
2017اب /15   
 رام هللا

استعراض الدراسة المسحية حول قياس معرفة 

 المواطن الفلسطيني بحقوقه وحرياته االساسية 

المؤسسة العربية االوروبية 
 لالستشارات والتدريب



 

  

 

 المحتوى

 .اهمية الدراسة وغاياتها -1

 .الدراسة غطتهاالجوانب التي  -2

 .منهجية اعداد الدراسة 3

 .نتائج الدراسة. 4

 .ابرز التوصيات. 5

 

 

2 



 

  

 

 أهمية الدراسة

Oتعزيز مفهوم المواطنة وانتماء المواطن لدولته. 

O التي يمكن ان تقترف في مجال  الخروقاتتعزيز مفهوم المساءلة للدولة عن

 .الحقوق والحريات العامة

Oتعزيز قيم االنفتاح والديمقراطية في الدولة. 

O تعزيز مبادئ المشاركة والشفافية والحكم الصالح في العالقة ما بين الدولة

 .والمواطن

O خلق مناخ ثقافي اجتماعي يعين على جعل التطبيق الشامل لمبادئ حقوق

 االنسان امرا عفويا وطبيعيا؟

O  تعزيز احترام الدولة لحقوق االنسان واندماجها بالتالي مع منظومة وبوتقة

 .االتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية ومبادئ القانون الدولي االنساني
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 أهداف الدراسة

 المواطنين وعي مدى لقياس baseline اساس خط تحديد1.

 وباليات بحقوقهم غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيين

 .التوعية مجال في الهيئة عمل وتقييم رصد يتيح مما حمايتها

   الدقيقة والنوعية الكمية االحصائية والمعلومات البيانات توفير2.

 التدخالت تصميم في ساسيةأو مهمة داةأ تشكل والتي والحديثة

 .مؤسسة واية للهيئة المستقبلية

 حقوق حول تفصيلية وبرامج سياسات لتطوير االسس وضع3.

 .استخدامه يمكن التي االساسية البيانات توفير خالل من االنسان

 بحقوق الوعي مجال في الهامة والثغرات االحتياجات تحديد4.

 .االنسان
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 منهجية الدراسة
 منهجية الدراسة .المنهج الوصفي التشخيصي•

 استمارة كبار•

 استمارة صغار•
 أداة الدراسة

محافظعععة فعععي الضعععفة الغربيعععة       11)جميعععع محافظعععات العععوطن •
 (محافظة في قطاع غزة 5و

 (حضر  ريف  مخيم)جميع انواع التجمعات •

 التغطية الجغرافية

 اإلسناد الزمني 2017استندت البيانات التي تم جمعها للعام •

 (سنة 17الى  12اعمارهم ما بين )االطفال  •
 (سنة فاكثر 18)الكبار •

 الدراسة مجتمع

 عينة عشوائية طبقية•

 (بالغ 1200طفل  و 400) حجمها •
 نوع وحجم العينة

 حجم المحافظة •

 حجم التجمعات حسب نوعها •

 نسبة الجنس•

 توزيع العينة
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الدراسة ادارة  

استمارة 
 الكبار

 خصائص ديموغرافية

 اسئلة عامة حول الحقوق

 الحقوق المدنية واالساسيـة

 الحقوق السياسية

 الحقوق االقتصادية

 الحقوق االجتماعية

مدى ادراك المواطن الفلسطيني في حال تعرض 
 النتهاك حق من حقوقه

معرفة المواطن باآلليات الوطنية  والدولية 
 للترويج لحقوق االنسان وحمايتها

استطالع الممارسات الفعلية للمواطن الفلسطيني 
 اتجاه حقوق االنسان ضمن بيئته

استمارة 
 االطفال

 خصائص ديموغرافية

حريات العامة الو الوعي حول الحقوق  
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 النتائج
لكبارااستمارات : اوال  



 

  

 

 نتائج الدراسة

 الرد جاء التي االسئلة كم خالل ومن المسحية الدراسة هذه نتائج تبين    

 كبارا الفلسطينيين غالبية ان باإليجاب  رائهمآ المستطلعة من عليها

 وحرياتهم بحقوقهم والمعرفة الوعي من جيدة بدرجة يتمتعون واطفاال

 انتهكت حال في اليها التوجه يمكن التي الجهات ايضا ويدركون العامة

   .العامة حرياتهم على االعتداء تم او حقوقهم

 تعرضه حال في الفلسطيني المواطن ادارك مدى نأ ويتضح كما    

 كما .مقبول (له قريب شخص حقوق أو) حقوقه من حق النتهاك

 االنسان حقوق اتجاه الفلسطيني للمواطن الفعلية الممارسات ان يتضح

 .العامة وحرياته بحقوقه وعيه مدى تترجم بيئته ضمن
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مواضيع عامة – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

لدي وعي ومعرفة بالمواثيق والعهود الدولية ذات العالقة بحقوق 
 االنسان وحرياته 

لدي وعي ومعرفة بأبرز الحقوق والحريات العامة التي وردت في 
 القانون االساسي الفلسطيني

خضعت لتدريب واحد على االقل خالل السنوات الثالث السابقة حول 
 حقوق االنسان

شاركت في السنوات الثالث السابقة في ورش عمل عرض فيها 
 .محاضرات توعوية حول حقوق االنسان

قرأت في السنة السابقة منشورات او مقاالت او كتابات او شاهدت او 
حول حقوق ( راديو، تلفزيون، تيوب)استمعت  لبرامج اعالمية توعوية 

 .االنسان

ارغب في زيادة معرفتي في حقوقي كمواطن واعتبرها اولوية على بقية 
 .البرامج التوعوية االخرى

اعتبر ما ادرسه في المناهج التعليمية في المدارس او الكليات او 
الجامعات بخصوص قضايا وحقوق االنسان كافي ويقدم التوعية 

 .المطلوبة لي

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق المدنية واالساسية – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

من حق الشرطة او المؤسسات االمنية قتل من يمكن ان يهددوا امن 
 .الوطن والمواطن

من حق الشرطة أو المؤسسات األمنية استخدام التعذيب النتزاع 
االعترافات من المشبوهين أو من يمكن أن يهددوا أمن الوطن 

 والمواطن

من حق الشرطة او المؤسسات االمنية ان تسجن من يمكن ان يهددوا 
 .امن الوطن والمواطن ألشهر دون الحاجة ألحالتهم الى المحكمة

من حق الشرطة او المؤسسات االمنية متى ما رأت ذلك مناسبا ان تمنع 
 .المواطنين من التجول او السفر والتنقل بحريتهم حفاظا على االمن

من حق الشرطة او المؤسسات االمنية مراقبة اتصاالتي ومراسالتي 
 .حفاظا على االمن

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق المدنية واالساسية – أسئلة الحقوق  

0 10 20 30 40 50 60

من حق الشرطة او المؤسسات االمنية الدخول الى منزلي وتفتيشه إذا 
 .ما شًكت بوجود شيء ممنوع فيه

من حق الدولة ان تمنع اصحاب الديانات االخرى من ممارسة شعائرهم 
 .الدينية التي تتعارض مع دين الدولة

من حق الحكومة ان ترفض توظيفي إذا ما ثبت انني أنتمي الى حزب 
 .  معارض لها

من حق الدولة ان تحاكم االشخاص الخطرين دون ان تضطر لتعيين 
 .محامي للدفاع عنهم

تستطيع الدولة منع الناشطين في مجال حقوق االنسان من العمل اذا ادى 
 .عملهم لالساءة لسمعة دولة فلسطين في الخارج

ليس من حق المرأة ان تشارك اخوانها الذكور في الميراث الن ذلك 
 .يتعارض مع العادات والتقاليد

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق السياسية – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

يحق لي ان انتقد او أصرح او اكتب او اوجه انتقادات ضد سياسات 
 .الرئيس

يحق للدولة رفض ترخيص الجمعيات او الهيئات الخيرية التي تختلف 
 .  غاياتها مع السياسات الحكومية

يحق للحكومة اغالق المحطات االذاعية او التلفازية التي تنتقدها او 
 .  تعارض سياساتها

يحق للشرطة واالجهزة االمنية فض المظاهرات والمسيرات السلمية 
 .المعارضة إذا كانت تحرض لعزل الحكومة

 .يحق لألجهزة االمنية اعتقال من يعارض توجهاتها او ينتقدها علنا

يحق لي ان اطلب الحصول على المعلومات العامة من مؤسسات 
 .الدولة

 .يحق لي ان اسأل حول االموال التي تصرفها الدولة واين تصرفها

 . من حقي ان اترشح لمنصب الرئيس

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق االقتصادية – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

من حقي ان اشتكي ضد صاحب العمل الذي يعطي اجرا اقل من 
 .شيقل 1450

 .سبق وان اطلعت على قانون العمل الفلسطيني او على جزء منه

من حقي ان امارس االنشطة االقتصادية بعد حصولي على الموافقة من 
 .الجهات االمنية المختصة

 .من حقي ان احصل على فاتورة بكل ما اشتريه من سلع

 .سبق وان اطلعت على قانون حماية المستهلك او على جزء منه

 .من حقي ان احصل على تعويض في حال وقوع اصابة عمل لي

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق االجتماعية – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

من حقي ان احصل على راتب تقاعدي او على المساعدات المالية من 
 .الدولة عند عدم قدرتي على تامين معيشتي

 يجوز للدولة فرض رسوم على التعليم الحكومي لتأمين رواتب المعلمين

 .من واجب الدولة ان تضع انظمة تضمن المسؤولية عن األخطاء الطبية

 .من حق عائالت االسرى والشهداء الحصول على اعانات مالية شهرية

 .من حقي ان احصل على تامين ورعاية صحية جيدة

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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الحقوق االجتماعية – أسئلة الحقوق  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 .من حقي ان اضرب عن العمل بشرط الحصول على موافقة الدولة

من حقي ان أنتمي الى النقابات واالتحادات العمالية بشرط موافقة 
 صاحب العمل

 .من حقي ان اعترض على قيام المصانع بإلقاء النفايات الضارة بالبيئة

 .  من واجب الدولة العمل على توفير اماكن مالئمة لذوي االعاقة 

من حقي ان اشكو على اي شخص يعامل زوجته او ابنائه الصغار 
 .بعنف شديد

 .من حقي ان اطلب من ابنائي ترك المدرسة ومساعدتي في العمل

 .من حقي ان احصل على خدمة مياه نظيفة بتعرفة منخفضة

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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مدى ادراك المواطن الفلسطيني في حال تعرض النتهاك حق 

 من حقوقه

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 قيام الشرطة بتفتيش منزلي دون اذن قضائي

 قيام الشرطة بتوقيفي لمدة اسبوع عند اشتباهها باقترافي جريمة

 حرماني من التوظيف بسبب انتمائي الديني

 عدم منحي اجازة سنوية من صاحب العمل

حرماني من السفر بسبب عدم مقدرتي على تسديد الرسوم المرتفعة على 
 الجسر

 عدم قدرتي على شراء سيارة بسبب غالء االسعار 

 عدم القدرة على شراء او بناء مسكن بسبب ارتفاع االسعار 

 اوافق بشدة أوافق ال اعرف ال أوافق ال اوافق بشدة
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معرفة المواطن باآلليات الوطنية  والدولية للترويج لحقوق 

 االنسان وحمايتها

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

لدي وعي ومعرفة بالجهات الرسمية التي يمكن التوجه اليها للشكوى 
 .بخصوص حقوقك المنتهكة

لدي وعي ومعرفة بالمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية التي يمكن 
 .التوجه اليها للشكوى بخصوص حقوقي المنتهكة

من حقي ان اشتكي على سوء الخدمات القضائية امام وحدة الشكاوى 
 .في مجلس الوزراء

من حقي ان اشتكي الى وحدات الشكاوى ضد المسؤولين الذين يهدرون 
 .المال العام

من حقي ان اشتكي لدى الشرطة ضد صاحب العمل الذي ال يمنحني 
 .اجازاتي السنوية

 تنطبق كثيرا تنطبق ال اعرف ال تنطبق ال تنطبق بشدة
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معرفة المواطن باآلليات الوطنية  والدولية للترويج لحقوق 

 االنسان وحمايتها

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

من حقي ان أقدم شكوى لهيئة مكافحة الفساد في حال تم تعيين موظفين 
 .حكوميين دون مسابقات او اعالنات مسبقة

 .من حقي ان اشكو الى مجلس الوزراء إذا تعرضت للتعذيب

تواصلت خالل السنوات السابقة مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 
 .وتقدمت اليها بشكاوى

استطيع ان اتوجه الى المفوض السامي لالمم المتحدة  لحقوق االنسان 
 عندما تنتهك حقوقي

اعرف اين اتجه عندما تتعرض حقوقي النتهاك من االحتالل 
 .االسرائيلي

من حقي ان اشكو على المؤسسات الرسمية والحكومية الى مؤسسات 
 .المجتمع المدني

 تنطبق كثيرا تنطبق ال اعرف ال تنطبق ال تنطبق بشدة
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استطالع الممارسات الفعلية للمواطن الفلسطيني اتجاه 

 حقوق االنسان ضمن بيئته

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

 ال اعتقد ان من حق اخواتي او بناتي الحصول على االرث

اتيح الفرصة البنائي او الخواني الصغار ان يشاركوني في اتخاذ 
 .القرار

 .اضرب ابنائي عند الخطأ الن الضرب وسيلة للتربية

اقبل ان اتعامل مع شخص مختلف معي في الدين او في االنتماء 
 .السياسي

اوافق على تعليم اختي او ابنتي او قريبتي بما ذلك التعليم الجامعي 
 والدراسات العليا

لو كنت صاحب عمل لرفضت منح العامالت اجازات امومة مدفوعة 
 االجر

 ال احبذ االنتماء الى اية نقابة او جمعية خيرية

 .ال أؤيد التظاهرات او المسيرات االحتجاجية

 تنطبق كثيرا تنطبق ال اعرف ال تنطبق ال تنطبق بشدة
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 النتائج
الصغاراستمارات : ثانيا  



 

  

 

 .سمعت عن قانون حماية االحداث/لدي معرفة 

27.6% 

29.6% 

42.7% 
 أوافق

 غير متاكد

 ال أوافق
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من حقي ان اشكو على والدي اذا قاموا بتعذيبي 

 .وضربي بعنف

38.8% 

22.3% 

 أوافق 38.8%

 غير متاكد

 ال أوافق
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 .من حقي ان اعمل في جميع االماكن وجميع المهن

41.1% 

28.7% 

30.2% 
 أوافق

 غير متاكد

 ال أوافق
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لدي معرفة من هي الجهات التي يمكنك ان تشكو لها 

 . في حال عدم حصولك على حقوقك

37.9% 

23.0% 

 أوافق 39.1%

 غير متاكد

 ال أوافق
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 تابع النتائج

 من الغالبية اجابت التي الحقوق بعض هنالك بان الدراسة ابرزت كما    
 خالل من تبين ولكن بها بمعرفتهم ارائهم المستطلعة الفلسطينيين المواطنين
 واقسام فئات بين والتباينات الفروقات بعض هنالك ان الترابطية العالقات

 او الجغرافية بالمتغيرات يتعلق فيما وخصوصا .آرائهم المستطلعة االشخاص
 الجنس متغيرات االحيان بعض وفي والعمل  المهنة بمتغيرات يتعلق ما

 في الدراسة اليها توصلت التي النتائج ابرز ومن .العلمي والمؤهل والعمر
 :الجانب هذا

Oفي الحقب الريفية المناطق في المواطنين لدى والمعرفة الوعي ضعف 
   المتهمين مع بالكرامة والحاطة القاسية المعاملة وعدم الكريمة المعاملة

Oفي الحق بأبعاد سنة 24-18 من العمرية الفئة لدى والمعرفة الوعي ضعف 
 .المجتمعية والمساءلة النقد
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 تابع النتائج

Oوالمسيرات التظاهر في الحق بأبعاد المتقاعدين فئة لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .والتعبير الرأي حرية في الحق اداوت كاحد السلمية واالحتجاجات

Oالعامة المعلومات على الحصول في الحق بأبعاد الحرفيين فئة لدى الوعي ضعف. 

Oللمناصب والترشح االنتخابات في الحق في المنازل ربات فئة لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .الرئيس كمنصب القيادية

Oعمالية حقوق من يحتويه وما العمل بقانون النساء لدى والمعرفة الوعي ضعف. 

Oانتهاك حال في اليها التوجه يمكن التي بالجهات تعليما االقل فئة لدى الوعي ضعف 

 .العامة الحريات على واالعتداء الحقوق

Oالحقوق انتهاك حال في اليها التوجه يمكن التي بالجهات االناث فئة لدى الوعي ضعف 

 .العامة الحريات على واالعتداء

Oقضايا على الشكاوى تلقى في الفساد مكافحة هيئة بدور تعليما االقل فئة لدى الوعي ضعف 

 .والمحسوبية بالواسطة التعيين

Oمساءلة في المدني المجتمع مؤسسات بدور تعليما االقل فئة لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .الشكاوى وتلقي الرسمية الجهات
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 تابع النتائج

O مناطق في القاطنين االطفال لدى والمعرفة الوعي ضعف C الطفل بقانون 

 .النافذ الفلسطيني

Oعلى بالقبض المختصة الجهة بان غزة في االطفال لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .المدنية الشرطة جهاز في االسرة شرطة هي االطفال

Oالمدرس حق من ليس بانه غزة قطاع في االطفال لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .المدارس في الطالب مع العنف او الضرب استخدام

Oاالجر في بحقهم أجر بدون يعملون الذين االطفال لدى والمعرفة الوعي ضعف. 

Oالطبي الفحص في بحقهم الغربية الضفة في االطفال لدى والمعرفة الوعي ضعف 

 .العمالية حقوقهم من كواحد
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 ابرز التوصيات

  

Oوالحريات بالحقوق والوعي المعرفة لرفع الرئيسية االدوات من كواحدة التدريب على التركيز 
   .العامة

Oحقوق بشان توعوية محاضرات فيها تقدم التي العمل ورش في للمشاركة المواطنين جذب 
 تعليما االقل والفئات البيوت لربات بالنسبة سيما ال .العامة وحرياته االنسان

Oوسائل فيها بما العامة والحريات الحقوق في المختلفة التوعوية وسائل تنويع في االستمرار 
 الحديثة التكنولوجيا

Oووعيهم معرفتهم زيادة في الفلسطينيين في المواطنين لدى المرتفعة الرغبة استثمار 
 تكثيف في التوعوية البرامج من غيرها على اولوية واعتبارها العامة وحرياتهم بحقوقهم

 .الجانب هذا في التوعية لبرامج الهيئة

Oعملية في الرسمي االهتمام من مزيد إليالء والتعليم التربية وزارة على والضغط التنسيق 
 .التعليمية والبرامج المناهج ضمن العامة وحرياته االنسان حقوق مفاهيم ادماج
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 تابع التوصيات

Oلحم وبيت ورفح نابلس محافظات في الحياة في بالحق خاصة توعوية برامج تخصيص. 

Oفي الحقب الريفية المناطق في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 منح جواز وعدم المتهمين مع بالكرامة والحاطة القاسية المعاملة وعدم الكريمة المعاملة

 .والمواطن الوطن امن تهديد بدواعي التعذيب بممارسة االمنية للمؤسسات الحق

Oعموما الريف مناطق في التعذيب ممارسة بمنع خاصة توعوية برامج تخصيص. 

Oفي الحقب جنين محافظة في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .قضائي اذن دون الحق بهذا المساس االمنية للمؤسسات السماح وعدم الخصوصية

Oحرمة في الحقب اريحا محافظة في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .قضائي اذن دون تفتيشها جواز وعدم المساكن
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 تابع التوصيات

Oفي الحقب جنين محافظة في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .العادلة المحاكمة

Oفي الحقب طولكرم محافظة في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .السياسي الرأي خلفية على السياسي االعتقال جواز وعدم الحرية

Oفي الحق في المنازل ربات فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .الرئيس كمنصب القيادية للمناصب والترشح االنتخابات

Oالى الحاجة دون االقتصادية االنشطة ممارسة في بالحق خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .االمنية الجهات موافقة

Oالمجاني الحكومي التعليم في بالحق خاصة توعوية برامج تخصيص. 
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 تابع التوصيات

 

Oسنة 24-18 من العمرية الفئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .المجتمعية والمساءلة والنقد في الحق بأبعاد

Oفي الحق بأبعاد الحرفيين فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .العامة المعلومات على الحصول

Oفي الحقب سلفيت محافظة في المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .الخيرية والنوادي الجمعيات وتشكيل التجمع

Oلممارسة الدولة موافقة يشترط ال وانه االضراب في بالحق خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .االضراب في الحق

Oالعمل بقانون النساء فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .عمالية حقوق من يحتويه وما الفلسطيني
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 تابع التوصيات

 

Oصاحب موافقة يشترط ال وانه النقابي التنظيم في بالحق خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .النقابي التنظيم في الحق لممارسة العمل

Oالعمالية الحقوق بخصوص توعوية ببرامج العمل اصحاب استهداف. 

Oالتنقل في الحق بخصوص توعوية ببرامج القدس محافظة استهداف. 

Oبصفتها االنسان لحقوق المستقلة بالهيئة بالتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص 

 اليها التوجه وتشجيع العامة وحرياته االنسان حقوق بقضايا المختصة الرسمية المؤسسة

 . وطوباس طولكرم مناطق في خصوصا

Oسوء على الشكوى بتلقي المختصة الجهة في بالتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .القضائية الخدمات
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 تابع التوصيات

O على الشكاوى بتلقي رسميا المختصة الجهة في بالتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .العمالية الحقوق انتهاكات

Oالسامي المفوض سيما ال الدولية الشكاوى واليات جهات حول توعوية برامج تخصيص  

 .االنسان لحقوق  المتحدة لالمم

Oجهات حول ب و أ مناطق في القاطنين المواطنين وعي زيادةل توعوية برامج تخصيص 

 .االسرائيلي االحتالل انتهاكات ضد الشكاوى واليات

Oالتوجه يمكن التي بالجهات االناث فئة من المواطنين وعي زيادةل  توعوية برامج تخصيص 

 .العامة الحريات على واالعتداء الحقوق انتهاك حال في اليها

Oهيئة بدور تعليما االقل فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .والمحسوبية بالواسطة التعيين قضايا على الشكاوى تلقى في الفساد مكافحة

Oمؤسسات بدور تعليما االقل فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 الحقوق منها ينتهك من بحق الشكاوى وتلقي الرسمية الجهات مساءلة في المدني المجتمع

 .العامة والحريات
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 تابع التوصيات

O طولكرم محافظة في والطفل للمرأة االسرية الحقوق حول توعوية برامج تخصيص. 

Oنابلس ريف في سيما ال والتعليم الميراث في المرأة حقوق حول توعوية برامج تخصيص. 

Oالتجمع في الحق حول للمرأة توعوية برامج تخصيص.   

Oمناطق في القطانين االطفال وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص C الطفل بقانون 
 .النافذ الفلسطيني

Oحماية بقانون الفلسطينيين االطفال وتوعية بتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص 
 .االحداث

Oاالسرة شرطة باختصاصات غزة في االطفال وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 
 االطفال على بالقبض مختصة كجهة

Oالخطرة عمالباال الفلسطينيين االطفال وتوعية بتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص 
 .لألطفال فيها العمل والمحظورة

Oالضرب استخدام بمنع غزة قطاع في االطفال وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 
 .المدارس في الطالب مع العنف او

 

35 



 

  

 

 تابع التوصيات

O الذين االطفال فئة من المواطنين وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .االجر في بحقهم أجر بدون يعملون

Oالفلسطينيين االطفال وتوعية بتعريف خاصة توعوية برامج تخصيص  

 .النتهاك حقوقهم تعرض عند بشكوى لها يتوجهوا ان يمكن التي بالجهات

Oبحقهم الغربية الضفة في االطفال وعي بزيادة خاصة توعوية برامج تخصيص 

 .العمالية حقوقهم من كواحد الطبي الفحص في
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 وشكرا لحسن االستماع

 

 لالستشاراتوروبية األالمؤسسة العربية 

 بالل البرغوثي: االستاذ
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