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 وأثره على حقوق اإلنسان وسيادة القانون واقع الفصل بين السلطات في النظام الفلسطيني
 

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون في النظام الفلسطيني
 

 المحامي معن ادعيس
 اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق 

 
 .اثر الفصل بين السلطات على حقوق اإلنسان -نبذة عامة: أوال

، كأأان المقصأأود منأأع توصيأأا الصأأ حيا  نأأين نمأأا  ادا ع عأأا كالسأألتا  الفصأأب نأأين نشأأن نمأأا  
نمأا يمكأن الحأاك  مأن ادا و شألون النأاس علأل ا ة الدولأة اإلدا ا  المختلفة في الدولة الحديثأة، 

. والح يأا  التأي يتمتأا نهأانالشكب الذع يخد  اإلنسان فيهأا، ويحأافم علأل الحقأوق التي يحكمها، 
: نأأأ  ي  س أأم  سأألتا ، /أ سأأا  ةم  اإلدا و الحكوميأأة فأأي كأأب دولأأة الأأل ث ثأأوعلأأل اأأذا ا سأأاس   س أأ

وصعأ  نينهأا مهمأا  ادا و الدولأة، مأا و  السألتة التنفيذيأة،السلتة القضأائية، والسألتة التشأ يعية، و 
ا خذ نعين االعتنا  أن اناك نعة المهما  التي تستدعي أن تتعاون أكثأ  مأن سألتة مأن اأذ  

القيأأا  نهأأا، ا مأأ  الأأذع يقأأود الأأل القأأوب أن اأأذ  التوصيعأأة فأأي المهمأأا  ال  السأألتا  الث ثأأة فأأي
التأي كلفأ   مهمأة وضأا التشأ يافهنأاك . تشمب كب مهمأا  ادا و الدولأة، وان كانأ  تشأمب االنهأا

مهمأأأة النأأأ  فأأأي وتخأأأته نهأأأا السأأألتة التنفيذيأأأة، و  مهمأأأة تنفيأأأذ التشأأأ يانهأأأا السأأألتة التشأأأ يعية، و 
 . وتخته نها السلتة القضائية نشنن النه التش يعي االخت فا  التي تحدث

 
المشكلة تحدث عندما ال تلتص  سلتة من السلتا  الث ث نالمهما  المحددو لها وتحاوب اي  أن 

، نأأب وتحأأاوب تعأأديب ا حكأأا  الدسأأتو ية نمأأا يأأت    مأأا ا خأأ  ب علأأل مهمأأا  السأألتا  تتغأأو   أن
لتا ، وال سيما خصوصا عندما تكون احد اذ  الس. ا، والم وف السياسية التي تواجههمصالحها

نأأأا اتجأأأا  حصنأأأي ذين ال أسأأأين يتاأأأ احأأأد (: ئأأأيس وص ا ، و ئأأأيس دولأأأة) ن أسأأأينالسأأألتة التنفيذيأأأة، 
 .مختلف آخ  اتجا  حصني ، وال أس اآلخ  يتنا معين

 
أأد ب القأانون علأل المسأأتو  الفلسأتيني،   جديأأد، دسأتو عنمأأا  ن ، وأتأل3002فأي العأأا   ا ساسأأيع 

، نعأأد أن فأأي شخصأأين منفصأألين الفلسأأتينية يفصأأب نأأين  ئأأيس الأأوص ا  و ئأأيس السأألتة الوتنيأأة
، مأا مأا ا تضأا  وضأا اأذا النمأا  مأن أخأذ ن فأي  ئأيس السألتة الوتنيأةكان  الصفتان مجتمعتأي

عتائها ل ئيس الوص ا  وفي نفس . نعة الص حيا  التي كان يتمتا نها  ئيس السلتة الوتنية وا 
مأأن  54المأأادو )يأأد  ئأأيس السأألتة الوتنيأأة ، ملأأ  صأأ حية اختيأأا   ئأأيس مجلأأس الأأوص ا  نالو أأ 
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أعضأأأأا  حكومتأأأأع، ناختيأأأأا   المكل أأأأف  ئأأأأيس مجلأأأأس الأأأأوص ا يقأأأأو  ومأأأأن ثأأأأ   .(القأأأأانون ا ساسأأأأي
مأأأأن القأأأأانون  66المأأأأادو ) ويتأأأأ حه  علأأأأل المجلأأأأس التشأأأأ يعي لينخأأأأذ ثقتأأأأع فأأأأي الحكومأأأأة كاملأأأأة

 .(ا ساسي
 

ب المجلأأأس ك  والأأأل أن ش أأأ 3002نأأأين اسأأأتحداث منصأأأو  ئأأأيس الأأأوص ا  فأأأي العأأأا  فأأأي الفتأأأ و مأأأا 
ل  مل  الخ فا  نين  أسي السلتة التنفيذية تح  السيت و، و ، 3006التش يعي الجديد في العا  

ال سأيما وان  أسأي . العامأة عوح ياتأ اإلنسان حقوقئج اذ  الخ فا  نشكب واضح علل تمه  نتا
اتجأأا  سياسأأي  الأأليميلأأون  أوكأأانوا يتنعأأون  ا وبالمجلأأس التشأأ يعي  ضأأا وأعالسأألتة التنفيذيأأة 

 .في منممة التح ي  الفلستينية أعضا   وفي نفس الو  ، كانوا . (ح كة فتح خصوصا)واحد 
 

، مه  للساحة السياسية الفلستينية 3006نعد نتائج انتخانا  المجلس التش يعي الثاني في العا  
، لأأ  يكأأن مشأأا كا فأأي االنتخانأأا  ا ولأأل للمجلأأس التشأأ يعي (حمأأاس ح كأأة)اتجأأا  سياسأأي جديأأد 
 ع فضأيعلن عن ، وليس عضوا في منممة التح ي  الفلستينية، ومب 1996الفلستيني في العا  

، وتشأأكل  اأأي نا سأأاس تفا يأأا  التأأي عقأأدتها السأألتة الوتنيأأة مأأا دولأأة االحأأت ب اإلسأأ ائيليل 
وزاد من أثر هذه النتيجة عدم وجود رؤية وطنية واضححة  .عي، نما فيها المجلس التشأ ينموجنها

سحتكون أو  كانحتوال سيما األطر الفلسحطينية التحي ر السياسية الفلسطينية، تلتزم بها كافة األط
 .عن الرأي الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية رالمعب  

 
. العامأة فأي شأتل المجأاال وح ياتأع اإلنسأان ختيأ و لحقأوق أمأا  انتهاكأا  نأاو الفأتح ا م  اذا 
قأ  تعم  و أد  .علأل أسأاس سياسأيالتي أصأنح  تقأا  ، والسيماانتهاكا  حقوق اإلنسان  صادكما 

نأأين الضأأفة الغ نيأأة و تأأا  اأأصو فأأي الأأذع حأأدث االنقسأأا  السياسأأي  اأأذ  االنتهاكأأا  وكثأأ   نعأأد
لس مة الجسدية، في ا عوحقفي الحياو،  اإلنسانومن أامها انتهاكا  حق  ،3002منتصف العا  

 .والنقانا  المهنية في تشكيب الجمعيا  ع، وحقتولي الوميفة العامةفي في العمب و  عوحق

 
 
 
 
 
 

 ان في النظام القانوني الفلسطينيحقوق اإلنسل ياإلطار القانون: أوال
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 .(3002لعا  القانون ا ساسي المعدب ) 
 

نتقاليأأة التأأي نجمأأ  عأأن اتفأأاق اعأأ ن فأأي اتأأا  الم حلأأة اال": جأأا  فأأي ديناجأأة القأأانون ا ساسأأي
التشأأ يعية والتنفيذيأأة : المنأأاد ، شأأكل  مسأأنلة ننأأا  السأألتة الوتنيأأة الفلسأأتينية ننعمأأدتها الث ثأأة

ونإنشأأأأا  المجلأأأأس التشأأأأ يعي الفلسأأأأتيني عنأأأأ  . والقضأأأأائية واحأأأأدو مأأأأن المهأأأأا  الوتنيأأأأة العاجلأأأأة
 ا   انون أساسي مناسو للم حلة االنتقالية، االنتخانا  العامة الح و والمناش و، نا  واضحا  أن ا 

او القاعدو لتنمي  الع  ة المتنادلة نين السلتة والشعو، واأو الختأوو ا ولأل علأل ت يأق تحديأد 
المعال  المميصو للمجتما المدني الملاب لتحقيق االستق ب، واأو فأي الو أ  ذاتأع القاعأدو ا ساسأية 

  1."تن الفلستينيلسن التش يعا  والقوانين الموحدو للو 
 
القأأانون ا ساسأأي ا سأأس الثانتأأة التأأي تمثأأب الوجأأدان الجمأأاعي لشأأعننا، نمكوناتأأع ال وحيأأة،  أأ   "

وعقيدتأأع الوتنيأأة، وانتمائأأع القأأومي، كمأأا اشأأتمب فأأي أنوانأأع علأأل مجموعأأة مأأن القواعأأد وا صأأوب 
لشخصية علل اخت فها الدستو ية المتتأو و، سوا  فيما يتصب نضمان الحقوق والح يا  العامة وا

نما يحقق العدب والمساواو للجميا دون تمييص، أو فيما يخه مندأ سيادو القانون، وتحقيق التأواصن 
نأأأأين السأأأألتا ، مأأأأا توضأأأأيح الحأأأأدود الفاصأأأألة نأأأأين اختصاصأأأأا  كأأأأب منهأأأأا، نحيأأأأث تكفأأأأب لهأأأأا 

لحة الوتنيأأة االسأتق لية مأأن ناحيأة، والتكامأأب فأأي ا دا  مأن ناحيأأة أخأ  ، وذلأأك فأأي سأنيب المصأأ
 2.الجمياالعليا التي اي  ائد 

 
 : منع علل أن المادة الثانيةفي  ا ساسيفقد نه القانون 

الشعو مصد  السلتا  ويما سها عن ت يق السلتا  التش يعية والتنفيذية والقضائية علل "
 . "أساس مندأ الفصب نين السلتا  علل الوجع المنين في اذا القانون ا ساسي

 
 :علل انع الخامسةدة ماالوفي 

نما  الحك  في فلستين نما  ديمق اتي نياني يعتمد علل التعددية السياسية والحصنية وينتخو "
فيع  ئيس السلتة الوتنية انتخانا  مناش ا  من  أنب الشعو وتكون الحكومة مسلولة أما  ال ئيس 

 . "والمجلس التش يعي الفلستيني
 

 :نه علل ان المادة السادسةوفي 
                                                 

1
 .3002قدمة القانون االساسي لعا  م  

2
 .الم جا السانق  
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مندأ سيادو القانون أساس الحك  في فلستين، وتخضا للقانون جميا السلتا  وا جهصو والهيئا  "
 ". والملسسا  وا شخاه

 
 :وفي إطار الحقوق والحريات نص القانون األساسي على

 
نسأنو العأ ق أو الجأنس أو اللأون أو  الفلستينيون أمأا  القأانون والقضأا  سأوا  ال تمييأص نيأنه . 1

 (9مادة ال). ال أع السياسي أو اإلعا ةالدين أو 
 
تعمأأأب السأأألتة الوتنيأأأة  -3. حقحححوق اإلنسحححان وحرياتححح  األساسحححية ملزمحححة وواجبحححة االحتحححرام .3

الفلسأأتينية دون انتأأا  علأأل االنضأأما  الأأل اإلع نأأا  والمواثيأأق اإل ليميأأة والدوليأأة التأأي تحمأأي 
 (01المادة ). حقوق اإلنسان

 
ال يجأأوص القأأنة علأأل أحأأد أو  -3. ي وهححي مكفولححة ال تمحح الحريححة الصخصححية حححق طبيعحح. 2

تفتيشأأأع أو حنسأأأع أو تقييأأأد ح يتأأأع نأأأنع  يأأأد او منعأأأع مأأأن التنقأأأب اال نأأأنم   ضأأأائي وفقأأأا   حكأأأا  
القأأانون، ويحأأدد القأأانون مأأدو الحأأنس االحتيأأاتي، وال يجأأوص الحجأأص أو الحأأنس فأأي ايأأ  ا مأأاكن 

 (00المادة ). الخاضعة للقوانين الصاد و نتنمي  السجون
 
 

، ويعامب المتهمون وسائ  المح ومين من ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب -1. "5
يقا نات   كب  وب أو اعت اف صد  نالمخالفة  حكا  الفق و ا ولل  -3. ح ياته  معاملة الئقة

 ( 01مادة ). "من اذ  المادو
 
ية تكفب لع فيها ضمانا  الدفا  عن نفسع، ادانتع في محاكمة  انون حتل تثن   المتهم برئ .4

 (01المادة ). وكب مته  في جناية يجو أن يكون لع محا  يدافا عنع
 
، وتمنا العقونا  الجماعية، وال ج يمة وال عقونة اال ننه  انوني، وال تو ا العقوبة صخصية. 6

 (.01المادة ) .نعقونة اال نحك   ضائي، وال عقاو اال علل ا فعاب ال حقة لنفاذ القانو 
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علل أحد دون  ضا   انوني مسأنق، كمأا ال يجأوص  يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علميةال . 2
يأنم  القأانون أحكأا  . اخضا  أحد للفحه التني أو للع ج أو لعملية ج احية اال نموجو  أانون

 (01)مادة . نقب ا عضا  واي اا من مستجدا  التقد  العلمي لألا اة اإلنسانية المش وعة
 
، فأأ  تجأأوص م ا نتهأأا أو دخولهأأا أو تفتيشأأها اال نأأنم   ضأأائي مسأأنو ووفقأأأا  للمسححاكن حرمححة. "8

يقا نات   كب ما يت تو علأل مخالفأة أحكأا  اأذ  المأادو، ولمأن تضأ   مأن جأ ا  .  حكا  القانون
  (01)مادة . "ذلك الحق في تعوية عادب تضمنع السلتة الوتنية الفلستينية

 
ومما سة الشعائ  الدينية مكفولة ش يتة عد  اإلخ ب نالنما  العا  أو  ية العقيدة والعبادةحر . "9

  (01)مادة . "اآلداو العامة
 

الحق في التعني  عن  أيع ونش   نالقوب أو الكتانة أو  مسا  بحرية الرأي، ولكل إنسانال . "10
 (09)مادة . "وناي  ذلك من وسائب التعني  أو الفن ما م اعاو أحكا  القان

 
 (01)مادة . "في حدود القانون حرية اإلقامة والتنقل مكفولة. "11
 

وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن ال مأوى ، المسكن المالئم حق لكل مواطن .13
 (01)مادة . ل 
 

لصامي حتل نهاية الم حلة ا ساسية علل ا  أب ومجأاني فأالتعليم حق لكل مواطن -1. "12 ي ، وا 
تشأأ ف السأألتة الوتنيأأة علأأل التعلأأي  كلأأع وفأأي جميأأا  -3. المأأدا س والمعااأأد والملسسأأا  العامأأة

يكفب القانون استق لية الجامعا  والمعااأد العليأا  -2. م احلع وملسساتع وتعمب علل  فا مستوا 
ب وم اكأأص النحأأث العلمأأي، ويضأأمن ح يأأة النحأأث العلمأأي واإلنأأدا  ا دنأأي والثقأأافي والفنأأي، وتعمأأ

عانتهأأأأا تلتأأأأص  المأأأأدا س والملسسأأأأا  التعليميأأأأة الخاصأأأأة  -5. السأأأألتة الوتنيأأأأة علأأأأل تشأأأأجيعها وا 
 (01)مادة . "نالمنااج التي تعتمداا السلتة الوتنية وتخضا إلش افها

 
واو واجو وش ف وتسعل السلتة الوتنية الل توفي   لكب  اد   العمل حق لكل مواطن -1" .15
نمأأا يكفأأب العدالأأة للجميأأا ويأأوف  للعمأأاب ال عايأأة وا مأأن وال عايأأة  تأأنم  ع  أأا  العمأأب -3. عليأأع

الحأأق فأأي اإلضأأ او  -5. التنمأأي  النقأأاني حأأق يأأنم  القأأانون أحكامأأع -2. الصأأحية واالجتماعيأأة
  (01)مادة . "يما س في حدود القانون
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 أفأأأ ادا  وجماعأأأأا  ولهأأأ  علأأأل وجأأأأع للفلسحححطينيين ححححق المصححححاركة فحححي الحيححححاة السياسحححية" .14

 -3. تشأأأكيب ا حأأأصاو السياسأأأية واالنضأأأما  اليهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون -1: الخصأأأوه الحقأأأوق اآلتيأأأة 
 -2. تشأأكيب النقانأأا  والجمعيأأا  واالتحأأادا  والأأ وانت وا نديأأة والملسسأأا  الشأأعنية وفقأأا  للقأأانون

. قا  للقانونالتصوي  والت شيح في االنتخانا  الختيا  ممثلين منه  يت  انتخانه  ناال ت ا  العا  وف
عقأأد االجتماعأأا  الخاصأأة  -4. تقلأأد المناصأأو والومأأائف العامأأة علأأل  اعأأدو تكأأافل الفأأ ه -5

. "دون حضأأو  أفأأ اد الشأأ تة، وعقأأد االجتماعأأا  العامأأة والمواكأأو والتجمعأأا  فأأي حأأدود القأأانون
 (01)مادة 

 
 ساسأأأي حأأأق للجميأأأا يكفلأأأع اأأأذا القأأأانون ا تأسحححي  الصححححر وسحححائر وسحححائل اإلعحححالم -1. "16

ح يأة وسأائب اإلعأ   الم ئيأة والمسأموعة والمكتونأة  -3. وتخضا مصاد  تمويلها ل  انة القانون 
وح ية التناعة والنشأ  والتوصيأا والنأث، وح يأة العأاملين فيهأا، مكفولأة وفقأا  لهأذا القأانون ا ساسأي 

ا اا أو و فهأأأا أو تحمأأأ  ال  انأأأة علأأأل وسأأأائب اإلعأأأ  ، وال يجأأأوص انأأأذ -2. والقأأأوانين ذا  الع  أأأة
 (01)مادة . "مصاد تها أو الغالاا أو ف ة  يود عليها اال وفقا  للقانون ونموجو حك   ضائي

 
اليأأع أو منعأأع مأأن  يجححوز إبعححاد أي فلسححطيني عححن أرأ الححوطن أو حرمانحح  مححن العححودةال  .12

  (01)مادة . المغاد و أو تج يد  من الجنسية أو تسليمع  ية جهة أجننية
 
 

، ولكأب فلسأتيني حأق االلتجأا  الأل  اضأيع التقاضي حق مصون ومكفول للنا  كافة -1. "18
يحمأأ   -3. التنيعأأي، ويأأنم  القأأانون اجأأ ا ا  التقاضأأي نمأأا يضأأمن سأأ عة الفصأأب فأأي القضأأايا

يت تأأو علأأل  -2. الأأنه فأأي القأأوانين علأأل تحصأأين أع  أأ ا  أو عمأأب ادا ع مأأن   انأأة القضأأا 
 (11)مادة . "لتة الوتنية يحدد القانون ش وتع وكيفياتعالختن القضائي تعوية من الس

 
الخاصة لإلنسان واي اا مأن  اعتداء على أي من الحريات الصخصية أو حرمة الحياةكب . 19 

الحقأأأوق والح يأأأا  العامأأأة التأأأي يكفلهأأأا القأأأانون ا ساسأأأي أو القأأأانون، ج يمأأأة ال تسأأأقت الأأأدعو  
قاد ، وتضمن السلتة الوتنية تعويضا  عأادال  لمأن و أا عليأع الجنائية وال المدنية الناشئة عنها نالت

 (10)مادة . الض  
 

 .الدستوريةحالة الطوارئ حقوق اإلنسان في . 30
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علأأل  114-110، ونأأه فأأي المأأواد التأأوا  فأأي حالأأة  اإلنسأأانحقأأوق  ا ساسأأيعأأالج القأأانون 
فأ ة  يأود علأل  ال يجأوص" منها علأل انأع 111المادو   ونص. التوا  التي تحك  حالة  ا حكا 

الحقأوق والح يأأا  ا ساسأية اال نالقأأد  الضأ و ع لتحقيأأق الهأدف المعلأأن فأي م سأأو  اعأ ن حالأأة 
 . "التوا  

 
 

 .واقع حقوق اإلنسان وسيادة القانون: ثانيا
الأأذع حصأأب فأأي السأألتة الوتنيأأة  االنقسأأا  السياسأأين تأأنث   كافأأة حقأأوق اإلنسأأان وح ياتأأع العامأأة

نمأأأا أيضأأأا الفلسأأأتينية، و  أد  الأأأل فصأأأب  تأأأا  اأأأصو عأأأن الضأأأفة الغ نيأأأة، لأأأيس فقأأأت جغ افيأأأا، وا 
وفيمأأأا يلأأأي نشأأأي  الأأأل وا أأأا عأأأدد مأأأن الحقأأأوق والح يأأأا  ا ساسأأأية فأأأي أ اضأأأي السأأألتة . سياسأأأيا

   :ما  نب وما نعد االنقسا  السياسي الوتنية الفلستينية في الضفة الغ نية و تا  اصو،
 

 .الفلسطينية السلطة الوطنية ضيأرالحق في الحياة في اواقع  .0

أية تعدي   ذا  اث  ماا  علل حق  لم تجري السلطة التصريعية الفلسطينيةمن ناحية عملية، 
استم   فأي و في انتهاك حق اإلنسان في الحياو،  واستمرت السلطة التنفيذيةاإلنسان في الحياو، 
عد االنقسأا  السياسأي الأذع و أا فأي صاد  نتائج ذلك نكما . في أشكاب مختلفةاصااق أ واح الناس 

 :3002السياسي الفلستيني في العا  ننية النما  
 

علل المستو  السياساتي الوتني، ل  تتخذ السلتة الوتنية الفلستينية أية : موضوع اإلعدام (أ)
اإلعدا  في النما  القانوني عقونة عا و عليها ناج ا ا  تش يعية نهدف الحد من ا فعاب لتي ي  

نما علل العكس فقد وس ع  السلتة القائمة في الع قاني النافذ في الضفة الغ نية و تا  اصو، وا 
 تا  اصو من نتاق ا فعاب المج  مة ناإلعدا  عندما صاد   الحكومة المقالة في  تا  اصو علل 

 نسيتة، التي تج    أفعاب تجا و المخد ا  نعقونا   ا  يقضي نإلغا  ا حكا  العسك ية اإلس ائيلية 
لعا   19واعتمد  عوضا عنها ا حكا  القانونية المص ية نهذا الخصوه الوا دو في  انون     

 .اإلعدا في حداا ا  صل الل التي تف ة عقونا  مشددو علل االتجا  نالمخد ا  تصب  1963
 

 لتة  السعن المحاك  الفلستينية منذ  يا ناإلعدا حكما ( 95)أما علل المستو  العملي، فقد صد  
السلتة الوتنية ، نعد التصديق عليها من  ئيس حكما( 15)منها ن فذ . 1994الوتنية في العا  

نقية  في حين ل  تت  المصاد ة علل. ، ونفذ النعة اآلخ  منها من  نب مواتنينالفلستينية
 .ا حكا 
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، ي حم أن اناك 3009ونالنم  الل اذا العدد الكني  من أحكا  اإلعدا  التي صد   في العا  

ا تفاعا كني ا في وتي و اصدا  أحكا  اإلعدا  اذا العا ، اضافة الل صدو  االو اذ  ا حكا  من 
ا حكا  الصاد و عنها  الهيئةالمحاك  العسك ية الموجودو في  تا  اصو، التي تالما  فض  

 . هاناعتنا اا ال توف  ضمانا  المحاكمة العادلة لألف اد الذين يحاكموا أمام
 

من ناحية أخ  ، أنق  التش يعا  النافذو في الضفة الغ نية، خاصة  انون العقونا  ا  دني     
 . النافذ في  تا  اصو، علل عقونة اإلعدا  1926و انون العقونا  لسنة  1960لعا  ( 16)

 
 

 (0)قائمة رقم 
 أحكام اإلعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 

0991-0119 
صادرة عن  العدد ةالسن 

 محاكم مدنية
صادرة عن 
محاكم 
 عسكرية

عدد أحكام 
اإلعدام 
قطاع  3المنفذة

 غزة
الضفة 
 الغربية

العدد 
 اإلجمالي

1 0991 3 1 2 3 1 0 
3 0991 4 0 4 2 3 1 
2 0991 0 0 0 0 0 0 
5 0991 2 1 5 0 5 3 
4 0999 5 0 5 0 5 1 
6 0111 2 2 6 0 6 1 
2 0110 4 8 12 1 13 1 
8 0110 14 5 19 0 19 5 
9 0111 5 0 5 2 1 0 
10 0111 8 0 8 8 0 0 
11 0111 1 0 1 1 0 5 
13 0111 0 0 0 0 0 0 
12 0111 0 0 0 0 0 0 
15 0111 2 6 9 0 9 0 
14 0119 15 2 12 0 12 0 

                                                 
3
م اجعأأة الجأأدوب . 85، ه 3006حالأة حقأأوق اإلنسأأان فأي أ اضأأي السألتة الوتنيأأة الفلسأأتينية لعأا   -تقريححر الهيئححة السححنوي الثححاني عصححرانمأأ    

 ....................................اع  
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صادرة عن  العدد ةالسن 
 محاكم مدنية

صادرة عن 
محاكم 
 عسكرية

عدد أحكام 
اإلعدام 
قطاع  3المنفذة

 غزة
الضفة 
 الغربية

العدد 
 اإلجمالي

 01 11 01 91 01 11 المجموع
 
 
 .وضعر سيادة القانون األمنيقتلى الفلتان  (.ب)
علل خلفيا  الفلتان  تب في أ اضي السلتة الوتنية  في تسجيب حاال الهيئة ستم   ا

، اي  أن تتو ا ختي ا حصب في 1995وضعف سيادو القانون منذ  يامها في العا   ا مني
وفيما يلي جدوب نعدد . 3009-3006عدد القتلل في أ اضي السلتة الوتنية في ا عوا  

في وضعف سيادو القانون التي سجلتها الهيئة  ا منيتان حاال  القتب علل خلفية الفل
 (.3009-3001) ا خي و التسعةا عوا  

 
 (0)قائمة رقم 

  الفلستينية  تلل الفلتان ا مني وضعف سيادو القانون في أ اضي السلتة الوتنية
3001-3009 

 العدد السنة
الضفة 
 الغربية

العدد  قطاع غزة
 اإلجمالي

3001 3 32 34 
3003 61 2 65 
3002 26 13 56 
3005 49 25 92 
3004 80 96 126 
3006 92 358 254 
3002 83 402 484 
3008 46 124 191 
3009 69 168 322 

 
 

 .واقع الحق في السالمة الجسدية .0
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 928ألأأ  3004 -1996فأي السأنوا   للهيئةالمعاملة الوا دو  واسا شكاو  التعذيو  نلغ عدد
تصأأأاعدا فأأأي عأأأدد الشأأأكاو  الأأأوا دو فأأأي اأأأذ   1999-1996 ا عأأأوا حيأأأث شأأأهد   ،شأأأكو 

 أنث  ما لنث   .شكوو 165شكوو،  145شكوو،  91شكوو،  21: ، واي علل التواليالموضو 
، 3001، 3000)الأأأث ث التاليأأأأة  ا عأأأأوا فأأأي  الموضأأأأو الشأأأكاو  فأأأأي اأأأذ   أعأأأأدادت اجعأأأ  
شأأكوو،  63شأأكوو، و 124: لتأأواليعلأأل ا، حيأأث اسأأتقنل  الهيئأأة فأأي اأأذ  السأأنوا ، و (3002

-3005نأين صأعود وانخفأاة فأي ا عأوا  التعأذيو شأكاو  عأدد  ث  تأ اوحومن . شكوو 42و
3004.4 

 
ا تفأأأا عأأأدد شأأأكاو  ، فقأأأد 3009-3002، وتحديأأأدا فأأأي ا عأأأوا  أمأأأا نعأأأد االنقسأأأا  السياسأأأي
فأأي الأأوا دو   الشأأكاو عأأدد  ، حيأأث نلأأغ اجمأأاليلهيئححةاتأأي اسأأتقنلتها التعأأذيو وسأأو  المعاملأأة ال

  5: علل النحو التالي ، وذلكشكوو 1202اذ  الفت و 
 .شكوو 591               3002عا  . 1
 .شكوو 215               3008عا  . 3
 .شكوو 403              3009عا  . 2
 

، تجاوز عدد الصكاوى التي األخيرةعدد الصكوى الواردة في السنوات الثالث  أنوهذا يعني 
ساءةلتها الهيئة في موضوع التعذيب استقب  (.0111-0991) أعوامفي عصرة  المعاملة وا 

منذ قيامها في  األعلىكانت  0111كما أن عدد الصكاوى التي استقبلتها الهيئة في العام 
 .0991العام 

 
 
 
 
 
  

 (1)رقم قائمة 
 حوب انتهاكا  الحق في الس مة الجسدية لهيئةلالشكاو  الوا دو 

 6الصكاوىعدد  السنة
                                                 

4
 .96-94، ه 3004الة حقوق اإلنسان في العا  عن ح للهيئةالتق ي  السنوع الحادع عش    

5
 .الم جا السانق  
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 إجمالي قطاع غزة الضفة الغربية 
0119 303 102 209 
0111 308 106 215 
 591 م اجعة سهيب م اجعة سهيب 0111
 122 م اجعة سهيب م اجعة سهيب 0111
0111  93 
0111 116 
0111 44 
0110 39 
0110 53 
0111 44 
0999 165 
0991 145 
0991 91 
0991 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .واقع الحق في تولي الوظيفة العامة .1

 
 ............................................. أدنا توضا مقدمة حسو معتيا  الجدوب 

 (1)قائمة رقم 

                                                                                                                                            
6
-1996المأواتن فأي أ اضأي السألتة الوتنيأة الفلسأتينية فأي ا عأوا  / السأنوية عأن حالأة حقأوق اإلنسأانالهيئحة ت  تجميا اأذ  ا عأداد مأن تقأا ي    

3009. 
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 فيما يتعلق نالوميفة العامة لهيئة لالشكاو  الوا دو 
 

 عدد الصكاوى السنة
 إجمالي قطاع غزة الضفة الغربية 

0119 836 312 1029
7 

0111 682 151 835 
204 ؟ ؟ 0111

8 
303 ؟ ؟ 0111

9 
0111  189

10 
0111 110 
0111 109 
0110 91 
0110 45 
 
 
 

 
 .وحرية عملها والنقابات المهنية واقع الحق في تصكيل الجمعيات .1

 
 .............................................توضا مقدمة حسو معتيا  الجدوب أدنا  

 
 (1)رقم  قائمة

 والنقانا  المهنيةفيما يتعلق نالجمعيا   للهيئةالشكاو  الوا دو 
 

 عدد الصكاوى السنة
 إجمالي قطاع غزة الضفة الغربية 

0119 3 35 36
11 

                                                 
7
 .هيئةللاذا العدد والعدد الذع يليع منخوذ من الجداوب االلكت ونية   
والمأنخوذو ( 26)والشأكاو  المقدمأة ضأد ديأوان المأومفين ( شأكو  369)اذا ال    او عنا و عن ناتج جما عدد الشكاو  الم فوعأة ضأد وصا و الماليأة  8

 .194و 191، ه 3002في العا  " وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية"السنوع الثالث عش  االمعنون نأ الهيئةمن تق ي  
9
 .239-238، ه 3002في العا  " وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية"السنوع الثالث عش  االمعنون نأ الهيئة تق ي   

10
 .108-102، ه "0111لمواطن الفلسطيني خالل العام وضع حقوق ا"السنوع الحادع عش  المعنون نأ الهيئة تق ي   
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0111 14 28 42
12 

 ؟ ؟ ؟ 0111
5 ؟ ؟ 0111

13 
0111  6

14 
0111 4

15 
0111 2

16 
0110 0

17 
 

 
 

 خاتمة
.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                                                                                                            
 .3009االلكت ونية لعا   ئةالهينحسو توثيقا    11 

 .3008لعا   االلكت ونية الهيئة نحسو توثيقا   12
 

13
 .239، ه 3006عن حالة حقوق اإلنسان في أ اضي السلتة الوتنية الفلستينية في العا   للهيئةالتق ي  السنوع الثاني عش    

14
 .102، ه 3004لتة الوتنية الفلستينية في العا  عن حالة حقوق اإلنسان في أ اضي الس للهيئةالتق ي  السنوع الحادع عش    

15
 .161، ه 3005عن حالة حقوق اإلنسان في أ اضي السلتة الوتنية الفلستينية في العا  للهيئةالتق ي  السنوع العاش    

16
 .162ه  ،3002عن حالة حقوق اإلنسان في أ اضي السلتة الوتنية الفلستينية في العا   للهيئةالتق ي  السنوع التاسا   

17
 .143، ه 3003عن حالة حقوق اإلنسان في أ اضي السلتة الوتنية الفلستينية في العا   للهيئةالتق ي  السنوع الثامن  


