك 

أن الجــريان أوصلــوه للبيــت. بعدهــا نقلــت إىل مقــر املشــرتكة عنــد األمــن الوطنــي وحــرت املباحــث الجنائيــة واســتلموين«. جــاء 

توقيــف صهيــب عــىل خلفيــة نشــاطه النقــايب والســيايس والحــرايك، حيــث تــم التحقيــق معــه يف املباحــث عــىل خلفيــة منشــورات عــىل 

صفحتــه يف موقــع »فيســبوك« وآرائــه السياســية والنقابيــة. وبقــي صهيــب موقوفــاً حتــى اليــوم التــايل، ويقــول إنــه تــم عــرض نجلــه 

عــىل املستشــفى األهــيل يف مدينــة الخليــل، وقــد تبــني وجــود عالمــات الصدمــة لديــه نتيجــة مــا حــدث، وهــو يقــوم حاليــاً مبتابعــة 

وضعــه الصحــي والنفــي.

االحتجاز اإلداري71 •

ــة يف املحافظــة( باحتجــاز  ــل الســلطة التنفيذي وهــو مــا يســمى بـــ »االحتجــاز عــىل ذمــة املحافــظ« حيــث يأمــر املحافــظ )ممث

مواطنــني ألســباب أمنيــة بداعــي املحافظــة عــىل النظــام واألمــن العــام، مســتنداً يف ذلــك إىل قانــون منــع الجرائــم األردين رقــم )7( لســنة 

1958 ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، والــذي مينــح املحافظــني ســلطة باحتجــاز املواطنــني بــدون اتهامــات جنائيــة ضدهــم، وبنــاًء 

عــىل أســباب فضفاضــة وغــري محــددة، وبعيــداً عــن نظــام العدالــة الجنائيــة مبــا فيهــا املحاكــم والنيابــة العامــة. وقــد يأمــر املحافــظ 

باحتجــاز مواطنــني توجــد فعــالً شــبهات جنائيــة ضدهــم، ولكــن بعيــداً أيضــاً عــن نظــام العدالــة الجنائيــة. كــام اســتخدم املحافظــون 

هــذه الصالحيــة غــري الدســتورية يف تعطيــل تنفيــذ القــرارات القضائيــة باإلفــراج عــن بعــض املتهمــني، حيــث لجــأ بعضهــم إىل إصــدار 

قــرارات باالحتجــاز اإلداري ملواطنــني صــدر قــرار قضــايئ باإلفــراج عنهــم يف وقــت ســابق. 

ــا  ــوين، غالبيته ــري القان ــاز غ ــفي واالحتج ــال التعس ــاءات االعتق ــل ادع ــن مجم ــاًء م ــاز اإلداري )59( ادع ــاءات االحتج ــت ادع بلغ

الســاحقة يف الضفــة الغربيــة بواقــع )56( ادعــاًء، وثالثــة ادعــاءات فقــط يف قطــاع غــزة. بينــام وصلــت هــذه االدعــاءات إىل )64( ادعــاًء 

عــام 2019، بينهــا ثالثــة ادعــاءات ألطفــال أقــل مــن 18 عامــا احتجــزوا عــىل ذمــة املحافــظ عــىل خلفيــة مامرســة حقهــم يف حريــة الــرأي 

والتعبــري، وكانــت جميعهــا يف الضفــة الغربيــة. 

71.   يعرف االحتجاز اإلداري بأنه سلب الحرية الشخصية لإنسان عن طريق احتجازه بأمر من السلطات اإلدارية -وليست القضائية- ولو توفرت الحقاً سبل للطعن يف قانونية هذا االحتجاز 

أمام املحاكم.
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اعتقال مواطن من داخل املحكمة وتوقيفه عى ذمة املحافظ/ الضفة الغربية

بتاريــخ 2020/11/18 تــم القبــض عــىل املواطــن )أ.ب( مــن قبــل قســم املباحــث العامــة يف جهــاز الرشطــة العامــة مــن داخــل مبنــى 

محكمــة صلــح قلقيليــة، فأثنــاء تواجــده داخــل قاعــة املحكمــة التــي كانــت تنظــر بقضيــة هــو أحــد أطرافهــا، وبعــد أن تــم تأجيــل 

الجلســة وقبــل انرصافــه، تقــدم حــوايل خمســة ضبــاط مــن قســم املباحــث العامــة يف جهــاز الرشطــة العامــة بــزي مــدين واقرتبــوا منــه 

وأمســكوه أمــام القــايض. وعــىل الفــور خرجــوا بــه مرسعــني ولحــق بــه والــده ومــن كان معــه، فــام كان منهــم إال أن قامــوا بربــه 

أمــام املحكمــة، وأمــام كل املتواجديــن مــن مواطنــني ومحامــني. وتــم اإلبقــاء عليــه موقوفــاً عــىل ذمــة محافــظ قلقيليــة حتــى تاريــخ 

2020/11/23، ومل يتــم خــالل هــذه الفــرتة عرضــه عــىل أي مــن الجهــات القضائيــة املختصــة، ومل يســمح لذويــه بزيارتــه. وأفــاد شــقيقه 

أن تعــرض للــرب والشــبح وإســاءة املعاملــة، واإلجبــار عــىل أن يوقــع عــىل أوراق مل يقرأهــا وال يعلــم مــا بهــا. ويــأيت اعتقــال املواطــن 

)أ.ب( عــىل خلفيــة مشــكلة عائليــة كان أحــد أطرافهــا، تــم حلهــا والتوقيــع عــىل صــك صلــح، وبالرغــم مــن ذلــك تــم اعتقالــه وتوقيفــه 

مــدة خمســة أيــام عــىل ذمــة محافــظ قلقيليــة ودون عرضــه عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة.

الشكل رقم )9(: منحنى ادعاءات االحتجاز اإلداري

ــك  ــث تقــوم تل ــني، حي ــة اســتمرار بعــض املجموعــات املســلحة يف قطــاع غــزة باحتجــاز مواطن ــب آخــر؛ الحظــت الهيئ مــن جان

ــام قبــل أن تحيلهــم إىل  املجموعــات باحتجــاز مواطنــني عــىل خلفيــات مختلفــة منهــا الســيايس والجنــايئ، وتتــوىل التحقيــق معهــم ألي

الجهــات الرســمية املختصــة. وهنــا تؤكــد الهيئــة عــىل واجــب الســلطات يف قطــاع غــزة باتخــاذ التدابــري املناســبة لحاميــة الحــق يف الحريــة 

الشــخصية للمواطنــني يف قطــاع غــزة مــن الســلب عــىل أيــدي مجموعــات مســلحة غــري نظاميــة. 
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مC م4Rل ادعاءات االع$قال ال$ع^في  ) ادعاءً 59بلغQ ادعاءات االح$Rاز اإلدار2 (

، وثالثة ) ادعاءً 56واالح$Rاز غ#* القان>ني، غالM#$ها ال^احقة في الqفة الغ*Ä#ة ب>اقع (

، 2019عام  ) ادعاءً 64االدعاءات إلى ( ادعاءات فقõ في قXاع غkة. ب#-4ا وصلQ هòه

 Cاف⁄ على خلف#ة م4ارسة  اعام 18ب#-ها ثالثة ادعاءات أل1فال أقل مP4وا على ذمة الkR$اح

*#Mة ال*أ2 وال$عL*في ح Tحقه ، QانJة. و#Ä*فة الغqج4#عها في ال 

 
 اع:قال م/اä" م" داخل الGmTGة وت/ق#فه على ذمة الTGافƒ/ ال©فة الغ8®#ة

تT القM´ على ال4>اC1 (أ.ب) مC قMل ق^T الM4احl العامة في جهاز ال8*1ة العامة مC  18/11/2020 ب$ارLخ

داخل مM-ى م4FPة صلح قلق#ل#ة، فأث-اء ت>اج6ه داخل قاعة ال4FP4ة ال$ي JانQ ت-¢* Gقq#ة ه> أح6 أ1*افها، وÄع6 

M4احl العامة في جهاز ال8*1ة العامة أن تT تأج#ل الRل^ة وقMل ان3*افه، تق6م ح>الي خ4^ة ضMاô مC ق^T ال

ب2k م6ني واق$*Ä>ا م-ه وأم^F>ه أمام القاضي. وعلى الف>ر خ*ج>ا Gه م^*ع#C ولG ÑPه وال6ه ومJ Cان معه، ف4ا 

وأمام Jل ال4$>اج6یC مC م>اC#-1 ومPام#C. وتT اإلGقاء عل#ه م>ق>فًا  ،كان م-هT إال أن قام>ا Ä*qGه أمام ال4FP4ة

، ولT ی$T خالل هòه الف$*ة ع*ضه على أ2 مC الRهات القqائ#ة 23/11/2020قلق#ل#ة ح$ى تارLخ  على ذمة مPاف⁄

وأفاد شق#قه أن تع*ض للq*ب والM8ح و∑ساءة ال4عاملة، واإلجMار على أن ی>قع  .الd4$3ة، ولi T^4ح لòوLه بLkارته

ى خلف#ة مF8لة عائل#ة Jان أح6 أ1*افها، تT على أوراق لi Tق*أها وال iعلT ما بها. وLأتي اع$قال ال4>اC1 (أ.ب) عل

حلها وال$>ق#ع على صú صلح، وÄال*غT مC ذلú تT اع$قاله وت>ق#فه م6ة خ4^ة أiام على ذمة مPاف⁄ قلق#ل#ة ودون 

 ع*ضه على الRهات القqائ#ة الd4$3ة.

 

 
) Qل رقm=از اإلدار5 9الI:6ى ادعاءات االحT6م :( 
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احتجاز مواطن عى يد عنارص تابعة لحركة الجهاد اإلسامي/ قطاع غزة

يف فجــر يــوم األربعــاء املوافــق 2020/10/14 اقتحمــت مجموعــة مكونــة مــن )10( عنــارص مبالبــس ســوداء اللــون ومقنعــي األوجــه 

ويحملــون أســلحة ناريــة تابعــني لرسايــا القــدس )الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي( يف محافظــة خانيونــس، مســجد األنصــار 

يف منطقــة ارميضــة يف بنــي ســهيال رشق مدينــة خانيونــس، أثنــاء تأديــة املصلــني صــالة الفجــر، وقامــوا باختطــاف )ع.أ( 36 عامــاً، بعــد 

ــده،  ــم التحقيــق معــه وتهدي ــع لحركــة الجهــاد اإلســالمي يف قطــاع غــزة. وت ــه، واحتجــزوه لعــدة ســاعات يف مــكان تاب ــداء علي االعت

قبــل أن يتــم عرضــه عــىل األطبــاء يف مجمــع نــارص الطبــي، والــذي تبــني معــه أنــه تعــرض نتيجــة االعتــداء عليــه مــن العنــارص التــي 

اختطفتــه إىل كــرس يف اليــد اليمنــى وجــروح يف ســاقه ورضــوض يف مختلــف أنحــاء جســمه. وتعــود خلفيــة الحــادث إىل خــالف تنظيمــي 

داخــيل يف رسايــا القــدس مــع شــقيقه )م.أ( 35 عامــاً، وهــو أيضــاً عضــو برسايــا القــدس، حيــث أنــه منــذ عــدة أيــام قــام بنــرش مقاطــع 

فيديــو عــىل صفحتــه الشــخصية عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »الفيســبوك«، ويوجــه فيهــا اتهامــات إىل مســؤول رسايــا القــدس، 

عــىل خلفيــة مشــاكل تنظيميــة، وقطــع مخصصــه املــايل، وتحــدث يف بعضهــا أنــه يتعــرض للمالحقــة واملراقبــة ومحاولــة الخطــف. ويف 

وقــت وســابق، رصح مفتــش التحقيــق باملباحــث العامــة يف محافظــة خانيونــس أن الرشطــة بــارشت بالتحقيــق يف الحــادث، وحتــى األن 

مل يتــم احتجــاز أو توقيــف أي شــخص شــارك يف عمليــة االختطــاف واالعتــداء.

وتشــري الهيئــة هنــا إىل أنهــا نــرشت هــذا العــام تقريــراً خاصــاً حــول االحتجــاز عــىل ذمــة املحافــظ، اســتعرضت فيــه واقــع هــذا 

ــه. ــة واملســؤوليات الناشــئة عن ــه الدســتورية والقانوني االحتجــاز وأوجــه مخالفات

استمرار حبس املحتجزين بالرغم من صدور قرار قضايئ باإلفراج عنهم •

ميثــل اســتمرار حبــس املحتجزيــن عــىل الرغــم مــن صــدور قــرار قضــايئ باإلفــراج عنهــم، احتجــازاً تعســفياً وغــري قانــوين يف الوقــت 

ذاتــه، وهــو جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان املتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، حيــث 

نصــت املــادة )106( مــن القانــون األســايس املعــدل عــىل مايــيل: »األحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ واالمتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل 

تنفيذهــا عــىل أي نحــو جرميــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان املتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، 

وللمحكــوم لــه الحــق يف رفــع الدعــوى مبــارشة إىل املحكمــة املختصــة، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً كامــالً لــه«.

أفــاد )47( مواطنــاً مــن الضفــة الغربيــة أن األجهــزة األمنيــة أبقــت عليهــم موقوفــني عــىل الرغــم مــن صــدور قــرار قضــايئ باإلفــراج 

عنهــم، بينــام أفــاد مواطنــان آخــران مــن قطــاع غــزة أن األجهــزة األمنيــة امتنعــت عــن تنفيــذ قــرارات قضائيــة صــدرت باإلفــراج عنهــام، 

وأبقــت عليهــام محتجزيــن. فيــام بلغــت مثــل هــذه االدعــاءات )5( ادعــاءات فقــط يف العــام 2019 جميعهــا يف الضفــة الغربيــة، و)54( 

ادعــاًء يف العــام 2018، منهــا ادعــاءان يف قطــاع غــزة، و)81( ادعــاًء يف العــام 2017، منهــا )16( ادعــاًء يف قطــاع غــزة.

اللجنة األمنية يف أريحا متتنع عن تنفيذ قرارات القضاة بإخاء سبيل موقوف احتياطياً

بتاريــخ 2020/12/1 أوقــف جهــاز األمــن الوقــايئ املواطــن )ز.و( يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً مــن العيزريــة رشق القــدس، ويف اليــوم 

التــايل، تــم تحويلــه إىل االعتقــال عــىل ذمــة اللجنــة األمنيــة يف مدينــة أريحــا. وبتاريــخ 2020/12/3 قــررت محكمــة صلــح أريحــا إخــالء 

ســبيله بكفالــة، إال أن اللجنــة األمنيــة يف أريحــا رفضــت االنصيــاع إىل قــرار املحكمــة وإخــالء ســبيله، بــل أبقتــه موقفــاً لديهــا بــدون 

ســند قانــوين، وال يتوفــر لــدى الهيئــة أي معلومــات عــن وقــت تنفيــذ اللجنــة األمنيــة لقــرار املحكمــة بإخــالء الســبيل.
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1.3.5 الجهات املسؤولة عن االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

تبــني مــن خــالل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة أن أكــر املواطنــني تقدمــوا بشــكواهم بشــأن تعرضهــم لالعتقــال التعســفي واالحتجاز 

غــري القانــوين ضــد جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة، حيــث بلغــت االدعــاءات املســجلة ضــده )136( ادعــاًء، بينــام بلغــت االدعــاءات 

ــة )98( ادعــاًء. أمــا بالنســبة االدعــاءات املقدمــة ضــد جهــاز الرشطــة العامــة يف  املقدمــة ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربي

الضفــة الغربيــة فقــد بلغــت )84( ادعــاًء، وبلغــت االدعــاءات املقدمــة ضــد جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة )49( ادعــاًء. ونُِســَب لجهــاز 

املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة )52( ادعــاًء، كــام ســجل )23( ادعــاًء باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين ضــد عنــارص 

اللجنــة األمنيــة التنســيقية العليــا )اللجنــة األمنيــة املشــرتكة ســابقاً يف مدينــة أريحــا( يف الضفــة الغربيــة، وســجل كذلــك )74( ادعــاًء ضــد 

املحافظــات معظمهــا كانــت بســبب االحتجــاز اإلداري. إضافــة إىل تســجيل )13( ادعــاًء ضــد كل مــن النيابــة العامــة والنيابــة العامــة 

العســكرية وجهــاز االســتخبارات العســكرية يف الضفــة الغربيــة، و)19( ادعــاًء ضــد كل مــن الرشطــة العســكرية ووزارة الداخليــة والقضــاء 

العســكري يف قطــاع غــزة.

الشكل رقم )10(: الجهات املسؤولة عن االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

1.3.6  التدابري الوقائية ملنع االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

اســتمرت الهيئــة وعــدد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين، وبالرغــم مــن تفــي جائحــة فايــروس كورونــا، يف تنفيــذ زيــارات دوريــة إىل 

مراكــز االحتجــاز والتوقيــف والســجون، مــن أجــل الوقــوف عــىل األوضــاع الداخليــة لهــذه املراكــز وتفقــد أوضــاع املوقوفــني والســجناء، 

والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة، وعــدم وجــود أي محتجزيــن بصــورة تعســفية أو غــري قانونيــة. إن مــن شــأن هذه 

الزيــارات أن متثــل تدبــرياً وقائيــاً ملنــع االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، إال أن عــدم الســامح للهيئــة وملؤسســات املجتمــع 

ــفي  ــال التعس ــن االعتق ــة م ــة الوقاي ــىل فاعلي ــر ع ــوف يؤث ــف س ــاز التوقي ــز االحتج ــأة ملراك ــارات مفاج ــذ زي ــورة يف تنفي ــدين املذك امل

واالحتجــاز غــري القانــوين.

مــن جهــة أخــرى، تعتــرب الصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لوزيــر العــدل والنائــب العــام ورؤســاء املحاكــم النظاميــة ووزيــر الداخليــة 

ــالح  ــون اإلص ــه وقان ــة وتعديالت ــراءات الجزائي ــون اإلج ــاً لقان ــجون، وفق ــف والس ــاز والتوقي ــز االحتج ــأة ملراك ــارات مفاج ــذ زي يف تنفي
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ــة  ــدى الهيئ ــر ل ــه ال يتوف ــوين، إال أن ــري القان ــاز غ ــال التعســفي واالحتج ــن االعتق ــة م ــن أدوات الوقاي ــدة م ــه، واح ــل وتعديالت والتأهي

ــال  ــارات يف ح ــك الزي ــدد تل ــة، وال ع ــارات دوري ــز أو زي ــك املراك ــأة لتل ــارات مفاج ــن، زي ــؤولني املذكوري ــذ املس ــن تنفي ــات ع معلوم

ــة مــن االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين. ــد الوقاي ــر عــىل صعي ــه مــن أث تنفيذهــا، وال مــا أحدثت

1.3.7 املساءلة عن االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين وتعويض الضحايا

يجــرم القانــون االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين ويعتربهــام جرميــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنــه 

بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادالً ملــن وقــع عليــه.

ــة  ــارص األمني ــة للمتهمــني، مبــن فيهــم املتهمــون مــن العن ــات متخصصــة يف املالحقــة الجزائي ــون آلي ــك، أنشــأ القان ــة إىل ذل إضاف

التابعــة لأجهــزة األمنيــة إذا ارتكبــوا جرميــة أثنــاء تأديــة وظيفتهــم أو بســببها، وهــو مــا يجــد تطبيقــه يف النيابــة العامــة، والنيابــة العامــة 

العســكرية، ويف املحاكــم النظاميــة، ويف املحاكــم العســكرية التــي تختــص باملالحقــة الجزائيــة للمتهمــني مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة. 

ــة الذيــن يأتــون  ــة، تختــص بتأديــب العنــارص التابعــة لأجهــزة األمني ــة للمســاءلة التأديبي ــة آليــات داخلي كــام أنشــأت األجهــزة األمني

ســلوكيات مجرمــة يف القانــون، أو تخالــف مدونــات الســلوك املعتمــدة داخــل هــذه األجهــزة.

لــدى مخاطبتنــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة بشــأن االســتعالم عــن أي تحقيقــات كانــت قــد أجرتهــا هــذا العــام يف مواجهــة 

عنــارص األمــن فيــام يتعلــق بارتكابهــم أفعــاالً تشــكل اعتقــاالً تعســفياً أو احتجــازاً غــري قانــوين، أفــادت أنهــا مل تحقــق يف أي شــكوى مــن 

هــذا القبيــل، وذلــك عــىل خــالف جرميــة التعذيــب مثــالً التــي حققــت يف )11( شــكوى. ونرجــح أن الســبب يف ذلــك يعــود إىل املركــز 

الوظيفــي للفاعــل األصــيل لجرميــة التعذيــب، فهــم يف الغالــب عنــارص أجهــزة أمنيــة برتبــة ليســت رفيعــة، عــىل خــالف املركــز الوظيفــي 

للفاعــل األصــيل لجرميــة حجــز الحريــة غــري القانــوين مبــا يف ذلــك االحتجــاز اإلداري، أو االمتنــاع عــن تنفيــذ الحكــم القضــايئ باإلفــراج عــن 

املوقوفــني بكفالــة أو بدونهــا، حيــث إن مرتكبــي هــذه الجرائــم هــم يف الغالــب مســؤولون رفيعــو املســتوى يف األجهــزة األمنيــة، األمــر 

الــذي يشــكل عائقــاً مــن مالحقتهــم جزائيــا،ً ســواًء مــن النيابــة العامــة املدنيــة أم العســكرية، إضافــة إىل تعاطــي النيابــة العامــة مــع 

مثــل تلــك االعتقــاالت أو التوقيفــات بصــورة عاديــة، فهــي يف مرحلــة مــا تنفــذ، و/أو تشــرتك يف تنفيــذ اعتقــاالت تعســفية أو احتجــاز 

غــري قانــوين، كــام يف حالــة األوامــر التــي يصدرهــا أعضــاء النيابــة العامــة بتوقيــف مواطنــني )48( ســاعة عــىل ذمــة التحقيــق بنــاًء عــىل 

مامرســتهم حريــة التعبــري، والحقــاً طلبهــا مــن املحكمــة متديــد توقيفهــم.

ولــدى مخاطبتنــا هيئــة قضــاء قــوى األمــن يف الضفــة الغربيــة بشــأن االســتعالم عــن أي أحــكام قضائيــة صــادرة بإدانــة عنــارص يف 

األجهــزة األمنيــة عــن ارتكابهــم جرميــة حجــز حريــة غــري قانــوين، أفــادت الهيئــة أن املحاكــم العســكرية هــذا العــام أصــدرت أحكامــاً 

ــان أيٍّ  ــك األحــكام، وبي ــف تل ــل أو تصني ــة القضــاء يف هــذا الســياق، تفصي ــنّي هيئ ــة، ومل تب ــزة األمني ــارص تابعــني لأجه ــة )4( عن بإدان

منهــا جــاء عــن حجــز الحريــة غــري القانــوين، أو التعذيــب، أو القتــل. كــام أفــادت الهيئــة املذكــورة أنهــا ســجلت هــذا العــام )8( ملفــات 

تحقيقيــة ضــد عنــارص تابعــني لأجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، دون أن تبــنّي أيضــاً أيَّ تصنيــف ملوضــوع تلــك امللفــات فيــام إذا كانــت 

تتعلــق بجرميــة حجــز الحريــة غــري القانــوين، أم التعذيــب، أم القتــل، أم االعتــداء عــىل تجمعــات ســلمية، أم االمتنــاع عــن تنفيــذ أحــكام 

قضائيــة باإلفــراج عــن متهمــني، أم غريهــا مــن الجرائــم.

ــا النيابــة العامــة هنــاك  أمــا عــن مســاءلة املتورطــني يف االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين يف قطــاع غــزة، فقــد خاطبن

ــوين،  ــي جــرت هــذا العــام ضــد متورطــني يف االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القان ــق واملســاءلة الت لالســتعالم عــن حــاالت التحقي

ــك. ــَق أي ردود بشــأن ذل ــا مل نتل ولأســف فإنن
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التوصيات
بنــاًء عــىل العــرض الســابق لحالــة الحــق يف الحريــة الشــخصية خــالل العــام 2020، فــإن الهيئــة تؤكــد مــن جديــد عــىل توصياتهــا يف 

التقاريــر الســنوية الســابقة، والتــي مل يتــم تنفيذهــا حتــى اآلن، وهــي:

توقــف األجهــزة األمنيــة عــن تنفيــذ اعتقــاالت ملواطنــني بســبب مامرســة حقوقهــم املرشوعــة، مبــا يف ذلــك الحــق يف حريــة الــرأي  •

والتعبــري، والحــق يف التجمــع الســلمي.

توقــف املحافظــني عــن حجــز حريــة املواطنــني بنــاًء عــىل أســباب أمنيــة وهــو مــا يعــرف باالحتجــاز اإلداري أو االحتجــاز عــىل ذمــة  •

املحافظ.

تقيّد أجهزة إنفاذ القانون باإلجراءات القانونية يف حاالت حجز الحرية إنفاذاً للقوانني الجنائية. •

اعتبــار النيابــة العامــة املدنيــة والقضــاء النظامــي دون غريهــام هــام الجهــات املختصــة مبالحقــة املتورطــني يف االعتقــاالت التعســفية  •

واالحتجــاز غــري القانــوين بــرصف النظــر عــن وصفهــم الوظيفــي، ســواًء كانــوا عســكريني أم موظفــني مدنيــني، مبــا ينســجم مــع املــادة 

)101( مــن القانــون األســايس، التــي تنكــر أي واليــة للقضــاء العســكري خــارج الشــأن العســكري.

رضورة أن تضطلــع النيابــة العامــة املدنيــة مبســؤوليتها يف املالحقــات الجزائيــة للمتورطــني يف االعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز غــري  •

القانوين.

ــاالت  • ــيام يف ح ــان، ال س ــوق اإلنس ــة حق ــتورية يف حامي ــؤولياتهم الدس ــة مبس ــم النظامي ــاة املحاك ــادة قض ــع الس رضورة أن يضطل

الحبــس االحتياطــي ومتديــد التوقيــف، بإعــامل مبــادئ الــرورة والتناســب والقانونيــة، وعــدم القبــول بتمديــد توقيــف أي شــخص 

بــدون وجــود ملــف تحقيقــي يتضمــن محــر اســتجوابه وأدلــة تثبــت خطــورة بقائــه حــراً طليقــاً.
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1.4. الحق يف حرية الرأي والتعبري

1.4.1  انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

-  عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

ــة  ــكوى يف الضف ــع )58( ش ــري، بواق ــرأي والتعب ــة ال ــق يف حري ــاك الح ــاًء بانته ــت )115( ادع ــكوى، تضمن ــة )86( ش ــت الهيئ تلق

ــه )74( شــكوى بواقــع )32( شــكوى يف  ــة خالل ــة مــع العــام 2019 التــي تلقــت الهيئ ــة، و)28( شــكوى يف قطــاع غــزة. وباملقارن الغربي

الضفــة الغربيــة، و)42( شــكوى يف قطــاع غــزة. يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً يف عــدد الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي 

والتعبــري للعــام 2020، مبعــدل )12( شــكوى، حيــث كانــت الزيــادة يف الضفــة الغربيــة مبقــدار )26( شــكوى، بينــام يف قطــاع غــزة انخفــض 

العــدد مبقــدار )8( شــكاوى. 

أشــار بيــان صحفــي صــادر عــن الهيئــة72، بأنهــا وثقــت قيــام األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة باســتدعاء عــدد مــن املواطنــني عــىل خلفيــة 

منشــورات عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي تنتقــد األداء الحكومــي، وإنذارهــم يف حــال االســتمرار يف الكتابــة للــرأي العــام والنــرش، 

ومــن تلــك الحــاالت احتجــاز مواطــن مــن بيــت حانــون، ومواطــن مــن عبســان الكبــرية، وثالثــة صحفيــني مــن خانيونــس، وصحفــي مــن 

جباليــا النزلــة، وقــد تــم اإلفــراج عنهــم جميعــا.

ــة  ــة حري ــت لحــم لعــدة ســاعات عــىل خلفي ــاز االســتخبارات العســكرية يف بي ــل جه ــه مــن قب ــم توقيف ــه ت ــاد مقــدم شــكوى أن أف

الــرأي والتعبــري علــامً بأنــه شــخص مــدين. والحقــا للتوقيــف الســابق حــرت قــوة عســكرية، مــرة أخــرى تابعــة لجهــاز االســتخبارات 

ــاز  ــراد الجه ــام أف ــال، وق ــه النق ــم مصــادرة هاتف ــك ت ــاء ذل ــة. وأثن ــه لتوقيفــه عــىل نفــس الخلفي ــت لحــم إىل منزل العســكرية يف بي

بشــتمه بألفــاظ نابيــة.

الشكل رقم )11(: التوزيع الجغرايف لشكاوى الحق يف حرية الرأي والتعبري

بيان صحفي صادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بتاريخ 6 أيلول 2020.   .72
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Gأنها وثقQ ق#ام األجهkة األم-#ة في قXاع غkة Gاس$6عاء ع6د مC ال4>اC#-1 ، 72اله#ëةعC  أشار ب#ان صPفي صادر

اصل االج$4اعي ت-$ق6 األداء الFP>مي، و∑نòارهT في حال االس$4*ار في الí$اGة م>اقع ال$>  على خلف#ة م-8>رات على

Pف##C ص ةلل*أ2 العام وال-8*، ومC تلú الPاالت اح$Rاز م>اC1 مC ب#Q حان>ن، وم>اC1 مC عM^ان الMí#*ة، وثالث

 مC خان#>نA، وصPفي مC جMال#ا ال-kلة، وق6 تT اإلف*اج ع-هT ج4#عا.

 

أفاد مق6م شÜ<F أنه تT ت>ق#فه مC قMل جهاز االس$Mdارات الع^L*Fة في ب#Q لTP لع6ة ساعات على خلف#ة ح*Lة ال*أ2 
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dال Aله ل$>ق#فه على نفk-إلى م TPل Q#ة في بL*F^م3ادرة هاتفه ال-قال، وقام أف*اد االع Tت úهاز لف#ة. وأث-اء ذلRل

 8G$4ه Gألفا• ناب#ة.

 

) Qل رقm=118ال#ñفي ح98ة ال8أ5 وال:ع çTال åاوm=غ8افي لIال:/ز9ع ال :(

 

 

 ت/ز9ع ال=mاوå ح%ô جهة االن:هاك -

																																																													
 .2020أیل>ل  6ب$ارLخ  اله#ëة ال4^$قلة لPق>ق اإلن^انعC ب#ان صPفي صادر 72 

86

58

28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

العدد االجمالي الضفة الغربیة  قطاع غزة

التقرير السنوي السادس والعشرون 2020

75



توزيع الشكاوى حسب جهة االنتهاك •

بلــغ عــدد الجهــات التــي تلقــت الهيئــة ضدهــا شــكاوى حــول انتهاكهــا للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري )9( جهــات مدنيــة وأمنيــة73، 

بواقــع )8( جهــات يف الضفــة الغربيــة74، منهــا )5( جهــات أمنيــة و)3( جهــات مدنيــة، ويف قطــاع غــزة )5( جهــات75، منهــا جهتــان أمنيتــان 

ــات مدنية. و)3( جه

تصــّدر جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة الجهــات التــي وردت عليهــا شــكاوى بشــأن انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، حيــث 

ــايل: )4(  ــام توزعــت باقــي الشــكاوى عــىل النحــو الت ــاله جهــاز الرشطــة بواقــع )12( شــكوى، في ــة )34( شــكوى ضــده، ت تلقــت الهيئ

شــكاوى عــىل جهــاز املخابــرات العامــة، و)2( شــكوى عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية، و)2( شــكوى عــىل قــوات األمــن الوطنــي، 

وشــكوى واحــدة عــىل النيابــة العامــة، و)2( شــكوى عــىل وزارة الداخليــة، و)1( شــكوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم. 

الشكل رقم )12(: توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية

وتصــدر جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة الجهــات التــي وردت عليهــا شــكاوى بشــأن انتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، 

حيــث تلقــت الهيئــة )12( شــكوى ضــده، كــام تلقــت الهيئــة )7( شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة، و)4( شــكاوى ضــد النيابــة العامــة، و)4( 

شــكاوى ضــد وزارة الداخليــة، وشــكوى واحــدة ضــد وزارة الرتبيــة والتعليــم.

73.   الجهات التي تلقت الهيئة ضدها شكاوى حول انتهاكها للحق يف حرية الرأي والتعبري سواء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة هي: وزارة الرتبية والتعليم، األمن الوطني، 

املخابرات العامة، االستخبارات العسكرية، النيابة العامة، وزارة الداخلية، األمن الوقايئ، الرشطة، واألمن الداخيل.

العامة،  املخابرات  الوطني،  األمن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  الغربية:  الضفة  يف  والتعبري  الرأي  حرية  يف  للحق  انتهاكها  حول  شكاوى  ضدها  الهيئة  تلقت  التي  74.   الجهات 

االستخبارات العسكرية، النيابة العامة، وزارة الداخلية، األمن الوقايئ، والرشطة.

75.   الجهات التي تلقت الهيئة ضدها شكاوى حول انتهاكها للحق يف حرية الرأي والتعبري يف قطاع غزة: وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الداخلية، النيابة العامة، الرشطة، واألمن 

الداخيل.
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الشكل رقم )13(: توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف قطاع غزة

 أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى •

تنوعــت أمنــاط االنتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، ووصــل عددهــا إىل )115( ادعــاًء 

بانتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، منهــا )68( يف الضفــة الغربيــة، و)47( يف قطــاع غــزة.

وقــد بــرزت أربعــة أمنــاط لهــذه االدعــاءات، األول يتعلــق بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، والثــاين يتعلــق باملضايقــة 

عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، والثالــث يتعلــق بحريــة الصحافــة واإلعــالم، والرابــع يتعلــق مبنــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

مــن القيــام بعملهــم.

ــق  ــاكات تتعل ــي، و)8( انته ــل االجتامع ــع التواص ــتخدام مواق ــة اس ــق بحري ــاكاً تتعل ــاك )30( انته ــة؛ كان هن ــة الغربي ــي الضف فف

بحريــة الصحافــة واإلعــالم، و)26( انتهــاكاً تتعلــق باملضايقــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، و)4( انتهــاكات تتعلــق مبنــع املدافعــني 

عــن حقــوق اإلنســان مــن القيــام بعملهــم.

ويف قطــاع غــزة توزعــت أمنــاط االنتهــاكات عــىل النحــو التــايل: )17( انتهــاكاً تتعلــق بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، 

و)11( انتهــاكاً تتعلــق بحريــة الصحافــة واإلعــالم، و)18( انتهــاكاً تتعلــق باملضايقــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، وانتهــاك واحــد 

يتعلــق مبنــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــن القيــام بعملهــم.
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الشكل رقم )14(: أمناط الشكاوى املتعلقة بحرية الرأي والتعبري

فئات الضحايا حسب الشكاوى •

توزعــت فئــات الضحايــا حســب الشــكاوى وكان النصيــب األكــرب وقــدره )63( شــكوى ملواطنــني )عاديــني(، بواقــع )46( شــكوى يف 

الضفــة الغربيــة، ويف قطــاع غــزة )17( شــكوى منهــا شــكوى واحــدة ألنثــى، وأمــا باقــي الشــكاوى، وعددهــا )23( شــكوى، فكانــت مــن 

صحافيــني، أو مدونيــني، أو حزبيــني بواقــع )12( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)11( شــكوى يف قطــاع غــزة.

أفــاد مقــدم شــكوى بأنــه يعمــل بوظيفــة مديــر اإلنتــاج الخارجــي يف مركــز اإلعــالم بجامعــة النجــاح الوطنيــة يف مدينــة نابلــس، وأنــه 

بتاريــخ 2020/8/17 تــم توقيفــه مــن أمــام الجامعــة مــن قبــل عنــارص يف جهــاز األمــن الوقــايئ، كانــوا بالــزي املــدين ويســتقلون ســيارة 

مدنيــة. ووتــم عرضــه عــىل النيابــة واملحكمــة املختصــة بتهمــة الــذم والقــدح. ويقــول املواطــن أن الســبب الرئيــي يف توقيفــه يعــود 

لطبيعــة عملــه اإلعالمــي واملسلســالت والربامــج التلفزيونيــة التــي أخرجهــا، وبخاصــة مسلســل فنجــان البلــد وبرنامــج زينكــو الســاخر. 

ــه. وخــالل احتجــازه يف ســجن الجنيــد، لــدى  ــه يعــاين مــن التهابــات حــادة يف الرئــة وتــم تقديــم العــالج الــالزم ل وقــال املواطــن أن

مديريــة األمــن الوقــايئ، تــم توجيــه اإلهانــات اللفظيــة لــه يف أول يــوم احتجــاز، ومل يســمح لــه بإجــراء اتصــال هاتفــي مــع األهــل.

1.4.2 السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري

مــن خــالل متابعــات الهيئــة مل تقــم الجهــات الرســمية ذات العالقــة، بوضــع أي سياســات أو اتّخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة 

لحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري.

1.4.3  املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري

راســلت الهيئــة جهــات املســاءلة الجزائيــة ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة )النيابــة العامــة، وهيئــة قضــاء قــوى األمــن(، وتبــني أنهــا 

	109مل تخضــع أيَّ عنــرص أمنــي للمســاءلة بشــأن ارتكابــه أفعــاالً غــري محقــة عــىل الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري.
	

 
-  åاوm=ال ô%ا حpاT©ات الVف 

) شÜ<F ل4>اC#-1 63ت>زعQ فëات الPqاiا ح^ü الF8اوÜ وJان ال-ü#3 األكM* وق6ره (

 ) شÜ<F م-ها شÜ<F 17) شÜ<F في الqفة الغ*Ä#ة، وفي قXاع غkة (46)، ب>اقع (C#عادی(

مC صPاف##C، أو م6ون##C،  ، فíانQ) شÜ<F 23وع6دها ( ،Gاقي الF8اوÜ أما و  ،ألنìى واح6ة

 في قXاع غkة.) شÜ<F 11() شÜ<F في الqفة الغ*Ä#ة، و12أو حC##Äk ب>اقع (

 

RGامعة ال-Rاح ال>1-#ة في م6ی-ة عالم اإلالdارجي في م*kJ ن$اج إلاأفاد مق6م شG Ü<Fأنه iع4ل ب>ï#فة م6ی* 

-اص* في جهاز األمC ال>قائي، Jان>ا Gال2k تT ت>ق#فه مC أمام الRامعة مC قMل ع 17/8/2020نابلA، وأنه ب$ارLخ 

وتT ع*ضه على ال-#اGة وال4FP4ة الd4$3ة ب$ه4ة الòم والق6ح. وLق>ل ال4>اC1 أن و ال64ني وL^$قل>ن س#ارة م6ن#ة. 

dاصة Äوال4^ل^الت والM*امج ال$لفLk>ن#ة ال$ي أخ*جها، و عالمي اإلال^üM ال*ئ#^ي في ت>ق#فه iع>د لMX#عة ع4له 

ن الMل6 وÄ*نامج زí-L> ال^اخ*. وقال ال4>اC1 أنه iعاني مC ال$هاGات حادة في ال*ئة وتT تقTi6 العالج م^ل^ل ف-Rا

ي أول ی>م اللف¢#ة له فهانات اإلالالزم له. وخالل اح$Rازه في سCR الR-#6، لÜ6 م6ی*Lة األمC ال>قائي، تT ت>ج#ه 

 اح$Rاز، ولi T^4ح له Gإج*اء ات3ال هاتفي مع األهل.
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وتبــنّي مــن خــالل مراســلة هيئــة قضــاء قــوى األمــن76 أنهــا حاكمــت )18( عنــرصاً أمنيــاً بشــأن القتــل، التعذيــب، حجــز الحريــة 

بشــكل غــري قانــوين، االعتــداء عــىل تجمعــات ســلمية.

أمــا فيــام يتعلــق بقطــاع غــزة فلــم يصــل الهيئــة أيَّ رد مــن الجهــات ذات العالقــة حــول قيامهــا بإخضــاع أي عنــرص أمنــي للمســاءلة 

بشــأن ارتكابــه افعــاالً غــري محقــة عــىل الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري.

التوصيات
بنــاًء عــىل مــا تقــدم حــول حالــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري يف دولــة فلســطني، تــورد الهيئــة بعــض التوصيــات لحاميــة هــذا 

الحــق وتعزيــزه، واملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه، مــع العلــم أن بعــض هــذه التوصيــات أوردتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا ســابقاً، وتعيــد 

التأكيــد عليهــا لعــدم اتّخــاذ أي تدابــري أو إجــراءات ملعالجتهــا، أو للحــد منهــا.

ــل  • ــري؛ مث ــرأي والتعب ــة ال ــة بحري ــا عالق ــي له ــارية الت ــات الس ــر يف الترشيع ــادة النظ ــاص بإع ــات ذات االختص ــام الجه رضورة قي

ــة  ــات الدولي ــة فلســطني وفــق االتفاقي ــواءم مــع إلتزامــات دول ــا مبــا يت ــون املطبوعــات والنــرش، وتعديله ــات، وقان ــني العقوب قوان

التــي انضمــت إليهــا، وعــىل وجــه التحديــد إلغــاء عقوبــة الحبــس للصحافيــني عــىل خلفيــة عملهــم الصحــايف، واســتبدالها بعقوبــات 

بديلــة.

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 عــن احتجــاز واســتدعاء املواطنــني أو الصحافيني  •

عــىل خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي، ومامرســة العمــل الصحــايف واإلعالمي.

رضورة تدخــل الرئيــس محمــود عبــاس بإصــدار تعليامتــه إىل األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، بالتوقــف عــن احتجــاز واســتدعاء  •

املواطنــني أو الصحافيــني عــىل خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي، ومامرســة العمــل 

الصحــايف واإلعالمــي.

ــن  • ــاز األم ــا، وبخاصــة جه ــة له ــة التابع ــزة األمني ــا للرشطــة واألجه ــزة، بإصــدار تعليامته ــة يف قطــاع غ 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. ــث عــرب وســائل اإلعــالم، أو إصــدار البيان وســائل التواصــل االجتامعــي، أو الحدي

ــل  • ــود املفروضــة مــن قب ــة القي ــة كاف ــة، أو يف قطــاع غــزة، إلزال ــة الغربي ــة واإلعــالم؛ ســواء يف الضف رضورة تدخــل وزاريت الداخلي

ــا، أو تصويرهــا. ــة األحــداث، أو بثه ــني يف مامرســة عملهــم، ســواًء تغطي ــة الصحافي ــي متــّس حري ــة الت األجهــزة األمني

رضورة تدخــل وزارة الداخليــة واإلعــالم يف قطــاع غــزة إلزالــة القيــود املفروضــة عــىل تلفزيــون فلســطني، والســامح لطواقمــه بالعمــل  •

بحريــة يف قطــاع غــزة.

رضورة قيــام وزارة الداخليــة بتشــكيل لجــان تحقيــق مســتقلة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان، ونقابــة الصحافيــني يف كافــة الحــاالت  •

التــي وقعــت فيهــا انتهــاكات ضــد الصحافيــني، ومحاســبة املتورطــني بارتكابهــا، ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة.

76.   رسالة الهيئة إىل اللواء إسامعيل فراج، رئيس هيئة قضاء قوى األمن، بتاريخ 2020/12/02.

التقرير السنوي السادس والعشرون 2020

79



1.5  الحق يف التجمع السلمي

1.5.1 املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ــع األرايض  ــوارئ يف جمي ــة الط ــالن حال ــياً بإع ــوماً رئاس ــارس( 2020، مرس ــن آذار )م ــس م ــطيني يف الخام ــس الفلس ــدر الرئي أص

ــا ومنــع تفشــيه«،77 واســتناداً إىل هــذا املرســوم، أصــدر رئيــس مجلــس  الفلســطينية ملــدة )30( يومــاً ملواجهــة خطــر فايــروس الكورون

ــاالت والتظاهــرات  ــر والتجمــع واالحتف ــه »أي مظاهــر للتجمه ــادة )6( من ــم )1( »طــوارئ« لســنة 2020، حظــرت امل ــراَر رق ــوزراء ق ال

ــود عــىل الحــق يف التجمــع الســلمي. ــرض قي ــة فلســطني«،78 عــىل نحــو أدى إىل ف ــل أرايض دول ــات يف كام واإلرضاب

1.5.2 : انتهاكات الحق يف التجمع السلمي

ــم )1(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــم )6( م ــادة رق ــتناداً إىل امل ــات الســلمية اس ــع التجمع ــات ذات االختصــاص م ــت الجه تعامل

»طــوارئ« لســنة 2020، والتــي منعــت كل مظاهــر التجمــع، ولكــن مــن متابعــات الهيئــة الحظــت أن هنــاك متييــزا يف التعامــل مــع هــذا 

القــرار، بحيــث أن هــذه الجهــات ســمحت و/أو تغاضــت عــن عقــد بعــض التجمعــات الســلمية، بينــام منعــت و/أو فضــت أخــرى، ومثــال 

ذلــك أن ســمحت الجهــات ذات االختصــاص ألحــدى الفصائــل الفلســطينية باالحتفــال بذكــرى تأسيســها79، بينــام فضــت ذات الجهــات 

اعتصامــاً تضامنيــاً مــع أحــد األرسى الفلســطينيني املــرب عــن الطعــام رفضــاً العتقالــه اإلداري80.   

عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف •

تلقــت الهيئــة )29( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، جميعهــا كانــت يف الضفــة الغربيــة، ومل تتلــَق أيــة شــكوى 

حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي يف قطــاع غــزة. وقــد توزعــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة بواقــع )24( 

شــكوى مــن محافظــة رام هللا والبــرية، وشــكوى مــن محافظــة طولكــرم، وأخــرى مــن محافظــة جنــني، و)3( شــكاوى مــن محافظــة الخليل.

جدول رقم )7(: مقارنة عدد الشكاوى لألعوام )2016 – 2020(

قطاع غزةالضفة الغربيةالعدد اإلجاميلالسنة

201626215

2017531637

201846388

201918315

202029290

يشــري العــدد اإلجــاميل للشــكاوى للعــام 2020، إىل ارتفــاع ُملفــت يف عددهــا واقتصارهــا عــىل الضفــة الغربيــة، فقــد ارتفــع عددهــا 

ــود إىل  ــادة يع ــذه الزي ــرد ه ــون م ــد يك ــام 2020، وق ــكوى يف الع ــام 2019، إىل )29( ش ــكاوى يف الع ــن )3( ش ــة م ــة الغربي يف الضف

التحشــيد الكبــري الــذي قامــت بــه جهــات سياســية برفــض اتفاقيــة »ســيداو« والتعبــري عــن هــذا الرفــض مــن خــالل الدعــوة إىل مســريات 

واعتصامــات، وأيضــا قــد يكــون هنــاك ســبٌب آخــر يتمثــل يف أن بعــض املجموعــات املطلبيــة دعــت إىل اعتصامــات أو وقفــات ســلمية 

ضــد الفســاد، وضــد ارتفــاع تكلفــة بعــض الخدمــات األساســية، وبخاصــة يف مجــال االتصــاالت. 

77.    مرسوم رقم )1( لسنة 2020م بشأن إعالن حالة الطوارئ، صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/03/05 ميالدية.

78.    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م »طوارئ«، صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/03/06 ميالدية.

79.   أنظر موقع وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( عىل الرابط https://www.wafa.ps/Pages/Details/15505، تاريخ الزيارة 2021/02/22.

80.    أنظر موقع وكالة معا لأنباء عىل الرابط https://www.maannews.net/news/2021062.html، تاريخ الزيارة 2021/02/22.
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 أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى •

ــاً  ــا طابع ــت مبجمله ــة، وحمل ــة الغربي ــا يف الضف ــاكاً، جميعه ــلمي إىل )41( انته ــع الس ــق يف التجم ــاكات للح ــدد االنته ــل ع وص

ــا،  ــع عقــد التجمعــات الســلمية، وفّضه ــني من ــا ب ــة م ــا الهيئ ــي تلقته ــواردة يف الشــكاوى الت ــا ال ــاً أو سياســياً. وتنوعــت أمناطه اقتصادي

ــم.  ــداء عليه ــاز لبعــض املشــاركني، أو االعت ــا احتج ــك إم ــل ذل وتخل

فقــد تــم فــض )36( تجمعــاً ســلمياً، ومنــع عقــد )5( تجمعــات ســلمية، وتخلــل ذلــك احتجــاز مشــاركني يف )18( تجمعــاً ســلمياً، 

واالعتــداء عــىل مشــاركني يف )17( تجمعــاً ســلمياً.

مل تختلــف أمنــاط االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي يف العــام 2020، عنهــا يف العــام الــذي ســبقه )2019(، والتــي تحمــل أساســاً 

طابعــاً إّمــا اقتصاديــاً أو سياســياً، والزالــت أمنــاط االنتهــاكات املتبعــة تتمثــل عــادة يف منــع عقــد التجمعــات الســلمية، وفضهــا، واالعتــداء 

و/أو احتجــاز املشــاركني بهــا.  

الشكل رقم )15(: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

 فئات الضحايا حسب الشكاوى •

ــة،  ــة الغربي ــاكات يف الضف ــا االنته ــي طالته ــرز الت ــة األب ــية الصف ــة والسياس ــة االقتصادي ــلمية ذات الخلفي ــات الس ــت التجّمع مثّل

فضمــن )29( شــكوى تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي، كان منهــا )20( انتهــاكاً لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً 

سياســياً، و)8( تجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً اقتصاديــاً، وشــكوى واحــدة ألســباب أخــرى.

جانب من إفادة املواطن )أ. ح. ح( من محافظة القدس بتاريخ 2020/09/05

أفــاد مقــدم الشــكوى أنــه جــرى فــض الوقفــة الســلمية التــي دعــا لهــا حــزب التحريــر ضــد اتفاقيــة »ســيداو« بتاريــخ 2020/09/05، 

ــوة  ــاز والصــوت واســتخدمت الق ــل الغ ــي أطلقــت قناب ــة، الت ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــوة م ــة رام هللا، بالق ــارة يف مدين عــىل دوار املن

ــة الرشطــة يف منطقــة  ــه إىل مديري ــه مــن مــكان التجمــع وجــرى نقل ــم اعتقال املفرطــة، مــن رضب وســحب وشــحط للمشــاركني، وت

ــة.  ــة البــرية. وبتاريــخ 2002/09/07، جــرى إخــالء ســبيله بكفال ــوع يف مدين البال
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-   åاوm=ال ô%ا حpاT©ات الVف 

مìّلQ ال$4ّRعات ال^ل4#ة ذات الdلف#ة االق$3ادiة وال^#اس#ة ال3فة األب*ز ال$ي 1ال$ها االن$هاكات في 

) C4qة، ف#Ä*فة الغqتلق$ها 29ال Ü<Fة) شë#ان م-ها  الهJ ،4ّع ال^ل4يR$في ال ÑPح>ل ان$هاك ال

، اق$3ادiاً  ) ت4Rعات سل4#ة ت4Pل 1اGعاً 8س#اس#ًا، و( ل$4Rعات سل4#ة ت4Pل 1اGعاً  ) ان$هاكاً 20(

 Ü<Fواح6ة وش.Ü*اب أخMألس 
 

 05/09/2020جانô م" إفادة الG/اä" (أ. ح. ح) م" مTافRة القyس ب:ار9خ 

أفاد مق6م الÜ<F8 أنه ج*Ü ف´ ال>قفة ال^ل4#ة ال$ي دعا لها حkب ال$L*P* ض6 اتفاق#ة "س#6او" ب$ارLخ 

األم-#ة، ال$ي أ1لقQ ق-ابل الغاز جهkة األار ال4-ارة في م6ی-ة رام هللا، Gالق>ة مC قMل ، على دو 05/09/2020

وال3>ت واس$6dمQ الق>ة ال4ف*1ة، مC ض*ب وسüP وشõP لل84ارC#J، وتT اع$قاله مC مFان ال$4Rع وج*Ü نقله 

 سM#له FGفالة. خالء إ، ج*Ü 07/09/2002م6ی*Lة ال8*1ة في م-Xقة الMال>ع في م6ی-ة الM#*ة. وÄ$ارLخ لى إ
 

مC ال4الح⁄ أن االن$هاكات ال>اقعة على األشdاص ال84ارC#J في ال$4Rعات ال^ل4#ة لT تÆd فëة 

Gع#-ها، TFPG أن هòه ال$4Rعات، F8Gل عام، لها مXالü ح#ات#ة عامة Gاألساس س#اس#ة أو اق$3ادiة 

 CF4i اس#ة Gع#-ها، وÄال$الي الاج$4اع#ة، Gاس$ì-اء Gع´ ال$4Rعات ال^ل4#ة ال$ي خQ3 فëة س#أو 

.Ü*ة دون أخëف Q3ه االن$هاكات خòالق>ل إن ه 

للF8اوÜ ال4$علقة Gان$هاك الÑP في ال$4Rع ال^ل4ي في قXاع غkة  اله#ëةعلى ال*غT مC ع6م تلقي 

ته ال ی-في وج>د ان$هاكات لهòا الÑP في قXاع ا، إال أن هòا األم* في إحÜ6 ق*اء2020خالل العام 

 غkة.

 ال=mاوå ح%ô جهة االن:هاك  -

فض تجمعات 
36, سلمیة

منع عقد تجمعات 
5, سلمیة

الضفة  الغربیة

فض تجمعات سلمیة منع عقد تجمعات سلمیة
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 Qةتلقë#ة م>زعة على 29( اله#Ä*فة الغq4ع ال^ل4ي في الR$في ال ÑPان$هاك الG خاصة Ü<Fش (

) 22جهاز ال8*1ة (و ) شÜ<F، 2) شFاوÜ، جهاز األمC ال>قائي (5ثالث جهات هي وزارة ال6اخل#ة (

 .Ü<Fش 

 ): ال=mاوå ح%ô جهات االن:هاك15ل=mل رقQ (ا

 
 

 QعGةالهتاë#  خLة ب$ار#Ä*فة الغqفي ال Cة األمkاء على خلف#ة  19/07/2020ق#ام أجهX8-ال Cاز ع6د مR$اح

مPاول$هT ت-¢#T وقفة اح$Rاج#ة في وسõ م6ی-ة رام هللا تQP م^4ى "م-اهqة الف^اد"، وق#ام ال-#اGة العامة ب$ارLخ 

 ساعة أخ*Ü. )48(ب$64ی6 ت>ق#فهT ل64ة  20/07/2020

فإن ع6دًا مC ال-X8اء تق6م>ا Gإشعار رس4ي لRهاز ال8*1ة ل$-¢#T وقفة اح$Rاج#ة ق*ب دوار  له#ëةاووفقا ل$>ث#قات 

ال4-ارة وسõ م6ی-ة رام هللا، اح$Rاجا على ما iع$M*ونه ف^ادًا في Gع´ الt4س^ات العامة، لCí جهاز ال8*1ة 

P>اجk ة نQM3 ال8*1ة Gع´ الأعل4ه4G T-ع ت-¢#T ال>قفة üM^G األوضاع الP3#ة، وفي ال>قQ ال6P4د لل>قف

 Qقة دوار ال4-ارة، وقامX-4ال>ص>ل ل Cاف¢ة رام هللا، مPخارج م Cم Tع6د م-ه *qح Cیòاء، والX8-ال Qوم-ع

 C#اج، وق6 بلغ ع6د ال4>ق>فR$6د لالحP4ان الF4إلى ال Tة وص>له¢Pل أو لMق T19(ب$>ق#ف ع6د م-ه(  Tم>ق>فًا ت

أك6ت ف#ه  صPف#اً  ب#اناً  اله#ëةساعة، ح#l أص6رت  )48(رت ت64ی6 ت>ق#فهT ع*ضهT على ال-#اGة العامة ال$ي ق* 

ومC قMل ج4#ع الt4س^ات والفعال#ات دون اس$ì-اء، Gإج*اءات ال^المة وال$Mاع6  ال$امل$kام اإلعلى ض*ورة 

$R4ال Tة مَقّ-عة على خلف#ة ن8ا1هÄ<عق C4q$ی C##4ع$R4ال C#Xأن ت>ق#ف ال-اش Cت ع*Mعي 4االج$4اعي، وع

 Tورة اإلف*اج الف>ر2 ع-ه*qG QM3#ات العامة، و1الd8س^ات والt4ع´ الMان$قادات ل C4q$ال$ي ت Tاته-Lوت6و

 82ج4#عا، وال$>قف عC اس$6dام إج*اء ال$>ق#ف أو الkRP االح$#ا1ي Jعق>Äة

 

 ال%#اسات وال:yاب#8 واإلج8اءات الq∑:ّGة لGTاpة الçT في ال:GّIع ال%لGي  1.5.3

																																																													
، "الھیئة المستقلة تطالب باإلفراج عن النشطاء الموقوفین على خلفیة محاولة تنظیم 20/07/2020المستقلة لحقوق اإلنسان بتاریخ  یان صحفي صادر عن الھیئةب 82 

 https://ichr.ps/ar/1/26وقفة احتجاجیة، 
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جھاز الشرطة جھاز األمن الوقائي وزارة الداخلیة

ــا، بحكــم أن هــذه  ــة بعينه مــن املالحــظ أن االنتهــاكات الواقعــة عــىل األشــخاص املشــاركني يف التجمعــات الســلمية مل تخــص فئ

التجمعــات، بشــكل عــام، لهــا مطالــب حياتيــة عامــة باألســاس سياســية أو اقتصاديــة أو اجتامعيــة، باســتثناء بعــض التجمعــات الســلمية 

التــي خصــت فئــة سياســية بعينهــا، وبالتــايل ال ميكــن القــول إن هــذه االنتهــاكات خصــت فئــة دون أخــرى.

عــىل الرغــم مــن عــدم تلقــي الهيئــة للشــكاوى املتعلقــة بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي يف قطــاع غــزة خــالل العــام 2020، إال 

أن هــذا األمــر يف إحــدى قراءاتــه ال ينفــي وجــود انتهــاكات لهــذا الحــق يف قطــاع غــزة.

 الشكاوى حسب جهة االنتهاك •

تلقــت الهيئــة )29( شــكوى خاصــة بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي يف الضفــة الغربيــة موزعــة عــىل ثــالث جهــات هــي وزارة 

الداخليــة )5( شــكاوى، جهــاز األمــن الوقــايئ )2( شــكوى، وجهــاز الرشطــة )22( شــكوى.  

الشكل رقم )16(: الشكاوى حسب جهات االنتهاك

تابعــت الهيئــة قيــام أجهــزة األمــن يف الضفــة الغربيــة بتاريــخ 2020/07/19 احتجــاز عــدد مــن النشــطاء عــىل خلفيــة محاولتهــم تنظيم 

وقفــة احتجاجيــة يف وســط مدينــة رام هللا تحــت مســمى »مناهضــة الفســاد«، وقيــام النيابــة العامــة بتاريــخ 2020/07/20 بتمديــد 

توقيفهــم ملــدة )48( ســاعة أخــرى.

ووفقــا لتوثيقــات الهيئــة فــإن عــدداً مــن النشــطاء تقدمــوا بإشــعار رســمي لجهــاز الرشطــة لتنظيــم وقفــة احتجاجيــة قــرب دوار املنــارة 

وســط مدينــة رام هللا، احتجاجــا عــىل مــا يعتربونــه فســاداً يف بعــض املؤسســات العامــة، لكــن جهــاز الرشطــة أعلمهــم مبنــع تنظيــم 

الوقفــة بســبب األوضــاع الصحيــة، ويف الوقــت املحــدد للوقفــة نصبــت الرشطــة بعــض الحواجــز ومنعــت النشــطاء، والذيــن حــر 

عــدد منهــم مــن خــارج محافظــة رام هللا، مــن الوصــول ملنطقــة دوار املنــارة، وقامــت بتوقيــف عــدد منهــم قبــل أو لحظــة وصولهــم 

إىل املــكان املحــدد لالحتجــاج، وقــد بلــغ عــدد املوقوفــني )19( موقوفــاً تــم عرضهــم عــىل النيابــة العامــة التــي قــررت متديــد توقيفهــم 

)48( ســاعة، حيــث أصــدرت الهيئــة بيانــاً صحفيــاً أكــدت فيــه عــىل رضورة اإللتــزام التام ومــن قبــل جميــع املؤسســات والفعاليــات 

دون اســتثناء، بإجــراءات الســالمة والتباعــد االجتامعــي، وعــربت عــن أن توقيــف الناشــطني املجتمعيــني يتضمــن عقوبــة مَقّنعــة عــىل 

خلفيــة نشــاطهم املجتمعــي وتدويناتهــم التــي تتضمــن انتقــادات لبعــض املؤسســات والشــخصيات العامــة، وطالبــت بــرورة اإلفــراج 
الفــوري عنهــم جميعــا، والتوقــف عــن اســتخدام إجــراء التوقيــف أو الحجــز االحتياطــي كعقوبــة82

بيان صحفي صادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بتاريخ 2020/07/20، »الهيئة املستقلة تطالب باإلفراج عن النشطاء املوقوفني عىل خلفية محاولة تنظيم وقفة احتجاجية،   .81

 https://ichr.ps/ar/1/26

22

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

82



1.5.3  السياسات والتدابري واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف التجّمع السلمي

اســتناداً إىل أن الهــدف مــن إعــالن حالــة الطــوارئ ومتديدهــا هــو »ملواجهــة خطــر فايــروس كورونــا ومنــع تفشــيه«، إال أنــه، ومــن 

خــالل متابعــات الهيئــة، تبــني أن اإلجــراءات والتدابــري التــي وردت يف القــرارات الوزاريــة ذات العالقــة بفــرض حالــة الطــوارئ، وضعــت 

قيــوداً عــىل الحــق يف التجمــع الســلمي، وبخاصــة مــا جــاء يف قــرار رقــم )1( »طــوارئ« لســنة 2020، الصــادر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء 

الفلســطيني82، مــام شــكل انتهــاكاً لهــذا الحــق، وبخاصــة مــع إلتــزام الجهــات املنظمــة بالقانــون الناظــم لهــذا الحــق، وبالربوتوكــوالت 

الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة. 

كــام تبــنّي للهيئــة أن الجهــات الرســمية ذات العالقــة مل تقــم بوضــع أي سياســات، ومل تتخــذ أي تدابــري أو إجــراءات جديــدة لحاميــة 

الحــق يف التجمــع الســلمي يف ظــل حالــة الطــوارئ املعلنــة، مــع اإلشــارة إىل أنــه، 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 املَُنظِّمــة 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.

1.5.4  املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التجمع السلمي

قامــت الهيئــة مبخاطبــة الجهــات الرســمية يف الضفــة الغربيــة83 للوقــوف عــىل آليــات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا هــذه 

الجهــات بحــق األفــراد الذيــن قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي، )النيابــة العامــة، وهيئــة قضــاء قــوى األمــن(، وتبــنّي 

مــن خــالل مراســلة هيئــة قضــاء قــوى األمــن أنهــا حاكمــت هــذا العــام )18( عنــرصاً أمنيــاً بشــأن القتــل، التعذيــب، حجــز الحريــة بشــكل 

غــري قانــوين، االعتــداء عــىل تجمعــات ســلمية، دون الترصيــح بعــدد أفــراد األمــن الذيــن متــت محاكمتهــم عــىل خلفيــة االعتــداء عــىل 

تجمعــات ســلمية. 

التوصيات
مــن خــالل مــا تقــدم ذكــره، تؤكــد الهيئــة عــىل رضورة احــرتام الحكومــة لحــق املواطنــني يف التجمــع الســلمي، خــالل حالــة الطــوارئ 

املعلنــة، كحــق كفلــه القانــون األســايس الفلســطيني، وكحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان، التــي ال يجــوز فــرض قيــود عليهــا إال بالقــدر 

الــروري لتحقيــق الهــدف املعلــن مــن إعــالن حالــة الطــوارئ84.

ــات  ــن التوصي ــة م ــدم مجموع ــان، وتق ــوق اإلنس ــع حق ــنوية لوض ــا الس ــررة يف تقاريره ــا املتك ــىل توصياته ــة ع ــد الهيئ ــام تؤك ك

ــه: ــن انتهاكات ــاءلة ع ــزه، واملس ــق وتعزي ــذا الح ــة ه ــددة لحامي املح

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بتنظيــم الحــق يف التجمــع الســلمي  •

مبــا وقعــت عليــه وإلتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

ــواردة يف قانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة  والسياســية، وتعديــل أو إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع الحــق يف التجمــع الســلمي ال

الغربيــة، وقانــون العقوبــات الســاري يف قطــاع غــزة.

رضورة إلتــزام األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، الــذي يقــرص  •

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم )1( »طوارئ« لسنة 2020، حظرت املادة )6( منه »أي مظاهر للتجمهر والتجمع واالحتفاالت والتظاهرات واإلرضابات يف كامل أرايض دولة فلسطني«.   .82

رسالة الهيئة إىل اللواء إسامعيل فراج، رئيس هيئة قضاء قوى األمن، بتاريخ 2020/12/02.   .83

نصت املادة )21( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنه يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك    .84

التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية. كام نصت املادة )4( من ذات العهد عىل أنه: »يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز للدول 

األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتى هذا العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى 

املرتتبة عليها مبقتى القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي«.

التقرير السنوي السادس والعشرون 2020

83



التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة، مــع رضورة التأكيــد عــىل حظــر قيــام منتســبي األجهــزة األمنيــة بلباســهم املــدين 

بالقيــام مبهــامت ذات طابــع عمليــايت يف فــض التجمعــات الســلمية.

رضورة إلتــزام األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، وتوقفهــا عــن  •

ــة.  ــن املغلق ــة يف األماك ــم االجتامعــات العام التدخــل يف تنظي

ــق يف  • ــّس 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 املــأ، ومحاســبة مــن تثبــت إدانتــه يف االعتــداء عــىل املشــاركني يف 

التجمعــات الســلمية أو اســتخدام القــوة املفرطــة خالفــاً للتعليــامت.
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1.6  الحق يف تكوين الجمعيات

ــة الحــق يف تكويــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف فلســطني، وذلــك برصــد املتغــريات املتعلقــة باإلطــار  يرصــد هــذا البنــد حال

القانــوين الناظــم للحــق، والقيــود املفروضــة عــىل إنشــاء الجمعيــات والهيئــات األهليــة، ومامرســتها لنشــاطها وتلقيهــا ورصفهــا لأمــوال.

1.6.1 املتغري يف اإلطار القانوين واالجرايئ الوطني الناظم للحق يف تكوين الجمعيات

ــريات  ــق باملتغ ــام يتعل ــا في ــام 2020، أم ــالل ع ــريات خ ــة متغ ــات أي ــن الجمعي ــق يف تكوي ــي للح ــوين الوطن ــار القان ــل اإلط مل يط

ــة  ــزام وزارة الداخلي ــة الطــوارئ، وإل ــد مــن القــرارت املتعلقــة بإعــالن حال ــوزراء العدي ــة والسياســاتية، فقــد أصــدر مجلــس ال اإلجرائي

مبتابعــة وتنفيــذ الربوتوكــول الصحــي املتعلــق بإجــراءات الســالمة والوقايــة الخاصــة بفــريوس كورونــا )كوفيــد 19(، التــي أقرتهــا وزارة 

ــات  ــع الجمعي ــة توقي ــد صالحي ــة، بتمدي ــت وزارة الداخلي ــة. وقام ــة العاملي ــة الصح ــا منظم ــي وضعته ــري الت ــىل املعاي ــاًء ع ــة، بن الصح

الخرييــة والهيئــات األهليــة لــدى البنــوك الســتمرار متديــد حالــة الطــوارئ، وذلــك للتســهيل والتيســري عــىل الجمعيــات والهيئــات األهليــة 

القيــام بأعاملهــا. فيــام قامــت وزارة الداخليــة يف غــزة، مبتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة والصحيــة املرتتبــة عــىل دخــول جائحــة كورونــا 

ــة املتعلقــة بالصحــة والســالمة العامــة، يف مامرســة  ــق اإلجــراءات الوقائي ــة بتطبي ــات األهلي ــات والهيئ ــزام الجمعي إىل قطــاع غــزة، وإل

ــة تحقيقــاً لسياســة  ــات األهلي ــات والهيئ ــة للجمعي ــات العمومي أعاملهــا ونشــاطاتها، باإلضافــة لوقــف مؤقــت إلجــراءات عقــد الجمعي

التباعــد االجتامعــي، ووقــف مؤقــت لأنشــطة املجتمعيــة ذات األعــداد الكبــرية للجمعيــات والهيئــات األهليــة.

ــزام  ــات مــن اإللت ــاء الجمعي ــة يف قطــاع غــزة، وإعف ــات العامل ــع الجمعي ــة لجمي ــايئ للحســابات البنكي ــد تلق كــام وقامــت بتمدي

بنظــام الــرشاء عــن طريــق املناقصــات املقــر يف املــادة الثانيــة مــن النظــام املــايل، وفتــح إمكانيــة الــرشاء املبــارش، بحيــث يحقــق النفــع 

املبــارش والرسيــع للمســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك الجمعيــات، وبخاصــة األنشــطة والخدمــات املرتبطــة بجائحــة كورونــا، 
مــع التقيــد الصــارم باإلجــراءت الوقائيــة املتعلقــة بالصحــة والســالمة العامــة.85

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة للسياســات والتدخــالت الرســمية ملواجهــة جائحــة كورونــا املتعلقــة بالجمعيــات والهيئــات األهليــة، وتقديــم 

ــوك  ــدى البن ــا ل ــة توقيعه ــتمرار صالحي ــة باس ــة املتعلق ــمية والبريوقراطي ــراءات الرس ــود واإلج ــاوز القي ــا، وتج ــارشة له ــهيالت املب التس

ــي  ــك التدخــالت واإلجــراءات الت ــع تل ــارش، إال أن جمي ــد املب ــرشاء والتعاق ــة ال ــن صالحي ــات م ــني الجمعي واملؤسســات الرســمية، ومتك

اتخذتهــا، قــد متــت دون التنســيق مــع الجمعيــات األهليــة ذات العالقــة، والتشــاور معهــا لضــامن اإلســتجابة الحتياجاتهــا يف ظــل انتشــار 

األزمــة الصحيــة وإتســاعها.

1.6.2 معطيات حول واقع الجمعيات الخريية واألهلية

تفيــد املعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة، بصفتهــا الجهــة املختصــة بــاإلرشاف عــىل الجمعيــات الخرييــة واألهليــة، إىل وجــود 

)3138( جمعيــة أهليــة مســجلة يف الضفــة الغربيــة حتــى نهايــة العــام 2018، علــامً أنــه ال يتوفــر أي معلومــات حــول عــدد الطلبــات 

التــي تــم تقدميهــا خــالل هــذا العــام، وعــدد الطلبــات التــي تــم رفضهــا يف الضفــة الغربيــة. 

ووفقــاً للمعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة، يوجــد )989( جمعيــة أهليــة مســجلة يف قطــاع غــزة حتــى نهايــة 

العــام 2020، منهــا )97( جمعيــة أجنبيــة، و)24( جمعيــة فــروع مــن الضفــة الغربيــة، وقــد تــم تقديــم )27( طلــب تســجيل، تــم قبــول 

)15( طلبــاً، وهنــاك )12( طلبــاً تحــت التســجيل.

كــام تشــري بيانــات وزارة الداخليــة يف غــزة إىل قيامهــا بحــل جمعيــة واحــدة خــالل هــذا العــام، بنــاًء عــىل طلــب مــن جمعيتهــا 

العموميــة، فيــام بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة إىل الــوزارة )48( شــكوى قامــت الــوزارة مبعالجتهــا، فيــام أحالــت )9( شــكاوى منهــا إىل 

النيابــة العامــة الســتيفاء املقتــى القانــوين الخــاص بهــا.86 

85.    مقابلة باحث الهيئة مع السيد أمين عايش، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت الغري حكومية يف وزارة الداخلية يف غزة، بتاريخ 2020/1/14.

86.    مقابلة مع السيد أمين عايش، )مرجع سابق(.
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1.6.3 القيود املفروضة عى الحق يف تكوين الجمعيات

تلقــت الهيئــة خــالل هــذا العــام )3( شــكاوى تتعلــق بانتهــاك الحــق يف تكويــن الجمعيــات، تتعلــق شــكويان منهــا بــرشط الســالمة 

األمنيــة، ســواًء يف اســتيفاء عمليــة تســجيل الجمعيــات، أو يف متكينهــا مــن فتــح، أو تفعيــل الحســابات البنكيــة، وشــكوى واحــدة تتعلــق 

بإغــالق الجمعيــة دون مراعــاة للمعايــري التــي أقرهــا قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة، والئحتــه التنفيذيــة. 

اســتمر إخضــاع طلبــات تســجيل الجمعيــات للفحــص األمنــي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، يف إجــراء مل ينــص عليــه قانــون الجمعيــات 

والئحتــه التنفيذيــة، كــام أنــه يشــكل مخالفــة لقــرار مجلــس الــوزراء بإلغــاء رشط الســالمة األمنيــة، ومخالفــة لحكــم املحكمــة العليــا يف 

قضيــة املوظفــني العموميــني ســنة 2012، والــذي اعتــرب رشط الســالمة األمنيــة مخالفــة للقانــون األســايس. 

ومــن األمثلــة عــىل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل ذلــك، شــكوى جمعيــه التيســري للــزواج  والتنميــة، التــي أبلغــت مــن قبــل 

بنــك فلســطني يف شــهر 2019/3، بتجديــد التســجيل مــن وزارة الداخليــه يف رام هللا، واعتــامد مجلــس اإلدارة الجديــد مــن الــوزاره حتــى 

ــد  ــا الجدي ــامد مجلــس إدارته ــة إلعت ــة األوراق واملســتندات املطلوب ــخ 2019/4/4 أرســلت الجمعي ــك. وبتاري ــدى البن ــم اعتامدهــم ل يت

وتجديــد تســجيلها لــدى الــوزارة يف رام هللا، وبتاريــخ 2019/8/1 تــم إبــالغ الجمعيــة برفــض إعتــامد مجلــس اإلدارة الجديــد، ألن مجلــس 

اإلدارة مرفــوض أمنيــاً مــن قبــل جهــازى االمــن الوقــايئ واملخابــرات العامــة يف رام هللا. 

ــت  ــا تلّق ــوزارة يف رام هللا، إال أنه ــد مــن ال ــة بإعــادة طلــب االعتــامد ملجلــس إدارتهــا الجدي ــخ 21/ 2020/3 قامــت الجمعي وبتاري

خــالل حزيــران2020 رداً يفيــد باســتمرار الرفــض األمنــي لبعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا الجديــد، وتــم تجميــد حســابها البنــيك حتــى اآلن.

ــث ال تســتطيع أي  ــة يف قطــاع غــزة، حي ــات العامل ــة الخاصــة بالجمعي ــدات عــىل الحســابات البنكي ــرض تقيي يشــكل اســتمرار ف

جمعيــة يف قطــاع غــزة فتــح أي حســاب بنــيك خــاص بهــا، حتــى الحســابات البنكيــة القامئــة، تواجــه التجميــد بســبب اشــرتاط البنــوك 

العاملــة يف قطــاع غــزة عــىل رضورة حصــول الجمعيــات عــىل اعتــامد مجالــس اإلدارة مــن قبــل وزارة الداخليــة يف رام هللا تشــكل تهديــداً 

مبــارشاً لحــق الجمعيــات يف الوجــود، وذلــك بالنظــر إىل أهميــة التمويــل الــذي تتلقــاه الجمعيــات للقيــام بنشــاطاتها وتحقيــق األهــداف 

التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وهــذا يتطلــب بالــرورة متكينهــا مــن حصولهــا عــىل حســاب بنــيك فاعــل، ويشــكل هــذا اإلجــراء انتهــاكاً 

للــامدة )7( مــن قانــون الجمعيــات رقــم )1( لســنة 2000، والتــي تنــص عــىل متتــع الجمعيــات األهليــة بالشــخصية اإلعتباريــة والذمــة 

املاليــة املســتقلة. كــام وتنــص املــادة )1/9( مــن ذات القانــون عــىل حــق الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف متلــك األمــوال املنقولــة وغــري 

املنقولــة لتحقيــق أهدافهــا، األمــر الــذي يــؤدي إىل تعطيــل وعرقلــة نشــاط الجمعيــات وحرمانهــا مــن مامرســة حقوقهــا التــي أقرّتهــا 

ــد ويقــّوض دميومــة واســتمرارية عملهــا. القوانــني النافــذة، ويقيّ

ــة يف مجــال حقــوق  ــة العامل ــة، ومــن ضمنهــا املنظــامت األهلي ــة للــرشكات غــري الربحي واســتمر كذلــك إخضــاع التحويــالت املالي

اإلنســان يف قطــاع غــزة، للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء، مــام يشــكل تقييــداً قاســياً للحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، 

وبخاصــة، كــون متويــل الجمعيــات كــام أشــار إليــه املقــرر الخــاص املعنــي بأوضــاع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، ميثــل عنــرصاً أصيــالً 

ــات، تعــد أمــراً  ــل الجمعي ــة عمــل منظــامت املجتمــع املــدين، ومؤكــداً عــىل أن مســألة متوي ــة التجمــع وضــامن حري يف الحــق يف حري

أساســياً للتمتــع بالحــق يف تكويــن الجمعيــات. كــام أكــد عــىل أنــه، ويف إطــار اإلصالحــات الدميقراطيــة الجاريــة يف بلــدان عديــدة يف العــامل 

واملناقشــات املتعلقــة بأجنــدة أهــداف التنميــة 2030، فإنــه مــن واجــب الــدول أن تعمــل عــىل تيســري، وليــس تقييــد حصــول الجمعيــات 

عــىل التمويــل، مبــا يف ذلــك التمويــل مــن مصــادر أجنبيــة، وذلــك حتــى تتمكــن مــن أن تشــارك فعليــاً يف العمليــة الدميقراطيــة، وتشــارك 

يف عمليــة التنميــة.

ويف قطــاع غــزة، فقــد اســتمر العمــل بقــرار وزيــر الداخليــة الســابق يف الحكومــة املقالــة يف غــزة، والــذي مينــع جميــع املوظفــني 

املدنيــني »املســتنكفني« االنتســاب للجمعيــات العموميــة يف الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة أو العمــل كموظفــني فيهــا أو أعضــاء 

ــه.  ــات املذكــورة حــال وجــود أي مــن املوظفــني املســتنكفني بــني أعضائ ــم اعتــامد أي مجلــس إدارة للجمعي يف مجلــس اإلدارة،87 وال يت

ويشــكل ذلــك تقييــداً للحــق يف تكويــن الجمعيــات واإلنضــامم إليهــا، وهــو مــا يشــكل انتهاكاً مبــارشاً للحــق يف حريــة تشــكيل الجمعيات، 

87.   قرار وزير الداخلية يف غزة رقم )48( لسنة 2010، بخصوص املوظفني املدنيني املستنكفني.
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التــي تــؤدي إىل إقصــاء فئــات بعينهــا مــن املواطنــني عــن مامرســة نشــاطهم يف الجمعيــات الخرييــة، اســتنادا يف الكثــري مــن األحيــان إىل 

االنتــامء الســيايس، وهــو مــا يشــكل انتهــاكا للــامدة )26( مــن القانــون األســايس الفلســطيني، واملــادة )2( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم )9( لســنة 2003، التــي تنــص عــىل أن لــكل فلســطيني الحــق يف املشــاركة يف تأســيس وإدارة 

الجمعيــات واالنتســاب إليهــا بحريــة، وعــىل أال يجــوز أن تكــون شــخصية مؤسســيها أو انتامءاتهــم ســبباً لفــرض أي قيــود أو عراقيــل عــىل 

تأسيســها. كــام تنــص عــىل أنــه ال يجــوز أن يــؤدي تطبيــق أحــكام الالئحــة التنفيذيــة إىل تعطيــل وعرقلــة تســجيل الجمعيــات أو حرمانهــا 

مــن مامرســة حقوقهــا التــي أقرّتهــا القوانــني النافــذة.

التوصيات
وقــف وزارة الداخليــة، العمــل بإجــراء فحــص الســالمة األمنيــة، املتبــع يف التعامــل مــع الجمعيــات باعتبــاره اجــراءاً متييزيــاً، وميثــل  •

تقييــداً لحــق املواطنــني يف االنتســاب للجمعيــات الخرييــة.

قيــام ســلطة النقــد الفلســطينية بالــدور املنــاط بهــا يف اإلرشاف عــىل متكــني الجمعيــات مــن حصولهــا عــىل حســابات بنكيــة فاعلــة،  •

مــن خــالل اإليعــاز للبنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بتســهيل إجــراءات فتــح الحســابات البنكيــة.

قيــام وزارة الداخليــة يف غــزة، بالتقيــد بالــدور املنــاط بهــا، فيــام يتعلــق باعتــامد النظــام اإللكــرتوين املوحــد، وعــدم اســتحداث أو  •

فــرض صالحيــات تتجــاوز حــدود الــدور الــذي أقــره القانــون.

وتؤكــد الهيئــة عــىل توصياتهــا الســابقة الــواردة يف تقريرهــا الســنوي للعــام الســابق، والتــي اســتمرت دون اتخــاذ أيــة تدابــري أو  •

إجــراءات ملعالجتهــا أو الحــد منهــا، وهــي كااليت:   

إعــادة النظــر يف املهــام املســندة لــوزارة الداخليــة يف رام هللا، تجــاه الجمعيــات والهيئــات األهليــة، والقيــود اإلضافيــة التــي تفرضهــا  •

عــىل أنشــطة الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

إلغــاء املــادة )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2015 بنظــام معــدل لنظــام الــرشكات غــري الربحيــة رقــم )3( لســنة  •

2007، والتــي تخضــع متويــل الــرشكات غــري الربحيــة، ومــن ضمنهــا املنظــامت األهليــة، للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء، 

مــام يؤثــر عــىل مامرســة هــذه املنظــامت ألنشــطتها بحريــة، ودون تدخــل الســلطة التنفيذيــة.
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1.7   الحق يف تقلد الوظائف العامة

1.7.1 املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف تقلد الوظائف العامة

صــدر بتاريــخ 2020/9/14، القــرار بقانــون رقــم )32( بشــأن مشــاركة املوظفــني العموميــني يف مجالــس إدارة املؤسســات، والــذي 

تضمــن مــادة واحــدة تتعلــق بتــوىل مجلــس الــوزراء وضــع نظــام خــاص ينظــم املكافــآت والبــدالت التــي يســتحقها املوظــف العــام الــذي 

يتقــاىض راتبــاً مــن خزينــة الدولــة أو املــال العــام، عــن املهــام املكلــف بهــا بأحــكام القوانــني واألنظمــة وقــرارات جهــات االختصــاص، 

ــاركة يف  ــة، أو املش ــة واألهلي ــات الخاص ــة واملؤسس ــات الدول ــة ومؤسس ــات العام ــاء املؤسس ــس إدارة وأمن ــة مجال ــة أو عضوي كرئاس

اجتامعــات هيئاتهــا العامــة لهــا.

القــرار بقانــون الســابق يشــري إىل اســتمرار التوجــه الرســمي إلصــالح الوظيفــة العموميــة وتبنــي معايــري الشــفافية والحكــم الرشــيد، 

والحــد مــن التداخــل وتضــارب املصالــح التــي تعرتيهــا، والتــي مــن شــأنها أن تضعــف مــن الــدور املنــاط بهــا. ولعــل اإلرساع يف تبنــي 

مجلــس الــوزراء لذلــك النظــام ونــرشه أهميــة ورضورة موضوعيــة لتنفيــذ وتفعيــل القــرار بقانــون ســالف الذكــر.

ونتيجــة لفــرض حالــة الطــوارئ املرتبطــة بجائحــة كورونــا، أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني  مجموعــة مــن قــرارات الطــوارئ 

الحكوميــة املتعلقــة بــإدارة الوظيفــة العموميــة، والتــي حــدد مــن خاللهــا مجموعــة التدابــري واإلجــراءات املتعلقــة بالحفــاظ عــىل تقديــم 

الخدمــات العامــة مــن خــالل املؤسســات الرســمية والــوزارات املختصــة، مبــا يتناســب مــع تفعيــل إجــراءات الســالمة العامــة والحفــاظ 

ــني  ــدوام املوظفي ــة ب ــد مــن اإلجــراءات املتعلق ــك باتخــاذ العدي ــام يف ســبيل ذل ــا. وق ــاء كورون ــة بوب عــىل املوظفــني مــن خطــر اإلصاب

العموميــني، مــن خــالل تقليــص أعــداد املوظفيــني يف أماكــن عملهــم بحــدود )30%(، داخــل محافظاتهــم، يف حــاالت منــع التنقــل بــني 

املحافظــات، ومتكــني النســاء املوظفــات املتزوجــات ولديهــن أطفــال تقــل أعامرهــم عــن عــرش ســنوات مــن العمــل مــن منازلهــن بالقــدر 

املناســب لتقديــم الخدمــات املرتبطــة بعملهــن، والتشــديد عــىل إلتــزام املوظفــني العموميــني بإجــراءات الســالمة والوقايــة العامــة.

اإلجــراءات الســابقة تشــري إىل دور مجلــس الــوزراء يف التعاطــي مــع املوظفيــني العمومــني، والعمــل عــىل الحــد مــن إجــراءات تفــي 

الوبــاء يف صفــوف املوظفيــني العموميــني، ومحاولــة حاميتهــم مــن خطــر انتشــار الوبــاء، وبخاصــة تلــك املتعلقــة باملوظفــات العموميــات، 

ــة الرئيســية  ــات الحيوي ــم الخدم ــة لتقدي ــة باعتبارهــا األداة التنفيذي ــة العمومي ــامم الرســمي بقطــاع الوظيف ــت عــىل االهت ــي دلل والت

للقطاعــات املختلفــة القامئــة عــىل الخطــط واملشــاريع الرســمية املســتجيبة لحالــة الطــوارئ.

1.7.2 انتهاكات الحق يف تقلد الوظائف العامة

استمرار وقف وخصم رواتب املوظفني العموميني، واألرسى واملحررين يف قطاع غزة •

رصــدت الهيئــة اســتمرار وقــف وخصــم رواتــب املوظفــني العموميــني »املســتنكفني« يف قطــاع غــزة، وكذلــك وقــف رواتــب األرسى 

واملحرريــن يف القطــاع، ووقــف املخصصــات الشــهرية ألرس شــهداء وجرحــى وأرسى مــن قطــاع غــزة، منــذ كانــون الثــاين )ينايــر( 2019، 

ــات  ــح اآللي ــي توض ــة، والت ــرى ذات العالق ــني األخ ــة والقوان ــة املدني ــون الخدم ــا قان ــي يتطلبه ــة الت ــات القانوني ــاذ املقتضي دون اتخ

واإلجــراءات املتطلبــة لوقــف الرواتــب واملخصصــات املاليــة للفئــات التــي طالهــا هــذا اإلجــراء. واســتمر تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء 

الصــادر بتاريــخ 2017/4/4، والقــايض بحســم خصومــات يف رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة، بنســبة تــرتاوح مــا بــني )%30( 

إىل )50%(، وهــذه الخصومــات قامــت عــىل أســاس رصف الراتــب األســايس للموظفــني يف املحافظــات الجنوبيــة، واســتبعاد عــالوات املهنــة 
والعــالوات األخــرى، وذلــك دون بيــان الســند القانــوين الــذي تــم تبنــي القــرار مبوجبــه88. 

إن االنتهــاك املســتمر القائــم عــىل تطبيــق قــرار الخصومــات املذكــور، وعــدم رصف رواتــب املوظفــني العموميــني واألرسى واملحرريــن 

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.

88.    أنظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الخامس والعرشين.
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انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف •

تلقــت الهيئــة )23( شــكوى حــول انتهــاك مبــدأ التنافــس النزيــه يف التوظيــف، )21( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، وشــكويان يف 

قطــاع غــزة، يدعــي فيهــا املواطنــون بانتهــاك التنافــس النزيــه يف التوظيــف، إذ أن 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 الســيايس، أو بســبب اإلعاقــة، أو عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، والتــي تَُعــدُّ يف مجملهــا مخالفــة للقانــون األســايس 

الفلســطيني، وقانــون الخدمــة املدنيــة املتعلــق بالوظيفــة العموميــة، فيــام تلقــت الهيئــة )14( شــكوى خــالل العــام 2019 حــول الحصــول 

عــىل وظائــف الخدمــة العامــة، يف الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة يف قطــاع غــزة. ويــؤرش اســتمرار ارتفــاع عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا 

الهيئــة خــالل عــام 2020 رغــم حالــة الطــوارئ املفروضــة بســبب جائحــة كورونــا، يــؤرش إىل زيــادة ثقــة املواطنــني بتفعيــل اإلجــراءات 

الرســمية املتعلقــة بالرقابــة عــىل أوضــاع الوظيفــة العموميــة، وزيــادة الطلــب عــىل الوظائــف العامــة مــن خــالل زيــادة العــرض عــىل 

وظائــف طارئــة ومؤقتــة مرتبطــة باســتمرار الجائحــة وبخاصــة يف القطــاع الصحــي يف الضفــة الغربيــة، واســتمرار ضعــف تلقــي الهيئــة 

ــد إجــراءات تعيــني  لشــكاوى حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة يف قطــاع غــزة، يعــود بشــكل أســايس إىل اســتمرار تجمي

موظفــني جــدد يف القطــاع، وقلــة عــدد الوظائــف الحكوميــة املطروحــة، وبخاصــة يف القطــاع املــدين، بالنظــر إلســتمرار حالــة االنقســام، 
واعتــامد متديــد بعــض العقــود الخاصــة واملؤقتــة يف بعــض الوظائــف الحكوميــة يف قطــاع غــزة . 89

وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية •

تلقــت الهيئــة )81( شــكوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة(، منهــا )50( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

ــة  ــوق املالي ــق بالحق ــام يتعل ــة في ــىل وزارة املالي ــة ع ــا الهيئ ــي تلقته ــكاوى الت ــدد الش ــرب ع ــز أك ــزة. وتَرَكَّ ــاع غ ــكوى يف قط و)31( ش

للموظفــني ومســتحقات التقاعــد، مــام يشــري إىل عــدم اســتجابة وزارة املاليــة للمطالــب واالســتحقاقات املاليــة للموظفــني الناتجــة عــن 

عــدم وجــود آليــة تواصــل واضحــة يســتطيع مــن خاللهــا املوظــف التواصــل مــع الــوزارة، وتََفــرُِّد وزارة املاليــة بالصالحيــات التــي متــس 

حقــوق املوظفــني املاليــة.

وتســجل الهيئــة انخفــاض مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة( يف العــام 2020، مقارنــة 

ــة  ــا يف الضف ــكوى منه ــاك، و)60( ش ــذا االنته ــق به ــكوى تتعل ــت إىل )115( ش ــي وصل ــام 2019، والت ــا يف الع ــي تلقته ــكاوى الت بالش

الغربيــة، و)55( شــكوى يف قطــاع غــزة. وال يدلــل انخفــاض أعــداد الشــكاوى، وبخاصــة املرتبطــة بالحقــوق املاليــة للموظفــني، إىل قيــام 

ــة الطــوارئ املرتبطــة بجائحــة  ــا نتيجــة إجــراءات حال ــا، وإمن ــاكات الخاصــة به ــاط االنته ــوين ملعالجــة أمن ــة بالواجــب القان وزارة املالي

كورونــا، واإلغالقــات الجزئيــة الناتجــة عنهــا، وتخفيــض مســتوى النشــاط الحكومــي يف الــوزارات واملؤسســات العامــة، مبــا يتناســب مــع 

تفعيــل إجــراءات الســالمة العامــة، وصعوبــة وصــول املوظفيــني لتقديــم شــكاوى تتعلــق بانتهــاكات طالــت أوضاعهــم الوظيفيــة مقارنــة 

بالظــروف الطبيعيــة.

ــف  ــة بالوظائ ــاكات املتعلق ــاط االنته ــرب أمن ــة تشــكل أك ــة العمومي ــة بالوظيف ــة املتعلق ــات اإلداري ــرة أن املنازع ــر ذك ــن الجدي وم

العامــة، ســواًء مــن حيــث عنــارص االنتهــاك أو مــن حيــث اإلجــراءات املتطلبــة للتظلــم والشــكوى عليــه، والتــي مــازال أصحــاب الواجــب 

ال يعــريون إهتاممــاً خاصــاً بهــا وفقــاً للمحــددات واملعايــري القانونيــة ذات العالقــة. 

عدم اإللتزام باملعايري القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية •

تلقــت الهيئــة )25( شــكوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة )الفصــل التعســفي(، ودون اإللتــزام باملعايــري القانونيــة لتوقيــف، 

أو فصــل، أو عــزل املوظــف العــام، )21( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، و)4( شــكاوى يف قطــاع غــزة.

ــن  ــم م ــىل الرغ ــابق ع ــام الس ــا يف الع ــي تلقته ــكاوى الت ــة بالش ــفي مقارن ــل التعس ــكاوى الفص ــدد ش ــاع ع ــة ارتف ــجل الهيئ وتس

حالــة الطــوارئ وتقليــص مســتوى النشــاط الرســمي يف املؤسســات العامــة، التــي بلغــت )17( شــكوى لهــذا االنتهــاك. واســتمرت أمنــاط 

ــري،  ــرأي والتعب ــة ال ــة، حري ــد مــن األشــكال )الســالمة األمني ــورت يف العدي ــي تبل ــرية الســابقة، الت الشــكاوى لهــذا االنتهــاك بنفــس الوت
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ــا  ــة الواجــب اتباعه ــري القانوني ــي املعاي ــدم تبن ــة بع ــة الحكومي ــتمرار اإلدارة العام ــر إىل اس ــذا األم ــة أخــرى(. ويشــري ه ــباب إداري أس

ــة. ــة واملســاءلة الداخلي ــل إجــراءات الرقاب ــف، أو فصــل، أو عــزل املوظفــني العمومــني، وعــدم تفعي بتوقي

ــاك، بســبب  ــق بالفصــل التعســفي، ال يشــري إىل حجــم هــذا االنته ــع شــكاوى يف قطــاع غــزة، تتعل ــا ألرب ــة أن تلقيه ــد الهيئ وتؤك

ــزة. ــامت املوظفــني يف قطــاع غ اســتمرار عــدم اســتجابة أصحــاب الواجــب لشــكاوى وتظل

1.7.3 السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

اســتمر تجميــد أعــامل ومخرجــات اللجنــة اإلداريــة القانونيــة الخاصــة بتصويــب أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة.90 ومــا زال ملــف 

الوظيفــة العموميــة يف قطــاع غــزة يشــكل العقبــة األبــرز يف ســبيل تحقيــق املصالحــة الفلســطينية، باعتبــاره أحــد امللفــات الشــائكة التــي 

ســاهم عــدم اتخــاذ إجــراءات ومعالجــات لتصويــب أوضــاع املوظفــني العمومــني، ويف تــدين مســتوى الثقــة والجديــة بــني طــريف اإلنقســام، 

وفاقــم مــن تدهــور قطــاع الخدمــات الحيويــة األساســية يف قطــاع غــزة.   

1.7.4 املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة

مل تتلــَق الهيئــة أيــة معلومــات حــول عــدد وطبيعــة إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثلــة يف عــدد التظلــامت والشــكاوى التــي 

تلقاهــا ديــوان املوظفــني العــام، أو بيانــات حــول لجــان التحقيــق التــي قــام بهــا الديــوان خــالل عــام 2020، ونتائــج املتابعــات بشــأنها.

التوصيات
ــري أو  ــة تداب ــي اســتمرت دون اتخــاذ أي ــواردة يف تقريرهــا الســنوي للعــام الســابق، والت ــا الســابقة ال ــة عــىل توصياته تؤكــد الهيئ

ــاآليت: ــويص ب ــا، وت ــا، أو للحــد منه إجــراءات ملعالجته

رضورة تبنــي مجلــس الــوزراء لنظــام يتعلــق بالوظيفــة العموميــة يف حــاالت الطــوارئ، يحــدد مــن خاللــه التدابــري واإلجــراءات التــي  •

مــن شــأنها الحفــاظ عــىل اســتقرار املراكــز الوظيفيــة وضــامن تقديــم الخدمــات العامــة دون أي تعطــل.

رضورة تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة، والنــص رصاحــة عــىل إلتــزام ديــوان املوظفــني بإجــراءات التعيــني والرتقيــة، القامئــة عــىل  •

أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، بحيــث تشــمل كافــة فئــات املوظفــني، مبــا فيهــم موظفــو الفئــات العليــا.

رضورة إلتــزام ديــوان املوظفــني العــام بعــدم تجــاوز املعايــري القانونيــة واإلداريــة فيــام يتعلــق بإجــراءات الحصــول عــىل الوظائــف  •

العامــة والرتقيــة والتقييــم، والفصــل أو الطــرد مــن الوظيفــة العموميــة.

رضورة إلغــاء مجلــس الــوزراء لقــرار إحالــة موظفــني عموميــني يف قطــاع غــزة للتقاعــد املبكــر، ملخالفتــه لقانــون الخدمــة املدنيــة،  •

ومساســه بقطاعــات كبــرية مــن املوظفــني، وســيطال قطــاع الخدمــات الحيويــة األساســية )التعليــم، والصحــة بشــكل خــاص( املكفولة 

ــة  ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــة فلســطني للعهــد ال ــة عــىل انضــامم دول بالقانــون، ومراعــاة اإللتزامــات املرتتب

والثقافيــة.

رضورة توقــف مجلــس الــوزراء عــن اســتخدام صالحياتــه يف املســاس مبنظومــة الحقــوق والحريــات املكفولــة للموظفــني العموميــني،  •

واإللتــزام باملعايــري القانونيــة يف إقــرار السياســات الحكوميــة املتعلقــة برواتــب املوظفــني العموميــني واألرسى واملحرريــن يف قطــاع 

غــزة، التــي يجــب أن تخضــع ملعايــري املســاواة وعــدم التمييــز.

رضورة تفعيــل عمــل اللجنــة اإلداريــة القانونيــة املكلفــة مــن قبــل حكومــة الوفــاق الســابقة لتصويــب املراكــز القانونيــة ألوضــاع  •

موظفــي حكومــة غــزة، مبــا يضمــن كفالــة حقوقهــم عــىل أســس قانونيــة.
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2.  المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

2.1  الحق يف العمل

ــق بإغــالق  ــة تتعل ــة وإجرائي ــري صحي ــة الطــوارئ، وإتخــاذ تداب ــا يف األرض الفلســطينية، وإعــالن حال ــاء كورون  نتيجــة انتشــار وب

العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة، أو تقليــص ألعــداد العاملــني فيهــا، وإغــالق محافظــات ومــدن حالــت دون متكــني العاملــني 

ــي  ــي عــىل املشــاريع الت ــب الحكوم ــة الخاصــة، والطل ــة املشــاريع االقتصادي ــف أنشــطة غالبي ــم، وتوق ــن عمله ــن الوصــول إىل أماك م

يوفرهــا للقطــاع الخــاص، مــام أثــر عــىل مســتوى النمــو االقتصــادي، ومــا نجــم عنــه مــن اتســاع وازديــاد معــدالت البطالــة، ومضاعفــة 

أعــداد العاملــني الذيــن تغيبــوا عــن أعاملهــم، والــذي انعكــس عــىل تراجــع مــؤرشات الحــق يف العمــل، واألرضار التــي تعــرض لهــا قطــاع 

األعــامل والبنيــة االقتصاديــة التــي يقــوم عليهــا، وضعــف التدخــالت الرســمية ملوازنــة وتعديــل تلــك املــؤرشات، مقارنــة باألعــوام التــي 

ســبقت الجائحــة.

2.1.1 السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل

اسرتاتيجية قطاع العمل )2022-2020( •

ــة لالســتجابة  ــا وزارة العمــل خطــة متكامل ــي أصدرته ــت اســرتاتيجية قطــاع العمــل لأعــوام 2020-2022 يف فلســطني، والت تضمن

ــز جهــود الحكومــة نحــو مجموعــة محــددة مــن  للطــوارئ وإنعــاش قطــاع العمــل يف فلســطني، حيــث تهــدف هــذه الخطــة إىل تركي

ــة واســتدامة  ــد-19 عــىل ســوق العمــل مــن خــالل حامي ــار جائحــة كوفي ــن آث ــف م ــي تســاعد عــىل التخفي التدخــالت السياســية الت

تدفقــات الدخــل للعــامل الفلســطينيني، ويف الوقــت نفســه ضــامن مســتويات مقبولــة الســتمرارية األعــامل، وتركــز الخطــة عــىل مجموعــة 

مــن التدخــالت مــن أهمهــا:

1.  برنامج املساعدات الطارئة وإدارته لدعم الدخل واستمرارية األعامل

قامــت وزارة العمــل بالرشاكــة مــع االتحــاد العــام لنقابــات العــامل بإعــداد برنامــج للمســاعدات الطارئــة، بتغطيــة ماليــة تقــدر 

ــا،  ــن بفقدانه ــن املهددي ــم أو م ــدوا أعامله ــن فق ــل مم ــن )120,000( عام ــر م ــتهداف أك ــني الس ــن كال الطرف ــون دوالر م ــوايل ملي بح

مبــن فيهــم )50,000( عامــل غــري نظامــي يعملــون يف الســوق اإلرسائيليــة بشــكل غــري منظــم، و)50,000( عامــل يعملــون باملياومــة أو 

بــدوام جــزيئ يف الســوق الفلســطينية، و)20,000( عامــل مــن املعرضــني لخطــر فقــدان أعاملهــم يف القطاعــات األشــد تــرراً )الســياحة، 

والخدمــات، والعمــل غــري املنظــم(. والــذي يســعى أيضــاً إىل تقديــم خدمــة التشــغيل املؤقــت الطــارئ آلالف العاملــني مــن الفئــات األشــد 

تــرراً، وفقــاً للقــدرات والفــرص املتاحــة، مــن خــالل الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل وبالتعــاون مــع الــرشكاء يف املجتمــع املحــيل. كــام 

ويتضمــن دفــع مخصصــات اإلجــازة املرضيــة الحكوميــة للعاملــني الذيــن يتــم تشــخصيهم بفــريوس كوفيــد-19 أو يلزمــون بأوامــر الحجــر 

الصحــي مــن أجــل التشــجيع عــىل طلــب العــالج واإللتــزام بالحجــر الصحــي، مــام يســهم يف الوقايــة مــن اســتمرار انتشــار الفــريوس. 

وفيــام يخــص العاملــني املعرضــني للخطــر مــن القطــاع غــري النظامــي و/أو العاملــني لحســابهم الخــاص الذيــن فقــدوا أعاملهــم أو نشــاطهم 

االقتصــادي نتيجــة الجائحــة، فيمكــن دعمهــم مــن خــالل تقديــم قــروض فرديــة بــرشوط ميــرسة91.

تفتقــر الخطــة اإلســرتاتيجية للصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحاميــة االجتامعيــة للعــامل إىل اســتحداث آليــات طارئــة لتخفيــف 

األعبــاء االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة، ســواًء عــىل مســتوى وضــع الخطــط والتدابــري البديلــة، والتــي تكــون قــادرة عــىل التعاطــي 

مــع األزمــات اإلســتثنائية، أو مــن خــالل تخصيــص موازنــة ماليــة طارئــة، توفــر الدعــم الــالزم للتبعيــات االقتصاديــة الســلبية الناتجــة عــن 

مواجهــة جائحــة كورونــا، وتحقيــق اإلســتجابة الفاعلــة يف حــاالت الطــوارئ.
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2. مجالس العمل الثاثية األطراف واالتفاقات الثنائية مع أصحاب العمل

تضمنــت الخطــة برنامجــاً يتعلــق بدعــم إجــراء حــوار ألطــراف اإلنتــاج الثالثــة بشــأن التخطيــط االجتامعــي واالقتصــادي املتوســط 

والطويــل األجــل، والــذي مــن شــأنه تقويــة العالقــة مــع الــرشكاء، وصيانــة عالقــات العمــل، وإبقــاء العاملــني يف أعاملهــم. ويســتهدف 

الربنامــج )20,000( عامــل وعاملــة، كــام ويكفــل الدخــول يف اتفاقــات ثنائيــة عــىل مســتوى القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة التــي مــن 

املمكــن أن تــؤدي إىل تخفيــض نســبة العاملــني املتوقــع أن يفقــدوا أعاملهــم نتيجــة األزمــات، أو ضعــف النشــاط االقتصــادي، وذلــك مــن 

خــالل إبــرام اتفاقــات عمــل جامعيــة تكفــل بقــاء العاملــني عــىل رأس أعاملهــم، مــع إمكانيــة تقديــم دعــم لأجــور يف بعــض القطاعــات 

الضعيفــة مثــل ريــاض األطفــال. ركــز هــذا التدخــل عــىل القطاعــات األكــر تنظيــامً التــي توجــد فيهــا نقابــات متثــل العاملــني وأصحــاب 

العمــل، بحيــث تقــود الــوزارة إجــراء حــوار اجتامعــي يــؤدي إىل عقــد اتفاقــات تكفــل عــدم ترسيــح العاملــني وإنهــاء خدماتهــم. ويف مثــل 

هــذه الحالــة يكــون باســتطاعتها تقديــم إعانــات لدعــم األجــور، وال ســيام يف القطاعــات املغلقــة بشــكل كيل أو الضعيفــة يف األصــل92.

يكتســب هــذا الربنامــج أهميــة خاصــة باعتبــاره اســتجابة مبــارشة لنتائــج جائحــة كورونــا واســتمرار آثارهــا، وتعزيــز وتفعيــل كافــة 

ــارش قطــاع  ــت بشــكل مب ــي طال ــة للجائحــة، والت ــات االقتصادي ــار الســلبية والتداعي ــل مــن اآلث ــة، للتقلي ــاج الثالث جهــود أطــراف اإلنت

األعــامل، وتوســيع دائــرة الحاميــة لتشــمل جميــع قطاعــات العمــل، مبــا فيهــا العمــل غــري املنظــم، وتعزيــز الرشاكــة بــني أطــراف اإلنتــاج 

عــىل قاعــدة املســؤولية الوطنيــة والقانونيــة، والتــي تعتــرب مــن األولويــات الروريــة يف الظــروف الراهنــة.

3. تعزيز الوعي والتواصل مع العاملني وأصحاب العمل

تضمنــت الخطــة اإلســرتاتيجية تنظيــم حمــالت وطنيــة بشــأن صحــة العاملــني وســالمتهم وتدابــري الوقايــة والحــد مــن املخاطــر يف 

ظــل وبــاء كوفيــد-19 وتســتهدف األنشــطة االقتصاديــة الجاريــة حاليــاً، واألنشــطة التــي يحتمــل اســتئنافها عــىل مســتوى معــني ضمــن 

هــذا الربنامــج. ســيجري الرتكيــز عــىل إصــدار مــواد عــن الســالمة والصحــة يف مــكان العمــل فيــام يتعلــق بفــريوس كوفيــد-19 ونرشهــا 

عــرب القطاعــات االقتصاديــة الناشــطة يف الوقــت الراهــن لضــامن تطبيــق تدابــري الســالمة املناســبة يف أماكــن العمــل، والحــد مــن خطــر 

تعــرض العاملــني للفــريوس ومــن انتشــاره. وباإلضافــة إىل إصــدار املــواد، ســيجري توريــد رزم مبعــدات الحاميــة الشــخصية وتوزيعهــا عــىل 

العاملــني يف القطاعــات االقتصاديــة وسالســل اإلمــداد الحيويــة، مثــل قطــاع الصحــة واإلنتــاج الغــذايئ للحــد مــن تعــرض العاملــني يف هــذه 

القطاعــات للعــدوى واالســتمرار يف تقديــم الخدمــات لعامــة النــاس. فضــالً عــن ذلــك، ســيكون مــن املهــم، ضمــن هــذا الربنامــج، دعــم 

مديريــة التفتيــش مــن خــالل توفــري رزم مبعــدات الحاميــة الشــخصية وتقنيــات التفتيــش، مبــا يضمــن أن يســتمر التفتيــش عــىل أماكــن 

ــري الســالمة. عــالوة عــىل ذلــك، ســريكز الربنامــج أيضــاً عــىل حمــالت املنــارصة، ورفــع الوعــي  ــع تداب ــد بجمي العمــل، وأن يجــري التقي

بالتعــاون مــع منظــامت العاملــني وأصحــاب العمــل لضــامن اإللتــزام بأحــكام قانــون العمــل، وتعزيــز التقيــد باالتفــاق الثــاليث األطــراف 

الــذي أبــرم يف آذار/مــارس 93.2020 

ــدالت  ــاع مع ــن ارتف ــّد م ــني يف القطــاع الخــاص يف الح ــة للعامل ــة واملهني ــة والســالمة الصحي ــاع إجــراءات الوقاي ــة اتب ــربز أهمي ت

اإلصابــة بفــريوس كورونــا، وهــو مــا يجعــل إطــالق حمــالت التوعيــة وتوفــري وســائل ومتطلبــات الحاميــة الشــخصية يف أماكــن العمــل 

وغريهــا مــن ســبل الوقايــة، رضورة وإلتزامــاً يجــب عــىل أصحــاب الواجــب متابعتــه واتخــاذ املقتضيــات القانونيــة يف تنفيــذه والرقابــة 

عــىل تطبيقــه، وذلــك مــن خــالل زيــادة حمــالت الرقابــة والتفتيــش، مبــا يضمــن تقيــد جميــع القطاعــات العامليــة مبراعــاة تلــك التدابــري.

4. االتفاق الثايث بني أطراف اإلنتاج

ــة، تحــت  ــات العاملي ــس التنســيقي للقطــاع الخــاص، والنقاب ــني وزارة العمــل، واملجل ــاليث ب ــة اتفــاق ث قامــت وزارة العمــل برعاي

ــة  ــالن حال ــايس بإع ــوم الرئ ــتندة إىل املرس ــخ 2020/3/16، مس ــوارئ«، بتاري ــة الط ــالل حال ــة خ ــاج الثالث ــراف اإلنت ــاق أط ــوان »اتف عن

الطــوارئ، وإىل القــرارات الحكوميــة التــي تبعتــه ملواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا، يف ســبيل الحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة املحتملــة، 
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إلعــالن حالــة الطــوارئ وتعطــل شــبه كامــل للحيــاة العامــة. وتــرسي أحــكام هــذا االتفــاق، وفــق البنــد الســابع منــه، خــالل فــرتة شــهري 

ــل( مــن العــام 2020. آذار )مــارس( ونيســان )أبري

ــاين مــن  ــد الث ــزم البن ــات94، وأل ــر العمــل بشــأن دوام العامــالت األمه ــرار وزي ــاق أصحــاب العمــل بق ــد االول مــن االتف ــزم البن أل

االتفــاق الثــاليث أصحــاب العمــل الذيــن تــرروا مــن األزمــة، أو مــن توقفــت و/أو تقلصــت أعاملهــم بدفــع األجــور عــن شــهري آذار 

)مــارس( ونيســان )أبريــل( بنســبة )50%( مــن األجــر، مبــا ال يقــل عــن )1000( شــيكل عــىل أن يدفــع املبلــغ املتبقــي بعــد انتهــاء األزمــة. 

وألــزم البنــد الثالــث املنشــآت التــي مل تتأثــر باألزمــة واســتمر عملهــا كاملعتــاد بدفــع األجــر حســب األصــول. وبحســب البنــد الخامــس 

فــإن أّي اتفــاق بــني أصحــاب العمــل والعاملــني خــارج هــذا االتفــاق، ومبــا ال يتعــارض مــع القانــون، ســيتم احرتامــه مــن ِقبــل األطــراف 

كافــة. ويقــي البنــدان الرابــع والســادس مــن االتفــاق بتشــكيل لجنــة مشــرتكة مــن قبــل األطــراف الثالثــة ملتابعــة وعــالج كافــة القضايــا 

املتعلقــة باآلثــار الناتجــة عــن حالــة الطــوارئ، والعمــل عــىل إنشــاء صنــدوق طــوارئ ملعالجــة تلــك اآلثــار مبــا يشــمل تعويــض صاحــب 

العمــل والعــامل يف املنشــآت التــي انهــار مركزهــا املــايل كامــالً.

أىت هــذا االتفــاق الحقــا لقــرار وزارة العمــل الصــادر بتاريــخ 2020/3/10، بوجــوب إلتــزام أربــاب العمــل بتطبيــق أحــكام املــادة 

)38( مــن قانــون العمــل الفلســطيني النافــذ، التــي تُلــزم أصحــاب العمــل بدفــع أجــور املســتخدمني لديهــم كاملــًة طــوال فــرتة التعطــل، 

وملــدة ال تتجــاوز الشــهرين95. وعــىل الرغــم مــن إصــدار وزارة العمــل لهــذا القــرار، إال أنــه تــم اإلعــالن عــن »اتفــاق أطــراف اإلنتــاج 

الثالثــة خــالل حالــة الطــوارئ«، وبالتــايل فــإن هــذا االتفــاق يكــون قــد خالــف، وفــق مــا ورد يف البنــد الثــاين منــه، قــرار وزارة العمــل 

بوجــوب تطبيــق أحــكام املــادة رقــم )38( مــن قانــون العمــل الفلســطيني. كــام أن هــذا االتفــاق ال يشــمل جميــع العاملــني، وبخاصــة 

العاملــني لحســابهم الخــاص، والعاملــني داخــل الخــط األخــر96.

تضمنــت بعــض بنــود االتفــاق الثــاليث عنــارص إيجابيــة تتعلــق مبراعــاة مصلحــة العامــل وصاحــب العمــل يف ظــل غيــاب ترشيــع 

ينظــم شــكل العالقــة بينهــام يف الظــروف االســتثنائية، وخطــوة أوليــة يجــب البنــاء عليهــا لحاميــة حقــوق العــامل يف ظــل تفــي الجائحــة.  

5. التدابري الخاصة للحد من البطالة

تلقــت وزارة العمــل خــالل الجائحــة، أكــر مــن )270.000( طلــب مــن العاطلــني عــن العمــل نتيجــة جائحــة كورونــا للحصــول عــىل 

املســاعدات النقديــة التــي تقدمهــا الــوزارة، حيــث قامــت الــوزارة بتقديــم مبلــغ )700( شــيكل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحــوايل 

ــر  ــة يف الصغ ــرية واملتناهي ــاريع الصغ ــيك للمش ــقف )15.000( دوالر أمري ــرّسة بس ــاً مي ــوزارة قروض ــت ال ــام قدم ــل. ك ــف عام )35( أل

املتــررة مــن جائحــة كورونــا بتمويــل بلــغ )4( مليــون دوالر أمريــيك، حيــث بلغــت نســبة الوصــول يف القــروض امليــرسة إىل )35%( مــن 

املشــاريع التــي تنطبــق عليهــا الــرشوط واملســجلة يف وزارة العمــل97.

قامــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة بتوفــري )16,200( فرصــة عمــل مبوازنــة تقــدر قيمتهــا )25( مليــون دوالر، وقدمــت مســاعدات 

ماليــة لعــدد )81,850( عامــالً يف القطاعــات األكــر تــرراً مــن الجائحــة مبوازنــة بلغــت )8,570,000( دوالر، ودعــم أجــور عــدد )800( 

عامــل مــن العــامل املترريــن يف القطاعــني الصناعــي والســياحي ملــدة شــهرين98. 

ــدم  ــة إىل ع ــة، باإلضاف ــع القطاعــت العاملي ــة جمي ــا االســتجابة لتغطي ــدم كفايته ــة إىل ع ــن التدخــالت الســابقة، باإلضاف مل تتضم

وجــود معايــر واضحــة، ومعلنــة، يف عمليــة توزيــع املبالــغ النقديــة اإلغاثيــة، للعــامل املترريــن مــن جائحــة كورونــا، وعــدم تحديــد 

ــع الجغــرايف لهــا. ــة والتوزي أعــداد املســتفيدين مــن املنحــة اإلغاثي

94.   تعليامت وزير العمل رقم )50( لسنة 2020، صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ 2020/3/10.

95.   تنص املادة رقم )38( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000م عىل: »-1ال ينتهي عقد العمل يف حالة صدور قرار إداري أو قضايئ بإغالق املنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً ملدة 

ال تزيد عىل شهرين، وعىل صاحب العمل االستمرار يف دفع أجور عامله طيلة فرتة اإلغالق أو اإليقاف املؤقت مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون واملتعلقة بفرتة التجربة. -2ينقي 

االلتزام املذكور يف الفقرة )1( أعاله بعد مدة الشهرين وعىل صاحب العمل أن يدفع لعامله زيادة عىل ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كام نصت عليها أحكام هذا القانون«.

96.    الهيئة املستقلة لحقوق االنسان، ورقة موقف حول إتفاق أطراف اإلنتاج الثاليث، 2020-4-9

97.    مقابلة أجراها الباحث مع األستاذ سامر سالمة، وكيل وزارة العمل، باريخ 2020/10/18. 

رد وزارة العمل يف قطاع غزة، عىل استفسارات الهيئة، مرجع سابق.     .98
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ــة وتوفــري فــرص عمــل جديــدة  وعــىل الرغــم مــن أهميــة التدخــالت التــي تبنتهــا وزارة العمــل يف قطــاع غــزة للحــد مــن البطال

تتناســب مــع ارتفــاع معــدالت ونســب البطالــة، إال أنــه جــاء كاســتجابة لســد فجــوة أو فــراغ وظيفــي يف القطــاع العــام، ومل تكــن موجهــة 

لخلــق سياســات جديــدة وبرامــج طــوارئ مرتبطــة مبعالجــة آثــار جائحــة كورونــا يف ســوق العمــل يف قطــاع غــزة، ومــا زالــت الربامــج 

واآلليــات التــي تعتمدهــا الــوزارة عاجــزة عــن الحــد مــن زيــادة معــدالت البطالــة، وزيــادة نســب العاملــني يف ســوق العمــل.

6. التدابري الخاصة برشوط السامة والصحة املهنية

ــارة )5,090( منشــأة للتحقــق مــن رشوط  ــة، وزي ــذ ثــالث حمــالت ســالمة وصحــة مهني قامــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة بتنفي

وظــروف العمــل، وقامــت باتخــاذ )1,100( إجــراء قانــوين بحــق املخالفــني لــرشوط وظــروف العمــل.

أثــر فــرض اإلجــراءات االحرتازيــة واســتمرار حالــة الطــوارئ، عــىل دور دوائــر التفتيــش يف وزارة العمــل، مــن حيــث فصــل املحافظات 

عــن بعضهــا البعــض، وإجــراءات التفتيــش التــي تتبعهــا الــوزارة عــىل إثــر تفــي الجائحــة وانتشــارها. ولعــل فــرض إجــراءات اإلغــالق 

لقطاعــات إقتصاديــة مختلفــة )صناعيــة وســياحية وتجاريــة( ســاهم يف تقليــل أعــداد الزيــارات التفتيشــية واملتابعــة املتعلقــة بالرقابــة 

عــىل ظــروف ورشوط العمــل. ويف هــذا اإلطــار قامــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة بتطويــر قامئــة اإلشــرتاطات الخاصــة بالســالمة والوقايــة 

مــن فايــروس كورونــا أثنــاء العمــل يف املنشــآت. كــام وقامــت بتدريــب مفتشــيها عــىل التفتيــش اآلمــن يف ظــل الجائحــة. 

عــىل الرغــم مــن أهميــة اإلجــراءات والتدابــري التــي أقرتهــا الــوزارة الخاصــة مبعايــري الســالمة والصحــة العامــة يف منشــآت العمــل 

يف ظــل انتشــار وبــاء كورونــا، إال أن ضبــط وتفعيــل تلــك اإلجــراءات والتدابــري يحتــاج لزيــادة اإلمكانيــات اللوجســتية والبرشيــة، لضــامن 

اإللتــزام بهــا، وأن إمكانياتهــا املتاحــة مازالــت غــري كافيــة، وال تغطــي أو تتناســب مــع زيــادة األعبــاء امللقــى عليهــا يف ظــل انتشــار الوبــاء 

وتفشــيه املجتمعــي، وذلــك بالنظــر إىل أعــداد املنشــآت االقتصاديــة، وضآلــة عــدد مفتــي العمــل.

2.1.2 املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل 

حــدد قانــون العمــل الفلســطيني رشوط وظــروف العمــل الواجــب توافرهــا واحرتامهــا مــن قبــل أربــاب العمــل، وخــّول وزارة العمــل 

صالحيــة الرقابــة والتفتيــش عــىل مــدى تحقــق تلــك الــرشوط واملعايــري، وبنــاًء عــىل ذلــك، تلقــت وزارة العمــل خــالل العــام 2020 أكــر 

مــن )7000( طلــب إعــادة هيكلــة99. وقــد رفضــت الــوزارة )90%( مــن هــذه الطلبــات، مــام شــّكل حالــة مــن االســتقرار ومنــع حــاالت 

الفصــل وفقــدان عــدد كبــري مــن العــامل حقهــم يف العمــل، وقامــت بالتدخــل بــني أصحــاب العمــل والعاملــني يف إيجــاد صيــغ متوازنــة 

تضمــن اســتمرار العاملــني يف أعاملهــم. ولعــل أبــرز األمثلــة التــي توضــح ذلــك مــا قامــت وزارة العمــل بالتدخــل إلعــادة هيكلــة ســلم 

ــب،  ــلم الروات ــة س ــادة هيكل ــل إلع ــني، كبدي ــع العامل ــىل جمي ــة ع ــاء املالي ــع األعب ــطينية، وتوزي ــات الفلس ــدى الجامع ــب يف إح الروات

واإلتفــاق مــع إدارة الجامعــة، ونقابــة العاملــني، عــىل دفــع )85%( مــن الرواتــب لجميــع العاملــني يف الجامعــة، والحفــاظ عــىل الــكادر 

الوظيفــي كامــالً، ومنــع فصــل )41( عامــال مــن العمــل نتيجــة لذلــك100. كــام وقامــت وزارة العمــل يف غــزة، مبعالجــة )539( مخالصــة 

واســتامرة عامليــة تقــدر قيمتهــا بـــــ )1,933,416 شــيكل(، وتلقــت )1668( شــكوى ونزاعــاً عامليــاً، متــت معالجتهــا، وتقديــم اإلستشــارات 

القانونيــة لهــا.

يتضــح مــن إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا الــوزارة حجــم األزمــة واآلثــار التــي تعــرض لهــا قطــاع العمــل يف ظــل 

ــا، والــدور الــذي لعبتــه الــوزارة يف تحقيــق نــوع مــن التــوازن اإلغــايث لحاميــة الحــق يف العمــل، عــىل قاعــدة االجتهــاد  جائحــة كورون

وإعتــامد الحلــول الوســطية والوديــة. وعــىل الرغــم مــن أهميــة هــذا الــدور إال أنــه غــري كاٍف، ومؤقــت مــامل يحــاط بتدخــالت قــادرة عــىل 

اإلســتجابة والتصــدي لآلثــار التــي خلقتهــا وراكمتهــا الجائحــة.

تنص املادة )41( من قانون العمل، عىل أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ألسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العامل مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار، ومكافأة    .99

نهاية الخدمة، رشيطة إشعار الوزارة بذلك.
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التوصيات
رضورة تطويــر قانــون العمــل الفلســطيني، وإعــامل مبــادئ نظريــة الظــروف الطارئــة، بنصــوص قانونيــة واضحــة، عــرب قيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار لوائــح  •

وأنظمــة تنفيذيــة خاصــة بقانــون العمــل الفلســطيني، ملعالجــة الفجــوات والقصــور القانــوين املتعلــق بعــدم النــص عــىل حاميــة 

الحــق يف العمــل يف حالــة الطــوارئ، وعــدم التصــدي لآلثــار والنتائــج املرتتبــة عليهــا.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء مبراجعــة الخطــط والربامــج الحكوميــة، واســتحداث تدابــري وبرامــج لخفــض معــدالت البطالــة، وإعــداد  •

برامــج تســتهدف فئــة الشــباب، بالرشاكــة مــع قطــاع األعــامل الخــاص، تســتجيب ملــؤرشات ارتفــاع معــدالت البطالــة بــني الشــباب 

واإلنــاث، وللخطــة اإلســرتاتيجية الخاصــة بــوزارة العمــل، وإدماجهــا باملوازنــة العامــة.

رضورة تطويــر وزارة العمــل لخطــة طــوارئ خاصــة بجائحــة كورونــا، وتخصيــص املــوارد املاليــة واللوجســتية الخاصــة بهــا، لتمكينهــا  •

مــن القيــام بالــدور الرئيــس املنــاط بهــا، كالتفتيــش والتدريــب والتوعيــة، وضــامن اإللتــزام بإجــراءات الســالمة والصحــة املهنيــة يف 

عمــل املنشــآت االقتصاديــة املختلفــة، وتعزيــز الحاميــة لحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء يف العمــل.

رضورة قيــام وزارة العمــل، برعايــة إتفاقــات عامليــة جديــدة، تجمــع أطــراف اإلنتــاج الثالثــة، تضمــن مــن خاللهــا الحفــاظ عــىل  •

حقــوق العــامل وأصحــاب العمــل، ومتنــع تغــّول أو تفــرّد أحــد أطــراف اإلنتــاج الســتغالل الحالــة الطارئــة، وانتهــاك معايــري الحــق 

يف العمــل.

رضورة قيــام وزارة العمــل بتحمــل مســؤولياتها ومتكــني جميــع القطاعــات العامليــة يف دولــة فلســطني، دون النظــر لحالــة اإلنقســام  •

ــة، ورضورة  ــة يف الوظيفــة غــري العمومي ــح العامل ــة يطــال الرشائ ــار أن قطــاع العامل ــة وقطــاع غــزة، عــىل اعتب بــني الضفــة الغربي

تجــاوب وزارة العمــل يف قطــاع غــزة مــع أي سياســات أو خطــط تتبناهــا وزارة العمــل يف الضفــة الغربيــة.

رضورة قيــام وزارة العمــل بتطويــر وزيــادة دورهــا الرقــايب عــىل مــدى إلتــزام منشــآت العمــل مبعايــري ورشوط الوقايــة والســالمة  •

الصحيــة املتعلقــة بالجائحــة.

رضورة إلتــزام وزارة العمــل بإعــامل، وبتطبيــق الحــد األدىن لأجــور، واســتحداث آليــات تضمــن املراقبــة واملتابعــة، واإللتــزام بدوريــة  •

التعديــل الــواردة يف نــص القــرار، وتحديــد مــدة محــددة لدوريــة تعديــل الحــد األدىن لأجــور.
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2.2   الحق يف أعى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

ــة فلســطني، عــىل الحــق يف الصحــة نتيجــة تأثــره بالجائحــة، حيــث ُســجل عــىل املســتوى  تركــزت أنظــار العــامل، مبــا يف ذلــك دول

الرســمي إصابــة مــا يقــرب مــن )160( ألــف مواطــن بهــذا الفــريوس خــالل العــام 2020، ووفــاة مــا يقــرب مــن )1%( منهــم. كــام وقعــت 

انتهــاكات عديــدة لهــذا الحــق، يعــود بعضهــا لطبيعــة األزمــة الوبائيــة وانتشــارها يف العــامل بأكملــه، ومــا فرضتــه مــن تقييــدات أثـّـرت 

عــىل تلقــي املواطــن لرعايــة صحيــة مناســبة، وبعضهــا اآلخــر الــذي كان باإلمــكان تجــاوزه.  

2.2.1   اإلطار القانوين للحق يف الصحة عى املستوى الدويل

مل تســجل الهيئــة أيــة تغيــريات عــىل اإلطــار القانــوين الــدويل للحــق يف الصحــة ، وإْن كانــت أنظمــة العمــل وتطبيقــات توفــري هــذا 

ــة  ــة الصحي ــل األنظم ــة، تعدي ــة الصحــة العاملي ــة، كمنظم ــىل املؤسســات الدولي ــد فرضــت ع ــا ق ــريوس كورون الحــق بســبب تفــي ف

املعمــول بهــا، كتلــك املتعلقــة بآليــات التعامــل مــع حجــر املصابــني بهــذا الفــريوس، والســيام إجــراءات الحجــر املنــزيل، وبروتوكــوالت 

ــاة  ــة لحي ــه مــن أهمي ــا ملــا ميثل ــا خاًص ــت الحــق يف الصحــة اهتامًم ــة قــد أول ــق الدولي ــني بهــذا الفــريوس. وكانــت املواثي عــالج املصاب

اإلنســان، حيــث نصــت املــادة )12( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة عــىل: »أن تقــر بحــق كل 

إنســان يف التمتــع بأعــىل مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه«. وحــّدد العهــد بعــض الخطــوات الروريــة للوصــول 

إىل إعــامل الحــق يف الصحــة، ومنهــا:1. العمــل عــىل خفــض نســبة الوفيــات يف املواليــد ووفيــات األطفــال. 2. تحســني شــتى الجوانــب 

البيئيــة والصناعيــة، والوقايــة مــن األمــراض املعديــة واملتفشــية واملهنيــة، وحرصهــا وعالجهــا، وخلــق ظــروف مــن شــأنها تأمــني الخدمــات 

الطبيــة والعنايــة الطبيــة يف حالــة املــرض.”

كــام بيّنــت املواثيــق الدوليــة كافــة الجوانــب املتعلقــة بالخدمــات الصحيــة ومســؤولية الدولــة تجاههــا، ورضورة التعــاون مــع كافــة 

املؤسســات املحليــة، ســواًء الحكوميــة أو األهليــة، وكذلــك املؤسســات الدوليــة لضــامن مســتوى جيــد مــن الخدمــات الصحيــة يضمــن 

تقديــم العــالج والوقايــة املناســبة للمــرىض مــن خــالل البُعــد اإلنســاين التكامــيل. وقــد تــم ذلــك خــالل كافــة مــواد الحــق يف التمتــع بأعــىل 

مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ومنهــا: 1( الحــق يف الصحــة فيــام يتعلــق بــاألم والطفــل والصحــة اإلنجابيــة. 2( الحــق يف التمتــع 

ببيئــة صحيــة يف الطبيعــة ومــكان العمــل. 3( الحــق يف الوقايــة مــن األمــراض وعالجهــا ومكافحتهــا. 4( الحــق يف االســتفادة مــن املرافــق 

الصحيــة والســلع والخدمــات املرتبطــة بالصحــة.

وقــد حــدد التعليــق رقــم )14( الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة يف دورتهــا الثانيــة والعرشيــن للعــام 

2000 الخــاص باملــادة )12( مــن العهــد مفهــوم الحــق يف الصحــة يف العنــارص األساســية األربعــة التاليــة:

عنرص التوافر: توافر الخدمات الصحية بقدر كاٍف من مرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والربامج. •

عنــرص إمكانيــة الوصــول: اســتفادة جميــع املواطنــني واملواطنــات مــن فــرص الوصــول إىل املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة.  •

وتتســم إمكانيــة الوصــول بأربعــة أبعــاد هــي: أ - عــدم التمييــز بــني املواطنــني واملواطنــات تبعــاً للجنــس واللــون واالنتــامء 

ــات  ــف ونفق ــات عــىل تحمــل تكالي ــني واملواطن ــدرة املواطن ــى ق ــة للوصــول: مبعن ــة االقتصادي ــن. ب - اإلمكاني والعــرق والدي

ــىل  ــدرة ع ــن الق ــل م ــات بالفع ــون واملواطن ــن املواطن ــادي: أي أن يتمك ــول امل ــة الوص ــة. ت - إمكاني ــة الصحي ــة الرعاي خدم

ــة الحصــول عــىل املعلومــات حــول  ــرس الطــرق. ث -إمكاني ــة يف الوقــت املناســب وضمــن أي ــة الصحي الحصــول عــىل الخدم

طبيعــة الخدمــات والســلع الصحيــة املقدمــة مــن قبــل الدولــة.

عنرص الجودة: يجب أن تكون املرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. •

عنــرص املقبوليــة: يجــب أن تحــرتم جميــع املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة األخــالق الطبيــة وأن تكــون مناســبة لثقافــة  •

املجتمــع، وأن تراعــي متطلبــات الجنســني ودورة الحيــاة.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

96



2.2.2   اإلطار القانوين عى املستوى الوطني

مــن املســتجدات الترشيعيــة الطارئــة عــىل األحــكام القانونيــة املتعلقــة بالحــق يف الصحــة، وبســبب انتشــار فــريوس كورونــا )كوفيــد- 

19( وضعــت الحكومــة مجموعــة مــن األحــكام الترشيعيــة اإلضافيــة ملواجهــة هــذا الطــارئ، ومــن أبرزهــا املرســوم الرئــايس الــذي أعلــن 

ــم )17(  ــون رق ــرار بقان ــك الق ــة العــام، وكذل ــى نهاي ــده ألكــر مــن مــرة حت ــم تجدي ــذي ت ــداًء مــن 2020/3/5، وال ــة الطــوارئ ابت حال

لســنة 2020 بشــأن إجــراءات الصحــة والســالمة العامــة الوقائيــة ومخالفتهــا يف حالــة الطــوارئ101، الــذي نــص عــىل واجــب كل شــخص 

أثنــاء تواجــده يف األماكــن العامــة والحكوميــة والــرشكات واملؤسســات واملنشــآت ومحــالت املهــن وأماكــن التســوق واملحــالت التجاريــة 

والعيــادات الطبيــة واملراكــز الصحيــة، اإللتــزام بـــاستعامل الكاممــة والقفــازات الوقائيــة، ومراعــاة قواعــد التباعــد االجتامعــي، ومراعــاة 

تعليــامت الســالمة األخــرى الصــادرة عــن الجهــات املختصــة، وفــرض عقوبــة الغرامــة املاليــة عــىل املؤسســة التــي ال تطلــب مــن العاملــني 

فيهــا أو مرتاديهــا اتخــاذ إجــراءات الســالمة العامــة املذكــورة تحــت طائلــة املســؤولية، وعقوبــة الغرامــة.

2.2.3 اإلطار العميل لواقع الحق يف الصحة أثناء جائحة كورونا

ــا العامــة التــي ال ميكــن  ســيتم تقييــم الحــق يف الصحــة مــن خــالل جزئيتــني: األوىل ترتكــز عــىل التقييــم العــام للحــق يف القضاي

تخصيصهــا أو نســبتها إىل جزئيــة/ عنــرص معــني مــن عنــارص هــذا الحــق، والســيام التقييــم العــام للحــق يف الصحــة الــذي وضعتــه الهيئــة 

يف تقريرهــا الخــاص، واملوازنــة العامــة املخصصــة للصحــة يف ظــل حالــة الطــوارئ. والثانيــة تعتمــد عــىل عنــارص الحــق يف الصحــة األربعــة 

األساســية املعروفــة دوليــاً )التوافــر، إمكانيــة الوصــول، الجــودة، واملقبوليــة(، مــن خــالل مــا اســتقبلته الهيئــة مــن شــكاوى.

الجزئية األوىل: التقييم العام للحق يف الصحة عام الكورونا األول

معطيات حول الواقع الصحي يف فرتة انتشار كورونا  .1

يعتــرب الحــق يف الصحــة مــن أبــرز الحقــوق التــي تأثّــرت بشــكل كبــري نتيجــة انتشــار وبــاء فــريوس كورونــا عامليــاً ووطنيــاً. وقــد 

اضطــرت املؤسســات الرســمية واألهليــة تعديــل خططهــا وإســرتاتيجياتها مبــا ينســجم معــه مــن جانــب، ويف نفــس الوقــت املحافظــة عــىل 

أن ال يتــم املــّس بحــق غالبيــة املواطنــني الذيــن يحتاجــون للرعايــة الصحيــة، بعيــداً عــن إصابتهــم بفــريوس كورونــا مــن عدمــه كالحصــول 

عــىل األدويــة والعقاقــري وإجــراء العمليــات الجراحيــة دون تأخــري. 

وللحفــاظ عــىل صحــة املواطنــني، ورغــم وجــود عــدد مــن األحــكام القانونيــة التــي تســمح للجهــات الرســمية باتخــاذ إجــراءات تقــي 

وتحــد مــن إصابــة املواطنــني بفــريوس كورونــا، أعلــن رئيــس الدولــة عــن حالــة طــوارئ ابتــداًء مــن 5 آذار )مــارس( مــن هــذا العــام، 

وتــم متديدهــا شــهراً تلــو اآلخــر حتــى نهايــة هــذا العــام. وُمنــح مبوجبهــا لكافــة الجهــات ذات العالقــة، وكل يف نطــاق اختصاصــه، اتخــاذ 

اإلجــراءات الكفيلــة بالحفــاظ عــىل صحــة املواطــن.

ومــن أبــرز الجهــود الرســمية التــي بُذلــت يف إطــار إعــامل الحــق يف الصحــة، وكذلــك الحــق يف الحصــول عــىل املعلومــات خــالل 

جائحــة كورونــا، هــو إنشــاء وزارة الصحــة للمنصــة اإللكرتونيــة102 التــي تنــرش مــن خاللهــا خالصــة املعلومــات التــي رصدتهــا الــوزارة عــن 

املصابــني بفــريوس كورونــا، وكذلــك إنشــاء تطبيــق إلكــرتوين يســمح ملــن تــم فحصــه معرفــة نتيجــة فحصــه عــرب هــذا التطبيــق الــذي 

يكشــف عــن املعلومــة بعــد إدراج رقــم بطاقــة هويــة الشــخص املفحــوص. وهــذا بالرغــم مــن أن املالحظــات التــي أبدتهــا الهيئــة عــىل 
املنصــة اإللكرتونيــة أعــاله.103

للمزيد حول مضمون هذه القرارات بقانون راجع: معن شحدة دعيس، تقرير جاهزية دولة فلسطني إلعامل الحق يف الصحة أثناء جائحة كورونا -كوفيد 19، )فلسطني: الهيئة املستقلة    .101

لحقوق اإلنسان-ديوان املظامل، 2020(، ص40-34.

. www.moh.ps :للمزيد راجع املنصة اإللكرتونية ملرصد كوفيد 19 عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة الفلسطينية   .102

للمزيد راجع تقرير الهيئة املشار له يف الهامش األول لهذا الفصل، ص 79-78.   .103
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وبحســب املنصــة اإللكرتونيــة املذكــورة، فقــد بلــغ عــدد املصابــني بفــريوس كورونــا )157879( مصابــاً حتــى نهايــة العــام 104،2020 

يشــكل الذكــور نســبة )49.6%( مــن املصابــني، و)50.4%( مــن اإلنــاث، يف حــني بلغــت نســبة األطفــال مــن مجمــل املصابــني )%15.5(،105 

ــال،  ــن األطف ــم م ــاث، )1%( منه ــور، و)43%( إن ــة، )57%( ذك ــم )1572( حال ــني منه ــدد املتوف ــغ ع ــن.106 وبل ــار الس ــن كب و)7%( م

و)76.5%( منهــم مــن كبــار الســن. وكانــت نســبة اإلصابــات املســجلة يف قطــاع غــزة مــن إجــاميل اإلصابــات )26.6%(. يف حــني بلغــت 

نســبة الوفيــات املســجلة يف قطــاع غــزة مــن إجــاميل الوفيــات املســجلة يف األرايض الفلســطينية )24.5%(. وأظهــرت املعلومــات املنشــورة 

عــىل املنصــة اإللكرتونيــة أنــه تــم إجــراء )898693( فحصــاً خاصــاً بالفــريوس، دون بيــان املنصــة لعــدد األشــخاص الذيــن تــم فحصهــم.

ويف املقابــل، ورغــم أن الهــدف مــن إعــالن حالــة الطــوارئ كان بشــكل أســايس للحفــاظ عــىل الصحــة العامــة للمواطــن، إال أن كل 

جزئيــات الحــق يف الصحــة املختلفــة تأثــرت نتيجــة هــذا الطــارئ، والســيام نتيجــة حالــة االرتبــاكات التــي حدثــت يف بدايــات اإلعــالن 

عــن حالــة الطــوارئ، واســتمر جــزء منهــا الحقــاً، كإغــالق مديريــات الصحــة العامــة ومراكــز الصحــة األوليــة لفــرتات متعــددة، وتأّخــر 

العمليــات الجراحيــة عــن مواعيدهــا، وتأّخــر توريــد األدويــة والعقاقــري الصحيــة، والســيام يف قطــاع غــزة، وظهــور بعــض املشــكالت يف 

الفحوصــات املخربيــة التــي أجريــت للكشــف عــن املصابــني بفــريوس كورونــا كعــدم إنفــاذ إجــراءات صارمــة بشــأن وجــود املواطنــني يف 

أماكــن الفحــص، ومتابعــة املحجوريــن يف املنــازل، أو عــن إعــالن نتائــج الفحــص وُمســاءلة املخالفــني، وعــدم جــود أماكــن حجــر صحــي 

كافيــة وصحيــة يف البدايــات قبــل التحــول للحجــر املنــزيل، الــذي مل يتــم اإللتــزام بشــأنه بالعمــل وفــق الربوتوكــوالت الدوليــة املعروفــة 
للتعامــل مــع الحجــر املنــزيل.107

ــواع  ــامل ألن ــن دول الع ــر عــدد م ــام رغــم تطوي ــا خــالل هــذا الع ــة لقاحــات مضــادة لفــريوس كورون ــني أي ــم إعطــاء املواطن مل يت

ــذه اللقاحــات. ــة له ــري الحكوم ــرب توف ــن ق ــرية ع ــريوس والترصيحــات الرســمية الكث ــذا الف ــن اللقاحــات املضــادة له ــة م مختلف

موازنة وزارة الصحة الطارئة بسبب انتشار فريوس كورونا  .2

مل يتــم وضــع كتــاب موازنــة عامــة للعــام 2020، وإمنــا وضــع قــرار بقانــون ملوازنــة طــوارئ للعــام 2020 يف بدايــات شــهر نيســان 

)ابريــل( مــن هــذا العــام،108 ورغــم أن موازنــة املواطــن املنشــورة عــىل املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة املاليــة الفلســطينية109 تتحــدث عــن 

أربعــة مبــادئ انطلقــت منهــا موازنــة الطــوارئ،110 أولهــا دعــم ومعاضــدة القطــاع الصحــي حتــى يكــون قــادراً عــىل مواجهــة األعبــاء التــي 

يفرضهــا عليــه انتشــار وتفــي فــريوس كورونــا، إال أن الدعــم املوجــه لهــذا القطــاع بحســب تقاريــر اإلنفــاق الفعــيل املنشــورة تشــري إىل 

أن مــا تــم رصفــه لصالــح وزارة الصحــة مل يختلــف كثــرياً عــام تــم إنفاقــه يف العــام 2019، ويقــرتب مــن املوازنــة التقليديــة التــي اعتــادت 

الحكومــة تخصيصيهــا لــوزارة الصحــة يف كل عــام مــن الســابق.

فبحســب تقريــر اإلنفــاق الشــهري لأشــهر األحــد عــرش األوىل مــن العــام 111،2020 ورغــم زيــادة األعبــاء املنوطــة بــوزارة الصحــة 

ملواجهــة فــريوس كورونــا، يظهــر أن إجــاميل نفقاتهــا خــالل هــذه الفــرتة مل تتجــاوز )11.4%( مــن إجــاميل اإلنفــاق العــام ملراكــز املســؤولية 

املختلفــة يف املوازنــة. وإذا مــا قورنــت هــذه النســبة مــن نســبة إنفــاق الــوزارة يف األعــوام الثالثــة الســابقة )11% يف العــام 2017، و%11.4 

يف العــام 2018، و11% يف العــام 2019(، يالحــظ أنهــا مل تتجاوزهــا كثــريا، وال تتــالءم مــع اعتبــار قطــاع الصحــة مــن أول املبــادئ األربعــة 

األوىل التــي قامــت عليهــا موازنــة الطــوارئ للعــام 2020.

املعلومات أعاله بحسب املنشور عىل املنصة اإللكرتونية للمرصد بتاريخ 2021/1/2، علام بأن املنصة ورغم أنها تظهر األرقام اإلجاملية للمصابني كاملة، إال أنها ال تُظهر التوزيعة من حيث    .104

الجنس والسن لهذه األرقام اإلجاملية، وإمنا تذكرها تحت بند »غري محدد« )تشكل الحاالت غري املحددة 35.3% من إجاميل الحاالت املسجلة( بسبب عدم توفر هذه املعلومات بالنسبة 

لفئتني من املصابني وهام: 1( املصابون من محافظة القدس باستثناء ضواحيها لخضوعها اإلداري لسلطات االحتالل اإلرسائييل وعدم متكن الجهات الفلسطينية من الحصول عىل معلومات 

بهذا الخصوص، و2( املصابون من قطاع غزة، بحسب ما أفاد بذلك د. عزت ريان / املعهد الفلسطيني للصحة العامة التابع لوزارة الصحة يف اتصال هاتفي بتاريخ 2020/1/4.

105.   رغم أن الطفل بحسب القانون الفلسطيني واملعايري الدولية هو َمْن مل يتجاوز 18 سنة من عمره، إال أن املعلومات املتوفرة عن املصابني بحسب السن عىل املنصة اإللكرتونية الرسمية هي 

لأشخاص ما دون 19 سنة. 

106.   املقصود بـ«كبار السن« هنا هو كل من تجاوزت أعامرهم الستني سنة، ويقصد ب«األطفال« من مل يتجاوزوا الثامنية عرشة عاما.

107.   للمزيد راجع تقرير الهيئة املشار له يف الهامش األول من هذا الفصل.

108.   الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية »الوقائع الفلسطينية، العدد )166(، 2020.

 http://www.pmof.ps/pmof/index.php :109.   املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية الفلسطينية يف مدينة رام هللا

110.   وهي:1( إعطاء األولوية للقطاع الصحي ملواجهة وباء كوفيد- 19، 2( اعتامد حالة من التقشف يف كافة بنود اإلنفاق العام، 3( توفري شبكة أمان ألصحاب الدخل املحدود والفئات املهمشة، 

4( العمل عىل رصف مستحقات القطاع الخاص من موردي سلع وخدمات للقطاع الحكومي.

 http://www.pmof.ps/pmof/index.php :111.   راجع التقارير املالية املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية الفلسطينية آنف الذكر
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الجزئية الثانية: اإلطار الخاص للحق يف الصحة بحسب شكاوى الهيئة

تعتمــد الهيئــة يف تقييمهــا للحــق يف الصحــة يف إطــاره الخــاص عــىل تقييــم حالــة عنــارص الحــق يف الصحــة األربعــة ســالفة الذكــر 

بحســب مــا وردهــا مــن شــكاوى بشــأن هــذا الحــق. وترتكــز بشــكل أســايس يف تقييمهــا عــىل الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن 

هــذا الحــق، حيــث اســتقبلت )152( شــكوى متعلقــة بالحــق يف الصحــة، )19( شــكوى منهــا متعلقــة بالحجــر الصحــي.

جدول رقم )8(: توزيع شكاوى الحق يف الصحة من حيث النمط واملنطقة والجنس عى النحو التايل:

التوزيع من حيث الجنسالتوزيع من حيث املنطقةإجاميلالنمط

انثىذكرضفةغزة 

4216262913توافر الحق يف الصحة

81771إمكانية الوصول للحق يف الصحة

10242605448جودة الخدمات الصحية

00000مقبولية الخدمات الصحية

جدول رقم )9(: الشكاوى التي تتعلق بالحجر الصحي

إجاميلالحق
الشكاوى التوزيع من حيث الجنسالتوزيع من حيث املنطقة

الجامعية انثىذكرغزةالضفة 

191271272الحق يف الصحة

الحق يف معاملة املحرومني 

من حريتهم معاملة إنسانية
98227761379

1129561الحق يف التعليم

141221310الحق يف الضامن

1019550الحق يف السالمة الجسدية

15247105965612اإلجاميل

1.  الشكاوى املتعلقة بتوافر الخدمات الصحية

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن انتهــاك الجهــات الرســمية لعنــرص توافــر الخدمــات الصحيــة112 يف الضفــة الغربية 

وقطــاع غــزة )42( شــكوى، مــن إجــاميل شــكاوى الحــق يف الصحــة البالغــة )152( شــكوى. وقــد غلــب عــىل الشــكاوى املقدمــة للهيئــة 

بشــأن هــذا العنــرص ارتباطهــا مبوضــوع الحجــر الصحــي وعــدم توفــر مراكــز حجــر صحــي كافيــة، وقصــور يف تجهيــزات هــذه األماكــن.

وتوزعــت هــذه الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــىل )29( شــكوى لذكــور و)13( شــكوى إلنــاث. أمــا مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة 

فقــد توزعــت هــذه الشــكاوى عــىل )16( شــكوى يف قطــاع غــزة، و)26( شــكوى يف الضفــة الغربيــة.

112.   يندرج ضمن هذا العنرص من عنارص الحق يف الصحة األربعة الشكاوى املقدمة للهيئة بشأن: توافر مستشفيات ومراكز صحية وكوادر صحية، توافر اإلجراءات الصحية األساسية توافر 

التطعيامت، توافر مياه صحية ورصف صحي، توافر األدوية والعقاقري الطبية، توافر الخدمات الصحية لأشخاص ذوي اإلعاقة.
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اشــتىك أحــد املواطنــني يف 2020/9/24، بأنــه، ورغــم حملــه لتأمــني صحــي حكومــي، ونتيجــة لعــدم توفــر جهــاز تصويــر طبقــي يف 

مستشــفى عاليــة الحكومــي يف مدينــة الخليــل التــي تضــم ثلــث ســكان الضفــة الغربيــة تقريبــاً، ورغــم طلــب الطبيــب الحكومــي لولــده 

صــورة طبقيــة، إال أن املستشــفى آنــذاك مل يتوفــر لديهــا هــذه الخدمــة، بســبب حاجــة الجهــاز املســتخدم يف املستشــفى للتصليــح منــذ 

ثالثــة أشــهر، األمــر الــذي اضطــره إىل إجــراء صــورة األشــعة املطلوبــة لولــده عــىل حســابه الخــاص يف مركــز أشــعة خــاص. 

ــاز  ــل ال يوجــد جه ــه بالفع ــخ 2020113/10/14 أن ــادت بتاري ــوزارة الصحــة بخصــوص هــذه الشــكوى أف ــة ل ــة الهيئ ــدى مراجع ول

ــد يف املستشــفى.  ــر طبقــي جدي ــاز تصوي ــاً عــىل تركيــب جه ــه يجــري العمــل حالي ــذ هــذه الصــورة غــري أن لتنفي

ــف  ــن ضع ــتكون م ــا يش ــريوس كورون ــني بف ــن مصاب ــن محجوري ــة م ــت الهيئ ــي وصل ــكاوى الت ــن الش ــد م ــاك العدي ــت هن وكان

ــت إحــدى هــذه الشــكاوى  ــال كان ــز الحجــر الصحــي يف قطــاع غــزة. فمث ــكان املخصــص لحجرهــم، والســيام يف مراك ــزات يف امل التجهي

مقدمــة بتاريــخ 4/21 مــن هــذا العــام مــن املحجوريــن يف الحجــر الصحــي يف شــامل قطــاع غــزة،114 والذيــن يقــرتب عددهــم مــن )500( 

محجــور، وادعــو فيهــا بارتفــاع عــدد املحجوريــن يف مــكان الحجــر، بعضهــم مريــض وبعضهــم غــري ذلــك، وعــدم توفــر أي نــوع مــن 

ــة املحجوريــن.  ــة مــن الطاقــم الطبــي، وعــدم توفــر أدويــة ألصحــاب األمــراض املزمن ــة، وعــدم توفــر متابعــة صحي األدوي

ويف إفــادات لباحثــي الهيئــة ومتابعتهــم للمحجوريــن يف محافظــة الخليــل/ مستشــفى الهــالل األحمــر يف بلــدة حلحــول أفــاد الكثــري 

ــة  ــر األغذي ــي، وعــدم توف ــكادر الطب ــة لهــم مــن ال ــن يف هــذا الحجــر الصحــي الرســمي عــن ضعــف املتابعــات الصحي مــن املحجوري

وأدوات التنظيــف يف أماكــن الحجــر يف بدايــات األزمــة وقبــل أن يتحــول الحجــر الصحــي إىل حجــر منــزيل يف معظــم حــاالت اإلصابــة. 

كــام مل تخضــع عمليــة الحجــر املنــزيل للمعايــري الصحيــة العامليــة بهــذا الخصــوص، حيــث مل يتــم التأكــد مــن بيئــة املنــزل كمــكان صالــح 
للحجــر، ومل يتــم متابعــة املحجوريــن يف منازلهــم متابعــة حثيثــة، ومل يتــم فحــص خلوهــم مــن الفــريوس بعــد قضــاء فــرتة الحجــر.115

ويف أكــر مــن شــكوى وصلــت الهيئــة أشــارت إىل أنــه، ورغــم توفــر مركــز صحــي يف البلــدة، إال أن هــذا املركــز ال يوفــر الخدمــات 

األساســية املطلوبــة، أو أنــه يفتقــر إىل كادر طبــي كاٍف يتــالءم مــن الحجــم الســكاين يف البلــدة، كمثــل شــكوى116 رئيــس مجلــس قــروي 

بلــدة خربثــا املصبــاح يف محافظــة رام هللا والبــرية، والتــي طالــب فيهــا بتحســني وضــع املركــز الصحــي يف البلــدة مــن حيــث دوام الــكادر 

الصحــي فيــه، وعــدد الطاقــم الصحــي، وتوفــري بعــض األدوات الوقائيــة الصحيــة الروريــة.

ــجلوا يف  ــم س ــا، إال أنه ــريوس كورون ــة بف ــن اإلصاب ــة م ــة للوقاي ــر األدوات الالزم ــم توف ــة، ورغ ــي الهيئ ــرية لباحث ــات كث ويف توثيق

مشــاهداتهم وإفــادات عــدد مــن األشــخاص ارتفاعــاً غــري مــربر يف أســعار الكاممــات ومــواد التنظيــف التــي تُبــاع يف املحــاالت التجاريــة 

ــة غــزة.  ــة بتاريــخ 2020/3/12 يف مدين ــل أفــادة بعــض املواطنــني ومشــاهدات باحثــي الهيئ ــات، كمث والصيدلي

مــن جانــب آخــر، وضعــت الجهــات الحكوميــة عــدداً مــن القــرارات بقانــون خــالل العــام 2020 هدفــت مــن ورائهــا إىل توفــري 

الخدمــات الصحيــة الالزمــة لوقايــة املواطنــني مــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا كمثــل القــرار بقانــون رقــم )17( بشــأن إجــراءات الصحــة 

ــرَِض عــىل األشــخاص اســتعامل الكاممــات والقفــازات والتباعــد االجتامعــي117. والســالمة العامــة ومخالفتهــا يف حالــة الطــوارئ الــذي فُ
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بلــغ عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن انتهــاك الجهــات الرســمية لعنــرص إمكانيــة الوصــول للخدمــات الصحيــة )8( 

شــكاوى118 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أي بنســبة )5.3%( مــن إجــاميل شــكاوى الحــق يف الصحــة. وكانــت العديــد مــن الشــكاوى 

تشــري إىل ارتفــاع أســعار بعــض الخدمــات الصحيــة وعــدم إمكانيــة الوصــول االقتصــادي للخدمــة، وبعضهــا كانــت تشــري إىل عــدم إمكانيــة 

الوصــول إىل املعلومــات أو نرشهــا بطــرق غــري ســليمة، وال تراعــي حــق اإلنســان يف الحفــاظ عــىل خصوصياتــه. 

113.   رد وزارة الصحة رقم 56/ت/2020/1872 بتاريخ 2020/10/14.

.NG/ 2020/175 114.   الشكوى رقم

115.   للمزيد حول املشكالت التي رافقت عملية الحجر الصحي وأماكن الحجر الرسمي راجع تقرير الهيئة املشار له يف الهامش األول من هذا الفصل، ص 56-49.

.2020-MW-219 116.   الشكوى

117.   نرُش هذا القرار بقانون يف الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(، العدد )167( بتاريخ 13 أيار 2020.

118.   يضم عنرص الحق يف الصحة الخاص بإمكانية الوصول أربعة أنواع من الشكاوى وهي املتعلقة بـ: 1( عدم إمكانية الوصول املادي، و2( عدم إمكانية الوصول االقتصادي، و3( عدم إمكانية 

الوصول إىل املعلومات الصحية العامة أو الخاصة مبريض معني، 4( الوصول إىل الخدمات الصحية وفق أسس فيها متييز وعدم مساواة.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

100



وتوزعــت شــكاوى هــذا العنــرص مــن حيــث الجنــس عــىل )7( شــكاوى لذكــور وشــكوى واحــدة إلنــاث. أمــا مــن حيــث املنطقــة 

الجغرافيــة فقــد توزعــت هــذه الشــكاوى عــىل شــكوى واحــدة يف قطــاع غــزة و)7( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة. وغلــب عــىل شــكاوى 

الحــق يف الصحــة املقدمــة يف هــذا الســياق تعلقهــا بعــدم التمكــن مــن الوصــول االقتصــادي للخدمــات الصحيــة أو بالوصــول مــع عــدم 

إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات الصحيــة الالزمــة.

ــد املواطــن  ــة بتزوي ــة الحكومي ــام املؤسســة الصحي ــدم قي ــي اشــارت إىل ع ــن الحــاالت الت ــري م ــت الكث ــة ووثق ــت الهيئ ــام تلق ك

بتقاريــر رســمية عــن حالتــه الصحيــة أو نتائــج فحوصاتــه املخربيــة، وتباطئهــا يف اإلســتجابة لطلــب املريــض بالخصــوص. فمثــالً، اشــتىك 

أحــد املواطنــني119 بتاريــخ 2019/12/3 مــن عــدم إعطــاء مستشــفى رفيديــا الجراحــي يف مدينــة نابلــس لــه لنتيجــة فحــص األنســجة الــذي 

أجــراه لديــه، ومل تقــم إدارة املستشــفى بإعطائــه الفحــص املطلــوب إال بعــد تدخــل الهيئــة يف العــام 2020، حيــث أفــادت الــوزارة يف 

ردهــا عــىل باحــث الهيئــة بتوفــري نتيجــة الفحــص املطلوبــة للمواطــن وأن بإمكانــه الحصــول عليهــا حيــث أنهــا موجــودة عــىل النظــام 

 .120)HIS( املحوســب يف املستشــفى

ــة  ــي الخدم ــم يف تلق ــز ضده ــدوث متيي ــن ح ــا م ــا مقدموه ــتىك فيه ــة اش ــة للهيئ ــكوى مقدم ــن ش ــر م ــاك أك ــك كان هن وكذل

الصحيــة، وعــدم مســاواتهم بغريهــم مــن املواطنــني، ســواًء يف تلقــي الخدمــة، أو يف دفــع مثنهــا. فمثــال، اشــتىك أحــد املواطنــني الذيــن 

تحجزهــم االســتخبارات العســكرية مــن عــدم فحصــة مــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا رغــم أنــه كانــت تظهــر عليــه العديــد مــن األعــراض 

التــي تصيــب املصابــني بفــريوس كورونــا.121 واشــتىك العديــد مــن املواطنــني الــذي قدمــوا بشــكواهم إىل الهيئــة أو ســّجل باحــث الهيئــة 

انتقاداتهــم للطــب الوقــايئ التابــع لــوزارة الصحــة، الــذي غابــت عــن عملــه معايــري العدالــة واملســاواة فيــام يتعلــق باألســس املتبعــة 

يف تحديــد املصابــني الذيــن يتــم زيارتهــم ألخــذ الفحوصــات منهــم، واملصابــني الذيــن يتوجــب عليهــم مراجعــة املراكــز الرســمية يف كل 

محافظــة. فمثــال، اشــتىك122 مواطــن بتاريــخ 2020/8/27 مــن رفــض طواقــم الطــب الوقــايئ التوجــه إىل بلدتــه مــن أجــل فحصــه هــو 

وعائلتــه املكونــة مــن ســبعة أفــراد، واملخالطــني لشــقيقه املصــاب. واشــتىك مواطــن آخــر123 بتاريــخ 2020/8/30، مــن انتظــاره إجــراء 

الفحــص يف مركــز فحــص كورونــا هــو وأوالده مــدة تجــاوزت ثــالث ســاعات يف مركــز الفحــص الكائــن يف مدينــة دورا- الخليــل، يف حــني 

أن العديــد مــن املواطنــني الــذي دخلــوا مركــز الفحــص بعــده بكثــري، تــم فحصهــم وخرجــوا مبكريــن.

ــة لبعــض املشــاهدات إو  ــق باحــث الهيئ ــة124 أو مــن خــالل توثي ــا للهيئ ــوا به ــني يف شــكاوى تقدم ــك اشــتىك بعــض املواطن وكذل

ــوا الفحــص باختيارهــم،  ــا رغــم أنهــم مل يطلب ــة منهــم مثــن الفحــص املخــربي الخــاص بكورون ــات الحكومي ــب الجه ــادات مــن طل اإلف

وإمنــا نتيجــة أنهــم مخالطــون ملصابــني125. واشــتىك مواطــن126 مــن انتهــاك الــوزارة لحقــه يف الوصــول االقتصــادي للخدمــة الصحيــة مــن 

خــالل احتجازهــا لبطاقــة هويتــه ولصــورة »الــي يت« التــي أجراهــا يف املستشــفى، رغــم أنــه ُمعفــى مــن دفــع أيــة تكاليــف لكونــه مــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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ــة  ــة يف الضف ــات الصحي ــرص جــودة الخدم ــات الرســمية لعن ــاكات الجه ــة بشــأن انته ــي اســتقبلتها الهيئ ــدد الشــكاوى الت ــغ ع بل

الغربيــة وقطــاع غــزة )102( شــكوى، مــن إجــاميل شــكاوى الحــق يف الصحــة البالغــة )152( شــكوى. وقــد غلــب عــىل هــذه الشــكاوى 

ــر عــىل الوضــع الصحــي للمواطــن،  ــا أث ــا م ــة، أو تأخــر الحصــول عليه ــة/ رشاء خدم ــة طبي االشــتكاء مــن عــدم الحصــول عــىل تحويل

.2020/NG/87 2019. وحالة مامثلة أيضا يف الشكوى رقم/SW/536 119.    الشكوى رقم

120.   رد وزارة الصحة رقم 56/رز/2020/135 بتاريخ 2020/1/28.

2020 /MW/309 121.   الشكوى رقم

2020/MW/234 122.   الشكوى رقم

2020 /SW/219 123.   الشكوى رقم

2020/MW/196 ،2020/MW/233 124.   الشكوى رقم

125.    للمزيد حول املشكالت التي رافقت عملية الفحص املخربي الخاص بفريوس كورونا راجع تقرير الهيئة املشار له يف الهامش األول من هذا الفصل، ص 56.

.2020-NG-267 126.    الشكوى رقم

127.   يضم عنرص الحق يف الصحة الخاص بجودة الخدمات الصحية الشكاوى املتعلقة بـ: رشاء الخدمة الصحية/التحويالت، اإلهامل الطبي، جودة األدوية والعقاقري الطبية، جودة األجهزة الطبية 

املستخدمة، وجودة الكادر الصحي/الكادر املهني املتخصص.
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وشــكاوى متعلقــة باملطالبــة مبســاءلة الــكادر الطبــي عــن ادعــاءات إهــامل طبــي. وتوزعــت شــكاوى هــذا العنــرص مــن حيــث الجنــس 

عــىل )54( شــكوى لذكــور، و)48( شــكوى إلنــاث. أمــا مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة فقــد توزعــت هــذه الشــكاوى عــىل )42( شــكوى 

يف قطــاع غــزة و)60( شــكوى يف الضفــة الغربيــة.

اشــتىك أحــد املواطنــني128 بتاريــخ 2020/9/2 مــن عــدم دقــة الفحوصــات التــي أجريــت لوالــده بشــأن إصابتــه بفــريوس كورونــا ورفــض 

صحــة مدينــة بيــت لحــم تزويــده بشــهادة خلــو أمــراض تســمح لهــا باســتكامل تلقــي عالجــه مــن الرسطــان، مــا أدى لوفاتــه، علــام 

بــأن املشــتيك ســبق وأن شــاهد نتيجــة الفحــص الــذي أجــري لوالــده يف املــرة األوىل وكانــت ســلبية. ومبراجعــة الهيئــة للــوزارة بهــذا 

الخصــوص، أفــادت بــأن اللجنــة املشــكلة لبحــث موضــوع املتــوىف أفــادت بأنــه تــم فحــص املذكــور ثــالث مــرات )7/25، 7/27، 8/6( 

وظهــر يف الثــالث مــرات أنــه مصــاب بفــريوس كورونــا، وليــس بإمــكان مديريــة الصحــة منحــه شــهادة خلــو أمــراض الســتكامل عالجــه.  

ويف حالــة أخــرى، اشــتكت إحــدى املواطنــات129 بتاريــخ 2020/4/27 املحجــورة يف فنــدق بلوبيتــش/ جباليــا البلــد أنهــا تعــاين مــن 

آالم حــادة يف األســنان، وتطالــب بــأن يُِوفَــَر لهــا طبيــب أســنان لعالجهــا. ورغــم علــم الهيئــة أنــه ال يوجــد واجــب عــىل الــوزارة بتوفــري 

طبيــب أســنان يف كل مــكان يتواجــد فيــه مواطــن، وإمنــا عليهــا واجــب متكينــه مــن الوصــول إىل مــكان وجــود طبيــب األســنان املتوفــر، 

إال أن وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة مل تــرد عــىل هــذه الشــكوى مبــا يفيــد متكــني هــذه املواطنــة مــن الوصــول إىل طبيــب األســنان املتوفــر، 

ومتكينهــا مــن الحصــول عــىل الخدمــة الصحيــة املناســبة.

ــه مــن  ــة الخاصــة بوالدت ــة الجراحي ــد العملي ــالت املتكــررة ملوع ــن التأجي ــخ 2020/10/11 م ــني130 بتاري ــام اشــتىك أحــد املواطن ك

أجــل اســتئصال كتلــة دهنيــة يف الرقبــة يف املستشــفى األورويب يف مدينــة خانيونــس نتيجــة حالــة الطــوارئ املعلنــة يف أعقــاب انتشــار 

فــريوس كورونــا، حيــث تحــدد موعــد إجــراء العمليــة ابتــداًء يف شــهر 2020/9، ثــم تأجلــت اىل 10/4، ثــم تأجلــت مــرة ثالثــة إىل أجــل 

غــري مســمى. علــامً بــأن هــذا النــوع مــن الشــكاوى131 دائــم التقــدم للهيئــة ويف كل الســنوات، وليــس جميعهــا يتــم تأجيلــه أو التباطــؤ 

يف إجرائــه لــرورات طبيــة.

كــام ســجل باحثــو الهيئــة كثــرياً مــن املشــاهدات واإلفــادات التــي أشــار فيهــا مواطنــون إىل أنــه وعــىل الرغــم مــن توافــر خدمــات 

صحيــة معينــة، ســواًء مــن خــالل املراكــز الصحيــة الرســمية أو مــن خــالل رشائهــا مــن القطاعــات الصحيــة األخــرى، إال أن ضعــف الربــط 

اإللكــرتوين بــني املؤسســات الصحيــة الرســمية حتــى يف املحافظــة الواحــدة، محافظــة رام هللا والبــرية مثــال، يبطــئ مــن اســتفادة املواطــن 

مــن هــذه الخدمــة أو إمتــام إجــراءات رشائهــا مــن خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية، أو يزيــد مــن تكلفــة الحصــول عليهــا، كمثــل 
طلــب تقديــم املواطــن الــذي يحمــل تأمينــاً صحيــاً حكوميــاً ملــا يســمى بـــ »رسيــان مفعــول للتأمــني الصحــي«.132

الشكاوى املتعلقة مبقبولية الخدمة الصحية133  .4

مل تســجل الهيئــة أيــة شــكاوى خاصــة بعنــرص مقبوليــة الخدمــة الصحيــة مــن إجــاميل الشــكاوى التــي ســجلتها بشــأن الحــق يف 

الصحــة، غــري أنهــا وثّقــت العديــد مــن االنتهــاكات لهــذا العنــرص حيــث تــم نــرش نتائــج الفحوصــات املخربيــة الخاصــة ببعــض املواطنــني 

.2020/SW/12 128.   الشكوى رقم

.2020-NG-169 129.   الشكوى رقم

.2020/SG/260 الشكوى رقم   .130

.2020/MW/151 ،2020/NG/289 ،2020/SG/167 الشكاوى   .131

الشكوى رقم MW/121/2020. هذا باإلضافة إىل مشاهدات باحثي الهيئة لإعاقات املتكررة واملستمرة الناتجة عن طلب »رسيان املفعول« من حامل التأمني الحكومي، والتي تُبطئ يف    .132

تلقيه للخدمة الصحية التي يحتاجها، والتي قد تكون طارئة وتحتاج إىل رسعة يف التقديم حتى تُعطي أثراً عالجياً فعاالً.

يضم عنرص مقبولية الخدمة الصحية كافة الشكاوى املتعلقة بعدم مقبولية الخدمة الصحية لكال الجنسني، وشكاوى عدم احرتام الرسية يف تقديم الخدمة الطبية، وشكاوى عدم مقبولية    .133

الخدمات الصحية ثقافياً، وشكاوى عدم مقبولية الخدمة الصحية يف أي فرتة من فرتات دورة الحياة )صغار، مراهقني، كبار سن(.
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املفحوصــني، والتــي تحــدد إصابتهــا بفــريوس كورونــا، عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي. يف حــني مل تــرش الجهــات الرســمية املختصــة إىل 

مســاءلة املســؤولني عــن انتهــاكات الرسيــة الصحيــة التــي تشــكل جزئيــة مهمــة مــن عنــرص مقبوليــة الخدمــات الصحيــة بحســب املعايــري 

الدوليــة للحــق يف الصحــة، ورغــم مخالفــة إجــراءات النــرش هــذه للقانــون.134 

التوصيات
مــام ســبق يالحــظ أن الحــق يف الصحــة قــد تأثــر بشــكل واضــح وكبــري، بســبب انتشــار فــريوس كورونــا. وعــىل الرغــم مــن االنتشــار 

العاملــي لهــذا لفــريوس واإلربــاك العاملــي لطريقــة التعامــل معــه، إال أنــه عــىل مــا يبــدو أننــا كنــا مــن بــني الــدول األكــر تأثــراً واألضعــف 

ــة الطــوارئ وتفــرض إجــراءات مشــددة عــىل  ــا مــن أوائــل الــدول التــي تعلــن حال ــا كن يف طريقــة التعامــل معــه عــىل الرغــم مــن أنن

الحركــة والتنقــل يف بدايــة انتشــار هــذا الفــريوس. وقــد ظهــر هــذا األمــر يف ضعــف املوازنــة املخصصــة ملواجهــة هــذا الطــارئ، وضعــف 

إجــراءات متتــع املواطــن بالرعايــة الصحيــة األوليــة يف أكــر مــن وقــت وأكــر مــن مــكان، وتأخــر متتــع املواطــن بالرعايــة الصحيــة الثانيــة 

ــا وتباينهــا مــن مدينــة إىل أخــرى، إضافــة إىل ضعــف إنفــاذ  والثالثيــة، وضعــف إنفــاذ إجــراءات الحاميــة والوقايــة مــن فــريوس كورون

إجــراءات الحجــر املنــزيل وفقــا للمعايــري الدوليــة.

وبالتايل، وبغرض اإلعامل الوايف ألعىل قدر من الصحة ميكن بلوغه تويص الهيئة باآليت:

يف إطــار الحــق يف نــرش املعلومــات الصحيــة فإنــه مــن الــروري تحديــث املعلومــات املنشــورة عــىل املنصــة اإللكرتونيــة لكوفيــد . 1

19، بحيــث تشــمل معلومــات عــن فئــات املصابــني مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص املحتجزيــن يف أماكــن االحتجاز الرســمية، 

والعمــل عــىل تخفيــض نســبة األعــداد التــي مل تتمكــن الــوزارة مــن الحصــول عــىل معلومــات حولهــا، وتركتهــا غــري محــددة، حتــى 

تجــاوزت ثلــث عــدد اإلصابــات املســجلة.

رضورة رفــع االهتــامم الرســمي بالرعايــة الصحيــة األوليــة بصــورة عامــة، ويف حالــة الطــوارئ الصحيــة بصــورة خاصــة، كحالــة انتشــار . 2

فــريوس كورونــا، وعــدم املــّس بهــا ألي ظــرف كان.

رضورة رفــع املوازنــة املخصصــة لقطــاع الصحــة بصــورة عامــة، ويف حالــة الطــوارئ الصحيــة بصــورة خاصــة، كفــرتة انتشــار فــريوس . 3

كورونــا، نتيجــة زيــادة اإللتزامــات املاليــة املرتتبــة يف مثــل هــذه الظــروف.

االســتمرار يف تطويــر قطــاع الصحــة مبــا يف ذلــك توفــري الخدمــات الصحيــة الالزمــة مــن جهــة، ورفــع مســتوى جودتهــا مــن جهــة . 4

ــة وفــق أســس قامئــة عــىل  ــة التــي تحــول دون الوصــول للخدمــات الصحي ــة واالقتصادي ــة كل العوائــق املادي أخــرى، وكذلــك إزال

املســاواة وعــدم التمييــز وتســمح بنــرش املعلومــات الصحيــة دون املــّس بحقــوق اإلنســان األخــرى، وبخاصــة يف فــرتات الطــوارئ 

الصحيــة كالفــرتة التــي انتــرش فيهــا فــريوس كورونــا.

رضورة إيــالء الحــق يف الصحــة يف قطــاع غــزة اهتاممــاً أعــىل ملواجهــة اإلرتفــاع املســتمر يف عــدد الســكان، والحصــار الــذي تفرضــه . 5

ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل القطــاع منــذ أكــر مــن أربعــة عــرش عامــاً، وبخاصــة بعــد انتشــار فــريوس كورونــا يف مــكان هــو 

األكــر ازدحامــاً بالســكان يف العــامل.

يف إطــار تطويــر الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمــرىض فإنــه مــن الــروري رفــع مســتوى املســاءلة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة، . 6

والســيام يف مجــال تنفيــذ القــرار بقانــون الخــاص بالحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة، وبالرسعــة املمكنــة، مــع مــا يتطلبــه ذلــك 

مــن إنشــاء ســجل لأخطــاء الطبيــة، إنشــاء لجنــة دامئــة لأخطــاء الطبيــة، إنشــاء صنــدوق التعويــض عــن أرضار الحــوادث الطبيــة، 

134.   للمزيد راجع: املادة 355 من قانون العقوبات العامة لسنة 1960 والتي تنص عىل )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات كل من: -1 حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي عىل 

أرسار رسمية وأباح هذه األرسار ملن ليس له صالحية االطالع عليها أو إىل من ال تتطلب طبيعة وظيفته ذلك االطالع وفقاً للمصلحة العامة. -2 كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية 

واستبقى بحيازته وثائق رسية أو رسوماً أو مخططات أو مناذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق االحتفاظ بها أو دون أن تقي ذلك طبيعة وظيفته.-3 كان بحكم مهنته عىل علم برس 

وأفشاه دون سبب مرشوع(. واملادة 10 من القرار بقانون الخاص بالحامية والسالمة الطبية والصحية لعام 2018 التي نصت عىل أنه »يحظر عىل كل من ميارس مهنة طبية أو مهنة صحية 

مساعدة ... إفشاء أرسار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مامرسته املهنة أو بسببها، إال للجهات املختصة، ويف األحوال التي يحددها القانون«.
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ووضــع الربوتوكــوالت الطبيــة الالزمــة. وكذلــك املحاســبة التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة والقضــاء فيــام يتعلــق بانتهــاك الرسيــة 

املهنيــة الطبيــة.

رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة املوضوعــات املتعلقــة بالصحــة، والســيام املتعلقــة ببنــاء مؤرشات . 7

وطنيــة لقيــاس الحــق يف الصحــة، واملســاءلة واملحاســبة عــىل انتهــاكات الحــق يف الصحــة، ومســتوى اإلنفــاق عــىل تأهيــل وتدريــب 

الكــوادر الصحيــة املختلفــة، والنفقــات التطويريــة لهــذا القطــاع، وتقيــم األداء الصحــي العــام يف حالــة الطــوارئ الصحيــة، والســيام 

يف فــرتة انتشــار فــريوس كورونــا.

تدعــو الهيئــة املؤسســات والباحثــني يف الشــأن الصحــي بإجــراء الدراســات والبحــوث عــن األوضــاع املتعلقــة بفــريوس كورونــا عــىل . 8

ــرشه عــىل املنصــة  ــم ن ــا يت ــة ترصدهــا وزارة الصحــة، ســواًء م ــة هام ــات إحصائي ــع وجــود معلوم ــي، والســيام م املســتوى الوطن

اإللكرتونيــة املنشــورة، أو مــا يتــم االحتفــاظ بــه. 
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2.3  املتغري يف الحق يف التعليم

2.3.1 املتغري يف اإلطار القانوين الوطني

ــع األرايض  ــوارئ يف جمي ــة الط ــالن حال ــياً بإع ــوماً رئاس ــارس( 2020، مرس ــن آذار )م ــس م ــطيني يف الخام ــس الفلس ــدر الرئي أص

الفلســطينية ملــدة )30( يومــاً ملواجهــة خطــر فايــروس كورونــا ومنــع تفشــيه«135، وتــال ذلــك مبــارشة إصــدار رئيــس الــوزراء الفلســطيني 

مجموعــة مــن القــرارات لتنفيــذ مــا جــاء يف املرســوم املذكــور، منهــا تعطيــل دوام املؤسســات التعليميــة طيلــة فــرتة حالــة الطــوارئ136.

2.3.2 السياسات واإلجراءات الحكومية لضامن الحق يف التعليم

يرصــد هــذا البنــد مــدى قيــام الحكومــة بواجبهــا يف إعــامل الحــق يف التعليــم، مــع اســتمرار جائحــة كورونــا، مــن خــالل تطبيقهــا 

للمبــادئ )الســامت( األساســية األربــع لعمليــة: أ. التوافــر. ب. إمكانيــة االلتحــاق. ج. إمكانيــة القبــول. د. قابليــة التكيــف، تجاوبــاً مــع مــا 

نصــت عليــه الفقــرة )6( مــن التعليــق العــام رقــم )13( للعــام 1999، واملتعلــق بالتوضيحــات التــي أوردتهــا لجنــة الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق يف التعليــم الــواردة يف املــادة )13( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

والثقافيــة.

ــن  ــدد م ــن ع ــم ع ــة والتعلي ــوزراء137، إعــالن وزارة الرتبي ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــذي جــاء بق ــة، ال ــق التعليمي ــب إغــالق املراف أعق

اإلجــراءات الصحيــة والرتبويــة واإلداريــة لضــامن ســري العمليــة التعليميــة، وضــامن بقــاء املــدارس آمنــة وصحيــة، حيــث أقــرت خطــة 

العــودة إىل املــدارس يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا138، واعتمــدت الربوتوكــول الصحــي لعــودة الطلبــة إىل املــدارس139، كــام اتخــذت 

ــا،  ــة، خــالل جائحــة كورون ــة التعليمي ــة عــىل تواصــل مــع العملي ــاء الطلب ــوزارة سلســلة مــن السياســات واإلجــراءات، يف ســبيل إبق ال

ــرب وســائط االتصــال التكنولوجــي )اإللكــرتوين(.  ــم عــن بعــد ِع بوســائل مختلفــة كان أساســها التعل

اعتمــدت وزارة الرتبيــة والتعليــم منــوذج التعليــم املدمــج باعتبــاره الخيــار األكــر مالءمــة للظــرف املعــاش يف ظــل جائحــة كورونــا، 

بحكــم أنــه يجمــع مــا بــني التعلــم الوجاهــي والتعلــم عــن بعــد، ويحقــق عــودة الطلبــة إىل مدارســهم مــع تطبيــق اإلجــراءات الصحيــة 

الوقائيــة، ويوفــر لهــم حزمــة البدائــل التكميليــة املمكنــة لتعلــم الطلبــة عــن بعــد، مبــا يضمــن تحقيــق معايــري الحــد األدىن للتعليــم يف 

ظــل هــذه الجائحــة140. ولكــن، ويف ذات الوقــت، يحتــاج تطبيــق منــوذج التعليــم املدمــج إىل اعتــامد سياســيات وإجــراءات داعمــة أهمهــا 

توفــري متطلبــات التعلــم الوجاهــي، وتوفــري بنيــة تحتيــة قــادرة عــىل إنجــاح خيــار التعلــم عــن بعــد.

التعليم الوجاهي •

بحســب اإلطــار العــام لخطــة العــودة إىل املــدارس، يلتحــق الطلبــة بالتعليــم الوجاهــي اعتــامداً عــىل نظــام الــدوام الجــزيئ للطلبــة، 

وفــق برنامــج مــدريس يراعــي القواعــد الصحيــة والتباعــد حتــى ال يكــون هنــاك اكتظــاظ يف الغــرف الصفيــة واملرافــق املدرســية األخــرى. 

ــا الصحــة  ويف ســبيل تحقيــق البيئــة الصحيــة اآلمنــة للطلبــة والعاملــني يف املــدارس خــالل التحاقهــم بالتعليــم الوجاهــي أعــدت وزارت

والرتبيــة والتعليــم بروتوكــوالً صحيــاً قابــالً للتغيــري وفــق تغــرّي الحالــة الوبائيــة، حيــث يُلــزم هــذا الربوتوكــول تأمــني الكاممــات القامشــية 

لــكل طالــب وطالبــة، وللعاملــني يف املــدارس، وتوفــري ميــاه كافيــة لإبقــاء عــىل عــادة غســل اليديــن، وتوفــري مــواد التعقيــم الشــامل مــن 

أجــل تعقيــم املرافــق والســاحات والصفــوف مــرة واحــدة شــهرياً، وتوفــري مــواد النظافــة والتطهــري لأســطح املشــرتكة، ومقاعــد الطلبــة، 

وإطــالق حملــة وطنيــة للتوعيــة.

135.   املرسوم الرئايس بإعالن حالة الطوارئ يف جميع األرايض الفلسطينية ملدة شهر 2020، صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ 5 آذار )مارس( 2020. وبعدها تم متديد حالة الطوارئ تباعا، كان آخرها 

)للعام 2020( بتاريخ 2020/12/03.

136.   قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م )طوارئ(، صدر يف مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/03/06.

137.   نصت املادة رقم )1( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م »طوارئ« عىل: »إغالق كافة املرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغريها«.

وزارة الرتبية والتعليم، خطة العودة إىل املدارس يف ظل استمرار جائحة كورونا )كوفيد 19(، 2020م، وزارة الرتبية والتعليم، دولة فلسطني، 2020.    .138

139.   وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الصحة الفلسطينية، الربتوكول الصحي لعودة الطلبة إىل املدارس يف ظل مرحلة التكيف مع جائحة فريوس كورونا كوفيد-19، )بدون تاريخ(.

وزارة الرتبية والتعليم، خطة العودة إىل املدارس يف ظل استمرار جائحة كورونا )كوفيد 19(، 2020م، مصدر سابق.   .140
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ولكــن ويف التطبيــق العمــيل ملــا جــاء يف الربوتوكــول الصحــي، تبــني أن هنــاك عــدم إلتــزام باإلجــراءات الوقايــة بشــكل تــام، وبخاصــة 

عــدم تعقيــم املرافــق بالشــكل الــذي نــص عليــه الربوتوكــول املعتمــد، وقيــاس درجــة الحــرارة لجميــع الطلبــة عنــد دخــول املدرســة، 

حيــث يتــم هــذا اإلجــراء بطريقــة شــكلية، وعــدم إلتــزام الطلبــة بارتــداء الكاممــة بشــكل صحيــح خــالل فــرتة الــدوام، وال يتــم العمــل 

ــة داخــل املدرســة،  ــة العامل ــق بالهيئ ــام يتعل ــة، وأيضــا وفي ــرتة االســرتاحة للطلب ــي و/أو ال تُعطــى ف ــة بشــكل تعاقب باالســرتاحة اليومي

فهنــاك عــدم إلتــزام بارتــداء الكاممــة بالطريقــة الصحيحــة، وال يحافــظ العاملــون عــىل التباعــد الجســدي، ســواًء بــني بعضهــم البعــض، 

أو بينهــم وبــني الطلبــة141.

ــي  ــق السياســات واإلجــراءات الت ــري مســتلزمات تطبي ــم بتوف ــة ذات االختصــاص مل تق ــات الحكومي ــإن الجه ــك ف ــة إىل ذل باإلضاف

تضمــن البيئــة الصحيــة اآلمنــة للطلبــة والعاملــني يف املــدارس خــالل إلتحاقهــم بالتعليــم الوجاهــي، فــال يكفــي أن تقــوم الحكومــة بوضــع 

السياســات، بــل عليهــا أيضــاً أن تقــوم بتوفــري البيئــة الداعمــة لتطبيقهــا عــىل األرض مــن أجــل تحقيــق الهــدف املرجــو منهــا.

التعلم عن بعد •

ــردم الفجــوة الناتجــة عــن تطبيــق الشــق األول مــن  أىت منــوذج التعلــم عــن بعــد142، وهــو الشــق الثــاين مــن التعليــم املدمــج، ل

التعليــم املدمــج، بحيــث يســتكمل الطلبــة تعليمهــم بوســائل التعلــم عــن بعــد يف األيــام التــي ال يلتحقــون فيهــا بالتعلــم الوجاهــي يف 

مدارســهم، ولكــن وبحســب متابعــات الهيئــة واجــه هــذا الشــق إشــكاليات عديــدة يف التطبيــق تتمثــل يف:

أ. عدم تأهيل املدارس بعنارص التكنولوجيا

بعــد مشــاورات جــرت مــا بــني رشكــة االتصــاالت الفلســطينية مــن جهــة، وبــني وزاريت الرتبيــة والتعليــم واالتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومــات مــن جهــة أخــرى، حــول أفضــل وســيلة لتوفــري بيئــة تعليميــة تكنولوجيــة مناســبة، يف ظــل جائحــة كورونــا، كان خيــار وزارة 

الرتبيــة والتعليــم أن فّضلــت رفــع رسعــة االنرتنــت يف املــدارس143، واجــه هــذا اإلجــراء تحديــاً رئيســياً متثــل يف أن البنيــة التحتيــة املوجــودة 

يف البنايــات املدرســية غــري مطابقــة للمواصفــات املطلوبــة تقنيــاً مــن أجــل تحمــل زيــادة رسعــات اإلنرتنــت، وتحــٍد آخــر يتعلــق باملــدارس 

ــوب يف هــذه املناطــق  ــة بالشــكل املطل ــة التحتي ــة )C(، فمــن الصعــب جــداً العمــل عــىل تحســني البني املوجــودة يف املناطــق املصنف

ــاً عمــل يشء فيــام يخــص رفــع الرسعــات، فهــذا  بســبب معيقــات االحتــالل. وأيضــا، ويف موضــوع خدمــة ألــــــ )3G( فــال ميكــن تقني

النظــام قديــم، ولغايــة اآلن ال يســمح االحتــالل باســتخدام تقنيــات ألــــــ )4G أو 5G(144. أضــف إىل ذلــك فــإن هــذا الخيــار ال ميكــن 

لــه أن يســاهم بشــكل جــدي يف توفــري بيئــة تعليميــة مناســبة وعادلــة للجميــع ألن املطلــوب هــو توفــري اإلنرتنــت يف منــزل الطالــب/ة 

واملعلــم/ة، فــال معنــى لوجــود إنرتنــت يف املدرســة، دون توفــريه للطلبــة واملعلمــني برسعــة معقولــة، وتكلفــة مجانيــة، أو شــبة مجانيــة145.

ب. عدم توافر مكونات التكنولوجيا يف املنازل

عــىل الرغــم مــن كل مــا تطرحــه وزارة الرتبيــة والتعليــم حــول أن هنــاك إمكانيــات ملواصلــة العمليــة التعليميــة عــرب منــوذج التعلــم 

عــن بعــد، والــذي يعتمــد بشــكل شــبه كامــل عــىل التكنولوجيــا، تشــري البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني146 

إىل عــدم قــدرة نظــام التعلــم عــن بعــد يف تحقيــق الهــدف منــه، فحســب هــذه البيانــات فــإن )49%( مــن األرس الفلســطينية ال يوجــد 

ــة خــال اإلغــاق، ومل يشــارك )22%( منهــم  ــا يف األنشــطة التعليمي ــزل مــا حــال دون مشــاركة أطفاله لديهــا خدمــة اإلنرتنــت يف املن

تم إجراء العديد من املقابالت الشخصية مع مجموعة من الطالب والطالبات أثناء توجههم/ن إىل مدارسهم/ن صباحا يف مدينة رام هللا، وأيضا تم إجراء بعض املقابالت مع الطالب والطالبات    .141

يف مدينة نابلس لالستفسار منهم/ن حول تطبيق اإلجراءات الصحية الوقائية. كام إجراء العديد من االتصاالت الهاتفية مع أولياء األمور لذات الهدف. 

يعتمد هذا النموذج بشكل رئيي عىل وجود اإلنرتنت لدى جميع املستهدفني منه وبخاصة املعلم والطالب، ليك يتمكن املعلم من التواصل مع طالبه وتزويدهم باملواد التعليمية والواجبات    .142

البيتية، ويتمكن الطالب من التواصل مع املعلم، واستقبال املواد التعليمية وحل الواجبات البيتية، ومتابعة كل ما يصدر عن املدرسة. 

جلسة نقاش حول مسودة مخرجات تقرير الهيئة بعنوان »إعامل الحق يف التعليم العام خالل جائحة كورونا يف فلسطني«، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، 5 ترشين األول )أكتوبر( 2020.   .143

جلسة نقاش، مصدر سابق.    .144

جلسة نقاش، مصدر سابق.   .145

املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، »بيان صحفي حول نتائج مسح أثر جائحة كوفيد 19 )كورونا( عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية لأرس الفلسطينية، )آذار- أيار(،    .146
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بســبب عــدم قيــام املدرســن بتنفيــذ أنشــطة تعليميــة، و)13%( مــن األرس كان عــدم مشــاركة أطفالهــا عائــداً لعــدم رغبــة الطفــل يف 

تنفيــذ األنشــطة التعليميــة. كــا أن )40%( مــن األرس التــي شــارك أطفالهــا يف أي مــن األنشــطة التعليميــة خــال فــرتة اإلغــاق قيّمــوا 

التجربــة بأنّهــا ســيئة، ومل تـُـؤدِّ الغــرض منهــا، و)39%( قيّمــوا التجربــة بأنهــا جيــدة، وأدت الغــرض منهــا، ولكــن هنــاك مجــال لتحســن 

التجربــة، و)21%( قيّمــوا التجربــة بأنهــا جيــدة وأدت الغــرض منهــا.

كــام تُظهــر البيانــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني147 بــأن نســبة األرس التــي لديهــا جهــاز حاســوب 

)حاســوب مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( قــد بلغــت )33.2%( يف فلســطني، بواقــع )35.7%( يف الضفــة الغربيــة، و)28.7%( يف قطــاع غزة. 

وأن نســبة األرس التــي متتلــك حاســوباً متقاربــة يف كل مــن الحــر والريــف، حيــث بلغــت النســبة )33.6%( يف الحــر، و)33.7%( يف 

الريــف، وانخفضــت هــذه النســبة إىل )27.6%( يف املخيــامت. ويتوفــر جهــاز حاســوب مكتبــي لــدى )8.0%( مــن األرس يف فلســطني، يف 

حــني أن )22.0%( مــن األرس لديهــا حاســوب محمــول، و)13.2%( لديهــا جهــاز حاســوب لوحــي. ونســبة األفــراد )10 ســنوات فــام فــوق( 

الذيــن يســتخدمون الحاســوب بلغــت )26.0%(، منهــا )24.8%( يف الضفــة الغربيــة، و)27.8%( يف قطــاع غــزة.

ــاز  ــر لديهــا جه ــم ويتوف ــاً بالتعلي ــا أطفــال )10–17( ســنة وملتحقــون حالي ــي لديه ــج أن نســبة األرس الت كــام أظهــرت ذات النتائ

ــاع  ــة، و)36%( يف قط ــة الغربي ــع )50%( يف الضف ــول أو لوحــي( بلغــت )44%( يف فلســطني بواق ــي أو محم حاســوب )حاســوب مكتب

غــزة، بينــام بلغــت نســبة األرس التــي لديهــا أفــراد )18-24( ســنة وملتحقــون حاليــاً يف التعليــم ويتوفــر لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب 

مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( بلغــت )60%( يف فلســطني، بواقــع )63%( يف الضفــة الغربيــة، و)55%( يف قطــاع غــزة.

كــام أظهــرت بيانــات الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني148 بــأن )79.6%( مــن األرس يف فلســطني لديهــا نفــاذ لإنرتنــت بواقــع 

)83.5%( يف الضفــة الغربيــة، و)72.7%( يف قطــاع غــزة. ومل تـُـرش النتائــج إىل وجــود فجــوة كبــرية حــول توفــر خــط اإلنرتنــت لــدى األرس 

الفلســطينية بــني الحــر والريــف، حيــث بلغــت النســبة )79.8%( يف الحــر، و)80.9%( يف الريــف، و)74.5%( يف املخيــامت.

ــة  ــا خدم ــر لديه ــم ويتوف ــا بالتعلي ــون حالي ــال )10–17( ســنة وملتحق ــا أطف ــي لديه ــات إىل أن نســبة األرس الت وتشــري ذات البيان

اإلنرتنــت يف املنــزل بلغــت )80%( يف فلســطني، بواقــع )91%( يف الضفــة الغربيــة، و)78%( يف قطــاع غــزة. بينــام بلغــت نســبة األرس التــي 

لديهــا أفــراد )18–24( ســنة وملتحقــون حاليــا يف التعليــم ولديهــا خدمــة اإلنرتنــت يف املنــزل بلغــت )93%( يف فلســطني، بواقــع )96%( يف 

الضفــة الغربيــة، و)89%( يف قطــاع غــزة. وأظهــرت بيانــات حديثــة وأكــر شــمولية، صــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني149 

إىل أن )49%( مــن األرس يف فلســطن التــي لديهــا أطفــال )6-18( ســنة وملتحقــون بالتعليــم ال يوجــد لديهــا خدمــة اإلنرتنــت يف املنــزل 

مــا حــال دون مشــاركة أطفالهــا يف األنشــطة التعليميــة خــال فــرتة اإلغــاق150. 

وباإلضافــة إىل ضعــف البنيــة التحتيــة الخاصــة بتوفــر التكنولوجيــا يف املنــازل، فهنــاك إشــكالية أخــرى تتمثــل يف عــدم توفــر خدمــات 

ــاز  ــك جه ــا ال متتل ــي األرس الفلســطينية تقريب ــة151، ويف أن ثلث ــة مــدارس بأســعار رمزي ــا طلب ــي لديه ــع األرس الت ــزيل لجمي ــت املن اإلنرتن

حاســوب، والــذي هــو إحــدى األدوات األساســية يف عمليــة التعليــم عــن بعــد، وهــذا يؤثــر عــىل مبــدأ التوافــر الــذي أساســه رضورة أن 

تعمــل الدولــة عــىل توفــري برامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة، تشــتمل عــىل كل العنــارص التــي مــن شــأنها أن تحافــظ عــىل كرامــة اإلنســان 

وتدعــم حقــه يف تعليــم نوعــي.

الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، 2020، املسح األرسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2019، تقرير النتائج الرئيسية. رام هللا – فلسطني.   .147

املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، »بيان صحفي مشرتك بني الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبناسبة اليوم العاملي لالتصاالت    .148

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx ،2020/5/17 ،»)ومجتمع املعلومات والذي يصادف السابع عرش من أيار )مايو

املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، »بيان صحفي حول نتائج مسح أثر جائحة كوفيد 19 )كورونا( عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية لأرس الفلسطينية، )آذار/ )مارس(-    .149

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx .2020/10/4 ،»2020 ،)أيار/مايو

التباين يف النسب ناتج عن اختالف الفئات العمرية ما بني )10-17( سنة، وما بني )6-18( سنة، فاألوىل تشمل الطلبة من الصف الرابع األسايس وحتى الحادي عرش الثانوي، والثانية تشمل    .150

الطلبة من الصف األول األسايس وحتى صف التوجيهي. 

151.   أشار عامر العكر، خالل مشاركته يف جلسة النقاش، إىل أن نظام ألـــ )ADSL( املستخدم حاليا أصبح قدميا وال يلبي متطلبات تطوير البنية التحتية لالتصاالت، والبديل هو اعتامد نظام ألـــ 

)Fiber(، الذي يوفر رسعات كبرية يف نقل البيانات، إال أنه، ولغاية اآلن، ال تسمح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باستخدام هذا النظام إال عىل نطاق ضيق جدا ينحرص يف الضواحي 

السكنية املبنية حديثا، وهذا ال يلبي الطموحات يف توفري اإلنرتنت لجميع املواطنني بتكلفة أقل وبرسعات كبرية، وهذا األمر أثر يف جانب منه عىل عملية التعليم، فهناك حاجة إىل اعتامد 

إسرتاتيجية وطنية شاملة لقطاع االتصاالت.   
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ج. ضعف الخربات الذاتية للمعلمني يف التعامل مع التكنولوجيا

ال شــك بــأن عمليــة التعلــم عــن بعــد تعتمــد بشــكل أســايس عــىل قــدرة املعلــم عــىل اســتخدام، ليــس فقــط التكنولوجيــا، وإمنــا 

مهــارات أخــرى ذات عالقــة بقدرتــه عــىل إدارة »الصــف اإللكــرتوين« بشــكل يــؤدي الغــرض يف توصيــل املعلومــة إىل الطالــب، وهــذا األمــر 

بحاجــة إىل تدريــب الطاقــم التعليمــي عــىل املهــارات الالزمــة لتأديــة هــذا الغــرض عــىل أكمــل وجــه. 

يالحــظ أن وزارة الرتبيــة والتعليــم اعتمــدت منــوذج التعلــم عــن بعــد دون أن تقــوم بشــكل مســبق بالتدريــب الــالزم للتعامــل مــع 

هــذا النمــوذج، وبخاصــة أن  نصــف العاملــني يف قطــاع التعليــم العــام عــىل األقــل، مــن مدرســني ومدرســات وطواقــم إداريــة مســاندة، 

هــم يف منتصــف العمــر تقريبــا، وهــذه الفئــة عمومــا معتــادة عــىل التعليــم التقليــدي )الوجاهــي( والــذي يعتمــد أساســاً عــىل التواجــد 

يف غرفــة الصــف، ويعتمــد عــىل الكتــاب واالمتحــان الورقــي املبــارش وهــي األداة األساســية لتقييــم الطلبــة، وبذلــك لــن تكــون هــذه الفئــة 

قــادرة عــىل التعامــل مــع املتطلبــات املهاراتيــة والتكنولوجيــة يف املرحلــة الحاليــة، مــام قــد يــؤرش إىل وجــود قصــور يف التخطيــط إلدارة 

عمليــة التعلــم عــن بعــد152.

ــكادر التعليمــي بشــكل عــام، يف التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة، وتوصيــل املعلومــة للطلبــة مــن  إن الضعــف املوجــود لــدى ال

خاللهــا، باإلضافــة إىل أن الكتــب املدرســية ليســت ُمعــدة لتســتجيب مــع التعليــم اإللكــرتوين أو التعليــم عــن بعــد، واإلشــكاليات التــي 

يواجهــا املعلــم/ة والطالــب/ة يف رشح وفهــم بعــض املــواد العلميــة، وبخاصــة الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء، وأيضــا وجــود العديــد مــن 

الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وتحديــداً الطلبــة مــن أصحــاب اإلعاقــات الســمعية أو البرصيــة، والذيــن ال تتوفــر لهــم إمكانيــات 

تقنيــة تتجــاوب مــع نظــام التعليــم اإللكــرتوين و/ أو التعليــم عــن بعــد، كلهــا عوامــل تؤثــر عــىل مبــدأ القبــول الــذي يفــرض عــىل الدولــة 

أن يكــون شــكل التعليــم وجوهــره مقبولــني، مبــا يف ذلــك املناهــج الدراســية، وأســاليب التدريــس. 

ح.  ضعف القدرة االقتصادية للمجتمع الفلسطيني

تؤكــد البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإحصــاء الفلســطيني عــىل ضعــف القــدرة االقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني بشــكل 

عــام، مــام يعكــس نفســه ســلباً عــىل قــدرة فئــات اجتامعيــة عديــدة مــن امتــالك أدوات التكنولوجيــا يف ظــل ارتفــاع أســعارها، وأيضــا 

ارتفــاع تكلفــة خدمــات اإلنرتنــت املنــزيل153، وهــذه كلهــا أســباب تقــود إىل عــدم إمكانيــة أن يكــون التعليــم يف متنــاول الجميــع دون 

متييــز، مــام يؤثــر عــىل مبــدأ إمكانيــة اإللتحــاق، والــذي ينــص عــىل أن تعمــل الدولــة عــىل أن يكــون التعليــم يف متنــاول الجميــع دون 

متييــز، ومتوفــراً يف بعــده املــادي )الجغــرايف(، ويف بعــده االقتصــادي )القــدرة املاليــة(.

ــة يف فلســطني بلغــت حــوايل )27%(، وأن )34%( مــن املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص  تشــري البيانــات إىل أن نســبة البطال

يتقاضــون أقــل مــن الحــد األدىن لأجــر يف فلســطني والبالــغ )1450( شــاقال154. أضــف إىل ذلــك غيــاب نظــام حاميــة اجتامعيــة، وارتفــاع 

معــدالت الفقــر بــني الســكان حيــث بلغــت نســبة الفقــراء يف الضفــة الغربيــة )13.9%(، بينــام وصلــت نســبة الفقــراء إىل مــا يزيــد عــن 

نصــف الســكان يف قطــاع غــزة، حيــث بلغــت )53.0%(، أي تفــوق نســبة الفقــر يف الضفــة الغربيــة بحــوايل أربعــة أضعــاف. أمــا بنــاًء 

عــىل خــط الفقــر املدقــع فقــد بلغــت نســبة الفقــراء يف الضفــة الغربيــة )5.8%( بينــام وصلــت يف قطــاع غــزة إىل )33.8%(، أي تفــوق 

نســبة الفقــر يف الضفــة الغربيــة بحــوايل ســتة أضعــاف155.

ه. عدم مواءمة بنية املساكن مع التعليم عن بُعد 

ــع )4.8( يف  ــغ )5.1( بواق ــأن متوســط حجــم األرسة يف فلســطني بل ــام للســكان واملســاكن يف فلســطني ب ــداد الع ــج التع تشــري نتائ

الضفــة الغربيــة، و)5.6( يف قطــاع غــزة، وأن )62.3%( مــن املســاكن املأهولــة تصنــف عــىل أنهــا ُشــقق. وبلــغ متوســط كثافــة الســكن 

https://www.wattan.net/ar/news/320772.html »152.   خالد ناصيف، خبري يف التنمية املستدامة واإلدارة العامة، مقال بعنوان »التعليم يف زمن الكورونا: محنة أم منحة؟

153.   تشري التقديرات إىل أن تكلفة خدمة اإلنرتنت املنزيل تصل إىل قرابة )150( شيكل شهريا.

154.   املوقع اإللكرتوين، الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3808، تم الدخول بتاريخ 2020/8/5.

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Pressar.aspx?CatId=25&scatId=29 ،2017 ،155.   الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني، بيان صحفي حول مستويات املعيشة يف فلسطني
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)عــدد األفــراد يف الغرفــة الواحــدة( يف فلســطني )1.4( فــرد لــكل غرفــة، بواقــع )1.3( فــرد لــكل غرفــة يف الضفــة الغربيــة، و)1.6( فــرد 

لــكل غرفــة يف قطــاع غــزة. وتشــري ذات النتائــج إىل أن )7.4%( مــن األرس يف مســاكن ذات كثافــة ســكانية تبلــغ )3( أفــراد أو أكــر للغرفــة 

الواحــدة، وبلغــت هــذه النســبة )4.9%( يف الضفــة الغربيــة، مقابــل )11.7%( يف قطــاع غــزة.

يالحــظ بــأن نســبة إشــغال الســكن باملجمــل ليســت عاليــة، ولكــن املشــكلة متكــن يف عــدم مواءمــة البيئــة املنزليــة لهــذا النــوع مــن 

التعليــم يف العديــد مــن املنــازل مــن حيــث الظــروف املصاحبــة، والتــي تتمثــل يف الضجيــج الخارجــي، ســواًء مــن قبــل أفــراد األرسة، أو 

مــن قبــل الجــريان، أو مــن قبــل الحركــة يف الشــوارع، وبخاصــة أن أكــر مــن نصــف املســاكن املأهولــة تصنــف عــىل أنهــا ُشــقق ســكنية. 

وهنــاك مشــكلة أخــرى تتمثــل يف أن متديــدات اإلنرتنــت يف املبــاين الســكنية غــري مؤهلــة لتحمــل الضغــط الكبــري الحاصــل عليهــا بحكــم 

أن كل الطلبــة سيســتخدمون شــبكة اإلنرتنــت يف آن واحــد156، أضــف إىل ذلــك مشــكلة انقطــاع التيــار الكهربــايئ، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، 

حيــث تصــل مــدة االنقطــاع اليومــي مــا بــني 8-16 ســاعة، وتعامــل الكثــري مــن األهــايل مــع هــذا النــوع مــن التعليــم عــىل أنــه ليــس 

ذا فائــدة157،  كل ذلــك يؤثــر عــىل مبــدأ قابليــة التكيــف، الــذي يفــرض عــىل الدولــة وجــوب أن يكــون التعليــم متكيفــاً مــع احتياجــات 

املجموعــات املختلفــة داخــل املجتمــع، ومســتجيباً الحتياجــات الطلبــة يف محيطهــم االجتامعــي والثقــايف املتنــوع.  

ــك  ــة، يضــاف إىل ذل ــني، ضعيف ــدى املواطن ــدارس أو ل ــا، ســواًء يف امل ــر التكنولوجي ــة بتواف ــة املتعلق ــة التحتي ــن الواضــح أن البني م

ضعــف القــدرة االقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني، وضعــف البيئــة املنزليــة الداعمــة للتعلــم عــن بعــد، وكلهــا معيقــات تؤثــر ســلباً عــىل 

إمكانيــة تقديــم تعليــم نوعــي لكافــة الطلبــة عــىل قــدم املســاواة، وهــذا يقــود إىل القــول بــأن االعتــامد عــىل منــوذج التعلــم عــن بعــد 

كمســار وحيــد و/أو رئيــي، يف ظــل جائحــة كورونــا، لــن يحقــق الهــدف املرجــو مــن العمليــة التعليميــة، ولــن يقــود إىل تحقيــق مبــدأي 

العدالــة واملســاواة وعــدم التمييــز بــني الطلبــة يف الحصــول عــىل حقهــم يف التعليــم، ولــن يلبــي الســامت الرئيســية للتعليــم واملتمثلــة يف 

التوافــر، وإمكانيــة االلتحــاق، وإمكانيــة القبــول، وقابليــة التكيــف.

2.3.3  اإلنفاق الحكومي عى التعليم

قــدرت قيمــة اإليــرادات العامــة يف موازنــة 2020 بـــــ )8,698( مليــون شــيكل، وإجــاميل قيمــة النفقــات الجاريــة وصــايف اإلقــراض 

والتحويــالت الطبيــة والنفقــات التطويريــة قــدرت بــــــ )17,687( مليــون شــيكل، وكانــت قيمــة النفقــات التطويريــة )1,400( مليــون 

شــيكل، وقــدرت نســبة العجــز يف املوازنــة بحــوايل 158%50.

وعنــد مراجعــة التقاريــر املاليــة الشــهرية املنشــورة عــىل صفحــة وزارة املاليــة،159 نجــد أن حجــم اإلنفــاق عــىل التعليــم العــام بلــغ 

قرابــة )19%( مــن إجــاميل النفقــات، وهــذه النســبة تتشــابه مــع حجــم اإلنفــاق الحكومــي الفعــيل ملركــز املســؤولية الخــاص بــوزارة 

الرتبيــة والتعليــم للعــام 2019. وفيــام يتعلــق بالنفقــات التطويريــة فقــد بلغــت نســبتها قرابــة )23%( مــن إجــاميل النفقــات التطويريــة، 

يف حــني بلغــت نســبة النفقــات التطويريــة الخاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم للعــام 2019 قرابــة )%25(. 

مــن املالحــظ أن الحكومــة الفلســطينية، وضمــن مــا هــو مخصــص لــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف موازنــة الطــوارئ، مل تــراِع احتياجــات 

الــوزارة للتعامــل مــع جائحــة كورونــا، والتــي تتطلــب أساســاً مــوارد ماليــة لضــامن الوصــول اآلمــن والشــامل للفــرص التعليميــة لجميــع 

الطلبــة مــن خــالل تطبيــق مــا جــاء يف خطــة العــودة إىل املــدارس يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا، ومــا جــاء أيضــا يف الربوتوكــول الصحــي 

لعــودة الطلبــة للمــدارس يف ظــل مرحلــة التكيــف مــع جائحــة فــريوس كوفيــد-19، وهــذا بــدوره ســيؤثر ســلباً عــىل إعــامل الحــق يف 

. لتعليم ا

ــان ألصحــاب الدخــل  ــري شــبكة أم ــة الطــوارئ يف »توف ــا موازن ــت عليه ــي بُني ــادئ الت ــا ورد يف املب ويف ذات الســياق، وباســتثناء م

املحــدود والفئــات املهمشــة«، لوحــظ أنــه مل يصــدر عــن الحكومــة الفلســطينية أي قــرارات تتعلــق بتخصيــص موازنــات ماليــة إلعــامل 

156.   جلسة نقاش، مصدر سابق.

157.   مقابلة شخصية مع مديرة مدرسة أساسية يف مدينة نابلس.

158.    موازنة املواطن، مصدر سابق.

http://www.pmof.ps/pmof/internal.php?var=11&tab=01 :159.    موقع وزارة املالية، الرابط
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الحــق يف التعليــم لأشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وأيضــا ومبراجعــة املوقــع اإللكــرتوين الرســمي لــوزارة الرتبيــة والتعليــم مل يتــم العثــور 

عــىل أي إجــراءات أو تدابــري منشــورة وواضحــة ومحــددة تتعلــق بحاميــة حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، امللتحقــني باملــدارس الحكوميــة، 

بالتعليــم، وبخاصــة الشــق املتعلــق بالتعليــم عــن بعــد ضمــن سياســة التعليــم املدمــج التــي اعتمدتهــا الــوزارة، بنــاًء عــىل قــرار مجلــس 

الــوزراء يف اجتامعــه رقــم )64( بتاريــخ الســادس مــن متــوز )يوليــو( 2020.

2.3.4 الشكاوى التي تلقتها الهيئة عى انتهاك الحق يف التعليم

ــزة توزعــت؛ )1(  ــا )12( شــكاوى يف قطــاع غ ــم، منه ــاكات للحــق يف التعلي ــاءات بانته ــت اّدع ــة )33( شــكوى تضمن ــت الهيئ تلق

شــكوى عــىل وزارة التعليــم العــايل، و)7( شــكاوى عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة، و)3( شــكوى عــىل وزارة الداخليــة، و)1( شــكوى عــىل 

جهــاز الرشطــة. 

ويف الضفــة الغربيــة كان عــدد الشــكاوى )21( شــكوى، توزعــت مبعــدل )5( شــكاوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم، و)3( شــكاوى 

عــىل الجامعــات و)4( شــكاوى عــىل وزارة التعليــم العــايل، و)5( شــكاوى ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، و)3( شــكاوى ضــد وزارة التنميــة 

االجتامعيــة، وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز الرشطــة.

توزعــت طبيعــة الشــكاوى، التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة، عــىل التعــدي عــىل الحريــات األكادمييــة بعــدد )5( شــكاوى، 

وتوفــري الحــق يف التعليــم املــدريس )9( شــكاوى، و)7( شــكوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم الجامعــي.  

انتهاك الحق يف مواصلة التعليم املدريس خال جائحة كورونا

مقــدم الشــكوى ميثــل مائــة وواحــداً وثالثــني ويل أمــر )طالبــا وطالبــة(، لطــالب يدرســون يف إحــدى املــدارس الخاصــة يف مدينــة رام 

هللا. وأثنــاء فــرتة الحجــر مــن 3 آذار )مــارس( ولغايــة 23 أيــار )مايــو( 2020 مل يتوجــه الطــالب إىل املــدارس بســبب جائحــة كورونــا، ومل 

يتلقــوا تعليــامً وجاهيــاً، واقتــرص التعليــم طــوال تلــك الفــرتة عــىل إرســال واجــب واحــد فقــط يوميــاً، ومــدة نصــف ســاعة مــن خــالل 

تطبيــق زوم )يف فــرتة الحقــة(. املدرســة تطالــب األهــايل وتــرص عــىل رضورة اســتيفاء كامــل الرســوم املطلوبــة عــن تلــك الفــرتة مبــا فيهــا 

بــدل تقديــم خدمــات وأنشــطة ال منهجيــة علــامً أن الطلبــة مل يتلقــوا مثــل تلــك الخدمــات. 

ــغ  ــدم تســديد املبل ــة ع ــرتة، ويف حال ــك الف ــن تل ــة ع ــل الرســوم املطلوب ــرورة تســديد كام ــد ب ــاً تفي أرســلت املدرســة لأهــايل كتب

املطلــوب ســيفقد الطــالب حقهــم يف املقعــد يف حالــة وجــود آخريــن يريــدون اإللتحــاق باملدرســة. توجــه عــدد مــن األهــايل للــوزارة 

ــايل  ــب األه ــة، يطال ــار النتيج ــة بانتظ ــى اللحظ ــن حت ــم لك ــالب وذويه ــق الط ــظ ح ــة ويك تحف ــا الرقابي ــام بواجباته ــل القي ــن أج م

وممثلهــم: قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم مبراجعــة املدرســة املذكــورة مــن أجــل خصــم الرســوم املطلوبــة مــن آذار )مــارس( حتــى أيــار 

)مايــو( 2020، ضــامن حــق الطــالب يف اإللتحــاق يف املدرســة مطلــع العــام دون الخضــوع للضغــط الــذي متارســه املدرســة، مراجعــة 

ــة الجــدد. موضــوع اســتيفاء رســوم التســجيل الســنوي واقتصارهــا عــىل الطلب

ويف قطــاع غــزة توزعــت الشــكاوى مبعــدل )10( شــكاوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم الجامعــي، و)1( شــكوى تتعلــق مبطالبــة 

وزارة الرتبيــة والتعليــم بالتحقيــق يف موضــوع ســقوط طالبــة مــن علــو أثنــاء تواجدهــا يف املدرســة علــامً بأنهــا كانــت عــىل خــالف مــع 

مديــرة املدرســة، وشــكوى واحــدة تتعلــق بحجــز شــهادة جامعيــة ألحــدى الطالبــات ألنهــا مل تســدد قروضــاً دراســية كانــت أخذتهــا مــن 

الجامعة.
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انتهاك الحق يف مواصلة التعليم الجامعي لعدم توفر البنية التحتية التكنولوجية

ــدويل  ــدس ال ــدق الق ــا يف فن ــة املنصــورة يف مــرص، وهــي موجــودة حالي ــدرس يف جامع ــزة ت ــن قطــاع غ ــة م ــة الشــكوى طالب مقدم

ــوين  ــربي ك ــح ال ــخ 2020/5/14 عــدت إىل قطــاع غــزة مــن مــرص عــرب معــرب رف ــيل: »بتاري ــول ماي ــزة، تق ــة غ للحجــر الصحــي مبدين

طالبــة جامعيــة يف جامعــة املنصــورة يف كليــة طــب أســنان بــرشى، أعــاين مــن مشــكلة اإلنرتنــت كــوين أتقــدم لالختبــارات عــرب النظــام 

اإللكــرتوين الجامعــي، ولكننــي أعــاين مــن مشــكلة يف اإلنرتنــت وعــدم مقــدريت عــىل تقديــم االختبــارات املطلوبــة يف الوقــت املحــدد، 

ونظــرا النقطــاع اإلنرتنــت بشــكل مســتمر ذلــك يــؤدي إىل عــدم متكنــي مــن تقديــم االمتحانــات، ورســويب فيهــا، نتيجــة ذلــك حيــث أن 

املوقــع الجامعــي يكــون مفتوحــاً مــدة 6 ســاعات، لكننــي ال أســتطيع أن أتغلــب خاللهــا عــىل مشــكلة اإلنرتنــت. لذلــك أتوجــه للهيئــة 

بشــكوى ضــد وزارة الداخليــة واالتصــاالت بســبب ســوء وضعــف النــت والخدمــات اإللكرتونيــة وعــدم متكنــي نتيجــة ذلــك مــن اجتيــاز 

االختبــارات املطلوبــة منــي«.

مــن املالحــظ أن مجمــل الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون لهــا عالقــة مبــارشة بالجــودة، والكفايــة، والوفــرة، والبنيــة التحتيــة، 

والحريــات األكادمييــة وغريهــا مــن القضايــا ذات العالقــة مبضمــون العمليــة التعليميــة ومكوناتهــا، ولكــن لوحــظ يف أن طبيعــة الشــكاوى 

التــي تلقلتهــا الهيئــة كان لهــا عالقــة مبــارشة باملشــكالت التــي أوجدتهــا جائحــة كورونــا، وبخاصــة يف موضــوع توافــر البنيــة التحتيــة 

الداعمــة للتعلــم عــن بعــد، وأيضــا اإلشــكاليات التــي حصلــت مــا بــني العديــد مــن املــدارس الخاصــة واألهــايل حــول موضــوع األقســاط 

مقارنــة بالخدمــات التــي تقدمهــا هــذه املــدارس للطلبــة يف ظــل جائحــة كورونــا واعتــامد منــوذج التعلــم عــن بعــد. 

عــىل الرغــم مــن أن عــدد الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة أقــل مــن عــدد الشــكاوى، إال أن هــذه الــردود، يف أغلــب األحيــان، اســتندت 

إىل طبيعــة األنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا، وأن هــذه الــردود كانــت منطيــة إال أنهــا تعكــس حــرص وزارة الرتبيــة والتعليــم، واملؤسســات 

األخــرى ذات العالقــة عــىل متابعــة الشــكاوى التــي تصلهــا مــن الهيئــة. 

التوصيات
عــىل الرغــم مــن اســتجابة اإلجــراءات والتدابــري التــي وضعتهــا واعتمدتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم ملواجهــة فايــروس كورونــا، والوقاية 

مــن خطــر انتشــاره يف املــدارس للتوصيــات والربوتوكــوالت الصحيــة الصــادرة عــن املنظــامت الدوليــة ذات العالقــة، وبخاصــة منظمــة 

الصحــة العامليــة، إال أن هــذه السياســات واإلجــراءات تواجــه إشــكاليات عديــدة يف مجــال التطبيــق العمــيل، وذلــك لعــدة عوامــل منهــا: 

ضعــف املوازنــات املخصصــة لتنفيــذ التوصيــات الدوليــة، وعوامــل ذات ارتبــاط بالبنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا يف املــدارس، وبنــاء مهــارة 

الطاقــم التعليمــي للتعليــم عــن بعــد، واألوضــاع االقتصاديــة للمواطنــني يف ظــل ارتفــاع نســبة الفقــر، وبنــاًء عــىل مــا تــم اســتعراضه مــن 

واقــع الحــق يف التعليــم خــالل جائحــة كورونــا التــي ضغطــت إفرازاتهــا عــىل إعــامل هــذا الحــق، فــإن الهيئــة تــويص بــاآليت:

رضورة قيــام الحكومــة بزيــادة املــوارد املاليــة املخصصــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم، وتحديــداً البنــد املتعلــق بالنفقــات التطويريــة،  •

مــام ميّكــن الــوزارة مــن اإليفــاء بإلتزاماتهــا يف تنفيــذ خطــة العــودة إىل املــدارس يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا، وتأمــني مــا ينــص 

عليــه الربوتوكــول الصحــي لعــودة الطلبــة إىل املــدارس، مــن معقــامت وأدوات تنظيــف وغريهــا مــن متطلبــات الوقايــة.  

رضورة قيــام الحكومــة بتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة، لــوزارة الرتبيــة والتعليــم والــوزارات ذات العالقــة، لتمكــني جميــع الطلبــة مــن  •

امتــالك أدوات التكنولوجيــا الالزمــة للحصــول عــىل حقهــم يف التعليــم.

رضورة قيــام الحكومــة باتخــاذ جملــة مــن القــرارات باتجــاه تخفيــض قيمــة رضيبــة القيمــة املضافــة عــىل كل الســلع والخدمــات  •

ذات العالقــة بالتعليــم عــن بُعــد، وبخاصــة تلــك التــي لهــا عالقــة بامتــالك واســتخدام التكنولوجيــا، فذلــك مــن شــأنه أن يدعــم 

توجهــات الحكومــة يف إنجــاح وزيــادة فعاليــة وأثــر التعلــم عــن بعــد، وتوظيــف التكنولوجيــا يف التعليــم.   
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رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بــاإلرساع يف متكــني املعلمــني مــن التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة، وكيفيــة توظيفهــا يف إيصــال  •

املعلومــة للطلبــة.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم، وبشــكل فــوري، باســتكامل توفــري التقنيــات املطلوبــة التــي تتجــاوب مــع احتياجــات األشــخاص  •

مــن ذوي اإلعاقــة إلدماجهــم يف منظومــة التعليــم عــن بعــد.  

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بتخصيــص بعــض الحصــص املدرســية لرفــع كفــاءة الطلبــة بكيفيــة التعامــل مــع التكنولوجيــا،  •

وتوظيفهــا يف تســهيل عمليــة التعلــم عــن بعــد.

رضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بإخضاع الطاقم التعليمي لدورات مكثفة لتمكينهم من التعامل مع الطلبة خارج الصف املدريس. •

رضورة اســتمرار وزارة الرتبيــة والتعليــم مبواءمــة الكتــب املدرســية و/أو طرائــق التدريــس مــع مــا تتطلبــه عمليــة التعلــم عــن بُعــد  •

لتحقيــق االســتفادة القصــوى للطلبــة مــن هــذا النــوع مــن التعليــم.

رضورة قيــام وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، باإلجــراءات املطلوبــة العتــامد التقنيــات الحديثــة يف قطــاع االتصــاالت مــن  •

أجــل توفــري خدمــة إنرتنــت لجميــع املواطنــني بتكلفــة أقــل وبرسعــات أكــرب.

ــا، واالســتمرار مبتابعــة إلتــزام املواطنــني  • رضورة قيــام الحكومــة بتكثيــف حمــالت التوعيــة الخاصــة بالوقايــة مــن فايــروس كورون

ــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة. بالربوتوكــوالت الصحي

رضورة ضبــط عمليــات الدخــول إىل املــدارس خــارج أوقــات الــدوام الرســمي، وعــدم الســامح باســتخدام ســاحاتها ألي غــرض كان،  •

ألن هــذه االســتخدامات تتــم خالفــاً للقانــون، وخالفــاً للربوتوكــول الصحــي املعمــول بــه للحــد مــن تفــي فايــروس كورونــا. 

وباإلضافــة إىل هــذه التوصيــات التــي تتعلــق بشــكل رئيــي بإعــامل الحــق يف التعليــم يف ظــل جائحــة كورونــا، فــإن الهيئــة تؤكــد 

أيضــا عــىل مــا جــاء يف توصياتهــا الســابقة وبخاصــة:

ــا  • ــم بشــقية العــام والعــايل، مــع م ــة، الخاصــة بالحــق يف التعلي ــة الترشيعــات الوطني ــم مبواءم ــة والتعلي ــام وزارة الرتبي رضورة قي

وقّعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــع مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادية 

واالجتامعيــة والثقافيــة.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم 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.

رضورة استمرار وزارة الرتبية والتعليم بتوفري املوارد املالية الالزمة من طرف الحكومة الفلسطينية لدمج وزيادة أعداد الطلبة ذوي  •

اإلعاقة يف العملية التعليمية، من خالل تهيئة البيئة املدرسية الالزمة الستيعابهم ومتكينهم، إسوة بباقي الطلبة، ومن ناحية أخرى تعزيز 

جهود تعميم التعليم اإللزامي ورفع معدالت االلتحاق يف مرحلة رياض األطفال، ويف املرحلة الثانوية وتحديداً الفروع املهنية منها، 

وبخاصة لإناث واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئات الضعيفة واملهمشة بحكم الواقع والقانون.

رضورة تطويــر سياســات واتخــاذ إجــراءات للحــد مــن العنــف داخــل املــدارس وذلــك بالتعــاون والرشاكــة التامــة مــع املؤسســات  •

الحكوميــة واألهليــة ذات العالقــة واالختصــاص، وإرشاك مجلــس أوليــاء األمــور واملجتمــع املحــيل يف وضــع واقــرار هــذه السياســات.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم، وبالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املتخصصــة، بعمــل حمــالت توعويــة مســتمرة حــول  •

مســؤولية الدولــة تجــاه حــق املواطــن يف الرتبيــة والتعليــم، وذلــك ســعياً إىل تحســني الرقابــة واملســاءلة وعكســها بجــودة الشــكاوى 

املقدمــة؛ ســواًء 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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القسم الثالث

تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى





القسم الثالث

تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشكاوى

1.  تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى 
في الضفة الغربية

1.1 وزارة الداخلية

تلقــت الهيئــة )81( شــكوى عــىل وزارة الداخليــة، تــم إغــالق )26( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )13( 

شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، )8( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)5( شــكاوى عــدم متابعــة. بلــغ عــدد 

مخاطبــات الهيئــة لــوزارة الداخليــة )42( رســالة أصليــة، و)8( رســائل تذكرييــة يف حــني تلقــت )12( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة الداخليــة حــول اإلفــراج عــن مواطــن، التحقيــق يف ظــروف ســوء املعاملــة والتعذيــب 

الــذي تعــرض لــه مواطــن، الســامح بزيــارة األهــل واملحامــي ملواطــن، التحقيــق يف ظــروف االعتــداء عــىل مواطــن مــن قبــل قــوة أمنيــة 

مشــرتكة، توفــري الحاميــة ملواطــن وألرستــه والتوقــف عــن مالحقتــه بســبب اآلراء السياســية والتحقيــق يف حادثــة التعــدي عــىل حرمــة 

منزلــه وترويــع ســاكنيه وتهديــد زوجتــه ومحاســبة الفاعلــني، اإليعــاز لجاهــزي األمــن الوقــايئ واملخابــرات العامــة مــن أجــل منــح مواطــن 

ــاح مستشــفى مــن أجــل االســتمرار  ــه، إعــادة افتت ــه وتصنيفــه يف وظيفت ــا مــن أجــل تثبيت ــه إليه شــهادة حســن ســرية وســلوك لحاجت

ــم الســيارة،  ــاء مواطــن مــن الرســوم مــن لحظــة تحطي ــاة يف النظــارات، إعف ــق يف ظــروف الوف ــني، التحقي ــم الخدمــة للمواطن يف تقدي

العمــل عــىل إلغــاء قــرار إغــالق جمعيــة وإعــادة حســابها ليتســنى لهــا تقديــم التقاريــر املطلوبــة للتدقيــق ويعتــرب قــرار اإلغــالق قــراراً 

سياســياً بســبب نشــاطها ضــد النســاء، احتســاب ســنوات واعتــامد ســنوات خدمــة مواطــن يف منظمــة التحريــر الفلســطينية، التحقيــق يف 

إطــالق النــار بكثافــة عــىل ســيارة مواطــن كان يتواجــد فيهــا ابنــه واالعتــداء عليــه وهــو ملقــى عــىل األرض، التحقيــق يف اعتــداء األجهــزة 

األمنيــة عــىل أعضــاء ومنــارصي )حــزب التحريــر( بالعــيص واأليــدي، إصــدار توجيهــات للجهــات ذات العالقــة مــن أجــل تجديــد جــواز 

ســفر مواطــن ومنحــه جــواز ســفر دبلوماســياً وفقــاً ألحــكام النظــام، إصــدار تعليــامت وتوجيهــات للجهــات ذات العالقــة للتحقيــق يف 

ظــروف حادثــة إطــالق النــار مــن قبــل دوريــة مشــرتكة مــن األجهــزة األمنيــة عــىل عــدد مــن املواطنــني مــام أدى إىل إصابــة بعضهــم، 

ــراءات  ــاذ اإلج ــة التخ ــوء املعامل ــب وس ــاالت التعذي ــق يف ح ــح تحقي ــادة فت ــة إلع ــات ذات العالق ــات للجه ــامت وتوجيه ــدار تعلي إص

القانونيــة بحــق مــن تثبــت بحقــه القيــام بالتعذيــب وســوء املعاملــة، وإيــالء موضــوع النظــارات اهتاممــاً مــن أجــل تحســينها، والحــد 

مــن االكتظــاظ الشــديد يف تلــك النظــارات.   

بصــورة عامــة تجيــب وزارة الداخليــة عــىل معظــم مخاطبــات الهيئــة، إال أن وجــود اللجنــة األمنيــة التنســيقة العليــا )اللجنــة األمنيــة 

املشــرتكة ســابقاً(، رغــم تغيــري أســمها، ال زالــت تقــوم، وحســب ادعــاءات املواطنــني، بالعديــد مــن حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة، وال 

زالــت الهيئــة تتلقــى شــكاوى حــول هــذا املوضــوع. بالنســبة لجــوازات الســفر نجحــت الهيئــة يف اســتصدار العديــد مــن جــوازات الســفر 

بعــد مخاطبــة وزيــر الداخليــة. وقامــت وزارة الداخليــة بــارشاك الهيئــة يف لجنــة تحقيــق يف وفــاة املواطــن عــامد الديــن دويــكات مــن 

بالطــة البلــد، رشق مدينــة نابلــس، واعتمــدت التوصيــات التــي أقرتهــا اللجــة ومنهــا: اعتــامده شــهيداً، تتكفــل الدولــة بالحقــوق املاديــة 

واملعنويــة املرتتبــة عــىل الوفــاة، تتكفــل الدولــة بالحقــوق املدنيــة املرتتبــة عــىل اإلصابــات، إعــادة دراســة آليــات عمــل غــرف العمليــات 

املشــرتكة ونوعيــة الضبــاط الــذي تــم فرزهــم عــىل العمليــات املشــرتكة، تكليــف ضبــاط أكفــاء ومدريــني لقيــادة املهــامت الخارجيــة، 
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ــات  ــد الدوري ــق الحــدث، وتزوي ــة توث ــريات مراقب ــة بكام ــات العامل ــد الدوري ــة، تزوي ــزة األمني ــراد األجه ــة الســلوك ألف ــزام مبدون اإللت

العاملــة بــأدوات ميكــن اســتخدامها قبــل اللجــوء إىل الســالح النــاري مثــل العــيص والغــاز.

1.2 وزارة الصحة

تلقــت الهيئــة )129( شــكوى عــىل وزارة الصحــة، تــم إغــالق )61( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )45( 

شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، )11( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)3( شــكاوى دون تعــاون، وشــكويني 

عــدم متابعــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للــوزارة )61( رســالة أصليــة، و)37( رســالة تذكرييــة يف حــني تلقــت )19( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة الصحــة حــول املطالبــة بتوفــري تغطيــة عالجيــة، توفــري ســيارة إســعاف وأطبــاء بعــدد 

كاٍف، متابعــة الحالــة الوبائيــة لتفــي فــريوس كورونــا أكــر للحــد مــن انتشــار الوبــاء )الكورونــا(، العمــل عــىل تصنيــف مواطــن وتثبيتــه، 

تجديــد التأمــني الصحــي ملواطــن كحالــة خاصــة،  تغطيــة تكاليــف تركيــب أطــراف صناعيــة ملواطــن لتمكينــه مــن املــي عــىل قدميــه 

مجــدداً، التحقيــق يف التقصــري واإلهــامل بســبب خطــأ التشــخيص الطبــي لحالــة مواطنــة حيــث ســاهم ذلــك يف تأخــري إجــراء فحــص 

الكورونــا مــا أثــر عــىل حالتهــا ووفاتهــا، اإليعــاز للموظفــني بــرورة التأكــد قبــل إبــالغ املواطنــني بنتيجــة الفحوصــات وعــدم التأخــري 

عليهــم، التحقيــق يف ظــروف التقصــري وعــدم توفــري وحــدة عنايــة مكثفــة، إصــالح جهــاز التصويــر الطبقــي والعمــل عــىل صيانتــه بشــكل 

مســتمر، املطالبــة بتوفــري طبيــب نســائية، اســتكامل إجــراءات التعيــني )العقــود املؤقتــة(، حصــول مواطــن عــىل الوثائــق الالزمــة )شــهادة 

خلــو أمــراض(، وبيــان معايــري فحــص املخالطــني بفــريوس كورونــا.

ــة، وبخاصــة يف  ــوزارة مــع الهيئ ــاك تحســن يف تعــاون ال ــة، وهن تقــوم وزارة الصحــة بتشــكيل اللجــان للتحقيــق يف األخطــاء الطبي

ــوزارة بتشــكيل لجــان  ــت ال ــي قام ــة إهــامل طب ــق يف حال ــة عــىل التحقي ــن األمثل ــق. وم ــة ولجــان التحقي ــالت الطبي موضــوع التحوي

تحقيــق توصلــت إىل النتائــج التاليــة: وجــود تقصــري وإهــامل يف التكامــل مــع حالــة مريضــة والتشــخيص يف الوقــت املناســب مــام أدى إىل 

تدهــور حالتهــا الصحيــة، واتخــاذ إجــراءات تأديبيــة منهــا إنــذار وزاري، إنــذار وزاري بإعفــاء مــن رئاســة شــعبة الجراحــة العامــة، تنبيــه 

وزاري، إعــادة النظــر يف السياســات املتبعــة يف قســم الجراحــة العامــة، وإعــادة النظــر يف وضــع أنابيــب الترصيــف يف جميــع العمليــات 

القيرصيــة يف املستشــفى.

1.3 وزارة الرتبية والتعليم

تلقـت الهيئـة )40( شـكوى عـىل وزارة الرتبيـة والتعليـم، تـم إغـالق )13( منهـا، وكان تقييم الشـكاوى املغلقـة عىل النحـو التايل: )5( 

شـكاوى أغلقـت بتعـاون وبنتيجـة مرضية، و)6( شـكاوى أغلقـت بتعاون وبنتيجة غري مرضية، وشـكوى واحدة دون تعاون، وشـكوى أخرى 

عـدم متابعـة. بلـغ عـدد مخاطبـات الهيئـة لوزارة الرتبيـة والتعليم )30( رسـالة أصلية، و)15( رسـالة تذكريية، يف حني تلقـت )24( رداً.

تركـزت الشـكاوى الـواردة للهيئـة عـىل وزارة الرتبيـة والتعليـم حـول املطالبـة مبراجعـة املدرسـة مـن أجـل خصـم الرسـوم املطلوبـة 

وضـامن حـق الطـالب يف االلتحـاق باملدرسـة ودون الخضـوع للضغـط الـذي متارسـه املدرسـة، اإليعـاز للمدرسـة بتسـجيل ابنـة مواطـن 

لاللتحـاق بالعـام الـدرايس الجديـد، إيضـاح األسـباب التي دعـت إىل رفض حصول ابنـة مواطن عىل منحة لتسـتطيع إكامل دراسـتها، النظر 

يف عمليـة تعيـني مواطـن حسـب األولويـة، حصـول مواطـن عـىل عالوته حسـب األصـول وإعادته إىل عملـه مديـراً يف تربية وسـط الخليل، 

متكـني مواطـن مـن اسـتكامل دراسـته لدرجـة البكالوريوس، إلغاء قـرار نقل مواطـن باعتباره نقالً تعسـفياً ويندرج يف إفـادة العقوبة وليس 

ملصلحـة التدويـر كاحتيـاج، إلغـاء قـرار فصـل مواطـن وإذا تعـذر ذلـك العمل عىل إحالتـه إىل التقاعـد وتزويـده بالوثائق، املطالبـة بتعيني 

مواطـن بعيـداً عـن رشط السـالمة األمنيـة باعتبـاره رشطـاً تعسـفياً، التحقيـق يف التقصـري الناتـج عـن كيفيـة تعامـل املدرسـة ومديرتها مع 

حالـة طفلـة مواطـن ومحاسـبة املسـؤولني عـن التقصـري، التحقيق يف تسـكني مواطنـة دون علمهـا، العودة عن قـرار اإلنذار بفصـل مواطن 

ألنـه تـم بشـكل تعسـفي وميـّس بالحق يف حريـة الرأي والتعبـري، إعادة النظر يف قـرار إحالة عدد مـن املوظفني من األشـخاص ذوي اإلعاقة 

عـىل التقاعـد وإعادتهـم للعمـل مـن أجـل توفـري ظروف حيـاة كرمية تليـق بهـم وبعائالتهم.

تتعاون وزارة الرتبية والتعليم بإيجابية مع شكاوى الهيئة وترد عىل كافة مخاطبات الهيئة من قبل وحدة الشكاوى يف الوزارة.
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1.4 وزارة الحكم املحيل

تلقــت الهيئــة )21( شــكوى عــىل وزارة الحكــم املحــيل، تــم إغــالق )9( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )6( 

شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، وشــكويني أغلقتــا بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، وشــكوى واحــدة دون متابعــة. بلــغ عــدد 

مخاطبــات الهيئــة للــوزارة )13( رســالة أصليــة، و)7( رســائل تذكرييــة يف حــني تلقــت )11( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة الحكــم املحــيل حــول العمــل عــىل إلغــاء قــرار مجلــس بلــدي وإعــادة مواطــن إىل 

وظيفتــه، العمــل عــىل إلغــاء رصف راتــب تقاعــدي ملواطــن، التدخــل لوقــف إجــراءات بلديــة بحــق مواطــن احرتامــاً لقــرار املحكمــة 

وإبقــاء الوضــع عــىل مــا هــو عليــه إىل حــني صــدور قــرار نهــايئ مــن املحكمــة بفصــل اشــرتاك الكهربــاء واملــاء، العمــل عــىل إلغــاء قــرار 

ــرار  ــذ ق ــة بتنفي ــزام رئيــس بلدي ــات، إل ــج االنتخاب ــة واحــرتام نتائ ــه للعمــل لرئيــس بلدي ــراراً تعســفياً وإعادت ــاره ق عــزل مواطــن باعتب

محكمــة العــدل العليــا القــايض باســتمرار مواطــن يف البنــاء وفــق قــرارات املجلــس األعــىل للتنظيــم والبنــاء، التحقيــق يف أعــامل مجلــس 

واإللتــزام باملخططــات، واتخــاذ اإلجــراءات لتنفيــذ القــرار ووقــف العمــل يف التوســعة.

تتعاون وزارة الحكم املحيل بصوة إيجابية مع شكاوى الهيئة وتعالجها بصورة جيدة وقانونية.

1.5 وزارة التنمية االجتامعية

تلقــت الهيئــة )50( شــكوى عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة، تــم إغــالق )13( منهــا، كان تقييــم جميــع الشــكاوى املغلقــة بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للــوزارة )10( رســائل أصليــة، و)7( رســائل تذكرييــة يف حــني تلقــت رداً خطيــاً واحــداً.

ــي تعــود  ــة الت ــة االجتامعي ــة حــول رصف مســاهمة وزارة التنمي ــة االجتامعي ــة عــىل وزارة التنمي ــواردة للهيئ تركــزت الشــكاوى ال

إىل جمعيــة اإلحســان حتــى تقــوم الجمعيــة بأعاملهــا وتســتمر بتقديــم الخدمــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، مطالبــة مواطنــة باعتامدهــا 

عــىل برنامــج املســاعدات النقديــة والعينيــة حتــى تتمكــن مــن العيــش بكرامــة، إعــادة تقييــم حالــة مواطنــة وفــق اإلجــراءات املتبعــة 

والطلــب مــن الجهــات املختصــة النظــر مجــدداً يف مــدى الخطــورة عــىل حياتهــا وإصــدار التوجيهــات عــىل ضــوء ذلــك للجهــات الرســمية، 

ــن،  ــت اآلم ــن البي ــب بالخــروج م ــا ترغ ــرة بأنه ــن م ــر م ــرار أك ــىل إق ــع ع ــت بالتوقي ــا قام ــن وأنه ــت اآلم ــاء يف البي ال ترغــب يف البق

املســاعدة يف عمــل تنســيق ملواطنــة للســفر إىل األردن علــامً بأنــه ال يوجــد مانــع قانــوين مــن دخولهــا إىل األردن، نقــل نزيــالت مركــز 

محــور لرعايــة الفتيــات إىل محافظــة أخــرى لســبب الظــروف التــي كانــت متــر بهــا مدينــة بيــت لحــم يف ظــل الحجــر الصحــي ومنــع 

ــة  ــات يف حادث ــة التوصي ــة ملتابع ــات ذات العالق ــات للجه ــامت وتوجيه ــط ببعــض الحــاالت، إصــدار تعلي ــي تحي ــة للخطــورة الت الحرك

الحريــق يف دار الفتيــات يف مدينــة بيــت لحــم.

تتعاون وزارة التنمية االجتامعية مع الهيئة بصور إيجابية يف كافة الشكاوى، وبخاصة يف الشكاوى التي يتم متابعتها ميدانياً يف املناطق. 

كذلك تتعاون الوزارة بتسهيل زيارة طاقم الهيئة لبيوت اإليواء، وإرشاك الهيئة يف مؤمترات الوزارة التي تعقد يف مختلف املناطق.

1.6 املحافظات

ــايل: )30(  ــة عــىل النحــو الت ــم الشــكاوى املغلق ــا، وكان تقيي ــم إغــالق )36( منه ــة )63( شــكوى عــىل املحافظــات، ت ــت الهيئ تلق

شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)5( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، وشــكوى واحــدة عــدم متابعــة. بلــغ 

عــدد مخاطبــات الهيئــة للمحافظــات )5( رســائل أصليــة، ورســالة واحــدة تذكرييــة يف حــني تلقــت رداً واحــداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل املحافظــات حــول متكــني مواطــن مــن الحصــول عــىل بضاعتــه املوجــودة يف مخازنــه واملمنوع 

مــن الوصــول إليهــا بســبب حــادث قتــل وليتمكــن مــن توفــري املبلــغ املطلــوب منــه يف املحكمــة، التحقيــق يف ظــروف اقتحــام منــزل 

مواطــن دون مذكــرة رســمية ومحاســبة الذيــن اعتــدوا عليــه وعــىل نجلــه، والتحقيــق يف اســتغالل أحــد أقــارب املحافــظ ألســمه يف شــجار 

عائــيل. وعــىل الرغــم مــن قلــه الشــكاوى إال أن التوثيقــات تفيــد بوجــود مئــات حــاالت التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــني. وقــد لوحــظ 

إنخفــاض أعــداد التوقيفــات عــن األعــوام الســابقة، إال أن ذلــك ال يكفــي.
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1.7 مجلس القضاء األعى

تلقــت الهيئــة )42( شــكوى عــىل مجلــس القضــاء األعــىل، تــم إغــالق )14( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 

)11( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)3( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة. وبلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة 

للمجلــس )30( رســالة أصليــة، و)6( رســائل تذكرييــة يف حــني تلقــت )7( ردود فقــط.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل مجلــس القضــاء األعــىل حــول العمــل عــىل نقــل ملــف قضيــة مواطــن مــن محكمــة رام 

هللا إىل محكمــة بيــت لحــم مــن أجــل ضــامن حقــه يف التقــايض ورسعــة البــت يف القضيــة، العمــل عــىل نقــل مواطــن إىل ســجن بيــت 

لحــم وذلــك لقربــه مــن مــكان ســكنه وأن تعقــد املحكمــة يف بيــت لحــم، اإلرساع يف البــت يف قضيــة مواطــن نظــراً لطــول أمــد التقــايض 

فيهــا والتحقيــق يف األوراق واملســتندات املفقــودة يف امللــف، رسعــة البــت يف اســتئناف مواطــن لكــون املوضــوع يقــرتن بإعــادة التيــار 

الكهربــايئ إىل منزلــه، إحالــة موضــوع مواطــن إىل التفتيــش القضــايئ ورسعــة البــت يف القضيــة، املطالبــة بحــق مواطــن يف االطــالع عــىل 

نتائــج ومجريــات التحقيــق، النظــر يف ملفــات مواطنــني مــى عــىل توقيفهــم أكــر مــن ســنتني، إصــدار توجيهــات وتعليــامت للجهــات 

ــاً  ــرشوط أخــرى وفق ــاالت أو ب ــن بالكف ــن املحتجزي ــراج ع ــة اإلف ــايض، إمكاني ــاة املواطــن أميــن الق ــات وف ــة توصي ــة ملتابع ذات العالق

للقانــون للتخفيــف مــن حــاالت االكتظــاظ يف مراكــز التوقيــف يف ظــل جائحــة كورونــا، وقــف العطــاء وعــدم املســاس مبصــدر الــرزق 

الوحيــد ملواطــن وإبقــاء الوضــع عــىل مــا هــو عليــه. يتعــاون مجلــس القضــاء األعــىل يف معالجــة شــكاوى الهيئــة ويعالجهــا برسعــة، كــام 

أنــه يــرسع يف إجــراءات املحاكمــة.

1.8 النيابة العامة

ــايل: )8(  ــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو الت ــا، وكان تقيي ــم إغــالق )9( منه ــة العامــة، ت ــة )22( شــكوى عــىل النياب تلقــت الهيئ

شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، وشــكوى واحــدة أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للنيابــة 

العامــة )27( رســالة أصليــة، و)7( رســائل تذكرييــة يف حــني تلقــت )15( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل النيابــة العامــة حــول اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق املعتديــن، تنفيــذ قــرار املحكمــة 

القــايض بإخــالء ســبيل مواطــن بالكفالــة، تعديــل االســم ووقــف املالحقــة بحــق مواطــن، الســامح لعائــالت بزيــارة ذويهــم، رفــع منــع 

الســفر عــن مواطــن، إعــالم املواطنــني باإلجــراءات التــي قامــت بهــا النيابــة العامــة يف قضاياهــم، إعــادة تقييــم وضــع مواطــن كونــه 

معرضــاً للخطــر وتحــت بنــد الحاميــة ودراســة إمكانيــة انهــاء وضعــه تحــت الحاميــة ليتســنى لــه مواصلــة دراســته، التحقيــق يف ظــروف 

وفــاة الشــقيقني الديــك، إصــدار تعليــامت للجهــات ذات العالقــة لرفــع إشــارة الحجــز عــن أمــوال املواطنــني، إصــدار تعليــامت للجهــات 

ذات العالقــة لتنفيــذ قــرار املحكمــة، التحقيــق يف ظــروف وفــاة املواطــن أميــن القــايض، الســامح ملواطــن مبامرســة حقــه يف تنظيــم الوقفــة 

عــىل دوار املنــارة، النظــر يف قضايــا املوقوفــني الذيــن تزيــد مــدة توقيفهــم عــن ســنتني، إتاحــة زيــارة األهــايل لذويهــم عــرب تقنيــة الــزوم 

والتواصــل اإللكــرتوين.

تتعــاون النيابــة العامــة بشــكل جيــد مــع الهيئــة، وبخاصــة يف املوافقــة عــىل انتــداب طبيــب لحضــور الترشيــح، واتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة إلخــالء ســبيل املواطنــني، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والســامح ملواطــن بالســفر وإلغــاء قــرار املنــع الصــادر بحقــه.

1.9 جهاز الرشطة

تلقــت الهيئــة )527( شــكوى عــىل جهــاز الرشطــة، تــم اغــالق )192( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )143( 

شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)42( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)7( شــكاوى عــدم متابعــة. بلــغ عــدد 

مخاطبــات الهيئــة للجهــاز )136( رســالة أصليــة، و)35( رســالة تذكرييــة، يف حــني تلقــت )107( ردود.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز الرشطــة حــول التحقيــق يف مالبســات مداهمــة منــزل مواطــن دون أمــر صــادر عــن 

النيابــة وعــرض مديــر املكافحــة عليــه العمــل كمنــدوب مقابــل إخــالء ســبيله، التحقيــق يف ظــروف ســوء املعاملــة والتعذيــب التــي تعرض 

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

118



لهــا مواطــن، عــدم عــرض مواطــن عــىل الخدمــات الطبيــة وتعويضــه عــن الخســائر التــي لحقــت بــه، متكــني مواطــن مــن الحصــول عــىل 

بضاعتــه املوجــودة يف مخازنــه واملمنــوع مــن الوصــول اليهــا بســبب حــادث قتــل والتمكــن مــن توفــري املبلــغ املطلــوب منــه، اإلفــراج 

عــن مواطــن وعرضــه عــىل طبيــب نفــي مختــص لتقييــم حالتــه، العمــل عــىل دفــع مثــن مركبــة خاصــة مبواطــن أو رشاء مركبــة بنفــس 

ــه يتعــرض للتهديــد مــن قبــل أفــراد  قيمتهــا تعويضــاً عــن الخطــأ الــذي ارتكبتــه الرشطــة، توفــري الحاميــة ألحــد الصحفيــني حيــث أن

األمــن يف حديثهــم عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي، جلــب املطلوبــني وتقدميهــم للمحاكمــة وتحديــداً القاتــل الرئيــي يف أحــد امللفــات، 

نقــل املواطنــني املوقوفــني إىل ســجن قريــب مــن مــكان ســكنهم، إحالــة شــكوى مواطــن للنيابــة العامــة، النظــر يف ظــروف االحتجــاز يف 

النظــارات، التحقيــق يف ظــروف اعتقــال مواطــن واالعتــداء عليــه وكــرس بــاب مكتبــه واالتصــال هاتفيــاً مــع املشــتكية الثانيــة مــن أجــل 

تقديــم شــكوى ضــده ليســتمروا يف احتجــازه، إعــادة قيــد مواطــن واإليعــاز إىل الجهــات املختصــة مــن أجــل رصف كامــل مســتحقاته 

املاليــة مــن ســنوات خدمتــه، جلــب املتهمــني ألن أماكــن اقامتهــم معروفــة لــدى جهــاز الرشطــة، تنفيــذ قــرار املحكمــة حســب الوجــه 

الرشعــي، إخفــاء موقوفــني عــن الهيئــة، التحقيــق يف ســبب اســتدعاء مواطــن بطريقــة غــري قانونيــة ودون مذكــرات قضائيــة، االكتظــاظ 

يف النظــارات، متكــني مواطــن مــن التواصــل مــن املحامــي ومــع أهلــه، إعــادة األثــاث واملتعلقــات والتحقيــق يف خلــع أبــواب بيــت أثنــاء 

غيــاب أصحابــه، التلفــظ بألفــاظ نابيــة وشــتائم ضــد مواطــن، التحقيــق يف االعتــداء عــىل املشــاركني يف وقفــة ســلمية، واملطالبــة بــرصف 

املســتحقات الخاصــة ألحــد املواطنــني.

يتعــاون ديــوان املظــامل يف جهــاز الرشطــة بشــكل خــاص، وجهــاز الرشطــة بشــكل عــام مــع شــكاوى الهيئــة ويوليهــا اهتاممــاً كبــرياً، 

ــارات  ــك يســهل جهــاز الرشطــة زي ــل. كذل ــة املتعلقــة مبراكــز اإلصــالح والتأهي إضافــة إىل رسعــة اســتجابة الرشطــة للمتابعــات امليداني

الهيئــة العاديــة واالســتثنائية ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل والنظــارات.

مــن ضمــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا عــىل ســبيل املثــال يف العــام 2020 إلــزام أحــد افــراد الرشطــة بالتعهــد بعــدم التعــرض 

للمشــتكية أو التدخــل يف أي شــكوى تتقــدم بهــا ضــد طليقهــا، كذلــك تــم توجيــه العقوبــات الالزمــة بحــق الضبــاط والعنــارص الذيــن 

كانــوا يتواجــدون وقــت االعتــداء عــىل املواطنــني، وأيضــا متــت مراجعــة إجــراءات التوقيــف التــي تتــم يف النظــارات وتحســني الخدمــات 

ــب املفتــش العــام للبحــث يف ســري إجــراءات  ــة بعــض الشــكاوى إىل مكت ــا. ومــن اإلجــراءات أيضــا إحال املقدمــة للموقوفــني يف داخله

الشــكوى، كــام تــم التعــاون مــع الهيئــة يف التحقيــق يف حــاالت الوفــاة داخــل مــكان االحتجــاز.

1.10 جهاز االستخبارات العسكرية

تلقــت الهيئــة )31( شــكوى عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية، تــم إغــالق )13( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو 

التــايل: )9( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)3( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة. وشــكوى واحــدة مل تحــَظ 

باملتابعــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للجهــاز )11( رســالة أصليــة، ورســالة واحــدة تذكرييــة، يف حــني تلقــت )13( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية حــول معرفــة اإلجــراءات التــي اتخــذت يف شــكوى مواطــن 

بعــد تحطيــم مركبتــه الخاصــة والقانونيــة بالخطــأ، التحقيــق يف ظــروف التعذيــب وســوء املعاملــة التــي تعــرض لهــا مواطــن ومحاســبة 

األشــخاص املســؤولني عــن الحادثــة، التوقــف عــن مالحقــة مواطــن عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري بشــكل تعســفي وألنــه ال يحمــل 

أي صفــة عســكرية ومحاســبة األشــخاص الذيــن شــتموه بألفــاظ نابيــة وإعــادة هاتفــه النقــال إليــه، اإلفــراج عــن شــقيق مواطنــة ألنــه 

موقــوف بتهمــة كيديــة ولحــني ذلــك إعادتــه إىل مــكان قريــب مــن ســكناه ليتمكــن ذووه مــن زيارتــه واالطمئنــان عليــه، التحقيــق يف 

حادثــة االعتــداء عــىل مواطــن ومحاســبة املتهمــني بذلــك، وبيــان أســباب وقــف راتــب مواطــن.

يتابــع جهــاز االســتخبارات العســكرية شــكاوى الهيئــة بصــورة جديــة ويســهل لطواقمهــا عمليــة الزيــارات العاديــة واالســتثنائية، ويرد 

عــىل كافــة مخاطبــات الهيئــة، إضافــة إىل معالجــة ميدانيــة للعديــد مــن الشــكاوى، وبخاصــة التــي تتعلــق بظــروف االحتجــاز التابعــة 
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1.11 جهاز األمن الوقايئ

تلقــت الهيئــة )163( شــكوى عــىل جهــاز األمــن الوقــايئ، تــم إغــالق )85( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 

)65( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)14( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، وشــكوى واحــدة دون تعــاون. 

و)5( شــكاوى عــدم متابعــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للجهــاز )29( رســالة أصليــة، و)14( رســالة تذكرييــة، يف حــني تلقــت )12( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز األمــن الوقــايئ حــول التحقيــق يف ظــروف ســوء املعاملــة والتعذيــب التــي تعــرض 

ــه  ــداء علي ــه، التحقيــق يف ظــروف توقيــف مواطــن واالعت لهــا مواطــن ومحاســبة املســؤولني عــن الحــادث وإعــادة هاتفــه النقــال إلي

أمــام طفلــه وعــدم الســامح لــه بإيصالــه إىل البيــت قبــل توقيفــه ومحاســبة األشــخاص املســؤولني عــن ذلــك وقيامهــم بتفتيــش مركبتــه 

الخاصــة دون إذن رســمي والعبــث مبحتوياتهــا والتوقــف عــن مالحقتــه بســبب نشــاطه عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي، التوقــف عــن 

ــة  االســتمرار يف مداهمــة منــزل مواطــن وتوقيفــه عــىل نفــس التهمــة، التوقــف عــن مالحقــة مواطــن واســتدعائه املتكــرر عــىل خلفي

حريــة الــرأي والتعبــري، املامطلــة يف حصــول مواطــن عــىل شــهادة حســن ســرية وســلوك، إعــادة املصــادرات ملواطــن حيــث تــم مصادرتهــا 

منــذ فــرتة طويلــة دون تحريــر محــر ضبــط فيهــا، اإلفــراج عــن مواطــن كونــه موقوفــاً عــىل تهمــة كيديــة، محاســبة عــىل رضب أحــد 

املواطنــني وإهاملــه طبيــاً رغــم توصيــة الطبيــب مبعالجتــه، التحقيــق يف شــبح وإســاءة معاملــة مواطــن، إعــادة الجهــاز املحمــول الخــاص 

بأحــد املواطنــني، تنفيــذ قــرار املحكمــة القــايض باإلفــراج عــن مواطــن، إخــالء ســبيل مواطــن لعــدم قانونيــة توقيفــه عــىل ذمــة املحافــظ 

واحتجــازه دون ســبب، تقديــم الرعايــة الطبيــة الالزمــة ملواطــن، الســامح بزيــارة مواطــن مــن قبــل عائلتــه، الســامح ملواطــن بالســفر 

علــامً بأنــه طالــب دكتــوراه يف جمهوريــة مــرص العربيــة. يســهل الجهــاز عمليــات الزيــارة ألماكــن االحتجــاز، ســواًء الزيــارات املنتظمــة 

العاديــة أو االســتثنائية.

عــىل الرغــم مــن الــردود عــىل مخاطبــات الهيئــة إال أن تــك الــردود ال تــزال تتصــف بالنمطيــة، وهنــاك توجــه عــام إلنــكار كافــة 

ــة، وال يتــم إطــالع الهيئــة عــىل نتائــج التحقيــق إذا مــا متــت، إضافــة إىل أنــه ال توجــد أيــة معايــري  ادعــاءات التعذيــب وســوء املعامل

محــددة إلعــادة املضبوطــات، ســواًء املاليــة أو العينيــة، والتــي تتــم دون قــرار قضــايئ.

1.12 جهاز املخابرات العامة

تلقــت الهيئــة )100( شــكوى عــىل جهــاز املخابــرات العامــة، تــم إغــالق )45( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو 

التــايل: )36( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)6( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)2( شــكوى دون تعــاون، 

وشــكوى واحــدة عــدم متابعــة. بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للجهــاز )41( رســالة أصليــة، و)14( رســالة تذكرييــة يف حــني تلقــت )27( رداً.

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز املخابــرات العامــة حــول التحقيــق يف ظــروف ســوء املعاملــة والتعذيــب التــي تعــرض 

ــة، عــدم املعارضــة يف حصــول مواطــن عــىل شــهادة حســن الســرية والســلوك، الضغــط  ــا مواطــن ومحاســبة املســؤولني عــن الحادث له

عــىل مواطــن واســتدعائه إلجبــاره عــىل التنــازل عــن الدعــوى، مطالبــة بنقــل مواطــن إىل ســجن قريــب مــن مــكان ســكناه، التحقيــق يف 

ظــروف االعتــداء عــىل محــل مواطــن وكــرس البــاب وتركــه مفتوحــاً، إخــالء ســبيل مواطــن والتحقيــق يف ظــروف اعتقالــه وشــبحه ورضبــه، 

املطالبــة بتطبيــق قــرارات القضــاء باإلفــراج عــن مواطــن، التحقيــق يف ظــروف إتــالف محتويــات منــزل مواطــن دون ســبب، الســامح 

بزيــارة مواطــن مــن قبــل األهــل، التحقيــق يف احتجــاز مواطــن يف ظــروف قاســية والإنســانية، وإعــادة وثيقــة الســفر ملواطــن ومعرفــة 

أســباب منعــه مــن الســفر.  

عــىل الرغــم مــن الــردود عــىل مخاطبــات الهيئــة إال أن تــك الــردود ال تــزال تتصــف بالنمطيــة، وهنــاك توجــه عــام إلنــكار كافــة 

ــة، وال يتــم إطــالع الهيئــة عــىل نتائــج التحقيــق إذا مــا متــت، إضافــة إىل أنــه ال توجــد أيــة معايــري  ادعــاءات التعذيــب وســوء املعامل

محــددة إلعــادة املضبوطــات، ســواًء املاليــة أو العينيــة، والتــي تتــم دون قــرار قضــايئ. يُســهِّل الجهــاز عمليــات الزيــارة ألماكــن االحتجــاز 

ســواًء الزيــارات املنتظمــة العاديــة أو االســتثنائية.
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2.  تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى 
في قطاع غزة

2.1 جهاز الرشطة

تلقــت الهيئــة )204( شــكاوى عــىل جهــاز الرشطــة، تــم إغــالق )144( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )76( 

شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)61( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)7( شــكاوى دون تعــاون. بلــغ عــدد 

مخاطبــات الهيئــة )56( رســالة أصليــة، و)115( رســالة تذكرييــة، و)10( رســائل مركزيــة.  تلقــت الهيئــة )154( رداً مكتوبــاً

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل جهــاز الرشطــة ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق، وتحديــداً تجــاه 

املباحــث العامــة ومكافحــة املخــدرات، اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة باالحتجــاز التعســفي واالعتقــال دون إبــراز مذكــرة قانونيــة وفقــاً 

ألحــكام القانــون. وورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول تحســني ظــروف االحتجــاز، وبخاصــة ظــروف التهويــة والعنايــة الطبيــة داخــل 

مراكــز التوقيــف واالكتظــاظ ومــكان االحتجــاز. كــام تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل 

صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيــس بــوك(. كــام تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بفــض تجمعــات ســلمية ومنــع عــدد 

مــن التجمعــات الســلمية يف أماكــن مغلقــة واألماكــن العامــة دون الحصــول عــىل إذن مســبق بهــا، إضافــة إىل الشــكاوى الخاصــة بــأداء 

الرشطــة خــالل جائحــة كورونــا حــول التعامــل مــع املواطنــني وإدارة أماكــن الحجــر. ولوحــظ انخفــاض يف عــدد الشــكاوى الــواردة تجــاه 

جهــاز الرشطــة يف قطــاع غــزة مقارنــة بالعــام املــايض نتيجــة وقــف الزيــارات للنظــارات وحالــة الطــوارئ. يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة 

طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة للنظــارات، ويف الزيــارات االســتثنائية.

لوحــظ إلتــزام جهــاز الرشطــة بتقديــم الــردود عــىل شــكاوى الهيئــة ســواًء كانــت مكتوبــة أو شــفوية. وتلقــت الهيئــة ردوداً خاصــة 

يف شــكاوى االدعــاء بالتعذيــب، وملســت الهيئــة تطــوراً آخــر خــالل هــذا العــام مــن جانــب حصولهــا عــىل ردود جــاءت مكتوبــة بنســبة 

كبــرية مقارنــة بعــدد املراســالت، وتحديــداً يف شــكاوى التعذيــب، وتضمنــت بعــض هــذه الــردود اعرتافــاً بالشــكوى إمــا )بإصــدار تعليــامت 

مبنــع التعذيــب، أو مســاءلة مســؤول التحقيــق أو ضابــط التحقيــق(. ولكــن عــىل الرغــم مــن بعــض الــردود عــىل شــكاوى الهيئــة والتــي 

ــة لدرجــة  ــاءات بصــورة مطلق ــر االدع ــا ينك ــرياً منه ــزًء كب ــوام الســابقة، إال أن ج ــة باألع ــة مقارن ــة وبنســبة عالي ــا إيجابي ــف بأنه تصن

النمطيــة. أمــا بالنســبة للشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــىل تحســني ظــروف االحتجــاز والعنايــة الطبيــة فإنــه يتــم التعامــل معهــا بجديــة 

قــدر اإلمــكان، ووفــق املــوارد املتاحــة.

كــام لوحــظ زيــادة يف مســتوى التعــاون بــني الهيئــة وجهــاز الرشطــة مــن خــالل االتصــال املبــارش مــع مكتــب مفتــش عــام الرشطــة 

وديــوان املظــامل يف مكتــب مديــر عــام الرشطــة يف قطــاع غــزة، ســواًء يف ظــروف النظــارات، أو التحقيــق يف الشــكاوى املرَســلة. 

2.2 جهاز األمن الداخيل

تلقــت الهيئــة )96( شــكوى عــىل جهــاز األمــن الداخــيل، وتــم إغــالق )67( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 

)20( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)44( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)3( شــكاوى دون تعــاون. بلــغ 

عــدد مخاطبــات الهيئــة )52( رســالة أصليــة، و)30( رســالة تذكرييــة، ورســالتني مركزيتــني، يف حــني مل تتلــق الهيئــة أي رٍد مكتــوب.

تركــزت غالبيــة الشــكاوى الــواردة عــىل جهــاز األمــن الداخــيل حــول اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة باالحتجــاز 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 والتــي ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز التعســفي. كــام تلقــت 

الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي )الفيــس بــوك( وشــكوى حــول 

املنــع مــن الســفر. كذلــك تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة وضبــط ومصــادرة األمــوال واألجهــزة 

اإللكرتونيــة، ســواًء كانــت كامــريات أو أجهــزة حاســوب أو فالشــات وتــم إعــادة تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــني بعــد اإلفــراج 
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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، والخاصــة. يقــوم 

الجهــاز بالــرد عــىل الهيئــة شــفهياً، وغالبيتهــا تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة. 

2.3 مراكز التأهيل واإلصاح

ــة )62( شــكوى عــىل مراكــز التأهيــل واإلصــالح، تــم إغــالق )57( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو  تلقــت الهيئ

التــايل: )47( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)8( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)2( شــكوى دون تعــاون.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة )3( رســائل أصليــة، و)4( رســائل مركزيــة، وتلقــت الهيئــة )4( ردود مكتوبــة. تركــزت غالبيــة الشــكاوى 

ــي  ــع الصح ــق بالوض ــام يتعل ــداً في ــز، وتحدي ــل املراك ــزالء داخ ــية للن ــروف املعيش ــول الظ ــالح ح ــل واإلص ــز التأهي ــىل مراك ــواردة ع ال

للموقوفــني، وهنــاك بعــض الشــكاوى املتعلقــة باالعتــداء عــىل بعــض النــزالء.

تقوم إدارة مراكز التأهيل واإلصالح بتسهيل مهمة طاقم الهيئة يف الزيارات الدورية، ويف الزيارات االستثنائية، واملفاجئة. 

ــدر  ــة ق ــا بجدي ــم التعامــل معه ــه يت ــة فإن ــة الطبي ــة بالعمــل عــىل تحســني ظــروف االحتجــاز والعناي بالنســبة للشــكاوى املتعلق

اإلمــكان ووفــق املــوارد املتاحــة. كــام تــم إجــراء تحقيــق يف الشــكاوى املتعلقــة باالعتــداء عــىل النــزالء، وتحديــداً مــا حــدث داخــل ســجن 

طيبــة حيــث تــم إجــراءات مســاءلة لطاقــم املركــز، ولكــن تلــك اإلجــراءات مل تكــن كافيــة مــن وجهــة نظــر الهيئــة.

2.4 وزارة التنمية االجتامعية

ــة، تــم إغــالق )28( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو  ــة االجتامعي ــة )62( شــكوى عــىل وزارة التنمي تلقــت الهيئ

التــايل: )15( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)2( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)11( شــكوى دون تعــاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة: )20( رسالة أصلية، و)14( رسالة تذكريية، و)5( رسائل مركزية، يف حني تلقت الهيئة )4( ردود مكتوبة.

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة التنميــة االجتامعيــة يف قطــاع غــزة حــول رصف املســتحقات واملســاعدات العينيــة والنقديــة 

لــأرس املحتاجــة، وبخاصــة تلــك املتعلقــة بحالــة الحجــر الصحــي يف قطــاع غــزة، إضافــة إىل عــدد مــن الشــكاوى واالدعــاءات التــي تتعلــق 

باألطفــال يف نــزاع مــع القانــون املتعلقــة مبؤسســة الربيــع، والحــق بالحصــول عــىل الضــامن االجتامعــي، إضافــة إىل املطالبــة بتوفــري أدوات 

طبيــة للمســاعدة يف الحركــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، واعتــامد حــاالت اجتامعيــة.

تعمـل الـوزارة وفـق نظـام محوسـب وضمن معادلـة يتم التعامـل معها بحياديـة دون تدخل رغم أنـه يف بعض الحـاالت تُْخِرُج بعض 

املسـتفيدين ألسـباب تتعلـق باملعلومـات املقدمـة مـن قبـل صاحـب الشـأن. وبصـورة عامة تتلقـى الهيئـة حلوالً مرضيـة من قبل الـوزارة، 

وهنـاك متابعـة ميدانيـة مبـارشة مـن قبـل طاقـم الهيئـة فقـد شـكلت املتابعـة والحلـول امليدانيـة الجـزء األكـرب مـن ردود وزارة التنميـة 

االجتامعيـة، كان أبرزهـا إعـادة رصف مسـاعدات نقديـة لحـاالت، واتخـاذ إجـراءات خاصـة بحامية األحـداث يف مؤسسـة الربيع.

ولكــن فيــام يتعلــق باملســاعدات النقديــة فــإن محــل الشــكوى مرتبــط يف وزارة التنميــة االجتامعيــة يف رام هللا والتــي يف كثــري مــن 

األحيــان ال يتــم تلقــي ردود عــن الشــكاوى املقدمــة لهــا.

2.5 وزارة الصحة

تلقــت الهيئــة )108( شــكاوى عــىل وزارة الصحــة، تــم إغــالق )69( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )48( 

شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)10( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)11( شــكوى دون تعــاون.

بلغ مجموع مخاطبات الهيئة: )69( رسالة أصلية، و)7( رسائل تذكريية، و)3( رسائل مركزية، وتلقت الهيئة )11( رداً مكتوباً.
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تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة حــول توفــري املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة، إضافــة إىل شــكاوى 

ــال، أو  ــاة، منهــم عــدد مــن األطف ــا حــاالت وف ــج عــن بعضه ــي نت ــا، والت ــي واملســؤولية عنه ــة واإلهــامل الطب خاصــة باألخطــاء الطبي

التســبب يف إعاقــة دامئــة، إضافــة إىل الخدمــات املرتبطــة بحالــة جائحــة كورونــا مــن خــالل الفحــص الطبــي، أو النقــل إىل املستشــفى أو 

أماكــن الحجــر الصحــي.

ــق  ــام يتعل ــرياً في ــاً كب ــرت تجاوب ــزة، فأظه ــاع غ ــة يف قط ــوزارة الصح ــا ل ــت به ــي تقدم ــكاوى الت ــىل الش ــة ردوداً ع ــت الهيئ تلق

بالشــكاوى املرتبطــة بجائحــة كورونــا، أمــا األمنــاط األخــرى مــن الــردود فقــد متيــزت بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، 

وتحديــدا يف الشــكاوى الخاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي وإلقــاء العــبء أحيانــا عــىل عــدم توفــر اإلمكانيــات املناســبة يف قطــاع 

غــزة فيــام يتعلــق بتوفــري املراكــز العالجيــة. وفيــام يتعلــق بالعــالج بالخــارج هنــاك اســتجابة نســبية لشــكاوى الهيئــة.  

2.6 وزارة األشغال العامة واإلسكان

تلقــت الهيئــة )15( شــكوى عــىل وزارة األشــغال واإلســكان، تــم إغــالق )11( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 

)3( شــكاوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)2( شــكوى أغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)6( شــكاوى دون تعــاون. بلــغ 

عــدد مخاطبــات الهيئــة )7( رســائل أصليــة، ورســالة تذكرييــة واحــدة، )7( ردود مكتوبــة.

تركــزت الشــكاوى الــواردة عــىل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة حــول توفــري الحــق بالســكن، وتحديــداً فيــام يتعلــق 

مبلــف إعــادة اإلعــامر والتمكــني مــن توفــري مــأوى ملواطنــني. وتلقــت الهيئــة ردودا عــىل الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة األشــغال 

العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة وكان جــزء مــن هــذه الــردود مرضيــة، وبنتيجــة مرضيــة أيضــا.
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المالحق





المالحق

1. تصنيفات الشكاوى
تلقــت الهيئــة )2050( شــكوى، يف حــني تلقــت )2815( شــكوى خــالل العــام 2019 تتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان، واالعتــداء 

عــىل حرياتــه العامــة، ســواًء أكانــت مــن األجهــزة املدنيــة، أم األمنيــة التابعــة لدولــة فلســطني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

الرسم البياين رقم )1(

كان الفارق بالنقصان يف الشكاوى بني العام 2020 والعام 2019 ما يعادل )765( شكوى، ويعود السبب يف ذلك النقصان إىل جائحة 

كورونا التي أعاقت عمل الهيئة، وأعاقت وصول املشتكني ملكاتبها بسبب منع الحركة أو الحد منها.

بلغ عدد انتهاكات الحقوق املدنية والسياسية من واقع الشكاوى )2888( انتهاكاً، توزعت عىل النحو التايل: )1785( انتهاكا يف الضفة 

الغربية، و)1103( انتهاكات يف قطاع غزة. أما يف مجال انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فقد سجلت الهيئة أيضا )407( 

انتهاكات توزعت عىل النحو التايل: )186( انتهاكاً يف الضفة الغربية، و)221( انتهاكاً يف قطاع غزة. وقد تبني من خالل مراجعة الشكاوى، 

أبرز تلك  السابقة، وإن كانت بوترية متفاوتة. ومن  االنتهاكات املرصودة خالل األعوام  بقاء عدد من أمناط  التقرير،  التي يغطيها  للفرتة 

االنتهاكات خالل العام 2020 ما ييل: يف املرتبة األوىل الحق يف معاملة املحرومني من حريتهم معاملة تحرتم الكرامة بواقع )790( انتهاكاً، 

يليه انتهاك الحق يف الحرية واألمان الشخيص أو االحتجاز التعسفي بواقع )630( انتهاكا، من بينها عىل خلفية سياسية بواقع )113( انتهاكاً، 

يليه يف املرتبة الثالثة، انتهاك حق املواطن بالسالمة الجسدية من خالل االعتداء الجسدي واملعنوي بواقع )440( انتهاكاً، أما املرتبة الرابعة 

فكانت حول انتهاك الحق يف الصحة بواقع )179( انتهاكاً، ويليه انتهاك الحق نتيجة تعسف السلطة يف القيام بواجبها بواقع )147( انتهاكاً، 

ثم انتهاك الحق يف الضامن االجتامعي بواقع )142( انتهاكاً، وانتهاك الحق يف تقلد املناصب العامة بواقع )129( انتهاكاً، ثم انتهاك الحق يف 

محاكمة عادلة بواقع )122( انتهاكاً، وانتهاك الحق يف حرية الحياة الخاصة بواقع )119( انتهاكاً، وانتهاك الحق يف حرية الرأي والتعبري بواقع 

)115( انتهاكاً، وانتهاك الحق يف التقايض بواقع )104( انتهاكات.
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 ال=mاوå  اتت6M#ف. 1

 Qةتلقë#2050( اله Ü<Fش (، ) Qتلق C#خالل العام 2815في ح Ü<Fان$هاكات حق>ق  2019) شG Ñت$عل

C أم األم-#ة ال$اGعة ل6ولة فل^X# ،أكانQ مC األجهkة ال64ن#ة ، واالع$6اء على ح*Lاته العامة، س>اءً اإلن^ان

 في الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة. 

 Tاني رق#Mال T1(ال*س(. 

 

) شÜ<F، وLع>د ال^üM 765ما iعادل ( 2019والعام  2020كان الفارق Gال-ق3ان في الF8اوÜ ب#C العام 

üM^G م-ع  اهوص>ل الC#í$84 لF4اتMعاقQ أ و  ،اله#ëةع4ل عاقQ أ جائPة J>رونا ال$ي لى إفي ذلú ال-ق3ان 

 ال6P م-ها.و أالJ*Pة 

، ت>زعQ على ال-P> ال$الي: اً ) ان$هاك2888مC واقع الF8اوÜ ( الPق>ق ال64ن#ة وال^#اس#ة بلغ ع6د ان$هاكات

في مRال ان$هاكات الPق>ق ما أغkة. في قXاع  ات) ان$هاك1103في الqفة الغ*Ä#ة، و( ا) ان$هاك1785(

 QلRقاف#ة فق6 سìة واالج$4اع#ة والiةاالق$3ادë#ا أ الهqi)407ال$الي:  ات) ان$هاك <P-على ال Qت>زع

في قXاع غkة. وق6 تC#M مC خالل م*اجعة الF8اوÜ،  اً ) ان$هاك221في الqفة الغ*Ä#ة، و( اً ) ان$هاك186(

∑ن JانQ و  ،د مC أن4اô االن$هاكات ال4*ص>دة خالل األع>ام ال^اGقةللف$*ة ال$ي iغX#ها ال$ق*G ،*Lقاء ع6
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1.1.   توزيع الشكاوى يف الضفة الغربية وقطاع غزة

الرسم البياين رقم )2(

1.2 تصنيف الشكاوى حسب كيفية ورودها للهيئة وتوزيعها الجغرايف

تنوعــت طــرق تقديــم الشــكاوى لــدى الهيئــة، لتشــمل تقدميهــا بصــورة مبــارشة مــن خــالل حضــور األشــخاص إىل أحــد مكاتــب 

الهيئــة، وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة مبــارشة للمكاتــب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر )368( 

ــغ عددهــا )2050( شــكوى. وقــد يتــم تلقــي الشــكاوى مــن خــالل الباحثــني امليدانيــني  شــكوى مــن املجمــوع الــكيل للشــكاوى والبال

يف الهيئــة املتواجديــن يف مختلــف املحافظــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك بزيــارة الشــخص يف مــكان ســكناه أو عملــه إذا 

تعــذر حضــوره إىل مكاتــب الهيئــة، وهــو مــا ينطبــق أيضــا عــىل املوقوفــني أو املحتجزيــن يف الســجون ومراكــز التوقيــف، وقــد بلــغ عــدد 

الشــكاوى الــواردة بهــذه الطريقــة )1682( شــكوى مــن العــدد الــكيل للشــكاوى املشــار إليــه أعــاله. 

الرسم البياين رقم  )3(
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ما یلي: في ال4*تMة األولى الÑP في معاملة  2020ب>ت#*ة م$فاوتة. ومC أب*ز تلú االن$هاكات خالل العام 

 یل#ه ان$هاك الÑP في الL*Pة واألمان ًا،) ان$هاك790الP4*وم#C مC ح*L$هT معاملة تP$*م الí*امة ب>اقع (

 ًا،) ان$هاك113، مC ب#-ها على خلف#ة س#اس#ة ب>اقع (ا) ان$هاك630ال3d8ي أو االح$Rاز ال$ع^في ب>اقع (

یل#ه في ال4*تMة الìالìة، ان$هاك حÑ ال4>اG C1ال^المة الi6^Rة مC خالل االع$6اء الR^26 وال4ع->2 ب>اقع 

وLل#ه ان$هاك  ًا،) ان$هاك179الP3ة ب>اقع ( ، أما ال4*تMة ال*اGعة فíانQ ح>ل ان$هاك الÑP فياً ) ان$هاك440(

، ثT ان$هاك الÑP في ال4qان االج$4اعي اً ) ان$هاك147الÑP ن$#Rة تع^ف ال^لXة في الق#ام ب>اجMها ب>اقع (

ثT ان$هاك الÑP في  ًا،) ان$هاك129ان$هاك الÑP في تقل6 ال4-اصü العامة ب>اقع (و  ًا،) ان$هاك142ب>اقع (

وان$هاك  ًا،) ان$هاك119وان$هاك الÑP في ح*Lة الP#اة الdاصة ب>اقع ( ًا،) ان$هاك122( مPاك4ة عادلة ب>اقع

 .ات) ان$هاك104وان$هاك الÑP في ال$قاضي ب>اقع ( ،اً ) ان$هاك115الÑP في ح*Lة ال*أ2 وال$عM#* ب>اقع (
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L*ها ال$ق#Xغi الغ368* (ال$يMوال ÜاوF8لي للí4>ع الR4ال Cم Ü<F2050( ع6دها ) ش T$وق6 ی .Ü<Fش (

لغ*Ä#ة ال4$>اج6یC في مd$لف الP4اف¢ات في الqفة ا اله#ëةتلقي الF8اوÜ مC خالل الMاحC#ì ال4#6ان##C في 

ه> ما ، و له#ëةامFاتü ى لإوقXاع غkة، وذلú بLkارة الÆd8 في مFان سF-اه أو ع4له إذا تعòر حq>ره 

ی-ÑMX أqiا على ال4>ق>ف#C أو الCLkR$P4 في ال^R>ن وم*اكk ال$>ق#ف، وق6 بلغ ع6د الF8اوÜ ال>اردة بهòه 

 ) شÜ<F مC الع6د الíلي للF8اوÜ ال84ار إل#ه أعاله. 1682الL*Xقة (

 Tاني رق#Mال T3( ال*س( 

 

 ت6M#ف ال=mاوå ح%ô الIهات العامة الG=:≤ى عل#ها 1.3

مC: مü$F ال*ئاسة، الRهات ال>زارLة وت48ل (مRلA ال>زراء  تTq الRهات ال64ن#ة Jالً  #ة:الIهات الyGنأ. 

 l#ح Cع ل>زارة مM$م#ة ال ت<Fل دائ*ة حJ ة، وت48لLس^ات العامة غ#* ال>زارt4لفة)، وال$d4وال>زارات ال

اGة العامة)، على وال-#اإلش*اف وال*قاGة وال4^اءلة، والRهات القqائ#ة وال$ي ب6ورها ت48ل (مRلA القqاء األ

وÜ في الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة، وتق6ر ن^Mة ا) ش904Fبلغ ع6د الF8اوÜ ال64ن#ة ( .واله#ëات الP4ل#ة

 Cال64ن#ة م ÜاوF8ج4الي إال) ÜاوF844ع6د ال%(، ال64ن#ة ÜاوF8ان ع6د الJ C#في ح )1025 Ü<Fش ( 

بـ  2019ع6د الF8اوÜ للعام ج4الي إ-^Mة مC في الqفة الغ*Ä#ة وقXاع غkة، وتق6ر ال 2019خالل العام 

مقارنة مع الع6د اإلج4الي  i .(2020¢ه* م4ا سÑM ارتفاع ع6د الF8اوÜ ال64ن#ة ون^M$ها خالل العام 36%(

 Cال64ن#ة، وال$ي م ÜاوF8ة الM^ن Qاألم-#ة، ورفع ÜاوF8ع6د ال Qرونا، ال$ي قلل<J ةPجائ üM^G ÜاوF8لل

Pة وال#P3ق>ق الP4ان االج$4اعي. ب#-ها الqفي الع4ل وال Ñ 
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1.3 تصنيف الشكاوى حسب الجهات العامة املشتىك عليها

ــوزارات  ــوزراء وال ــس ال ــة وتشــمل )مجل ــات الوزاري ــب الرئاســة، الجه ــن: مكت ــة كالً م ــات املدني ــة: تضــم الجه ــات املدني أ. الجه

ــة واملســاءلة،  ــث اإلرشاف والرقاب ــوزارة مــن حي ــع ل ــة ال تتب ــرة حكومي ــة، وتشــمل كل دائ املختلفــة(، واملؤسســات العامــة غــري الوزاري

والجهــات القضائيــة والتــي بدورهــا تشــمل )مجلــس القضــاء األعــىل والنيابــة العامــة(، والهيئــات املحليــة. بلــغ عــدد الشــكاوى املدنيــة 

)904( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــدر نســبة الشــكاوى املدنيــة مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى )44%(، يف حــني كان عــدد 

الشــكاوى املدنيــة )1025( شــكوى خــالل العــام 2019 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــدر النســبة مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى للعــام 

2019 بـــ )36%(. يظهــر مــام ســبق ارتفــاع عــدد الشــكاوى املدنيــة ونســبتها خــالل العــام 2020 مقارنــة مــع العــدد اإلجــاميل للشــكاوى 

بســبب جائحــة كورونــا، التــي قللــت عــدد الشــكاوى األمنيــة، ورفعــت نســبة الشــكاوى املدنيــة، والتــي مــن بينهــا الحقــوق الصحيــة 

والحــق يف العمــل والضــامن االجتامعــي. 

ب. الجهــات األمنيــة: وتضــم األجهــزة األمنيــة العاملــة يف فلســطني وتشــمل: الرشطــة املدنيــة، والتــي تحــوي عــدداً مــن التقســيامت 

بــني املباحــث العامــة، املباحــث الجنائيــة واإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، واألجهــزة األمنيــة األخــرى كجهــاز املخابــرات العامــة، 

واألمــن الوقــايئ، واالســتخبارات العســكرية، والخدمــات الطبيــة العســكرية، واألمــن الوطنــي، والقــوة األمنيــة املشــرتكة، وقــوات حــرس 

الرئاســة، وهيئــة التنظيــم واإلدارة، والنيابــة العســكرية. ويف قطــاع غــزة هنــاك قــوات األمــن الداخــيل والرشطــة وجهــاز املخابــرات العامــة. 

وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى األمنيــة التــي تلقتهــا الهيئــة )1146( شــكوى خــالل العــام 2020، وكانــت نســبة الشــكاوى األمنيــة مــن إجــاميل 

عــدد الشــكاوى )56%( أمــا خــالل العــام 2019 فقــد كان عــدد الشــكاوى األمنيــة مــن اجــاميل عــدد الشــكاوى )1790( شــكوى، وبلغــت 

نســبة الشــكاوى األمنيــة مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى املشــار اليهــا ســابقاً )%64(. 

مــام ســبق يظهــر وجــود تراجــع يف عــدد ونســبة الشــكاوى األمنيــة لصالــح الشــكاوى املدنيــة يف العــام 2020، وكان ســبب الرتاجــع 

هــو جائحــة كورونــا، وإعاقــة عمــل الهيئــة خــالل تلــك الفــرتة، وقيامهــا بدورهــا يف الرقابــة عــىل أماكــن االحتجــاز التــي تتلقــى عــدداً ال 

بــأس بــه مــن الشــكاوى مــن خــالل الزيــارات التــي تنفذهــا طواقــم الهيئــة ألماكــن االحتجــاز.

الرسم البياين رقم )4(
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 اً وتTq األجهkة األم-#ة العاملة في فل^C#X وت48ل: ال8*1ة ال64ن#ة، وال$ي تP>2 ع6د الIهات األم6#ة:ب. 

األجهkة و  ،مC ال$ق^#4ات ب#C الM4احl العامة، الM4احl الR-ائ#ة واإلدارة العامة ل4*اكk اإلصالح وال$أه#ل

*ات العامة، واألمC ال>قائي، واالس$Mdارات الع^L*Fة، وال6dمات الMX#ة األم-#ة األخ*RJ Üهاز الd4اب

والق>ة األم-#ة الJ*$84ة، وق>ات ح*س ال*ئاسة، وه#ëة ال$-¢#T واإلدارة، وال-#اGة  ،الع^L*Fة، واألمC ال>1-ي

 ع6دالع^L*Fة. وفي قXاع غkة ه-اك ق>ات األمC ال6اخلي وال8*1ة وجهاز الd4اب*ات العامة. وق6 بلغ 

وJانQ ن^Mة الF8اوÜ األم-#ة مC  ،2020) شÜ<F خالل العام 1146الF8اوÜ األم-#ة ال$ي تلق$ها اله#ëة (

فقJ 6ان ع6د الF8اوÜ األم-#ة مC اج4الي ع6د  2019) أما خالل العام %56ع6د الF8اوÜ (ج4الي إ

) ÜاوF81790ال Ü<Fو  ،) شQلغÄ  Cاألم-#ة م ÜاوF8ة الM^اج4الي إن ÜاوF8قاً  ال84ار ال#هع6د الGسا 

)64% .( 

، 2020في العام  في ع6د ون^Mة الF8اوÜ األم-#ة ل3الح الF8اوÜ ال64ن#ةوج>د ت*اجع م4ا سi ÑM¢ه* 

ى خالل تلú الف$*ة، وق#امها ب6ورها في ال*قاGة عل اله#Vةع4ل عاقة ∑ و وJان سüM ال$*اجع ه> جائPة J>رونا، 

 له#Vةا1>اقT ه مC الF8اوÜ مC خالل الLkارات ال$ي ت-فòها ال Gأس G اً أماكC االح$Rاز ال$ي ت$لقى ع6د

 ألماكC االح$Rاز.

) Tاني رق#Mال T4ال*س( 

 

 

 

 

 

 نسبة الشكاوى
األمنیة خالل 

2020عام 
56%

یة نسبة الشكاوى المدن
 …2020خالل عام 
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2. االنتهاكات من واقع الشكاوى التي تلقتها الهيئة

2.1  أبرز أمناط االنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للهيئة 

ــا  ــاك ارتفاع ــدالت كل انته ــة مع ــة، ومقارن ــا الهيئ ــي تلقته ــاراً الت ــع انتش ــاكات األوس ــؤرش لالنته ــع م ــيم بوض ــذا التقس ــهم ه يس

وهبوطــاً، مــع العــام الســابق، وبالتــايل الوصــول إىل نتائــج يف االنتهــاكات املســتمرة واملتصاعــدة، وتلــك التــي تخــف حدتهــا وفقــا للعوامــل 

واملامرســات والبيئــة املؤثــرة. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن عــدد االنتهــاكات دامئــاً يفــوق عــدد الشــكاوى املســجلة، وهــذا األمــر راجــع إىل 

أن الشــكوى الواحــدة قــد تحتــوي يف غالــب األحيــان عــىل عــدد مــن االنتهــاكات. 

جــدول رقــم )1(: االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا مــن قبــل الشــكاوى الــواردة للهيئــة ومعدالتهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

خــال العــام 2020 وأيضــاً مقارنــة مــع العــام 2019

2019 2020 االنتهاك

1982 790 الحق يف سالمة اإلجراءات القانونية، ويشمل االعتقال التعسفي والسيايس

739 440 حق املواطن يف السالمة الجسدية

175 129 الحق يف املشاركة بتقلد الوظائف العامة وحقوق شاغليها، ويشمل التنافس والفصل بسبب السالمة األمنية

81 196 حقوق األطفال/ املراهقني وحاميتهم من االستغالل االجتامعي واالقتصادي واإليذاء.. الخ 

108 36 التقاعس عن القيام بواجب قانوين 

132 147 التعسف يف استعامل السلطة

158 122 الحق يف التقايض

111 142 الحق يف الضامن االجتامعي 

63 97 عدم احرتام أحكام القضاء

68 179 الحق بالصحة

28 135 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                         

68 34 الحق يف امللكية 

61 43 عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقاً للقانون

20 41 الحق يف التجمع السلمي

83 115 حرية التعبري عن الرأي، وحرية اإلعالم والوصول للمعلومات

3877 2646 املجموع

2.2  الجهات التي وردت عليها الشكاوى

اســتمرت الهيئــة بتلقــي الشــكاوى عــىل األجهــزة األمنيــة واملؤسســات املدنيــة ومتابعتهــا ميدانيــاً ومــن خــالل املخاطبــات املكتوبــة، 

وتلقــت الهيئــة ردوداً عــىل غالبيــة تلــك الشــكاوى مــع فــارق يف الــردود مــن حيــث الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة، أو عــدم الوصــول إىل 

حلــول إيجابيــة، فالــردود الــواردة مــن األجهــزة األمنيــة ال زالــت متتــاز بالنمطيــة وعــدم اإلقــرار بوقــوع االنتهــاكات، وإنــكار االدعــاءات 

التــي يتقــدم بهــا املواطنــون، إضافــة إىل غيــاب املســاءلة واملحاســبة. يف حــني امتــازت ردود بعــض الجهــات الرســمية، بالوصــول إىل حلــول 

مقنعــة يف غالبيــة الشــكاوى. وفيــام يــيل أبــرز الجهــات التــي وردت عليهــا الشــكاوى وطبيعــة االنتهــاكات الــواردة عليهــا.
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جــدول رقــم )2(: مقارنــة بــني األعــوام 2020، 2019، 2018 حــول عــدد الشــكاوى التــي ســجلت عــى الجهــات األمنيــة واملدنيــة 

يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الجهة التي وردت عليها الشكوى
2020

ضفة

2020

غزة

2019

ضفة

2019

غزة

2018

ضفة

2018

غزة

-197-259-162األمن الوقايئ

72-117-96-األمن الداخيل قطاع غزة

7-1---قوى األمن الداخيل قطاع غزة

571-53-31االستخبارات العسكرية

100141321363املخابرات العامة

الرشطة املدنية )رشطة، مباحث جنائية، مباحث 

عامة، مكافحة مخدرات(
427-442463367531

466259129140128رشطة )اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل(

402322792وزارة الرتبية والتعليم العايل

8152803811120وزارة الداخلية

506267567562وزارة التنمية االجتامعية

12910852215515وزارة الصحة

22412701421وزارة املالية

215171121وزارة الحكم املحيل

20-6-3وزارة النقل واملواصالت

219260هيئة شؤون األرسى واملحررين

3114161وزارة الزراعة

2213338364النيابة العامة

135343ديوان املوظفني العام

50-5-3مجلس الوزراء

427667475مجلس القضاء األعىل

3130-1وزارة األوقاف

92101-4هيئة التقاعد العام

24712370-63املحافظات

246364332املجالس البلدية والقروية

00---1مكتب الرئيس

4-15-15-الرشطة العسكرية

125846716379741632883املجموع

يظهــر مــن الجــدول الســابق، أن هنــاك عــدداً مــن الجهــات قلـّـت عــدد الشــكاوى املقدمــة ضدهــا، ســواًء يف الضفــة الغربيــة أو يف 

قطــاع غــزة، وهنــاك جهــات أخــرى زادت أعــداد الشــكاوى عــام كانــت عليــه خــالل العــام الســابق، فقــد زادت بشــكل ملحــوظ عــدد 

الشــكاوى املســجلة ضــد املحافظــات يف الضفــة الغربيــة، بســبب زيــادة حــاالت التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــني، كذلــك لوحــظ ارتفــاع 

عــدد الشــكاوى التــي ســجلت ضــد الرشطــة العســكرية يف غــزة مقارنــة مــع العــام الســابق.
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2.3 املخاطبات الخطية )املكاتبات(

تعتــرب املكاتبــات أو املخاطبــات املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل متابعــات الشــكاوى الفرديــة، وهــذه املكاتبــات يف األصــل تعكــس مــا 

ورد يف إفــادة املواطــن مــن مطالبــات وفقــاً للقانــون األســايس والقوانــني املحليــة واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان. ويف هــذا اإلطــار 

توجــه الهيئــة مخاطبــات أصليــة، وتنتظــر مــدة )15( يومــاً للــرد عليهــا، وبعــد انقضــاء املــدة املذكــورة تقــوم الهيئــة باملخاطبــة بالرســائل 

ــارب  ــا يق ــام 2019 م ــام 2020 يف حــني أرســلت يف ع ــة خــالل الع ــة مكتوب ــة )752( مخاطب ــت الهيئ ــة، ويف هــذا الصــدد وّجه التذكريي

)1260( مخاطبــة أصليــة وتذكرييــة. تلقــت الهيئــة )438( رداً يف العــام 2020 نتيجــة تلــك املخاطبــات، وبلــغ عددهــا )635( رداً خــالل 

العــام 2019. تراوحــت تلــك الــردود بــني الــردود اإليجابيــة والســلبية، ومــن الرســائل مــا تتعلــق باملطالبــة بوقــف االنتهــاك إذا كانــت 

هنــاك أدلــة قاطعــة عــىل وقوعــه، أو إصــالح الخطــأ وإنصــاف املشــتيك، أو التحقــق مــن االنتهــاك باالستفســار عــن صحــة ادعــاء املشــتيك.

ونشــري هنــا إىل أنــه، وعــىل الرغــم مــن الــردود الخطيــة التــي تلقتهــا الهيئــة، إال أنهــا ال زالــت تتلقــى ردوداً منطيــة وبخاصــة مــن 

قبــل األجهــزة األمنيــة التــي يف الكثــري مــن األحيــان ال تجيــب عــىل مطالبــات الهيئــة، أو تنكــر مــا ورد يف ادعــاءات املواطنــني دون اتخــاذ 

أي إجــراء للتأكــد مــن صحــة تلــك االدعــاءات. وللتغلــب عــىل ذلــك لجــأت الهيئــة إىل تضمــني املخاطبــات النصــوص القانونيــة التــي تــم 

انتهاكهــا، إال أن ذلــك مل يغــري مــن األمــر شــيئاً، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك اســتمرت الــردود النمطيــة. وباملقابــل تتحــدث بعــض األجهــزة 

األمنيــة عــن قيامهــا بالعديــد مــن اإلجــراءات االنضباطيــة يف حــال ثبــوت وقــوع تقصــري أو خلــل نتــج عنــه انتهــاك بحــق املواطنــني. وهــذا 

األمــر ليــس بالــرورة أن يتــم ابــالغ الهيئــة بــه، وفقــاً إلفــادة أحــد األجهــزة األمنيــة. 

3.  شكاوى الفئات المستضعفة خالل العام 2020 
ــت الشــكاوى  ــد كان ــال، النســاء واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، وق ــة األطف ــذا الغــرض فئ ــات املســتضعفة له تشــمل الفئ

املقدمــة منهــم عــىل النحــو التــايل:

3.1 شكاوى األطفال الواردة للهيئة 

ــواردة للهيئــة )190( شــكوى يف حــني كان عددهــا )152( شــكوى خــالل العــام 2019. وقــد كان  بلغــت عــدد شــكاوى األطفــال ال

توزيعهــا خــالل العــام 2020 عــىل النحــو التــايل: 

جدول رقم )3(

املجموعغزةضفةاألطفال

432669أطفال عن أنفسهم

5764121قدمت نيابة عنهم

10090190املجموع
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أما عن أبرز االنتهاكات الواردة يف شكاوى األطفال فقد كانت عىل النحو التايل

جدول رقم )4(

املجموع قطاع غزة الضفة الغربية االنتهاك الفرعي االنتهاك الرئييس

7 1 6 االحتجاز ىف غري األماكن املحددة قانونا

الحق يف معاملة املحرومني من 

حريتهم مبعاملة تحرتم الكرامة 

اإلنسانية

6 4 2
اإلهامل الطبي )عدم العرض عىل طبيب، عدم تلقي 

العالج املناسب وتوفري الدواء(

22 22 0 الحجر الصحي

3 1 2 املنع من استكامل التعليم أثناء االحتجاز

4 1 3 املنع من التواصل مع العامل الخارجي

19 16 3 عدم الفصل بني البالغني واألحداث

9 7 2 عدم وجود أماكن احتجاز مخصصة لأحداث

5 2 3 تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني التعسف يف استعامل السلطة

5 1 4 املسؤولية عن األخطاء الطبية

5الحق بالصحة 3 2 توافر الخدمات الطبية األساسية

29 10 19 جودة الخدمات الطبية املقدمة

4 3 1 الحقوق املالية لأشخاص ذوي اإلعاقة الحق بالضامن االجتامعي

5 1 4 إلزامية وتوفر التعليم املجاين الحق يف التعليم

13 2 11 االحتجاز التعسفي الحق يف الحرية واألمان الشخيص

2 1 1 الوفاة نتيجة اإلهامل او الخطأ الطبي الحق يف الحياة

14 4 10 االعتداء الجسدي أو املعنوي من املكلفني بإنفاذ القانون الحق يف السالمة الجسدية

7 2 5 التعذيب والتهديد من املكلفني بإنفاذ القانون الحق يف السالمة الجسدية

4 1 3 املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني بإنفاذ القانون الحق يف السالمة الجسدية

6 4 2
اإلهامل الطبي )عدم العرض عىل طبيب، عدم تلقي 

العالج املناسب وتوفري الدواء(

الحق يف معاملة املحرومني من 

حريتهم مبعاملة تحرتم الكرامة 

اإلنسانية

22 22 0 الحجر الصحي

3 1 2 املنع من استكامل التعليم أثناء االحتجاز

4 1 3 املنع من التواصل مع العامل الخارجي

19 16 3 عدم الفصل بني البالغني واألحداث

9 7 2 عدم وجود أماكن احتجاز مخصصة لأحداث

6 6 0 االحتجاز ىف غري األماكن املحددة قانونا

232 139 93 اإلجاميل 

تركــزت شــكاوى األطفــال كــام هــو واضــح يف الجــدول الســابق، حــول املواضيــع التاليــة: الحــق يف رعايــة األطفــال، الحاميــة مــن 

العنــف واإلســاءة خــارج األرسة، حاميــة األطفــال يف نــزاع مــع القانــون والتــي تشــمل توفــري ضامنــات املحاكــم العادلــة وتوفــري مراكــز 

اإليــواء والرعايــة. 
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3.2 شكاوى النساء 

ــد كان  ــام 2019. وق ــة )308( شــكوى يف حــني كان عددهــا )283( شــكوى خــالل الع ــواردة للهيئ ــاث ال بلغــت عــدد شــكاوى اإلن

ــايل: ــع الشــكاوى خــالل العــام 2020 عــىل النحــو الت توزي

جدول رقم )5(

املجموعغزةضفةإناث

107148255إناث تقدمن عن أنفسهن

223153شكاوى قدمت نيابة عنهن

129179308املجموع

أما أبرز االنتهاكات الواردة يف شكاوى اإلناث فقد كانت عىل النحو التايل:

جدول رقم )6(

املجموع قطاع غزة الضفة الغربية االنتهاك الفرعي االنتهاك الرئييس

11 4 7 تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني

التعسف يف استعامل السلطة
7 0 7

عدم اتخاذ املقتي القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو 

مدنية من مواطن

5 5 0 الحق يف الحصول عىل سكن مالئم الحق بالسكن

6 3 3 املسؤولية عن األخطاء الطبية

الحق بالصحة

4 3 1 توافر الخدمات الطبية األساسية

21 12 9 جودة الخدمات الطبية املقدمة

3 3 0 الحجر الصحي

2 0 2 عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية

2 2 0
الحقوق العينية ملترري تفي وباء كورونا وإعالن 

حالة الطوارئ

الحق بالضامن االجتامعي

7 7 0 الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء والجرحى

3 1 2 الحقوق املالية لأشخاص ذوي االعاقة

25 15 10 الحقوق املالية للفئات املهمشة

3 0 3
الحقوق املالية ملترري إعالن حالة الطوارئ وتفي 

وباء كوفيد 19

5 5 0 الحق ىف الرعاية الطبية داخل مراكز االحتجاز الحق ىف ضامنات املحاكمة 

2العادلة 0 2 الحق ىف املعاملة عىل أساس الرباءة

7 6 1 الزامية وتوفر التعليم املجاين الحق يف التعليم

12 3 9
االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام والقرارات الفضائية 

)باستثناء قرار االفراج( الحق يف التقايض

3 2 1 الحق يف التقدم بشكوى إىل جهة رسمية )مبدئيا(
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املجموع قطاع غزة الضفة الغربية االنتهاك الفرعي االنتهاك الرئييس

7 5 2 االحتجاز التعسفي الحق يف الحرية واألمان الشخيص

7 3 4 الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبي الحق يف الحياة

11 8 3
االعتداء الجسدي او املعنوي من املكلفني بإنفاذ 

القانون

الحق يف السالمة الجسدية

4 4 0 التعذيب والتهديد من املكلفني بإنفاذ القانون

8 3 5 الحامية من العنف

12 10 2
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني بإنفاذ 

القانون

5 4 1 توفري الحامية خالل الحجر الصحي

5 1 4 تجاوز األحقية يف التعيني

الحق يف تقلد الوظيفة العامة 

وحقوق شاغليها

5 5 0 قطع أو تأخري الرواتب

4 0 4 الفصل التعسفي

3 0 3 النقل التعسفي

7 3 4 التفتيش التعسفي أو غري القانوين للمساكن الحق يف حرمة الحياة الخاصة

2 2 0
االختطاف أو االحتجاز من قبل جهة منظمة تابعة 

لسلطة أو الشخاص دون اإلعالن عن ذلك

الحق يف عدم التعرض لالختفاء 

القرسي

8 7 1
اإلهامل الطبي )عدم العرض عىل طبيب، عدم تلقي 

العالج املناسب وتوفري الدواء( الحق يف معاملة املحرومني من 

حريتهم مبعاملة تحرتم الكرامة 

اإلنسانية
49 41 8 الحجر الصحي

6 1 5 املنع من التواصل مع العامل الخارجي

271 168 103 اإلجاميل 

3.3. شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة 

بلغت عدد شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة الواردة للهيئة )134( شكوى يف حني أنها بلغت)76( خالل العام 2019. وقد كان توزيعها 

خالل العام 2020 عىل النحو التايل: 

جدول رقم )7(

املجموعغزةضفة

473380أشخاص ذوو اإلعاقة عن أنفسهم

233154قدمت نيابة عنهم

7064134املجموع
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ومبراجعة الشكاوى املذكورة أعاله فقد كانت االنتهاكات موزعة يف الجدول التايل: 

جدول رقم )8(

اإلجاميل قطاع غزة الضفة الغربية االنتهاك الفرعي االنتهاك الرئييس

ذكر 

معاق

أنثى 

معاقة

طفل 

معاق

ذكر 

معاق

أنثى 

معاقة

طفل 

معاق

ذكر 

معاق

أنثى 

معاقة

طفل 

معاق

3 0 0 0 0 0 3 0 0
عدم اتخاذ املقتي القانوين يف متابعة 

شكوى إدارية أو مدنية من مواطن

التعسف يف استعامل 

السلطة

6 0 1 4 0 1 2 0 0 خدمات البلديات واملجالس املحلية
الحق بالحصول عىل خدمة 

عامة

3 0 1 3 0 1 0 0 0 الحق يف الوصول إىل السكن املالئم الحق بالسكن

2 2 0 2 2 0 0 0 0 توافر الخدمات الطبية األساسية
الحق بالصحة

3 7 3 2 6 0 1 1 3 جودة الخدمات الطبية املقدمة

7 0 1 7 0 0 0 0 1
الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء 

والجرحى
الحق بالضامن االجتامعي

9 4 4 3 3 3 6 1 1 الحقوق املالية لأشخاص ذوي اإلعاقة

3 1 0 3 0 0 0 1 0 الحقوق املالية للفئات املهمشة

4 0 0 0 0 0 4 0 0 الحق ىف الحصول عىل العمل الحق بالعمل

2 0 0 0 0 0 2 0 0
الحق ىف الرعاية الطبية داخل مراكز 

االحتجاز

الحق ىف ضامنات املحاكمة 

العادلة

3 0 0 0 0 0 3 0 0 الحق يف رسعة الفصل يف القضايا الحق يف التقايض

6 0 0 1 0 0 5 0 0 االحتجاز التعسفي
الحق يف الحرية واألمان 

الشخيص

3 0 0 3 0 0 0 0 0
االعتداء الجسدي أو املعنوي من املكلفني 

بإنفاذ القانون
الحق يف السالمة الجسدية

2 0 0 1 0 0 1 0 0
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني 

بإنفاذ القانون

5 1 0 0 1 0 5 0 0 تجاوز األحقية يف التعيني الحق يف تقلد الوظيفة 

3العامة وحقوق شاغليها 0 0 2 0 0 1 0 0 قطع أو تأخري الرواتب

1 0 0 0 0 0 1 0 0 املضايقة عىل خلفية حرية الرأي والتعبري
الحق يف حرية الرأي 

والتعبري

10 0 1 1 0 1 9 0 0
اإلهامل الطبي )عدم العرض عىل طبيب، 

عدم تلقي العالج املناسب وتوفري الدواء(
الحق يف معاملة املحرومني 

من حريتهم مبعاملة تحرتم 

4الكرامة اإلنسانية 3 3 3 3 3 1 0 0 الحجر الصحي

79 18 14 35 15 9 44 3 5 اإلجاميل
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