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قانون – حق – حريات
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وضــع حقــوق اإلنســان فــي فلســطين
التقرير الســنوي الخامس والعشــرون

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

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

وصياغــة دائــرة الرقابــة عــى السياســات والترشيعــات الوطنيــة، اضافــة إىل 

مســاهمة دائــرة التحقيقــات والشــكاوى يف الهيئــة فيــام يتعلــق بعــرض الشــكاوى 

وزيــارات الســجون، وال ســيام:

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

حــازم هنيــة، أحمــد الغــول، مــوىس أبــو دهيــم، ســامي جباريــن.
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طاقم عمل الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«
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محمد الرشيف، ميساء الربغويث، ونبيهة علوان.
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الرقابة والتقييم: هبة فريد- مسؤولة   •
سهيل حجاج
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عناوين مكاتب الهيئة 

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

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

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

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

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

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

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

طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3

تلفاكس: 2687535 9 970 +

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

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

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

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

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

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

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

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

ــوايل، كأحــد  ــن عــىل الت ــة حقــوق اإلنســان يف فلســطني للعــام الخامــس والعرشي ــة بإصــدار تقريرهــا الســنوي لحال تســتمر الهيئ

ــة، تســهم يف وقــوع، أو  ــة، أو سياســاتية، أو ترشيعي ــة اختــالالت بنيوي األدوات الهامــة لكشــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وكشــف أي

اســتمرار وقــوع هــذه االنتهــاكات، وذلــك بهــدف تقديــم النصــح واملشــورة ألصحــاب الواجــب التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملنــع تكــرار 

ــات العامــة. ــة تصــان فيهــا الحقــوق والحري ــق بيئ ــز حقــوق اإلنســان، وخل االنتهــاكات، وتصحيــح مســارات العمــل باتجــاه تعزي

بنرشهــا هــذا التقريــر الســنوي، فــإن الهيئــة تســتعرض مجمــل التغــريات الحاصلــة لحالــة حقــوق اإلنســان للعــام 2019، ســواًء كانــت 

إيجابيــة، أو ســلبية، وذلــك يف مجــال الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات. ويتضمــن التقريــر جــزءاً ليــس يســرياً لحصيلــة مــا قــام بــه 

طاقمهــا عــىل امتــداد األرض الفلســطينية مــن عمــل دؤوب ومتواصــل، ويف ظــروف بالغــة التعقيــد،  مــن أعــامل الرصــد والتوثيــق ومــا 

تلقتــه مــن شــكاوى مــن املواطنــني،  وتدخالتهــا عــىل مســتوى الترشيعــات والسياســات لــدى الجهــات الرســمية خــالل هــذا العــام.

إن احــرتام حقــوق اإلنســان هــو احــرتام للكرامــة اإلنســانية املتأصلــة يف البــرش، وهــي الســمة التــي  تســاهم يف صيانــة االســتقرار 

ــرة الفعــل الســيايس واالجتامعــي  ــة يف دائ ــاً وحــراً يشــارك بفعالي ــاً واعي ــق مواطن ــه، وتخل والســلم الداخــيل يف املجتمــع والحفــاظ علي

والثقــايف، وبنــاء مجتمعــه عــىل أســس مــن املســاواة، ونبــذ العنــف والكراهيــة والتمييــز عــىل أي مــن الخلفيــات. 

ــالل األرض  ــالل يف احت ــة االحت ــتمرار دول ــل اس ــية يف ظ ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــرتام حق ــاً يف اح ــام 2019 تراجع ــهد الع ش

الفلســطينية، وتحللهــا مــن قواعــد القانــون الــدويل، الســيام القانــون الــدويل اإلنســاين، وارتكابهــا الكثــري مــن املامرســات التــي ترقــى إيل 

مســتوى جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد اإلنســانية، ويف تغييــب واضــح للعدالــة ومبــادئ املحاســبة. لقــد واصلــت قــوات االحتــالل تنفيــذ 

ــني  ــة بحــق املدني ــم املنظم ــكاب الجرائ ــة املســتوطنني ارت ــا، ومواصل ــل ســكانها إليه ــتيطان يف األرايض الفلســطينية، ونق سياســات االس

الفلســطينيني وممتلكاتهــم. كــام واســتمرت تلــك القــوات يف فــرض عقوبــات جامعيــة عليهــم بإقامــة جــدار الضــم والتوســع )الجــدار 

ــد حركــة املواطنــني واألفــراد عــىل نحــو خطــري،  العــازل( وفــرض حصــار عــىل قطــاع غــزة للعــام الثالــث عــرش عــيل التــوايل، والــذي قيّ

وعــزل مدينــة القــدس عــن باقــي األرايض املحتلــة، واعتبارهــا عاصمــة لدولــة االحتــالل يف ظــل املامرســات التمييزيــة والتضييــق عــىل 

الســكان الفلســطينيني لطردهــم مــن املدينــة، باإلضافــة ملواصلــة اســتخدام القــوة املميتــة، واالعتقــاالت التعســفية، والتعذيــب وســوء 

ــن  ــا م ــة، وغريه ــري مقبول ــانية، وغ ــري إنس ــروف غ ــا يف ظ ــل أراضيه ــجون داخ ــطينيني يف س ــاز األرسى الفلس ــة احتج ــة، ومواصل املعامل

االنتهــاكات الجســيمة التــي ترقــى إىل جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد اإلنســانية، والتــي تســببت يف تدهــور الحالــة اإلنســانية، وحالــة 

حقــوق اإلنســان. 

كذلــك يصــدر هــذا التقريــر وال يــزال االنقســام يف النظــام الســيايس متواصــالً، بــل ويعيــد إنتــاج نفســه بشــكل خطــري يهــدد وحــدة 

ــا مــا  األرض الفلســطينية، ويخلــق حقائــق رمبــا ســيكون مــن الصعــب تجاوزهــا إذا اســتمرت الحــال عــىل مــا هــو عليهــا، حيــث غالب

تــم الــزج بالخدمــات األساســية وحقــوق املواطنــني، والســيام موظفــي الخدمــة العموميــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة يف أتــون الــرصاع 

الســيايس، وهــو مــا كان لــه كلفــة كبــرية عــىل املواطنــني. 

مــن جانــب آخــر؛  فقــد أصبــح اســتقالل القضــاء  موضــع شــك كبــري، ومــع تشــكيل مجلــس القضــاء األعــىل االنتقــايل فإنــه البــد مــن 

أن ينهــي مهامــه، وأن يجــري تشــكيل ملجلــس القضــاء األعــىل وفقــا ملــا ينــص عليــه قانــون اســتقالل الســلطة القضائيــة، وأن ال يجــري أي 

تعديــل للقانــون، مهــام كانــت املالحظــات عليــه، ومهــام كانــت الحاجــة لتعديــالت فيــه، يف غيــاب املجلــس الترشيعــي، ويف ظــل حالــة 

االنقســام الســيايس القامئــة، والظــروف العامــة التــي متــر بهــا األرايض الفلســطينية.
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كــام وســّجل هــذا العــام تراجعــاً ملموســاً يف احــرتام الحقــوق األساســية، والســيام حريــة التجمــع، وحريــة التعبــري، وهــام العمــود 

الفقــري للدميقراطيــة، ولباقــي الحقــوق األساســية، وهــو مــا يجــب أن يشــكل مصــدر قلــق للمجتمــع بالنظــر ملــا قــد يؤســس لــه مــن 

ــم يف  ــات، وحقه ــني يف الحصــول عــىل املعلوم ــم، وحــق املواطن ــري عــن آرائه ــم يف التعب ــراد وحقه ــام األف ــق للهوامــش املتاحــة أم تضيي

التجمــع الســلمي واالحتجــاج والتأييــد واالختــالف، الســيام وأنــه ال قيــود عــىل حريــة األفــراد يف التعبــري والتجمــع، إال مــا هــو محظــور 

وفقــاً للقانــون يف النظــام الدميقراطــي.

شــكل عــام 2019 فرصــة أخــرى مل تتحقــق يف الدعــوة النتخابــات عامــة، فقــد عجــز النظــام الســيايس مبختلــف مكوناتــه عــىل جعــل 

االنتخابــات ممكنــة، واســتمرت التداعيــات الخطــرية الســتمرار عــدم تنظميهــا ومتكــني املواطنــني مــن اختيــار ممثليهــم. إن االنتخابــات يف 

الحالــة الفلســطينية قــد تشــكل نقطــة بدايــة لتفكيــك االنقســام الخطــري القائــم، مــع التأكيــد عــىل رضورة خلــق األجــواء إلجــراء انتخابات 

حــرة ونزيهــة وتعزيــز ثقــة املواطــن بالعمليــة االنتخابيــة وجدواهــا. وهــي أيضــا حــق أصيــل ينــص عليــه القانــون األســايس، ليــس فقــط 

يف حــق املواطــن يف االنتخابــات تصويتــاً وترشــيحاً، بــل وأن ميــارس ذلــك الحــق دوريــاً وكل أربعــة أعــوام. إن االنتخابــات، والتــي هــي 

حــق دســتوري، فهــي أيضــاً 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.

ــدويل كعضــو  ــة عــىل املســتوي ال ــة مهمــة أخــرى يف عمــل الهيئ ــة، شــكل هــذا العــام نقل ــد الداخــيل الخــاص بالهيئ عــىل الصعي

ــة يف  ــك مشــاركتها الفاعل ــة، وكذل ــه املؤسســات الوطني ــف تحصــل علي ــة، وهــو أعــىل تصني ــف )A( يف تجمــع املؤسســات الوطني مصن

مجلــس حقــوق اإلنســان، ولجــان األمــم املتحــدة التعاقديــة التفاقيــات حقــوق اإلنســان. وعــىل املســتوى اإلقليمــي، تُــوَِّج عملهــا هــذا 

ــر لفلســطني ودورهــا اإلقليمــي،  ــة لحقــوق اإلنســان، وهــو موضــع تقدي ــة للمؤسســات الوطني العــام بانتخابهــا رئيســاً للشــبكة العربي

وللهيئــة بصفتهــا املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان. كــام وتواصــل الهيئــة بإضطــراد تعزيــز بنائهــا الداخــيل واملؤســي، 

ــس القضــاء،  ــل مجل ــات تشــاركية مــن قب ــق آلي ــم تشــكيله وف ــذي يت ــس املفوضــني ال ــة، والســيام مجل ــا املختلف ــز دور مكوناته وتعزي

ونقابــة املحامــني، واملجتمــع املــدين وشــخصيات أكادمييــة وازنــة يف املجتمــع الفلســطيني، ويجــرى تجديــده دوريــاً بحيــث ال تتجــاوز مــدة 

العضويــة أربــع ســنوات قــد يتــم تجديدهــا ملــرة واحــدة.

إننــي، وإْذ أتــرشف بتقديــم هــذا التقريــر، فإننــي أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الجهــات التــي ســهلت عمــل الهيئــة وتعاونــت 

معهــا، والســيام الرئاســة الفلســطينية، ورئاســة مجلــس الــوزراء والــوزارات املختلفــة، واألجهــزة األمنيــة والهيئــات والجهــات الرســمية يف 

املحافظــات الشــاملية والجنوبيــة. 

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 للحكومــة الفلســطينية ولتجمــع مانحــي الهيئــة عــىل دعمهــم املتواصــل للهيئــة والــذي مّكنهــا مــن القيــام 

بدورهــا كمؤسســة وطنيــة يف ضــامن حاميــة و احــرتام وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف دولــة فلســطني، عــيل الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 

التــي مــرّت بهــا دولــة فلســطني، واإلجــراءات العقابيــة مــن قبــل دولــة االحتــالل، ولكــن الحكومــة أظهــرت التزامــا يســتحق االحــرتام تجــاه 

الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مانحــي الهيئــة ومموليهــا الذيــن واصلــوا التزامهــم تجاههــا يف ظــل ظــروف عامليــة وإقليميــة 

بالغــة الصعوبــة متويليــاً وسياســياً وعــىل قواعــد مــن الرشاكــة واالحــرتام املتبــادل.

األستاذ عصام يونس

املفوض العام

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
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مقدمة

 
ــرور  ــع م ــوايل م ــىل الت ــن ع ــس والعرشي ــام الخام ــوق اإلنســان يف فلســطني للع ــة حق ــن حال ــر الســنوي ع ــن إصــدار التقري يتزام

ربــع قــرن عــىل تأســيس الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان املظــامل«، واحتفائهــا بيوبيلهــا الفــي. وبصفتهــا مؤسســة وطنيــة 

دســتورية؛ أخــذت عــىل عاتقهــا مهمــة تعزيــز حقــوق اإلنســان يف فلســطني، ابتــداًء مــن الرؤيــة الثاقبــة لآلبــاء املؤسســني، وقناعــة الرئيــس 

الراحــل الشــهيد يــارس عرفــات الــذي أصــدر مرســوماً رئاســياً تــم مبوجبــه إنشــاء الهيئــة املســتندة إىل الحــق الفلســطيني يف إقامــة دولتــه 

الدميقراطيــة املســتقلة التــي يتمتــع جميــع مواطنيهــا بحقوقهــم وحرياتهــم كاملــة.

ــة  ــا، وكشــف أي ــوق اإلنســان وتوثيقه ــاكات حق ــة يف رصــد انته ــر كإحــدى األدوات املهم ــة يف إصدارهــا هــذا التقري تســتمر الهيئ

اختــالالت بنيويــة، أو سياســاتية، أو ترشيعيــة تســهم يف وقــوع هــذه االنتهــاكات، وتقديــم التوصيــات ألصحــاب الواجــب بغــرض معالجتهــا 

وتطويــر العمــل؛ وصــوالً إىل خلــق بيئــة تُصــان فيهــا الحقــوق والحريــات العامــة.

تــؤدي الهيئــة رســالتها وخدماتهــا للمواطنــني يف بيئــة أقــل مــا ميكــن وصفهــا باملضطربــة وغــري املســتقرة، يف ســعيها للحفــاظ عــىل 

وحدتهــا املؤسســاتية، وذلــك بالرغــم مــن تواصــل إجــراءات االحتــالل القمعيــة بحــق أبنــاء شــعبنا ومؤسســاته الوطنيــة، واملتمثلــة يف 

اســتمرار وتواصــل فــرض الحصــار، والعــدوان الحــريب املدمــر واملتكــرر عــىل قطــاع غــزة، واإلجــراءات التهويديــة ملدينــة القــدس، واســتمرار 

االســتيطان، عــالوة عــىل نتائــج ومخلفــات االنقســام الفلســطيني الداخــيل الكارثيــة.

وكــون الهيئــة تقــف عــىل مســافة واحــدة مــن جميــع املؤسســات املدنيــة واألمنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد زادت ثقــة 

املواطــن فيهــا، ولعــل ازديــاد عــدد الشــكاوى التــي تســتقبلها الهيئــة يدلــل عــىل ذلــك. كــام أن تطويــر عالقتهــا مــع املؤسســة الرســمية 

قــد انعكــس بشــكل إيجــايب يف رسعــة إغــالق الشــكاوى، وتنفيــذ الزيــارات الدوريــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف لالطــالع عــىل أوضــاع 

النــزالء واملحتجزيــن. ويف ذات الوقــت تشــكل الهيئــة مرجعيــة رئيســة يف القضايــا القانونيــة والحقوقيــة لــدى املؤسســة الرســمية، وتقديــم 

ــواءم مــع  ــني مبــا يت ــل مشــاريع القوان ــوزراء، ومراجعــة وتعدي ــوان الرئاســة ورئاســة ال ــة لدي ــرأي االستشــاري عــرب املذكــرات القانوني ال

االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطني.

وبفضــل مؤسســيها، ومجالــس مفوضيهــا، ومفوضيهــا العامــني، وإداراتهــا املتعاقبــة وطواقمهــا التــي حرصــت، وال تــزال، عــىل التمســك 

مبرجعياتهــا املتمثلــة يف القانــون األســايس الفلســطيني، واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومبــادئ باريــس الناظمــة لعمــل الهيئــات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، متكنــت الهيئــة مــن تحقيــق إنجــازات، ومراكمــة نجاحــات عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

لقــد عملــت الهيئــة برشاكــة وانفتــاح كبرييــن مــع مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطينية، وحاولــت أن تلعــب دور حلقــة الوصــل 

ــكيل  ــة يف تش ــاهمت الهيئ ــام س ــة. ك ــوزارات ذات العالق ــوزراء وال ــة ال ــة رئاس ــمية، وبخاص ــات الرس ــات واملؤسس ــذه املؤسس ــني ه ب

ــة عــىل  ــة اإلعــدام، االئتــالف األهــيل للرقاب ــل ائتــالف مناهضــة عقوب ــا، مث ــة بأعامله ــة واملشــاركة بفاعلي ــة واألهلي االئتالفــات الحقوقي

الترشيعــات، واالئتــالف األهــيل إلصــالح القضــاء وحاميتــه. وتشــارك الهيئــة بفاعليــة كبــرية يف العديــد مــن اللجــان الوطنيــة والرســمية، 

منهــا لجنــة مواءمــة الترشيعــات مــع املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة املشــكلة مبوجــب قــرار مجلس الــوزراء رقــم )2( بتاريــخ 2019/4/22، 

وقيــادة املشــاورات الوطنيــة إلنشــاء اآلليــة الوطنيــة ملناهضــة التعذيــب، وذلــك بالرشاكــة مــع وزارة الداخليــة، وعضويــة اللجنــة الوطنيــة 

ــاكات حقــوق  ــق يف بعــض انته ــوزراء للتحقي ــس ال ــي شــكلها مجل ــق الت إلصــالح قطــاع الصحــة. وشــاركت يف عــدد مــن لجــان التحقي
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اإلنســان. كــام نظمــت الهيئــة عالقتهــا بالعديــد مــن املؤسســات األهليــة والرســمية مــن خــالل توقيــع مذكــرات تعــاون وتفاهــم مشــرتك، 

كنقابــة الصحفيــني الفلســطينيني، والهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، والجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وغريهــا مــن املؤسســات.

مــن جانــب آخــر، اســتخدمت الهيئــة التقــايض االســرتاتيجي للتأثــري يف السياســات، لتعزيــز منظومــة الحقــوق والحريــات، مثــل قضيــة 

حجــب مواقــع إلكرتونيــة إخباريــة، وقضيــة أخــرى كســبتها أمــام املحاكــم الفلســطينية تتعلــق بعــودة إحــدى املعلــامت إىل وظيفتهــا بعــد 

إجبارهــا عــىل التقاعــد املبكر. 

واســتمرت الهيئــة مــن الحفــاظ عــىل تصنيــف )أ( يف اللجنــة التنســيقية الدوليــة للهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 

املتحــدة لســنوات طويلــة، باإلضافــة للعضويــة الفاعلــة يف منتــدى آســيا واملحيــط الهــادئ للهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ورئاســتها 

الحاليــة للشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وتنظيــم مؤمتــرات إقليميــة دوليــة حــول حقــوق املواطــن الفلســطيني، 

ــف،  ــان يف جني ــوق اإلنس ــس حق ــام مجل ــالت أم ــم املداخ ــتمرار تقدي ــعبنا، واس ــاء ش ــق أبن ــة بح ــالل املتواصل ــاكات االحت ــح انته وفض

وتنظيــم فعاليــات جانبيــة حقوقيــة يف املجلــس، وكلهــا أمــور مّكنــت الهيئــة مــن البــدء يف تحقيــق رؤيتهــا بــأن تصبــح بيتــاً للخــربة، أَهلَهــا 

لتقديــم دورات تدريبيــة لعــدد مــن الهيئــات واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف الــدول الشــقيقة، كالعــراق وتونــس.

ــات  ــرشكاء، يف املؤسس ــع ال ــكر لجمي ــدم بالش ــا أتق ــا. وهن ــا ولرشكائه ــا وملوظفيه ــجل ملفوضيه ــة يس ــه الهيئ ــوم ب ــاح تق إّن أيَّ نج

ــتخدامها يف  ــة الس ــات الالزم ــا البيان ــوا لن ــن قّدم ــايل الذي ــىل االنتق ــاء األع ــس القض ــة، ومجل ــة العام ــة، والنياب ــزة األمني ــة، واألجه العام

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

 كــام أتقــدم بالشــكر للمفــوض العــام األســتاذ عصــام يونــس؛ ملــا بذلــه مــن جهــد كبــري يف تقويــة عمــل الهيئــة، ومأسســة عالقاتهــا 

مــع املؤسســات والهيئــات الدوليــة ذات العالقــة. والشــكر موصــول ملجلــس املفوضــني عــىل الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه الدائــم الــذي 

يقدمــه للطاقــم التنفيــذي. كــام أتقــدم بالشــكر للعاملــني يف الهيئــة كافــة، كّل يف موقعــه ومجــال اختصاصــه؛ ملــا يقومــون بــه مــن عمــل 

دؤوب نابــع مــن إميانهــم العميــق برســالة حقــوق اإلنســان. كــام أعــرّب عــن امتنــاين وتقديــري للزمــالء الذيــن ســاهموا يف كتابــة هــذا 

التقريــر، وعــىل رأســهم الزميلــة خديجــة زهــران مديــرة دائــرة الرقابــة عــىل السياســات والترشيعــات لقيادتهــا فريــق إعــداد التقريــر، 

ــة، وطاهــر املــرصي، وعــامر جامــوس، وأحمــد  والزميــالت والزمــالء الباحثــني الحقوقيــني: معــن إدعيــس، وعائشــة أحمــد، وحــازم هني

الغــول، ومــوىس أبــو دهيــم، وســامي جباريــن. 

الدكتور عاّمر دويك

املـــدير العــــــام 
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الفصل األول

سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
وأثرها على قدرة دولة فلسطين في ضمان 

حقوق اإلنسان خالل العام 2019





الفصل األول
سياسات وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وأثرها على قدرة 

دولة فلسطين في ضمان حقوق اإلنسان خالل العام 2019

ــدويل  ــون ال ــا الجســيمة لقواعــد القان ــر يف انتهاكاته ــه هــذا التقري ــذي يغطي ــام ال ــيل خــالل الع ــالل اإلرسائي ــة االحت اســتمرت دول

ــم املتحــدة يف األحــداث  ــة املســتقلة التابعــة لألم ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــدويل لحقــوق اإلنســان، وجــاء  تقري ــون ال اإلنســاين، والقان

م ملجلــس حقــوق اإلنســان يف نهايــة شــهر شــباط/فرباير 2019، لتأكيــد ذلــك.  وورد  الخاصــة مبســريات العــودة يف قطــاع  غــزة، والــذي قـُـدِّ

يف التقريــر أن قــوات االحتــالل »رمبــا تكــون قــد اقرتفــت جرائــم حــرب، وان وأّن هنــاك أســبابا معقولــة تدعــو إىل االعتقــاد بــأن القناصــة 

اإلرسائيليــني أطلقــوا النــار عــىل املدنيــني الفلســطينيني، ومنهــم صحفيــون، ومســعفون، وأطفــال، وأشــخاص ذوو إعاقــة خــالل مســريات 

العــودة يف الفــرتة مــا بــني آذار/مــارس، وحتــى كانــون األول/ديســمرب 2018.

ــم حــرب،  ــم جرائ ــتَبَه باقرتافه ــا السياســيني والعســكريني املُش ــة قادته ــتها املمنهجــة يف حامي ــالل سياس ــة االحت ــت دول ــام واصل ك

وانتهــاكات جســيمة بحــق املدنيــني الفلســطينيني. ويف املــرات القليلــة والنــادرة التــي فتحــت فيهــا ملفــات تحقيق مــع ضباطهــا وجنودها، 

أظهــرت تهاونــاً يف عقــاب ومســاءلة مرتكبــي تلــك الجرائــم واالنتهــاكات، واســتخفافاً يف فــرض عقوبــات عليهــم،  وبالتــايل حرمــان الضحايــا 

مــن حقهــم يف اإلنصــاف وجــرب الــرر. وشــكَّلت سياســة إفــالت دولــة االحتــالل مــن العقــاب تشــجيعاً لهــا يف اســتمرار  متاديهــا  يف اقــرتاف 

املزيــد مــن انتهاكاتهــا الجســيمة ، واعتبــار نفســها يف مأمــن مــن العقــاب، واســتمرت يف ترصفهــا  كدولــة فــوق القانــون، وهــو مــا شــكل 

مصــدر قلــق كبــري للمواطــن الفلســطيني يف األرض املحتلــة، ومــا أفقــده الثقــة بالهيئــات، واملؤسســات الدوليــة والحقوقيــة، وبقــرارات 

الرشعيــة الدوليــة، ومبــادئ القانــون الــدويل.

وكان مــن أهــم التطــورات التــي حدثــت يف كانــون األول/ديســمرب مــن العــام 2019 صــدور قــرار مــن ِقبَــِل مكتــب املدعيــة العامــة 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، بتاريــخ 2019/12/20، لتســيري الوضــع يف فلســطني إىل الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة 

ــة  ــتها الرافض ــاً يف سياس ــطني. وإمعان ــت يف فلس ــة أُرتكب ــرب محتمل ــم ح ــل يف جرائ ــمي كام ــايئ رس ــق جن ــح تحقي ــة فت ــة، وني الدولي

لخضوعهــا للمســاءلة واملحاســبة، أعلنــت وزارة خارجيــة دولــة االحتــالل يف حينــه رفضهــا للقــرار، ودعــت دول العــامل لرفضــه أيضــاً. 

ومــن جهــة أخــرى، اســتمرت اإلدارة األمريكيــة بالرتويــج ملــا ســمي بـــ »صفقــة القــرن«، والتــي يتــم تقدميهــا عــىل أنها مــرشوع اتفاق 

ســالم بــني الطرفــني الفلســطيني واإلرسائيــيل، رغــم افتقادهــا إىل كافــة مقومــات الســالم، وصياغتهــا مبعــزل عــن الجانــب الفلســطيني. 

واســتنادا إىل مــا تــم ترسيبــه مــن معطيــات، بــدت )الصفقــة( وكأنهــا مكافــأة للســلطة القامئــة باالحتــالل وداعمــة ألهدافهــا، متجاهلــة 

ــة  ــة بالقضي ــة ذات العالق ــة الدولي ــرارات الرشعي ــع ق ــاين، وجمي ــدويل اإلنس ــون ال ــان، والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــادئ القان مب

الفلســطينية. 

ويف الســياق ذاتــه، أعلــن وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة بتاريــخ 2019/11/18، بــأن »إقامــة املســتوطنات اإلرسائيليــة 

يف األرض الفلســطينية املحتلــة ال تتعــارض مــع القانــون الــدويل«، وبــأن »املســتوطنات املدنيــة تخالــف القانــون الــدويل أمــر مل تثبــت 

نجاعتــه«. لقــد شــّكل هــذا اإلعــالن عامــل تشــجيع آخــر لســلطات االحتــالل الســتباحة مــا تبقــى مــن األرايض الفلســطينية يف الضفــة 

الغربيــة املحتلــة، والحيلولــة دون إقامــة دولــة فلســطينية متصلــة، وقابلــة للحيــاة. كــام أن هــذا اإلعــالن يتناقــض بشــكل كامــل مــع قــرار 

مجلــس األمــن الــدويل رقــم )2334(، لســنة 2016، وعــرشات القــرارات األخــرى املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، وميثــل انتهــاكاً صارخــاً 

للقانــون الــدويل. يشــار إىل أّن القــرار املذكــور صــدر دون اعــرتاض مــن اإلدارة األمريكيــة، وأكــد عــىل أن »إقامــة إرسائيــل للمســتوطنات 

عــىل األرض الفلســطينية املحتلــة عــام 1967، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، ليــس لــه أي قيمــة قانونيــة، وميثــل انتهــاكاً صارخــاً للقانــون 

الــدويل، وعقبــة يف طريــق تحقيــق حــل الدولتــني وســالم عــادل ودائــم وشــامل.«
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يســتعرض هــذا الفصــل مــن التقريــر أبــرز االنتهــاكات التــي اقرتفتهــا دولــة االحتــالل بأذرعهــا املختلفــة ضــد املدنيــني الفلســطينيني 

وأعيانهــم املدنيــة الخاصــة والعامــة، وكذلــك بعــض جوانــب اعتــداءات املســتوطنني. إّن رصــد كافــة انتهاكات حقوق اإلنســان، ومامرســات 

دولــة االحتــالل التعســفية خــالل العــام 2019، يحتــاج إىل عــدة تقاريــر متخصصــة نظــراً  لحجمهــا وجســامتها وتنوعهــا  بشــكل ال ميكــن 

حرصهــا يف تقريــر واحــد، وبالتــايل فــإن هــذا الفصــل يركــز عــىل االنتهــاكات النمطيــة التــي متــسُّ مبــارشة بحقــوق املواطــن الفلســطيني، 

وتُْضِعــُف قدرتــه عــىل الصمــود والعيــش الكريــم عــىل أرضــه، حيــث ميثــل تحقيــق األمــن واألمــان والعيــش الكريــم للمواطن الفلســطيني 
أحــد األهــداف الرئيســية للحكومــة الفلســطينية. 1

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

ــني الفلســطينيني  ــا الجســيمة ضــد املدني ــن انتهاكاته ــد م ــالل املزي ــة االحت ــرتاف دول ــر اق ــذا التقري ــه ه ــذي يغطي ــام ال شــهد الع

وممتلكاتهــم الخاصــة، والعامــة. لقــد انعكســت تلــك االنتهــاكات عــىل مجمــل مناحــي حيــاة الســكان املدنيــني يف األرض الفلســطينية 

املحتلــة، وضاعفــت مــن العراقيــل والتحديــات التــي واجهتهــا دولــة فلســطني يف حاميــة اإلنســان الفلســطيني، وضــامن حقوقــه األساســية 

التــي ضمنتهــا املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان ، وقــرارات الرشعيــة الدوليــة. وفيــام يــيل اســتعراض ألبــرز تلــك االنتهــاكات: 

1. االنتهاكات املاّسة بالحق يف الحياة والسامة الجسدية

انتهاك حق اإلنسان الفلسطيني يف الحياة واحتجاز جثامن الشهداء  1.1

ــت  ــزة، وقام ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــطينيني يف الضف ــني الفلس ــق املدني ــوة بح ــرط للق ــتخدام املف ــالل يف االس ــوات االحت ــتمرت ق اس

بإطــالق نريانهــا مــا ال يقــل عــن )3554( مــرة تجاههم.وبلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني خــالل هــذا العــام )144( شــهيداً يف كل مــن 

ــة، وقطــاع غــزة،2 كان أغلبهــم مــن املدنيــني املشــاركني يف مســريات العــودة  ــة املحتل ــة القــدس الرشقي ــة، مبــا فيهــا مدين الضفــة الغربي

ــة والشــاملية للقطــاع. ــداد الحــدود الرشقي الكــربى عــىل امت

كان مــن بــني الشــهداء )28( طفــالً، منهــم )23(  يف قطــاع غــزة، والخمســة اآلخــرون يف الضفــة الغربيــة.3 وتــوزع الشــهداء بواقــع 

)37( شــهيداً يف الضفــة الغربيــة، و)107( يف قطــاع غــزة، وكان مــن بينهــم )12( امــرأة وفتــاه، وشــكل شــهداء القطــاع مــا نســبته )%74( 

مــن مجمــوع الشــهداء، استشــهد )69( منهــم كنتيجــة لقصــف الطــريان الحــريب اإلرسائيــيل. وكان شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــرب مــن أكــر 

الشــهور دمويــة إثــر العــدوان عــىل قطــاع غــزه، حيــث بلــغ عــدد الشــهداء خاللــه )44( شــهيداً وشــهيدة.4 هــذا وكانــت إصابــات )112(

مــن مجمــل  الشــهداء يف القســم العلــوي مــن أجســامهم، ، واستشــهد )8( منهــم تحــت ركام األنقــاض. وتشــري غالبيــة اإلصابــات يف القســم 

العلــوي مــن أجســاد الشــهداء إىل تعمــد قــوات االحتــالل للقتــل، ، ومل يشــّكل هــؤالء أيَّ خطــر عــىل أفرادهــا، ويف معظــم تلــك الحــاالت 

كان الجنــود يتحصنــون إّمــا داخــل مركباتهــم العســكرية املصّفحــة، أو خلــف التــالل الرمليــة عــىل حــدود قطــاع غــزة. 

هنــاك مجموعــة مــن املؤسســات الفلســطينية الرســمية والحقوقيــة التــي تقــوم بتوثيــق جوانــب مختلفــة مــن االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق املواطنــني الفلســطينيني وتصــدر التقاريــر    .1

اليوميــة واإلســبوعية والشــهرية حولهــا، ومنهــا التقاريــر الصــادرة عــن مجموعــة الرقابــة الفلســطينية التابعــة لوحــدة دعــم املفاوضــات يف منظمــة التحريــر الفلســطينية، مركــز عبــد هللا 

حــوراين للدراســات والتوثيــق التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان ا، مؤسســة الضمــري، مؤسســة الحــق، مركــز امليــزان، مركــز القــدس للمســاعدة 

القانونيــة وحقــوق اإلنســان، االئتــالف األهــيل للدفــاع عــن حقــوق املقدســيني، معهــد األبحــاث التطبيقيــة »اريــج« وغريهــا، وتقاريــر املؤسســات الدوليــة ومنهــا »مكتــب األمــم املتحــدة 

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية »اوتشــا« ومنظمــة الصحــة العامليــة وغريهــا.

رصد وتوثيق مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لوحدة دعم املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.   .2

https://arabic.dci-palestine.org :رصد وتوثيق الحركة العاملية للدفاع عن األطفال، عىل املوقع االلكرتوين   .3

http://www.martyrsfamilies.pna.ps :التجمع الوطني الفلسطيني ألرس شهداء فلسطني، عىل املوقع االلكرتوين   .4
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وعــادت قــوات االحتــالل إىل تفعيــل سياســة القتــل خــارج إطــار القانــون )عمليــات االغتيــال(. وخــالل العــام الــذي يغطيــه هــذا 

التقريــر، اســتهدفت تلــك القــوات اثنــني مــن الشــهداء يف قطــاع غــزة، وهــام: حامــد الخــري، وبهــاء أبــو العطــا، وأعلنــت دولــة االحتــالل 
أنــه قــد تــم اتخــاذ قــرار باغتيالهــام.5 

ــزة،  ــك جــراء االحتجاجــات عــىل اســتمرار الحصــار يف قطــاع غ ــدين فلســطيني،6 وذل ــن )8 آالف(  م ــل ع ــا ال يق ــب م ــام وأصي  ك

ومامرســات االحتــالل وسياســاته التوســعية يف الضفــة الغربيــة، مــن بينهــم )1858( طفــال يف القطــاع، و)72( طفــال مــن الضفــة ،7 وتفاوتــت 

إصابــات الجرحــى مــا بــني الخطــرية والطفيفــة.

واستشــهد منــذ بدايــة مســريات العــودة يف القطــاع )48( طفــال، وجــرح فيهــا مــا ال يقــل عــن )4974( طفــالً، أصيــب )2127( منهــم 

بأعــرية ناريــة أو بشــظاياها، وأصيــب )1462( آخــرون بارتطــام قنابــل الغــاز، والقنابــل الصوتيــة بأجســامهم بشــكل  مبــارش ، فيــام أصيــب 

)584( باألعــرية املعدنيــة املغلفــة بطبقــة رقيقــة مــن املطــاط، وأصيــب الباقــون بحــاالت استنشــاق الغــاز املســيل للدمــوع. وتســببت 
إصابــات )21( طفــالً يف بــرت أطرافهــم، بينــام تســببت بإعاقــات مختلفــة لـــ )42( طفــالً.8

رسم بياين رقم )1(: انتهاك حق اإلنسان الفلسطيني يف الحياة

1.2  انتهاك الحق يف الحياة واألمان الشخيص ألفراد الطواقم الطبية يف قطاع غزة

قامــت قــوات االحتــالل املتمركــزة عــىل الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة باســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة مــن ممرضــني ومســعفني 

مــن املنخرطــني يف إســعاف وإجــالء الجرحــى املشــاركني يف مســريات العــودة وكــرس الحصــار. أســفر ذلــك عــن استشــهاد )3( مســعفني، 

وإصابــة )155( آخريــن مــن بينهــم )33( مســعفة، وذلــك رغــم وضــوح الشــارات التــي كانــوا  يرتدونهــا، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً صارخــاً 

للمعايــري الدوليــة التــي تَُجــرِّم اســتهداف أفــراد املهــامت الطبيــة املحميــني مبوجــب قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين. 

لقــد تعمــدت قــوات االحتــالل إطــالق النــار، وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع تجــاه أفــراد الطواقــم الطبيــة الفلســطينية، ووســائل 

النقــل الطبيــة التــي تعمــل يف مناطــق املواجهــات قــرب الحــدود الرشقيــة والشــاملية لقطــاع غــزة. أُقرُتِفَــت معظــم تلــك االعتــداءات يف 

ظــل أوضــاع مل يشــّكل املتظاهــرون فيهــا أي خطــر ميــس بأمــن وحيــاة أفــراد قــوات االحتــالل. وأظهــر الســالح املســتخدم ضدهــم، وضــد 

املشــاركني املدنيــني يف مســريات العــودة النوايــا املســبقة بقتلهــم، وإلحــاق األذى بهــم، حيــث اســتخدمت ضدهــم أنــواع مختلفــة مــن 

األعــرية الناريــة وقنابــل غــاز مجهولــة وغــري مرمــزة، وقنابــل غــاز معدنيــة ومدببــة الــرأس كأدوات للقتــل والتشــويه. وتــم اســتهداف 

قــوات االحتــالل للمراكــز امليدانيــة الطبيــة وللمســعفني رغــم وضــوح الشــارات التــي ارتدوهــا، والعالمــات واليافطــات املرفوعــة واملكتوبــة 

http://www.alhaq.org :تقرير مؤسسة الحق حول انتهاكات االحتالل اإلرسائييل خالل العام 2019، كانون الثاين/يناير 2020، عىل املوقع االلكرتوين للمؤسسة   .5

»حصــاد العــام 2019.. انتهــاكات االحتــالل يف األرايض الفلســطينية املحتلــة«، تقريــر صــادر عــن مركــز عبــد هللا الحــوراين للدراســات والتوثيــق التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية،    .6

.2019/12/31

رصد وتوثيق املركز الفلسطيني لحقوق االنسان، غزه، 2020.   .7

https://www.mezan.org :بيان صادر يف يوم الطفل الفلسطيني عن مركز امليزان لحقوق اإلنسان يف غزه، عىل املوقع اإللكرتوين للمركز   .8
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باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة ووضوحهــا. وأدى اســتهداف االحتــالل لســيارات اإلســعاف إىل إلحــاق أرضار بحــوايل )133( ســيارة إســعاف 
مــام أعــاق يف كثــري مــن الحــاالت عمــل الطواقــم الطبيــة.9

ويف الضفــة الغربيــة، قتلــت قــوات االحتــالل املســعف املتطــوع يف جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية ســاجد عبــد الحكيــم مزهــر 

)18 عامــاً(، إثــر اســتهدافه بالرصــاص الحــي بتاريــخ 2019/3/27.  قُِتــَل مزهــر متأثــرا بجروحــه التــي أصيــب بهــا خالل محاولتــه تقديــم 

ــن  ــل بــني مجموعــة مــن املتظاهري ــد الشــارع الرئيــس القــدس- الخلي ــي اندلعت عن ــني خــالل املواجهات الت ــة ملصاب اإلســعافات األولي

املدنيــني الفلســطينيني مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل إثــر اقتحامهــا مخيــم الدهيشــة لالجئني، جنــوب بيــت لحــم. 

1.3   احتجاز جثامن الشهداء 

واصلــت ســلطات االحتــالل انتهــاج سياســة احتجــاز جثامــني الشــهداء الفلســطينيني وحرمــان عائالتهــم مــن حقهــم يف دفــن أبنائهــم 

بالشــكل الالئــق، وهــو مــا يتنــاىف مـــع كافــة القيـــم والقوانيـــن واألعــراف الدوليـــة. بلــغ عــدد الشــهداء املحتجــزة جثامينهــم منــذ عــام 

٢٠١٥ حــوايل )52( شــهيداً، منهــم )15( استشــهدوا خــالل العــام 2019. تســتخدم تلــك الســلطات هــذه السياســة  كشــكل مــن أشــكال 

االنتقــام والعقــاب الجامعــي املحظــور مبوجــب القانــون الــدويل، ضــد عائــالت وذوي الشــهداء الفلســطينيني. ويعــد هــذا جرميــة حــرب 

حســب القانــون الــدويل اإلنســاين، وبخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حاميــة املدنيــني يف وقــت الحــرب لعــام 1949، والتــي نصــت 

عــىل دفــن كل إنســان مبــا يليــق بالكرامــة اإلنســانية.  

أصــدر وزيــر الجيــش اإلرسائيــيل، نفتــايل بينيــت، يف نهايــة نوفمرب/ترشيــن ثــاين قــراراً يقــي باحتجــاز جثامني الشــهداء الفلســطينيني، 

وعــدم إعادتهــم لعائالتهــم يف إطــار مــا اســامه )مســألة الــردع(، وقــرر إثرهــا عــدم اإلفــراج عــن املزيــد مــن جثامــني الشــهداء، باســتثناء 

الحــاالت االســتثنائية، والتــي »ســتبقى مرهونــة بتقديــره الشــخيص وفًقــا للظــروف«. وقــد تــم  التصويــت عــىل هــذا القــرار يف املجلــس 

الــوزاري اإلرسائيــيل املصغــر للشــؤون األمنيــة والسياســية كجــزء مــن خطــوة »ردع«! أوســع. 

1.4   االعتقاالت التعسفّية بحق الفلسطينين واالنتهاكات املمنهجة بحق األرسى

قامــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل خــالل العــام 2019 باعتقــال أكــر مــن )5500( فلســطيني/ة مــن جميــع املحافظــات الفلســطينية، 

مــن بينهــم )889( طفــالً و)128( امــرأة عــىل األقــل. وحتــى نهايــة العــام بلغ عــدد األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني يف ســجون االحتــالل 

مــا يقــارب ألـــ )5,500( معتقــل/ة، )541( منهــم محكومــون بالســجن مــدى الحيــاة، و)51( أســرياً أمضــوا أكــر مــن )20( عامــاً، و )26( 

أســرياً أمضــوا أكــر مــن )25( عامــا يف الســجن. كــام ومنهــم )40( معتقلــة، فيــام بلــغ عــدد املعتقلــني األطفــال يف ســجون االحتــالل قرابــة 

)200( طفــل ، ووصــل عــدد املعتقلــني اإلداريــني نحــو )450( معتقــال/ة.10 متــت غالبيــة االعتقــاالت مــن خــالل االقتحامــات ومداهــامت 

ــدات ومخيــامت الضفــة  ــازل املواطنــني الفلســطينيني، ونصــب الحواجــز العســكرية، والتوغــل يف مــدن وبل ــة ملن قــوات االحتــالل الليلي

الغربيــة. ويف قطــاع غــزة تــم اعتقــال عــرشات الصياديــن مــن عــرض البحــر، أو أثنــاء مــرور مواطنــي القطــاع عــرب معــرب بيــت حانــون/

ايريــز، ويف حــاالت عديــدة جــرى اعتقــال مــرىض، أو مرافيقهــم أثنــاء توجههــم للعــالج يف مستشــفيات الضفــة الغربيــة، أو داخــل إرسائيل.

واصلــت ســلطات االحتــالل اعتقــال )11( صحفيًــا يف ســجونها، واســتمرت يف اعتقــال )8( مــن النــواب الســابقني يف املجلــس الترشيعي 

الفلســطيني، وتــم تحويــل غالبيتهــم لالعتقــال اإلداري. . تســتخدم تلــك الســلطات االعتقــال اإلداري، وهــو شــكل مــن أشــكال االعتقــال 

ــي  ــض دورهــم الســيايس واملجتمع ــا لتقوي ــة منه ــواب يف محاول ــني، والن ــني، والنشــطاء السياســيني واملجتمعي التعســفي،  ضــد الصحفي

ــا ومامرســاتها يف األرض الفلســطينية  ــة الســيطرة عــىل الســاحة الفلســطينية، وقمــع كل مــا يهــدف إىل فضــح جرامئه والثقــايف، ومحاول

املحتلة.تلجــأ ســلطات االحتــالل إىل اســتخدام هــذا األســلوب مــن االعتقــال إىل مــا تدعيــه بوجــود »ملــف رسي« يهــدد »أمــن الدولــة«! 

»الطواقــم الطبيــة الفلســطينية تحــت النــريان«، تقريــر حــول اســتهداف قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل للطواقــم الطبيــة الفلســطينية يف مســريات العــودة وكــرس الحصــار )23 مايــو 27-2018    .9

ديســمرب 2019(، املركــز الفلســطيني لحقــوق االنســان، 31 كانــون الثاين/ديســمرب 2019.

ورقــة حقائــق حــول »األرسى يف املعتقــالت اإلرسائيليــة«، أعدتهــا مؤسســات األرسى وحقــوق االنســان )نــادي األســري الفلســطيني، مؤسســة الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، هيئــة    .10

شــؤون األرسى(، نــرشت بتاريــخ 30 كانــون األول/ديســمرب 2019.

18

ين
ط

س
فل

ي 
 ف

    
    

    
    

    
    

ن   
سا

إلن
ق ا

قو
 ح

ضع
و



مــام يحــرم املعتقــل مــن توفــري رشوط املحاكمــة العادلــة، وذلــك رغــم التأكيــد عــىل عــدم توفــر تلــك الــرشوط يف محاكمــة املعتقلــني 

ــة  ــايئ لخدم ــام القض ــف النظ ــا يف توظي ــىل قناعته ــان ع ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة املس ــد الهيئ ــام. وتؤك ــح إته ــم لوائ ــه ضده ــن تَُوجَّ الذي

ــة االحتــالل يف األرض الفلســطينية املحتلــة.   سياســات دول

أمــا عــن واقــع األرسى يف املعتقــالت االرسائيليــة والسياســات واإلجــراءات التــي مارســتها بحقهــم ســلطات االحتــالل خــالل عــام 2019 

فيمكــن تلخيصهــا بالتايل: 

سياسة التعذيب بحق األرسى واملعتقلن •

اســتمرت قــوات االحتــالل يف انتهــاج سياســة التعذيــب بحــق املعتقلــني كأداة لالنتقــام منهــم، والضغــط عليهــم مــن أجــل الحصــول 

عــىل اعرتافــات خــالل فــرتة التحقيــق. وتعــرض )95%( مــن املعتقلــني للتعذيــب، أو ســوء املعاملــة الحاطــة للكرامــة اإلنســانية منــذ لحظة 

االعتقــال األوىل، وخــالل التحقيــق، وحتــى خــالل فــرتة إمضــاء الحكــم. ومــن أشــكال التعذيــب املُســتخدمة يف التحقيــق: الحرمــان الطويــل 

ــداء  ــد باالعت ــراد األرسة أو التهدي ــال أحــد أف ــد باعتق ــة واإلذالل املتعمــد، التهدي ــركل والــرب والشــتم واالهان ــع وال ــوم، الصف ــن الن م

الجنــي عــىل املعتقــل أو أحــد أفــراد أرستــه، التهديــد بالقتــل أو بهــدم املنــزل، والحرمــان مــن اســتخدام املراحيــض ومــن االســتحامم أو 

تغيــري املالبــس لفــرتات طويلــه، والتعــرض للــربد أو الحــرارة الشــديدين، والتعــرض للضوضــاء بشــكل متواصــل، الوقــوف الطويــل والشــبح، 

الجلــوس عــىل الكــريس الوهمــي والقرفصــاء لفــرتات طويلــة، أســلوب الضغــط الشــديد عــىل مختلــف أجــزاء الجســم، باإلضافــة إىل الهــز 

العنيــف والخنــق وغريهــا. عــدا عــن وضــع األرسى لفــرتات طويلــة يف العــزل يف زنازيــن صغــرية خاليــة مــن النوافــذ وبــاردة جــدا.  وتــم 

رصــد عــرشات الشــهادات ملعتقلــني تعرضــوا للتعذيــب الشــديد، وبخاصــة األرسى الذيــن جــرى اعتقالهــم بعــد شــهر آب/ أغســطس، وكان 

مــن أبــرز حــاالت التعذيــب حالــة األســريين ســامر العربيــد، ووليــد حناتشــه، وكالهــام اعتقــال عــىل خلفيــة عمليــة »عــني بوبــني« التــي 
وقعــت نهايــة آب/أغســطس 2019 ، قــرب قريــة ديــر ابزيــع، غــرب مدينــة رام هللا، وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة.11

اعتقــل األســري ســامر مينــا عربيــد )44 عاًمــا(، بتاريــخ 2019/9/25، مــن أمــام مــكان عملــه، وكانــت برفقتــه زوجتــه، وتعــرض منــذ 

اللحظــة األوىل العتقالــه للــرب بأعقــاب بنــادق جنــود االحتــالل . ومنعــت ســلطات االحتــالل محاميــه مــن زيارتــه، وبعــد يومــني مــن 

ــا مــن اآلالم الناتجــة عــن رضــوض شــديدة، ومــن  ــه وصــل ســامر إىل املستشــفى يف وضــع صحــي صعــب، فاقــدا الوعــي، معاني اعتقال

آثــار رضب يف كافــة أنحــاء جســده، ومــن كســور يف أحــد عــرش ضلعــاً  مــن أضــالع القفــص الصــدري، وفشــل كلــوي حــاد. ولخطــورة 

وضعــه الصحــي، تــم تنوميــه وربطــه بأجهــزة التنفــس. ونــرشت صحيفــة )معاريــف( اإلرسائيليــة بتاريــخ 2019/10/25 أن ســامر تعــرض 

الستنشــاق غــاز داخــل غرفتــه يف مستشــفى »هداســا« اإلرسائيــيل، أطلقــه أحــد الســجانني املرافقــني لــه داخــل الغرفــة. وتــم إخفــاء األمــر 

عــن محامــي ســامر وعائلتــه، كــام وتــم منــع املحامــي مــن زيارتــه خــالل تلــك الفــرتة ألســباب مل توضحهــا املحكمــة لــه.

تعــرض وليــد حناتشــه الــذي اعتقلتــه قــوات االحتــالل بتاريــخ 3 ترشيــن األول/أكتوبــر 2019 عنــد اعتقالــه لثــالث جــوالت تحقيــق، 

ــة. اســتمرت األوىل، وفقــا لعائلتــه، عــىل مــدار 12 يومــاً، يف جلســات تحقيــق تواصلــت طيلــة 23 ســاعة  لــدى أجهــزة األمــن اإلرسائيلي

يوميــاً، تخللهــا اســتبدال املحققــني كل 8 ســاعات مبحققــني آخريــن. وأظهــرت صــور مرسبــة لوليــد، حجــم وأشــكال التعذيــب املتعــددة 

الــذي تعــرض لــه يف ســجون االحتــالل، ومنهــا الشــبح، والــرب املــربح والتعنيــف الشــديد.

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

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أرسى الحــرب للعــام . كــام وتتعــارض بشــكل مبــارش مــع مبــادئ القانــون الــدويل، وبخاصــة املــادة 

2 )1( مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب، والتــي وقعــت عليهــا دولــة االحتــالل. وتلــزم تلــك االتفاقيــة أي دولــة طــرف فيهــا 

مبنــع اســتخدام التعذيــب، واملامرســات املرتبطــة بــه.

ورقة حقائق حول »األرسى يف املعتقالت اإلرسائيلية«، مصدر سبق ذكره.   .11
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سياسة اإلهامل الطبي •

وصــل عــدد األرسى املــرىض يف ســجون االحتــالل إىل أكــر مــن )700( أســري يعانــون مــن مختلــف األمــراض التــي تعــود أســبابها إىل 

قســوة ظــروف االحتجــاز، وســوء التغذيــة والتهويــة، وســوء املعاملــة،  يعــاين )10(  منهــم مــن مــرض الرسطــان، وأكــر مــن )200( منهــم 

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة.  تواصــل ذلــك يف ظــل تعرضهــم لســوء املعاملــة واالعتــداء عليهــم، وتكبيلهــم ونقلهــم يف عربــات »البوســطة« 

دون مراعــاة ألوضاعهــم الصحيــة. وعــادة يتــم تشــخيص األرسى املــرىض بعــد مــرور وقــت مــن اســتفحال املــرض بســبب املامطلــة يف 
إجــراء الفحوصــات الطبيــة، وتأخــر نقلهــم إىل املستشــفيات فــرتة طويلــه، وهــو مــا يعــد مــن أبــرز مظاهــر سياســات اإلهــامل الطبــي.12

هنــاك عــرشات األرسى الذيــن فقــدوا القــدرة عــىل الحركــة نتيجــة إلهــامل معالجــة جراحهــم يف الوقــت املناســب، وكذلــك العــرشات  - 1

ممــن ينتظــرون منــذ ســنوات إجــراء عمليــات جراحيــة رضوريــة وعاجلــه لهــم، ووصــل بعضهــم إىل مرحلــة يصعــب فيهــا تقديــم 

العــالج لهــم. هــذا باإلضافــة إىل قســوة ظــروف االحتجــاز التــي ال تتوفــر فيهــا أدىن املقومــات والــرشوط الصحيــة لــألرسى، والتــي 

ــة أرسى  ــى خمس ــر ق ــذا التقري ــه ه ــذي يغطي ــام ال ــالل الع ــراض.  وخ ــراض االم ــف األم ــم مبختل ــات منه ــة املئ ــببت بإصاب تس

ــارود )51(  ــال، وهم:األســري فارس محمــد أحمــد ب ــم عــرب ســنوات االعتق ــي املمنهجــة بحقه نحبهمنتيجــة لسياســة اإلهــامل الطب

ــه بعــدة أمــراض،  ــا تســبب بإصابت ــة، م ــم احتجــازه يف العــزل لســنوات طويل ــاً وت ــذي اعتقــل ملــدة )28( عام ــاً مــن غزة، وال عام

ــن شــباط/ فرباير 2019. ــة إىل استشــهاده يف الســادس م ــي املتعمــد، وأدت بالنهاي ــا اإلهــامل الطب رافقه

األســري عمــر عــوين يونــس )20( عامــاً مــن بلــدة ســنرييا يف محافظــة قلقيليــة، والــذي أعتقــل بعــد أن أصيــب بجــروح خطــرية إثــر  - 2

ــيل، ومل يســمح  ــدة أســبوع يف مستشــفى »بيلنســون« اإلرسائي ــي محتجــزاً مل ــالل، وبق ــوات االحت ــل ق ــن قب ــه م ــار علي إطــالق الن

ــخ 27 نيســان/ أبريل 2019. ــن استشــهاده بتاري ــن ع ــاك، وأُعل ــه هن ــه بزيارت لعائلت

األســري نصــار ماجــد طقاطقــة )31( عاماً مــن بلــدة بيــت فجــار يف محافظــة بيــت لحــم، أستشــهد بتاريــخ 16 متوز/ يوليــو 2019،  - 3

وقــد أُصيــب نتيجــة لظــروف التحقيــق واالحتجــاز القاســية بالتهــاب رئــوي حــاد، رافقــه إهــامل طبــي متعمــد كجــزء مــن التعذيــب، 

أدى إىل استشــهاده يف معتقــل »نيتســان الرملــة«.

األسريبســام الســايح )46( عامــاً مــن محافظــة نابلــس، اعتقــل يف العــام 2015 وكان مصابــا بالرسطــان، وتفاقــم مرضــه جــراء اإلهــامل  - 4

يف تقديــم العــالج الــالزم  لــه، وتــويف بتاريــخ 8 أيلــول/ ســبتمرب 2019

ــد تعرض لخطــأ  - 5 ــذ العــام 2002، وق ــني، واعتقــل من ــر يف محافظــة جن ــدة ســيلة الظه ــا( مــن بل ــاك )36 عاًم ــو دي األسري ســامي أب

طبــي عقــب خضوعــه لعمليــة جراحيــة يف مستشــفى »ســوروكا« اإلرسائيــيل يف العــام 2015، حيــث تــم اســتئصال جــزء مــن أمعائــه، 

وأُصيــب جــرّاء نقلــه املتكــرر عــرب مــا تســمى بعربــة »البوســطة« بتســمم يف جســده وفشــل كلــوي ورئــوي، وثبــت الحقــاً إصابتــه 

بالرسطــان، ورفضــت ســلطات االحتــالل كافــة املناشــدات لإلفــراج عنــه يف أيامــه األخــرية. وتــويف األســري املذكــور بتاريــخ 26 ترشيــن 

ثــاين/ نوفمــرب 2019.

استهداف األطفال •

واصلــت ســلطات االحتــالل اســتهداف األطفــال والقارصيــن بتصعيــد االعتقــاالت التعســفية بحقهــم، والــزج بهــم يف ظــروف اعتقاليــه 

قاســية، وفــرض األحــكام والغرامــات املاليــة الباهظــة عليهــم. وخــالل عــام 2019 تــم رصــد )889( حالــة اعتقــال ألطفــال، ويف نهايــة العــام 
وصــل عددهــم يف معتقــالت االحتــالل مــا ال يقــل عــن )200( طفــل ، باإلضافــة إىل )35( طفــالً قيــد االعتقــال املنــزيل.13

مــورس بحــق املعتقلــني مــن األطفــال العنــف والقســوة منــذ لحظــة إلقــاء القبــض عليهــم، واقتيادهــم مــن منازلهــم يف ســاعات 

ورقــة حقائــق حــول »األرسى يف املعتقــالت اإلرسائيليــة«، أعدتهــا مؤسســات األرسى وحقــوق اإلنســان )نــادي األســري الفلســطيني، مؤسســة الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، هيئــة    .12

شــؤون األرسى( ونــرشت بتاريــخ 30 كانــون األول/ديســمرب 2019.

ورقــة حقائــق حــول »األرسى يف املعتقــالت اإلرسائيليــة«، أعدتهــا مؤسســات األرسى وحقــوق اإلنســان )نــادي األســري الفلســطيني، مؤسســة الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، هيئــة    .13

شــؤون األرسى( ونــرشت بتاريــخ 30 كانــون األول/ديســمرب 2019.
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متأخــرة مــن الّليــل إىل مراكــز التحقيــق والتوقيــف، وكذلــك خــالل عمليــات  التحقيــق معهــم.. كــام وتــم رصــد العديــد مــن االنتهــاكات 

بحقهــم ومنهــا اإلبقــاء عليهــم لســاعات طويلــة دون طعــام أو رشاب، توجيــه الشــتائم واأللفــاظ النابيــة لهــم، التهديــد والرتهيــب النتــزاع 

االعرتافــات منهــم، حرمانهــم مــن الحــق القانــوين بــرورة حضــور أحــد الوالديــن واملحامــي خــالل التّحقيــق، عــدا عــن دفعهــم للتوقيــع 
عــىل اإلفــادات املكتوبــة باللّغــة العربيــة دون ترجمتهــا.14  

ــجون  ــطينيني يف س ــي األرسى الفلس ــال، كباق ــة األطف ــاز غالبي ــم احتج ــان، يت ــوق اإلنس ــة لحق ــري الدولي ــارخ للمعاي ــاك ص ويف انته

داخــل دولــة االحتــالل، بشــكل يخالــف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن  حاميــة املدنيــني وقــت الحــرب للعــام 1949، مــا عرقــل قــدرة 

األهــايل عــىل زيارتهــم نتيجــة ملامطلــة ســلطات االحتــالل ومعانــاة األهــل يف الحصــول عــىل التصاريــح الاّلزمــة لذلــك، والتــي مــا يتــم 

رفــض غالبيتهــا، مــا حــرم األطفــال مــن حقهــم يف زيــارة ذويهــم لهــم وانتظــار زيارتهــم مــدة طويلــة.  كــام اســتمرت محاكــم االحتــالل 

العســكرية يف إصــدار األحــكام العاليــة بحــق األطفــال، ومحاكمتهــم يف محاكــم البالغــني. وتــم خــالل العــام احتجــاز األطفــال يف ســجون 

البالغــني واســتجوابهم بــدون حضــور والديهــم، ومبوجــب القانــون الــدويل، يجــب أن يكــون احتجــاز األطفــال اإلجــراء األخــري الــذي ميكــن 

اللجــوء إليــه، وألقــرص مــدة مناســبة. 

لجــأت ســلطات االحتــالل إىل فــرض عقوبــة الحبــس املنــزيل عــىل األطفــال املقدســيني القارصيــن ممــن مل تتجــاوز أعامرهــم )12( 

عامــاً، كبديــل لالعتقــال الفعــيل لهــم يف معتقالتهــا ، وذلــك كإجــراء يحفــظ صــورة ســلطات االحتــالل أمــام املجتمــع الــدويل. خلَّفــت 

سياســة الحبــس املنــزيل آثارهــا الســلبية االجتامعيــة والنفســية والرتبويــة الخطــرية وطويلــة املــدى عــىل األطفــال وعائالتهــم ومحيطهــم. 

كــام وتســاهم هــذه السياســة التعســفية يف حرمانهــم مــن حقهــم يف التعليــم املكفــول مبوجــب املــادة )13( مــن العهــد الــدويل الخــاص 

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

سياسة اعتقال النساء •

واصلــت ســلطات االحتــالل اعتقــال النســاء والفتيــات الفلســطينيات واالعتــداء عليهــن. وطالــت االعتقــاالت عضــوات يف املجلــس 

الترشيعــي كاألســرية خالــدة جــرار، وأمهــات شــهداء، كاألســرية وفــاء مهــداوي والــدة الشــهيد أرشف نعالــوة،  وأمهــات، كاألســرية آســيا 

كعابنــة األّم لثامنيــة أطفــال، واألســرية نرسيــن حســن األّم لســبعة  أطفــال، والطالبــات كاألســريتني ميــس أبــو غــوش،  وشــذى حســن.

مــع نهايــة عــام 2019 كانــت )40( أســرية يقبعــن يف ســجون االحتــالل ، بينهــّن )4( أســريات قيــد االعتقــال اإلداري، و)27( أســرية 

محكومــات بالّســجن الفعــيل والغرامــات املاليــة، والباقيــات موقوفــات. ومــن بــني األســريات، مثــاين جريحــات، أصعبهــا حالــة األســرية إرساء 

جعابيــص )32( عامــاً مــن مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة

قامــت إدارة الســجون بتصعيــد انتهاكاتهــا وإجراءاتهــا التنكيليــة واالســتفزازية بحــق األســريات الفلســطينيات، عــدا عــن التعــرض 

ــا  ــا ســالمتهن الجســدية والنفســية، وال تراعــى فيه ــالل والعيــش يف ظــروف ال إنســانية ال تراعــى فيه ــل قــوات االحت ــات مــن قب لإلهان

الخصوصيــة، إذ تــم زرع الكامــريات يف ســاحات املعتقــل. كــام تعيــش األســريات ظروفــا معيشــية صعبــه، حيــث يعانــني مــن اإلهــامل 

ــارات األهــايل واملحامــني،  ومــن  ــان مــن زي ــداءات الجســدية بحقهــن، ومــن االزدحــام الشــديد داخــل الغــرف، والحرم ــي، واالعت الطب

ــات  ــة إىل عذاب ــل، باإلضاف ــل املعتق ــة داخ ــود مكتب ــق يف وج ــن الح ــن م ــة، وحرمانه ــالة جامع ــة، أو أداء الص ــرض الدراس ــع لغ التجّم

ــي قــد تســتغرق عــدة ســاعات.  ــات النقــل الت ــاء عملي ــل بهــن أثن البوســطة والنقــل إىل املحاكــم واملستشــفيات، والتنكي

سياسة االعتقال اإلداري وإرضاب األرسى •

ــة  ــا لسياس ــت لجوءه ــفي، وواصل ــال اإلداري التعس ــراً باالعتق ــل عن )1035( أم ــا ال يق ــيل م ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــدرت س أص

»االعتقــال اإلداري« كسياســة ممنهجــة مــن أجــل اعتقــال املدنيــني الفلســطينيني بــال محاكمــة، أو توجيــه الئحــة اتهــام ضدهــم، وهــو مــا 

يعــد مّســا بحــق املعتقــل يف معرفــة التهمــة املوجهــة لــه، والــذي يعــد مــن أهــم ركائــز املحاكمــة العادلــة.  وحتــى أواخــر العــام 2019 

ورقة حقائق حول »األرسى يف املعتقالت اإلرسائيلية«، مصدر سبق ذكره.   .14
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قبــع يف ســجون االحتــالل حــوايل )450( معتقــالً ومعتقلــة إداريــا مــن بينهــم )4( أطفــال و)4( نســاء.15

ــة بحــق عــرشات آالف الفلســطينيني يف  ــات الجامعي ــواع العقوب ــوع مــن أن تنتهــج ســلطات االحتــالل سياســة االعتقــال اإلداري كن

مواجهــة مقاومــة االحتــالل املكفولــة للشــعوب املحتلــة حســب مبــادئ القانــون الــدويل. وتســتخدم تلــك السياســة كأحــد التدابري شــديدة 

القســوة، وكسياســة ثابتــة يف تعاملهــا مــع الفلســطينيني، دون االلتــزام بضوابطــه القضائيــة ،والقيــود التــي فرضهــا القانــون الــدويل، وتلجــأ 
إليــه كخيــار ســهل لتربيــر اســتمرار احتجــاز املواطنــني دون تهمــة، أو محاكمــة، باالســتناد إىل مــا يعــرف بـــ »امللــف الــرسي«.16 

تــرتاوح مــدة االعتقــال اإلداري مــن شــهر واحــد إىل ســتة أشــهر، قابلــة للتجديــد دون تحديــد عــدد مــرات التجديــد. وخــاض نحــو 

ــك احتجاجــا عــىل  ــام، وذل ــردي خــالل الع ــام بشــكل ف ــات مفتوحــة عــن الطع ــني، إرضاب ــني اإلداري ــن املعتقل ــم م )50( أســرياً، غالبيته

سياســة االعتقــال اإلداري، باإلضافــة إىل االحتجــاج عــىل ســوء ظــروف االعتقــال التــي يعيشــها األرسى الفلســطينيون، وسياســة اإلهــامل 

الطبــي املمنهــج التــي يتعــرض لهــا األرسى املــرىض، أو احتجاجــا عــىل سياســات العــزل والنقــل التعســفي لهــم، وعمليــات التعذيــب داخــل 

مراكــز التحقيــق.

خــاض األســري أحمــد زهــران )44( عامــاً مــن قريــة ديــر أبــو مشــعل يف محافظــة رام هللا والبــرية اإلرضاب عــن الطعــام مرتــني ضــد 

اعتقالــه اإلداري خــالل العــام 2019. بــدأ إرضابــه األول يف شــهر آذار/مــارس واســتمر ملــدة )39( يومــاً، وقــام بتعليقــه بنــاء عــىل وعــود 

باإلفــراج عنــه. وبعــد أن تــم تجديــد اعتقالــه اإلداري ملــدة أربعــة شــهور أخــرى، اســتكمل خطوتــه يف شــهر ســبتمرب/ أيلــول، واســتمر 

إرضابــه أكــر مــن مائــة يــوم اســتمرت حتــى نهايــة العــام، ثــم علقــه إثــر وعــود بعــدم تجديــد اعتقالــه اإلداري، هــذا وانتهــى العــام ومل 

يتــم االفــراج عنــه..

2.  االنتهاكات املاسة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

فرض الحصار الخانق عى قطاع غزة وتداعياته  2.1

واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل فــرض حصارهــا الجــوي والــربي والبحــري غــري القانــوين، وغــري اإلنســاين عــىل قطــاع غــزة، 

ــره للعــام الثالــث عــرش عــىل التــوايل، مســتخدمة الحصــار كأحــد أدوات العقــاب الجامعــي الــذي طالــت  وتشــديد القيــود عــىل معاب

ــزة،  ــة يف قطــاع غ ــات إنســانية عميق ــع ســكان القطــاع. أســس الحصــار ألزم ــوق اإلنســان لجمي ــب حق ــف جوان ــاره مختل نتائجــه وآث

ــه.  ــر في ــة والفق ــد معــدالت البطال وســاهم يف اســتمرار تدهــور األوضــاع اإلنســانية، ومســتويات املعيشــة، وتزاي

ــىل املستشــفيات  ــياً ع ــرياً قاس ــيل تأث ــر أن للحصــار اإلرسائي ــون الثاين/يناي ــة« يف كان ــة العاملي ــة الصح ــا، حــذرت »منظم ــن جهته م

ومختلــف الخدمــات الصحيــة، نظــرا ملنــع دخــول الوقــود إىل القطــاع. وتــم يف أواخــر آب/أغســطس تقليــص كميــة الوقــود التــي ُســِمَح 

بإدخالهــا إىل القطــاع إىل النصــف، تــم عــىل إثرهــا تخفيــض ســاعات وصــول الكهربــاء إىل اىل املواطنــني إىل أربــع ســاعات يوميــاً. وكانــت 

ســلطات االحتــالل قــد قامــت بتوســيع حــدود منطقــة الصيــد إىل )12( ميــالً بحريــاً عــىل ســاحل القطــاع، رغــم أن مســافة الصيــد التــي 

تــم االتفــاق عليهــا، ونصــت عليهــا اتفاقيــات أوســلو هــي عــرشون ميــالً بحريــاً. ســاهم تقييــد مســاحة الصيــد يف بحــر غــزة واعتــداءات 

البحريــة اإلرسائيليــة بحــق الصياديــن ومالحقتهــم يف تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة ملــا يقــارب مــن )4000( صيــاد و )1000( 
عامــل يف مجــال الصيــد.17 

ــَف أكــر مــن )67%( مــن ســكان القطــاع بأنهــم غــري آمنــني غذائيــاً، وفقــا لتقاريــر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون  ُصنِّ

ورقة حقائق حول األرسى يف املعتقالت اإلرسائيلية، املرجع السابق.   .15

16.    االعتقــال اإلداري هــو اعتقــال بــدون محاكمــة أو الئحــة اتهــام يســتند إىل مــا يعــرف بـــ »امللــف الــرسي« للمواطــن، وال ميكــن للمعتقــل أو ملحاميــه االطــالع عليــه، مــا يصــادر حقــه يف 

الدفــاع عــن نفســه.  فهــو مــن تدابــري االحتــالل القاســية، وسياســة ثابتــة أصبــح ينتهجهــا منــذ ســنوات لتربيــر اســتمرار حجــزه ملواطنــني، وميكــن أن تكــون فــرتة االعتقــال اإلداري حســب 

األوامــر العســكرية اإلرسائيليــة ملــدة »6 شــهور« وأن يتــم تجديدهــا ملــرة أو ملــرات عــدة، وهنــاك مــن أمــي ســنوات طويلــة رهــن »االعتقــال اإلداري« يف ســجون االحتــالل، دون معرفــة 

بســبب اســتمرار اعتقالهــم.

/https://www.pchrgaza.org :رصد وتوثيق املركز الفلسطيني لحقوق االنسان، عىل املوقع االلكرتوين للمركز   .17
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اإلنســانية )أوتشــا(، يف الوقــت الــذي فرضــت فيــه ســلطات االحتــالل خــالل العــام قيــوداً جديــدة عــىل توريــد الســلع التــي تصنفهــا عــىل 

َر عددهــا بـــ )62( صنفــاً تحتــوي عــىل ســلع ومــواد أساســية حيويــة.       أنهــا »مــواد مزدوجــة االســتخدام«، وقـُـدِّ

2.1.1  تداعيات الحصار عى الوضع الصحي

ــع بأعــىل  ــدرة املواطــن يف التمت ــام ق ــاً أم ــه عائق ــيل لقطــاع غــزة، والحصــار املشــّدد علي ــالل اإلرسائي شــًكل إغــالق ســلطات االحت

مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه. جــاء ذلــك يف الوقــت الــذي يعــاين فيــه القطــاع مــن عــدم كفايــة املستشــفيات، واملراكــز الصحيــة، 

والقــوى العاملــة فيهــا، حيــث أن كل )10000( نســمة يتــم خدمتهــم عــرب )0,8( مركــز صحــي، و)1,4( طبيــب، و)0,1( طبيــب أخصــايئ، 

وهــو مــا يعتــرب غــري كاٍف قياســاً باملعــدالت العامليــة.18 كــام يعــاين القطــاع مــن النقــص الحــاد يف أدويــة مــرىض الرسطــان، وأمــراض الــدم 

واألمــراض املزمنــة. وحــّدت إجــراءات االحتــالل مــن قــدرة أصحــاب الواجــب عــىل ضــامن الحــق يف الصحــة ملواطنــي القطــاع، ومــا يضمــن 

ــاء والخــرباء إلجــراء  ــام بواجباتــه، لجهــة توفــري األدويــة واملســتهلكات الطبيــة للمشــايف وجلــب األطب متكــني القطــاع الصحــي مــن القي

العمليــات الجراحيــة ملرضــاه.

ــاة التــي تعــرض لهــا مــرىض القطــاع يف ســعيهم لتلقــي الرعايــة والخدمــة الصحيــة الالزمــة، ومنهــا: رفــض  تعــددت أشــكال املعان

طلبــات الحصــول عــىل التصاريــح الالزمــة للتمكــن مــن العــالج يف الخــارج رغــم الحصــول عــىل التحويــالت الطبيــة الالزمــة للعــالج؛ وتــم 

حرمــان بعــض املــرىض مــن الســفر ألســباب عائليــة؛ بدعــوى مخالفــة أحــد أفــراد العائلــة للقوانــني اإلرسائيليــة. باإلضافــة إىل التحقيــق 

مــع املــرىض، أو مرافقيهــم، وابتزازهــم مقابــل منحهــم تصاريــح املــرور للعــالج، اعتقــال بعــض املــرىض، أو مرافقيهــم، عــىل معــرب بيــت 

حانــون »إيــرز«؛ التأخــري واملامطلــة يف الــرد عــىل طلبــات املــرىض وعــدم االكــرتاث باملواعيــد املقــررة لعالجهــم، وفــرض القيــود املشــددة 

عــىل مرافقيهــم.

تــم خــالل الفــرتة مــن 2019/1/1 إىل 2019/11/30 رفــض منــح التصاريــح الطبيــة لســفر نحــو )8( آالف مريــض مــن أصــل )22144( 

طلــب ترصيــح للعــالج، أي مــا نســبته )35,1%( مــن إجــاميل الطلبــات املقدمــة. وطــال املنــع مرافقــي املــرىض أيضــاً ، مــا أدى إىل قــدوم 
أطفــال رضــع دون أمهاتهــم إىل الضفــة الغربيــة للعــالج مــن أمــراض مختلفــة، ومــن بينهــا الرسطــان.19

2.1.2   تداعيات الحصار عى الوضع االقتصادي 

اعتــرب العــام 2019 األســوأ اقتصاديــا عــىل قطــاع غــزة نتيجــة للحصــار اإلرسائيــيل املتواصــل، والــذي طــال تأثــريه مختلــف مناحــي 

الحيــاة يف القطــاع. شــهد القطــاع االقتصــادي تدهــوراً كبــرياً نتيجــة لذلــك، حيــث عــاىن بشــكل كبــري مــن وجــود جمــود اقتصــادي، وتراجــع 

ــة، ومؤسســات ورشكات بســب عــدم  ــة ملحــال تجاري ــات اإلغــالق اليومي ــة، باإلضافــة إىل عملي ــة اإلنتاجي يف مســتويات الدخــل والعملي

قدرتهــا عــىل االســتمرار يف العمــل نتيجــة للحصــار. يف الوقــت الــذي عــاىن فيــه مــا يزيــد عــن )215,000( عامــل مــن البطالــة، وتشــري 
التقديــرات  إىل أن قرابــة )85٪( مــن ســكان القطــاع يعيشــون تحــت خــط الفقــر.20

ــغ  ــة حــوايل )26%(.21 وبل ــة يف األرض الفلســطينية املحتل ووفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فقــد بلغــت نســبة البطال

عــدد العاطلــني عــن العمــل ممــن تــرتاوح أعامرهــم )15( ســنة فأكــر )343,800( شــخص يف عــام 2019، مــن بينهــم )215,100( شــخص 

يف قطــاع غــزة. واســتمر التفــاوت يف معــدل البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ معدلــه )45٪( يف القطــاع مقارنــة بـــ 
)15٪( يف الضفــة.22 

وخــالل العــام اســتمرت ســلطات االحتــالل يف منــع إدخــال املــواد الصناعيــة الالزمــة للعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة إىل قطــاع 

18.     مؤمتر »األوضاع الصحية يف قطاع غزة من منظور حقوق اإلنسان »، نظمه املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية يف غزة بتاريخ 2019/11/27.

19.     تقرير »القيود اإلرسائيلية عىل سفر مرىض قطاع غزه للعالج يف الخارج«، املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان االنسان، غزه، كانون األول/ديسمرب 2019.

20.    اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار يف قطاع غزه، كانون الثاين/ديسمرب 2019.

21.    تقرير مشرتك حول »أداء االقتصاد الفلسطيني عام 2019« صادر عن كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بتاريخ 2019/12/24.

22.    النتائج الرئيسية ملسح القوى العاملة للعام 2019، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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غــزة؛ األمــر الــذي ســاهم يف ترسيــح آالف العــامل، وتدهــور الوضــع االقتصــادي، وازديــاد األعبــاء امللقــاة عــىل عاتــق أصحــاب الواجــب 

يف القطــاع.

عملــت مصانــع القطــاع خــالل العــام بـــنسبة تــرتاوح بــني )20% إىل 25%(مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة كنتيجــة للحصــار، وتقييــد حركــة 

االســترياد والتصديــر، واعتــداءات قــوات االحتــالل  املتكــررة عــىل القطــاع، حيــث أصيبــت الحيــاة التجاريــة والصناعيــة، وقطــاع املقــاوالت 

ــع  ــا تبقــى مــن رشكات ومحــال ومصان ــة عــن العمــل، وعمــل م ــا بالشــلل، وتوقفــت )80%( مــن املنشــآت االقتصادي واألعــامل عموم

ــة بنســبة أقــل مــن )50٪( مــن قدرتهــا التشــغيلية. وارتفعــت الخســائر الشــهرية املبــارشة، وغــري املبــارشة للقطــاع  ومنشــآت اقتصادي

االقتصــادي )الصناعــي والتجــاري والزراعــي وقطــاع املقــاوالت( مــع نهايــة العــام 2019 لتصــل إىل مــا يقــارب )100( مليــون دوالر شــهرياً.

ونظــراً لســوء األوضــاع االقتصاديــة بلــغ عــدد املصانــع التــي تــم إغالقهــا حتــى نهايــة العــام مــا يزيــد عــن )520( مصنعــاً، عــدا عــن 

تلــك التــي قامــت بنقــل أعاملهــا إىل الخــارج خــالل الســنوات املاضيــة، مــام أدى إىل ترسيــح أعــداد كبــرية مــن العــامل، وبالتــايل زيــادة 

نســبة البطالــة، وتفاقــم املشــاكل االجتامعيــة واإلنســانية يف القطــاع.

ل قبــل الحصــار مــا يزيــد عــن )35( ألــف عامــل، إال أن  َمــْن يعملــون يف هــذا القطــاع يــرتاوح  كان  قطــاع صناعــة املالبــس يشــغِّ

ــف عامــل، وال يتجــاوز عــدد  ــني )3( آالف إىل )4( آالف عامــل فقــط. كــام كان  قطــاع الصناعــات الخشــبية يشــغل )30( أل عددهــم ب

ــاع  ــا القط ــني. أم ــن القطاع ــر يف هذي ــىل التصدي ــة ع ــود  املفروض ــبب القي ــك بس ــل، وذل ــاع اآلن )3( آالف عام ــذا القط ــني يف ه العامل

ــرتاوح مــن  ــح مــا ي ــم ترسي ــة، كــام ت ــي كانــت تعمــل يف األعــوام املاضي ــا )10% – 15%( مــن النســبة الت ــه حالي الصناعــي فيعمــل في

)10-15( ألفــاً مــن العاملــني يف مختلــف القطاعــات املهنيــة. هــذا وكان يعمــل يف القطــاع الخــاص »اإلنشــاءات والتجــاري والصناعــي« 

مــا يزيــد عــن )130( ألــف عامــل، إال أّن توقــف املشــاريع والدعــم للقطــاع، أدى إىل عمــل املصانــع بصــورة جزئيــة، وإىل توقــف عجلــة 

االقتصــاد يف القطاعــات اإلنشــائية23.

جــاء إغــالق املصانــع، وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة كنتيجــة للحصــار املشــدد املفــروض عــىل قطــاع غــزة ، واالعتــداءات اإلرسائيليــة 

املتكــررة عليــه ، والقيــود املفروضــة عــىل التصديــر، وعــدم إدخــال املــواد الخــام الالزمــة لهــا، وإجــراءات ســلطات االحتــالل التعســفية 

ــاع  ــذا القط ــلل يف ه ــبه ش ــداث ش ــه إىل إح ــك كل ــه، أدى ذل ــوض ب ــة للنه ــط الحكومي ــم والخط ــاب الدع ــن غي ــدا ع ــر، ع ــىل املعاب ع

االقتصــادي الهــام.

انتهاكات الحق يف التعليم  2.2

واجــه الطلبــة الفلســطينيون مــن األطفــال سياســات واعتــداءات قــوات االحتــالل كجــزء مــن حياتهــم اليوميــة، حيــث تقــع أكــر 

مــن )275( مدرســة ضمــن مســافة ال تزيــد عــن )500( مــرت عــن أماكــن تواجــد تلــك القــوات، وعــن املســتوطنات اإلرسائيليــة املالصــق 

ــري مــن الحــاالت، اقــرتف املســتوطنون اعتداءاتهــم بالهجــوم عــىل املــدارس، مســتخدمني الحجــارة والعــيص،  ــا للمــدارس. ويف كث بعضه

واألســلحة الناريــة. وعــادة مــا كانــت تجــري تلــك االعتــداءات بحاميــة مــن جنــود االحتــالل. ويف بعــض الحــاالت  تــم إغــراق ســاحات 

بعــض املــدارس بامليــاه العادمــة. هــذا ويواجــه الطلبــة ومعلموهــم ترصــد واســتفزاز واعتــداءات قــوات االحتــالل عــىل الطلبــة بالــرب، 
، والشــتم أثنــاء قدومهــم إىل مدارســهم، أو مغادرتهــم لهــا .24  والَســبِّ

امتــدت مامرســات االحتــالل لتشــمل االعتــداء عــىل مديريــات الرتبيــة، ومنهــا االعتــداء عــىل مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف مدينــة 

ــتدعاءات  ــاء اس ــا، وإعط ــات منه ــوب وامللف ــزه الحاس ــادرة أجه ــا، ومص ــام مقره ــالل باقتح ــود االحت ــام جن ــث ق ــة، حي ــدس الرشقي الق

للموظفــني، واعتقــال الســيد ســمري جربيــل، مديــر مكتــب تربيــة وتعليــم القــدس، وفــرض اإلقامــة الجربيــة وغرامــة ماليــة عليه، وتشــميع، 

وإغــالق  املقــر مــدة ســتة شــهور قابلــة للتجديــد. عــدا عــن التحريــض الــذي تعرضــت لــه املناهــج الدراســية الفلســطينية.   

ــة املمنهجــة بحــق  ــم لالنتهــاكات اإلرسائيلي ــة والتعلي ــة يف وزارة الرتبي ــق اإلدارة العامــة للمتابعــة امليداني ومــن خــالل رصــد وتوثي

االتحاد العام للصناعات الفلسطينية يف قطاع غزة.   .23

24.    »التقرير السنوي لالنتهاكات اإلرسائيلية املرصودة بحق العملية التعليمية للعام 2019«، اإلدارة العامة للمتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم، كانون الثاين/يناير 2020.
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العمليــة التعليميــة، فقــد بلــغ عــدد حــاالت االعتــداءات عــىل املــدارس )140( اعتــداءاً تعرضــت لهــا )49( مدرســة مختلفــة خــالل عــام 

2019. وتعــددت أشــكال تلــك االعتــداءات مثــل قيــام قــوات االحتــالل بإطــالق األعــرية الناريــة، وقنابــل الغــاز املســيلة للدمــوع، والقنابــل 

الصوتيــة باتجــاه املــدارس، واقتحــام ســاحاتها  والتهديــد بإغالقهــا، واســتهداف حيــاة الطلبــة واملعلمــني.  وخــالل العــام أستشــهد اثنــان من 

الطلبــة الفلســطينيني، وأصيــب مــا ال يقــل عــن )175( طالبــاً، أصيــب )30( منهــم باألعــرية الناريــة، واألعــرية الناريــة املتفّجــرَة، واألعــرية 

املعدنيــة املغلفــة بطبقــة رقيقــة مــن املطــاط،  وأصيــب )124(  بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع،  فيــام أصيــب 

)21( طالبــاً بالرضــوض والكســور بســبب الدهــس أو تعريضهــم للــرب العنيــف . كامأصيــب (120) معلــامً وموظفــاً إداريــاً مــن الســلك 

الرتبــوي بجــروح مختلفــة، أصيــب اثنــان منهــم باألعــرية الناريــة، واألعــرية املعدنيــة، و)115(  بحــاالت اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغــاز، 
وأصيــب )3( بالرضــوض والكســور بســبب الدهــس، أو الــرب. وأســفرت اعتــداءات االحتــالل عــن حالــة إجهــاض واحــدة.25

ــة،  ــاً  وطالب ــة )161( طالب ــن الطلب ــني م ــدد املعتقل ــغ ع ــث بل ــفية، حي ــاالت التعس ــني لالعتق ــة واملعلم ــن الطلب ــدد م ــرض ع وتع

وبلــغ عــدد املعلمــني واإلداريــني املعتقلــني )17( معلــامً وإداريــاً، كــام وبلــغ عــدد الطلبــة واملعلمــني الذيــن اعتقلــوا ألكــر مــن مــرة )6( 

طــالب ومعلــامً واحــداً خــالل العــام 2019. وتعــرض الطلبــة واملعلمــون واإلداريــون العاملــون يف الســلك الرتبــوي إىل االحتجــاز، واإلجبــار 

بشــكل متكــرر عــىل الوقــوف عــىل الحواجــز العســكرية ونقــاط التفتيــش والبوابــات املقامــة يف هيــكل جــدار الضــم )الفاصــل(.  وبلــغ 

عــدد الطلبــة املحتجزيــن )101( طالــب، فيــام بلــغ عــدد املحتجزيــن مــن املعلمــني واإلداريــني )40( محتجــزاً. وتســببت تلــك اإلجــراءات 

التعســفية يف عرقلــة الوصــول اآلمــن للطلبــة واإلداريــني واملعلمــني إىل مدارســهم، وأماكــن عملهــم. وخــالل هــذا العــام تــم توثيــق )4576( 

ــغ عــدد حــاالت  ــة إعاقــة مــن الوصــول اآلمــن للمعلمــني واالداريــني. كــام وبل ــة، و)859( حال ــة إعاقــة مــن الوصــول اآلمــن للطلب حال

الحبــس املنــزيل للطلبــة )3( حــاالت.

واســتمرت ســلطات االحتــالل باســتهداف منشــآت املــدارس، فخــالل هــذا العــام تــم تســليم )8( إخطــارات بالهــدم ووقــف أعــامل 

البنــاء واملصــادرة واإلغــالق ، منهــا إخطــاران بالهــدم و)3( إخطــارات تقــي بوقــف أعــامل البنــاء، وإخطــاران باملصــادرة، وإخطــار واحــد 

باإلغــالق.

ــغ عــدد الحصــص الضائعــة )30,715( حصــة مدرســية  ــم إىل الهــدر التعليمــي حيــث بل ــالل للحــق يف التعلي ــاكات االحت أدت انته

ضائعــة، منهــا )17,205( حصــص  تعليميــة مهــدورة نتيجــة للتعطيــل الجــزيئ للــدوام يف بعــض املــدارس، و)1,351( حصــة مهــدورة نتيجــة 

للتعطيــل الــكيل للــدوام يف بعضهــا اآلخــر، عــدا عــن إعاقــة الوصــول اآلمــن إىل املــدارس.

رسم بياين رقم )2(: انتهاكات الحق يف التعليم

ــرية  ــت املس ــم، وعرقل ــم يف التعلي ــت حقه ــي انتهك ــفية الت ــالل التعس ــات االحت ــطينية سياس ــات الفلس ــه الجامع ــه طلب ــام واج ك

التعليميــة، ومنهــم طلبــة كل مــن جامعتــي بريزيــت، وفلســطني التقنيــة - خضــوري. وأدت االقتحامــات املتكــررة لحــرم جامعــة فلســطني 

»التقرير السنوي لالنتهاكات اإلرسائيلية املرصودة بحق العملية التعليمية للعام 2019«، اإلدارة العامة للمتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم، كانون الثاين/يناير 2020.   .25
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التقنيــة يف مدينــة طولكــرم إىل إعاقــة العمليــة التعليميــة يف الفــرتة الواقعــة يف نهايــة شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــرب.26

انتهاكات الحق يف السكن والتهجري القرسي  2.3

نفــذت ســلطات االحتــالل )686( عمليــة هــدم بحــق املنشــآت املدنيــة الفلســطينية، تركــز )80%( منهــا يف محافظــات القــدس، بيــت 

لحــم، والخليــل. ومّكــن دخــول األمــر العســكري رقــم )1797( حيــز التنفيــذ الصالحيــة  ملراقبــي )اإلدارة املدنيــة( بإصــدار تعليــامت إلزالــة 

أي مبنــى جديــد، بحيــث يتوجــب عــىل املالــك تقديــم رخصــة بنــاء خــالل )96( ســاعة، وإذا مل يقــدم طلــب ترخيــص خاللهــا ، ومل يقــم 

مالكــه بهــدم مبنــاه، ميكــن للمراقــب هدمــه وإزالتــه، ومــن ضمنهــا املبــاين قيــد اإلنشــاء واملبــاين التــي تــم إنشــاؤها، عليــه أصبــح مــن 

غــري املمكــن االعــرتاض عــىل أوامــر الهــدم يف املحاكــم اإلرسائيليــة.27  كــام وتــم رصــد حــوايل )456( إخطــاراً بالهــدم تركــز )44%( منهــا 

يف محافظــة الخليــل.

ــازل يف حــي  ــم هــدم عــرشات املن ــث ت ــا، حي ــة وضواحيه ــة املحتل ــة القــدس الرشقي ــات الهــدم والتهجــري يف مدين تصاعــدت عملي

وادي الحمــص يف قريــة صــور باهــر، جنــوب املدينــة املحتلــة، خــالل شــهر متوز/يوليوبحجــة قربهــا مــن جــدار الضــم )الفاصــل(. طالــت 

عمليــات الهــدم )100( شــقة ســكنية،  كانــت تــأوي نحــو )500( مواطــن ، حصــل أصحابهــا عــىل تراخيــص بنــاء مــن الجهــات املختصــة 

ــازل املواطنــني وممتلكاتهــم يف ســياق مخطــط ســلطات االحتــالل  ــات هــدم من ــة الفلســطينية. وجــاء تصاعــد عملي يف الســلطة الوطني

الســيطرة عــىل مدينــة القــدس املحتلــة وضواحيهــا وتهويدهــا بالكامــل. عــاىن مئــات الفلســطينيني مــن ســكان القــدس الرشقيــة مــن خطــر 

التهجــري القــرسي، وترتــب عــىل ذلــك زيــادة وتــرية املعانــاة مــن حــاالت الصدمــة، واالفتقــار للخدمــات، وإنتهــاك كافــة الحقــوق األساســية 

ــات الهــدم، و)92%( يف  ــادة بلغــت )35%( يف عملي ــك زي ــل ذل ــات الهــدم يف تهجــري )898( فلســطينيًّا، وميث لإلنســان. وســاهمت عملي
ريــن باملقارنــة مــع الفــرتة نفســها مــن العــام 28.2018 أعــداد املَُهجَّ

تقييد الحق يف حرية التنقل والحركة  2.4

واصلــت ســلطات االحتــالل تقييــد املــرور وحريــة تنقــل وحركــة املواطنــني الفلســطينيني. ففضــالً  عــن البوابــات الحديديــة املنتــرشة 

عــىل مداخــل بعــض البلــدات والقــرى الفلســطينية، اســتمر نصــب عــرشات الحواجــز العســكرية الفجائيــة )الطيّــارة(، وإقامــة معيقــات 

الحركــة عــىل مداخــل املــدن والبلــدات واملخيــامت والقــرى الفلســطينية، وعــىل الطــرق العامــة ومفرتقاتهــا بشــكل يومــي. أدى ذلــك 

ــع  ــق م ــم. تراف ــم ومصائره ــم وحركته ــم بحياته ــطينيني والتحك ــني الفلس ــة املواطن ــلِّ حرك ــطينية، وَش ــال األرض الفلس ــع أوص إىل تقطي

ذلــك إخضاعهــم لعمليــات تفتيــش مهينــة وحاطــة للكرامــة اإلنســانية، وإذاللهــم.  كــام واصلــت تلــك الســلطات بالتحكــم يف املعابــر 

الحدوديــة، واســتخدام الحواجــز العســكرية الداخليــة، واملعابــر الحدوديــة مصائــد العتقــال مواطنــني تدعــي أنهــم مطلوبــون لديهــا.

كــام وتواصــل ســلطات االحتــالل إغــالق مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة، وعزلهــا عــن باقــي األرايض الفلســطينية املحتلــة، ومنــع 

املواطنــني الفلســطينيني مــن الدخــول إليهــا ألغــراض العمــل، الدراســة، العــالج يف مستشــفياتها، وأداء الصالة يف املســجد األقــى للمواطنني 

املســلمني، وبخاصــة يف أيــام الجمــع، والعبــادة يف كنيســة القيامــة للمواطنــني املســيحيني. ويشــهد حاجــز قلنديــا، عــىل املدخــل الشــاميل 

ــني عــىل  ــك الحاصل ــة، وأؤلئ ــني الفلســطينيني مــن ســكان املدين ــاة املدني ــادة معان ــا يتســبب يف زي ــاً اكتظاظــاً شــديداً، م ــة يومي للمدين

ــوار الوســطى إجــراءات  ــرا يف األغ ــوار الشــاملية، والحم ــح عمــل، وبخاصــة يف القطــاع الصحــي.  ويشــهد حاجــزا تياســري يف األغ تصاري

تعســفية مامثلــة، إذ ال يُْســَمُح  إال لســاكني األغــوار وحملــة التصاريــح مــن املــرور عربهــام. فيــام شــهد حاجــزا زعــرتة الــذي يربــط شــامل 

الضفــة الغربيــة بوســطها، و )الكونتيــر( الــذي يربــط جنــوب الضفــة بوســطها وشــاملها ، إعاقــة للمــرور يف أغلــب األحيــان. وخــالل العــام 

الــذي يغطيــه هــذا التقريــر أقامــت قــوات االحتــالل مــا ال يقــل عــن )3982( حاجــزاً مفاجئــا،29 أعاقــت مــرور األفــراد والبضائــع، كــام 

وحــدت مــن القــدرة عــىل التمتــع بكافــة الحقــوق األساســية لإلنســان، ومنهــا الحــق يف الصحــة، والتعليــم، والعمــل، والتمتــع مبســتوى 

مراسله واردة للهيئة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل بتاريخ 23 كانون الثاين/يناير 2020.   .26

التقرير السنوي لهيئة شؤون الجدار واالستيطان حول »أبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة، كانون الثاين/يناير 2020.   .27

اوتشا/ الحوراين   .28

29.    رصد وتوثيق مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لوحدة دعم املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.
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معيــي الئــق، عــدا عــن منــع اآلالف مــن الســفر بذريعــة أمنيــة . واســتمرت معانــاة مواطنــي قطــاع غــزة جــراء إغــالق املنافــذ الدوليــة 

ومعابــر القطــاع.

تســببت الحواجــز والقيــود التــي قامــت ســلطات االحتــالل بفرضهــا عــىل الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة بخســارتهم لنحــو )60(

مليــون ســاعة عمــل ســنو يـًـا، بتكلفــة تصــل )270( مليــون دوالر، كــام وتــؤدي إىل اســتهالك وقــود إضــايف بحــوايل )80( مليــون لــرت ســنويًا، 

بتكلفــة )135( مليــون دوالر، مــا يســهم بزيــادة انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون بحــوايل )196( ألــف طــن ســنويًا. وبلــغ مجمــوع ســاعات 

التأخــري الناجمــة عــن معوقــات االحتــالل أمــام العــامل عــىل الحواجــز حــوايل )60( مليــون ســاعة ســنويًا.، يف الوقــت الــذي تبلــغ فيــه 

إجــاميل التكاليــف الســنوية لســاعات التأخــري حــوايل )274( مليــون دوالر ســنويًا، وذلــك اســتنادا إىل معطيــات القــوى العاملة الفلســطينية 
حــول معــدل أجــر ســاعة العمــل الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.30

االعتداء عى الحريات واألماكن الدينية وعرقلة مامرسة الشعائر الدينية  2.5

ــون  ــه املواطن ــادة. وواج ــن العب ــول اىل أماك ــة الوص ــان وحري ــن وأم ــادة بأم ــة العب ــق يف حري ــالل الح ــلطات االحت ــت س انتهك

الفلســطينيون مامرســات االحتــالل التعســفية مــن اإلذالل واملنــع مــن الوصــول إىل أماكــن  العبــادة واالعتقــال واالبعــاد، حيــث قامــت 

تلــك الســلطات خــالل العــام 2019 بإبعــاد أكــر مــن )170( شــخصاً عــن املســجد االقــى، واعتقلــت العــرشات، فضــالً عــن تقييــد حريــة 

الصــالة فيــه. هــذا وجــرى اقتحــام وتدنيــس  املســجد األقــى أكــر مــن )340( مــرة.31 وفتــك االحتــالل باملصلــني، ســواء خــالل أدائهــم 

الصلــوات، أو يف أيــام شــهر رمضــان  واألعيــاد، وتــم االعتــداء عــىل املعتكفــني، بــل وعمــدت يف العديــد مــن املــرات إىل إخراجهــم مــن 

مســجدهم يف تعــدٍّ صــارخ عــىل املصلــني. وتنوعــت أســاليب االضطهــاد ضدهــم بالســحل والــرب واالعتقــال، واملنــع مــن دخــول املســجد 
لفــرتات تصــل إىل ســتة شــهور.32 

كــام وحرمــت ســلطات االحتــالل املصلــني مــن حريــة املرابطــة، وشــوهدت حــاالت رضب لعــرشات النســاء وإعتــداء عــىل  املســنني. 

ومل يســلم خطبــاء املســجد األقــى والشــخصيات الدينيــة، ومحافــظ القــدس ورؤســاء مؤسســات مــن االعتــداء عليهــم. وتــم قمــع موظفي 

األوقــاف ومنعهــم مــن الوصــول للمســجد األقــى ومالحقــة حراســه، ولجــان االعــامر فضــالً عــن منــع أعــامل الرتميــم يف املســجد. وتــم 

اقتحــام املســجد األقــى ومســجد بــاب الرحمــة أكــر مــن مــرة. ومل تســلم كنيســة القيامــة مــن ذلــك حيــث دخــل مســتوطن بســكني 

ــن  ــرية م ــوة كب ــة ق ــل، بحامي ــة الخلي ــن املســتوطنني  باقتحــام كنيســة املســكوبية يف مدين ــام عــرشات م ــة إىل قي ــني، إضاف ورّوع املصل

جيــش االحتــالل ملامرســة طقــوس تلموديــة. وتتبــع الكنيســة املذكــورة للكنيســة الروســية يف موســكو، وهــي املــرة األوىل التــي يقــوم فيهــا 

املســتوطنون باقتحامهــا منــذ ســنوات طويلــة.

وســعى االحتــالل إلســكات األذان، وتــم رصــد عــرشات ماليــني الشــواكل لتنفيــذه. جــرى ذلــك بعــد أقــل مــن عــام عــىل صــدور توصية 

لجنــة حكوميــة إرسائيليــة مبنــح الرشطــة صالحيــات إقتحــام املســاجد واالســتيالء عــىل مكــربات الصــوت يف حــال رفــع األذان، أو اســتعملت 

مكــربات الصــوت يف األوقــات غــري املســموح بهــا 

ــة« دخــول مالبــس خاصــة لســدنة املســجد   ــواب املســجد األقــى الرئيســية »الخارجي منعــت رشطــة االحتــالل املتمركــزة عــىل أب

األقــى، ومنعــت كذلــك دخــول قرطاســية ملكتبتــه ، مــا أُضطــر إدارة املســجد إىل توزيــع الــزّي الخــاص بالســدنة يف ســاحة الغــزايل، خــارج 

املســجد األقــى مــن جهــة بــاب األســباط. ويضــاف ذلــك إىل سلســلة إعتداءاتهــا وانتهاكهــا ألبســط حقــوق العاملــني، وحرمــان املصلــني 

مــن القــراءة والقرطاســية التــي يســتفيدون منهــا.

ويف العيســوية، بعــد محاولتهــا اقتحــام مســجد األربعــني، اعتلــت قــوات االحتــالل ســطحه قبيــل صــالة الجمعــة ملصــادرة العلــم 

ــات النبــش  ــك عــن عملي ــر القــدس، ناهي ــازات يف مقاب ــد مــن الجن ــدت عــىل العدي الفلســطيني وصــورة شــهيد للحركــة األســرية. واعت

ــور.  ــم القب وتحطي

دراســة بعنــوان »تقييــم اآلثــار االقتصاديــة والبيئيــة للقيــود التــي يفرضهــا االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل حركــة وتنقــل املـــواطنني الفلســطينيني بــني مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة«، معهــد    .30

/http://www.arij.org :ــع االلكــرتوين ــو 2019. عــىل املوق ــران /يوني ــج«، حزي ــة » أري األبحــاث التطبيقي

تقرير صادر عن اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، كانون الثاين/يناير 2020.     .31

تقرير صادر عن اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، كانون الثاين/يناير 2020.     .32
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وســعى االحتــالل يف شــهر رمضــان للحــد مــن تزايــد أعــداد زوار املســجد األقــى لحرمانهــم مــن الصــالة، واالعتــكاف فيــه، مــن خــالل 

إبــالغ لجنــة اإلعــامر  بإزالــة كافــة املظــالت التــي تخفــف عــن املصلـّـني أشــعة الشــمس، والتــي تــم تركيبهــا خــالل شــهر رمضــان املبــارك، 

ومنــع إدخــال أيــة مــواد، أو عــدة للجنــة اإلعــامر، إال بــرشط إزالــة الســجاد مــن مصــىل بــاب الرحمــة.

أمــا يف املســجد  اإلبراهيمــي يف البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل فقــد تــم منــع األذان فيــه )621( وقتــاً خــالل العــام، وجعلــت 

غرفــة األذان فيــه ضمــن الجــزء املغتصــب. ومــورس عــىل املــؤذن مختلــف أشــكال اإلهانــة، وعــاىن مــن طــول االنتظــار وقــت كل أذان 

حتــى يســمح لــه بذلــك، وذلــك وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة، وانتشــار أبــراج املراقبــة لحــركات املصلــني والبوابــات والحواجــز، وســط 
انتشــار للجنــود قــرب املســجد للحــد مــن قــدوم املصلــني، أو عــىل األقــل منــع تزايدهــم.33

اقتحــم مســتوطنون العديــد مــن املســاجد وخطــوا شــعارات عنرصيــة يف أكــر مــن )13( مســجداً. واقتحم جنــود االحتــالل بأحذيتهم، 

ترافقهــم كالبهــم البوليســية، مســجد جــامل عبــد النــارص يف مدينــة البــرية مــام أســفر عــن ترويــع املصلــني. وهدمــت ســلطات االحتــالل 

مســجد األمــة يف منطقــة خلــة جبــل جوهــر يف مدينــة الخليــل ، والبالغــة مســاحته )200( مــرت مربــع وهــو يف مرحلــة التشــطيب.  ومل 

ــة نابلــس،  ــد، رشق مدين ــة واقتحامهــم ملقــام النبــي يوســف يف بالطــة البل ــداءات املســتوطنني الليلي ــة مــن اعت تســلم املقامــات الديني

ــة ســلفيت. وعــادة مــا يرتافــق مــع تلــك االقتحامــات املتكــررة فــرض طــوق  ــدة كفــل حــارس، شــامل مدين أو املقامــات املتواجــدة بل

أمنــي يرعــب املواطنــني، وبخاصــة وأن تلــك االقتحامــات تتــم عــادة مــع ســاعات الفجــراألوىل، وســط الــرصاخ، وإطــالق األعــرية الناريــة، 

والقنابــل الصوتيــة. ويف حــاالت عديــدة كان أطفــال وفتيــة فلســطينيون يتظاهــرون ضــد اقتحــام تلــك املقامــات، وكانــت قــوات االحتــالل 

تســتخدم القــوة املفرطــة ضدهــم، مــا أســفر ذلــك عــن إصابــة عــدد منهــم، واعتقــال آخريــن،  كــام حصــل بالقــرب مــن مقــام النبــي 

يوســف يف نابلــس.

3.  السياسات االستيطانية التوسعية واعتداءات املستوطنن

واصلــت ســلطات االحتــالل تنفيــذ مخططاتهــا االســتيطانية التوســعية، ممعنــة يف انتهــاك مبــادئ القانــون الــدويل وقــرارات مجلــس 

األمــن الــدويل، وبخاصــة القــرار رقــم )2334( الصــادر بتاريــخ 23 كانــون األول/ديســمرب 2016، والــذي طالــب دولــة االحتــالل بوقــف 

البنــاء االســتيطاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967، ورضورة وضــع حــد للبنــاء غــري الرشعــي للمســتوطنات.  إال أن ســلطات 

االحتــالل قامــت باملصادقــة عــىل بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية الجديــدة يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس الرشقيــة 

املحتلــة ومحيطهــا، وواصلــت إجــراءات دعــم البنــاء االســتيطاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة.

أظهــرت املعطيــات أن مجمــوع املخططــات التنظيميــة االســتيطانية التــي تــم نقاشــها أمــام مؤسســات التنظيــم اإلرسائيليــة املختلفــة 

يف الضفــة الغربيــة قــد بلغــت )153( مخططــاً، تضمنــت بنــاء أكــر مــن )8371( وحــدة ســكنية جديــدة، جــاء بعضهــا ضمــن محيــط 
املســتوطنات القامئــة، والبعــض اآلخــر جــاء ضمــن أحيــاء، أو مســتوطنات جديــدة.34

3.1  سن القوانن والترشيعات الداعمة لاستيطان

ســّن الكنيســت اإلرسائيــيل )3( قوانــني داعمــة لالســتيطان يف الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة، متحــورت حــول منــح 

موازنــات تفضيليــة للمســتوطنات، باإلضافــة إىل منحهــا مختلــف أشــكال الدعــم املمنوحــة للمــدن اإلرسائيليــة داخــل الخــط األخــر. 

كــام وقــام الكنيســت بتقديــم )23( مــرشوع قانــون متــس مبــارشة بالســيادة الفلســطينية، ومنهــا مــرشوع قانــون لوقــف اإلجــراءات بحــق 

البــؤر االســتيطانية ورشعنتهــا، ومنــع إخــالء بــؤر وأحيــاء اســتيطانية تــم صــدور قــرارات بإخالئهــا، والعمــل عــىل منحهــا الرشعيــة يف إطــار 

مــا يعــرف بـــــــ )قانــون التســويات(، ومــرشوع قانــون )فــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــىل مناطــق شــامل البحــر امليــت واألغــوار(.

تقرير صادر عن اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مصدر سبق ذكره.    .33

التقرير السنوي لهيئة شؤون الجدار واالستيطان حول »أبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة، كانون الثاين/يناير 2020.   .34
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وقامــت الحكومــة اإلرسائيليــة باتخــاذ )14( قــراراً مَســت مبــارشة  بالفلســطينيني واالرض الفلســطينية املحتلــة واقعهــا ومســتقبلها، 

كان مــن أبرزهــا القــرار رقــم )4675( القــايض بزيــادة حجــم املســاعدات الــواردة يف خطتهــا الخمســية إلقامــة املزيــد مــن منشــآت البنــى 

التحتيــة والحفريــات واألنفــاق يف منطقــة املســجد األقــى، تشــجيع زيــارات املســتوطنني واليهــود إىل باحــات حائــط الــرباق، والقــرار رقــم 

)4676( الهــادف إىل مســاعدة مجالــس وبلديــات املســتوطنات التــي أقيمــت بالقــرب منهــا مســتوطنات، أو بــؤر اســتيطانية جديــدة، 

ومســاعدة البــؤر واملســتوطنات التــي نُِقــَل إليهــا مســتوطنون ممــن تــم إخالؤهــم يف إطــار خطــة االنســحاب األحــادي الجانــب.

يصــف القانــون اإلنســاين الــدويل االســتيطان بأحــد االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حاميــة املدنيــني يف وقــت 

الحــرب لعــام 1949. تؤكــد املــادة )49( مــن االتفاقيــة عــىل أنــه: »ال يجــوز لدولــة االحتــالل أن ترحــل أو تنقــل جــزءاً مــن ســكانها املدنيني 

إىل األرايض التــي تحتلهــا«. وصّنفــت الفقــرة الثامنــة مــن املــادة الثامنــة مــن ميثــاق رومــا املنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة االســتيطان 

ضمــن جرائــم الحــرب، حيــث اعتــربت الفقــرة املذكــورة »قيــام دولــة االحتــالل، عــىل نحــو مبــارش، بنقــل أجــزاء مــن ســكانها املدنيــني إىل 

األرض التــي تحتلهــا، أو إبعــاد أو نقــل كل ســكان األرض املحتلــة، أو إجــزاء منهــم داخــل األرض أو خارجهــا..« جرميــة حــرب. 

3.2   اعتداءات املستوطنن

 تصاعــدت وبشــكل حــاد اعتــداءات املســتوطنني مقارنــة باألعــوام الســابقة، وذلــك يف إطــار سياســة حكومــة االحتــالل املســاندة 

للمســتوطنني والداعمــة للتوســع االســتيطاين. وبلــغ عــدد حــاالت اعتــداء املســتوطنني عــىل املواطنــني الفلســطينيني وممتلكاتهــم )987( 
حالــة اعتــداء يف مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة املحتلــة.35 

وبلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني عــىل أيــدي املســتوطنني )4( شــهداء، باإلضافــة اىل إصابــة )192( مواطنــاً فلســطينياً عــىل أياديهــم. 

كــام وتــم إلحــاق الــرر بـــ )3794( دومنــاً مــن أرايض املواطنــني الفلســطينيني.  وتركــزت هــذه االعتــداءات بشــكل مكثــف يف محافظــات 

القــدس، نابلــس، والخليــل اللــوايت شــهدن مــا يزيــد عــن )68%( مــن مجمــل اعتــداءات املســتعمرين.36 طالــت انتهــاكات املســتوطنني 

ــث  ــس، حي ــة نابل ــوب مدين ــف، وحــوارة  جن ــن، عوري ــرى بوري ــا: ق ــة فلســطينية ومنه ــة وقري ــدة ومدين ــم حــوايل )60( بل واعتداءاته

تعــرض ســكانها وممتلكاتهــم لعــرشات االعتــداءات مــن قبــل  مســتوطني »ايتســهار«. ومتثلــت االعتــداءات باقتحــام البلــدات والقــرى 

الفلســطينية، والتهديــد مــن خــالل خــط الشــعارات العنرصيــة عــىل جــدران املنــازل والســيارات،  وإتــالف   إطاراتهــا،  وإلقــاء الحجــارة 

ــن الوصــول  ــع الفلســطينيني م ــة إىل من ــني الفلســطينيني بجــراح، باإلضاف ــة عــرشات املواطن ــا أســفر عــن إصاب ــازل، م ــارة واملن عــىل امل

إىل أراضيهــم الزراعيــة، ومضايقتهــم، واالعتــداء عليهــم خــالل موســم قطــف الزيتــون، ومحــاوالت قطــع األشــجار وحــرق املحاصيــل أو 

رسقتهــا، واالســتيالء عــىل أرايض املواطنــني.  

رسم بياين رقم )3(: اعتداءات املستوطنن

»حصاد 2019.. انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2019/12/31.   .35

36.   التقرير السنوي لهيئة شؤون الجدار واالستيطان حول »أبرز االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة، كانون الثاين/يناير 2020.  
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ومتثــل دعــم االســتيطان ومســاندة املســتوطنني يف التعليــامت الصــادرة مــن قبــل وزيــر جيــش االحتــالل، »نفتــايل بينيــت«، بالعمــل 

ــطينية- ــيطرة الفلس ــه »بالس ــم وصف ــا ت ــف م ــش بوق ــاز للجي ــل، وااليع ــة الخلي ــب مدين ــدة يف قل ــتيطانية جدي ــؤرة اس ــة ب ــىل إقام ع

األوروبيــة« يف املناطــق املصنفــة »ج« ومنــع البنــاء فيهــا، والتــي تشــكل )61%( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. كــام وأمــر بينيــت قيــادة 

الجيــش بالتعــاون لتنفيــذ الخطــة واتخــاذ الخطــوات للحــد مــن التمويــل األورويب الواســع للبنــاء الفلســطيني، وتحييــده للتمكــن مــن 

الســيطرة عــىل الوضــع.37 وفــرت ترصيحــات ومواقــف قــادة االحتــالل املنــاخ الــالزم العتــداءات املســتوطنني ومنحهــم الضــوء األخــر، 

واملوافقــة الضمنيــة الرتــكاب املزيــد مــن االعتــداءات بحــق الفلســطينيني مــام شــجع عــىل تصعيدهــا. وال تتــم املعاقبــة عــىل غالبيــة 

اعتــداءات املســتوطنني عــىل الفلســطينيني يف املحاكــم اإلرسائيليــة.38 وعليــه واصلــت قــوات االحتــالل عــدم تدخلهــا لوقــف مثــل تلــك 

االعتــداءات، وواصــل القضــاء االرسائيــيل عــدم مســاءلته ومحاكمتــه ملقرتفيهــا.

القسم الثاني: االنتهاكات اإلسرائيلية وتداعياتها على األداء العام وعمل 
المؤسسات الفلسطينية

ــة فلســطني عــىل كامــل أراضيهــا ،  ــة القانونيــة لدول شــّكل االحتــالل اإلرسائيــيل طويــل األمــد لــألرض الفلســطينية، وضعــف الوالي

وانعــدام التواصــل الجغــرايف فيــام بينهــا، وســيطرة ســلطات االحتــالل اإلداريــة واألمنيــة الكاملــة عــىل مــا ال يقــل عــن )61%( مــن أرايض 

الضفــة الغربيــة املصنفــة »ج«، والتمتــع بالســيادة الفعليــة عليهــا وعــىل ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، أهــم املعوقــات التــي تَُقيِّــد متتــع 

اإلنســان الفلســطيني بكامــل حقوقــه وحرياتــه التــي ضمنتهــا لــه االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة. أدى ذلــك كلــه دون  مامرســة الــوزارات 

واملؤسســات الفلســطينية لعملهــا، وأداء مهامهــا وصالحياتهــا املقــرة لهــا مبقتــى القانــون األســايس والترشيعــات الناظمــة لعملهــا، وكذلــك 

الترشيعــات الوطنيــة ذات العالقــة بعملهــا بالشــكل املنــوط بهــا.  

مــن جهــة أخــرى، انتهجــت دولــة االحتــالل سياســة الســطو عــىل املــال الفلســطيني تحــت مســميات مختلفــة وترشيــع تلــك العمليــة 

ــة، مــام تســبب يف عرقلــة خطــط التنميــة الفلســطينية،  مــن خــالل إصــدار القوانــني التــي حرمــت دولــة فلســطني مــن مواردهــا املاليّ

ورفــع مســتوى املخاطــر املنتظمــة وغــري املنتظمــة التــي واجهــت االقتصــاد الفلســطينّي، ومــن ثــم الحــّد مــن فــرص االســتثامر والنمــو 

االقتصــادي. ترافــق ذلــك مــع  تقنــني الدعــم املــايل مــن الــدول املانحــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة بتحريــض دولــة االحتــالل، وبالتــايل 

عانــت دولــة فلســطني مــن  تفاقــم الحصــار املــايّل وتعّمــق األزمــة املاليــة التــي تعــاين منهــا الســلطة الفلســطينيّة. 

ــا  ــت م ــة تح ــرادات املقاّص ــن إي ــطينيّة م ــوال الفلس ــتقطاع األم ــىل اس ــام 2003 ع ــذ الع ــت من ــد عمل ــالل ق ــة االحت ــت دول وكان

يســمى »بصــايف اإلقــراض« وذلــك بــدل الخدمــات التــي تقدمهــا يف مناطــق الســلطة الفلســطينيّة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــن 

ضمنهــا الكهربــاء وامليــاه وغريهــا مــن البنــود، والتــي ال متلــك الســلطة الفلســطينية تفصيالتهــا. يبلــغ متوســط »صــايف اإلقــراض« مليــار 

شيقل ســنوياً، وارتفــع هــذا املبلــغ يف العــام 2019، ليصــل اىل أكــر مــن )100( مليــون شــيكل شــهرياً، أي مــا يزيــد عــىل )1.2( مليــار 

ــة فلســطني عــىل دفــع الرواتــب والنفقــات التشــغيلية للقطــاع العــام، وأدى  ت تلــك األزمــة مــن قــدرة دول شــيكل خــالل العــام. حــدَّ

رفضهــا إىل تســلم أمــوال املقاصــة منقوصــة إىل عجــز كبــري يف إيراداتهــا وفقدانهــا لحــوايل ثلثــي تلــك اإليــرادات. وشــّكل إضفــاء الصبغــة 

القانونيّــة عــىل قرصنــة دولــة االحتــالل لألمــوال الفلســطينية تهديــداً دامئــا لدولــة فلســطني واالســتدامة املاليّــة لهــا، مــا ســاهم يف عرقلــة 

تنفيــذ مختلــف خطــط التنميــة. 

ــوزارات واملؤسســات الفلســطينية يف مجمــوع اإلجــراءات  ــاره الســلبية عــىل واقــع عمــل ال ــيل وآث ــالل اإلرسائي لقــد انعكــس االحت

ــة  ــام الدول ــدم قي ــد يخ ــع ق ــا ألي واق ــطني، ومحاربته ــة فلس ــة دول ــالل يف مواجه ــلطات االحت ــا س ــي تتخذه ــفية الت ــري التعس والتداب

ــة،  ــق الدولي ــات واملواثي ــيل اليومــي لحقــوق اإلنســان ولالتفاقي ــالل اإلرسائي ــاك ســلطات االحت الفلســطينية املســتقلة. كــام ســاهم انته

»حصاد 2019 انتهاكات االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة«، تقرير صادر عن مركز عبد هللا الحوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية، 2019/12/31.   .37
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وملبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين يف تقييــد عمــل كامــل الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية، وشــّكلت أهــم التحديــات التــي أثـّـرت ســلباً 

عــىل قــدرة املؤسســات الفلســطينية عــىل أداء مهامهــا، وتقديــم خدماتهــا، وضــامن حقــوق اإلنســان الفلســطيني. 

ــوزارات واملؤسســات الرســمية وتدخالتهــا،  ــار سياســات االحتــالل عــىل أداء بعــض ال ــاً مــن آث ــر جانب وفيــام يــيل يســتعرض التقري

ــني الفلســطينيني: ــف الخدمــات األساســية للمواطن ــري مختل ــة املختصــة بضــامن الحقــوق وبتوف وعــىل القطاعــات الحيوي

هيئة شؤون األرسى واملحررين  .1

شــّكل وجــود )5,500( أســري فلســطيني داخــل ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل صعوبــة كبــرية يف متابعــة قضاياهــم مــن قبــل املؤسســات 

الفلســطينية، ومنهــا هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن نظــراً للقيــود املفروضــة عليهــم مــن قبــل الجانــب  اإلرسائيــيل.

اتخذت دولة االحتالل العديد من اإلجراءات التعسفية والكثري من املعيقات والعراقيل التي أعاقت عمل الهيئة، ومنها:

عرقلــة عمــل وأداء محامــي الهيئــة املكلفــني بالدفــاع والرتافــع عــن  األرسى، ومتثلــت تلــك العراقيــل يف منــع املعتقلــني مــن االتصــال 	 

باملحامــي لحظــة االعتقــال، ومنــع حضــور املحامــي لجلســات التحقيــق، حيــث واجهــت الهيئــة صــدور كــم هائــل مــن أوامــر منــع 

لقــاء املحامــي مــع املعتقــل بادعــاء الحفــاظ عــىل أمــن املنطقــة، أو ألغــراض مــا ســمي بـــ »مصلحــة التحقيــق«. كــام حــّدت إدارة 

مصلحــة الســجون مــن زيــارات املحامــني للمعتقلــني مــن خــالل مامرســة عــدة وســائل لعرقلــة اإلجــراءات واملامطلــة بالــرد عــىل 

طلبــات املحامــني للزيــارة، عــدا عــن عــدم التجــاوب مــع الشــكاوى املرفوعــة بشــأن االنتهــاكات، ورفــض االلتامســات املقدمــة مــن 

أجــل تحســني وضــع املعتقلــني وظــروف عيشــهم.

ــا 	  ــت إدارة الســجون ومامطلته ــة شــؤون األرسى يف ظــل تعن ــت هيئ ــرىض قام ــألرسى امل ــي ل إزاء اســتخدام سياســة اإلهــامل الطب

وتقصريهــا يف تقديــم العــالج الطبــي الــالزم لــألرسى بإرســال أطبــاء ذوي اختصــاص للوقــوف عــىل الحالــة الصحيــة لــألرسى، وتقديــم 

االستشــارة الطبيــة لهــم، حيــث شــّكل ذلــك عبئــاً ماليــاً عــىل عوائــل األرسى واملؤسســات املعنيــة بهــم ، وتحملــت املؤسســة تبعــات 

اإلهــامل الطبــي مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــيل، وإعالــة األرسى بعــد خروجهــم لعــدم قدرتهــم الجســدية والنفســية عــىل العمــل 

بكرامــة. 

التكلفة املالية الباهظة نتيجة لسياسة االحتالل بحق األرسى ومتثلت بالتايل:39	 

توفــري التمثيــل القانــوين لــألرسى أمــام املحاكــم وذلــك بالتعاقــد مــع عــدد كاف مــع املحامــني للدفــاع عنهــم وبتكلفــة ســنوية . 1

بلغــت )7,717,613( ســبعة ماليــني وســبعامئة وســبعة عــرش ألفــا وســتامئة وثالثــة عــرش شــيكل.

ــة . 2 ــة ومثاني ــاً وثالمثئ ــني ألف ــة وثالث ــة وثالث ــاً ومثامنائ ــن مليون ــتة وعرشي ــة )26,833,338( س ــنويا بقيم ــا س ــدل الكنتين رصف ب

ــني شــيكل. وثالث

رصف بــدل مســاعدات ألهــايل األرسى داخــل الســجون للمســاهمة يف توفــري الحيــاة الكرميــة لهــم عــىل إثــر اعتقــال املعيــل . 3

وبلغــت )480,000,000( أربعامئــة ومثانــني مليــون شــيكل ســنويا.

ــي . 4 ــب املهن ــن كالتدري ــل املحرري ــج تأهي ــار برنام ــال يف إط ــنوات االعتق ــد س ــع بع ــن يف املجتم ــج األرسى املحرري ــادة دم إع

ــيكل. ــن ش ــته وعرشي ــتامئة وس ــا وس ــني ألف ــة ومثان ــتامئة وثالث ــت )683,626( س وبلغ

تكلفــة التعليــم الجامعــي لــألرسى املحرريــن وبلغــت )18,118( مثانيــة عــرش ألفــا ومائــه ومثانيــة عــرش دينــاراً أردنيــاً وبلغــت . 5

تكلفــة التعليــم الجامعــي لــألرسى داخــل الســجون )433,000( أربعامئــة وثالثــة وثالثــني ألــف دينــار أردين.

ويف ظــل تصعيــد االعتقــاالت التعســفية اســتمر عــزوف ســلطات االحتــالل عــن تقديــم الخدمــات واملســتلزمات األساســية لــألرسى مبــا 

ــد األعبــاء املاليــة ال ســيام لــرداءة جــودة الســلع  فيهــا املــأكل واملــرشب واملالبــس، مــام أضطــر الهيئــة لتغطيــة هــذه املســتلزمات وتََكبُّ

مراسلة واردة للهيئة من قبل الدائرة القانونية يف وزارة شؤون األرسى واملحررين بتاريخ 26 شباط/فرباير 2020.   .39
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م مــن قبــل ســلطات االحتــالل ال يكفــي لتغطيــة الحــد األدىن مــن احتياجــات األرسى الحياتيــة  املقدمــة لــألرسى وقلتهــا، حيــث أن مــا يَُقــدَّ

داخــل الســجون. وتتعــارض هــذه السياســة مــع االتفاقيــات والقوانــني الدوليــة التــي تلــزم دولــة االحتــالل عــىل اإلنفــاق عــىل األرسى، 

وهــي املتمثلــة بالكنتينــا. كــام ويقــوم ذوو األرسى بتزويــد األســري مببالــغ عــرب الربيــد اإلرسائيــيل لإلنفــاق عــىل حياتهــم اليوميــة كونهــم 

ملزمــني بالــرشاء مــن )الكنتينــا( بأســعار غاليــة جــداً تحددهــا مصلحــة الســجون.

 قيــام ســلطات االحتــالل باقتطــاع مبالــغ مــن إيــرادات املقاصــة املســتحقة لدولــة فلســطني كوســيلة ضغــط عــىل دولــة فلســطني 	 

لوقــف مخصصــات األرسى والجرحــى وعائــالت الشــهداء يف انتهــاك واضــح لحقوقهــم، وذلــك إثــر إقرارهــا لقانــون خصــم مخصصــات 

ــرادات  ــة فلســطني. شــّكلت تلــك االســتقطاعات )7%( مــن إي األرسى الفلســطينيني وعائــالت الشــهداء مــن عائــدات رضائــب دول

املقاّصــة الســنويّة، حيــث تــم اقتطــاع قيمــة املبالــغ التــي تدفعهــا الحكومــة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر لعائــالت األرسى تعويضاً 

عــن األحــكام الصــادرة عــن قضــاء االحتــالل بحقهــم مــن أمــوال الرائــب والرســوم الجمركيــة التــي تجبيهــا دولــة االحتــالل لحســاب 

الحكومــة الفلســطينية. 

االقتصاد الوطني  .2

ــا  ــي كان له ــات الت ــة وواجــه مجموعــة مــن التحدي ــة املتواصل عــاىن االقتصــاد الفلســطيني مــن السياســات واإلجــراءات اإلرسائيلي

ــا:40 ــة عــىل االقتصــاد الفلســطيني، ومنه ــا املتواصل تداعياته

  ســيطرة ســلطات االحتــالل عــىل املــوارد  االقتصاديــة الفلســطينية املوجــودة يف املناطــق املصنفــة »ج«، والتــي تخضــع للســيطرة 	 

ــادرة األرايض  ــل( ومص ــم )الفاص ــدار الض ــاء ج ــتكاملها لبن ــدود، واس ــر والح ــىل املعاب ــيطرتها ع ــتمرار س ــة، واس ــة الكامل اإلرسائيلي

ألغــراض التوســع االســتيطاين. كــام وعــاىن مــن اســتمرار فصــل املحافظــات الفلســطينية عــن بعضهــا البعــض، ومــن تبعيــة االقتصــاد 

الفلســطيني لنظــريه اإلرسائيــيل، ســواءاً مــن حيــث إبقائــه ســوقاً اســتهالكية ملنتجاتــه مــن ســلع وخدمــات مــن ناحيــة، وُمْســتَِغال 

لأليــدي العاملــة الفلســطينية الرخيصــة مــن ناحيــة أخــرى، باإلضافــة إىل ســعي دولــة االحتــالل إلضعــاف أي نشــاط تأســيي بنيــوي 

لالقتصــاد الفلســطيني إلبقائــه ســوقاً مســتهلكة ملنتجــات االحتــالل ال ســوقا منتجــة ومصــدرة، يف إطــار ســعيه للقضــاء عــىل أيــة 

فرصــة مــن شــأنها أن تــؤول إىل اســتقالل اقتصــادي، أو اســتدامة ماليــة، بهــدف تقويــض كل املقومــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي 

إىل االســتقالل الســيايس.

ــة، إضافــة إىل  ــة األغنــى باملــوارد  االقتصادي كــام تواصلــت ســيطرة ســلطات االحتــالل عــىل )061%(  مــن مســاحة الضفــة الغربي

ســيطرتها عــىل )85%( مــن مصــادر امليــاه، والتحكــم باملعابــر والحــدود. وقــدرت خســائر االقتصــاد الفلســطيني نتيجــة لســيطرة دولــة 

االحتــالل عــىل املناطــق املصنفــة »ج« حــوايل )3,5( مليــار دوالر ســنوياً، وذلــك بحســب تقاريــر البنــك الــدويل واالونكتــاد.

إغــالق وتدمــري املنشــآت االقتصاديــة واعتــداءات االحتــالل عــىل البنيــة االقتصاديــة: واصلــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل سياســة 	 

ــة  ــري عــرشات املنشــآت يف الضف ــم إغــالق وتدم ــث ت ــة(، حي ــة والخدمي ــة والتجاري ــة )الصناعي هــدم وإغــالق املنشــآت االقتصادي

رَت مباليــني الشــواكل. كــام  الغربيــة، إضافــة إىل مصــادرة بعــض املعــدات واآلالت الصناعيــة، مــام ترتــب عليــه خســائر مبــارشة قُــدِّ

ــة،  ــل، باإلضافــة إىل ســوق الخضــار املركزي ــة الخلي ــد عــن )400( محــل تجــاري يف البلدة القدميــة يف مدين واســتمر إغــالق مــا يزي

نتيجــة لوجــود البــؤر االســتيطانية فيهــا، مــام تســبب يف خســائر فادحــة ألصحــاب تلــك املحــالت نظــراً إلغــالق مصــادر رزقهــم. 

ــة 	  ــآت الصناعي ــاب املنش ــرية ألصح ــة كب ــق أزم ــبب يف خل ــاه تس ــن املي ــة م ــات كافي ــطينية بكمي ــات الفلس ــد املحافظ ــدم تزوي ع

ــة يف  ــار، وبخاص ــزارع األبق ــائية، وم ــواد اإلنش ــع امل ــر، مصان ــري الحج ــة، مناش ــواد الغذائي ــع امل ــل مصان ــاه، مث ــىل املي ــدة ع املعتم

محافظــة الخليــل التــي تشــتهر برتبيــة أكــرب عــدد مــن رؤوس األبقــار يف فلســطني. ويتــم ســنويا اقتطــاع مبلــغ يصــل إىل )28( مليــون 

دوالر مــن أمــوال املقاصــة، وذلــك بدعــوى ترصيــف ميــاه املناشــري إىل ســيل امليــاه العادمــة املــارة إىل منطقــة بــر الســبع، وســحب 

تصاريــح الدخــول ألصحــاب هــذه املناشــري، باإلضافــة إىل منــع إدخــال منتجاتهــم إىل األســواق اإلرسائيليــة عــرب املعابــر.

.  مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ 14 كانون الثاين/يناير 2020.   .40
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ــواد ذات 	  ــع اســترياد امل ــم من ــث ت ــواد الخــام، وتســويق املنتجــات(، حي ــر، امل ــع )االســترياد والتصدي ــة البضائ ــة حرك ــة إعاق مواصل

االســتخدام املــزدوج، والتــي تشــكل مدخــالت إنتــاج رئيســية لبعــض الصناعــات الفلســطينية. ومنــع اســترياد العجــول مــن الخــارج، 

ــادي  ــكاك االقتص ــة االنف ــن خط ــزءاً م ــذي كان ج ــرار، وال ــذ الق ــتمرارها يف تنفي ــطينية واس ــة الفلس ــرار الحكوم ــد ق ــك بع وذل

الفلســطيني عــن االقتصــاد اإلرسائيــيل، ومنــع إدخــال املــواد األوليــة الالزمــة يف العمليــات الصناعيــة بدعــوى االســتخدام املــزدوج لهــا 

)مثــل األحــامض واألســمدة والكــروم( والتــي تســتخدم يف مصانــع املــواد الغذائيــة، واملعــادن الثمينــة، ودباغــة الجلــود، والزراعــة، 

مــام يضطــر أصحــاب املصانــع واملزارعــون الســتخدام بدائــل بكلفــة أعــىل، وجــودة أقــل للمنتــج النهــايئ، وعــدم اعــرتاف الجــامرك 

اإلرسائيليــة باالتفاقيــة األوروبيــة الفلســطينية والتــي تعفــى مبوجبهــا الــواردات الفلســطينية مــن الجــامرك، وفــرض الحصــول عــىل 

التصاريــح للشــاحنات الفلســطينية التــي تنتقــل مــا بــني كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والقليــل منهــا يتــم منحــه هــذه 

ــة الفلســطينية لعــدة ســاعات عــىل املعــرب لذرائــع أمنيــة، وفــرض نظــام تحميــل  التصاريح،واحتجــاز إرسائيــل للشــاحنات التجاري

وتنزيــل نتيجــة لذلــك، مــا يــؤدي إىل تلــف البضائــع الفلســطينية، وبخاصــة املنتجــات الزراعيــة، لطــول مكوثهــا تحــت الشــمس.

منافســة منتجــات املســتوطنات: تعتــرب الســوق الفلســطينية ســوقا هامــة لترصيــف الصــادرات اإلرسائيليــة بصــورة عامــة، وصــادرات 	 

ــألرايض  ــة ل ــتوطنات اإلرسائيلي ــادرات املس ــدويل إىل أّن ص ــك ال ــات البن ــام ودراس ــري أرق ــث تش ــة، حي ــورة خاص ــتوطنات بص املس

الفلســطينية تبلــغ حــوايل )500( مليــون دوالر ســنوياً.  

ومــن خــالل عمــل وزارة االقتصــاد الوطنــي لتنظيــم الســوق الداخليــة، وحاميــة املســتهلك الفلســطيني، تــم ضبــط مــا يزيــد عــن 

)500( ألــف شــيكل مــن منتجــات املســتعمرات اإلرسائيليــة. وتنافــس منتجــات املســتوطنات املنتــج الوطنــي الفلســطيني بشــكل كبــري، 

وبخاصــة يف قطــاع التمــور واألعشــاب الطازجــة. وال تخضــع منتجــات املســتوطنات أليــة رقابــة صحيــة، إضافــة إىل أن معظــم منتجاتهــا 

ــاري  ــات ومج ــغ مخلف ــن تفري ــدا ع ــا. ع ــطيني له ــتهلك الفلس ــب املس ــة لجل ــاركات ووكاالت عاملي ــزورة مل ــة م ــات تجاري ــل عالم تحم

ــة، مــا يــؤدي إىل إتالفهــا. املســتوطنات يف أرايض املواطنــني الفلســطينيني الزراعي

مــن جهــة أخــرى، رصــدت طواقــم دائــرة توثيــق األرضار الزراعيــة يف اإلدارة العامــة لخدمــات املزارعــني يف وزارة الزراعــة )377( حالــة 

انتهــاك إرسائيــيل عــىل القطــاع الزراعــي خــالل هــذا العــام،  وبلغــت قيمــة األرضار بالــدوالر ) 3,939,904.50( . وســجلت وزارة الزراعــة 

خــالل الســنوات العــرش االخــرية )6739( انتهــاكاً لـــ )4120( مزارعــاً متــررا مــن اعتــداءات االحتــالل واملســتوطنني نتيجــة لقطع األشــجار، 

وتدمــري املزروعــات، وتجريــف مســاحات واســعة مــن األرض، وقــدرت الخســائر املبــارشة لذلــك حــوايل )71,135,048.24( دوالر.41 

قطاع الحكم املحيل  .3

ــة يف وزارة الحكــم املحــيل،  ــة التحتي ــي واجهــت قطــاع البني ــالل أهــم املعيقــات الت شــكلت انتهــاكات ومامرســات ســلطات االحت

وأثــرت ســلباً عــىل أدائهــا، وتحقيــق أهدافهــا، وقدرتهــا عــىل القيــام باملهــام املنوطــة بهــا يف مختلــف الهيئــات املحليــة، وتقديــم الخدمــات 

وتنفيــذ املشــاريع الهادفــة لخدمــة املواطــن الفلســطيني ومتكينــه مــن التمتــع بحقوقــه األساســية. تعــرض قطــاع الحكــم املحــيل لجملــة 

ــة، وأعاقــت تنفيــذ املشــاريع، أو تخريبهــا بعــد تنفيذهــا يف العديــد مــن  ــة التحتي مــن االنتهــاكات، ومنهــا تلــك التــي اســتهدفت البني

ــد شــارع املــدارس يف  ــة، وتعبي ــد طــرق داخلي ــب، تعبي ــد شــارع العن ــل وتعبي ــا مشــاريع خاصــة بتأهي ــة، ومنه ــة الغربي مناطــق الضف

محافظــة رام هللا والبــرية حيــث تــم اإليقــاف عــن العمــل بهــا والتهديــد مبصــادرة املعــدات، ومــرشوع إنشــاء خطــوط كهربــاء يف أم الخــري 

يف محافظــة الخليــل، حيــث تــم منــع املقــاول مــن اســتكامل الحفــر لخــط الكهربــاء، واشــرتاط ســلطات االحتــالل الحصــول عــىل رخصــة 

كــون املوقــع يف املنطقــة املصنفــة »ج«، ومــرشوع إنشــاء شــبكة ميــاه يف املناطــق »ج« يف محافظــة نابلــس، حيــث تــم مصــادرة معــدات، 

إيقــاف العمــل قبــل مرحلــة  اإلســفلت، واعتقــال العــامل، ومــرشوع تعبيــد طــرق داخليــه يف محافظــة القــدس، حيــث تــم املنــع مــن 

العمــل يف الطريــق ومصــادرة املعــدات. 

االنتهــاكات يف قطــاع امليــاه والكهربــاء: تعتــرب االنتهــاكات يف مجــال امليــاه والكهربــاء انتهــاكات يوميــة متكــررة وممنهجــة ترتــب 	 

عليهــا انقطاعــات متكــررة ويوميــة للكهربــاء بســبب تحويــل القــدرات لصالــح املســتوطنات اإلرسائيليــة، وتقليــل القــدرة عــىل نقــاط 

41.    مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة الزراعة بتاريخ 1 اذار/مارس 2020.
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الربــط التــي تغــذي املــدن والقــرى الفلســطينية. وكان أبــرز تلــك اإلجــراءات يف محافظــة الخليــل، يف حــدود امتيــاز رشكــة كهربــاء 

محافظــة القــدس.

أمــا فيــام يتعلــق بامليــاه فلــم تتجــاوز حصــة املواطــن الفلســطيني عــىل مــدار العــام عــن )20%( مــن حصــة املســتوطن اإلرسائيــيل 

يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة. 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«.42  

4.  قطاع البيئة

واجهــت ســلطة جــودة البيئــة والجهــات املختصــة جملــة مــن اإلعاقــات اإلرسائيليــة املتعلقــة بتقديــم الخدمــات البيئيــة وواجبــات 

حاميــة البيئــة الفلســطينية. وتســبب االحتــالل اإلرسائيــيل يف إعاقــة تنفيــذ ســلطة جــودة البيئــة والجهــات املختصــة األخــرى للسياســات 

الوطنيــة لحاميــة البيئــة الفلســطينية، ومتثلــت اإلعاقــات فيــام يــيل:

 أوالً: اإلعاقــات واملنــع مــن تنفيــذ العمليــات املرتبطــة بتقديــم الخدمــات العامــة والبيئيــة: الرفــض واملامطلــة والتعقيــدات التــي 

ــال،  اســتمرت  ــة. فعــىل ســبيل املث ــة البيئي ــة التحتي ــح والرتاخيــص الخاصــة بإنشــاءات البني وضعتهــا أمــام إصــدار املوافقــات والتصاري

ســلطات االحتــالل يف رفــض إصــدار املوافقــة البيئيــة إلنشــاء محطــة معالجــة الروبــة الناتجــة عــن مناشــري الحجــر والرخــام يف منطقــة 

)كلــج(، جنــوب محافظــة الخليــل، عــىل الرغــم مــن أنهــا تَْخِصــُم مــن عائــدات املقاصــة الفلســطينية مــا يقــارب )15-20( مليــون شــيكل 

ــك  ــالل داخــل حــدود الخــط األخــر. كــام ورفضــت تل ــا ســلطات االحت ــي أقامته ــة الت ــد الروب ــدل مصاريــف تشــغيل ملصائ شــهرياً ب

الســلطات إعطــاء املوافقــة البيئيــة إلنشــاء محطــة معالجــة امليــاه العادمــة املنــوي إقامتهــا عــىل مجــرى وادي )جريــت(، حيــث تشــرتط  

أن تقــوم بتقديــم خدماتهــا أيضــا للمســتوطنات حــول الــوادي. باإلضافــة إىل ذلــك، مازالــت ســلطات االحتــالل تضــع العوائــق أمــام إصــدار 

الرتاخيــص الالزمــة ملكــب نفايــات رمــون، والــذي يــؤدي عــدم إنشــائه إىل إحــداث ضغــط كبــري عــىل القــدرة االســتيعابية ملكبــي )زهــرة 
الفنجــان( و)املنيــا(، كــام ويــؤدي أيضــا النتشــار املكبــات العشــوائية غــري الصحيــة.43 

ثانيــاً: االعتــداء عــىل املحميــات الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي عــدا عــن منــع ســلطات االحتــالل للمؤسســات الفلســطينية مــن القيــام 

مبهامهــا يف إدارة املحميــات الطبيعيــة الفلســطينية، وحاميــة التنــوع الحيــوي الفلســطيني، فإنهــا أيضــا تتعــرض لتلــك املحميــات بالتخريب 

والتجريــف  واإلزالــة. مثــال ذلــك املحميــة الرعويــة املســامة )محميــة ادقيــق( يف منطقــة يطــا، والتــي تبلــغ مســاحتها مــا يقــارب )96( 

دومنــاً، حيــث قامــت قــوات االحتــالل بتجريفهــا ، وإقتــالع وتقطيــع كل األشــجار والشــجريات الحرجيــة فيهــا، وهــدم آبــار تجميــع ميــاه 

األمطــار يف املحميــة، وإزالــة الســياج حولهــا بالكامــل. كــام قامــت بهــدم )محميــة الهذلــني( الرعويــة عــىل مســاحة )600( دونــم، وإقتــالع 

األشــجار الطبيعيــة فيهــا، وتجريــف وتخريــب املحميــة بشــكل شــبه كامــل، واقتــالع أكــر مــن )5000( شــجرة وشــجرية وهــدم عــرش آبــار 

تســتخدم لتجميــع ميــاه األمطــار، وهــي مخصصــة لســقاية املاشــية، وإقتــالع جــزء مــن الســياج حــول املحميــة وتخريــب حديقــة أطفــال 

ــؤر  ــات إىل ب ــل بعــض املحمي ــالل يف تحوي ــك  مامرســات املســتوطنني وســلطات االحت ــا تابعــة ملنطقــة مســافر يطــا. يضــاف إىل ذل فيه

اســتيطانية، كــام هــي الحــال يف محميــة  )الكانــوب( رشق ســعري، أو التعــدي عليهــا مــن خــالل نشــاطات البنيــة التحتيــة االســتيطانية، 

كــام هــي الحــال يف الشــارع الرابــط بــني مســتوطنتي )عصيــون( و)كرمائيــل( املــار مــن محميــة )القــرن(، وكذلــك اإلعــالن عــن بعــض 

املناطــق كمناطــق محميــات طبيعيــة مــن أجــل الســيطرة عليهــا، كاعــالن منطقــة )البابــون( كمنطقــة محميــة طبيعيــة. ويف مواقــع أخــرى 

تــم اإلعــالن عــن مناطــق ذات تنــوع حيــوي وغنيــة مبصــادر امليــاه والينابيــع واألحــراش والغابــات كمناطــق عســكرية مغلقــة، كمنطقــة 

بردلــة يف محافظــة طوبــاس.

ــة  ــة واألرايض الزراعي ــتوطنات إىل األودي ــن املس ــة م ــاه العادم ــف املي ــدُّ ترصي ــتوطنات: يَُع ــة للمس ــاه العادم ــف املي ــاً: ترصي ثالث

واملناطــق الطبيعيــة الفلســطينية مــن أهــم التحديــات وأخطــر االنتهــاكات بحــق البيئــة الفلســطينية، ويحــدث هــذا  عــىل مــدار العــام. 

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

43.   مراسلة واردة للهيئة من قبل سلطة جودة البيئة بتاريخ 5 اذار/مارس 2020.
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ومــن أمثلــة ذلــك ضــخ مســتوطنة )كريــات أربــع( حــوايل )3000( مــرت مكعــب يوميــاً مــن امليــاه العادمــة إىل مجــرى )وادي الســمن(، 

والــذي يجــري باتجــاه الخــط األخــر ، حيــث تتــم معالجتهــا يف محطــة معالجــة ميــاه إرسائيليــة، ومقابــل معالجــة ميــاه هذه املســتوطنة 

ــاه العادمــة قادمــة مــن أرايض  يخصــم مــن املقاصــة الفلســطينية تكلفــة شــيكل وعرشيــن أغــورة عــن كل كــوب بحجــة ان هــذه املي

الضفــة الغربيــة، ويَُعــدُّ هــذا شــكالً مــن أشــكال رسقــه املــال الفلســطيني.

رابعــاً: اســتمر تدفــق النفايــات اإلرسائيليــة الناتجــة عــن املســتوطنات، وتلــك املهربــة مــن داخــل الخــط األخــر،، وبكافــة أنواعهــا 

الخطــرة، املنزليــة واإلنشــائية، الصلبــة والســائلة، نحــو األرايض الفلســطينية املحتلــة يف العــام 1967، دون قيــام ســلطات االحتــالل بــأي 

ــان بإطــارات  ــان منهــا محملت ــات، اثنت ــال، تــم ضبــط أربــع شــاحنات نفاي إجــراء ملنــع نقلهــا. ففــي محافظــة نابلــس، عــىل ســبيل املث

املركبــات املســتعملة، وأخــرى بنفايــات إنشــائية وبنــاء، والرابعــة محملــة بنفايــات ناتجــة عــن مناطــق صناعيــة إرسائيليــة. وتبــذل ســلطة 

ــرب  ــات إىل األرايض الفلســطينية يف مناطــق غ ــب النفاي ــة جهودهــا يف ســبيل التصــدي لظاهــرة تهري ــزة الرشيك ــة واألجه جــودة البيئ

محافظــة رام هللا والبــرية، ومناطــق غــرب محافظــة الخليــل.  

كــام وعانــت األرض الفلســطينية مــن التهريــب اليومــي للنفايــات  اإللكرتونيــة، حيــث يتــم تهريــب مــا معدلــه )500-700( طــن 

مــن النفايــات اإللكرتونيــة إىل محافظــة الخليــل، مــن خــالل معــرب ترقوميــا التجــاري، حيــث يتــم إدخــال هــذه الكميــات إىل مســتوطنتي 

)أدورا( و)تيلــم( الواقعتــني بــني املعــرب وبلــديت ترقوميــا وإذنــا . ويتــم تهريــب هــذه النفايــات ليــال إىل التجمعــات الفلســطينية، أو مــن 

خــالل الســيارات الصغــرية، والتــي تدخــل مــن عــدة منافــذ، ويصعــب الســيطرة عليهــا بســبب وجــود ســيارات فلســطينية تقــوم بتجميــع 

هــذه املخلفــات مــن التجمعــات الفلســطينية.

قطاع االشغال العامة  واإلسكان  .5

واجهــت وزارة االشــغال العامــة واإلســكان الكثــري مــن املعيقــات والتحديــات التــي حالــت دون مامرســة مهامهــا وتقديــم خدماتهــا 
عــىل الوجــه األكمــل، ومنهــا:44

ــك 	  ــي تل ــق »ج«، وه ــق »ب« ومناط ــة »أ« ومناط ــي: منطق ــية ه ــق رئيس ــالث مناط ــطينية إىل ث ــف األرض الفلس ــيم وتصني تقس

املناطــق التــي احتفظــت ســلطات االحتــالل مبوجــب االتفاقيــات املرحليــة بحــق الســيطرة واإلرشاف األمنــي املطلــق عليهــا، فضــالً 

ــة الفلســطينية. ــَق عــىل نقلهــا للســلطة الوطني ــة التــي أُتُِف ــات اإلداري عــن حقــوق اإلرشاف والتســيري اإلداري باســتثناء بعــض الصالحي

لقــد منعــت ســيطرة االحتــالل ومامرســته للصالحيــات اإلداريــة يف املناطــق »ج« وزارة األشــغال العامــة من مامرســة مهامها الســيادية 

يف أغلــب مناطــق الضفــة الغربيــة، وذلــك عــىل صعيــد شــق الطــرق، تنفيــذ برامــج اإلســكان، تطويــر وصيانــة البنــى التحتيــة، إنشــاء 

وإقامــة املرافــق العامــة للفلســطينيني القاطنــني يف هــذه  املناطــق. واســتمرت ســيطرة االحتــالل عــىل هــذه املناطــق يف اســتمرار تفردهــا 

باتخــاذ اإلجــراءات والتدابــري التــي منعــت هــذه املناطــق مــن التطــور، وخلقــت بهــا ظروفــا معيشــية صعبــة، مــا ســاهم يف زيــادة معانــاة 

الســكان، وبالتــايل دفــع العديــد منهــم إىل االنتقــال القــرسي إىل مناطــق أخــرى.

تواصلــت معانــاة عــرشات آالف الفلســطينيني نظــراً إلنــكار وانتهــاك حقهــم بالســكن جــراء تفــرد ســلطات االحتــالل بامتــالك ســلطة 	 

منــح تراخيــص البنــاء والســكن، كــام هــي الحــال  يف مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة، والبلــدة القدميــة يف مدينــة الخليــل، ومناطــق 

»ج«، مــام فــرض عليهــم العيــش يف ظــروف صعبــة، وحرمانهــم مــن حــق التملــك والســكن جــراء رفــض منحهــم التصاريــح الالزمــة 

ــالل بهــدم منشــآت ســكنية وغريهــا يف املناطــق  ــدة، قامــت ســلطات االحت ــالل. ويف حــاالت عدي ــل ســلطات االحت ــاء مــن قب للبن

ــات الفلســطينية  ــن الجه ــاء م ــص بن ــا عــىل تراخي ــة الفلســطينية، رغــم حصوله ــة للســلطة الوطني ــة اإلداري ــة تحــت الوالي الواقع

املختصــة. ومثــال ذلــك مــا حــدث يف قريــة صــور باهــر، جنــوب مدينــة القــدس املحتلــة، خــالل شــهر متوز/يوليــو، حيــث تــم هــدم 

)100( شــقة ســكنية،  كانــت تــأوي نحــو )500( مواطــن، حصــل أصحابهــا عــىل تراخيــص بنــاء مــن الجهــات املختصــة يف الســلطة 

الفلســطينية. ادعــت ســلطات االحتــالل يف حينــه أن تلــك املنشــآت مقامــة بالقــرب مــن جــدار الضــم )الفاصــل(.

44.   مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة االشغال العامة واإلسكان بتاريخ 22 كانون الثاين/يناير 2020.
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تجــرب ســلطات االحتــالل كّل مواطــن فلســطيني يقــوم بــأي إضافــة، أو تعديــل عــىل مســكنه، بالعمــل عــىل إزالــة هــذه اإلضافــات، 

ــة، فــإن تلــك الســلطات، أو أحــد أذرعهــا تقــوم بإزالتهــا،  ــة اإلزال ــام بعملي ــة كبــرية كغرامــات. ويف حــال رفضــه القي ــغ مالي ودفــع مبال

وتدفيــع مالكهــا مبالــغ ماليــة باهظــة كأجــر آلليــات الهــدم، والعــامل الذيــن يرافقونهــا، كــام يحــدث يف مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة 

وضواحيهــا عــىل ســبيل املثــال. ولتجنُّــب دفــع الغرامــات وأجــور الهــدم، يقــوم بعــض املواطنــني بهــدم منازلهــم املُخطـَـرَة بالهــدم بأيديهــم، 

مبــا تحملــه تلــك العمليــة مــن أعبــاء ماليــة ونفســية أيضــاً.

ــث  ــة، حي ــل الســلطة املحتل ــاء مــن قب ــص بن ــاين الســكنية عــىل ذريعــة عــدم الحصــول عــىل تراخي ــع هــدم املب وال تتوقــف ذرائ

تســتخدم ســلطات االحتــالل سياســة هــدم املســاكن كسياســة عقــاب جامعــي لعائــالت املواطنــني الفلســطينيني الذيــن تتهمهــم بتنفيــذ 

أعــامل مقاومــة ضدهــا،  مــام يرتتــب عليــه مضاعفــة معانــاة  عائالتهــم، والتســبب بترشيدهــم، مــا زاد مــن األعبــاء امللقــاة عــىل عاتــق 

ــة فلســطني وخزينتهــا العامــة، نظــرا ملحاوالتهــا، ضمــن اإلمكانيــات املتاحــة لهــا، تقديــم العــون لتلــك العائــالت  وترميــم مــا تــم  دول

هدمــه، أو إعــادة  بنائــه.

منــع وتعطيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان عــن تحقيــق أهدافهــا، وذلــك مــن خــالل الحــد مــن قــدرة الــوزارة عــىل إعــداد 	 

وتنظيــم الخطــط الهيكليــة املتعلقــة بتحســني الطــرق وتأهيلهــا، أو بإنشــاء طــرق جديــدة وغريهــا مــن األعــامل الخاصــة بالبنيــة 

التحتيــة، أو إقامــة مشــاريع إســكانية لتأمــني الســكن املالئــم للمواطــن الفلســطيني يف املناطــق »ج« الخاضعــة لســيطرة ســلطات 

ــة لحجــم املــرور، مــا  خلقــت  ــة التحتي ــل، وعــدم مالمئــة البني ــر البدائ ــة نظــراً لعــدم توف ــالل. التســبب يف األزمــات املروري االحت

ــي  ــل طريق ــة جــداً مث ــا عالي ــة يف بعضه ــة املروري ــث أن الكثاف ــة، حي ــة الغربي ــة، وبخاصــة يف وســط الضف ــة خانق ــات مروري أزم

قلنديــا، ووادي النــار. كــام وأعــاق عــزل جــدار الضــم )الفاصــل( آلالف الدومنــات مــن األرايض التــي تعتــرب ممتلــكات عامــة، وكان 

مــن املفــرتض تخصيــص العديــد منهــا لتغطيــة وتلبيــة إحتياجــات الســكان مــن إنشــاء املرافــق العامــة، ســواء املشــاريع اإلســكانية، 

أو املــدارس، أو املؤسســات الصحيــة الالزمــة لخدمــة املواطــن الفلســطيني، أعــاق ذلــك مــن متتــع الفلســطينيني يف ممتلكاتهــم.

قطاع األمن وسيادة القانون  .6

شــكلت انتهــاكات قــوات االحتــالل  اإلرسائيــيل تهديــداً واضحــاً لســيادة املؤسســة األمنيــة الفلســطينية، مــام شــكل إعاقــة لعملهــا، 

وتقييــد دور قــوات األمــن الوطنــي الفلســطيني. أدى ذلــك إىل زعزعــة ثقــة املواطــن الفلســطيني بهــا، مــا أثــر ســلبا عــىل فعاليــة أدائهــا.  

كــام ســاهمت االنتهــاكات اليوميــة بالتأثــري بشــكل مبــارش عــىل جميــع مناحــي حيــاة املواطــن الفلســطيني وحرياتــه، ومنهــا تصعيــد 

ــد االعتقــال. وبلــغ عــدد  ــون قي ــم اعتقــال مــا ال يقــل عــن )8( مــن منتســبي األمــن الوطنــي، وال يزال االعتقــاالت التعســفية، حيــث ت

املعتقلــني مــن قــوات األمــن الوطنــي خــالل األعــوام الســابقة حــوايل )121( معتقــالً. وتخــى الهيئــة أن تســاهم أعــامل االعتقــال تلــك يف 

التقليــل مــن ثقــة العســكريني مبؤسســاتهم األمنيــة. .

وقامــت قــوات األمــن الوطنــي الفلســطيني خــالل العــام برصــد وتوثيــق وتفنيــد الخروقــات اإلرسائيليــة اليوميــة، حيــث تــم رصــد 

مــا ال يقــل عــن )1129( انتهــاكا، مــا بــني اقتحامــات واعتقــال وجــرح مدنيــني، واحتجــاز ومصــادرة ممتلــكات، وإغــالق طــرق، وإقامــة 

حواجــز عســكرية واعتقــال منتســبي األمــن الوطنــي مــام تســبب يف إعاقــة عملهــا.

أمــا جهــاز الضابطــة الجمركيــة الــذي يقــوم عملــه عــىل توفــري األمــن االقتصــادي والغــذايئ مــن خــالل حاميــة اإليــرادات العامــة، 

ومكافحــة البضائــع الفاســدة واملهربــة، ومنتهيــة الصالحيــة، ومكافحــة منتجــات املســتوطنات، فقــد واجــه العديــد مــن التحديــات التــي 

أعاقــت عملــه يف حاميــة حقــوق املواطــن الفلســطيني االقتصاديــة والغذائيــة. لقــد واجــه هــذا الجهــاز يف عملــه العديــد مــن التعقيــدات 

ــض  ــة رف ــور )247( حال ــاز املذك ــة »ب« و«ج«. ورصــد الجه ــة للعمــل يف املناطــق املصنف وإجــراءات الحصــول عــىل التنســيقات الالزم

تنســيق وإعاقــة العمــل يف مختلــف املناطــق الفلســطينية، والتســبب بتأخــري العمــل رغــم التنســيق حــوايل )97( مــرة، مــا وفــر الغطــاء 

والحاميــة للتجــار الجشــعني يف إدخــال البضائــع الفاســدة، ومنتجــات املســتوطنات، باإلضافــة اىل اعتقــال بعــض منتســبي الجهــاز.

ــا  ــل بعضه ــا، متث ــاكات بحقه ــن االنته ــد م ــام للعدي ــة العســكرية خــالل الع ــات الطبي ــم الخدم ــة أخــرى، تعرضــت طواق ــن جه م
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ــة، وإعاقــة عملهــا خــالل املواجهــات، وتأخــري وصــول وتنقــل ســيارات اإلســعاف عــىل الحواجــز العســكرية  يف حجــز الطواقــم امليداني

وتفتيشــها، وفحــص هويــات الطواقــم املوجــودة يف داخلهــا يف بعــض األحيــان. وبلغــت انتهــاكات االحتــالل بحــق طواقــم العمــل الطبــي 
خــالل العــام حــوايل )17( حالــة انتهــاك.45 

ونتيجــة لعــدم قــدرة الســلطة عــىل ضــامن إحــرتام وفــرض القانــون يف األرض الفلســطينية املحتلــة كاملــة، فــإن الكثــري مــن التعديــات 

واملخالفــات التــي وقعــت جــراء االعتــداء عــىل ممتلــكات الدولــة، والطرقــات، وعــدم االلتــزام باملواصفــات والضوابــط املقــرة مبقتــى 

القوانــني الســارية يف فلســطني، مل يتــم بالفعــل مواجهتهــا، ووقــف االســتمرار بهــا جــراء عــدم قــدرة املكلفــني بإنفــاذ القانــون والجهــات 

ــرارات القضــاء  ــذ أحــكام وق ــىل تنفي ــة ع ــدرة وزارة الداخلي ــدم ق ــن ع ــدا ع ــك املناطــق. ع ــن الوصــول إىل تل الرســمية الفلســطينية م

الفلســطيني يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة االحتــالل، مــام شــجع األشــخاص عــىل مخالفــة القانــون، وتجاهــل القوانــني والقــرارات.  

ــاتهم  ــن مامرس ــتوطنني ع ــالل واملس ــة االحت ــا دول ــي ورعاي ــة مواطن ــاءلة ومالحق ــىل مس ــطينية ع ــات الفلس ــدرة الجه ــدم ق إن ع

وتعدياتهــم وأعــامل التخريــب التــي يقومــون بهــا، أفقــد الفلســطينيني أحــد أهــم وســائل الحاميــة، ومواجهــة االعتــداءات عــىل حقوقهــم 

وحرياتهــم، حيــث حرمــت اتفاقيــة اوســلو الفلســطينيني مــن حــق مقاضــاة اإلرسائيليــني أمــام املحاكــم الفلســطينية، وهــو مــا تســبب 

بإفالتهــم مــن العقــاب رداً عــىل اعتداءاتهــم عــىل املمتلــكات العامــة، أو التخريــب، واالعتــداء عــىل املمتلــكات الخاصــة.

مــن جهــة أخــرى، منعــت الســلطة القامئــة باالحتــالل منــح أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لألمــم املتحــدة ملنــع التعذيــب، تأشــريات دخــول 

لــألرض الفلســطينية املحتلــة لغــرض القيــام بزيــارة ميدانيــة لــألرض الفلســطينية ، كان مــن املزمــع القيــام بهــا خــالل الفــرتة بــني 12-5 

ــة فلســطني،  ــات إىل دول ــم النصائــح والتوصي ــارة أماكــن االحتجــاز، وتقدي ــارة تهــدف إىل تفقــد وزي نيســان/ أبريــل 2019. وكانــت الزي

بغيــة تطويــر قطــاع العدالــة وســيادة القانــون، ضمــن واليتهــا القانونيــة املمنوحــة لهــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب. وكانــت دولــة فلســطني قــد وقعــت عــىل االتفاقيــة يف العــام 2014،  ومثــل ذلــك خطــوة هامــة ملنــع التعذيــب والقضــاء عــىل 

جميــع أشــكاله، وإعالنــا بــأن دولــة فلســطني بأجهزتهــا كافــة ترفــض التعذيــب وتلتــزم بعــدم حدوثــه. مــن جانــب آخــر، تســبب هــذا 

ــة مــع  ــة الفرعي ــاري واالســتفادة مــن تجــارب اللجن ــل للربوتوكــول االختي ــق األمث ــق التطبي ــة فلســطني لتحقي ــة ســعي دول ــع بإعاق املن

الــدول األخــرى يف منــع التعذيــب وســوء املعاملــة، وفــاءاً بالتزاماتهــا الدوليــة مبوجــب االتفاقيــة.  

جــاء منــع اللجنــة مــن الزيــارة ضمــن سلســلة اإلجــراءات املمنهجــة وغــري الرشعيــة التــي تقــوم ســلطات االحتــالل باتخاذهــا لعرقلــة 

ســيادة القانــون وضــامن حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، إذ دأبــت ســلطات االحتــالل عــىل منــع وصــول مختلــف طواقــم 

لجــان األمــم املتحــدة، ولجــان التحقيــق، واملقرريــن الخــواص إىل األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــن فيهــم مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص 

املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة، ضاربــًة بعــرض الحائــط كافــة املواثيــق واألعــراف الدوليــة.

االنتهاكات املاّسة مبدينة القدس   .7

حظــرت ســلطات االحتــالل عــىل املواطنــني الفلســطينيني، وكذلــك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

ومؤسســات املجتمــع املــدين مامرســة أي نشــاط، وعــىل أي مســتوى إنســاين أو خدمــايت. وتعرضــت وزارة شــؤون القــدس، شــأنها كباقــي 

املؤسســات، مــن العمــل داخــل مدينــة القــدس الرشقيــة املحتلــة، وتعرضــت إلجــراءات حــّدت مــن دورهــا، ومحــارصة عملهــا للحيلولــة 

دون القيــام بتحقيــق أهدافهــا يف تعزيــز صمــود املواطنــني يف مدينتهــم. فقــد تعــرض وزيــر شــؤون القــدس، أ. فــادي الهدمــي، لالعتقــال 

واالســتجواب واالســتدعاء املتكــرر مــن قبــل أجهــزة األمــن اإلرسائيليــة. كــام تعــرض مقــر الــوزارة بتاريــخ 2019/6/30 إىل عمليــة اقتحــام 

واســتجواب لعــدد مــن املوظفــني والتحقيــق معهــم، وتهديدهــم فيــام لــو قامــوا مبامرســة أي نشــاط اجتامعــي داخــل املدينــة املحتلــة.

ــاً يف  ــاً جزئي ــازل هدم ــاً، و)110( من ــاً كلي ــكنياً هدم ــزالً س ــدم )63( من ــالل به ــوات االحت ــت ق ــة، قام ــاتها املمنهج ــار سياس ويف إط

مدينــة القــدس، وارتفعــت نســبة الهــدم الــذايت لتصــل )38%(. أدت عمليــات الهــدم عــىل اختــالف أشــكالها إىل تهجــري مئــات العائــالت 

مــن منازلهــا. تعاملــت وزارة شــؤون القــدس  مــع تلــك الوقائــع ملواجهــة تداعيــات الهــدم عــىل حيــاة املواطنــني، ولتعزيــز صمودهــم يف 

مراسلة رقم 1634 واردة للهيئة من قبل وحدة الدميقراطية وحقوق االنسان يف وزارة الداخلية بتاريخ 2020/2/10.   .45
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املدينــة، وعليــه ذهبــت النســبة العظمــى مــن موازنتهــا  ملواجهــة تلــك األخطــار، وإغاثــة املواطنــني جــراء تعرضهــم اليومــي إلجــراءات 
االحتــالل التعســفية.46 

قطاع اإلعام   .8

صَعــدت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل مــن وتــرية انتهاكاتهــا بحــق الصحافيــني الفلســطينيني والحريــات اإلعالميــة يف األرض 

الفلســطينية املحتلــة. وشــهد هــذا العــام عــرشات االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحافيــون واإلعالميــون  قمعــاً وتقييــداً لحريــة الــرأي 

والتعبــري.  وتعرضــت طواقــم وزارة اإلعــالم واملجموعــات الصحفيــة التــي اصطحبتهــا يف الجــوالت اإلعالميــة الدوريــة، وبخاصــة يف مناطــق 

التــامس مــع قــوات االحتــالل واملســتوطنني، إىل انتهــاكات مختلفــة شــملت االعتــداء عليهــم، واحتجازهــم، ومنعهــم مــن التغطيــة.

وخــالل هــذا العــام، رصــدت وزارة اإلعــالم )463( انتهــاكاً قامــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل بارتكابهــا بحــق الصحافيني الفلســطينيني. 

اســتهدفت تلــك القــوات )237( صحفيــاً، و)41( صحفيــة، وأكــر مــن )160( صفحــة إعالميــة وحســاباً تابعــاً لصحافيــني وصحافيــات عــىل 

مواقــع التواصــل االجتامعــي. واســتمر خــالل العــام عمــل الوحــدة الخاصــة يف هيئــة أركان جيــش االحتــالل )وحــدة الســايرب العربيــة( 

التــي شــكلتها ســلطات االحتــالل لرصــد ومتابعــة شــبكات التواصــل االجتامعــي، ومالحقــة النشــطاء الفلســطينيني الذيــن يعــربون عــن 
رفضهــم لالحتــالل وانتهاكاتــه، ومامرســاته مــن خــالل منشــوراتهم وتعليقاتهــم عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي.47

توزعــت االنتهــاكات كالتــايل: )160( حذفــاً عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، )88( حالــة اعتقال/متديــد اعتقــال، حكــم بالســجن، 

احتجــاز وتحقيــق مــع صحفيــني، )63( إصابــة واختنــاق بقنابــل الغــاز، )41( اعتــداءاً بالــرب، )39( إصابــة بالرصــاص املعــدين ، )15( 

ــات  ــول املجموع ــة ووص ــع تغطي ــة من ــي، )11( حادث ــاص الح ــة بالرص ــفية، )13( إصاب ــات تعس ــة وعقوب ــات مالي ــرض غرام ــة ف حال

الصحفيــة، )10( حــاالت منــع مــن الســفر وإبعــاد، )9( حــوادث اقتحــام منــازل ومكاتــب لصحفيــني ومصــادرة معــدات، )7( حــوادث 

تدمــري، اخــرتاق واقتحــام، )3( حــاالت تدهــور الحالــة الصحيــة لصحفيــني داخــل ســجون االحتــالل، وحادثــة واحــدة تعــود ألخــذ عــرشات 

ــارش، واستشــهاد الصحفــي األســري بســام الســايح  ــث املب ــة قطــع للب ــة، حال ــم فعالي ــع مــن تنظي ــة من ــة، حال ــني كــدروع برشي الصحفي

ــة.   ــه الصحي بتاريــخ 2019/9/8 بعــد إهــامل ســلطات االحتــالل لحالت

ــرار  ــة القــدس، وإصــدار ق ــون فلســطني يف مدين ــع األخــري مــن العــام باقتحــام مكتــب تلفزي ــالل خــالل الرب وقامــت قــوات االحت

بإغالقــه ملــدة ســتة أشــهر.

واســتهدف االحتــالل الصحــايف معــاذ عامرنــة بتاريــخ 2019/11/15 خــالل تغطيتــه ملســرية منــددة باالســتيطان يف صوريــف، شــامل 

مدينــة الخليــل، وإصابتــه برصاصــة يف عينــه اليــرسى مــام يعكــس محــاوالت ســلطات االحتــالل لحجــب الجرائــم املتواصلــة بحــق الشــعب 

الفلســطيني، وإمعانهــا يف االعتــداء عــىل كل مــن يحــاول نقــل صــور العــدوان للعــامل، منتهكــة لــكل القوانــني واالتفاقيــات الدوليــة.

واعتقلــت ســلطات االحتــالل صحفيــني ومــددت اعتقالهــم عــىل مــدار العــام، كــام يف حالــة الصحفيــني: ســامح منــارصة، ومصطفــى 

ــو غــوش، وغريهــم مــن  ــة اإلعــالم يف جامعــة بريزيــت، ميــس أب الخــاروف، ودكتــورة اإلعــالم يف جامعــة بريزيــت وداد الربغــويث، وطالب

الصحفيــني الذيــن تعرضــوا للتعذيــب والتحقيــق القــايس. 

 وحســب التوزيــع الجغــرايف فــإن أشــد االنتهــاكات وقعــت يف قطــاع غــزة بواقــع )82( انتهــاكاً، تالهــا االنتهــاكات بحــق الصحفيــني 

واملؤسســات اإلعالميــة يف مدينــة القــدس بواقــع )53( انتهــاكا، ثــم االنتهــاكات يف ســجون االحتــالل أثنــاء اعتقــال الصحفيــني بواقــع )45( 

انتهــاكا. 

46.   مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة شؤون القدس بتاريخ 5 اذار/مارس 2020.

47.   مراسلة واردة للهيئة من قبل وزارة االعالم بتاريخ 23 شباط/فرباير 2020.

38

ين
ط

س
فل

ي 
 ف

    
    

    
    

    
    

ن   
سا

إلن
ق ا

قو
 ح

ضع
و



قطاع النقل واملواصات   .9

كان لسياســة الحصــار واإلغــالق ونــرش الحواجــز العســكرية والبوابــات الحديديــة التــي متارســها دولة االحتــالل يف األرض الفلســطينية 

ــئ  ــطينية  إىل  املوان ــاحنات الفلس ــول الش ــع وص ــاع إىل من ــذا القط ــرض ه ــد تع ــالت. وق ــل واملواص ــاع النق ــىل قط ــا ع ــة آثاره املحتل

اإلرسائيليــة لتحميــل البضائــع الفلســطينية. كــام واســتمر منــع دخــول الحافــالت الفلســطينية وخطــوط الســريفيس إىل مدينــة القــدس 

الرشقيــة املحتلــة، علــام بــأن لــدى ســائقيها خطــوط نقــل للمدينــة . كــام ســاهم جــدار الضــم )الفاصــل( يف التأثــري عــىل خطــوط النقــل، 

وزيــادة املســافات والتشــوهات يف التخطيــط للطــرق، ومنــع دخــول املركبــات الفلســطينية إىل بعــض الطــرق مثــل الطريــق الخارجيــة 

التــي تربــط جنــوب الضفــة بوســطها وشــاملها عنــد العيزريــة، مــام يــؤدي إىل ازدحامــات مروريــة، وكذلــك عــدم التواصــل بــني شــطري 

ــة إىل جنــوب  ــات مــام ســاهم يف طــول الطريــق الواصل ــة القــدس باملركب الوطــن )الطريــق اآلمــن( وعــدم الســامح بالوصــول إىل مدين

ــارب مــن )60(  ــا يق ــة عــىل قطــاع النقــل« أن الفلســطينيني يخــرسون م ــر اإلجــراءات اإلرسائيلي ــة. وأظهــرت دراســات حــول »أث الضف

مليــون ســاعة ســنويا بســبب القيــود اإلرسائيليــة، وبتكلفــة )270( مليــون دوالر لتلــك الســاعات املهــدورة، و )80( مليــون لــرت إضافيــة 

ســنوياً عــىل اســتهالك الوقــود بتكلفــة )135( مليــون دوالر  أمريــي، باإلضافــة إىل زيــادة االنبعاثــات لـــ ثــاين أكســيد الكربــون بحــوايل 
)196( ألــف طــن ســنوياً. 48

10.  قطاع العمل 

 يصــل عــدد العــامل الفلســطينيني يف داخــل الخــط األخــر حــوايل )150( ألــف عامــل يشــكلون مــا نســبته )20%(  مــن إجــاميل 

القــوى العاملــة الفلســطينية، مبعــدل دخــل شــهري يصــل إىل )800( مليــون شــيكل، وبواقــع متوســط دخــل يبلــغ حــوايل )5300( شــيكل 

ــايل: يعمــل حــوايل )85(  شــهرياً للعامــل. ويقســم العــامل الفلســطينيون، بحســب ســجالت وزارة العمــل الفلســطينية، عــىل النحــو الت

ألــف عامــل منهــم يف الداخــل بتصاريــح عمــل رســمية صــادرة عــن ســلطات االحتــالل. كــام ويعمــل يف املســتوطنات حــوايل )30( ألــف 

عامــل، وهنــاك )23( ألــف عامــل آخــرون يعملــون بــدون ترصيــح عمــل رســمي.  كــام ويدخــل إىل  إرسائيــل  حــوايل )42( ألــف عامــل 
بتصاريــح أخــرى، ومنهــا تصاريــح تجاريــة، تصاريــح املــرور عــرب الجــدار للبحــث عــن عمــل.49   

ــامل  ــع الع ــل م ــغيل والتعام ــة بالتش ــة املتعلق ــري الدولي ــات واملعاي ــزام باالتفاقي ــن االلت ــرب م ــالل إىل الته ــة االحت ــد دول وتعم

الفلســطينيني، مــا أدى إىل تفــرد دولــة االحتــالل بالعــامل وعــدم إمكانيــة متابعــة حقوقهــم لــدى الجانــب اإلرسائيــيل، وبخاصــة الحقــوق 

ــري التــي تضعهــا هــي وحدهــا، دون تدخــل جهــة  ــاءاً عــىل املعاي ــة. ويتــم دخــول العامــل الفلســطيني مــن أجــل العمــل بن االجتامعي

االختصــاص، وهــي وزارة العمــل الفلســطينية. كــام تنفــرد يف اتخــاذ اإلجــراءات يف آليــات التعامــل مــع العــامل الفلســطينيني متجاهلــة 

االتفاقيــات بــني الجانبــني بــرورة التشــارك يف كل مــا يتعلــق بحركــة العــامل الفلســطينيني  داخــل الخــط األخــر. أدى ذلــك إىل تهميــش 

ــة تشــغيل العــامل الفلســطينيني يف   ــم عملي ــام بدورهــا الرئيــي، وهــو تنظي ــا عــىل القي دور وزارة العمــل الفلســطينية، وعــدم قدرته

إرسائيــل. 

يعــاين العــامل الفلســطينوين ظروفــاً الإنســانية خــالل حركتهــم عــىل املعابــر، وبخاصــة خــالل الدخــول، حيــث يدخــل حــوايل )75( 

ألــف عامــل  يوميــاً مــن خــالل املعابــر، ويتعرضــون للــذل والقهــر خــالل عمليــة عبورهــم إىل عملهــم، وإجبارهــم عــىل االنتظــار طويــال 

خــالل ســاعات الصبــاح الباكــر، وبأعــداد كبــرية قبــل الدخــول إىل عملهــم ووصولهــم متأخريــن ومنهكــني. وعــىل الرغــم مــن املتابعــة 

الدامئــة للتخفيــف مــن معانــاة العــامل مــن خــالل التواصــل مــع جهــة االختصــاص، وهــي هيئــة الشــؤون املدنيــة، إال أن دولــة االحتــالل 

مل تســتجب لطلــب الــوزارة برفــع املعانــاة عــن العــامل. كــام وتتفــى ظاهــرة ســامرسة التصاريــح بشــكل واســع، دون إتخــاذ أي إجــراء 

مــن قبــل الحكومــة اإلرسائيليــة ملحاربــة تلــك الظاهــرة، علــامً بــأن اولئــك الســامرسة يحملــون الهويــة اإلرسائيليــة وتقــدم لهــم دولــة 

االحتــالل الغطــاء القانــوين لعملهــم مــن خــالل إعطائهــم الحــق كأصحــاب عمــل بإصــدار تصاريــح لعــدد كبــري مــن العــامل الفلســطينيني 

)مبــا يســمى الكوتــه( وبيــع هــذه التصاريــح ألصحــاب عمــل آخريــن، ويتــم ذلــك  عــىل حســاب العامــل حيــث يصــل مثــن الترصيــح إىل 

حــوايل )3000( شــيكل للشــهر الواحــد.

مراسله واردة للهيئة من قبل وزارة النقل واملواصالت    .48

مراسله واردة للهيئة من قبل وزارة العمل بتاريخ 3 شباط/فرباير 2020.   .49
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وخــالل هــذا العــام، أصيــب )220( عامــال فلســطينيا خــالل عملهــم يف الداخــل ا، تــويف )20( منهــم إثــر تعرضهــم لإلصابــات خــالل 

ــدى مكاتــب وزارة العمــل الفلســطينية، وذلــك  ــات التــي ال يقــوم أصحابهــا بالتبليــغ عنهــا ل ــاك عــرشات اإلصاب العمــل. ويذكــر أن هن

ألســباب متعــددة، أهمهــا تهديــد العامــل الفلســطيني بوقــف ترصيــح العمــل الخــاص بــه.

11.  قطاع األرايض 

تتــوىل ســلطة األرايض إدارة قطــاع األرايض وتقديــم الخدمــات املتنوعــة التــي تتعلــق مبعامــالت التســجيل والطابــو واإلفراز واملســاحة، 

ــيل، وهــي أســاس  ــالل اإلرسائي ــا جوهــر الــرصاع مــع االحت ــة لإلنســان الفلســطيني، وكونه ــروة الحقيقي ــار األرض أهــم مصــادر ال باعتب

بقاء وصمــود اإلنســان الفلســطيني يف أرضــه والدفــاع عنهــا إلنقاذهــا مــن املشــاريع االســتيطانية.

أعــاق جــدار الضــم )الفاصــل( والحواجــز العســكرية ومامرســات قــوات االحتــالل التعســفية مــن قــدرة املواطنــني وأصحــاب األرايض 

ــات عــىل  ــاء النزاع ــا ســاهم يف بق ــة م ــام املطلوب ــة األرض، وإنجــاز امله ــوف عــىل رقب ــن اســتغاللها والوصــول إىل قطــع األرايض للوق م

الحــدود قامئــة بــني املواطنــني عــىل حالهــا، وتراكــم املشــاكل املتعلقــة بهــا، مــا شــكل تهديــداً للســلم األهــيل واالجتامعــي. 

 كــام ســاهم تصنيــف املناطــق إىل تضييــق عمليــة اســتغالل األرايض إذ تقــع غالبيــة )61%(مــن أرايض الضفــة الغربيــة يف املنطقــة 

املصنفــة »ج« الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيليــة الكاملــة. وتعيــق سياســات االحتــالل التعســفية فيهــا عمــل طواقــم املســاحة مبنعهــم مــن 

عمــل املســوحات واملخططــات الالزمة، كــام وتــم االعتــداء عليهــم يف بعــض الحــاالت. وأدى عــدم اعــرتاف الجانــب اإلرسائيــيل بســندات 

التســجيل املصدقــة برتويســة دولــة فلســطني يف املناطــق »ج« بنــزع ثقــة املواطنــني بدوائــر ســلطة األرايض ومصداقيتهــا، ومبــا قــد تشــكله 

مــن حاميــة، مــا انعكــس عــىل توجــه املواطــن الفلســطيني للدوائــر املختلفــة.50

 ويف بعــض املناطــق املصنفــة »أ« و »ب« تكــون صحائــف القطــع عنــد الجانــب اإلرسائيــيل مــا يشــكل إعاقــة للعمــل، ورضراً بالغــاً 

عــىل املواطــن جــراء إرتفــاع نســبة الرســوم والوقــت الطويــل إلنجــاز املعاملــة لديهــم.

ويف إطــار محاربــة االحتــالل ملــرشوع تســوية األرايض يف العديــد مــن البلــدات والقــرى واملــدن الفلســطينية، تعــرض مــرشوع تســوية 

األرايض وامليــاه ومكاتــب التســوية خــالل العــام للمضايقــات واالعتــداءات مــن قبــل ســلطات االحتــالل هدفــت إىل إعاقــة عملهــا، فقــد 

تــم إخطــار هيئــة تســوية األرايض لوقــف أعــامل التســوية يف املناطــق املصنفــة »ج« ويف منطقــة القــدس.  كــام وقامــت قــوات االحتــالل 

يف شــهر متوز/يوليــو يف محاولــة لعرقلــة العمــل باقتحــام مكتبــي تســوية األرايض وامليــاه يف قريتــي الــرأس وكــور يف محافظــة طولكــرم، 

وقامــت باســتجواب املوظفــني والطلــب منهــم التعريــف بأنفســهم، وبطبيعــة العمــل الــذي يقومــون بــه بالتفصيــل، وأســباب قيامهــم 

بهــذه األعــامل، وطبيعــة أعاملهــم الســابقة، وطلبــت أرقــام هواتفهــم النقالــة، مــام أربــك املواطنــني واملوظفــني عــىل حــد ســواء.51 كــام 

منعــت قــوات االحتــالل يف أواخــر أيلول/ســبتمرب طواقــم هيئــة تســوية األرايض وبلديــة الخليــل مــن العمــل يف منطقــة الحرايــق املشــمولة 

ضمــن أمــر التســوية رقــم )4( حــوض وادي ســلهب بالقــرب مــن )مســتوطنة حجــاي(.

وقــام أمــن املســتوطنة، وكان يرافقــه  عــدد مــن املســتوطنني والــكالب البوليســية، بالتعــرض للموظفــني وطلــب بطاقــات الهويــة 

واألجهــزة الخاصــة بهــم، واحتجازهــم ألكــر مــن )3( ســاعات بهــدف منعهــم مــن العمــل، مــا ســاهم يف عرقلــة عمــل طواقــم الهيئــة.

12.  قطاع الطاقة

عانــت كافــة املحافظــات الفلســطينية مــن أزمــة انقطــاع التيــار الكهربــايئ، ورأت ســلطة الطاقــة أن ســلطات االحتــالل قامــت بافتعال 

تلــك األزمــة التــي تســببت يف تضييــق الخنــاق يف جميــع نواحــي الحيــاة للمواطــن الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة، كنتيجــة لالنقطاعــات 

املتكــررة واملســتمرة للتيــار الكهربــايئ. أدى ذلــك إىل إلحــاق الــرر بكافــة القطاعــات، وبخاصــة قطاعــات الصناعــة والصحــة والتعليــم، 

وتعقيــد حيــاة النــاس اليوميــة واإلرضار مبصالحهــم، يف محاولــة لســلطات االحتــالل إظهــار ضعــف املؤسســة الحكوميــة الفلســطينية يف 

إدارة هــذا القطــاع الحيــوي.  وأدى النقــص املوجــود يف القــدرة املــزودة للمــدن الفلســطينية مــن قبــل الرشكــة القطريــة اإلرسائيليــة إىل 

50.   معلومات واردة للهيئة من قبل سلطة األرايض بتاريخ 2020/2/19.

معلومات وارده للهيئة من قبل هيئة تسوية األرايض بتاريخ 3 اذار/مارس 2020.   .51
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انقطــاع التيــار الكهربــايئ عــن معظــم املحافظــات الفلســطينية مثــل رام هللا والبــرية، طولكــرم، نابلــس والخليــل لســاعات طويلــة خــالل 

العــام.

كبــدت سياســة ســلطات االحتــالل يف قطــع التيــار الكهربايئ املواطنــني خســائر جســيمة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة 

والقطاعــات الصحيــة والتعليميــة والخدماتيــة.

افتعلــت ســلطات االحتــالل تلــك األزمــة تكريســاً لفــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــىل الضفــة الغربيــة بغــرض دعــم الوجــود االســتيطاين 

فيهــا. وكانــت وزارة الطاقــة اإلرسائيليــة قــد عرضــت مخططــاً لبنــاء شــبكة كهربــاء إرسائيليــة جديــده عــىل األرايض الفلســطينية يف الضفــة 

الغربيــة خدمــة للمســتوطنني بشــكل أســايس، بذريعــة أنهــا ستســاعد عــىل التخفيــف مــن أزمــة الكهربــاء التــي عــاىن منهــا املواطنــون 
الفلســطينيون خــالل العــام 52.2019

ــع  ــرشكات التوزي ــزودة ل ــة امل ــدرة الكهربائي ــني الق ــامل، وتقن ــض األح ــالل خف ــن خ ــالل م ــا االحت ــل عليه ــي عم ــة الت إن السياس

الفلســطينية، واملامطلــة بتشــغيل محطــات التحويــل الفلســطينية الجاهــزة منــذ عــام 2016 جــاء لتهيئــة الظــروف املناســبة لتمريــر هــذا 

املخطــط الكهربــايئ االســتيطاين الجديــد الــذي يعــزز وجــود املســتوطنات واملســتوطنني، ومحاولــة إلقنــاع الشــارع الفلســطيني للقبــول 

بهــذا املخطــط وتســويقه كجــزء مــن حــل أزمــة الكهربــاء، ضاربــة بعــرض الحائــط كل االتفاقيــات املوقعــة. 

جــاء طــرح الخطــة الكهربائيــة اإلرسائيليــة الجديــدة يف الضفــة الغربيــة معيقــاً أمــام بنــاء النظــام الكهربــايئ الوطنــي الفلســطيني، 

وأمــام تنفيــذ برامــج تطويــر وبنــاء شــبكات الكهربــاء الفلســطينية الهادفــة إىل الوصــول إىل نظــام كهربــايئ فلســطيني مســتقل قــادر عــىل 

تلبيــة إحتياجــات املواطــن الفلســطيني وكافــة القطاعــات االقتصاديــة والخدماتيــة. كــام واصلــت ســلطات االحتــالل املامطلــة يف تشــغيل 

محطــات التحويــل يف نابلــس ورام هللا والخليــل، علــامً أن جهوزيــة تلــك املحطــات للتشــغيل قــد اكتملــت منــذ أربــع ســنوات.

وأدت سياســة ســلطات االحتــالل يف قطــع التيــار الكهربــايئ إىل زعزعــة ثقــة املواطنــني يف ســلطة الطاقــة بشــكل خــاص ، ويف الحكومــة 

الفلســطينية بشــكل عــام. وأُعتـُـرِبَ  اإلجــراء اإلرسائيــيل عقابــاً للحكومــة الفلســطينية بســبب قرارهــا االنفــكاك عــن االحتــالل.

التوصيات
ــانية،  ــم اإلنس ــط حقوقه ــن أبس ــطينيون م ــه الفلس ــرَِم في ــام ُح ــق نظ ــة إىل خل ــة املمنهج ــات اإلرسائيلي ــات والسياس أدت املامرس

ــم. ــم ورفاهه ــامن أمنه ــل، وض ــالل الكام ــلطات االحت ــم س ــتوطنون، بدع ــه املس ــي في وحظ

 جــاءت اعتــداءات االحتــالل وانتهاكاتــه لقواعــد القانــون الــدويل، والقانــون الــدويل اإلنســاين، كنتيجــة إلفــالت دولــة االحتــالل مــن 

املســاءلة والعقــاب، مــا شــجعها عــىل اقــرتاف املزيــد مــن الجرائــم وانتهــاكات حقــوق  اإلنســان، ومنهــا حصــار قطــاع غــزة غــري الرشعــي، 

والــذي يتناقــض مــع مبــادئ القانــون الــدويل، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحاميــة املدنيــني وقــت الحــرب للعــام 1949، والتــي 

ــة  ــا، وكفال ــد باحرتامه ــث تتعه ــة حي ــن االتفاقي ــادة األوىل م ــب امل ــة مبوج ــات قانوني ــدة التزام ــامية املتعاق ــا الس ــىل أطرافه ــُب ع تُوِج

احرتامهــا يف جميــع األحــوال، باإلضافــة إىل التزاماتهــا مبوجــب املــادة )146( مــن االتفاقيــة مبالحقــة املتهمــني باقــرتاف مخالفــات جســيمة  

لالتفاقيــة. 

إن اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل لــألرض الفلســطينية املحتلــة يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة، يعنــي 

ــر املصــري، ويف إقامــة  تواصــل انتهــاكات حقــوق اإلنســان الفلســطيني. إَن عــدم ضــامن حــق الفلســطينيني يف مامرســة حقهــم يف تقري

دولتهــم املســتقلة ذات الســيادة والقابلــة للحيــاة، لــن يقــود إال إىل املزيــد مــن تلــك االنتهــاكات.  كــام وإنــه ينعكــس ســلبا عــىل قــدرة 

دولــة فلســطني يف ضــامن واحــرتام حقــوق اإلنســان كنتيجــة ملجمــوع اإلجــراءات والتدابــري التعســفية التــي تتخذهــا ســلطات االحتــالل يف 

مراسلة واردة للهيئة من قبل سلطة الطاقة بتاريخ 4 اذار/مارس 2020.   .52
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مواجهــة دولــة فلســطني، ومحاربتهــا ألي واقــع قــد يخــدم قيــام الدولــة الفلســطينية املســتقلة، وهــذا األمــر يشــكل أهــم التحديــات التــي 

تؤثــر ســلباً عــىل قــدرة املؤسســات الفلســطينية عــىل القيــام باملهــام املنوطــة بهــا، وتقديــم الخدمــات األساســية للمواطنــني الفلســطينيني.

وعليه تويص الهيئة دولة فلسطني باتخاذ اآليت:

مواصلــة الحكومــة الفلســطينية ضغطهــا عــىل املجتمــع الــدويل مــن أجــل إنهــاء االحتــالل اإلرسائيــيل طويل األمــد لألرض الفلســطينية  •

املحتلــة يف العــام 1967، وتجســـيد الســيادة الفلســطينية علـــى األرض الفلســطينية، وحاميــة حــق الشــعب الفلســطيني يف الحيــاة 

وحقــه تقريــر مصــريه.

رضورة قيــام الحكومــة مبطالبــة األمــم املتحــدة بالتدخــل الجــاد لوقــف انتهــاكات االحتــالل املتصاعــدة، والعمــل الجــدي لضــامن  •

حــق الحاميــة الدوليــة للفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة، وتفعيــل آليــات املحاســبة واملســاءلة تجــاه مقــرتيف االنتهــاكات. 

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بدعــوة الــدول األطــراف الســامية املتعاقــدة عــىل اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام 1949، إىل  •

التدخــل 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.

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

قبــل ســلطات االحتــالل.

رضورة دعــوة مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي باالعتقــال التعســفي لزيــارة األرسى الفلســطينيني يف ســجون االحتــالل، واالطــالع  •

عــىل أوضاعهــم الحياتيــة وسياســات االحتــالل بحقهــم. ودعــوة املجتمــع الــدويل ملســاندة األرسى والتدخــل لــدى حكوماتهــم مــن 

أجــل الضغــط عــىل دولــة االحتــالل للكــف عــن مامرســاتها التعســفية بحقهــم، والضغــط عليهــا لوقــف االعتقــاالت اإلداريــة، وتلــك 

التــي تســتهدف األطفــال.

رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بدعــوة املجتمــع الــدويل واملنظــامت الحقوقيــة واإلنســانية إلنهــاء الحصــار اإلرسائيــيل املشــّدد  •

املفــروض عــىل قطــاع غــزة، وفتــح كافــة معابــره أمــام حركــة األفــراد والبضائــع، إنهــاءاً ألزماتــه اإلنســانية واالقتصاديــة، والوقــوف 

ــات  ــق واالتفاقي ــا املواثي ــي ضمنته ــانية الت ــم اإلنس ــع بحقوقه ــن التمت ــكانه م ــني س ــالل ومتك ــات االحت ــام مامرس ــاد أم ــكل ج بش

الدوليــة لحقــوق اإلنســان كافــة. 

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.

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 االساســية ملواطنيهــا.

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

تحــت االحتــالل يف األرض الفلســطينية املحتلــة.

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

االحتــالل وانتهاكاتــه لحقــوق  اإلنســان، بهــدف فضحهــا ومســاءلة ســلطات االحتــالل دوليــاً عنهــا، مــن خــالل اســتخدام اآلليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

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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الفصل الثاني
المتغير في الحقوق المدنية والسياسية





الفصل الثاني
المتغير في الحقوق المدنية والسياسية

القسم األول: انتهاكات الحق في الحياة

الوفيات غري الطبيعية بحسب توثيقات الهيئة  .1

ــة،  ــاة غــري الطبيعي ــي أعقبــت حــاالت الوف ــاز الرشطــة الت ــة لجه ــا، ومــن خــالل التحقيقــات األولي ــي وثقته ــاً للمعلومــات الت وفق

وأكــدت عــىل بعضهــا النيابــة العامــة، رصــدت الهيئــة )140( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة، منهــا )30( حالــة خاصــة بإنــاث، و)40( 

حالــة بأطفــال ، مقارنــة بـــ )152( حالــة وفــاة يف ظــروف غــري طبيعيــة وقعــت يف العــام 2018، كان منهــا )45( إلنــاث، و)49( ألطفــال. 

ويالحــظ انخفــاض عــدد الوفيــات هــذا العــام مقارنــة بالعــام املــايض، ســواء مــن حيــث العــدد اإلجــاميل، أو عــدد وفيــات اإلنــاث أو  

األطفــال.

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 »رشف العائلــة«، لكنهــا 	 

ال زالــت تــرى يف إرتفــاع عــدد وفيــات اإلنــاث الغامضــة )19 حالــة(، مــا يثــري الشــك، وذلــك بســبب عــدم وصولهــا ملعرفــة خلفيــة 

الوفــاة، أو بســبب أنهــا ال زالــت قيــد التحقيــق لــدى النيابــة العامــة، إضافــة للظــروف األوليــة التــي ســجلتها الهيئــة وهــذا األمــر 

يــؤدي إىل طــرح العديــد مــن التســاؤالت، فهنــاك احتــامل بــأن يكــون الســبب الكامــن وراء بعــض الحــاالت الغامضــة أنهــا متــت عــىل 

خلفيــة مــا يســمى »رشف العائلــة«، األمــر الــذي يوجــب عــىل النيابــة العامــة، كجهــة رســمية مختصــة بالتحقيــق، االهتــامم األعــىل 

بالتحقيــق يف هــذه الوفيــات، للوصــول إىل األســباب الحقيقيــة وراءهــا، وكشــف املســؤولني عنهــا، ومحاســبتهم.

الوفيــات عــى خلفيــة شــجارات عائليــة: وثقــت الهيئــة )27( حالــة وفــاة عــىل هــذه الخلفيــة، مقارنــة بـــ )19( حالــة ســجلتها يف 	 

العــام 2018. توزعــت هــذه الحــاالت عــىل )19( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)8( حــاالت يف قطــاع غــزة، بينهــا )3( إنــاث و)4( أطفــال. 

مقارنــة بـــ )5( حــاالت يف الضفــة الغربيــة العــام 2018 و)14( حالــة يف قطــاع غــزة، مل يكــن مــن بينهــا أي حالــة إلنــاث، وكانــت هناك 

)3( حــاالت فقــط ألطفال.وهــذا العــدد يشــري إىل اســتمرار جرائــم القتــل داخــل نطــاق العائلــة ، وتناميهــا كظاهــرة مقلقــة، األمــر 

الــذي يفــرض عــىل الجهــات املختصــة مامرســة دور أكــر فاعليــة للحــد مــن وقــوع مثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم.

وفيــات عــى خلفيــة إســاءة اســتعامل الســاح: ســجلت الهيئــة حالتــي وفــاة ناتجتــني عــن إســاءة اســتخدام الســالح مــن املواطنــني 	 

يف قطــاع غــزة، واحــدة منهــام ألنثــى، ومل تســجل أي حالــة قتــل عــىل هــذه الخلفيــة يف الضفــة الغربيــة، وذلــك يف انخفــاض واضــح 

ــا  ــت جميعه ــةو4 حــاالت يف القطــاع ، كان ــة واحــدة يف الضف ــة )5 ( حــاالت، حال ــام 2018، والبالغ عــن الحــاالت املســجلة يف الع

لذكــور، مــن بينهــا حالتــان لطفلــني.

وانخفــض عــدد الوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتعامل الســالح مــن املكلفــني بإنفــاذ القانــون هــذا العــام إىل حالــة واحــدة فقــط 

لذكــر بالــغ يف الضفــة الغربيــة، مقارنــة بـــ )7( حــاالت يف العــام 2018، )4( منهــا يف قطــاع غــزة و)3( يف الضفــة الغربيــة، وجميعهــا أيضــا 

لذكــور بالغــني. 

وفيــات يف ظــروف غامضــة: رغــم انخفــاض عــدد الوفيــات الغامضــة هــذا العــام إىل )40( حالــة مقارنــة ب )63( حالــة يف العــام 	 
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2018، إال أن عــدد هــذه الوفيــات املســجل كحــاالت غامضــة هــذا العــام ظــل مرتفعــاً. توزعــت الحــاالت املســجلة هــذا العــام عــىل 

)25( حالــة يف الضفــة الغربيــة و)15( حالــة يف قطــاع غــزة،53 وتوزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــىل )20( حالــة إلنــاث 

و)20( لذكــور، مقارنــة بـــ )28( إلنــاث، و)35( للذكــور يف العــام 2018. أمــا مــن حيــث الســن، فقــد بلــغ عــدد املتوفــني األطفــال هــذا 

العــام )8( أطفــال، مقارنــة بوفــاة )16( طفــال يف العــام 2018.  

 كــام يالحــظ أن هنــاك ارتفاعــاً يف عــدد الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف الضفــة الغربيــة هــذا العــام، مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، 

حيــث ســجلت )36( حالــة يف الضفــة الغربيــة و)27( حالــة يف قطــاع غــزة يف العــام 2018.  

ويعــود توصيــف الهيئــة لهــذه الوفيــات »بالغامضــة« بشــكل أســايس إىل عــدم وصــول توضيحــات مــن النيابــة العامــة يف الضفــة 
الغربيــة لظــروف الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة هــذا العــام.54

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

العامــة بشــكل ملحــوظ، حيــث بلــغ عــدد الوفيــات املســجلة عــىل هــذه الخلفيــة )46( حالــة، مقارنــة ب )37( حالــة ســجلت يف 

العــام 2018. وقــد توزعــت الحــاالت املســجلة هــذا العــام بحســب املنطقــة الجغرافيــة عــىل )31( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)15( 

حالــة يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ )15( حالــة يف الضفــة و)22( حالــة يف القطــاع يف العــام 2018. وتوزعــت الحــاالت مــن حيــث الجنس 

عــىل )4( حــاالت إلنــاث، و)44( لذكــور، مقارنــة بـــ )10( حــاالت إلنــاث و)27( لذكــور يف العــام 2018. ومــن حيــث الســن، توزعــت 

هــذه الوفيــات عــىل )22( بالغــاً و)26( طفــالً، مقارنــة بـــ )14( بالغــاً و)23( طفــالً يف العــام 2018. 

أمــا مــن حيــث تصنيفاتهــا داخــل هــذه الفئــة، فقــد شــكلت الوفيــات الواقعــة يف أماكــن العمــل )16( حالــة وفــاة مقارنــة بـــ )6( 

وفيــات يف العــام 2018، و)3( حــاالت ناجمــة عــن صعقــة كهربائيــة مقارنــة ب )8( حــاالت يف العــام 2018، و)10( حــاالت ناجمــة عــن 

الغــرق يف مســابح مقارنــة بـــ )3( حــاالت يف العــام 2018، وحالــة اختنــاق واحــدة يف ســيارات ذويهــم مقارنــة بـــ )7( يف العــام 2018، و)4( 

حــاالت ســقوط مــن علــو مقارنــة بــــ )5( حــاالت يف العــام 2018.

ووفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن وزارة العمــل، بلــغ عــدد الوفيــات يف أماكــن العمــل يف الضفــة الغربيــة )14( حالــة،55 مقارنــة بـــ )7( 

حــاالت وفــاة ســجلتها تقاريــر الــوزارة يف العــام 2018. كــام ســجلت ارتفاعــا حــادا يف عــدد الوفيــات بــني العــامل داخــل الخــط األخــر، 
حيــث بلغــت )28( حالــة وفــاة مقارنــة بـــ )25( حالــة وفــاة يف العــام 56.2018 

ــاع إجــراءات الســالمة العامــة أكــرب عــدد مــن حجــم الوفيــات التــي ســجلتها الهيئــة يف  احتلــت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتّب

ظــروف غــري طبيعيــة، حيــث بلغــت نســبتها مــن إجــاميل وفيــات الظــروف غــري الطبيعيــة )34%( مــن اجــاميل الوفيــات املســجلة، مقارنــة 

بـــــ )25%( يف العــام 2018.  كــام شــكلت نســبة األطفــال مــن هــذه الفئــة 53% مقارنــة بـــ )60%( يف العــام 2018.

 تــدل هــذه األرقــام إىل أن إجــراءات وتدابــري الســالمة العامــة املتخــذة مــن الجهــات الرســمية، كــوزارة العمــل والهيئــات املحليــة 

املختلفــة، وســلطة الطاقــة ال تــزال دون املســتوى املطلــوب، وال تــؤدي إىل خفــض عــدد الوفيــات بالقــدر الــكايف. ويفــرض هــذا األمــر 

عــىل هــذه الجهــات كافــة، القيــام بــدور رقــايب أكــر فعاليــة عــىل املواقــع التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات، الســيام الوفيــات التــي تقــع يف 

أماكــن العمــل، ويف الــربك أو الحفــر االمتصاصيــة املنتــرشة، والوفيــات الناتجــة عــن الصعقــات الكهربائيــة، وأماكــن الســباحة. 

الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــامل الطبــي: ارتفــع عــدد الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــامل الطبــي التــي ســجلتها الهيئــة 	 

اىل )8( حــاالت مقارنــة بـــ )3( حــاالت يف العــام 2018. وتوزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــىل حالتــني مــن اإلنــاث و)6( 

حــاالت لذكــور، مقارنــة بحالتــي إنــاث وحالــة واحــدة لطفــل ذكــر يف العــام 2018. 

ســاهم وجــود رد مــن النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة يف انخفــاض الحــاالت الغامضــة املســجلة يف قطــاع غــزة، يف حــني ســاهم عــدم رد النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة عــىل مراســلة    .53

الهيئــة التــي طلبــت فيهــا إيضاحــات عــن الوفيــات التــي ســجلتها يف العــام 2019 يف ارتفــاع عــدد الحــاالت الغامضــة.

كتاب الهيئة املوجه للنيابة العامة يف الضفة الغربية رقم ت.س/2019/74 بتاريخ 2019/12/29.   .54

للمزيد راجع الفصل املتعلق بالحق يف العمل يف هذا التقرير.   .55
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وفيــات أماكــن االحتجــاز: ســجلت الهيئــة )3( حــاالت وفــاة يف أماكــن االحتجــاز مقارنــة بـــ )3( حــاالت أيضــا يف العــام 2018، حالتان 	 

يف قطــاع غــزة وحالــة واحــدة يف الضفــة الغربيــة.

الوفيــات الناتجــة عــن االنتحــار: ارتفــع عــدد حــاالت االنتحــار إىل )6( حــاالت،  واحــدة منهــا يف الضفــة الغربيــة و)5( يف قطــاع غــزة، 	 

وواحــدة  إلنــاث، وواحــدة ( منهــا ألطفــال، مقارنــة بـــ )6( حاالت يف العــام 2018. 

وفيــات عــى خلفيــات أخــرى: وثقــت الهيئــة )5( وفيــات ناجمــة عــن انفجــار أجســام مشــبوهة، مقارنــة بـــ )5( حــاالت كذلــك يف 	 

العــام 2018. ووقعــت هــذه الحــاالت يف قطــاع غــزة لذكــور، بينهــام طفــالن . ظلــت  حالــة واحــدة قيــد التحقيــق بحســب بيانــات 

النيابــة العامــة يف القطــاع ، مقارنــة بـــ )21( حالــة ظلــت قيــد التحقيــق يف العــام 2018.

جدول رقم )1(: وفيات 2019 باملقارنة مع 2018

الضفة الغربية أطفال قطاع غزة إناث ذكور إجاميل
تصنيفات  الوفاة

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

25 15 14 27 7 9 19 20 20 22 39 42 الوفاة يف ظروف غامضة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوفاة بحجة التعاون مع العدو

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوفاة داخل األنفاق

31 15 16 22 25 23 3 10 44 27 47 37
الوفاة لعدم اتّباع إجراءات السالمة 

العامة

19 5 8 14 4 3 3 0 24 19 27 19 الوفاة يف شجارات عائلية

0 0 5 5 2 2 0 0 5 5 5 5
وفيات أجسام مشبوهة/ عبوات 

ناسفة

0 21 1 0 0 7 0 8 1 13 1 21
وفيات قيد التحقيق لدى النيابة 

العامة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عقوبة اإلعدام

1 3 0 4 0 0 0 0 1 7 1 7
الوفاة نتيجة إساءة استعامل السالح 

من املكلفني بإنفاذ القانون

1 3 2 0 0 0 0 0 3 3 3 3 الوفاة يف أماكن االحتجاز

0 1 2 4 0 2 1 0 1 5 2 5
الوفاة نتيجة إساءة استعامل السالح 

من املواطنني

1 5 5 1 1 3 1 4 5 2 6 6 الوفاة نتيجة االنتحار

0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 جنايئ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوفاة نتيجة اقتتال داخيل

3 3 5 0 1 0 2 2 6 1 8 3
الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ 

الطبي

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
الوفاة عىل خلفية ما يسمى بـ 

“رشف العائلة”

82 75 58 77 40 49 30 45 110 107 140 152 املجموع
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عقوبة اإلعدام  .2

طبيعة أحكام اإلعدام الصادرة

صــدرت )4( أحــكام قضائيــة باإلعــدام، جميعهــا يف قطــاع غــزة لذكــور بالغــني، يف انخفــاض واضــح عــن عــدد األحــكام املســجلة يف 

العــام 2018 البالــغ عددهــا )11( حكــام قضائيــا. ووصــل العــدد اإلجــاميل لألشــخاص املحكومــني باإلعــدام منــذ العــام 1995 وحتــى نهايــة 

هــذا العــام 2019 اىل )212( شــخصاً، نفــذت االحــكام الصــادرة بحــق )41( شــخصا منهــم، ومل يتــم تنفيــذ أي أحــكام إعــدام خــالل هــذا 

العــام.

توزعــت أعــامر املحكومــني باإلعــدام هــذا العــام عــىل )3( اشــخاص أقــل مــن ســن األربعــني عامــاً، وشــخص واحــد فقــط  فــوق 

ســن  األربعــني. كــام توزعــت التهــم املوجهــة للمحكومــني باإلعــدام عــىل )3( اشــخاص بتهمــة القتــل، وشــخص واحــد بتهمــة االتجــار 

ــة، يف حــني صــدر حكــم واحــد عــن املحكمــة العســكرية. باملخــدرات. وصــدر )3( مــن هــذه األحــكام عــن محاكــم مدني

الشكاوى املقدمة للهيئة واإلجراءات املتخذة إلعامل الحق يف الحياة  .3

شكاوى املقدمة  للهيئة  3.1

ــة بـــ )20( شــكوى يف العــام 2018. توزعــت هــذه الشــكاوى عــىل )9(  ــاة مقارن تلقــت الهيئــة )26( شــكوى بشــأن الحــق يف الحي

شــكاوى متعلقــة بالوفــاة نتيجــة اإلهــامل أو الخطــأ الطبــي، مقارنــة بـــ )4( حــاالت يف العــام 2018. وشــكوى واحــدة خاصــة بوفــاة يف 

ظــروف غامضــة مقارنــة بـــشكوى واحــدة يف العــام 2018. و)3( شــكاوى حــول وفــاة لعــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة، ومل يكــن 

هــذا التصنيــف معتمــداً يف العــام 2018، و)7( شــكاوى متعلقــة بأحــكام قضائيــة بعقوبــة اإلعــدام مقارنــة بـــ )10( شــكاوى يف العــام 

2018،  وشــكويني متعلقتــني بقتــل نســاء يف العــام 2019، بينــام مل يعتمــد هــذا التصنيــف يف العــام 2018، وشــكويني متعلقتــني بوفــاة 

يف أماكــن االحتجــاز مقارنــة بـــشكوى واحــدة يف العــام 2018. وشــكوى واحــدة متعلقــة بوفــاة نتيجــة ســوء اســتخدام الســالح مقارنــة 

بشــكوى واحــدة أيضــا يف العــام ، وشــكوى أخــرى غــري مصنفــة يف العــام 2019 مقارنــة بـــ )3( شــكاوى يف العــام 2018.

توزعــت شــكاوى هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــىل )6( شــكاوى خاصــة بإنــاث، و)20( شــكوى خاصــة بذكــور مقارنــة بـــ )4( 

شــكاوى خاصــة بإنــاث و)16( شــكوى خاصــة بذكــور يف العــام 2018. ومــن حيــث الســن مل تتلــق الهيئــة أي شــكوى مــن أطفــال، وكانــت 

جميعهــا مــن بالغــني مقارنــة بشــكوى واحــدة مــن أطفــال و)19( شــكوى مــن بالغــني يف العــام 2018. ومــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة 

ــة، و)13(  ــة بـــ )7( شــكاوى يف الضفــة الغربي ــة و)15( شــكوى مــن قطــاع غــزة مقارن توزعــت عــىل )11(  شــكوى مــن الضفــة الغربي

شــكوى يف قطــاع غــزة العــام 2018. 

إجراءات وتدابري الحفاظ عى الحق يف الحياة  3.2

يف إطــار توفــري حاميــة قانونيــة يف أماكــن العمــل مــن كل مــا ميكــن أن يؤثــر عــىل اإلنســان وميــس بحقــه يف الحيــاة بالنســبة لفئــة 

العــامل ويف أماكــن العمــل، تــم إصــدار قــرار بقانــون للجــان ومــرشيف الســالمة والصحــة املهنيــة يف املنشــآت والــذي مــن شــأنه أن يحــد 

مــن الوفيــات يف أماكــن العمــل.57 وأيضــا ويف إطــار حاميــة الحــق يف الحيــاة انضمــت فلســطني هــذا العــام لالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة 

االتجــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة.58 كــام اســتمر رئيــس دولــة فلســطني يف سياســته املتمثلــة يف عــدم املصادقــة عــىل 

أحــكام اإلعــدام التــي تصدرهــا املحاكــم.

القــرار بقانــون رقــم 3 لســنة 2019 بشــأن لجــان ومــرشيف الســالمة والصحــة املهنيــة يف املنشــآت الصــادر بتاريــخ 2019/1/10 واملنشــور يف العــدد )151( الجريــدة الرســمية )الوقائــع    .57

ــخ 2019/1/27. ــطينية( بتاري الفلس

القــرار بقانــون رقــم 5 لســنة 2019 بشــأن املصادقــة عــىل االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة االتجــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر بتاريــخ 2019/2/5 واملنشــور يف    .58

ــخ 2019/2/19. ــطينية( بتاري ــع الفلس ــمية )الوقائ ــدة الرس ــدد )152( الجري الع
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املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف الحياة  3.3

تلقــت الهيئــة )8( شــكاوى حــول وفيــات وقعــت يف أعقــاب معالجــة طبيــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ )3( شــكاوى يف العــام 

2018. ومل يصــل الهيئــة خــالل هــذا العــام ســوى رد واحــد مــن قبــل وزارة الصحــة بشــأنها مقارنــة بــرد واحــد أيضــا يف العــام 2018.

مــن ناحيــة أخــرى، مل يصــل الهيئــة أي ردود مــن القضــاء العســكري، أو وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة، أو مــن القضــاء العســكري 

وجهــاز الرشطــة واألمــن الداخــيل والنيابــة العامــة يف قطــاع غــزة حــول االنتهــاكات املتعلقــة بالحــق يف الحيــاة، أو إجــراءات املســاءلة 
القضائيــة التــي متــت خــالل العــام 2019، عــىل الرغــم مــن مطالبتهــا الحثيثــة بذلــك.59

التوصيات
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 للحقــوق املدنيــة والسياســية للجنــة املختصــة  •

يف األمــم املتحــدة الــذي اقرتبــت مــدة التأخــر يف تقدميــه مــن خمــس ســنوات.

ــذ أحــكام  • ــاة مــن خــالل التوقــف عــن تنفي ــا يحقــق االحــرتام للحــق يف الحي رضورة اســتكامل إجــراءات املصالحــة، وصــوالً إىل م

ــة واســتمرارها يف عملهــا عــىل  ــا للمصالحــة املجتمعي ــة العلي ــة عليهــا، وإعــادة تشــكيل اللجن اإلعــدام دون مصادقــة رئيــس الدول

ــاة ذويهــم. ــم املســاس بحي نصفــة عوائــل املترريــن، ودفــع التعويضــات ملــن ت

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  • رضورة مراجعــة كافــة أحــكام اإلعــدام الصــادرة يف قطــاع غــزة، والتــي مل يتــم تنفيذهــا، ومراجعــة املنظومــة القانوني

بعقوبــة اإلعــدام وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة واملعايــري الدوليــة ذات العالقــة، ومبــا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت 

ــة   ــاء عقوب ــق بإلغ ــية املتعل ــة والسياس ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــق بالعه ــاين امللح ــول الث ــيام الربوتوك ــطني، والس ــة فلس ــا دول له

اإلعــدام.

رضورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة يف االدعــاءات املاســة بالحــق يف الحيــاة التــي تقــع مــن األفــراد املكلفــني  •

بإنفــاذ القانــون، والســيام يف أماكــن االحتجــاز والوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام الســالح مــن هــذه الفئــة، وذلــك مــن أجــل 

إنجــاح القضايــا التــي تصــل القضــاء العســكري يف هــذا الشــأن، وحتــى ال يفلــت املســؤولون عــن هــذه األفعــال مــن العقــاب.

رضورة قيــام املجالــس البلديــة املختلفــة مبامرســة دور رقــايب فاعــل عــىل األماكــن العامــة والخاصــة والتأكــد مــن توفــر احتياطــات  •

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

بعثت الهيئة باملراسالت التالية:   .59

رسالة إىل القضاء العسكري يف الضفة الغربية رقم ت.س/2019/64 بتاريخ 2019/12/22.	 

رسالة إىل وزارة الداخلية يف الضفة الغربية رقم ت.س/2019/66 بتاريخ 2019/12/22.	 

رسالة إىل القضاء العسكري يف قطاع غزة رقم ت.س/2019/75 بتاريخ 2019/12/18.	 

رسالة إىل جهاز االمن الداخيل يف قطاع غزة رقم ت.س/2019/60 بتاريخ 2019/12/19.	 

رسالة إىل جهاز الرشطة يف قطاع غزة رقم ت.س/2019/63 بتاريخ 2019/12/19.	 

رسالة إىل النائب العام العسكري يف الضفة لغربية رقم ت.س/2019/71 بتاريخ 2019/12/22.	 
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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 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 االطــالع 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 االطــالع عليهــا بيــرس.
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القسم الثاني: الحق في عدم الخضوع للتعذيب وسوء المعاملة

اإلطار القانوين   .1

ــن  ــة م ــي للوقاي ــم وطن ــاء جس ــدف إىل إنش ــب، ويه ــع التعذي ــة ملن ــة الوطني ــة الوقائي ــون اآللي ــرشوع قان ــودة م ــداد مس ــم إع ت

التعذيــب، وذلــك مــن خــالل الرقابــة عــىل مراكــز االحتجــاز مبــا يشــمل تنفيــذ زيــارات غــري معلنــة لهــذه األماكــن. قــام الفريــق الحكومــي 

ملتابعــة إنشــاء اآلليــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب وعضويــة الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان بصفــة مراقــب بإعــداد هــذه املســودة، وقــد 

ــة مناهضــة التعذيــب يف  ــاري امللحــق باتفاقي ــة فلســطني إىل الربوتوكــول االختي ــدأ العمــل عقــب انضــامم دول ــم تشــكيل الفريــق وب ت

2017/12/31، علــامً أن الربوتكــول يلــزم فلســطني بإنشــاء اآلليــة خــالل ســنة مــن انضاممهــا الرســمي إليــه؛ أي أنــه كان مــن املفــرتض 

أن تنشــأ يف تاريــخ أقصــاه 2018/12/31، إال أنــه حتــى إعــداد هــذا التقريــر، ومــع مــرور أكــر مــن ســنتني عــىل انضــامم فلســطني إىل 

الربوتوكــول، مل تبــرص اآلليــة النــور.

إن مســودة مــرشوع قانــون اآلليــة مــا زالــت بحاجــة إىل مزيــد مــن النقــاش والدراســة واملراجعــة مــع مختلــف الفاعلــني مبــا فيهــم 

مؤسســات املجتمــع املــدين، فثمــة العديــد مــن الثغــرات التــي تعــرتي املســودة، ال ســيام تلــك املتعلقــة باســتقاللية أعضــاء اآلليــة، وكيفيــة 

ــا  ــة ومســؤولية أعضائه ــات اآللي ــق باختصاصــات وصالحي ــة إىل مالحظــات أخــرى تتعل ــك، باإلضاف ــوم بذل ــي تق ــة الت اختيارهــم والجه

والجــزاءات املرتتبــة عــىل التدخــل يف عملهــم أو إعاقتــه. 

1.1  انتهاكات عدم الخضوع للتعذيب وسوء املعاملة

1.1.1   عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف

تلقــت الهيئــة )504( شــكاوى تعذيــب وســوء معاملــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بواقــع )271( شــكوى يف قطــاع غــزة، 

و)233( شــكوى يف الضفــة الغربيــة. تضمنــت هــذه الشــكاوى )692( ادعــاءاً بالتعذيــب وســوء املعاملــة، بواقــع )430( ادعــاءاً يف قطــاع 

غــزة، و)262( ادعــاءاً يف الضفــة الغربيــة. وهــذه األرقــام قريبــة جــداً مــن ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة التــي ســجلتها الهيئــة يف 

األعــوام الثالثــة الســابقة، حيــث بلغــت ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف العــام 2018 )676(، بينــام بلغــت يف العــام 2017 )898(، 

مبــا يشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

الرسم البياين رقم )4(: ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة خالل ثالث سنوات )2017، 2018، 2019(
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ــوي: )366(  ــب الجســدي واملعن ــا يشــمل التعذي ــا مب ــب وحده ــاءات التعذي ــد بلغــت ادع ــام، فق ــاءات هــذا الع ــالً يف ادع وتفصي

ــة، فقــد بلغــت )326(  ــة. أمــا ادعــاءات ســوء املعامل ادعــاءاً، بواقــع )262( ادعــاءاً يف قطــاع غــزة، و)104( ادعــاءات يف الضفــة الغربي

ــة.  ــة الغربي ــاءاً يف الضف ــزة، و)127( ادع ــاءاً يف قطــاع غ ــع )235( ادع ــاءاً، بواق ادع

الرسم البياين رقم )5(: ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة يف الضفة وغزة خال سنة 2019

1.1.2   االنتهاكات حسب الفئات

تلقــت الهيئــة )43( ادعــاءاً بالتعذيــب وســوء املعاملــة مــن النســاء بحــق مكلفــني بإنفــاذ القانــون، بواقــع )27( ادعــاءاً يف قطــاع 

غــزة، و)16( ادعــاءاً يف الضفــة الغربيــة. وال تختلــف هــذه األرقــام كثــرياً عــن األرقــام التــي ســجلتها الهيئــة يف األعــوام الثالثــة الســابقة، 

وبخاصــة مــن حيــث نســبتها إىل مجمــوع ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة، حيــث ســجلت الهيئــة )72( ادعــاءاً بالتعذيــب وســوء 

املعاملــة للنســاء يف العــام 2018 ، بينــام ســجلت)65( ادعــاءاً،  يف العــام 2017 ، و)84( ادعــاءاً يف العــام 2016. 

معظــم حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة التــي تتعــرض لهــا النســاء تتــم يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، فقــد تلقــت الهيئــة أكــر 

مــن شــكوى تفيــد فيهــا نســاء نزيــالت يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل بتعرضهــن للتعذيــب وســوء املعاملــة. تقــول املواطنــة )أ.ص( نزيلــة 

ســجن أنصــار للنســاء يف غــزة،: »بــدون ســبب قامــت إحــدى الرشطيــات بربهــا بقطعــة بالســتيكية عــىل ذراعيهــا داخــل الســجن مــع 

قــول الرشطيــة لهــا »أنــا مغلولــة منــك«. وتنــوه الهيئــة هنــا إىل أن التعذيــب وســوء املعاملــة اللذيــن يقعــان يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، 

هــو مــن أســوأ وأخطــر أشــكال التعذيــب، ألنــه يتــم يف العــادة ألشــخاص محكومــني يقضــون عقوبتهــم، وبالتــايل يكــون الهــدف مــن 

التعذيــب يف تلــك األماكــن هــو االنتقــام، أو توجيــه عقــاب غــري قانــوين عــن اإلخــالل يف تعليــامت إدارة املركــز، وهــذا ينســحب عــىل 

جميــع ادعــاءات التعذيــب عــىل اختــالف الضحايــا؛ ذكــوراً، أو إناثــاً، أو أطفــاالً، أو ذوي إعاقــة. كــام كشــفت الشــكاوى عــن تعــرض النســاء 

للتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيقــات التــي تجريهــا أجهــزة األمــن، ال ســيام جهــاز الرشطــة، وذلــك بغــرض انتــزاع اعــرتاف منهــن.

تعذيب وسوء معاملة لنزيلة يف مركز إصاح وتأهيل أنصار/غزة

املواطنة )ن.أ( -24 عاماً نزيلة مركز إصالح وتأهيل أنصار عىل خلفية قضية جنائية، أفادت أنها تعرضت للتعذيب 

وسوء املعاملة من قبل الرشطة النسائية، حيث تقول أنه وبتاريخ 2019/6/10 “حرت إىل غرفتي  إحدى الرشطيات 

وقامت بالرصاخ عيل ألنني أصدرت ضحكة بصوت  عاٍل، وقامت بالتلفظ عيلَّ بألفاظ نابية ومهينة، ورضبتني بعصا 

بالستيكية محشوة بسيخ حديدي عىل مناطق الذراعني والصدر، ومن ثم قامت رشطية أخرى بريب وصفعي عىل 

وجهي عدة مرات متتالية بعد إجباري عىل الوقوف يف زاوية الغرفة وقامت بالطلب من باقي النزيالت رضيب، ولكن 

النزيالت رفضن ألنهن يعلمن أن استيعايب قليل، لتقوم الرشطيات بعد ذلك بإنزال أمان الكهرباء عن غرفتنا كعقاب 

لنا لعدم قيام النزيالت بريب”.
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إضافــة إىل ذلــك فقــد كشــفت الشــكاوى عــن تعــرض األطفــال للتعذيــب وســوء املعاملــة، حيــث ســجلت الهيئــة )98( ادعــاءاً مــن 

مجمــل ادعــاءات التعذيــب كان ضحايــاه مــن األطفــال مــا دون ســن )18( عامــاً، بواقــع )88( يف قطــاع غــزة، و)10( يف الضفــة الغربيــة. 

وبحســب تلــك الشــكاوى، فــإن معظــم األطفــال الضحايــا تعرضــوا للتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق معهــم عــىل قضايــا جنائيــة، 

فيــام تعــرض بعضهــم اآلخــر للتعذيــب عــىل أيــدي موظفــني تابعــني للمراكــز الخاصــة باحتجــاز األطفــال. أفــاد الطفــل )أ.خ( 16 عامــاً، 

وهــو نزيــل مؤسســة الربيــع يف غــزة، بأنــه بتاريــخ 2019/11/23 أثنــاء انتظــاره وجبــة العشــاء يف صالــة الطعــام داخــل املؤسســة، تعــرض 

للــرب بشــكل مباغــت مــن قبــل أحــد ممــريض املؤسســة بواســطة عصــا بالســتيكية عــىل أنحــاء متفرقــة مــن جســده، مــام أدى، بحســب 

إفــادة الطفــل، إىل اســتهزاء وســخرية املتواجديــن بــه. وأضــاف الطفــل أن ســبب رضبــه هــو طلبــه املتكــرر مــن املمــرض يف وقــت ســابق 

إعطــاءه مســكنات. 

كــام كشــفت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــن تعــرض )7( أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة إىل التعذيــب وســوء املعاملــة، بواقــع )4( 

أشــخاص يف الضفــة الغربيــة، و)3( أشــخاص يف قطــاع غــزة. وبحســب تلــك الشــكاوى فــإن جميعهــم كانــوا مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة، 

وقــد تعرضــوا للتعذيــب أثنــاء التحقيــق معهــم يف نظــارات الرشطــة واألجهــزة األمنيــة، يف كل مــن الضفــة والقطــاع .

1.1.3   جهات االنتهاك حسب الشكاوى

تصــدرت مراكــز االحتجــاز والنظــارات التابعــة لألجهــزة األمنيــة أبــرز الجهــات املنتهكــة، وذلــك يف أعقــاب التحقيقــات األوليــة التــي 

ــة« املرتبطــة بحريــة التعبــري، وذلــك  تجريهــا تلــك الجهــات بشــأن ارتــكاب جرميــة، أو االشــتباه بوقوعهــا، مبــا يشــمل األفعــال »املَُجرََّم

بهــدف الوصــول إىل اعــرتاف مــن املتهــم أو املشــتبه بــه، مــع العلــم أن هنــاك بعــض حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة التــي ســجلت 

لحظــة القبــض عــىل املتهمــني أو املشــتبه بهــم، كــام أن مثــة حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة مل ترتكــب بقصــد الحصــول عــىل اعــرتاف مــن 

املتهــم، وكان غرضهــا، عــىل مــا يبــدو، هــو االنتقــام، أو العقــاب، إضافــة إىل حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة اســتهدفت النــزالء املحكومــني 

يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل.

كــام بلــغ عــدد ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة يف قطــاع غــزة، بواقــع )370( ادعــاءاً ضــد جهــاز الرشطــة و)49( ضــد جهــاز 

األمــن الداخــيل، و)15( ادعــاءاً ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل. أمــا يف الضفــة الغربيــة، فــإن )162( مــن مجمــل ادعــاءات التعذيــب وســوء 

املعاملــة، كانــت ضــد جهــاز الرشطــة أيضــاً، و)43( ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، و)30( ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، و)5( ادعــاءات ضــد 

اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا، وادعــاء واحــد ضــد مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، وذلــك بالرغــم مــن قــرار مجلــس الــوزراء بحــل هــذه 

اللجنــة منــذ ســنتني تقريبــاً. وتجــدر اإلشــارة هنــا أن غالبيــة ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة املقدمــة ضــد جهــاز الرشطــة، كانــت 

تتــم  يف قســمي املباحــث الجنائيــة ومكافحــة املخــدرات. 

الرسم البياين رقم )6(: ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة بحسب الجهات

ــة التــي وصلتهــا خــالل العــام 2019، أفــادت  ــة الهيئــة بخصــوص حــاالت التعذيــب وســوء املعامل ويف معــرض ردهــا عــىل مخاطب

ــة  ــات جنائي ــق مبلف ــاءات وشــكاوى تتعل ــا ادع ــرت أنه ــا حققــت يف )98( شــكوى. وذك ــايئ: أنه ــن الوق ــاز األم وحــدة الشــكاوى يف جه
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حاالت تعÜی_ وس#ء معاملة اسaه&ف; ال:Eالء الi<J#م+g في م1اكE أو العقاب، إضافة إلى 

 اإلصالح والaأه+ل.

ض& جهاز  اً ادعاء )370( في ق?اع غEة، ب#اقعبلغ ع&د ادعاءات الaعÜی_ وس#ء الJعاملة كJا 

ض& م1اكE اإلصالح والaأه+ل. أما  اً ادعاء) 15) ض& جهاز األمg ال&اخلي، و(49و( الP1$ة

) مg م'Jل ادعاءات الaعÜی_ وس#ء الJعاملة، 9ان; ض& جهاز 162في الwفة الغñ1+ة، فإن (

) 5) ض& جهاز الqJاب1ات العامة، و(30) ض& جهاز األمg ال#قائي، و(43الP1$ة أ[wًا، و(

E اإلصالح والaأه+ل، ادعاءات ض& الل':ة األم:+ة ال91a$Jة في أرT>ا، وادعاء واح& ض& م1اك

وذلÉ ,ال1غX مg ق1ار م'لf ال#زراء ,>ل هÜه الل':ة م:Ü س:g+a تق6T1ًا. وت'&ر اإلشارة ه:ا أن 

 Xaة، 9ان; تP1$ق&مة ض& جهاز الJعاملة الJی_ وس#ء الÜعaي ق* في غال6+ة ادعاءات الJ

 ال6Jاحt ال':ائ+ة ومiاف>ة الqJ&رات. 

 Xال6+اني رق Xعاملة ,>*_ ال'هاتادعاءات  ):6(ال1سJی_ وس#ء الÜعaال 

 

وفي مع1ض ردها على مqا6Pة اله+àة ,q`#ص حاالت الaعÜی_ وس#ء الJعاملة الaي وصلaها 

) 98حقق; في ( هاجهاز األمg ال#قائي: أنفي وح&ة ال$iاوì  ت، أفاد2019خالل العام 

 ì#iاء  . وذ19تشJaاالن, g+Jهaاص مqلفات ج:ائ+ة ألشJ, âعلaت ìاوiأنها ادعاءات وش

وح+ازة ال*الح ,$iل غ+1 قان#ني، وتق&[X م*اع&ات مال+ة وته6T1ها لهÜه  ،للJل+$+ات الJ*ل>ة

وأفاد رد ال'هاز ,أن هÜه  .الJل+$+ات مg خالل إدخالها ,$iل غ+1 ش1عي وغ+1 قان#ني
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ــذه  ــا له ــة وتهريبه ــم مســاعدات مالي ــوين، وتقدي ــازة الســالح بشــكل غــري قان ــامء للمليشــيات املســلحة، وحي ألشــخاص متهمــني باالنت

املليشــيات مــن خــالل إدخالهــا بشــكل غــري رشعــي وغــري قانــوين. وأفــاد رد الجهــاز بــأن هــذه الشــكاوى »هدفهــا اإلســاءة إىل الســلطة 
ــدويل«60.  ــا أمــام املجتمــع املحــيل وال الفلســطينية وتشــويه صورته

أمــا جهــاز املخابــرات العامــة، فقــد أفــاد بأنــه تلقــى )11( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف عــدم الخضــوع للتعذيــب وســوء املعاملــة، 

ــم  ــام إذا ت ــكاوى في ــذه الش ــآل ه ــح م ــن دون أن يوض ــة، م ــة العادل ــق يف املحاكم ــري، والح ــرأي والتعب ــة ال ــلمي، وحري ــع الس والتجم

التحقيــق فيهــا أم ال. ولكنــه أوضــح بأنــه مل يتــم اتخــاذ أي إجــراء ضــد أي مــن أفــراده بشــأن شــكاوى انتهــاكات حقــوق اإلنســان. هــذا 

ومل تتلــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا يف هــذا الشــأن مــن جهــاز الرشطــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجهــاز األمــن 

الداخــيل يف القطــاع.61

ميكــن تفســري اســتمرار ارتفــاع ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة ضــد جهــاز الرشطــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

يف غيــاب الوســائل الفنيــة للتحقيــق وضعــف مهــارة املحققــني وعــدم حساســيتهم الكافيــة لحقــوق اإلنســان، مــع الحــرص عــىل أخــذ 

اعــرتاف مــن املتهــم يف بعــض الحــاالت أو معاقبتــه يف حــاالت أخــرى، بالتزامــن مــع غيــاب املســاءلة واملحاســبة عــن حــاالت التعذيــب 

وســوء املعاملــة.

1.1.4   أمناط التعذيب وسوء املعاملة

متثلــت أمنــاط التعذيــب وســوء املعاملــة يف الــرب مبــا يشــمل الــرب املــربح، والــرب عــىل املناطــق الحساســة، والفلقــة »الــرب 

عــىل باطــن القــدم باســتخدام عصــا أو خرطــوم بالســتيي »بربيــش«، إضافــة إىل الشــبح لســاعات طويلــة، والتعذيــب بامليــاه »رش امليــاه 

ــة، والســّب  ــرر بالعائل ــد بإلحــاق ال ــب، والتهدي ــد بالتعذي ــة، والتهدي ــوم لســاعات طويل ــن الن ــان م ــة«، والحرم ــىل الضحي ــاردة ع الب

وتوجيــه الشــتائم البذيئــة، وشــتم الــذات اإللهيــة، والعــزل االنفــرادي، وإطفــاء الســجائر يف جســد وأطــراف الضحيــة، ورش غــاز الفلفــل ال 

ســيام عنــد لحظــة االعتقــال، والصعــق بالكهربــاء. وفيــام يــيل عــرض بعــض حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة التــي حدثــت هــذا العــام 

يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

- مركز رشطة جباليا -غزة تعذيب باملياه -تهديد بالدفن حيَّ

بتاريخ 2019/2/19 اعتقلت قوة من عنارص رشطة مكافحة املخدرات يف مركز رشطة جباليا املواطن )م.ج( 27- عاماً 

وهناك تعرض للتعذيب وسوء املعاملة، حيث يقول املواطن أنه، ويف ذلك التاريخ، )بعد إنكاري للتهمة املوجهة إيلَّ، 

تجمع حويل 5 عنارص وتناوبوا عىل رضيب بقبضات األيدي عىل الوجه وكفوف بشكل متتاٍل يك أعرتف، وكنت مقيد 

األيدي خلف ظهري، وتم إجباري عىل نزع جميع مالبي باستثناء البوكرس “الرسوال الداخيل”، وأخذي يف ساحة 

املركز التي يوجد فيها حفرة تم إنزايل بها، وتهديدي بالدفن بها، بعد ذلك أحر أحد العنارص خرطوم ماء قام بفتحه 

عىل جميع أنحاء جسدي، وكنت أرتجف من الربد، وحينها سقطت يف الحفرة وعمقها نصف مرت، بعد ذلك تم توجيه 

رضبات بقبضات األيدي عىل البطن، رغم إخباري للمحقق أنني أعاين من وجود قولون بالستيك يف البطن، وكنت 

أرصخ وأنا داخل الحفرة، وكان يتناوب عيل رضيّب خمسة عنارص، وبقيت داخل الحفرة حوايل نصف ساعة

60.   رسالة جهاز األمن الوقايئ إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، بتاريخ 2020/1/1، 

61.   رسالة جهاز املخابرات العامة إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، رقم )د.ق/89( بتاريخ 2020/1/14
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1.2   املحاسبة واملساءلة عن التعذيب وسوء املعاملة

ال تتوافــر لــدى الهيئــة أيــة معلومــات حــول إجــراءات املســاءلة واملحاســبة ســواًء كانــت مســاءلة داخليــة مــن قبــل هيــاكل األجهــزة 

نفســها، أو مســاءلة مــن قبــل النيابــة العامــة أو القضــاء العســكريني. وأورد جهــاز املخابــرات العامــة يف الضفــة الغربيــة يف معــرض رده 

عــىل مخاطبــة الهيئــة يف هــذا الخصــوص أنــه مل يتــم خــالل هــذا العــام اتخــاذ إجــراءات مســاءلة إداريــة، أو جنائيــة بشــأن انتهــاك الحــق 

ــة  ــاكات مختلف ــه حقــق يف )98( شــكوى حــول انته ــايئ أن ــاز األمــن الوق ــام أورد جه ــة. بين ــب وســوء املعامل يف عــدم الخضــوع للتعذي

لحقــوق اإلنســان تبــني لــه أنهــا ادعــاءات وشــكاوى تتعلــق مبلفــات جنائيــة ألشــخاص متهمــني باالنتــامء إىل املليشــيات املســلحة، وحيــازة 

الســالح بشــكل غــري قانــوين. وتبــني لــه أيضــاً، أن غالبيــة هــذه الشــكاوى تتضمــن، وبصــورة منطيــة، ادعــاءات التعذيــب هدفهــا اإلســاءة 

ــن أي  ــياق ع ــذا الس ــاز يف ه ــف الجه ــيل. ومل يكش ــدويل واملح ــع ال ــام املجتم ــا أم ــويه صورته ــطينية وتش ــة الفلس ــلطة الوطني إىل الس

مالحقــات إداريــة أو جنائيــة ألي مــن عنــارصه عــىل خلفيــة أي ادعــاءات بانتهــاكات حقــوق اإلنســان مبــا يشــمل الحــق يف عــدم الخضــوع 

للتعذيــب وســوء املعاملــة. 

كــام مل تتلــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا بشــأن حــاالت مســاءلة ومحاســبة املتورطــني بالتعذيــب وســوء املعاملــة مــن قبــل 

األجهــزة األمنيــة التــي تــم االدعــاء بحقهــا، وهــي جهــاز الرشطــة العامــة يف كل مــن الضفــة وغــزة، وجهــاز األمــن الداخــيل يف غــزة، كــام 

مل تتلــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا بهــذا الخصــوص للنيابــة العامــة العســكرية، وللقضــاء العســكري، وللنيابــة العامــة املدنيــة. 

التوصيات
بناًء عىل ما سبق، تقدم الهيئة التوصيات اآلتية من أجل عدم التعرض للتعذيب وسوء املعاملة:

إقــرار قانــون ملناهضــة التعذيــب وســوء املعاملــة مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بحيــث يتضمــن عــىل األقــل تعريفــاً  •

للتعذيــب وتحديــد حــاالت ســوء املعاملــة وتجرميهــا بعقوبــات رادعــة مبــا يف ذلــك العــزل مــن الوظيفــة، مــع ضامنــة التعويــض 

العــادل للضحايــا، وتقديــم الرعايــة الصحيــة النفســية لهــم.

قيام النيابة العامة املدنية والقضاء النظامي باملالحقة الجزائية للعنارص األمنية املتورطة بالتعذيب وسوء املعاملة.  •

اإلرساع يف إنشــاء اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب باالســتناد إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  •

الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطني يف العــام 2017، مبــا يضمــن اســتقاللية اآلليــة 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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القسم الثالث: الحق في الحرية واألمان الشخصي 

ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين  .1

بلــغ عــدد ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين )152( ادعــاءاً، بواقــع )130( ادعــاءاً يف الضفــة الغربيــة، و)22( يف 

قطــاع غــزة، منهــا ثالثــة ادعــاءات ألطفــال أقــل مــن 18 عامــاً باالعتقــال التعســفي مــن خــالل احتجازهــم إداريــاً عــىل ذمــة املحافظــني. 

ــذا الســياق، أن معظــم  ــن املالحــظ يف ه ــاث. وم ــوين إلن ــري القان ــاز غ ــال التعســفي واالحتج ــاء باالعتق ــة أي ادع ــام مل تســجل الهيئ في

ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين كانــت لفئــة الشــباب مــن الذكــور، تــم اعتقالهــم واحتجازهــم ألســباب جنائيــة 

ــا أمناطــاً عــدة،  ــوين املدعــى به ــك االدعــاءات، فقــد اتخــذت حــاالت االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القان وسياســية. وبحســب تل

ــت يف اآليت: متثل

رسم بياين رقم )7(: التوزيع الجغرايف الدعاءات االحتجاز التعسفي خال العام 2019

1.1  التوقيف دون مذكرة قانونية 

يشــكل قيــام األجهــزة األمنيــة مــن الضبــط القضــايئ باعتقــال األشــخاص دون حصولهــا عــىل إذن خــاص بذلــك مــن الجهــات القضائيــة 

املختصــة »النيابــة العامــة واملحاكــم«، مبخالفــة رصيحــة للنصــوص الدســتورية، ونصــوص قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، مــام يجعــل اعتقــال 

األشــخاص الذيــن تــم عــىل هــذا النحــو اعتقــاالً غــري قانــوين. وغالبــاً مــا يرافــق هــذا النمــط مــن أمنــاط االحتجــاز غــري القانــوين، خــرق 

لضامنــات االحتجــاز، مثــل: عــدم إشــعار املقبــوض عليــه بالتهمــة املوجهــة إليــه عنــد إلقــاء القبــض عليــه. وبلــغ عــدد ادعــاءات التوقيــف 

دون مذكــرة مــن مجمــوع ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين )36( ادعــاءاً، بواقــع )19( ادعــاءاً يف الضفــة الغربيــة، 

و)17( يف قطــاع غــزة.

1.2   االحتجاز عى خلفية حرية الرأي والتعبري

يعــد احتجــاز األشــخاص بســبب مامرســة حقوقهــم وحرياتهــم مبــا فيهــا حريــة التعبــري، احتجــازاً تعســفياً، حتــى وإن روعــي باتخــاذه 

اإلجــراءات القانونيــة، مبــا فيهــا الحصــول عــىل مذكــرة قانونيــة مــن النيابــة العامــة، أو الحصــول عــىل إذن املحكمــة باســتمرار التوقيــف 

)متديــد التوقيــف(.  تعمــد النيابــة العامــة يف كثــري مــن األحيــان إىل توجيــه تهــم جنائيــة للمحتجزيــن عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، 

ــة، وإمنــا  ــؤ عــن أن توقيــف هــؤالء األشــخاص قــد تــم ألســباب ليســت جنائي ــذي ينب أو املعتقلــني السياســيني، وذلــك خالفــاً للواقــع ال
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 : الç3 في ال3]\ة واألمان ال[`kي الbال≠الق." 

 

 ادعاءات االع6قال ال6ع.في واالحi6از غ8] القان*ني 

) 130، ب#اقع (اً ) ادعاء152بلغ ع&د ادعاءات االعaقال الaع*في واالحa'از غ+1 القان#ني (

 18ثالثة ادعاءات ألPفال أقل مg  ، م:ها) في ق?اع غEة22في الwفة الغñ1+ة، و( اً ادعاء

عامًا ,االعaقال الaع*في مg خالل احa'ازهX إدارTًا على ذمة الJ>افg+û. ف+Jا لX ت*'ل اله+àة 

أH ادعاء ,االعaقال الaع*في واالحa'از غ+1 القان#ني إلناث. ومg الJالحfl في هÜا ال*+اق، 

 Xûأن معgة ال$6اب مàاز غ+1 القان#ني 9ان; لف'aع*في واالحaقال الa9#ر، ال ادعاءات االعÜ

وñ>*_ تلÉ االدعاءات، فق& اتÜqت حاالت . تX اعaقالهX واحa'ازهX ألس6اب ج:ائ+ة وس+اس+ة

PاJعى بها أن&Jاز غ+1 القان#ني ال'aع*في واالحaقال الaل; في اآلتي: اً االعóJع&ة، ت 

) Xب+اني رق Xع*في خالل العام  ):7رسaاز ال'aع ال'غ1افي الدعاءات االحTز#a2019ال 

 

 ال6*ق8ف دون مcr]ة قان*ن8ة  

ذن لها على إ# مg ال6w¶ القwائي ,اعaقال األشqاص دون ح`م:+ة ألا[$iل ق+ام األجهEة 

خاص بÜلÉ مg ال'هات القwائ+ة الaqJ`ة "ال:+ا,ة العامة والJ>اكqJ, ،"Xالفة صT1>ة 

 gون`#ص قان#ن اإلج1اءات ال'Eائ+ة، مJا ['عل اعaقال األشqاص الÜی ،ال&سa#رTةلل:`#ص 

تX على هÜا ال:># اعaقاًال غ+1 قان#ني. وغال6ًا ما ی1افâ هÜا ال:J¶ مg أنJاª االحa'از غ+1 

القان#ني، خ1ق لJwانات االحa'از، مóل: ع&م إشعار الJق6#ض عل+ه ,الaهJة الJ#جهة إل+ه ع:& 
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ألســباب مرتبطــة مبامرســة حقهــم يف التعبــري، ونقــد الشــخصيات والشــؤون العامــة مبــا يشــمل اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي. 

كــام أن املحاكــم تقــوم يف بعــض الحــاالت باملوافقــة عــىل متديــد توقيــف  املحتجزيــن عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري بنــاءاً عــىل 

طلــب النيابــة العامــة.

بلغــت ادعــاءات االحتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري مــن مجمــوع ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين 

)47( ادعــاءاً بواقــع )42( ادعــاءاً يف الضفــة الغربيــة، و)5( ادعــاءات يف قطــاع غــزة، مــن بينهــا ثالثــة ادعــاءات ألطفــال محتجزيــن عــىل 

ذمــة املحافــظ عــىل خلفيــة مامرســتهم الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري. يف حــني بلغــت هــذه االدعــاءات )125( ادعــاءاً يف العــام 2018 ، 

بواقــع )102( يف الضفــة الغربيــة، و)23( يف قطــاع غــزة. 

رسم بياين رقم )8(: ادعاءات االحتجاز عى خلفية حرية الرأي والتعبري

ــده  ــس االحتياطــي ومتدي ــر الحب ــة إىل التوســع يف تقري ــم النظامي ــة واملحاك ــة العام ــة يف هــذا الســياق، اتجــاه النياب وتلحــظ الهيئ

ــل االشــرتاك يف  ــار هــذه املامرســات مــن قبي ــذي ميكــن معــه اعتب ــري، األمــر ال ــرأي والتعب ــة ال ــة مامرســة حري ــن عــىل خلفي للمحتجزي

ــة. ــه رشوط ومــربرات معين ــه إجــراء تحفظــي ل ــة بالرغــم مــن أن االحتجــاز التعســفي، وتجعــل مــن التوقيــف عقوب

توقيف بدون مذكرة قانونية -اعتقال عى خلفية حرية الرأي والتعبري/ الضفة الغربية

وبتاريخ  أنه  أفاد  االسالمية،  الكتلة  عن  الطلبة  اتحاد  مجلس  وعضو  بريزيت  جامعة  يف  طالب  )م.ث(  املواطن 

الطريق  ويف  هللا،  رام  مدينة  إىل  أصدقائه  مع  متوجها  كان  مساًء  والنصف  السادسة  الساعة  حوايل   2019\9\14

قامت قوة من جهاز املخابرات العامة بزي مدين مبالحقتهم، وإطالق النار يف الهواء ليتوقفوا، وبعد أن توقفوا جرى 

احتجازهم يف مقر جهاز املخابرات العامة يف مدينة رام هللا لساعات ثم أخيل سبيلهم، مفيداً أنه تعرض للرب أثناء 

االعتقال، كام أنه مل يكن لدى العنارص التي قامت بتوقيفه مذكرة توقيف، وجرى التحقيق معه عىل خلفيه سياسية 

ونشاطات داخل أسوار جامعة بريزيت.

1.3   التوقيف عى ذمة املحافظ

ــث يلجــأ املحافظــون، وبخاصــة يف  ــوين، حي ــه أســاس قان ــى وإن كان ل ــة املحافــظ احتجــازاً تعســفياً حت ــف عــىل ذم ــرب التوقي يعت

محافظــات الضفــة الغربيــة، إىل احتجــاز بعــض املواطنــني دون أن يكــون هنــاك اتهــام موجــه ضدهــم، مســتندين إىل قانــون منــع الجرائــم 

األردين ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة، والــذي مينــح املحافظــني ســلطة باحتجــاز املواطنــني بعيــداً عــن نظــام العدالــة الجنائيــة، مبــا 
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) Xب+اني رق Xع6+1): 8رسaوال Hة ال1أT1از على خلف+ة ح'aادعاءات االح 

 

 1T1سع في تق#aام+ة إلى الû:ال Xاك<Jا ال*+اق، ات'اه ال:+ا,ة العامة والÜة في هà+اله fl<وتل

للgTE'a<J على خلف+ة مJارسة حT1ة ال1أH والaع6+1، األم1 الHÜ وتJ&ی&ه ال>f6 االحa+اPي 

[giJ معه اع6aار هÜه الJJارسات مg ق6+ل االش1aاك في االحa'از الaع*في، وت'عل مg الa#ق+ف 

 له ش1وª وم16رات مع+:ة.ت>فûي ق#ñة ,ال1غX مg أنه إج1اء ع

 اع6قال على خلف8ة ح]\ة ال]أY وال6ع8ñ]/ ال´فة الغ]™8ة-ت*ق8ف بzون مcr]ة قان*ن8ة 

 gPا#J(م.ث) ال ;Tال_ في جامعة ب+1زP#wوع  fلة االسالم+ة، ات>اد م'لaال� gخ و نه أفاد أال?ل6ة عTارañ

ي وف ،لى م&ی:ة رام هللاإ أص&قائه9ان مa#جها مع  ال*ادسة وال:`ف م*اءً  ةح#الي ال*اع 2019\9\14

XهaالحقJ, م&ني HEاب1ات العامة بqJجهاز ال gقام; ق#ة م âT1?الق ال:ار في اله#اء ≠و  ،الPقف#a+ع& ، #الñو

مف+&ًا هX، لخلي س6+أجì1 احa'ازهX في مق1 جهاز الqJاب1ات العامة في م&ی:ة رام هللا ل*اعات ثX أن ت#قف#ا 

وجì1  ،#ق+فم19Üة تل&ì الع:اص1 الaي قام; بa#ق+فه نه لgi] X أJ9ا  ،ث:اء االعaقالأتع1ض لل1wب  أنه

 .س#ار جامعة ب+1زT;أالa>ق+â معه على خلف+ه س+اس+ة ون$اPات داخل 

 

 ل6*ق8ف على ذمة ال&3اف¡ا 

[ع16a الa#ق+ف على ذمة الJ>افfl احa'ازًا تع*ف+ًا حaى و≠ن 9ان له أساس قان#ني، ح+t یل'أ 

ûاف<Jن # ال، ñن و#i] دون أن g+:Pا#Jال µاز ,ع'aة، إلى اح+ñ1فة الغwات الûاصة في م>افq

ه:اك اتهام م#جه ض&هX، م*a:&یg إلى قان#ن م:ع ال'1ائX األردني سارH الJفع#ل في الwفة 
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فيهــا املحاكــم والنيابــة العامــة، مربريــن ذلــك باملحافظــة عــىل األمــن والنظــام العــام. كــام قــد يعتــرب هــذا الشــكل مــن االحتجــاز التفافــاً 

عــىل تنفيــذ أحــكام وقــرارات املحاكــم وتنكــراً لهــا، حيــث لجــأ بعــض املحافظــني إىل إصــدار قــرارات بالحبــس اإلداري ملواطنــني صــدر قــرار 

قضــايئ باإلفــراج عنهــم، ال ســيام املحتجزيــن عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري.

بلــغ عــدد ادعــاءات االحتجــاز اإلداري مــن مجمــوع ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين )64( ادعــاءاً جميعهــا 

ــة ادعــاءات ألطفــال أقــل مــن 18 عامــا احتجــزوا عــىل ذمــة املحافــظ عــىل خلفيــة مامرســة حقهــم يف  ــة، بينهــا ثالث يف الضفــة الغربي

حريــة الــرأي والتعبــري. وينقســم املحتجــزون عــىل ذمــة املحافــظ إىل محتجزيــن عــىل خلفيــة جنائيــة، ومحتجزيــن عــىل خلفيــة مامرســة 

حقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــري. ولكــن كال النوعــني مــن املحتجزيــن، محتجــزون بــدون أي تهمــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فــال يتوفــر للهيئــة 

ــام بعــض  ــة يف هــذا الســياق، قي ــام املحافظــني يف القطــاع بإصــدار أوامــر باالحتجــاز اإلداري، إمنــا الحظــت الهيئ أي معلومــات عــن قي

املجموعــات العســكرية غــري الرســمية يف قطــاع غــزة باحتجــاز بعــض املواطنــني وتقدميهــم للجهــات الرســمية بعــد ذلــك.

املواطن )ع.س( اعتقله جهاز الرشطة يف بداية شهر آب 2019 عىل خلفية مشاجرة عائلية، واحتجز يف نظارة رشطة 

ضواحي القدس، ليتم بعد ذلك عرضه عىل املحكمة التي أمرت بتوقيفه 15 يوماً، ليعلم بعد انتهاء هذه املدة أنه 

موقوف عىل ذمة محافظ القدس بدون أن يعرض عىل أي جهة قضائية.

1.4   عدم تنفيذ قرارات املحاكم باإلفراج عن املحتجزين

يعــد اســتمرار إبقــاء املحتجزيــن بالحبــس، وبخاصــة الحبــس االحتياطــي، بالرغــم مــن صــدور قــرار مــن املحكمــة باإلفــراج عنهــم، 

احتجــازاً تعســفياً يشــكل انتهــاكاً واضحــاً للحــق يف الحريــة الشــخصية.

بلغــت ادعــاءات عــدم تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة باإلفــراج عــن املحتجزيــن مــن مجمــوع ادعــاءات االعتقــال التعســفي 

واالحتجــاز غــري القانــوين )5( ادعــاءات جميعهــا يف الضفــة الغربيــة، وجميعهــا ملحتجزيــن عــىل خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي 

والتعبــري. فيــام بلغــت هــذه االدعــاءات )54( ادعــاءاً يف العــام 2018 ، منهــا ادعــاءان يف قطــاع غــزة، و)81( يف العــام 2017 منهــا )16( 

حالــة يف قطــاع غــزة. 

وال تقتــرص أمنــاط االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين عــىل الحــاالت املذكــورة، إذ تشــمل، باإلضافــة إليهــا، أي قــرار بإبقــاء 

شــخص رهــن أي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز التعســفي إذا مل يخضــع إلعــادة تقييــم دوريــة ملــربرات اســتمرار االحتجــاز. فعــىل ســبيل 

املثــال، يجــب أن يكــون الحبــس االحتياطــي بتهمــة جنائيــة معقــوالً ورضوريــاً يف جميــع الظــروف، وهــذا قــد يشــري إىل أن طلبــات متديــد 

التوقيــف التــي تقدمهــا النيابــة العامــة إىل املحكمــة، وإجابــة املحكمــة لهــذه الطلبــات دون تدقيــق كاٍف بهــا، ال ســيام للمحتجزيــن عــىل 

خلفيــة حريــة التعبــري أو املعتقلــني السياســيني، مــن قبيــل االحتجــاز التعســفي.
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رسم بياين رقم )9(: أمناط االحتجاز التعسفي

1.5   التفتيش التعسفي أو غري القانوين للمساكن

ومــن االنتهــاكات األخــرى التــي غالبــاً مــا تصاحــب االحتجــاز التعســفي، هــي تفتيــش املنــازل بشــكل تعســفي أو غــري قانــوين، حيــث 

يتــم أثنــاء القبــض أو اعتقــال أحــد األشــخاص يف الغالــب تفتيــش منزلــه مــن قبــل أجهــزة الضبــط القضــايئ مــن دون أن يكــون بحوزتهــم 

مذكــرات قانونيــة بالتفتيــش. وقــد بلغــت ادعــاءات تفتيــش املســاكن دون مذكــرة قانونيــة )16( ادعــاءاً، منهــا )7( يف الضفــة الغربيــة، 

و)9( يف قطــاع غــزة. فيــام بلغــت ادعــاءات التفتيــش التعســفي أو غــري القانــوين للمســاكن )72( ادعــاءاً يف العــام 2017 ، و)53( ادعــاءاً 

يف العــام 2018.

رسم بياين رقم )10(: التفتيش التعسفي وغري القانوين للمساكن
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م:ها  2017) في العام 81في ق?اع غEة، و(ن ادعاءام:ها  ، 2018في العام  اً ) ادعاء54(

 ) حالة في ق?اع غEة. 16(

 ،وال تقa`1 أنJاª االعaقال الaع*في واالحa'از غ+1 القان#ني على ال>االت ال9ÜJ#رة، إذ ت$Jل

أH ق1ار ,إ,قاء شq§ رهg أH شiل مg أشiال االحa'از الaع*في إذا لX  ،,اإلضافة إل+ها

i#ن ['_ أن [ ،[wqع إلعادة تق++X دورTة ل16Jرات اس1Jaار االحa'از. فعلى س6+ل الóJال

ال>f6 االحa+اPي بaهJة ج:ائ+ة معق#ًال وض1ورTًا في جJ+ع ال1ûوف، وهÜا ق& [$+1 إلى أن 

ات و≠جا,ة الJi<Jة لهÜه ال?ل6 ،ا ال:+ا,ة العامة إلى الJi<JةPل6ات تJ&ی& الa#ق+ف الaي تق&مه

 gم ،g++ال*+اس g+قلaعJع6+1 أو الaة الT1على خلف+ة ح gTE'a<Jا للJ+9اٍف بها، ال س â+دون ت&ق

 ق6+ل االحa'از الaع*في.

) Xب+اني رق Xاالح9رس ªاJاز): أن'a ع*فيaال 

 

 

 أو غ8] القان*ني لل&.اكN ال6ع.فيال6ف86√  

ومg االنaهاكات األخì1 الaي غال6ًا ما ت`اح_ االحa'از الaع*في، هي تفa+• الJ:ازل ,$iل 

تع*في أو غ+1 قان#ني، ح+t یXa أث:اء القµ6 أو اعaقال أح& األشqاص في الغال_ تفa+• م:Eله 

مg ق6ل أجهEة ال6w¶ القwائي مg دون أن [i#ن ,>#زتهX م19Üات قان#ن+ة ,الaفa+•. وق& بلغ; 
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) 9) في الwفة الغñ1+ة، و(7، م:ها (اً ) ادعاء16ءات تفa+• الJ*اكg دون م19Üة قان#ن+ة (ادعا

 gاك*Jع*في أو غ+1 القان#ني للaال •+aفaا بلغ; ادعاءات الJ+ة. فEاً ) ادعاء72(في ق?اع غ 

 .2018في العام  اً ) ادعاء53، و( 2017في العام 

 

 ان*ني لل&.اكN): ال6ف86√ ال6ع.في وغ8] الق10رس" ب8اني رق" (

 

 

 الف7ات ال´3اqا 

 gفال أقل مPع*في ألaاز ال'aوج#د ثالثة ادعاءات ,االح gة عà+ها الهaي تلقaال ìاوi$ك$ف; ال

، جJ+عها في الwفة الغñ1+ة، وجJ+عها تJ; على "ذمة الJ>افfl" ب&ون أH تهJة، ف+Jا اعام 18

أو ألH مg األشqاص ذوH اإلعاقة.  ،لX ت*'ل اله+àة أH ادعاء ,االحa'از الaع*في إلناث

ول#حfl أن حاالت االحa'از الaع*في لألPفال جاءت على خلف+ة مJارسة حT1ة ال1أH والaع1+6، 

 كJا ل#حfl في هÜه ال>االت ع&م احa'از األPفال في أماكg مq``ة.

 

 جهات االن6هاك 

1 القان#ني حa'از غ+ت$+1 ال$iاوì الaي تلقaها اله+àة أن معXû حاالت االعaقال الaع*في واال

,االعaقال  اً ) ادعاء26الJ&عى بها، تJ; مg ق6ل األجهEة األم:+ة، وñ>*_ تلÉ ال$iاوì، فإن (
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1.5.1  الفئات الضحايا

كشــفت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــن وجــود ثالثــة ادعــاءات باالحتجــاز التعســفي ألطفــال أقــل مــن 18 عامــا، جميعهــا يف 

الضفــة الغربيــة، وجميعهــا متــت عــىل »ذمــة املحافــظ« بــدون أي تهمــة، فيــام مل تســجل الهيئــة أي ادعــاء باالحتجــاز التعســفي إلنــاث، أو 

ألي مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ولوحــظ أن حــاالت االحتجــاز التعســفي لألطفــال جــاءت عــىل خلفيــة مامرســة حريــة الــرأي والتعبــري، 

كــام لوحــظ يف هــذه الحــاالت عــدم احتجــاز األطفــال يف أماكــن مخصصــة.

1.5.2  جهات االنتهاك

تشــري الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة أن معظــم حــاالت االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين املدعــى بهــا، متــت مــن قبــل 

ــن  ــاز األم ــوين كان ضــد جه ــري القان ــال التعســفي واالحتجــاز غ ــاءاً باالعتق ــإن )26( ادع ــك الشــكاوى، ف ــة، وبحســب تل ــزة األمني األجه

الوقــايئ، منهــا )19( ادعــاءاً باالحتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، و)29( ادعــاءاً ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، منهــا )20( ادعــاءاً 

باالحتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري. فيــام بلغــت ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين ضــد جهــاز الرشطــة يف 

الضفــة الغربيــة ثالثــة ادعــاءات، و)5( ادعــاءات ضــد اللجنــة األمنيــة املشــرتكة يف أريحــا، وذلــك بالرغــم مــن صــدور قــرار وزاري بحلهــا 

وإنهــاء عملهــا قبــل حــوايل الســنتني. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد بلغــت ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين ضــد جهــاز 

األمــن الداخــيل )8( ادعــاءات؛ منهــا ثالثــة ادعــاءات باالحتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري. فيــام بلغــت هــذه االدعــاءات ضــد 

جهــاز الرشطــة يف القطــاع )14( ادعــاءاً منهــا ادعــاءان باالحتجــاز عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري. كــام أن الهيئــة الحظــت تنفيــذ 

اعتقــاالت تعســفية مــن قبــل بعــض املجموعــات العســكرية يف قطــاع غــزة والقريبــة مــن الســلطات هنــاك .

رسم بياين رقم )11(: توزيع االنتهاكات بحسب الجهات

ــداً خطــرياً  ــداً، أن تشــكل تهدي إن مــن شــأن حــاالت االحتجــاز التعســفي التــي تنفذهــا جهــات غــري رســمية يف قطــاع غــزة تحدي

للســلم األهــيل يف املجتمــع، األمــر الــذي يدعــو الجهــات الرســمية يف القطــاع إىل رضورة القضــاء عــىل مثــل هــذه األفعــال تحــت أي مــربر 

كان، ومحاســبة املســؤولني عنهــا.
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,االحa'از  اً ) ادعاء19الaع*في واالحa'از غ+1 القان#ني 9ان ض& جهاز األمg ال#قائي، م:ها (

 اً ) ادعاء20ض& جهاز الqJاب1ات العامة، م:ها ( اً ) ادعاء29على خلف+ة حT1ة ال1أH والaع6+1، و(

,االحa'از على خلف+ة حT1ة ال1أH والaع6+1. ف+Jا بلغ; ادعاءات االعaقال الaع*في واالحa'از 

) ادعاءات ض& الل':ة 5ادعاءات، و( ةغ+1 القان#ني ض& جهاز الP1$ة في الwفة الغñ1+ة ثالث

 gم Xال1غ, Éا، وذل<T91ة في أرa$Jلها ق6ل ح#الي األم:+ة الJلها و≠نهاء ع<, Hص&ور ق1ار وزار

ال*:g+a. أما في ق?اع غEة، فق& بلغ; ادعاءات االعaقال الaع*في واالحa'از غ+1 القان#ني ض& 

ادعاءات ,االحa'از على خلف+ة حT1ة ال1أH  ة) ادعاءات؛ م:ها ثالث8جهاز األمg ال&اخلي (

ادعاءان م:ها  اً ) ادعاء14لP1$ة في الق?اع (والaع6+1. ف+Jا بلغ; هÜه االدعاءات ض& جهاز ا

 gقاالت تع*ف+ة مaاع Ü+ت:ف ;ûة الحà+ا أن الهJ9 .1+6عaوال Hة ال1أT1از على خلف+ة ح'aاالح,

 .ه:اك ق6ل ,عµ الJ'J#عات الع*T1iة في ق?اع غEة والق6T1ة مg ال*ل?ات 

 ): ت*ز\ع االن6هاكات ô.3Å الiهات11رس" ب8اني رق" (

 

االت االحa'از الaع*في الaي ت:فÜها جهات غ+1 رسJ+ة في ق?اع غEة ت>&ی&ًا، إن مg شأن ح

أن ت$iل ته&ی&ًا خ?+1ًا لل*لX األهلي في الJa'Jع، األم1 الHÜ ی&ع# ال'هات ال1سJ+ة في الق?اع 

 .إلى ض1ورة القwاء على مóل هÜه األفعال ت>; أH م16ر 9ان، وم>اس6ة الz*Jول+g ع:ها
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1.5.3  املساءلة عى االنتهاك

يف معــرض ردهــا عــىل مخاطبــة الهيئــة بخصــوص حــاالت االحتجــاز التعســفي، أفــادت وحــدة الشــكاوى يف جهــاز األمــن الوقــايئ، 

أن الوحــدة حققــت يف )98( شــكوى؛ دون توضيــح ملاهيــة هــذه الشــكاوى. وأفــادت  أنهــا ادعــاءات وشــكاوى تتعلــق مبلفــات جنائيــة 

ــذه  ــا له ــة وتهريبه ــم مســاعدات مالي ــوين، وتقدي ــازة الســالح بشــكل غــري قان ــامء للمليشــيات املســلحة، وحي ألشــخاص متهمــني باالنت

املليشــيات مــن خــالل إدخالهــا بشــكل غــري رشعــي وغــري قانــوين. كــام ورد يف املخاطبــة أن هــذه الشــكاوى تتــم بصــورة منطيــة بادعــاءات 

هدفهــا اإلســاءة إىل الســلطة الفلســطينية وتشــويه صورتهــا أمــام املجتمــع املحــيل والــدويل. 

ــة لحقــوق اإلنســان مــن بينهــا الحــق يف  ــه تلقــى )11( شــكوى حــول انتهــاك جمل ــرات العامــة،62 فقــد أفــاد بأن أمــا جهــاز املخاب

الحريــة الشــخصية، مــن دون أن يوضــح مــآل هــذه الشــكوى فيــام إذا تــم التحقيــق فيهــا أم ال، ولكنــه أوضــح بأنــه مل يتــم اتخــاذ أي 

إجــراء ضــد أي مــن أفــراده بشــأن شــكاوى انتهــاكات حقــوق اإلنســان. هــذا ومل تتلــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا يف هــذا الشــأن 

مــن جهــاز الرشطــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجهــاز األمــن الداخــيل يف القطــاع.63

ــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا بشــأن حــاالت مســاءلة ومحاســبة املتورطــني باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري  كــام مل تتل

ــة املتــورط عنارصهــا بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا هــذا العــام، وهــي جهــاز الرشطــة العامــة يف  القانــوين مــن قبــل األجهــزة األمني

كل مــن الضفــة وغــزة، وجهــاز األمــن الداخــيل يف غــزة، كــام مل تتلــَق الهيئــة أي ردود عــىل مخاطباتهــا بهــذا الخصــوص للنيابــة العامــة 

العســكرية، وللقضــاء العســكري، وللنيابــة العامــة املدنيــة. 

ــا االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري القانــوين، فــال يتوفــر لــدى الهيئــة أي معلومــات عــن أي  أمــا فيــام يتعلــق بتعويــض ضحاي

تعويضــات دفعتهــا الســلطات الفلســطينية للضحايــا، هــذا عــالوة عــن العقبــات التــي تعــرتض مطالبــة الضحايــا مبثــل هــذه التعويضــات 

واملفروضــة أساســاً مبوجــب قانــون دعــاوى الحكومــة املشــار إليــه ســابقاً.

التوصيات
ــال  ــىل االعتق ــاء ع ــخصية والقض ــة الش ــق يف الحري ــز الح ــل تعزي ــن أج ــة م ــات اآلتي ــة التوصي ــدم الهيئ ــبق، تق ــا س ــىل م ــاًء ع بن

ــوين: ــري القان ــاز غ ــفي واالحتج التعس

اإللغاء الفوري لقانون منع الجرائم األردين رقم )7( لسنة 1954 ساري املفعول يف الضفة الغربية. •

توقــف أجهــزة األمــن فــوراً عــن تنفيــذ اعتقــاالت ملواطنــني بســبب مامرســتهم حقوقهــم املرشوعــة ال ســيام حقهــم يف التعبــري عــن  •

آرائهــم بحريــة ويف التجمــع الســلمي.

تقيد أجهزة األمن باإلجراءات القانونية يف حاالت احتجاز الحرية إنفاذاً للقوانني الجنائية. •

أن يتعامــل القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة بحــذر شــديد مــع طلبــات متديــد التوقيــف مبــا يشــمل التدقيــق بامللفــات التحقيقيــة  •

للمحتجزيــن، مــع التأكيــد يف جميــع األحــوال عــىل وجــوب بحــث عنــارص الــرورة والتناســب يف إجــراء الحبــس االحتياطــي.

قيــام النيابــة العامــة املدنيــة والقضــاء النظامــي باملالحقــة الجزائيــة للعنارصاألمنيــة املتورطــة باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــري  •

القانــوين. 

62.   رسالة جهاز املخابرات العامة إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، رقم )د.ق/89( بتاريخ 2020/1/14

63.   رسالة جهاز األمن الوقايئ إىل الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، بتاريخ 2020/1/1، 
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القسم الرابع: الحق في حرية التنقل

انتهاكات الحق يف حرية التنقل والقيود املفروضة عليه  1

عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف  1.1

تلقــت الهيئــة )47( شــكوى تضمنــت )49( ادعــاءاً بانتهــاك يتعلــق بحــق املواطنــني يف حريــة الحركــة والتنقــل، بواقــع )16( شــكوى 

يف الضفــة الغربيــة، و )31( شــكوى يف قطــاع غــزة، وذلــك وباملقارنــة مــع )30( شــكوى تلقتهــا الهيئــة يف العــام 2018، بواقــع )10( شــكاوى 

يف الضفــة الغربيــة، و )20( شــكوى يف قطــاع غــزة. فقــد زاد العــدد مبقــدار )17( شــكوى. ويالحــظ  ارتفــاع عــدد الشــكاوى مبقــدار )6( 

شــكاوى يف الضفــة الغربيــة،  و )11( شــكوى يف قطــاع غــزة.

الرسم البياين رقم )12(: التوزيع الجغرايف لشكاوى الحق يف التنقل والسفر للعامن )2019-2018(

جهات االنتهاك حسب الشكاوى    1.2

بلــغ عــدد الجهــات التــي تلقــت الهيئــة شــكاوى  بشــأنها )7( جهــات مدنيــة وأمنيــة، بواقــع )5( جهــات يف الضفــة الغربيــة، منهــا )3( 

جهــات أمنيــة، وجهتــان مدنيتــان ، وجهتــان يف قطــاع غــزة، إحداهــام أمنيــة، واألخــرى مدنيــة. تصــدرت وزارة الداخليــة يف رام هللا أبــرز 

الجهــات التــي قدمــت ضدهــا ادعــاءات بانتهــاك حــق املواطنــني يف حريــة الحركــة والتنقــل، حيــث تلقــت الهيئــة )31( شــكوى، وتوزعــت 

ــرات  ــايل: )7( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، و)3( شــكاوى ضــد جهــاز املخاب ــة عــىل النحــو الت باقــي الشــكاوى يف الضفــة الغربي

العامــة، وشــكويان ضــد وزارة الخارجيــة واملغرتبــني،  وشــكوى واحــدة ضــد وزارة النقــل واملواصــالت. ويف قطــاع غــزة ســجلت الهيئــة 

شــكويني ضــد جهــاز األمــن الداخــيل، و شــكوى واحــدة ضــد املجلــس األعــىل للقضــاء الرشعــي. 
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 ان6هاكات الç3 في ح]\ة الZ6قل والق8*د ال&ف]وضة عل8ه 

 عzد ال[oاوå وت*ز\عها الiغ]افي 

,انaهاك یaعلâ<, â الJ#اg+:P في حT1ة ال>91ة ادعاءًا ) 49) شì#i تJw:; (47تلق; اله+àة (

وñالJقارنة مع  ، وذلÉ) شì#i في ق?اع غEة31) شì#i في الwفة الغñ1+ة، و (16( ب#اقعوالa:قل، 

) شì#i 20) شiاوì في الwفة الغñ1+ة، و (10، ب#اقع (2018العام ) شì#i تلقaها اله+àة في 30(

) شiاوì 6ع&د ال$iاوJ, ìق&ار (ارتفاع  ì#i. وTالحfl ) ش17في ق?اع غEة. فق& زاد الع&د ,Jق&ار (

 في ق?اع غEة.) شì#i 11( و  ،في الwفة الغñ1+ة

 )2019-2018ال6*ز\ع الiغ]افي ل[oاوå الç3 في الZ6قل وال.ف] للعامN8 (): 12ال]س" ال8ñاني رق" (

 
 

   åاوo]ال ô.جهات االن6هاك ح 

) جهات 5) جهات م&ن+ة وأم:+ة، ب#اقع (7,$أنها (شiاوì   بلغ ع&د ال'هات الaي تلق; اله+àة

 ، إح&اهJافي ق?اع غEةجهaان ، و  جهaان م&ن+aان) جهات أم:+ة، و 3في الwفة الغñ1+ة، م:ها (

ها ض& ;م&ن+ة. ت`&رت وزارة ال&اخل+ة في رام هللا أب1ز ال'هات الaي ق&م األخì1 أم:+ة، و 

) شì#i، 31( الa:قل، ح+t تلق; اله+àةادعاءات ,انaهاك حâ الJ#اg+:P في حT1ة ال>91ة و 

) شiاوì ض& جهاز األمg 7( وت#زع; ,اقي ال$iاوì في الwفة الغñ1+ة على ال:># الaالي:
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الرسم البياين رقم )13(: توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك للحق يف التنقل يف العام 2019

أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى   1.3

تنوعــت ادعــاءات انتهــاك الحــق يف حريــة التنقــل بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، حيــث بــرزت ثالثــة أمنــاط لالنتهــاكات: 

األول: منــع مواطنــني مــن الحصــول عــىل جــوازات الســفر، والــذي ينضــوي عــىل انتهــاك حرمــان املواطــن مــن دخــول البــالد أو مغادرتهــا 

دون مــربر قانــوين، والثــاين املنــع مــن الســفر عــرب املعابــر بــدون أمــر قضــايئ أو ألســباب سياســية، والثالــث: تقييــد حريــة الحركــة والتنقــل.

الرسم البياين رقم )14(: أمناط الشكاوى املتعلّقة بالحق يف حرية التنقل والسفر

منع مواطنن من الحصول عى جوازات السفر	 

اســتمرت حالــة الــرصاع الســيايس بــني طــريف االنقســام الفلســطيني، وألقــت بظاللهــا عــىل واقــع الحــق يف التنقــل والســفر. ويف هــذا 

اإلطــار تلقــت الهيئــة )30( شــكوى ملواطنــني تتعلــق باملنــع مــن إصــدار جــوازات الســفر، أو تجديدهــا، أو إصــدار بــدل فاقــد، منهــا )26( 

شــكوى ملواطنــني مــن قطــاع غــزة، و)4( شــكاوى ملواطنــني مــن الضفــة الغربيــة. وباملقارنــة مــع عــدد الشــكاوي البالــغ )18( شــكوى يف 

العــام 2018، زاد العــدد مبقــدار )12( شــكوى. وكانــت جميــع الشــكاوي ضــد وزارة الداخليــة يف رام هللا، علــامً أنــه ال يتــم منــح أي جــواز 

ســفر ملواطنــي القطــاع قبــل صــدور موافقــة أمنيــة مــن األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة، مــا يؤخــر عمليــة إصــدار جــوازات الســفر، 

التــي تســتغرق عــدة أيــام، وأحيانــا عــدة  أســابيع، يف حــني أن املواطنــني الفلســطينيني املقيمــني يف الضفــة يحصلــون عــىل جــواز الســفر 

خــالل ســاعات. 
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 ض& وزارة الqارج+ة والJغg+ñ1a، شT#iان ) شiاوì ض& جهاز الqJاب1ات العامة، و 3و( ال#قائي،

جهاز  ض& شg+T#i اله+àةض& وزارة ال:قل والJ#اصالت. وفي ق?اع غEة س'ل; واح&ة شì#i و 

 ì#iال&اخلي، و ش gاء ال$1عي. واح&ة األمwاألعلى للق fل'Jض& ال 

 

 2019في العام ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهات االن6هاك للç3 في الZ6قل ): 13ال]س" ال8ñاني رق" (

 
 

  åاوo]ال ô.االن6هاكات ح æأن&ا 

 ìاوi$قل ,>*_ ال:aة الT1في ح â<هاك الaةت:#ع; ادعاءات انà+ها الهaي تلقaال،  t+ب1زت ح

H#w :ثالثة أنJاª لالنaهاكات: األول: م:ع م#اg+:P مg ال>`#ل على ج#ازات ال*ف1، والHÜ ی

 gع م:Jاني الóدخ#ل ال6الد أو مغادرتها دون م16ر قان#ني، وال gم gPا#Jهاك ح1مان الaعلى ان

 .لقالa:و : تق++& حT1ة ال>91ة والóالt ،ال*ف1 ع16 الJعاب1 ب&ون أم1 قwائي أو ألس6اب س+اس+ة
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أن&اæ ال[oاوå ال&6عّلقة Åالç3 في ح]\ة الZ6قل وال.ف]): 14ال]س" ال8ñاني رق" (

 
 

 ال.ف] ج*ازاتمZع م*اN8Zà مN الk3*ل على  -

ا على واقع وألق; ,ûالله ،اس1Jaت حالة ال`1اع ال*+اسي ب+1P gفي االنق*ام الفل*?+:ي

) شì#i لJ#اg+:P تaعلâ 30اإلPار تلق; اله+àة (وفي هÜا  .ال>â في الa:قل وال*ف1

) شì#i 26أو إص&ار ب&ل فاق&، م:ها ( ،أو ت'&ی&ها ،,الJ:ع مg إص&ار ج#ازات ال*ف1

الJقارنة مع ع&د ñ) شiاوì لJ#اg+:P مg الwفة الغñ1+ة. و 4لJ#اg+:P مg ق?اع غEة، و(

) شì#i. و9ان; 12(، زاد الع&د ,Jق&ار 2018) شì#i في العام 18ال$iاوH ال6الغ (

أنه ال یXa م:ح أH ج#از سف1  علJاً  ،جJ+ع ال$iاوH ض& وزارة ال&اخل+ة في رام هللا

لJ#اP:ي الق?اع ق6ل ص&ور م#افقة أم:+ة مg األجهEة األم:+ة في الwفة الغñ1+ة، ما 

في  ،ساب+عأ وأح+انا ع&ة  ،[امأیzخ1 عJل+ة إص&ار ج#ازات ال*ف1، الaي ت*aغ1ق ع&ة 

لJ#اg+:P الفل*?+:++g الJق+g+J في الwفة [>`ل#ن على ج#از ال*ف1 خالل ح+g أن ا

  ساعات.

) شì#i 25بلغ ع&د ال$iاوì الJق&مة مg ال1جال (تق&م; ,ال$iاوì،  الaيوح#ل الفàات 

مg الwفة الغñ1+ة واح&ة م:ها ل?فل [ق+X وشT#iان ) شì#i مg ق?اع غEة، 23م:ها (

g+?*على  ،مع وال&ه خارج فل Éاء ال*وذلJa64اسي ل#ال&ه.+خلف+ة االن  ìاوi$لغ ع&د الñو

																																																													
 مفاده تX ان'از ج#از ال?فل.  29/7/2019وفقًا لaJا,عات اله+àة لل$ì#i تلق; اله+àة ردًا مg م&ی1 وح&ة ال$iاوì في وزارة ال&اخل+ة بaارTخ 	64
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وحــول الفئــات التــي تقدمــت بالشــكاوى، بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن الرجــال )25( شــكوى منهــا )23( شــكوى مــن قطــاع 

ــة االنتــامء الســيايس  ــده خــارج فلســطني، وذلــك عــىل خلفي غــزة، وشــكويان مــن الضفــة الغربيــة واحــدة منهــا لطفــل يقيــم مــع وال

لوالــده.64 وبلــغ عــدد الشــكاوى مــن النســاء )4( شــكاوى منهــا  شــكويان مــن قطــاع غــزة، وشــكويان مــن الضفــة الغربيــة واحــدة منهــام 

لطفلــة تقيــم مــع والدهــا خــارج فلســطني وذلــك عــىل خلفيــة االنتــامء الســيايس لوالدهــا أيضــاً.65 وشــكوى واحــدة جامعيــة لحملــة 

الجــوازات التــي تعــرف »بالجــوازات املصفــرة«، وعددهــم تقريبــاً )1500( مواطــن ومواطنــة ممــن قدمــوا إىل قطــاع غــزة بعــد إنشــاء 

الســلطة، كانــوا يحملــون وثائــق ســفر مرصيــة وســورية، وجــوازات ســفر أردنيــة مؤقــة )بــدون رقــم وطنــي أردين( ، ومل يتــم تجديــد 

ــم  ــذ تاريــخ 2018/7/5 يت ــة »رقــم وطنــي«. ومن ــوا عــىل جــوازات فلســطينية بــدون هوي الوثائــق والجــوازات التــي يحملونهــا، وحصل

منعهــم مــن الســفر عــرب معــرب رفــح لرفــض الســلطات املرصيــة مرورهــم بالجــواز املصفــر لعــدم وجــود رقــم وطنــي. ويشــكل ذلــك 

انتهــاكاً لحقهــم يف مغــادرة قطــاع غــزة أو إمكانيــة العــودة إليــه فيــام لــو ســمح لهــم باملغــادرة، وذلــك دون مــربر قانــوين. 

يؤثــر عــدم منــح جــوازات الســفر للمواطنــني عــىل حقــوق أخــرى، إىل جانــب الحــق يف التنقــل والســفر وحرمــان املواطــن مــن دخول 

البــالد، أو مغادرتهــا، دون مــربر قانــوين، وذلــك مثــل الحــق يف املشــاركة السياســية، الحــق يف أداء الشــعائر الدينيــة، الحــق يف التعليــم، 

والحــق يف الصحــة.

املنع من السفر عرب املعابر دون حكم قضايئ أو ألسباب سياسية	 

 تلقــت الهيئــة )13( شــكوى تتضمــن ادعــاءات بانتهــاك املنــع مــن الســفر عــرب املعابــر دون حكــم قضــايئ. وباملقارنــة مــع عــدد 

الشــكاوى البالــغ )9( شــكاوى يف العــام 2018، فقــد زاد العــدد مبقــدار)4( شــكاوى. وبلــغ عــدد الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة )7( شــكاوى، 

موزعــة إىل )4( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ،  وشــكويني ضــد جهــاز املخابــرات العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد وزارة الداخليــة. وبلــغ 

عــدد الشــكاوى يف قطــاع غــزة )6( شــكاوى، موزعــة إىل  شــكويني ضــد جهــاز األمــن الداخــيل، و شــكويني ضــد وزارة الشــؤون الخارجيــة 

يف الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة ضــد مجلــس القضــاء األعــىل الرشعــي يف قطــاع غــزة، وشــكوى واحــدة ضــد وزارة الداخليــة يف رام 

هللا. وحــول الفئــات التــي تقدمــت بالشــكاوى، بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن الرجــال )10( شــكاوى منهــا )7( شــكاوى مــن الضفــة 

الغربيــة، و)3( شــكاوى مــن قطــاع غــزة. وبلــغ عــدد الشــكاوى مــن النســاء شــكويني مــن قطــاع غــزة، وشــكوى جامعيــة مــن قطــاع غــزة 

لحملــة الجــوازات التــي تعــرف »بالجــوازات املصفــرة«.

منع مواطن من السفر عرب معرب الكرامة دون أمر قضايئ

أثناء سفره عرب معرب  بتاريخ 2019/9/28  أنه  الهيئة شكوى املواطن )ف.م( وأفاد فيها  بتاريخ 2019/9/30 تلقت 

الكرامة إىل األردن لحضور جنازة خاله، تفاجأ بأنه ممنوع من السفر من قبل النائب العام، وباملتابعة مع مكتب 

النائب العام تبني أن املنع من السفر من قبل جهاز األمن الوقايئ يف الخليل ورام هللا ألسباب سياسية ونشاطه الخطايب 

يف املساجد.  وبعد تدخل الهيئة ومخاطبة النائب العام تم السامح له بالسفر.

تقييد حرية مواطنن من حرية الحركة والتنقل 	 

تلقــت الهيئــة )5( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة، تتعلــق بتقييــد أو إعاقــة حريــة بعــض املواطنــني مــن الحركــة والتنقــل والســفر عــرب 

املعابــر، وذلــك بشــكل تعســفي، أو احتجــاز بطاقــة الهويــة، أو عــدم توفــري مواصــالت داخليــة تســهل تنقــل املواطنــني بــني األحيــاء يف 

بلــدة الســموع، جنــوب مدينــة الخليــل. وتوزعــت الشــكاوى إىل: )3( شــكاوى ضــد جهــاز األمــن الوقــايئ، وشــكوى واحــدة ضــد كل مــن 

جهــاز املخابــرات العامــة، ووزارة النقــل واملواصــالت.

64.   وفقاً ملتابعات الهيئة للشكوى تلقت الهيئة رداً من مدير وحدة الشكاوى يف وزارة الداخلية بتاريخ 2019/7/29 مفاده تم انجاز جواز الطفل. 

65.   وفقاً ملتابعات الهيئة للشكوى تلقت الهيئة رداً من مدير وحدة الشكاوى يف وزارة الداخلية بتاريخ 2019/7/29 مفاده تم انجاز جواز الطفلة.
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وحــول الفئــات التــي تقدمــت بالشــكاوى، بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن الرجــال )3( شكاوى،وشــكويني مقدمتــني مــن النســاء، 

إحداهــام مــن ذوي اإلعاقــة.

تقييد حرية مواطنة من ذوي اإلعاقة من حرية الحركة والتنقل

بتاريــخ 2019/10/13 تلقــت الهيئــة شــكوى املواطنــة )ص.ع( مــن ذوي اإلعاقــة وتعمــل يف قضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

أفــادت فيهــا أنهــا تســافر كثــرياً لتمثيــل فلســطني يف قضايــا اإلعاقــة، ويف كل مــرة يتــم حجزهــا لــدى جهــاز األمــن الوقــايئ عــىل 

اســرتاحة أريحــا أثنــاء عودتهــا مــن الســفر مــن أجــل تفتيشــها وتفتيــش حقائبهــا، ويتــم تأخريهــا عــدة ســاعات قبــل الســامح 

لهــا باملغــادرة، وأنــه بتاريــخ 2019/10/10 أثنــاء عودتهــا عــرب معــرب الكرامــة قادمــة مــن مــرص، قــام أفــراد مــن جهــاز الوقــايئ 

كالعــادة بإيقافهــا وحجزهــا وتفتيــش حقائبهــا، بــل ومصــادرة جهازهــا املحمــول ألنهــا قامــت بتصويــر نفســها مــع حقائبهــا 

ــاز املحمــول  ــة بالتدخــل إلعــادة جه ــك التــرصف. وطالبــت الهيئ ــاء حجزهــا بســبب اســتفزازها الشــديد مــن ذل ــو أثن فيدي

الخــاص بهــا واحــرتام حقهــا يف التنقــل والســفر وعــدم  إعاقتهــا.

التوصيات
بنــاء عــىل مــا تقــدم فــإن الهيئــة تــورد العديــد مــن التوصيــات لحاميــة وتعزيــز هــذا الحــق، واملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاته،علامً 

أن عــدداً مــن التوصيــات أوردتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا ســابقاً، وتعيــد التأكيــد عليهــا لعــدم اتخــاذ أيــة تدابــري أو إجــراءات ملعالجتهــا أو 

الحــد منهــا. 

رضورة قيــام وزارة الداخليــة يف رام هللا بوقــف العمــل بإجــراء الســالمة األمنيــة كــرشط لحصــول ســكان قطــاع غــزة عــىل جــواز ســفر،  •

ووقــف كافــة حــاالت الحرمــان مــن إصــدار جــواز ســفر بذرائــع أمنيــة، دون وجــود قــرار قضــايئ، مبــا يضمــن تلبيــة احتياجــات 

املواطنــني يف القطــاع، وتســهيل حصولهــم عــىل جــوازات ســفر يف وقــت معقــول.

رضورة قيــام وزارة الشــؤون الخارجيــة باملتابعــة مــع الجهــات املختصــة يف جمهوريــة مــرص العربيــة لتســهيل ســفر حملــة الجــوازات  •

التــي تعــرف »بالجــوازات املصفــرة«، بــدون هويــة »رقــم وطنــي«، عــرب معــرب رفــح الــربي.

ــة  • ــة الهوي ــاز بطاق ــوء الحتج ــدم اللج ــرى، بع ــة أخ ــة، أو أي جه ــزة األمني ــامت لألجه ــدار التعلي ــة بإص ــام وزارة الداخلي رضورة قي

ــاء  ــه وقض ــة تنقل ــامن حري ــة لض ــا، ورضوري ــخص حامله ــف بالش ــة التعري ــا وثيق ــبب كان، باعتباره ــن ألي س ــخصية للمواط الش

ــة.  ــة والخاص ــه العام مصالح

ــع  • ــن من ــف ع ــة بالتوق ــزة األمني ــزام األجه ــام بإل ــوزراء بإصــدار تعليامته ــس ال ــس مجل ــة فلســطني، ورئي ــس دول ــام رئي رضورة قي

مواطنــني مــن الســفر دون وجــود قــرار قضــايئ، أو ألســباب سياســية، ومتكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم القانونيــة يف التنقــل والســفر.

رضورة اتخــاذ إجــراءات للمســاءلة واملحاســبة وإجــراء التحقيــق الفــوري، مــن قبــل الجهــات املختصــة وفــق القانــون، يف أيــة حادثــة  •

أو شــكوى متــس الحــق يف التنقــل، ونــرش نتائــج التحقيــق. 
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القسم الخامس: الحق في حرية الرأي والتعبير

انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري  1

عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف  1.1

تلقــت الهيئــة )74( شــكوى، بواقــع )32( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)42( شــكوى يف قطــاع غــزة. مقارنــة ب )57( شــكوى تلقتهــا 

الهيئــة يف العــام 2018، بواقــع )37( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)20( شــكوى يف قطــاع غــزة. بزيــادة )22( شــكوى عــن العــام الســابق. 

ويالحــظ أن الزيــادة كانــت يف قطــاع غــزة مبقــدار )20( شــكوى، بينــام يف الضفــة الغربيــة انخفــض العــدد مبقــدار )5( شــكاوى.

الرسم البياين رقم )15(: التوزيع الجغرايف لشكاوى الحق يف حرية الرأي والتعبري

توزيع الشكاوى حسب جهة االنتهاك  1.2

توزعــت  الجهــات الــوارد بحقهــا شــكاوى بواقــع )13( جهــة مدنيــة وأمنيــة، بواقــع )7( جهــات يف الضفــة الغربيــة، منهــا )3( ضــد 

جهــات أمنيــة و)4( ضــد جهــات مدنيــة، يف حــني توزعــت الشــكاوى يف القطــاع ضــد )6( جهــات، منهــا )3( جهــات أمنيــة و)3( جهــات 

مدنيــة.

تصــّدر جهــاز األمــن الوقــايئ يف الضفــة الغربيــة الجهــات التــي وردت عليهــا شــكاوى بشــأن انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، حيــث 

ــة،  ــرات العام ــاز املخاب ــىل جه ــايل: )7( شــكاوى ع ــو الت ــىل النح ــكاوى ع ــي الش ــت باق ــام توزع ــده، في ــكوى ض ــة )18( ش ــت الهيئ تلق

وشــكوى واحــدة عــىل جهــاز االســتخبارات العســكرية، وشــكويان عــىل جامعــة القــدس،  وشــكوى واحــدة عــىل مكتــب الرئيــس، وشــكوى 

واحــدة عــىل مجلــس القضــاء األعــىل،  وشــكويان عــىل النيابــة العامــة. 
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 الç3 في ح]\ة ال]أY وال6ع8ñ]: ال`ام_الق." 

 [8ñوال6ع Yفي ح]\ة ال]أ ç3ان6هاكات ال 

 عzد ال[oاوå وت*ز\عها الiغ]افي 

) شì#i في ق?اع غEة. 42) شì#i في الwفة الغñ1+ة، و(32) شì#i، ب#اقع (74تلق; اله+àة (

) شì#i في الwفة الغñ1+ة، 37، ب#اقع (2018) شì#i تلقaها اله+àة في العام 57( ب مقارنة

. وTالحfl أن الTEادة 9ان; عg العام ال*ابâ ) شì#i 22( بTEادة) شì#i في ق?اع غEة. 20و(

 ) شiاوì.5) شì#i، ب+:Jا في الwفة الغñ1+ة انqفµ الع&د ,Jق&ار (J,20ق&ار (في ق?اع غEة 

ال6*ز\ع الiغ]افي ل[oاوå الç3 في ح]\ة ال]أY وال6ع8ñ]): 15ال]س" ال8ñاني رق" (

 

 ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهة االن6هاك 

) جهات في 7م&ن+ة وأم:+ة، ب#اقع ( جهة) 13(ب#اقع ال'هات ال#ارد ,>قها شiاوì   ت#زع;

ال$iاوì ت#زع; في ح+g جهات م&ن+ة، ض& ) 4جهات أم:+ة و(ض& ) 3الwفة الغñ1+ة، م:ها (

 ) جهات م&ن+ة.3) جهات أم:+ة و(3) جهات، م:ها (6( ض& في الق?اع

ت`ّ&ر جهاز األمg ال#قائي في الwفة الغñ1+ة ال'هات الaي وردت عل+ها شiاوì ,$أن انaهاك 

ف+Jا ت#زع; ,اقي ال$iاوì على  ،) شì#i ض&ه18حT1ة ال1أH والaع6+1، ح+t تلق; اله+àة (

على جهاز االس6qaارات واح&ة شì#i و ) شiاوì على جهاز الqJاب1ات العامة، 7ال:># الaالي: (

&ة واحعلى مai_ ال1ئ+f، وشì#i واح&ة شì#i و  على جامعة الق&س، وشT#iان الع*T1iة، 

 على ال:+ا,ة العامة.  وشT#iان األعلى،  على م'لf القwاء
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رسم بياين رقم )16(: توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية

وتصــدر جهــاز األمــن الداخــيل يف قطــاع غــزة الجهــات التــي وردت عليهــا شــكاوى بشــأن انتهــاء الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري، 

حيــث تلقــت الهيئــة )27( شــكوى ضــده، كــام تلقــت الهيئــة )6( شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة، و)4( شــكاوى ضــد النيابــة العامــة، و)3( 

شــكاوى ضــد املخابــرات العامــة، وشــكوى واحــدة ضــد كل مــن وزارة الداخليــة، ومجالــس بلديــة.

رسم بياين رقم )17(:  توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف قطاع غزة

أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى  1.3

تنوعــت أمنــاط االنتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة، ووصــل عددهــا إىل )83( ادعــاًء 

بانتهــاك حريــة الــرأي والتعبــري، منهــا )33( يف الضفــة الغربيــة، و)50( يف قطــاع غــزة.

بــرزت ثالثــة أمنــاط  للشــكاوى، األول يتعلــق باملســاس بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، والثــاين يتعلــق باملضايقــة عــىل 

خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري، والثالــث يتعلــق بحريــة الصحافــة واإلعالم.

ففــي الضفــة الغربيــة؛ كان هنــاك )19( انتهــاكاً تتعلــق بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)8( انتهــاكات تتعلــق بحريــة 

الصحافــة واإلعــالم، و)6( انتهــاكات تتعلــق باملضايقــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري. ويف قطــاع غــزة توزعــت أمنــاط االنتهــاكات 

عــىل النحــو التــايل: )22( انتهــاكاً تتعلــق بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)15( انتهــاكاً تتعلــق بحريــة الصحافــة واإلعــالم، 

	109و)13( انتهــاكاً تتعلــق باملضايقــة عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري.
	

 ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهات االن6هاك في ال´فة الغ]™8ة): 16رس" ب8اني رق" (

 

وت`&ر جهاز األمg ال&اخلي في ق?اع غEة ال'هات الaي وردت عل+ها شiاوì ,$أن انaهاء 

) 6) شì#i ض&ه، J9ا تلق; اله+àة (27ال>â في حT1ة ال1أH والaع6+1، ح+t تلق; اله+àة (

) شiاوì ض& الqJاب1ات 3) شiاوì ض& ال:+ا,ة العامة، و(4شiاوì ض& جهاز الP1$ة، و(

 م'الf بل&[ة.و  وزارة ال&اخل+ة،9ل مg  ض&واح&ة شì#i و العامة، 

ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهات االن6هاك في قOاع غúة ): 17(رس" ب8اني رق" 

 

  ìاوi$هاكات ح*_ الaاالن ªاJأن 

ت:#ع; أنJاª االنaهاكات لل>â في حT1ة ال1أH والaع6+1 ,>*_ ال$iاوì الaي تلقaها اله+àة، 

) في الwفة الغñ1+ة، 33ال1أH والaع6+1، م:ها () ادعاًء ,انaهاك حT1ة 83ووصل ع&دها إلى (

 ) في ق?اع غEة.50و(
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 ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهات االن6هاك في ال´فة الغ]™8ة): 16رس" ب8اني رق" (

 

وت`&ر جهاز األمg ال&اخلي في ق?اع غEة ال'هات الaي وردت عل+ها شiاوì ,$أن انaهاء 

) 6) شì#i ض&ه، J9ا تلق; اله+àة (27ال>â في حT1ة ال1أH والaع6+1، ح+t تلق; اله+àة (

) شiاوì ض& الqJاب1ات 3) شiاوì ض& ال:+ا,ة العامة، و(4شiاوì ض& جهاز الP1$ة، و(

 م'الf بل&[ة.و  وزارة ال&اخل+ة،9ل مg  ض&واح&ة شì#i و العامة، 

ت*ز\ع ال[oاوå ح.ô جهات االن6هاك في قOاع غúة ): 17(رس" ب8اني رق" 

 

  ìاوi$هاكات ح*_ الaاالن ªاJأن 

ت:#ع; أنJاª االنaهاكات لل>â في حT1ة ال1أH والaع6+1 ,>*_ ال$iاوì الaي تلقaها اله+àة، 

) في الwفة الغñ1+ة، 33ال1أH والaع6+1، م:ها () ادعاًء ,انaهاك حT1ة 83ووصل ع&دها إلى (

 ) في ق?اع غEة.50و(
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رسم بياين رقم )18(: أمناط الشكاوى املتعلقة بحرية الرأي والتعبري

1.4   فئات الضحايا حسب الشكاوى

توزعــت فئــات الضحايــا حســب الشــكاوى البالــغ عددهــا )53( شــكوى، بواقــع )23( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، منهــا  شــكويان 

إلنــاث. يف حــني بلــغ عــدد الشــكاوى يف قطــاع غــزة )30( شــكوى، منهــا شــكوى واحــدة المرأة،أمــا باقــي الشــكاوى البالــغ عددهــا )21( 

شــكوى فقــد قدمــت مــن قبــل صحافيــني وصحافيــات بواقــع )9( شــكاوى يف الضفــة الغربيــة وجميعهــا مــن صحفيــني ذكــو، ويف قطــاع 

غــزة )12( شــكوى لصحافيــني منهــا )3( شــكاوى مــن صحافيــات.

أمــا بخصــوص السياســات والتدابــري واإلجــراءات املتخــذة لحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري فمــن خــالل مراســلة الجهــات 

الرســمية ذات العالقــة، تبــني أنهــا مل تقــم بوضــع أي سياســات، أو اتّخــاذ أي تدابــري، أو إجــراءات جديــدة لحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي 

والتعبــري. كــام مل تتلــقَّ الهيئــة أي ردود مــن قبــل الجهــات الرســمية حــول السياســات والتدابــري التــي تــم اتخاذهــا لضــامن الحــق يف 

حريــة الــرأي والتعبــري.

التوصيات
بنــاًء عــىل مــا تقــدم لوضــع الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــري يف دولــة فلســطني، تــورد الهيئــة بعــض التوصيــات لحاميــة هــذا الحــق 

وتعزيــزه، واملســاءلة واملحاســبة عــن انتهاكاتــه، مــع العلــم أن بعــض التوصيــات أوردتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا ســابقاً، وتعيــد التأكيــد عليهــا 

لعــدم اتّخــاذ أي تدابــري، أو إجــراءات ملعالجتهــا، أو الحــد منهــا.

ــني  • ــل قوان ــري؛ مث ــرأي والتعب ــة ال ــة بحري ــا عالق ــي له ــوزراء يف الترشيعــات الســارية الت ــس ال ــل مجل رضورة إعــادة النظــر مــن قب

ــي  ــة الت ــات الدولي ــق االتفاقي ــطني وف ــة فلس ــات دول ــع التزام ــواءم م ــا يت ــا مب ــرش، وتعديله ــات والن ــون املطبوع ــات، وقان العقوب

ــات  ــم الصحــايف، واســتبدالها بعقوب ــة عمله ــني عــىل خلفي ــس للصحافي ــة الحب ــاء عقوب ــد إلغ ــا، وعــىل وجــه التحدي انضمــت إليه

ــة. بديل

إىل حــني تعديــل الترشيعــات، مثــة رضورة أال تتوســع الســلطات القضائيــة يف اســتخدام الســلطة التقديريــة بالتوقيــف االحتياطــي،  •

وأن يتــم حــرصه يف الحــاالت االســتثنائية التــي تتضمــن خطــراً محققــاً ال ميكــن مواجهتــه إال بالتوقيــف االحتياطــي، وعــدم اللجــوء 

إليــه كأداة للعقوبــة.
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ªاJب1زت ثالثة أن   ìاوi$اعي، للJaاصل االج#aام م#اقع ال&qaة اسT1<, اس*Jال, âعلaاألول ی ،

والóاني یaعلâ ,الwJا[قة على خلف+ة حT1ة ال1أH والaع6+1، والóالt یaعلT1<, âة ال`>افة 

 واإلعالم.

تaعلT1<, âة اسqa&ام م#اقع الa#اصل االجJaاعي،  ) انaهاكاً 19الغñ1+ة؛ 9ان ه:اك (ففي الwفة 

) انaهاكات تaعلâ ,الwJا[قة على خلف+ة 6) انaهاكات تaعلT1<, âة ال`>افة واإلعالم، و(8و(

 ) انaهاكاً 22حT1ة ال1أH والaع6+1. وفي ق?اع غEة ت#زع; أنJاª االنaهاكات على ال:># الaالي: (

 âعلaاعي، و(تJaاصل االج#aام م#اقع ال&qaة اسT1<,15 ًهاكاaة ال`>افة  ) انT1<, âعلaت

 تaعلâ ,الwJا[قة على خلف+ة حT1ة ال1أH والaع6+1. ) انaهاكاً 13واإلعالم، و(

 أن&اæ ال[oاوå ال&6علقة 3Å]\ة ال]أY وال6ع8ñ]): 18رس" ب8اني رق" (

 

  åاوo]ال ô.ا حqف7ات ال´3ا 

) شì#i في الwفة 23ب#اقع ( ،) شì#i 53( ال6الغ ع&دها ح*_ ال$iاوì ت#زع; فàات الw>ا[ا 

م:ها  ،) شì#i 30ق?اع غEة ( ح+g بلغ ع&د ال$iاوì في . فيثإلنا شT#iان الغñ1+ة، م:ها 

 ì#iما أواح&ة الم1أة،ش ìاوi$21ع&دها (ال6الغ ,اقي ال ì#iق6ل ) ش gفق& ق&م; م g++ص>اف

ة ، وفي ق?اع غE ذ9# الغñ1+ة وجJ+عها مg ص>ف++g ) شiاوì في الwفة9وص>اف+ات ب#اقع (

)12 ì#iش ( g++ل`>اف ) ص>اف+ات.3م:ها gم ìاوiش ( 
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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، ســواء تغطي ــة الصحافي ــي متــس حري ــة الت ــزة األمني األجه

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.
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القسم السادس: الحق في التجمع السلمي

1  الشكاوى

عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف  1.1

تلقــت الهيئــة )18( شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، منهــا )3( شــكاوى مــن الضفــة الغربيــة، و)15( شــكوى مــن 

قطــاع غــزة، توزعــت بواقــع )9( شــكاوى مــن محافظــات وســط قطــاع غــزة، و)6( شــكاوى مــن شــامل قطــاع غــزة. أمــا يف الضفــة الغربيــة 

فقــد كان هنــاك  شــكويان مــن محافظــة رام هللا والبــرية، وشــكوى واحــدة مــن محافظــة الخليــل.

يشــري العــدد اإلجــاميل للشــكاوى للعــام 2019 إىل انخفــاض يف عددهــا مقارنــة مــع العــام املــايض 2018 الــذي ســجل )46( شــكوى. 

ــل )15(  ــه )8( شــكوى مقاب ــذي ســجلت في ــه يف العــام 2018 ال ولكــن ارتفــع عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن قطــاع غــزة عــام كان علي

شــكوى للعــام 2019، وانخفــض عــدد الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة مــن )38( شــكوى للعــام 2018، إىل )3( شــكاوى يف العــام 2019.

أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى  1.2

وصــل عــدد االنتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي إىل )20( انتهــاكاً، منهــا )4( انتهــاكات يف الضفــة الغربيــة، و)16( انتهــاكاً يف قطــاع 

غــزة، وتنوعــت أمناطهــا الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــا بــني االعتــداء الجســدي عــىل املشــاركني، وفــّض التجمعــات الســلمية، 

ومنــع عقــد االجتامعــات الســلمية، حملــت مبجملهــا طابعــاً اقتصاديــاً أو سياســياً. فقــد تــم االعتــداء عــىل املشــاركني يف )5( تجمعــات 

ســلمية، يف قطــاع غــزة. وتــم فــّض )14( تجمعــاً ســلمياً، منهــا )3( تجمعــات يف الضفــة الغربيــة، و)11( تجمعــاً يف قطــاع غــزة، وتــم منــع 

عقــد أو عرقلــة الوصــول إىل )5( تجمعــات ســلمية، منهــا )4( يف قطــاع غــزة، و)1( يف الضفــة الغربيــة.

رسم بياين رقم )19(: أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى

فئات الضحايا حسب الشكاوى  1.3

ــزة، فضمــن )15(  ــاكات انتشــاراً يف قطــاع غ ــر االنته ــة والسياســية أك ــة االقتصادي ــات ذات الخلفي ــاك الحــق يف التجّمع ــل انته مثّ

شــكوى تلقتهــا الهيئــة حــول انتهــاك الحــق يف التجّمــع الســلمي، كان منهــا )9( انتهــاكات لتجمعــات ســلمية تحمــل طابعــاً سياســياً، و)6( 

تجمعــات ســلمية تحمــل طابعــا اقتصاديــا.

ــا، بحكــم أن هــذه  ــة بعينه ــاكات الواقعــة عــىل األشــخاص املشــاركني يف التجمعــات الســلمية مل تخــص فئ مــن املالحــظ أن االنته

التجمعــات، بشــكل عــام، لهــا مطالــب حياتيــة عامــة باألســاس، سياســية، أو اقتصاديــة اجتامعيــة، باســتثناء بعــض التجمعــات الســلمية 

التــي خصــت فئــة سياســية بعينهــا، وبالتــايل ال ميكــن القــول إن هــذه االنتهــاكات خصــت فئــة دون أخــرى.
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) Xب+اني رق X19رس ìاوi$هاكات ح*_ الaاالن ªاJأن :( 

 

  åاوo]ال ô.ا حqف7ات ال´3ا 

مóّل انaهاك ال>â في الJّ'aعات ذات الqلف+ة االقa`اد[ة وال*+اس+ة أك1ó االنaهاكات انa$ارًا في ق?اع 

) gJwة، فEع 15غJّ'aفي ال â<هاك الaة ح#ل انà+ها الهaتلق ì#iي، 9ان م:ها () شJهاكات 9ال*لaان (

 ) ت'Jعات سلJ+ة ت>Jل Pا,عا اقa`اد[ا.6لJ'aعات سلJ+ة ت>Jل Pا,عًا س+اس+ًا، و(

مg الJالحfl أن االنaهاكات ال#اقعة على األشqاص الJ$ارg+9 في الJ'aعات ال*لJ+ة لX تq§ فàة ,ع+:ها، 

+ة، أو اقa`اد[ة اجJaاع ،س+اس+ة ،,األساس,>Xi أن هÜه الJ'aعات، ,$iل عام، لها م?ال_ ح+ات+ة عامة 

,اسóa:اء ,عµ الJ'aعات ال*لJ+ة الaي خ`; فàة س+اس+ة ,ع+:ها، وñالaالي ال [giJ الق#ل إن هÜه 

.ì1ة دون أخàهاكات خ`; فaاالن 

 ال[oاوå ح.ô جهة االن6هاك 

الث #زعة على ث) شiاوì خاصة ,انaهاك ال>â في الJ'aع ال*لJي في الwفة الغñ1+ة م3تلق; اله+àة (

 .واح&ة ل�ل جهة م:ها شì#i  ب#اقع جهات هي جهاز الP1$ة ، جهاز األمg ال#قائي ، ووزارة ال&اخل+ة 

) شiاوì ض& جهاز 5) شì#i ض& جهاز األمg ال&اخلي، و(9أما في ق?اع غEة، فق& تلق; اله+àة (

 ض& جهاز الP1$ة الع*T1iة. واح&ة شì#i و  الP1$ة وشP1ة حفfl ال:ûام، 
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الشكاوى حسب جهة االنتهاك  1.4

تلقــت الهيئــة )3( شــكاوى خاصــة بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي يف الضفــة الغربيــة موزعــة عــىل ثــالث جهــات هــي جهــاز 

الرشطــة ، جهــاز األمــن الوقــايئ ، ووزارة الداخليــة  بواقــع شــكوى واحــدة لــكل جهــة منهــا. أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد تلقــت الهيئــة )9( 

شــكوى ضــد جهــاز األمــن الداخــيل، و)5( شــكاوى ضــد جهــاز الرشطــة ورشطــة حفــظ النظــام،  وشــكوى واحــدة ضــد جهــاز الرشطــة 

العســكرية.

رسم بياين رقم )20( لشكاوى حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية وقطاع غزة

2  السياسات والتدابري واإلجراءات املّتخذة لحامية الحق يف التجّمع السلمي

مــن خــالل متابعــات الهيئــة، تبــني أن الجهــات الرســمية ذات العالقــة مل تقــم بوضــع أي سياســات، ومل تتخــذ أي تدابــري، أو إجــراءات 

جديــدة لحاميــة الحــق يف التجمــع الســلمي، مــع اإلشــارة إىل أنــه، ويف قطــاع غــزة، مــا زالــت الجهــات املختصــة تفــرض قيــوداً عــىل عقــد 

االجتامعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة، وتشــرتط حصــول الجهــة املنظمــة عــىل إذن مســبق، وهنــاك أوامــر شــفوية ألصحــاب الصــاالت 

بعــدم حجــز أي قاعــة دون حصــول الجهــة املَُنظمــة عــىل ترخيــص مســبق، خالفــاً ألحــكام القانــون رقــم )12( بشــأن االجتامعــات العامــة 

الــذي ال يشــرتط الحصــول عــىل أي أذونــات أو تراخيــص يف حــال تنظيــم االجتــامع يف مــكان مغلــق.

املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التجمع السلمي  3

املساءلة واملحاسبة اإلدارية  3.1

قامــت الهيئــة مبخاطبــة الجهــات الرســمية »وزارة الداخليــة، واألجهــزة األمنيــة املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، للوقــوف 

ــة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق األفــراد الذيــن قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف  عــىل آليــات املســاءلة واملحاســبة اإلداري

التجمــع الســلمي.

ــارصه  ــن عن ــاز مل يُخضــع أحــدا م ــه أن الجه ــة، جــاء في ــة الغربي ــة يف الضف ــرات العام ــاز املخاب ــل جه ــن ِقب ــة رداً م ــت الهيئ وتلق

إلجــراءات املســاءلة اإلداريــة. كــام تلقــت الهيئــة رداً عامــاً مــن جهــاز األمــن الوقــايئ خــال مــن أي معلومــة توضــح إذا مــا كان الجهــاز 

قــد أخضــع أيَّــاً مــن أفــراده إىل إجــراءات املحاســبة واملســاءلة اإلداريــة عــىل انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي، أو غــريه مــن الحقــوق.

ــن وزارة  ــواء م ــلمي؛ س ــع الس ــق يف التجم ــاك الح ــن انته ــة ع ــبة اإلداري ــاءلة واملحاس ــن املس ــرى ع ــة أي ردود أخ ــقَّ الهيئ ومل تتل

الداخليــة، أو مــن جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربيــة، كــام أنهــا مل تتلــقَّ ردوداً مــن جهــاز الرشطــة العامــة، أو غريهــا مــن األجهــزة األمنيــة 

يف قطــاع غــزة.
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جھاز الشرطة وحفظ 
النظام

جھاز األمن الداخلي ةجھاز الشرطة العسكری

الشكاوى حسب جھات االنتھاك
قطاع غزة

 في ال´فة الغ]™8ة وقOاع غúة ل[oاوå ح.ô جهات االن6هاك )20رس" ب8اني رق" (

 

 

 ال.8اسات والz6اب8] واإلج]اءات ال&r`6ّة ل3&اqة الç3 في الi6ّ&ع ال.ل&ي 

 Üqaت Xس+اسات، ول Hب#ضع أ Xتق Xة ذات العالقة ل+Jأن ال'هات ال1س g+6ة، تà+ا,عات الهaخالل م gم

ا وفي ق?اع غEة، م ،&ی&ة ل>Jا[ة ال>â في الJ'aع ال*لJي، مع اإلشارة إلى أنهأو إج1اءات ج ،أH ت&اب+1

زال; ال'هات الaqJ`ة تف1ض ق+#دًا على عق& االجJaاعات العامة في األماكg الJغلقة، وت$ª1a ح`#ل 

ال'هة الJû:Jة على إذن م*â6، وه:اك أوام1 شف#Tة ألص>اب ال`االت ,ع&م ح'E أH قاعة دون ح`#ل 

) ,$أن االجJaاعات العامة الHÜ ال 12لJû:َJُة على ت1خ+§ م*â6، خالفًا ألحiام القان#ن رقX (ال'هة ا

.âان مغلiاع في مJaاالج X+û:أذونات أو ت1اخ+§ في حال ت Hال>`#ل على أ ª1a$] 

 ل&.اءلة وال&3اسñة عN ان6هاكات الç3 في الi6&ع ال.ل&يا 

 ال&.اءلة وال&3اسñة اإلدار\ة 

,qJا6Pة ال'هات ال1سJ+ة "وزارة ال&اخل+ة، واألجهEة األم:+ة الaqJلفة في الwفة الغñ1+ة وق?اع قام; اله+àة 

 gیÜاألف1اد ال â<, ه ال'هاتÜي قام; بها هaة الTاس6ة اإلدار<Jاءلة وال*Jة"، لل#ق#ف على آل+ات الEغ

 قام#ا ,ارت�اب انaهاكات لل>â في الJ'aع ال*لJي.

هاز الqJاب1ات العامة في الwفة الغñ1+ة، جاء ف+ه أن ال'هاز لwq]ُ Xع أح&ا وتلق; اله+àة ردًا مg ِق6ل ج

اإلدارTة. J9ا تلق; اله+àة ردًا عامًا مg جهاز األمg ال#قائي خال مg أH  الJ*اءلة مg ع:اص1ه إلج1اءات

1 1 1

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2

جھاز الشرطة جھاز االمن الوقائي وزارة الداخلیة

الشكاوى حسب جھات االنتھاكا
الضفة الغربیة
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إن ضعــف تجــاوب األجهــزة األمنيــة مــع مراســالت الهيئــة املتعلقــة بإجــراءات املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة بحــق انتهــاكات أفرادهــا 

للحــق يف التجمــع الســلمي قــد يكــون مــؤرشاً عــىل اعتبــار أن إجــراءات املحاســبة اإلداريــة الداخليــة شــأن خــاص بهــذه األجهــزة يتمتــع 

بالصفــة »األمنيــة أو الرسيــة«، أو قــد يكــون مــؤرشاً عــىل التقصــري يف اتّخــاذ إجــراءات إداريــة تحــد مــن هــذه االنتهــاكات، وترفــع مــن 

مســتوى املســاءلة واملحاســبة اإلداريــة داخــل املؤسســة األمنيــة، مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن عــدد حــاالت االنتهــاكات للحــق يف التجمــع 

الســلمي، ولباقــي الحقــوق املدنيــة والسياســية.

املساءلة واملحاسبة الجنائية  3.2

خاطبــت الهيئــة جهــات املســاءلة الجنائيــة ألفــراد األمــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لتزويدهــا باملعلومــات والبيانــات 

املتعلقــة بعــدد أفــراد األمــن الذيــن تــم إخضاعهــم للمســاءلة واملحاســبة الجنائيــة عــن ارتكابهــم أفعــاالً تشــكل انتهــاكاً للحــق يف التجمــع 

الســلمي، ومل تتلــقَّ الهيئــة أي إجابــة مــن طــرف هــذه الجهــات. 

التوصيات
مــن خــالل مــا تقــدم ذكــره، فــإن الهيئــة تؤكــد توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا الســنوية لوضــع حقــوق اإلنســان، وتقــدم مجموعــة 

مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة هــذا الحــق وتعزيــزه، واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:

رضورة قيــام الجهــات الترشيعيــة مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بتنظيــم الحــق يف التجمــع الســلمي  •

مبــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، وتعديــل، أو إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع الحــق يف التجمــع الســلمي الــواردة يف قانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة 

الغربيــة، وقانــون العقوبــات الســاري يف قطــاع غــزة.

رضورة التــزام األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، الــذي يقــرص  •

التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة، مــع رضورة التأكيــد عــىل حظــر قيــام منتســبي األجهــزة األمنيــة بلباســهم املــدين 

بالقيــام مبهــامت ذات طابــع عمليــايت يف فــض التجمعــات الســلمية.

ــزام األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة بأحــكام قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتامعــات العامــة، وتوقفهــا عــن  • رضورة الت

ــة.  ــن املغلق ــة يف األماك ــات العام ــم االجتامع التدخــل يف تنظي

ــق يف  • ــس الح ــة مت ــون، يف أي حادث ــق القان ــة وف ــات املختص ــي الجه ــاء، وه ــة والقض ــة العام ــل النياب ــن قب ــوري، م ــق الف التحقي

التجمــع الســلمي، يف دولــة فلســطني، ونــرش نتائــج التحقيــق عــىل املــأل، ومحاســبة مــن تثبــت إدانتــه يف االعتــداء عــىل املشــاركني يف 

التجمعــات الســلمية، أو اســتخدام القــوة املفرطــة خالفــاً للتعليــامت.
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القسم السابع: الحق في تكوين الجمعيات

1   املتغري يف اإلطار القانوين واإلجرايئ الوطني الناظم للحق يف تكوين الجمعيات

مل يتــم إصــدار مــرشوع قــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، وذلــك 

اســتجابة ملطالــب الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين.  أمــا فيــام يتعلــق باملتغــريات اإلجرائيــة والسياســاتية املتخــذة مــن قبــل وزارة 

الداخليــة يف غــزة، فقــد  أشــارت الــوزارة إىل أنهــا  بــدأت العمــل عــىل تطبيــق النظــام اإللكــرتوين املوحــد يف تســجيل وعمــل الجمعيــات، 

وهــو عبــارة عــن برنامــج محوســب، تقــوم الجمعيــة مبوجبــة بتحميــل املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بنشــاط الجمعيــات  إلكرتونيــا، 

ــة الربامــج  ــة إىل كاف ــات، باإلضاف ــاكل الرســمية للجمعي ــة بالهي ــة واالجتامعــات املتعلق ــة واملالي ــر اإلداري ــك إدخــال التقاري ويشــمل ذل

واملشــاريع التــي تقــوم الجمعيــات عــىل تنفيذهــا، بشــكل تفصيــيل وفــق خانــات مبوبــة  إلكرتونيــا. ووفقــا لرؤيــة اإلدارة العامــة للشــؤون 

العامــة واملنظــامت غــري الحكوميــة يف وزارة الداخليــة يف غــزة. يشــكِّل  هــذا النظــام تطــوراً يف تســهيل آليــات عمــل الجمعيــات القامئــة 

ــة  ــام بأعاملهــا ونشــاطاتها مبرون ــة، ومتكــني الجمعيــات مــن القي ــة الحكومي يف قطــاع غــزة، كبيئــة عمــل تهــدف إىل تجــاوز البريوقراطي
وانســيابية.66

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة، تجــاه تبنــي اإلدارة العامــة للشــؤون العامــة واملنظــامت غــري الحكوميــة يف وزارة الداخليــة يف غــزة، برامــج 

ــام  ــذا النظ ــتخدام ه ــن اس ــى م ــا تخ ــات، إال أنه ــل الجمعي ــة بعم ــمية املتعلق ــراءات الرس ــة اإلج ــي مبنظوم ــة ترتق ــة إلكرتوني وأنظم

بالتشــديد يف الرقابــة والتضييــق عــىل نشــاط الجمعيــات األهليــة، ويقلــص مســاحة الحريــة التــي كفلتهــا القوانــني الوطنيــة والدوليــة 

ــات. الناظمــة لعمــل الجمعي

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، وتلــك التــي تــم رفضهــا خــالل العــام 2019. 

ــى  ــزة حت ــاع غ ــجلة يف قط ــة مس ــة أهلي ــد )960( جمعي ــزة، يوج ــاع غ ــة يف قط ــدى وزارة الداخلي ــرة ل ــات املتوف ــاً للمعلوم ووفق

نهايــة العــام 2019، منهــا )89( جمعيــة أجنبيــة، و)22( جمعيــة فــروع مــن الضفــة الغربيــة، وقــد تــم تقديــم )38( طلــب تســجيل، تــم 

قبــول )28( طلبــاً، وال تــزال )9( طلبــات تحــت التســجيل، وتــم رفــض طلــب تســجيل واحدألســباب فنيــة تتعلــق بشــكل أســايس بعــدم 

اكتــامل وثائــق طلبــات التســجيل، وذلــك بالرغــم مــن وجــود منــوذج موحــد لتســجيل الجمعيــات يف مختلــف مديريــات وزارة الداخليــة 

يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبالرغــم مــن وجــود دليــل موحــد للمســتخدمني يف هــذا املجــال. كــام تشــري بيانــات وزارة 

الداخليــة يف غــزة إىل قيامهــا بحــل )15( جمعيــة عــىل خلفيــات مختلفــة، )5( جمعيــات حــل إداري، وجمعيتــان بنــاء عــىل طلــب مــن 

جمعياتهــا العموميــة، وجمعيتــان لعــدم العمــل نهائيــاً، و)6( جمعيــات لعــدم تقديــم تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة بشــكل دوري ومتكــرر 
منــذ ســنوات ســابقة.67

3   القيود املفروضة عى الحق يف تكوين الجمعيات

تلقــت الهيئــة )5( شــكاوى تتعلــق بانتهــاك الحــق يف تكويــن الجمعيــات، )4( منهــا تتعلــق بــرشط الســالمة األمنيــة، الــذي طــال 

الجمعيــات أثنــاء مرحلــة اســتيفاء عمليــة التســجيل، أو عــدم متكينهــا مــن فتــح، أو تفعيــل الحســابات البنكيــة، وشــكوى واحــدة تتعلــق 

بإغــالق الجمعيــة دون مراعــاة للمعايــري التــي أقرهــا قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة، والئحتــه التنفيذيــة. 

66.    مقابلة باحث الهيئة مع السيد أمين عايش، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية يف غزة، بتاريخ 2019/1/22.

67.    مقابلة باحث الهيئة مع السيد أمين عايش، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت الغري حكومية يف وزارة الداخلية يف غزة، بتاريخ 2019/1/22.
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يشــكل إخضــاع طلبــات تســجيل الجمعيــات للفحــص األمنــي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة مخالفــاً بذلــك قــرار مجلــس الــوزراء بإلغــاء 

رشط الســالمة األمنيــة، ومخالفــاً لحكــم محكمــة العــدل العليــا يف قضيــة املوظفــني العموميــني ســنة 2012، الــذي اعتــرب رشط الســالمة 

األمنيــة مخالفــاً للقانــون األســايس. 

ومــن األمثلــة عــىل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل ذلــك، شــكوى جمعيــة الوفــاء الخرييــة، التــي أبلغــت مــن قبــل بنــك فلســطني 

يف شــهر شــباط/ فربايــر 2019 بــرورة ســحب األمــوال الخاصــة بالجمعيــة يف أقــرب وقــت، وذلــك ألن حســاب الجمعيــة البنــي ســيتم 

تجميــده مــن قبــل ســلطة النقــد، لعــدم حصــول الجمعيــة عــىل شــهادة تســجيل صــادرة مــن وزارة الداخليــة يف رام هللا، رغــم أن الجمعيــة 

مرخصــة منــذ عــام 1982، وقــد قامــت بتوفيــق أوضاعهــا وفقــاً للقانــون.

ــات عــىل أعضــاء مجلــس إدارة  ــة تجــري تحري ــم  إبالغهــا، أن األجهــزة األمني ــة لقــرار تجميــد حســابها البنــي ت ومبتابعــة الجمعي

الجمعيــة، وبنــاءاً عــىل توصيتهــا ســيتم إصــدار قــرار باعتــامد أعضــاء مجلــس اإلدارة لتســهيل تفعيــل الحســاب البنــي للجمعيــة مــن 

قبــل البنــك.

يشــكل اشــرتاط البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة رضورة حصــول الجمعيــات عــىل اعتــامد مجالــس اإلدارة مــن قبــل وزارة الداخليــة 

يف رام هللا تهديــداً مبــارشاً لحــق الجمعيــات يف القيــام بأنشــطتها، وذلــك بالنظــر إىل أهميــة التمويــل الــذي تتلقــاه الجمعيــات للقيــام 

بنشــاطاتها وتحقيــق األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وهــذا يتطلــب بالــرورة متكينهــا مــن حصولهــا عــىل حســاب بنــي فاعــل، 

ــة بالشــخصية  ــات األهلي ــع الجمعي ــي تنــص عــىل متت ــات رقــم )1( لســنة 2000، والت ــون الجمعي ــامدة )7( مــن قان ــاكاً لل ويشــكل انته

ــك  ــة يف متل ــات األهلي ــات والهيئ ــون عــىل حــق الجمعي ــادة )1/9( مــن ذات القان ــص امل ــة املســتقلة. كــام وتن ــة املالي ــة والذم االعتباري

األمــوال املنقولــة وغــري املنقولــة لتحقيــق أهدافهــا، األمــر الــذي يــؤدي إىل تعطيــل وعرقلــة نشــاط الجمعيــات وحرمانهــا مــن مامرســة 

ــد ويقــّوض، دميومــة واســتمرارية عملهــا. حقوقهــا التــي أقرّتهــا القوانــني النافــذة، ويقيّ

ــة يف مجــال حقــوق  ــة العامل ــة، ومــن ضمنهــا املنظــامت األهلي ــة للــرشكات غــري الربحي ــك إخضــاع التحويــالت املالي واســتمر كذل

اإلنســان يف قطــاع غــزة، للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء، مــام يشــكل تقييــداً للحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات، وبخاصــة، 

كــون متويــل الجمعيــات - كــام أشــار إليــه املقــرر الخــاص املعنــي بأوضــاع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان - ميثــل عنــرصاً أصيــالً يف الحــق 

يف حريــة التجمــع وضــامن حريــة عمــل منظــامت املجتمــع املــدين، ومؤكــداً عــىل أن مســألة متويــل الجمعيــات، تعــد أمــراً أساســياً للتمتــع 

بالحــق يف تكويــن الجمعيــات. كــام أكــد عــىل أنــه، ويف إطــار اإلصالحــات الدميقراطيــة الجاريــة يف بلــدان عديــدة يف العــامل واملناقشــات 

ــات عــىل  ــد، حصــول الجمعي ــس تقيي ــدول أن تعمــل عــىل تيســري، ولي ــه مــن واجــب ال ــة 2030، فإن ــدة أهــداف التنمي ــة بأجن املتعلق

التمويــل، مبــا يف ذلــك التمويــل مــن مصــادر أجنبيــة، وذلــك حتــى تتمكــن مــن أن تشــارك فعليــاً يف العمليــة الدميقراطيــة، وتشــارك يف 

عمليــة التنميــة.

كــام اســتمر العمــل بقــرار وزيــر الداخليــة الســابق يف الحكومــة املقالــة يف غــزة رقــم )48( لســنة 2010، بخصــوص املوظفــني املدنيــني 

ــات  ــة والهيئ ــات الخريي ــة يف الجمعي ــات العمومي ــع املوظفــني املدنيــني »املســتنكفني« االنتســاب للجمعي ــذي مينــع جمي املســتنكفني، ال

األهليــة، أو العمــل كموظفــني فيهــا، أو أعضــاء يف مجلــس اإلدارة. ومبوجــب القــرار ال يتــم اعتــامد أي مجلــس إدارة للجمعيــات املذكــورة 

ــن  ــا. وم ــات واالنضــامم إليه ــن الجمعي ــداً للحــق يف تكوي ــام يشــكل تقيي ــه، م ــني أعضائ ــني املســتنكفني ب ــن املوظف حــال وجــود أي م

األمثلــة عــىل ذلــك، الشــكوى التــي تلقتهــا الهيئــة بخصــوص جمعيــة مركــز املــرىس للثقافــة واالبــداع، والتــي تلقــت كتابــاً مــن قبــل وزارة 

الثقافــة بتاريــخ 2019/2/3 عــىل الصفحــة االلكرتونيــة الخاصــة بالجمعيــة، يفيــد بإغــالق املركــز بســبب مخالفتــه لنظــام املراكــز الثقافيــة. 

وصــدر القــرار بنــاًء عــىل تعليــامت مــن قبــل جهــاز األمــن الداخــيل، بســبب أن رئيســة مجلــس إدارة املركــز هــي موظفــة لــدى الســلطة 

الفلســطينية، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً مبــارشاً للحــق يف حريــة تشــكيل الجمعيــات، التــي تــؤدي إىل إقصــاء فئــات بعينهــا مــن املواطنــني 

عــن مامرســة نشــاطهم يف الجمعيــات الخرييــة، اســتناداً، 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 

ــه ال يجــوز  يجــوز أن تكــون شــخصية مؤسســيها أو انتامءاتهــم ســبباً لفــرض أي قيــود، أو عراقيــل، عــىل تأسيســها. كــام تنــص عــىل أن
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أن يــؤدي تطبيــق أحــكام الالئحــة التنفيذيــة إىل تعطيــل وعرقلــة تســجيل الجمعيــات أو حرمانهــا مــن مامرســة حقوقهــا التــي أقرّتهــا 

القوانــني النافــذة.

التوصيات
رضورة توقــف وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة عــن العمــل بإجــراء فحــص الســالمة األمنيــة، املتبــع يف التعامــل مــع الجمعيــات  •

باعتبــاره إجــراءاً متييزيــاً، ميثــل 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، بالتقيّــد 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، والــواردة 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 تُْخِضــُع 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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القسم الثامن: الحق في تقلد الوظائف العامة

املتغري يف اإلطار القانوين واإلجرايئ الناظم للحق يف تقلد الوظائف العامة  1

صــدر بتاريــخ 2019/1/2 القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2019، بتعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديالتــه، 

الــذي تضمــن تعديــل الفقــرة األوىل مــن نــص املــادة )87( مــن قانــون الخدمــة املدنيــة، املتعلقــة باإلجــازة بــدون راتــب التــي يطلبهــا 

املوظــف ملرافقــة زوجــه يف الســفر، والتــي حددهــا التعديــل، بــأال تتجــاوز مــدة أربــع ســنوات فيــام كانــت قبــل التعديــل غــري محــددة 

املــدة. تنظــر الهيئــة إىل تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة الســابق، بإيجابيــة، وتعتــرب أن توجــه اإلدارة العامــة يف فلســطني نحــو مزيــد مــن 

الضبــط، واالســتغالل األمثــل لطاقــات املوظفــني، خطــوة رضوريــة باتجــاه تطويــر وتحســني مخرجــات الوظيفــة العموميــة، وتــرى بــرورة  

أن ترتافــق تلــك الخطــوات بإلغــاء اســتثناء الفئــات العليــا مــن إجــراءات التعيــني واملســابقة  واإلعــالن، وتعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة، 

ــون األســايس  ــدأ املســاواة املكفــول يف القان ــاره أحــد العيــوب التــي مازالــت قامئــة، وتشــكل مخالفــة ملب ــك، باعتب مبــا يتناســب مــع ذل

وااللتزامــات القانونيــة املرتتبــة عــىل انضــامم فســطني للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. 

أمــا فيــام يتعلــق باملتغــريات اإلجرائيــة والسياســاتية، اســتمر ديــوان املوظفــني العــام يف التطويــر الشــمويل ألداء املــوارد البرشيــة  يف 

قطــاع الخدمــة املدنيــة، مــن خــالل إعــداد واعتــامد جــداول التشــكيالت الوظيفيــة الــذي يعتــرب مدخــاًل هامــاً نحــو التخطيــط الوظيفــي 

ــات  ــع الفئ ــه، وإعــداد بطاقــات الوصــف الوظيفــي لجمي ــة وتحليــل للواقــع واحتياجات ــري الشــفافية واملهني الشــامل املرتكــز عــىل معاي

الوظيفيــة، وإعــداد نظــام األرشــفة اإللكرتونيــة ونظــام مــوارد وأمتتــة العديــد مــن اإلجــراءات واألنظمــة، وتطويــر بنــك األســئلة المتحانــات 

التوظيــف، واالمتحــان اإللكــرتوين، وتطويــر منــاذج تقييــم األداء واألدلــة اإلجرائيــة الخاصــة بهــا، وتطويــر عمــل املراقــب اإلداري مــن خــالل 

الرقابــة اإلداريــة الذكيــة، تطويــر إجــراءات وأســس التعيــني واللجــان املرشفــة عــىل هــذه العمليــة، وتطويــر معايــري بنــاء واعتــامد الهيــاكل 

التنظيميــة.68 تنظــر الهيئــة بإيجابيــة تجــاه الجهــود التــي يبذلهــا ديــوان املوظفــني العــام يف االرتقــاء بالتنظيــم اإلداري واملــايل املتعلــق 

بالوظيفــة العموميــة، مــن خــالل تبنيهــا لسياســات تواكــب التطــور التكنولوجــي، ومبــا يتناســب مــع التوظيــف األمثــل لإلمكانــات املتاحــة، 

ــة  ــة اإلجــراءات الرســمية املتعلق ــي مبنظوم ــة ترتق ــة إلكرتوني ــج وأنظم ــداد برام ــي الشــامل، وإع ــط الوظيف ــا التخطي ــك باعتامده وذل

بقطــاع الخدمــة املدنيــة، مبــا ينســجم مــع إرســاء مقومــات الحكــم الرشــيد.

انتهاكات الحق يف تقلد الوظائف العامة

1.1  استمرار وقف وخصم رواتب املوظفن العمومين »املستنكفن« يف قطاع غزة

 رصــدت الهيئــة وقــف رصف وزارة املاليــة رواتــب )3343( موظفــاً عموميــاً يف قطــاع غــزة )1719 موظفــاَ مدنيــاً، و1624 موظفــاً 

ــان  عســكرياً(، ووقــف )1700( مــن املخصصــات الشــهرية ألرس شــهداء وجرحــى وأرسى مــن قطــاع غــزة، عــن شــهر 2019/1، دون بي

األســباب واملــربرات الداعيــة لهــذا اإلجــراء، ودون اتخــاذ املقتضيــات القانونيــة التــي يتطلبهــا قانــون الخدمــة املدنيــة والقوانــني األخــرى 

ــة للفئــات التــي طالهــا هــذا اإلجــراء.  ذات العالقــة، والتــي توضــح اآلليــات واإلجــراءات املتطلبــة لوقــف الرواتــب واملخصصــات املالي

وطالبــت الهيئــة بتاريــخ 2019/2/12، الحكومــة الفلســطينية بــرورة إعــادة رصف رواتــب املوظفــني واملخصصــات املاليــة املقتطعــة، 

إعــامالً لســيادة القانــون، وانســجاماً مــع التزاماتهــا مبوجــب املعايــري القانونيــة الدوليــة والوطنيــة املتعلقــة بالوظيفــة العموميــة، والحاميــة 
االجتامعيــة للفئــات املكفولــة بالقانــون.69

كــام اســتمر تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 2017/4/4، القــايض بحســم خصومــات يف رواتــب املوظفــني العموميــني 

يف قطــاع غــزة، بنســبة تــرتاوح مــا بــني )30%( إىل )50%(، ووفــق مــا رصدتــه الهيئــة، فــإن هــذه 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 مبوجبــه.70

68.   رد ديوان املوظفني العام عىل مخاطبة الهيئة، التي تطلب من خاللها تزويدها مبعلومات وبيانات لرصدها يف التقرير السنوي الخامس والعرشين.

69.    أنظر بيان صادر عن الهيئة بتاريخ 2019/2/12.

70.    أنظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الرابع والعرشون.
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ــم عــىل تطبيــق قــرار الخصومــات املذكــور، وعــدم رصف رواتــب املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة  إن االنتهــاك املســتمر القائ

بشــكل منتظــم ودوري، ينطــوي عــىل متييــز واضــح بــني املوظفــني العموميــني يف قطــاع غــزة واملوظفــني العموميــني يف الضفــة الغربيــة، 

ــار  ــك اآلث ــاوز تل ــم، وتتج ــون وعائالته ــا املوظف ــع به ــي يجــب أن يتمت ــوق اإلنســان الت ــة حق ــدين منظوم ــىل ت ــه ع ــة إىل انعكاس إضاف

ــة. ــة واقتصادي والتبعــات لتصــل إىل قطاعــات واســعة اجتامعي

1.2  وقف رواتب األرسى واملحررين يف قطاع غزة

رصــدت الهيئــة قيــام وزارة املاليــة يف بدايــة كانــون الثاين/ينايــر 2019، بوقــف رواتــب األرسى واملحرريــن يف قطــاع غــزة، والبالــغ 

عددهــم )420( أســرياً، وأســرياً محــرراً، )400 أســري محــرر، و20 أســرياً يف ســجون االحتــالل(، وذلــك اســتمراراً لإلجــراءات التــي قامــت بهــا 

الــوزارة، منــذ  أيار/مايــو 2018، بخصــم )50%( مــن رواتــب األرسى واملحرريــن يف قطــاع غــزة.71 

1.3  انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف

تلقــت الهيئــة )14( شــكوى حــول انتهــاك مبــدأ التنافــس النزيــه يف التوظيــف، )13( منهــا يف الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة يف 

قطــاع غــزة، يدعــي فيهــا املشــتكون 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 الواســطة واملحســوبية، والتــي تعــد يف مجملهــا مخالفــة للقانــون األســايس الفلســطيني، وقانــون 

ــف  ــام 2018، حــول الحصــول عــىل وظائ ــة )9( شــكاوى خــالل الع ــام تلقــت الهيئ ــة، في ــة العمومي ــق بالوظيف ــة املتعل ــة املدني الخدم

الخدمــة العامــة، جميعهــا يف الضفــة الغربيــة. يــؤرش ارتفــاع عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل عــام 2019، إىل زيــادة عــدم ثقــة 

املواطنــني بتفعيــل اإلجــراءات الرســمية املتعلقــة بالرقابــة عــىل أوضــاع الوظيفــة العموميــة. إال أن اســتمرار ذلــك النمــط مــن االنتهــاكات 

يــؤرش إىل ضعــف األداء الحكومــي يف ضبــط الرقابــة عــىل املعايــري والــرشوط القانونيــة يف التعيــني يف الوظائــف العامــة. وتلقــي الهيئــة 

ــد إجــراءات  لشــكوى واحــدة حــول الحصــول عــىل وظائــف الخدمــة العامــة يف قطــاع غــزة، يعــود بشــكل أســايس إىل اســتمرار تجمي

تعيــني موظفــني جــدد يف القطــاع ، واســتمرار تجميــد عمــل اللجنــة اإلداريــة القانونيــة الخاصــة بتســوية أوضــاع موظفــي حكومــة غــزة 
الســابقة.72

1.4  وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية

تلقــت الهيئــة )115( شــكوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة(، منهــا )60( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، 

و)55( شــكوى يف قطــاع غــزة. وتركــز أكــرب عــدد مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل وزارة املاليــة، فيــام يتعلــق بالحقــوق املاليــة 

للموظفــني ومســتحقات التقاعــد، مــام قــد يشــري إىل عــدم اســتجابة وزارة املاليــة للمطالــب واالســتحقاقات املاليــة للموظفــني، الناتجــة 

عــن عــدم وجــود آليــة تواصــل واضحــة يســتطيع مــن خاللهــا املوظــف التواصــل مــع الــوزارة، وتََفــرُّد وزارة املاليــة بالصالحيــات التــي 

متــس حقــوق املوظفــني املاليــة.

وتســجل الهيئــة انخفــاض مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات اإلداريــة )ترقيــة، تقاعــد، حقــوق ماليــة( يف العــام 2019، مقارنــة 

بالشــكاوى التــي تلقتهــا يف العــام 2018 والتــي وصلــت )168( شــكوى تتعلــق بهــذا االنتهــاك، )142( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، 

و)26( شــكوى يف قطــاع غــزة. وهــذا بــدوره يعــد تراجعــاً يف هــذا االنتهــاك بالنســبة للضفــة الغربيــة عــن العــام املــايض الــذي الحظــت 

فيــه الهيئــة تفعيــل إجــراءات ديــوان املوظفــني يف متابعــة الشــكاوى واإلجــراءات القانونيــة يف هــذا الصــدد. أمــا فيــام يتعلــق بارتفــاع 

ــا اإلدارة  ــي أبدته ــادة الت ــود الج ــؤرش إىل الجه ــه ي ــابق، فإن ــام الس ــة بالع ــزة مقارن ــاع غ ــة يف قط ــا الهيئ ــي تلقته ــكاوى الت ــدد الش ع

الحكوميــة يف التعاطــي بجديــة مــع شــكاوى املوظفــني العمومــني، ومحاولــة إيجــاد حلــول بشــأنها.

71.   املرجع السابق.

72.   أنظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الرابع والعرشين )مرجع سابق(.
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عدم االلتزام باملعايري القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية  1.5

تلقــت الهيئــة )17( شــكوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة )الفصــل التعســفي(، ودون االلتــزام باملعايــري القانونيــة لتوقيــف، 

أو فصــل، أو عــزل املوظــف العــام، )16( شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة، وشــكوى واحــدة يف قطــاع غــزة.

وتســجل الهيئــة ارتفاعــاً يف عــدد شــكاوى الفصــل التعســفي مقارنــة بالشــكاوى التــي تلقتهــا العــام الســابق، والتــي بلغــت )16( 

ــد مــن األشــكال  ــورت يف العدي ــي تبل ــرية الســابقة، الت شــكوى لهــذا االنتهــاك. واســتمرت أمنــاط الشــكاوى لهــذا االنتهــاك، بنفــس الوت

)الســالمة األمنيــة، حريــة الــرأي والتعبــري، أســباب إداريــة أخــرى(. ويشــري هــذا األمــر إىل اســتمرار اإلدارة العامــة الحكوميــة بعــدم تبنــي 

املعايــري القانونيــة الواجــب اتباعهــا، بتوقيــف، أو فصــل، أو عــزل املوظفــني العمومــني.

وتؤكــد الهيئــة أن تلقيهــا لشــكوى واحــدة يف قطــاع غــزة، تتعلــق بالفصــل التعســفي، ال يشــري إىل حجــم هــذا االنتهــاك، بســبب 

اســتمرار عــدم اســتجابة أصحــاب الواجــب لشــكاوى وتظلــامت املوظفــني يف القطــاع.

السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة  2

2.1   تشـكيل لجنـة حكوميـة لتحديـث بيانـات املوظفـن باملحافظـات الجنوبيـة التابعن ملجلس الـوزراء يف 

الغربية الضفـة 

 قــام مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2019/9/23، بتشــكيل لجنــة حكوميــة لتحديــث بيانــات املوظفــني باملحافظــات الجنوبيــة التابعــني 

ملجلــس الــوزراء يف الضفــة الغربيــة، برئاســة وكيــل وزارة املاليــة، وعضويــة وزارة الداخليــة، وديــوان املوظفــني العــام، والتــي تهــدف إىل 

دراســة ملــف املوظفــني العموميــني يف املحافظــات الجنوبيــة، ومراجعــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة، وتقديــم توصياتهــا ملجلــس 

الــوزراء لتصويــب أوضــاع املوظفــني العمومــني يف قطــاع غــزة. فيــام رصــدت الهيئــة بتاريــخ 2019/10/7، اســتدعاء جهــاز األمــن الداخــيل 

يف قطــاع غــزة أعضــاء لجنــة تحديــث البيانــات الحكوميــة، حيــث تــم احتجازهــم لســاعات قبــل االفــراج عنهــم، والطلــب منهــم التوقــف 

عــن تحديــث بيانــات املوظفــني، وعــدم اســتكامل العمــل بتلــك اللجنــة. ووفقــاً للناطــق باســم وزارة الداخليــة يف غــزة، فــإّن االســتدعاء 

والتحقيــق مــع أعضــاء اللجنــة كان بســبب قيامهــا  بجمــع معلومــات وبيانــات تتجــاوز مــا يتعلــق باملوظفــني، وأنــه تــم أخــذ إفاداتهــم، 

وإخــالء ســبيلهم. 

وقــد أدانــت الهيئــة اعتقــال أعضــاء لجنــة تحديــث البيانــات التعســفي، وأكــدت أن منــع وزارة الداخليــة يف غــزة ألعضــاء لجنــة 

تحديــث البيانــات يشــكل انتهــاكاً لحــق املوظفــني العموميــني يف القيــام بدورهــم وفقــا للقانــون. وتــرى أّن تلــك اإلجــراءات مــن شــأنها 

أن تعيــق أي تقــدم بشــأن مراجعــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة بحــق املوظفــني العمومــني يف قطــاع غــزة، والــذي ســينعكس 

ــات واســعة تتجــاوز  ــة لقطاع ــة واالجتامعي ــردى األوضــاع االقتصادي ــن ت ــد م ــة، ويزي ــة العمومي ــف الوظيف ــد مل ــرورة عــىل تعقي بال

املوظفــني العمومــني وعائالتهــم. كــام تؤكــد الهيئــة عــىل رضورة اســتئناف عمــل اللجنــة الخاصــة بتحديــث بيانــات املوظفــني عــىل الفــور، 

وقيامهــا مبراجعــة اإلجــراءات التــي اتخــذت بحــق املوظفــني يف قطــاع غــزة، وتقديــم توصياتهــا التــي مــن شــأنها معالجــة اآلثــار والنتائــج 

التــي نجمــت عنهــا.

فيام استمر تجميد أعامل ومخرجات اللجنة اإلدارية القانونية الخاصة بتصويب أوضاع موظفي حكومة غزة.73

إن ملــف الوظيفــة العموميــة يف قطــاع غــزة، شــكَّل، ومــا يــزال، 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 االنقســام، وفاقــم مــن تدهــور قطــاع الخدمــات الحيويــة األساســية يف القطــاع.   

73.   أنظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الرابع والعرشين )مرجع سابق(.
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املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة  3

بنــاءاً عــىل مراســلة الهيئــة لديــوان املوظفــني العــام حــول عــدد وطبيعــة إجــراءات املســاءلة واملحاســبة، املتمثلــة يف عــدد التظلــامت 

والشــكاوى التــي قــام بهــا، أفــاد الديــوان أنــه تلقــى )79( شــكوى، تلقتهــا وحــدة الشــكاوى مــن كافــة الجهــات، وتــم التعامــل معهــا، 

ــن  ــني، م ــة إجــراءات التعي ــك الشــكاوى لتشــمل مراجع ــد تنوعــت تل ــبة،74 وق ــة املناس ــة واإلداري ــق األصــول القانوني ــا وف ــرد عليه وال

خــالل االعــرتاض عــىل رشوط ومعايــري املســابقات التــي عقدهــا ديــوان املوظفــني، شــكاوى تتعلــق بالرتقيــة والنقــل واالنتــداب، املطالبــة 

مبســتحقات ماليــة، فيــام مل يتضمــن الــرد املرفــق أي بيانــات حــول لجــان التحقيــق التــي قــام بهــا الديــوان خــالل عــام 2019، ونتائــج 

املتابعــات بشــأنها.

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة الســتجابة ديــوان املوظفــني العــام، ورده عــىل مخاطبــة الهيئــة بشــأن الحصــول عــىل معلومــات وبيانــات 

تتعلــق باملســاءلة واملحاســبة، وذلــك عــىل خــالف الســنوات الســابقة، مــام يعــزز مــن إجــراءات الشــفافية ونــرش املعلومــات والبيانــات 

الخاصــة بــه، إال أنهــا مل تشــمل كافــة استفســارات الهيئــة يف هــذا الشــأن.

التوصيات
ــري أو  ــة تداب ــي اســتمرت دون اتخــاذ أي ــام الســابق، والت ــواردة يف تقريرهــا الســنوي للع ــا الســابقة ال ــة عــىل توصياته ــد الهيئ تؤك

ــا، وهــي كااليت: ــا أو الحــد منه إجــراءات ملعالجته

ــة، القامئــة عــىل  • ــوان املوظفــني إجــراءات التعيــني والرتقي ــزام دي ــة، والنــص رصاحــة عــىل الت رضورة تعديــل قانــون الخدمــة املدني

أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز، بحيــث تشــمل كافــة فئــات املوظفــني، مبــا فيهــم موظفــو الفئــات العليــا.

رضورة التــزام ديــوان املوظفــني العــام، بعــدم تجــاوز املعايــري القانونيــة واإلداريــة فيــام يتعلــق بإجــراءات الحصــول عــىل الوظائــف  •

العامــة والرتقيــة والتقييــم، والفصــل أو الطــرد مــن الوظيفــة العموميــة.

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، الصحــة( املكفولــة بالقانــون، 

ومراعــاة االلتزامــات املرتتبــة عــىل انضــامم دولــة فلســطني للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

رضورة توقــف مجلــس الــوزراء عــن اســتخدام صالحياتــه يف املســاس مبنظومــة الحقــوق والحريــات املكفولــة للموظفــني العموميــني،  •

وااللتــزام باملعايــري القانونيــة يف إقــرار السياســات الحكوميــة املتعلقــة برواتــب املوظفــني العموميــني واألرسى واملحرريــن يف قطــاع 

غــزة، التــي يجــب أن تخضــع ملعايــري املســاواة وعــدم التمييــز.

رضورة قيــام مجلــس الــوزراء باســتئناف عمــل اللجنــة الخاصــة بتحديــث بيانــات املوظفــني، واتخــاذ تدابــري عاجلــة مــن الحكومــة يف  •

غــزة لتســهيل إمتــام اللجنــة للمهــام املناطــة بهــا.

رضورة تفعيــل اللجنــة اإلداريــة القانونيــة املكلفــة مــن قبــل حكومــة الوفــاق الســابقة، لتصويــب املراكــز القانونيــة ألوضــاع موظفــي  •

حكومــة غــزة، مبــا يضمــن كفالــة حقوقهــم عــىل أســس قانونيــة.

74.   رد ديوان املوظفني العام عىل مخاطبة الهيئة، )مرجع سابق(.
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القسم التاسع: حماية المدفعين عن حقوق اإلنسان
ــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان؛ املدافــع عــن حقــوق اإلنســان بأنــه »كل شــخص يدعــو ويســعى مبفــرده  يّعــرف إعــالن حامي

وباالشــرتاك مــع غــريه، إىل حاميــة وإعــامل حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل«.75  كــام تنــاول إعــالن 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف مادتــه السادســة »حــق كل شــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــريه، يف معرفــة املعلومــات بشــأن جميــع 

حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والتامســها والحصــول عليهــا وتلقيهــا واالحتفــاظ بهــا«، ويعتــرب اإلعالميــون مــن الفئــات الهامــة يف 

مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان لنرشهــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ولدورهــم يف تكويــن وتشــكيل الــرأي العــام، وكذلــك املحامــون 

لدورهــم الكبــري يف الدفــاع عــن حقــوق موكليهــم. 

االنتهاكات بحق املدافعن عن حقوق اإلنسان  1

تعــرض عــدد مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ألشــكال متعــددة مــن االنتهــاكات يف قطــاع غــزة كان أبرزهــا: االعتــداء الجســدي، 

االســتدعاء واالحتجــاز التعســفي، والتحقيــق مــع بعضهــم عــىل خلفيــة عملهــم يف مؤسســة حقــوق اإلنســان أو/ وكتاباتهــم عــىل الفيــس 

بــوك، التوقيــف عــن العمــل عــىل خلفيــة النشــاط النقــايب ومامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي للدفــاع عــن حقــوق املوظفــني العموميــني 

يف القطــاع.

1.1  االعتداء الجسدي عى مدافعن عن حقوق اإلنسان 

ــة املســتقلة لحقــوق  ــل رسحــان وبكــر تركــامين (  مــن الهيئ ــداء الجســدي عــىل ) جمي ــخ 2019/3/14 االعت ــة بتاري رصــدت الهيئ

اإلنســان اثنــاء تواجدهــام يف منــزل الصحــايف )أ. ا( مبدينــة ديــر البلــح، وقيامهــام بعملهــام يف تغطيــة األحــداث املرتبطــة بحــراك )بدنــا 

نعيــش(، حيــث تــم إنزالهــام إىل الشــارع واالعتــداء عليهــام بالــرب بالعــيص واللكــامت مــن قبــل عــرشات مــن رجــال  األمــن، رغــم 

علمهــم بأنهــام يعمــالن يف الهيئــة، وقــد تــم نقلهــام إىل املستشــفى وجــرت محــاوالت العتقالهــام أثنــاء تلقيهــام العــالج. وعــىل خلفيــة 

الحادثــة تقدمــت الهيئــة ببــالغ للنائــب العــام يف غــزة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لفتــح تحقيــق شــامل وجــدي وفــوري يف هــذه 
الحادثــة، وتقديــم كل مــن يثبــت مســؤوليته ومشــاركته فيهــا إىل القضــاء.76

1.2  احتجاز تعسفي واستدعاء ملدافعن عن حقوق اإلنسان 

رصــدت الهيئــة بتاريــخ 2019/3/16 احتجــاز الرشطــة يف غــزة ألربعــة مدافعــني عــن حقوق اإلنســان وهــم: املحامــي )س.م( والباحث 

امليــداين )خ.ا( مــن مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان، والباحثــة امليدانيــة )ص. ط( مــن املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان، والباحــث 

امليــداين )ف. غ( مــن مؤسســة الضمــري، وذلــك أثنــاء جولــة ميدانيــة لهــم رشق حــي الشــجاعية، رشقــي مدينــة غــزة، ثــم حولتهــم إىل 

ــخ 2019/3/18 تعرضــت مستشــارة  ــم بعــد حــوايل ســاعتني مــن وقــت احتجازهــم. وبتاري ــرج عنه مركــز رشطــة حــي الشــجاعية، وأف

البحــوث يف منظمــة العفــو الدوليــة )هـــ. أ( لالســتدعاء مــن قبــل املخابــرات يف غــزة - شــؤون األجانــب، وتــم التحقيــق معهــا واحتجازهــا 

بشــكل تعســفي ملــدة 3 ســاعات عــىل خلفيــة عملهــا باملنظمــة، وكتاباتهــا عــىل الفيــس بــوك. 

1.3  التوقيف عن العمل واإلحالة للتحقيق ملدافعن عن حقوق اإلنسان 

ــني )م. م(،  ــيل، واملواطن ــن الداخ ــاز األم ــل جه ــن قب ــل م ــن العم ــب )إ. أ( ع ــف الطبي ــخ 2019/5/19 توقي ــة بتاري ــدت الهيئ رص

عســكري برتبــة مــالزم أول، واملواطــن )ن. أ( عســكري يف الخدمــات الطبيــة العســكرية، وذلــك بشــكل شــفوي مــن خــالل مكتــب اللــواء 

.http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html ،75.   إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان

76.   أصــدرت الهيئــة بتاريــخ 2019/3/16 بيانــاً تدين فيــه الحادثــة  باعتبارهــا اســتهدافا غــري مســبوق لعاملــني يف الهيئــة، ورســالة خطــرية موجهــة إىل مؤسســات املجتمــع املــدين والنشــطاء 

واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان بــأن ال حصانــة ألحــد، وطالبــت الجهــات املســؤولة يف قطــاع غــزة، فتــح تحقيــق رســمي وجــدي ومســتقل يف حادثــة االعتــداء عــىل طواقم الهيئــة، 

وتقديــم مــن اعتــدى عليهــم للمحاكمة.   
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ــني والتجمــع الســلمي  ــاع عــن حقــوق املوظفــني العمومي ــة نشــاطهم النقــايب للدف ــق عــىل خلفي ــم وإحالتهــم للتحقي ــو نعي ــق أب توفي

بتاريــخ 2019/5/14 احتجاجــاً عــىل تأخــر رصف رواتــب املوظفــني العموميــني يف غــزة، واملطالبــة برصفهــا بشــكل عاجــل، وشــارك فيــه 

العــرشات منهــم. 

التوصيات
رضورة قيــام النيابــة العامــة يف قطــاع غــزة بإجــراء التحقيــق الــالزم يف الحــاالت التــي تعــرض فيهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان  •

لالعتــداء، أو االحتجــاز التعســفي، واالســتدعاء مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، ومالحقــة مرتكبيهــا.

رضورة قيــام الجهــات املســؤولة يف قطــاع غــزة بوقــف تدخــل األجهــزة األمنيــة يف توقيــف موظفــني عســكريني عــن العمــل، واإلحالــة  •

للتحقيــق ملدافعــني عــىل خلفيــة نشــاطهم النقــايب ومامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي للدفــاع عــن حقــوق املوظفــني العموميــني ومالحقــة مرتكبيهــا.
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الفصل الثالث
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 





الفصل الثالث
المتغير في حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

القسم األول: الحق في العمل

املتغري يف اإلطار القانوين للحق يف العمل  1

ــرب صــدور هــذا  ــة يف املنشــآت، ويعت ــم )3( لســنة 2019 بشــأن لجــان ومــرشيف الســالمة والصحــة املهني ــون رق ــرار بقان صــدر الق

القــرار تطــوراً إيجابيــاً يف ســبيل االرتقــاء مبنظومــة الحاميــة ألســباب الســالمة والصحــة املهنيــة. لقــد هــدف القــرار إىل تعزيــز الرقابــة 

الداخليــة يف املنشــآت ومواقــع العمــل، لتوفــري بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة، وتوفــري اشــرتاطات الســالمة والصحــة املهنيــة مــن خــالل الحــد 

مــن حــوادث وإصابــات العمــل وأمــراض املهنــة، وذلــك مــن خــالل تعيــني مــرشف خــاص داخــل كل منشــأة مــن خــالل صاحــب العمــل، 

ويتــم اعتــامده مــن وزارة العمــل يف املنشــآت التــي يبلــغ عــدد عاملهــا )20( عامــالً فأكــر. ويتمتــع مفتشــو العمــل املعتمــدون مــن وزارة 

العمــل بصالحيــات الضابطــة القضائيــة. وألــزم القــرار صاحــب العمــل بــأن يشــكل لجنــة للســالمة والصحــة املهنيــة يف املنشــأة وفروعهــا 

التــي توظــف أكــر مــن )40( عامــالً حيــث تتــوىل هــذه اللجنــة تعزيــز التعــاون بــني العــامل وصاحــب العمــل لرفــع مســتوى الســالمة 

والصحــة املهنيــة يف املنشــأة، وتعزيــز عمــل املــرشف وتســهيلها، ووضــع السياســات والخطــط الخاصــة بالســالمة والصحــة املهنيــة، وتأمــني 

بيئــة العمــل باملنشــأة ومعاينتهــا. وقــد رفــع القــرار مــن العقوبــات املقــررة عــىل مخالفــي معايــري الصحــة والســالمة املهنيــة.

 يدعــم هــذا القــرار بقانــون، ويعــزز، إجــراءات الســالمة والصحــة املهنيــة يف املنشــآت، مــع رضورة االلتــزام الفــوري بتطبيقــه، يف ذات 
الوقــت الــذي يتوجــب فيــه إقــرار قانــون خــاص ينظــم معايــري الســالمة والصحــة املهنيــة داخــل بيئــة العمــل.77

انتهاكات الحق يف العمل  2

ــة الخاصــة بالعهــد  ــادئ التوجيهي ــري التــي اعتمدتهــا املب ــة انتهــاكات الحــق يف العمــل، مــن خــالل املــؤرشات واملعاي تابعــت الهيئ

الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، والتــي توضــح الحــدود الواجــب مراعاتهــا مــن الــدول األطــراف يف العهــد املذكــور 

مــن أجــل إعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل. 

2.1  زيادة ارتفاع معدل البطالة بن املشاركن يف القوى العاملة78 

ــر(  ــنة فأك ــل )15 س ــن العم ــني ع ــدد العاطل ــغ ع ــد بل ــة، فق ــوى العامل ــاركني يف الق ــني املش ــة ب ــدالت البطال ــاع مع ــتمر ارتف اس

)343,800( شــخص، بواقــع )215,100( شــخص يف قطــاع غــزة و)128,700( شــخص يف الضفــة الغربيــة، فيــام بلــغ عــدد العاطلــني عــن 

العمــل يف العــام 2018 قرابــة )442,800( شــخص ، بواقــع )295,700( شــخص يف القطــاع مقابــل )147,100( يف الضفــة. ويتضــح التفــاوت 

الكبــري بــني معــدالت البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ املعــدل 45٪ يف قطــاع غــزة مقارنــة بـــ )15٪( يف الضفــة 

الغربيــة، وانخفضــت نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة بــني الضفــة العربيــة وقطــاع غــزة، مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث بلغــت النســبة 

يف القطــاع 54.9%، مقابــل )17,3%(  يف الضفــة ، بنســبة انخفــاض بلغــت )%9,9(.

نالحــظ اســتمرار ارتفــاع معــدالت البطالــة وتحديــدا يف قطــاع غــزة، عــىل الرغــم مــن انخفــاض نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة 

للمزيد أنظر تقرير أعدته الهيئة بعنوان منشآت املوت، تقرير تحلييل حول الوفيات الناتجة عن عدم اتباع معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل 2018-2014.   .77

الجهاز املركزي لإلحصاء، مسح القوى العاملة للعام 2019.   .78
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بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مقارنــة بالعــام الســابق، وذلــك ارتباطــا بزيــادة برامــج مشــاريع التشــغيل املؤقــت التــي تنفذهــا وزارة 

ــادة التدخــل الرســمي يف قطــاع غــزة، يف العمــل اســتحداث برامــج وآليــات للحــد منهــا. وتنظــر  العمــل يف القطــاع ، مــام يشــري إىل زي

ــه مل ينعكــس عــىل انخفــاض معــدالت  ــة يف قطــاع غــزة، لكن ــادة التدخــل الرســمي يف الحــد مــن معــدالت البطال ــة لزي ــة بإيجابي الهيئ

ــادة التدخــل الرســمي يف العمــل، واســتحداث مزيــد مــن الربامــج واآلليــات للحــد منهــا،  ــة بشــكل عــام، وهــو مــا يســتدعي زي البطال

والعمــل عــىل اســتدامتها.  

2.2  انخفاض معدل عاملة النساء 

ارتفعــت فجــوة املشــاركة يف القــوى العاملــة بــني الذكــور واإلنــاث، حيــث بلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة )%19( 

ــة عــىل مســتوى الجنــس بنســبة  ــة، بينــام انخفضــت نســب التفــاوت يف معــدل البطال يف قطــاع غــزة مقابــل )17%( يف الضفــة الغربي

ــاث  ــي بلغــت )54%( لإلن ــل )21٪( للذكــور، عــن العــام الســابق 2018، والت ــاث )41%( مقاب ــة لإلن ــغ معــدل البطال ــث بل )13%(، حي

مقابــل )25,5%( للذكــور.

إن انخفــاض نســب التفــاوت يف معــدل البطالــة عــىل مســتوى الجنــس، يعتــرب مــؤرشاً ميكــن البنــاء عليــه وتعزيــزه مــن خــالل زيــادة 

االهتــامم الرســمي مبــؤرشات عاملــة النســاء، وإن كان ال يعتــرب مــؤرشاً قاطــَع الداللــة الســتمرار ارتفــاع فجــوة املشــاركة يف القــوى العاملــة 

بــني الذكــور  واإلنــاث.

2.3  انخفاض معدل عاملة األطفال 

اســتمر االنخفــاض االجــاميل الطفيــف ملعــدالت عاملــة األطفــال مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث بلغــت نســبة العاملــني مــن األطفــال 

)3%( مــن )ســن 10-17  ســنة( ، بواقــع )4%( يف الضفــة الغربيــة و)1%( يف قطــاع غــزة، فيــام بلغــت يف العــام الســابق نســبة )%3,1(، 

بواقــع )4,3%( يف الضفــة الغربيــة و)1,3%( يف قطــاع غــزة، بانخفــاض بلــغ )%0,1(. 

رغــم  اســتمرار انخفــاض معــدالت عاملــة  األطفــال، إال أن االنخفــاض الطفيــف الــذي طــال معــدالت عاملــة  األطفــال خــالل األعــوام 

الثالثــة الســابقة، والــذي مل يتجــاوز )0,9%( ال يــؤرش إىل االنخفــاض الفعــيل لحجــم ظاهــرة عاملــة  األطفــال، حيــث ال تتوافــر املعلومــات 

ــا  ــاب العمــل وبعــض األرس املشــغلة ألطفاله ــام أرب ــك نتيجــة لقي ــني ، وذل ــال العامل ــة حــول أوضــاع وظــروف األطف ــة الكافي التفصيلي

بإخفــاء هــؤالء األطفــال وعــدم تقديــم املعلومــات املوضوعيــة حولهــم. 

2.4  عدم مراجعة قرار الحد األدىن الوطني لألجور، وعدم االلتزام بتطبيقه

ــة  ــن الحــد األدىن لألجــر يف الضف ــل م ــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أق انخفضــت نســبة املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذي

الغربيــة مــن )12%( إىل )10%( عــن العــام 2018، بينــام ارتفعــت النســبة يف قطــاع غــزة مــن )72%( إىل )80%( خــالل نفــس الفــرتة. 

كــام وال تــزال الفجــوة كبــرية يف معــدل الحــد األدىن لألجــر الشــهري بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ املعــدل )660( شــيقل 

يف قطــاع غــزة مقابــل )1,038( شــيقل يف الضفــة الغربيــة.

يالحــظ انخفــاض نســبة العاملــني بأجــر يف القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور، بنســبة 

)2%( يف الضفــة الغربيــة، وارتفــاع النســبة يف قطــاع غــزة بنســبة )8%( عــن العــام الســابق. إن اســتمرار الفجــوة بــني معــدالت األجــور يف 

الضفــة عــن القطــاع، يدلــل عــىل ضعــف فعاليــة إجــراءات التفتيــش والرقابــة لــوزارة العمــل يف قطــاع غــزة. ومــن ناحيــة أخــرى اختــالف 

البيئــة واألداء االقتصــادي يف الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة، مــام يســاعد يف اســتمرار واتســاع تلــك الفجــوة. كــام وتــرى الهيئــة أن هــذه 

النســبة ال تــزال كبــرية، وال تحقــق العدالــة واملســاواة لفئــة العــامل الذيــن ال يتقاضــون الحــد األدىن لألجــور.   
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2.5  عدم اتباع معايري ورشوط السامة والصحة املهنية يف بيئة العمل

رصــدت وزارة العمــل )14( إصابــة عمــل قاتلــة، وبلــغ عــدد إصابــات العمــل اإلجامليــة )880( إصابــة، مقارنــة بـــــ )7( إصابــات 

ــة مناســبة  ــة صحي ــري بيئ ــة يف توف ــري القانوني ــرشوط واملعاي ــق ال ــام 2018، ناتجــة عــن عــدم تطبي ــة عمــل يف الع ــة، و)776( إصاب قاتل

للعمــل. ووفقــا لــوزارة العمــل فــإن العــام 2018 يشــكل أدىن مســتوى لعــدد اإلصابــات القاتلــة خــالل الســنوات الخمــس األخــرية والتــي 

ــو اآلخــر يف عــدد  ــاً تل ــاض  عام ــاك انخف ــني 2015-2018 كان هن ــا ب ــه يف األعــوام م ــة. ومــن املالحــظ أن ــات قاتل ــت إىل )7( إصاب وصل

اإلصابــات القاتلــة املســجلة لــدى وزارة العمــل، لكــّن عــام 2019 شــكل نقطــة فارقــة يف عــدد اإلصابــات القاتلــة حيــث ارتفعــت ضعــف 
عــدد اإلصابــات املســجلة عــام 79.2018

وبنــاءاً عــىل متابعــات وزارة العمــل يف قطــاع غــزة  فقــد بلــغ عــدد اإلصابــات القاتلــة  إصابتــني، و)132( إصابــة عمــل، تــم اإلبــالغ 

عــن غالبيتهــا مــن قبــل العــامل الذيــن تــرروا نتيجــة تلــك  اإلصابــات، فيــام تــم إبــالغ وزارة العمــل بحالــة إصابــة واحــدة مــن قبــل 

صاحــب العمــل، وهــو مــا يشــري إىل عــزوف أصحــاب العمــل 

عــن اإلبــالغ عــن إصابــات العمــل وفقــا ملســؤولياتهم بنــاءاً عــىل نــص املــادة )117( مــن قانــون العمــل،80 وجهــل العــامل بحقوقهــم 

املكفولــة بالقانــون، باإلضافــة إىل اللجــوء إىل الحلــول الوديــة بــني أطــراف اإلنتــاج والقفــز عــن اإلجــراءات القانونيــة املتطلبــة إلصابــات 

العمــل.81   

فيــام رصــدت الهيئــة وفــاة )14( مواطنــاً ناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــري الســالمة والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل، )10( حــاالت يف 

الضفــة، و)4( حــاالت يف قطــاع غــزة. ومــن أبــرز أســباب الوفــاة الصعقــة الكهربائيــة يف بيئــة العمــل، والســقوط مــن علــو أثنــاء البنــاء أو 

ســقوط مــواد ومعــدات البنــاء عــىل العاملــني يف مواقــع  اإلنشــاء، وهــو مــا يؤكــد اســتمرار ضعــف الرقابــة الرســمية، وعــدم اتخــاذ تدابــري 

مــن شــأنها الحــد مــن الوفيــات، وبخاصــة يف قطــاع اإلنشــاءات باعتبــاره ضمــن قطاعــات العمــل غــري املنظمــة، التــي ال تعمــل الجهــات 

الرســمية عــىل رقابتهــا ومتابعتهــا، ومــن ثــم إدماجهــا ضمــن قطاعــات العمــل املنظمــة، وذلــك الفتقادهــا بعــض الرتتيبــات النظاميــة 

القانونيــة، أو عــىل مســتوى املامرســة.

السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل  3

3.1  التدابري الخاصة بتطوير الخطط واملؤرشات الحكومية

ــات  ــات واملعلوم ــري البيان ــت إىل توف ــي هدف ــوام )2018-2020( الت ــل لألع ــوزارة العم ــغيلية ل ــة التش ــل الخط ــدت وزارة العم أع

والخطــط املتعلقــة بتنميــة ســوق العمــل، وتحقيــق التطويــر اإلداري ورفــع مســتويات األداء لــدى العاملــني والوحــدات اإلداريــة بالــوزارة، 

ورفــع مســتوى األداء الفنــي للعاملــة الفلســطينية، وتحســني مخرجــات التعليــم والتدريــب املهنــي، ورفــد ســوق العمــل بالعاملــة املهنيــة 

املاهــرة، وتنظيــم وترقيــة خدمــات وبرامــج التشــغيل وخفــض معــدالت البطالــة، وتهيئــة بيئــة العمــل اآلمنــة والخاليــة مــن املخاطــر 

ــح  ــني واللوائ ــق القوان ــة عــىل تطبي ــة، والرقاب ــات النقابي ــز العالق ــة وتعزي ــوق العاملي ــة الحق ــات العمــل وحامي ــر عالق ــة، وتطوي املهني

ــم قطــاع  ــة، وتنظي ــر رشوط الســالمة والصحــة املهني ــدى تواف ــة وم ــل يف املنظــامت واملؤسساتواملنشــآت املحلي ــرشوط العم الخاصــة ب
ــة.82 ــادة مســاهمته يف التنمي ــات وزي التعاوني

يتضــح مــن اســتعراض األهــداف التــي تســعى الــوزارة لتحقيقهــا مــن خــالل خطتهــا التشــغيلية، شــمولها عــىل املــؤرشات املعياريــة 

الخاصــة بإعــامل وحاميــة الحــق يف العمــل، وفقــا للــدور املنــاط بهــا، إال أن تلــك الخطــة مل تضــع اســتجابة خاصــة لبعــض املــؤرشات التــي 

https://samanews.ps/ar/post/402647 79.   تقرير صادر عن وزارة العمل بتاريخ 2020/1/13، منشور عىل الرابط التايل

80.   تنــص املــادة )117( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000، عنــد وقــوع إصابــة عمــل عــىل صاحــب العمــل القيــام مبــا يــيل: تقديــم اإلســعافات األوليــة الالزمــة للمصــاب ونقلــه إىل 

أقــرب مركــز للعــالج، تبليــغ الرشطــة فــور وقــوع أيــة إصابــة أدت إىل وفــاة العامــل أو ألحقــت بــه رضراً جســامنياً حــال دون اســتمراره بالعمــل، إخطــار الــوزارة والجهــة املؤمــن لديهــا 

خطيــاً عــن كل إصابــة عمــل خــالل 48 ســاعة مــن وقوعهــا ويســلم املصــاب صــورة عــن اإلخطــار.

مقابلة أجراها الباحث مع املهندس شادي حلس، نائب مدير عام التفتيش وحامية العمل، بتاريخ 2020/3/1.   .81

82.    أنظر الخطة التشغيلية العامة لوزارة العمل للعام )2020-2018(.
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تشــهد تزايــداً ملحوظــاً مقارنــة مبــؤرشات أخــرى والتــي أهمهــا االســتجابة لزيــادة معــدالت البطالــة، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، مبــا يتناســب 

واختــالف حجــم احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصاديــة.

ولعــل أبــرز الربامــج الرئيســية التــي اعتمدتهــا وزارة العمــل، وبخاصــة فيــام يتعلــق بالحــد مــن نســب البطالــة، هــو برنامــج تحســني 

فــرص العمــل وتحفيــز االســتثامر، والــذي تهــدف مــن خاللــه رفــد ســوق العمــل بعاملــة مجــازة مهنيــاً، ومتكــني املتدربــني مــن الحصــول 

عــىل الخــربة العمليــة قبــل التخــرج، وتشــجيع املتدربــني الرياديــني عــىل إطــالق مشــاريعهم الخاصــة.

إن عــدم رصــد املوزانــات املوازنــات الكافيــة للتكلفــة التقديريــة لتنفيــذ تلــك السياســات والتدخــالت التــي حددتهــا الخطــة، يشــري 

إىل عــدم جــدوى التخطيــط، وعــدم جديــة وزارة العمــل يف تطبيقهــا.

التدابري الخاصة للحد من البطالة  3.2

وفقــاً لــوزارة العمــل يف قطــاع غــزة  تــم خلــق )29,000( فرصــة عمــل مؤقتــة، وذلــك مــن خــالل أربعــة مشــاريع رئيســية وهــي مــا 

قللــت مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة يف القطــاع مقارنــة مــع الســنوات الســابقة. وشــملت تلــك املشــاريع )200,000( باحــث عــن عمــل 
تــم تســجيلهم خــالل العــام 2019، وفــق رشوط التســجيل التــي تعتمدهــا وزارة العمــل يف غــزة.83

ــدة، وهــي  ــل جدي ــرص عم ــق ف ــة وخل ــن البطال ــق بالحــد م ــدة، تتعل ــي اســرتاتيجية جدي ــدأت بتبن ــا ب ــوزارة أنه ــادت ال ــام أف ك

ــائل  ــل، يف اســتخدام الوس ــن عم ــني ع ــب الخريجــني والباحث ــر وتدري ــز وتطوي ــن خــالل تعزي ــك م ــد، وذل ــن بع ــل ع اســرتاتيجية العم

التكنولوجيــة وأدوات االتصــال الحديثــة، يف توفــري أعــامل يف قطاعــات ناشــئة جديــدة، أهمهــا تكنولوجيــا املعلومــات، الرتجمــة والتدقيــق، 

ترجمــة الكتــب الصوتيــة.. الــخ.

رغــم أهميــة التدخــالت التــي تبنتهــا وزارة العمــل يف قطــاع غــزة للحــد مــن البطالــة وتوفــري فــرص عمــل جديــدة تتناســب مــع 

ارتفــاع معــدالت ونســب البطالــة، وبخاصــة مــن الشــباب والخريجــني، الذيــن يشــكلون، وفقــا لقاعــدة بينــات الــوزارة، مــا نســبته )%42( 

مــن مجمــوع الباحثــني عــن العمــل،84  إال أن الربامــج واآلليــات التــي تعتمدهــا الــوزارة - رغــم أهميتهــا-  مــا زالــت عاجــزة عــن التصــدي 

للحــد مــن مشــكلة البطالــة، األمــر الــذي يتســبب يف انتشــار األمــراض االجتامعيــة، وزيــادة معــدالت الجرميــة  واإلدمــان...، مبــا يهــدد 

األمــن والســلم األهــيل، مــام يتطلــب إعــداد برامــج وخطــط اســرتاتيجية وتنفيذيــة تتناســب مــع حجــم ازديــاد تلــك املشــكلة، وعــىل أن 

تســتجيب املوازنــة العامــة لتلــك الربامــج والخطــط والتدابــري مبــا يحــد بشــكل فاعــل مــن ازديــاد معــدالت البطالــة، ويحقــق الحــد األدىن 

املطلــوب.

التدابري الخاصة برشوط السامة والصحة املهنية  3.4

قامــت وزارة العمــل بإجــراء )16322( زيــارة تفتيشــية، منهــا )7522(  زيــارة متابعــة، فيــام بلــغ عــدد املنشــآت التــي متــت زيارتهــا 

)10601( يف كافــة قطاعــات العمــل. وفيــام يتعلــق بالسياســات والتدابــري واإلجــراءات التــي اتخذتهــا للرقابــة عــىل إعــامل رشوط الســالمة 

والصحــة املهنيــة، أفــادت الــوزارة أنهــا أغلقــت )73( موقعــاً ومنشــأة عمــل إغالقــاً كليــاً، و)9( منشــآت إغالقــاً جزئيــاً، وأوقفــت عمــل 

ــة،85 فيــام قامــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة  ــة العمــل يف املنشــآت ومطابقتهــا للــرشوط القانوني ــك لحــني تصويــب بيئ )6( آالت وذل

بإجــراء )14552( زيــارة تفتيشــية وحــررت )1043( منــوذج اســتيفاء مجموعــة مــن املتطلبــات الخاصــة مبخالفــات خاصــة بقانــون العمــل، 
وأغلقــت منشــأتني إغالقــا كليــا، ملخالفتهــام لــرشوط ومعايــري الســالمة والصحــة املهنيــة.86

ونفــذت الــوزارة )12( حملــة تفتيشــية اســتهدفت كافــة قطاعــات العمــل، )4( منهــا يف الضفــة الغربيــة و)8( يف قطــاع غــزة، وبلــغ 

83.   مقابلة أجراها الباحث مع عبد هللا كالب، مدير عام التشغيل يف وزارة العمل يف غزة، بتاريخ 2019/2/23.

84.   )املرجع السابق(.

85.    التقرير السنوي للعام 2019، الصادر عن اإلدارة العامة للتفتيش وحامية العمل، وزارة العمل. 

86.   مقابلة أجراها الباحث مع املهندس شادي حلس، نائب مدير عام التفتيش وحامية العمل، )مرجع سابق(.
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ــادة عــدد  ــوزارة بزي ــام تســتعني ال عــدد مفتــي العمــل )79( مفتشــاَ يف العــام 87،2019  يضــاف لهــم )12( مفتشــاً يف قطــاع غــزة، في
املفتشــني مــن خــالل االســتفادة مــن برامــج التشــغيل املؤقــت، والــذي بلــغ عددهــم )25( مفتشــاً خــالل عــام 88.2019

يالحــظ مــن خــالل مراجعــة التدابــري واإلجــراءات الســابقة، تفعيــل الرقابــة عــىل ظــروف ورشوط العمــل مــن خــالل زيــادة الزيــارات 

التفتيشــية، ومتابعــة اإلجــراءات املنبثقــة عنهــا، إال أن تلــك اإلجــراءات والتدابــري مــا تــزال غــري كافيــة، وال تغطــي أو تتناســب مــع ارتفــاع 

عــدد املنشــآت االقتصاديــة وقلــة إمكانيــات وزارة العمــل البرشيــة واملاليــة. ونظــرا لضآلــة عــدد مفتــي العمــل، توجهــت إدارة تفتيــش 

وحاميــة العمــل إىل إيــالء االهتــامم ببعــض القطاعــات االقتصاديــة دون غريهــا، حيــث تركــز عــىل املنشــآت واملرافــق االقتصاديــة التــي 

تشــكل خطــورة عــىل الســالمة والصحــة املهنيــة مثــل« املنشــآت الضــارة والخطــرة، املنشــآت الكبــرية واملنظمــة.

املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل   4

حــدد قانــون العمــل الفلســطيني رشوط وظــروف العمــل الواجــب توافرهــا واحرتامهــا مــن قبــل أربــاب العمــل، وخــوَّل وزارة العمــل 

صالحيــة الرقابــة والتفتيــش عــىل مــدى تحقــق تلــك الــرشوط واملعايــري، وبنــاءاً عــىل ذلــك، تلقــت وزارة العمــل )618( شــكوى، تــم حــل 

)316( شــكوى منهــا، ومــا تــزال )212( شــكوى قيــد املتابعــة، وإحالــة )207( شــكاوى للقضــاء، وتــم توجيــه )1838( إنــذاراً، و)5242( 

تنبيهــا للمنشــآت املخالفــة. وتلقــت وزارة العمــل يف غــزة )1043( شــكوى، وقامــت بتوجيــه )53( إنــذاراً للمنشــآت املخالفــة، وإحالــة 

)5( شــكاوى إىل القضــاء.

مل تبــني إجــراءات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا الــوزارة  نتائــج الشــكاوى التــي كانــت قيــد املتابعــة خــالل عــام 2018، أو 

نتائــج املتابعــات القضائيــة للشــكاوى التــي متــت إحالتهــا للقضــاء. ويتضــح ارتفــاع أعــداد الشــكاوى التــي تلقتهــا وزارة العمــل خــالل 

عــام 2019، وارتفــاع أعــداد التدخــالت التــي قامــت بهــا، ســواء تلــك املتعلقــة باملنشــآت املخالفــة، أو التــي تــم إحالتهــا للقضــاء، عــن 

أعــداد الشــكاوى والتدخــالت يف العــام الســابق، وهــو مــا يشــري إىل الفاعليــة يف أداء الــوزارة الناتــج عــن إضافــة واعتــامد مجلــس الــوزراء 

إىل )15( مفتشــاً جديــداً، بينــام تتضــح الفجــوة بــني أعــداد الشــكاوى التــي تلقتهــا الــوزارة يف غــزة، والتدخــالت التــي قامــت بهــا، وهــو 

مــا يشــري إىل أن اإلجــراءات الرقابيــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة ترتكــز عــىل تســوية املخالفــات وحــل الشــكاوى بالطــرق الوديــة، بالنظــر إىل 

صعوبــة األوضــاع والظــروف االقتصاديــة يف قطــاع غــزة.

التوصيات
ــة  ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــة بالعه ــة الخاص ــادئ التوجيهي ــا املب ــي اعتمدته ــري الت ــؤرشات واملعاي ــالل امل ــن خ  م

ــايل: ــا بالت ــي حددته ــابق، والت ــنوي الس ــا الس ــا يف تقريره ــي أوردته ــا الت ــىل توصياته ــد ع ــة تؤك ــإن الهيئ ــة، ف واالجتامعي

ــة جــراء  • ــدات الجزائي ــات واملؤي ــل لتشــديد العقوب ــون العم ــة يف قان ــالت الالزم ــام املــرشع الفلســطيني بإجــراء التعدي رضورة قي

ــة العمــل،  ــة داخــل بيئ ــري الســالمة والصحــة املهني ــون خــاص ينظــم معاي ــرار قان ــة، وإق مخالفــة رشوط الصحــة والســالمة املهني

ــة. ــات الدولي ــع االتفاقي ــة م ــات املحلي ــة الترشيع يضمــن مواءم

ــة،  • ــدالت البطال ــض مع ــج لتخفي ــري وبرام ــتحداث تداب ــة، واس ــج الحكومي ــط والربام ــة الخط ــوزراء مبراجع ــس ال ــام مجل رضورة قي

ــة،  ــاع معــدالت البطال ــة مــع قطــاع األعــامل الخــاص، تســتجيب ملــؤرشات ارتف ــة الشــباب، بالرشاك وإعــداد برامــج تســتهدف فئ

ــة. ــة العام ــا باملوازن ــم إدماجه ــل، يت ــوزارة العم ــة الخاصــة ب ــني الشــباب، وللخطــة التشــغيلية، والخطــط القطاعي وبخاصــة ب

87.    معلومات حصلت عليها الهيئة من خالل رد اإلدارة العامة للتفتيش وحامية العمل/ وزارة العمل- رام هللا، بتاريخ 2019/8/22.  

88.    مقابلة أجراها الباحث مع املهندس شادي حلس، نائب مدير عام التفتيش وحامية العمل، )مرجع سابق(.
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رضورة قيــام مجلــس الــوزراء باعتــامد خطــة خاصــة بقطــاع غــزة، ملواجهــة تفــي ظاهــرة البطالــة وزيادتهــا، مبــا يضمــن ويتناســب  •

مــع إفــراد برامــج خاصــة بــه، تتناســب مــع اختــالف حجــم احتياجاتــه، وبيئتــه االقتصاديــة. 

رضورة التــزام وزارة العمــل بإعــامل وبتطبيــق الحــد األدىن لألجــور، واســتحداث آليــات تضمــن املراقبــة واملتابعــة، وااللتــزام بدوريــة  •

التعديــل الــواردة يف نــص القــرار، وتحديــد مــدة محــددة لدوريــة تعديــل الحــد األدىن لألجــور.

ــن النســاء مــن املشــاركة بشــكل  • رضورة قيــام وزارة العمــل ووزارة شــؤون املــرأة، باتخــاذ اإلجــراءات والتدابــري الكفيلــة التــي مُتَكِّ

كامــل يف مامرســة حقهــن يف العمــل، دون أي تقييــد، أو إعاقــة، أو متييــز عــىل أســاس الجنــس.   

رضورة قيــام وزارة العمــل بدورهــا الرقــايب عــىل التــزام منشــآت العمــل باألحــكام القانونيــة والترشيعــات املتعلقــة بحاميــة حقــوق  •

الطفــل الفلســطيني، وااللتــزام بالقيــود الــواردة عــىل عاملــة األطفــال يف قانــون العمــل، واتخــاذ تدابــري وإجــراءات عقابيــة ضــد أي 

جهــة تقــوم بخرقهــا، وتفعيــل عمليــة التفتيــش والرقابــة عــىل منشــآت العمــل املختلفــة.
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القسم الثاني: الحق في الصحة
يف إطــار بلورتهــا ألدوات قيــاس واقــع الحــق يف الصحــة يف األرايض الفلســطينية تعتمــد الهيئــة، للعــام الثالــث عــىل التــوايل، عــىل 

املعلومــات والبيانــات يف التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة )2016-2018(، الــذي يصــدر -بالعــادة - متأخــراً ويف الثلــث األخــري مــن العــام 

الــذي يليــه89، إىل جانــب املعلومــات املتعلقــة بالعــام 2019 التــي أشــارت إليهــا تقاريــر اإلنفــاق الفعــيل ملوازنــة العــام 2019، أو نـُـرشت 

يف الجريــدة الرســمية الفلســطينية )الوقائــع الفلســطينية( الصــادرة هــذا العــام90 أو اطلعــت عليهــا الهيئــة، أو الشــكاوى التــي اســتقبلتها 

خــالل العــام 2019 والــردود بشــأنها، أو ردود وزارة الصحــة عــن واقــع الصحــة  يف العــام 91.2019 كــام أشــارت يف أكــر مــن موضــع ملــدى 

اتســاق الحالــة الصحيــة الفلســطينية مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف الصحة  1

اعتمــدت الجمعيــة العامــة ملنظمــة الصحــة العامليــة بتاريــخ 2019/5/22 قــراراً لصالــح فلســطني يتضمــن تقديــم الدعــم للخدمــات 

الصحيــة الفلســطينية، بوســائل منهــا دعــم برنامــج تحســني القــدرات الصحيــة للفلســطينيني مبــا يف ذلــك مدينــة القــدس الرشقيــة، ووضــع 

خطــط اســرتاتيجية بشــأن توظيــف االســتثامرات يف مجــال توفــري قــدرات محــددة للعــالج والتشــخيص عــىل الصعيــد املحــيل، وأن تكفــل 

املشــرتيات املســتدامة مــن اللقاحــات واألدويــة واملعــدات الطبيــة التــي خضعــت الختبــار املنظمــة املســبق للصالحيــة لصالــح فلســطني، 

امتثــاال للقانــون اإلنســاين الــدويل، ولقواعــد املنظمــة ومعايريهــا.

أمــا عــىل املســتوى الوطنــي فقــد تــم إصــدار القــرار بقانــون املعــدل لقانــون امليــاه،92 والقــرار بقانــون الخــاص  بالســالمة والصحــة 

املهنيــة،93 والقــرار بقانــون بشــأن مصادقــة رئيــس الدولــة عــىل االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة االتجــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.94

واقع الحق يف الصحة95  2

مؤرشات اإلطار العام للحق يف الصحة  2.1

الســكان واملواليــد: بلــغ عــدد الســكان الفلســطينيني يف نهايــة العــام 2019 بحســب نتائــج الجهــاز املركــزي لالحصــاء )4,976,684(،  •

بزيــادة 2.5% عــن عددهــم يف العــام 2018، مــام يحتــم عــىل املكلــف بإعــامل الحــق يف الصحــة أن يزيــد مــن نســبة الخدمــات 

الصحيــة املقدمــة مبقــدار ال يقــل عــن هــذه النســبة، فضــالً عــن الزيــادة الالزمــة لتطويــر الخدمــات الصحيــة، ورفــع جودتهــا مبــا 

يقــرتب بهــا مــن املعايــري الدوليــة للحــق يف الصحــة التــي تضعهــا املؤسســات الصحيــة املختصــة كمنظمــة الصحــة العامليــة.

الوفيــات وارتفــاع عــدد الشــهداء والجرحــى: ارتفــع عــدد الوفيــات املســجل يف العــام 2018 إىل )12098( شــخصاً مقارنة بـــ )11578(  •

ــات الناجمــة عــن  ــغ عــدد الوفي ــة يف كال العامــني بلغــت 2.6 شــخص/1000 نســمة. وبل ــادة  ثابت شــخصاً يف العــام 2017. أي بزي

89.   للمزيــد حــول هــذه التقاريــر راجــع املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة الفلســطينية www.moh.ps . علــام بــأن الهيئــة كانــت قــد طلبــت مــن وزارة الصحــة تزويدهــا ببيانــات العــام 

2019 مبوجــب الرســالة رقــم ت.س/2019/58 الصــادرة بتاريــخ 2019/12/22، غــري أنــه مل يصلهــا أيــة معلومــات بالخصــوص.

 Lab.pna.ps :90.   للمزيد حول الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( الصادرة يف العام 2019 راجع املوقع االلكرتوين لديوان الفتوى والترشيع الفلسطيني

ــادة يف وزارة الصحــة  ــه الع ــا جــرت  علي ــام 2020، بحســب م ــل منتصــف الع ــع صــدوره قب ــن املتوق ــس م ــام 2019، ولي ــر وزارة الصحــة الســنوي للع ــه مل يصــدر تقري 91.   يشــار إىل أن

بشــأن إصــدار تقريرهــا الســنوي، وإمنــا اقترصنــا عــىل املعلومــات التــي اســتخلصت مــن كتــاب وزارة الصحــة رقــم 56/رز/2020/236 املــؤرخ يف 2020/2/9 ردا عــىل رســالة الهيئــة رقــم 

ت.س/2020/58 بتاريــخ 2020/12/22.

92.   القــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2019 بتعديــل القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن امليــاه الصــادر بتاريــخ 2019/9/10 واملنشــور يف العــدد 159 مــن الجريــدة الرســمية )الوقائــع 

الفلســطينية( الصــادرة بتاريــخ 2019/9/18.

93.   أشري لهذا القرار بقانون يف املباحث املتعلقة بالحق يف الحياة والحق يف العمل يف هذا التقرير.

القــرار بقانــون رقــم 5 لســنة 2019 بشــأن املصادقــة عــىل االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة االتجــار غــري املــرشوع باملخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر بتاريــخ 2019/2/5 واملنشــور يف    .94

ــخ 2019/2/19. ــطينية( بتاري ــع الفلس ــمية )الوقائ ــدة الرس ــدد )152( الجري الع

. تعتمــد الهيئــة يف البيانــات املذكــورة يف هــذا البــاب عــىل مــا ذكرتــه تقاريــر الصحــة الســنوية الصــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية يف األعــوام 2016، 2017، ،2018 واملنشــورة عــىل    .95

. www.moh.gov.ps :وكذلــك بعــض التقاريــر املنشــورة عــىل املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة .www.moh.ps :املوقــع اإللكــرتوين للــوزارة
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االنتحــار حتــى نهايــة شــهر أيلــول 2019 يف الضفــة الغربيــة وحدهــا )18( حالــة، مقارنــة بـــ ) 25( حالــة وقعــت يف العــام 2018 يف 

الضفــة الغربيــة.

ســقط   )144(شــهيدا خــالل العــام 2019 وأكــر مــن )8(اآلف جريــح بنــريات قــوات االحتــالل. مقارنــة بـــ )307( شــهداء و)8355( 

جريحــاً يف العــام 2018.

وبالتــايل، فــإن االنتهــاكات املســتمرة لســلطات االحتــالل وإيقــاع مئــات الوفيــات وآالف الجرحــى، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن زيــادة 

يف األعبــاء الصحيــة املنوطــة بــوزارة الصحــة وامللقــاة عــىل كاهــل الكــوادر الصحيــة، تــربر أن يكــون هنــاك زيــادة موازيــة لهــا يف املوازنــات 

املخصصــة لهــذا القطــاع، وزيــادة يف العنــارص الصحيــة املختلفــة كالكــوادر الصحيــة، والســلع والخدمــات الصحيــة.

يشــار إىل أن مــؤرشات التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالهــدف الثالــث املتعلــق بالرعايــة الصحيــة مل تأخــذ يف االعتبــار املناطــق التــي 
تخضــع للنزاعــات أو االحتــالل، والتــي تؤثــر عــىل كل أهــداف التنميــة، مبــا فيهــا التنميــة الصحيــة.96

وفيــات حــوادث الســري: بلــغ عــدد الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســري )188( شــخصاً يف العــام 2019 ، منهــم )122( شــخصاً  •

يف الضفــة الغربيــة97 و)66( حالــة وفــاة يف قطــاع غــزة، أي بنســبة )100000/3,8( نســمة، مقارنــة بـــ )170( وفــاة يف العــام 2018، 

وبنســبة )100000/3.5(.  وأشــارت البيانــات الرســمية لــوزارة النقــل الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة إىل ارتفــاع الحــوادث املميتــة 

الواقعــة مــن الســيارات الخاصــة إىل )80%( مــن العــدد االجــاميل مقارنــة بنســبتها يف العــام 2018 والبالغــة )%66(.

وكان املقصــد رقــم )6( مــن هــدف التنميــة الثالــث املتعلــق بالرعايــة الصحيــة قــد أشــار إىل أن املطلــوب هــو خفــض عــدد الوفيــات 

الناجمــة عــن حــوادث املــرور إىل النصــف بحلــول العــام 2020، غــري أنــه ليــس هنــاك مــا يشــري إىل أننــا ســنحقق هــذه الغايــة يف موعدهــا 

املذكــور، وبخاصــة أن عــدد وفيــات الحــوادث املروريــة يف ازديــاد، رغــم أنهــا مل تصــل إىل الحــد الــذي ســجلته منظمــة الصحــة العامليــة 

حــول عــدد وفيــات حــوادث الســري ومعدالتهــا يف أوروبــا.98 كــام بلــغ معــدل املواليــد املســجل يف العــام 2018 مــا نســبته )28,9(/1000 

نســمة مقارنــة بـــ )30,7( لــكل 1,000 نســمة يف العــام 2017.

نســبة املســنن فــوق ســن 60 عامــا: ارتفعــت نســبة املســنني يف املجتمــع الفلســطيني يف العــام 2019 اىل )5,2%(، مقارنــة بنســبتهم  •

يف العــام 2018 والتــي بلغــت مــا يقــرب مــن )5%( مــن عــدد الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.99 وهــذا مــن شــأنه أن 

يزيــد مــن الحاجــة للرعايــة الصحيــة، وبخاصــة أن حاجــة املواطنــني للرعايــة الصحيــة تــزداد مــع التقــدم يف العمــر.

موازنــة وزارة الصحــة 2019: مل تُعــد الحكومــة موازنــة ســنوية للعــام 2019، ولكــن بلــغ االنفــاق الفعــيل ملركــز املســؤولية الخــاص  •

ــن  ــبة )11%( م ــيكل،100 أي بنس ــاوي )1,500,513,000( ش ــا يس ــى 2019/11/30 م ــة وحت ــب وزارة املالي ــة حس ــوزارة الصح ب

إجــاميل نفقــات املوازنــة العامــة، مقارنــة ب )1,787,731,915 ( شــيكل مــن املوازنــة العامــة يف العــام 2018 أي بنســبة )%10,8( 

مــن إجــاميل املوازنــة العامــة. ســوى أن املوازنــة يف العــام 2019 مل ترتفــع مبــا يــوازي الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان واألســباب 

األخــرى الكثــرية التــي تــربر ذلــك.

ــا اســتمرت يف التحســن يف الســنوات األخــرية،  ــة وزارة الصحــة 2019 أنه ــة الظاهــرة يف موازن ــة التطويرري كــام يالحــظ مــن املوازن

ووصلــت )61,196,000( شــيكل بحســب االنفــاق الفعــيل حتــى نهايــة شــهر 2019/11. كــام ارتفعــت نســبتها مــن إجــاميل االنفــاق يف 

يشــار إىل أن الهيئــة اقرتحــت عــىل مجلــس الــوزراء يف العــام 2019 بــأن يضــاف هــدف تنمــوي آخــر جديــد ألهــداف التنميــة الــــ 17 وهــو الهــدف املرتبــط باالنعتــاق مــن االحتــالل ملــا    .96

لهــذا املوضوع/الهــدف مــن انعــكاس عــىل كافــة أهــداف التنميــة املســتدامة. فــال تنميــة حقيقيــة بوجــود احتــالل.

كتــاب وزارة النقــل واملواصــالت رقــم 11 بتاريــخ2020/1/6 ردا عــىل رســالة الهيئــة رقــم ت.س/2019/69 بتاريــخ 2019/12/22. إضافــة اىل الــرد التفصيــيل الــذي وصــل الهيئــة عــىل الربيــد    .97

االلكــرتوين بتاريــخ 2020/2/5.

للمزيــد راجــع: معــن شــحدة دعيــس، نحــو اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة للســالمة عــىل الطــرق يف فلســطني، )فلســطني:الهيئة املســتقلة لحقــوق  اإلنســان-ديوان املظــامل، سلســلة التقاريــر    .98

الخاصــة رقــم 99(، 2019.

للمزيــد حــول واقــع املســنني يف فلســطني والسياســات املتخــذة أو الواجــب اتخاذهــا يف هــذا الصــدد راجــع: معــن شــحدة دعيــس، كبــار الســن-بني مظلــة الحقــوق ومطرقــة اإلهــامل،    .99

)فلســطني: الهيئــة املســتقلة لحقــوق  اإلنســان-ديوان املظــامل، سلســلة تقاريــر خاصــة رقــم 96(، 2018.

األرقــام الــوارة أعــاله هــي لالنفــاق الفعــيل الصــادر عــن وزارة املاليــة، وال يشــمل النفقــات ذات التمويــل املجتمعــي أو بعــض املشــاريع املمولــة باتفاقيــات ثنائيــة مبــارشة بــني الــوزارات    .100

املســتهدفة والــرشكاء. 
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الــوزارة مــن )2,4%( بحســب موازنــة 2018 إىل )4,08%( بحســب االنفــاق الفعــيل لألحــد عــرش شــهراً األوىل مــن العــام 2019. لكــن يف 

الوقــت ذاتــه مل تــزد املوازنــة التطويريــة لــوزارة الصحــة عــن )6%( مــن إجــاميل النفقــات التطويريــة لكافــة مراكــز املســؤولية مــن العــام 

.2019

ــة  ــة وخدمــات طبي ــدل أدوي ــا املواطــن ب ــي يشــارك به ــغ الت ــرادات وزارة الصحــة مــن املبال مــن جانــب آخــر، ارتفعــت قيمــة إي

ــا  ــه إيراداته ــت في ــذي بلغ ــام 2017 ال ــن الع ــبته )74%( ع ــاع نس ــيكل، أي بارتف ــام 2018 إىل )218624185( ش ــي يف الع ــني صح وتأم

)144790729( شــيكل 101

عــدد العاملــن يف القطــاع الصحــي الحكومــي: بالرغــم مــن االرتفــاع الطبيعــي لعدد الســكان بنســبة )2,5%( العــام 2018، واســتمرار  •

ســقوط مئــات الشــهداء وآالف الجرحــى مــن االعتــداءات اإلرسائيليــة إال أن عــدد العاملــني مل يــزد يف األعــوام الثالثــة املاضيــة ســوى 

بـــ )1,3%( مــن العــدد اإلجــاميل للموظفــني يف وزارة الصحــة يف نهايــة العــام 2018.

عــدد املراكــز الصحيــة واملستشــفيات الحكوميــة واألرسّة فيهــا: مل يطــرأ زيــادة يف عــدد املستشــفيات الحكوميــة هــذا العــام عــن  •

ــة العــام 2018  ــادة املســجلة يف عــدد األرسّة الحكومي ــت الزي ــل أربعــة أعــوام والبالغــة )27( مستشــفى. وظل العــدد املســجل قب

)3462 رسيــراً( أقــل مــن الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان، مقارنــة بـــ (3384) رسيــراً يف العــام 2017، وتراجــع يف عــدد مراكــز 

الصحــة األوليــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة منــذ العــام 2016، حيــث بلــغ عددهــا يف ذلــك العــام )760( مركــزا، يف حــني تراجــع 

عددهــا يف العــام 2018 إىل )732( مركــز صحــة أوليــة. ومل تــزد أعــداد زيــارات مراجعــي الطبيــب بحســب املســجل يف مراكــز الرعايــة 

الصحيــة األوليــة يف العــام 2018 عــن )0,5%( عــن العــدد املســجل يف العــام 2017. فقــد بلــغ عــدد الزيــارات املســجلة يف العــام 

2018 )2395279( زيــارة مقارنــة بـــ )2,383,661( زيــارة يف العــام 2017.

رشاء الخدمــات الصحيــة: ارتفــع حجــم االنفــاق عــىل رشاء الخدمــة مــن خــارج املؤسســة الصحيــة يف العــام 2018 كثــرياً عــن االنفــاق  •

الــذي تــم يف العــام 2017، حيــث بلــغ حجــم االنفــاق يف العــام 2018 مبلــغ )724622913( شــيكل مقارنــة بـــــ)431074755( شــيكل  

يف العــام 2017. 

التأهيــل والتدريــب: يف إطــار إعــامل الحــق يف الصحــة وتوطــني الخدمــات الصحيــة بلــغ عــدد الكــوادر الطبيــة التــي اســتفادت  •

ــت، )5709(  ــرب االنرتن ــارشة أو ع ــواءاً مب ــام 2019، س ــدت يف الع ــي عق ــرية الت ــة والقص ــل العام ــة والتأهي ــدورات التدريبي ــن ال م

موظفني102مقارنــة بـــ )3092( موظفــاً يف العــام 2018. بينــام اســتفاد هــذا العــام مــن منــح االبتعــاث والتخصــص طويلــة املــدى 18 

ــة تســاوي )2,085450( دوالراً. ــكل هــذه األنشــطة التدريبي ــة ل موظفــاً، بقيمــة إجاملي

وبلــغ عــدد أطبــاء االمتيــاز املســجلني للتدريــب)387( طبيبــاً يف العــام 2019 مقارنــة بـــ )470( طبيبــاً يف العــام 2018، يف حــني بلــغ 

عــدد طــالب الكليــات الصحيــة الذيــن ســجلوا للتدريــب يف املستشــفيات واملراكــز الصحيــة الرســمية هــذا العــام )2054( طالبــاً.103

2.2  خدمات الرعاية الصحية والتأمن الصحي ميسور للجميع

• التأمن الصحي	

ارتفــع عــدد بطاقــات التأمــني الحكومــي إىل )350917( بطاقــة، مقارنــة بعددهــا يف العــام 2018 والبالــغ )326433( بطاقــة. وبلــغ 

عــدد املنتقعــني بخدمــات التأمــني الصحــي )945900( منتفــع  يف العــام 2019 مقارنــة بـــ )917716( منتفعــاً يف العــام 2018. أي أن إجاميل 

عــدد املســتفيدين )حامــيل بطاقــات التأمــني ومرافقيهــم( بلــغ )1296817( مســتفيداً يف العــام 2019 مقارنــة بـــ )1244149(.104

هذا باإلضافة إىل رسوم التأمني التي تحصلها وزارة املالية مبارشة وليس عن طريق وزارة الصحة كرسوم التأمني التي تحصلها عىل تأمني العاملني يف األرايض املحتلة عام 1948.   .101

قــد ينتفــع املوظــف الواحــد مــن أكــر مــن تدريــب، وبالتــايل فــإن هــذا العــدد ال يعــرب عــن عــدد موظفــني تلقــوا تدريبــاً بقــدر مــا يعــرب عــن عــدد املــرات التــي تلقــى فيهــا  موظفــون    .102

تدريبــا/ تأهيــال، وهــذا العــدد يعنــي أن املوظــف الواحــد قــد يكــون شــارك يف أكــر مــن تدريــب.

هذه املعلومات بحسب كتاب وزارة الصحة رقم 56/رز/2020/236 املؤرخ يف 2020/2/9 ردا عىل رسالة الهيئة رقم ت.س/2020/58 بتاريخ 2020/12/22.   .103

هذه املعلومات بحسب كتاب وزارة الصحة رقم 56/رز/2020/236 املؤرخ يف 2020/2/9 ردا عىل رسالة الهيئة رقم ت.س/2020/58 بتاريخ 2020/12/22.   .104
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حّصلــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة العــام 2018 مــا قيمتــه ) 25400000( شــيكل منهــا )7930996( شــيكل مــن التأمــني الصحــي، 

يف انخفــاض واضــح عــن اإليــرادات املحصلــة يف العــام 2017 الــذي بلغــت فيــه اإليــرادات املحصلــة )31,267,882( شــيكل، )9,578,795( 
شــيكل منهــا مــن التأمــني الصحــي.105

وهــذا األمــر يشــري إىل ارتفــاع عــدد العائــالت التــي تتمتــع بتأمــني صحــي حكومــي خــالل العــام 2019، مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه 

تجــاوزت )7.5%(، ومبقــدار أعــىل مــن الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة الذكــر. رغــم أن الزيــادة يف عــدد األرُس املؤَمَنــة يف العــام 2019 

مل تصــل إىل الزيــادة الحاصلــة يف العــام 2017 والبالغــة )30%( مــن عــدد العائــالت املســجلة يف العــام الــذي ســبقه. 

ومــع ذلــك، فــإن الرعايــة التأمينيــة املقدمــة، فضــالً عــن أنهــا ال تشــمل كل املواطنــني بحســب املعطيــات أعــاله، ال تغطــي كافــة 

ــام 2019،  ــول يف الع ــذي املفع ــني 2004 و2006، الناف ــي للعام ــني الصح ــام التأم ــة إىل أن نظ ــة. إضاف ــة الصحي ــن الرعاي ــم م احتياجاته

يفرضــان عــىل املريــض املســتفيد مــن التحويــالت الطبيــة إىل خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية الفلســطينية، املشــاركة يف مثــن العــالج 

بنســبة مئويــة معينــة مــن مثــن العــالج، قــد تصــل )35%( مــن تكلفتــه، إضافــة إىل األدويــة التــي يضطــر املواطــن لرشائهــا عــىل حســابه 

الخــاص لعــدم توفرهــا فعــالً، رغــم وجودهــا يف قامئــة األدويــة األساســية التــي توفرهــا وزارة الصحــة.

ويف بدايــة آب/أغســطس 2018، أعلــن اتحــاد املستشــفيات الخاصــة واملراكــز الطبيــة عــن توقفــه عــن اســتقبال بطاقــات التأمــني 

الخاصــة، ولحقــت بهــم نقابــة األطبــاء، وذلــك بســبب امتنــاع اتحــاد رشكات التأمــني عــن تســوية األوضــاع املختلــف عليهــا بــني االتحادين، 

األمــر الــذي دفــع بهيئــة ســوق رأس املــال والهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان للتدخــل والتوســط لوقــف اإلجــراء املتخــذ مــن اتحــاد 

ــريض  ــول ت ــني للوصــول إىل حل ــني الطرف ــة سلســلة مــن جلســات الحــوار ب ــريه عــىل حــق املواطــن يف الصحــة ورعاي املستشــفيات لتأث

الطرفــني. وقــد توصــل الطرفــان املذكــوران يف شــهر كانــون ثاين/ينايــر 2019 التفــاق، تــم مبوجبــه عــودة اتحــاد املستشــفيات الســتقبال 

بطاقــات التأمــني التــي تصدرهــا رشكات التأمــني املختلفــة.

• عــدد األدويــة األساســية املتداولــة: مل يتغــري عــدد األدويــة األساســية املتداولــة يف العــام 2018 كثــرياً عــن األدويــة املعتمــدة يف العــام  	

2017، فقــد بلــغ عــدد األدويــة األساســية املتداولــة )473( مــادة دوائيــة فعالــة العــام 2018 ، تتمثــل يف )526( دواءاً أساســياً، و)46( 

دواءاً تكميليــاً، مقارنــة بـــ )467( مــادة دوائيــة تتمثــل يف )522( دواءاً أساســياً و)40( دواءاً تكميليــاً يف العــام 2017. 

• توفــري التثقيــف الصحــي املائــم: ارتفــع عــدد األنشــطة التثقيفيــة التــي نفذتهــا وزارة الصحــة يف الضفــة الغربيــة  العــام 2018 إىل 	

)24492( نشــاطاً بارتفــاع بلغــت نســبته 19% عــن العــام 2017، يف ارتفــاع واضــح عــن نســبة الزيــادة الســكانية الطبيعيــة ســالفة 

الذكــر.

2.3  الصحة املتعلقة باألمومة والطفولة

• صحة الطفل	

عــىل الرغــم مــن الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان ســالفة الذكــر، ورفــع عــدد األطفــال الذيــن يعالجــون مجانــاً إىل الســت ســنوات، 

إال أن عــدد زيــارات األطفــال ملراكــز الرعايــة األوليــة يف الضفــة الغربيــة يف العــام 2018 انخفضــت إىل )495086( زيــارة مقارنــة بعددهــا 

يف العــام 2017 والتــي وصلــت إىل )525681( زيــارة.

ــر دم  ــون فق ــن يعان ــني الذي ــال املفحوص ــبة األطف ــرية )2015-2018( يف نس ــة األخ ــنوات األربع ــع يف الس ــاض متتاب ــاك انخف وهن

ــد  ــبة املوالي ــتمر يف نس ــاع مس ــاك ارتف ــك هن ــوايل )43%،42%،38,7%، و38,5%(. وكذل ــىل الت ــي ع ــهراً، وه ــن )12( ش ــا( بس )األنيمي

املســجلني دون )2500( غــرام خــالل الســنوات ذاتهــا )2015-2018( وهــي عــىل التــوايل )5,7%، 5,9%، 6,4%، و%6,3(.

كــام ارتفعــت نســبة وفيــات األطفــال دون ســن )5( ســنوات يف العــام 2018 إىل )1000/13,4( مولــود حــي، مقارنــة بـــ )1000/12,1( 

105.    وزارة الصحــة، التقاريــر الســنوية: التقريــر املــايل يف قطــاع غــزة، منشــور عــىل املوقــع االلكــرتوين للــوزارة يف قطــاع غــزة: www.moh.gov.ps/ )أخــر دخــول بتاريــخ 28 كانــون أول/

ديســمرب 2020(.
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مولــود حــي يف العــام 2017. ويشــار إىل أن مقصــد التنميــة الثــاين للهــدف الثالــث يشــري إىل رضورة وضــع نهايــة لوفيــات األطفــال مــا دون 

ســن الخامســة التــي ميكــن تفاديهــا بحيــث تصــل إىل )12( حالــة وفــاة لــكل )1000( مولــود حــي، مبــا يعنــي أننــا نقــرتب مــن الهــدف 

التنمــوي املذكــور.

ــاوز  ــبتها مل تتج ــأن نس ــامً ب ــي، عل ــل ح ــام 2018 إىل )1000/11,7( طف ــنة يف الع ــن س ــال دون س ــات األطف ــبة وفي ــت نس وارتفع

)1000/10,7( طفــل حــي يف العــام 2017. 

وبالنظر إىل املؤرشات الخمسة السابقة املتعلقة بصحة الطفل يالحظ أن أربعة منها تشري إىل تراجع يف صحة الطفل. 

• صحة األمهات	

ــة  ــع يف صح ــىل تراج ــت ع ــا دل ــة منه ــرية؛ خمس ــنوات األخ ــالل الس ــات خ ــة األمه ــاس صح ــؤرشات لقي ــتة م ــة س ــدت الهيئ اعتم

األمهــات، ومــؤرش واحــد فقــط يدلــل عــىل أن هنــاك تحســناً يف صحتهــن. ففــي العــام 2018 مل تســجل زيــادة يف عــدد زيــارات رعايــة 

الحوامــل يف مراكــز الرعايــة األوليــة يف الضفــة الغربيــة )155603( زيــارات يف العــام 2018 مقارنــة بـــ )154251( زيــارة يف العــام 2017 

تتــالءم مــع الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان ســالفة الذكــر. وارتفــع عــدد ومعــدل وفيــات األمومــة يف العــام 2018 بشــكل حــاد، حيــث 

بلــغ العــدد )22( حالــة مبعــدل )1000/28,9( حامــل، باملقارنــة مــع )8( وفيــات ونســبة )1000/5.9( حامــل يف العــام 2017. علــام بــأن 

مقصــد التنميــة رقــم )1( املتعلــق بهــدف التنميــة الثالــث املتعلــق بالرعايــة الصحيــة يتحــدث عــن وفيــات نفاســية يجــب ان تُخّفــض 

اىل )100000/70( مــن نهايــة العــام 2030.

وارتفعــت نســبة الحمــل الخطــر يف العــام 2018 ووصلــت اىل )17,4%( مــن إجــاميل حــاالت الحمــل، مقارنــة بــــ )16,4%( يف العــام 

2017. وظلــت نســبة فقــر دم الحوامــل املســجالت يف مراكــز الرعايــة األوليــة العــام 2018 متقاربــة مــع النســبة املســجلة يف العــام 2017 

والتــي ســجلت نســبة )27,8%( مــن إجــاميل عــدد الحوامــل، ومل تشــهد تحســناً.  يف املقابــل، ارتفــع عــدد األمهــات اللــوايت تــم إنقــاذ 

حياتهــن العــام 2018 اىل )91( حالــة مقارنــة بـــ )56( حالــة يف العــام 2017.

2.4  األمراض الخطرية:

• اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز: ارتفــع العــدد الرتاكمــي للحــاالت املســجلة لنقــص املناعــة )اإليــدز( يف العــام 2018 	

اىل )102( حالــة، مقارنــة بــــ )98( حالــة يف العام 2017.

• ــدل 	 ــة، مبع ــام 2018 اىل )3102( حال ــة الع ــة الغربي ــجلة يف الضف ــة املس ــان الرتاكمي ــدد حــاالت الرسط ــع ع ــرض الرسطــان: ارتف م

ــام 2017. ــخص يف الع ــكل )100000( ش ــدل )113.7( ل ــة بـــ )2923( ومبع ــكل )100000( مقارن )117,7( ل

وهــذه بــدوره يزيــد مــن الحاجــة إىل تطويــر العــالج املقــدم لهــذه الفئــة مــن الســكان، علــامً بــأن نســبة كبــرية مــن األمــوال املنفقــة 

عــىل التحويــالت الخارجيــة ورشاء الخدمــة الطبيــة تذهــب ملعالجــة أمــراض األورام، والتــي يقــع مــرض الرسطــان يف مقدمتهــا، حيــث 

بلغــت نســبة هــذه األمــراض مــن العــدد اإلجــاميل ملــا تــم تحويلــه مــا يقــرب مــن )24%( مــن العــدد اإلجــاميل لحــاالت رشاء الخدمــة، 

وهــي يف املرتبــة األوىل مــن حيــث التكلفــة املاليــة للمبالــغ املنفقــة عــىل رشاء الخدمــة. ورغــم صــدور قــرار بإنشــاء مستشــفى خالــد 

الحســن ملــرىض الرسطــان منــذ بدايــة العــام 2016، وصــدور مرســوم يف العــام 2018 بإنشــاء مؤسســة إلدارة هــذا املشــفى106 إال أن وزيــرة 

الصحــة أفــادت يف العــام 2019 أن هــذه  املستشــفى تحّولــت اىل مؤسســة ربحيــة خاصــة تتبــع صنــدوق االســتثامر الفلســطيني، وتخضــع  

إلدارتــه.107

• مــرض التهــاب الكبــد الفــريويس: ســجل العــام 2018 ارتفاعــاً يف عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس مــن نــوع A وb، وانخفاضــاً 	

للمزيــد راجــع مرســوم رقــم 7 لســنة 2018 بشــأن مؤسســة خالــد الحســن لعــالج أمــراض الرسطــان وزراعــة النخــاع الصــادر بتاريــخ 2018/11/27 واملنشــور يف العــدد 150 مــن الجريــدة    .106

الرســمية لدولــة فلســطني »الوقائــع الفلســطينية« الصــادرة بتاريــخ 27 كانــون أول/ديســمرب 2018.

رسالة وزيرة الصحة رقم 56/./19/1167 بتاريخ 2019/10/28 ردا عىل رسالة الهيئة رقم ت.س/2019/49 بتاريخ 2019/10/21.   .107
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يف النــوع C. فقــد ارتفــع عــدد حــاالت التهــاب الكبــد الفــريويس )A( املســجلة العــام 2018 إىل )717( حالــة مبعــدل )100000/15,7( 

شــخصاً، مقارنــة بـــ )416( ومبعــدل )100000/9,4( أشــخاص يف العــام 2017. وتوزعــت حــاالت العــام 2018 مــن ناحيــة جغرافيــة 

عــىل )208( حــاالت يف الضفــة الغربيــة )100000/7,9 أشــخاص( و509 حــاالت )100000/26,3 شــخص( يف قطــاع غــزة. 

ــدل  ــرض مبع ــة بامل ــة إصاب ــام 2018، )31( حال ــجلة يف الع ــريويس )B( املس ــد الف ــاب الكب ــني بالته ــاالت املصاب ــدد ح ــغ ع ــام بل ك

)100000/0,68( نســمة، )27( حالــة يف الضفــة الغربيــة، و)4( حــاالت يف قطــاع غــزة، مقارنــة بـــ )20( حالــة يف العــام 2017، منهــا )14( 

 )C( 0 نســمة. وبلــغ عــدد حــاالت حامــيل التهــاب الكبــد الفــريويس)حالــة يف الضفــة ، و)6( حــاالت يف القطــاع ، ومبعــدل )10000/0,54

ــكل  ــة ل ــة يف العــام 2017، ومبعــدل )4,1( حال ــة بـــــ )181( حال ــة مبعــدل )100000/0,13(، مقارن املســجلة يف العــام 2018 )156( حال

)100000( نســمة، )131( منهــا يف الضفــة الغربيــة مبعــدل إصابــة )5,1( لــكل )100000( و)50( حالــة يف قطــاع غــزة مبعــدل إصابــة )2,7( 

لــكل )100000( نســمة.

• الصحة النفسية	

ــة.  ــة متخصصــة يف الضفــة الغربي ــادة صحــة نفســية ومجتمعي تقــدم خدمــات الصحــة النفســية يف فلســطني مــن خــالل )16( عي

وارتفــع عــدد الحــاالت الجديــدة املســجلة يف مراكــز الصحــة النفســية يف العــام 2018 إىل )3156( حالــة مبعــدل )119,7( شــخصاً لــكل 

)100000( شــخص، مقارنــة بــــ )3013( شــخصاً ومبعــدل )117,2( شــخصاً يف العــام 2017.

الحق يف الصحة/ قطاع غزة  2.5

ــن  ــزاً  ع ــراً موج ــزة تقري ــاع غ ــة يف قط ــت وزارة الصح ــطني، وضع ــة يف فلس ــق يف الصح ــن الح ــابقة ع ــات الس ــة للمعلوم باإلضاف

إنجازاتهــا يف العــام 2019، حيــث أشــار التقريــر إىل مجموعــة مــن القضايــا كاملشــاريع اإلنشــائية والتطويريــة التــي نفذتهــا، الخدمــات 

ــر الداخــيل  ــي اســتفادت مــن التطوي ــة الت ــة الصحي ــات عــن الكــوادر البرشي ــام وإحصائي ــا، أرق ــم  إضافته ــي ت ــدة الت ــزة الجدي واألجه

والخارجــي، األنظمــة اإللكرتونيــة والربوتوكــوالت الجديــدة املعتمــدة، التحــول اإللكــرتوين ونظــم املعلومــات. وأشــار التقريــر كذلــك إىل 

بعــض املــؤرشات الدالــة عــىل ارتفــاع يف عــدد املشــايف مــن )10( يف العــام 2006 اىل )13( يف العــام 2019، وارتفــاع عــدد أرسِّة املستشــفيات 

يف الــوزارة مــن )2240( يف العــام 2016 إىل )2260( يف العــام 2019، وارتفــاع عــدد األرسّة املؤمنــة صحيــا مــن )218658( رسيــراً يف العــام 

ــام 2019. ــراً يف الع 2016 إىل )229229( رسي

ومــا مييــز ذلــك التقريــر أنــه صــدر يف وقــت مبكــر، حيــث أنــه نـُـرش يف شــهر كانــون ثاين/ينايــر مــن العــام 2020، غــري أنــه يؤكــد مــرة 

أخــرى عــىل غيــاب مــؤرشات صحيــة وطنيــة ميكــن مــن خاللهــا معرفــة دقيقــة لحقيقــة الوضــع الصحــي يف فلســطني، إذا مــا أخذنــا يف 

االعتبــار أن تقريــر الصحــة الســنوي للعــام 2018 يركــز عــىل عــام ســابق مــن التقريــر، إضافــة إىل أنــه ال يتضمــن معلومــات وافيــة شــاملة 

لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

مــن جانــب آخــر، أشــار تقريــر لــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، صــادر يف شــهر ترشيــن أول/أكتوبــر 2019، إىل اســتمرار أزمــة نقــص 

األدويــة يف مســتودعات الــوزارة، حيــث بلــغ عــدد األصنــاف الصفريــة مــن األدويــة حتــى نهايــة شــهر أيلول/ســبتمرب )246( صنفــاً مــن 

األصنــاف املذكــورة يف قامئــة األدويــة املتداولــة، أي مــا نســبته )48%(، يف حــني بلــغ عــدد األصنــاف الصفريــة مــن قامئــة املهــامت الطبيــة 
املتداولــة )235( صنفــاً، أي بنســبة عجــز تصــل إىل )28%( مــن هــذه األصنــاف.108

الشكاوى التي تلقتها الهيئة واإلجراءات الرسمية املتبعة  3

شكاوى الهيئة بشأن الحق يف الصحة  3.1

ــر  ــدم توف ــع )5( شــكاوى حــول ع ــت بواق ــاكاً،. توزع ــت ) 66(  انته ــة، تضمن ــة )65( شــكوى بشــأن الحــق يف الصح ــت الهيئ تلق

ــز  ــر املراك ــدى توف ــن م ــدة ع ــكوى واح ــية، وش ــة األساس ــات الطبي ــر الخدم ــدم توف ــة ع ــكوى متعلق ــة، و)37( ش ــامت واألدوي التطعي

 www.moh.gov.ps :108.   للمزيد انظر املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة يف قطاع غزة
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العالجيــة يف املناطــق النائيــة، و)13( شــكوى حــول املســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة، كان مــن بينهــا )7( شــكاوى حــول وفيــات وقعــت 

يف أعقــاب معالجــة طبيــة، )5( منهــا وقعــت يف العــام 2019، وحالتــان يف أعــوام ســابقة )2017 و2018(، و)7( شــكاوى متعلقــة بجــودة 

الخدمــات الطبيــة املقدمــة، )5( منهــا حــول رشاء خدمــات طبيــة )التحويــالت الطبيــة(،  وشــكوى واحــدة يف إطــار الحــق يف الصحــة غــري 

أنهــا مل تصنــف ضمــن التصنيفــات املذكــورة أعــاله. 

يف حــني اســتقبلت الهيئــة )48( شــكوى يف العــام 2018، منهــا )5( شــكاوى حــول عــدم توفــر التطعيــامت واألدويــة، و)32( شــكوى 

حــول عــدم توفــر الخدمــات الطبيــة األساســية، و)3( شــكاوى عــن  عــدم مــدى توفــر املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة، و)8( شــكاوى 

حــول املســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة. 

توزعــت شــكاوى هــذا العــام مــن حيــث الجنــس عــىل )23( شــكوى خاصــة بإنــاث، و)42( شــكوى خاصــة بذكــور مقارنــة بـــ )17( 

شــكوى خاصــة بإنــاث، و)31( شــكوى خاصــة بذكــور يف العــام 2018. ومــن حيــث الســن توزعــت هــذه الشــكاوى عــىل )16( انتهــاكاً 

خاصــاً بأطفــال، و)50( لبالغــني مقارنــة بـــ )10( ألطفــال و)38( لبالغــني يف العــام 2018. ومــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة توزعــت عــىل 

)47( شــكوى مــن الضفــة الغربيــة و)18( شــكوى مــن قطــاع غــزة مقارنــة بـــ )33( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)15( شــكوى يف قطــاع 

غــزة العــام 2018. مــن جانــب آخــر،  ال تــزال الــردود الرســمية التــي تصــل الهيئــة عــىل تلــك الشــكاوى محــدودة، وال تجيــب عــىل العــدد 

األكــرب مــن الشــكاوى التــي وردتهــا. 

تشكيل لجنة صحية وطنية  3.2

شــكل مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2019109/5/27 لجنــة صحيــة وطنيــة، بعضويــة الهيئــة، ملراجعــة املنظومــة الصحيــة الحاليــة وتقديــم 

التوصيــات التطويريــة املحــددة، والســيام بشــأن التأمــني الصحــي والتغطيــة الصحيــة الشــاملة، وجــودة الخدمــات الصحيــة، ورشاء وتوطني 

الخدمــات الصحيــة، والقضايــا املتعلقــة بالطــوارئ والرعايــة األوليــة واإلســعاف.إال أن هــذا العــام انتهــى دون أن يُعلــن مجلــس الــوزراء 

عــن أي خطــوات اتخذهــا يف ســبيل إنفــاذ توصيــات اللجنــة املذكــورة.

الحامية والسامة الصحية  3.3

ــم )31( لســنة 2018 بشــأن  ــون رق ــرار بقان ــذ الق ــاه تنفي ــن أجــل الســري باتج ــة، وم ــة والطبي ــة والســالمة الصحي ــار الحامي يف إط

الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة وإزالــة العقبــات التــي تحــول دون تنفيــذه، شــّكل مجلــس الــوزراء يف كانــون أول/ديســمرب مــن 
ــة.110 ــة ذات العالق ــات الرســمية واألهلي ــة وعــدد مــن الجه ــة الهيئ ــون املذكــور، بعضوي ــرار بقان ــة لدراســة الق العــام 2019 لجن

3.4  الشكاوى ضد وزارة الصحة

 تلقــت وزارة الصحــة 255(( شــكوى، منهــا )184( شــكوى مقدمــة مــن ذكــور و)68( شــكوى مــن انــاث و)3( شــكاوى جامعيــة، كــام 

توزعــت هــذه الشــكاوى مــن ناحيــة جغرافيــة بواقــع )218( شــكوى مــن محافظــات الضفــة الغربيــة، و)37( شــكوى مــن محافظــات 

قطــاع غــزة.

قامــت الــوزارة بالتعاطــي اإليجــايب مــع )181( ورفضــت )74( شــكوى، غــري أنهــا مل توضــح مضمــون هــذه الشــكاوى ومــا إذا كانــت 
لظــروف مهنيــة أو ظــروف وظيفيــة إداريــة، أو شــكل أو طبيعــة اإلجــراء املتخــذ بشــأنها.111

109.   قرار مجلس الوزراء رقم 18/7/5/م.و/م.أ/2019 بتاريخ 2019/5/27.

110.   قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 18/34/7/م.و/م.أ لعــام 2019 بتاريــخ 2019/12/9. وكانــت الهيئــة قــد طالبــت مجلــس الــوزراء مبوجــب كتابهــا رقــم ت.س/2019/51 بتاريــخ 2019/12/12 

بوضــع اللوائــح واإلجــراءات التنفيذيــة للقــرار بقانــون بشــأن الحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة املذكــور، ويف نفــس الوقــت العمــل عــىل إضافــة األحــكام القانونيــة املقرتحــة يف مســودة 

مــرشوع القانــون الخــاص الــذي عممــه املجلــس عــىل الــوزراء بتاريــخ 2019/11/18 لدراســته، بحيــث تضــاف هــذه األحــكام إىل القــرار بقانــون املذكــور يف مراحــل الحقــة، وبالقــدر الــذي 

ال تغطيــه أحــكام قانــون العقوبــات العامــة. علــام بــأن هــذه اللجنــة مل تعقــد أيـّـاً مــن اجتامعاتهــا يف العــام 2019، ومــن املفــرتض أن تنتهــي أعاملهــا وتقــدم توصياتهــا يف الثلــث األول 

مــن شــهر آذار/مــارس 2020.

111.   هذه املعلومات بحسب كتاب وزارة الصحة رقم 56/رز/2020/236 املؤرخ يف 2020/2/9 ردا عىل رسالة الهيئة رقم ت.س/2020/58 بتاريخ 2020/12/22
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ــة  ــح التنفيذي مــن جانــب آخــر؛  مل تعمــل الجهــات الرســمية املســؤولة عــن إعــامل الترشيعــات املتعلقــة بالصحــة ووضــع اللوائ

الالزمــة لتنفيذهــا، باســتثناء وضــع وزارة الصحــة لتعليــامت خاصــة مبزاولــة مهنــة العــالج الوظيفــي والــرشوط الواجــب توفرهــا فيمــن 

ــا يف  ــب توفره ــرشوط الواج ــمعيات وال ــة الس ــة مهن ــامت مزاول ــي وتعلي ــالج الوظيف ــيَّ الع ــي أو فن ــالج الوظيف ــايصَّ الع ــارس اختص مي

ــج النطــق. ــة معال ــة مهن ــامت املتعلقــة مبزاول ــل التعلي ــة إىل تعدي اختصــايص الســمعيات، أو مســاعد اختصــايص الســمعيات  إضاف

التوصيات
مام سبق، وبغرض إعامل الحق يف الصحة بالشكل الوايف  فإن الهيئة نويص بااليت:

ــة  • ــامل الحكوم ــدى إع ــة م ــن معرف ــن م ــات أشــمل مُتك ــن معلوم ــث يتضم ــا الســنوي بحي ــة لتقريره ــر وزارة الصح رضورة تطوي

ــد ذات  ــة، واملقاص ــق يف الصح ــة بالح ــتدامة 2030 املتعلق ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــث م ــدف الثال ــعة لله ــة التس ــد التنمي ملقاص

العالقــة بهــذا الحــق يف األهــداف التنمويــة األخــرى، ومــا أشــارت لــه منظمــة الصحــة العامليــة، مبــا يف ذلــك تطويــر مــؤرشات وطنيــة 

شــاملة للحــق يف الصحــة، وتوفــري البيانــات اإلحصائيــة الالزمــة لهــذه املــؤرشات يف وقــت مناســب.

ــا يقــرب مــن )2,5%( مــن العــدد  • ــة البالغــة م ــادة الســكانية الطبيعي ــوازي الزي رضورة إعــامل الحــق يف الصحــة للمواطــن مبــا ي

اإلجــاميل للســكان والزيــادة يف األعبــاء املختلفــة التــي يخلقهــا االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل الحــق يف الصحــة والزيــادة املســتمرة يف 

عــدد كبــار الســن، والســيام رفــع املوازنــة التطويريــة واملوازنــة املخصصــة لتطويــر البحــث العلمــي يف املجــال الصحــي، زيــادة عــدد 

ــة والخدمــات  ــادة قامئــة األدوي ــة، وزي ــادة عــدد الكــوادر الصحي ــة، رفــع عــدد األرسّة، زي ــة األولي ــة الصحي املشــايف ومراكــز الرعاي

الصحيــة املوفــرة للمــرىض.  

رضورة إيــالء اهتــامم أعــىل بالحــق يف الصحــة يف قطــاع غــزة ملواجهــة االرتفــاع املســتمر يف عــدد الســكان، والحصــار الــذي تفرضــه  •

ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل القطــاع منــذ أكــر مــن )13( عامــاً.

يف إطــار تطويــر الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمــرىض، فإنــه مــن الــروري رفــع مســتوى املســاءلة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة،  •

والســيام يف مجــال تنفيــذ القــرار بقانــون الخــاص بالحاميــة والســالمة الطبيــة والصحيــة، وبالرسعــة املمكنــة، مــع مــا يتطلبــه ذلــك 

مــن إنشــاء ســجل لألخطــاء الطبيــة، إنشــاء لجنــة دامئــة لألخطــاء الطبيــة، إنشــاء صنــدوق التعويــض عــن أرضار الحــوادث الطبيــة، 

ووضــع الربوتوكــوالت الطبيــة الالزمــة.

رضورة وضــع التنظيــم القانــوين للتأمــني الصحــي الوطنــي اإللزامــي، مقابــل التغطيــة التأمينيــة الشــاملة لكافــة الخدمــات الطبيــة  •

ــع متســاٍو للمستشــفيات  ــة، كتوزي ــني كاف ــة شــاملة ومتســاوية للمواطن ــة صحي ــك توفــري رعاي ــا املواطــن، مبــا يف ذل ــي يحتاجه الت

واملراكــز الطبيــة، والكــوادر البرشيــة املؤهلــة، وأعــداد األرسّة، وفقــاً للمــؤرشات العامليــة.

رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة املوضوعــات املتعلقــة بالصحــة، والســيام املتعلقــة ببنــاء مؤرشات  •

وطنيــة لقيــاس الحــق يف الصحــة، واملســاءلة واملحاســبة عــىل انتهــاكات الحــق يف الصحــة، ومســتوى اإلنفــاق عــىل تأهيــل وتدريــب 

الكــوادر الصحيــة املختلفــة والنفقــات التطويريــة لقطــاع الصحــة.
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القسم الثالث: الحق في التعليم

املتغري يف اإلطار القانوين الوطني  1

تــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2019 بشــأن فصــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل إىل وزارتــني: وزارة الرتبيــة والتعليــم، 

ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي،112 ومل تجــِر دولــة فلســطني أي تعديــالت أخــرى عــىل الترشيعــات النافــذة واملتعلقــة بالحــق 

يف التعليــم خــالل العــام 2019. إن تشــكيل جســم مســتقل خــاص بالتعليــم العــايل )وزارة(، وعــدم اكتفــاء الحكومــة بتشــكيل »مجلــس 

ــدأ  ــامد مب ــة العت ــون بداي ــد يك ــايل، ق ــم الع ــم )6( لســنة 2018م، بشــأن التعلي ــون رق ــرار بقان ــه الق ــص علي ــذي ن ــايل« ال ــم الع التعلي

»الحوكمــة« يف إدارة قطــاع التعليــم العــايل113، وبدايــة إلعــادة صياغــة السياســات اإلداريــة والتمويليــة باتجــاه توفــري تعليــم بجــودة عاليــة 

مــع الحفــاظ عــىل مبــدأ املســاواة يف الحصــول عــىل تعليــم عــاٍل للطلبــة املؤهلــني. 

انتهاكات الحق يف التعليم   2

ضعف اإلنفاق الحكومي عى تطوير التعليم  2.1

مل يتــم إعــداد موازنــة عامــة للعــام 2019، وبلــغ حجــم االنفــاق الحكومــي الفعــيل ملركــز املســؤولية الخــاص بــوازرة الرتبيــة والتعليم، 

بحســب بيانــات وزارة املاليــة وحتــى تاريــخ 2019/11/30، )13,669,067,000( شــيكل، أي مــا نســبته )19,53%( مــن اجــاميل النفقــات 

الحكوميــة عــىل مراكــز املســؤولية املاليــة. خصــص منهــا مبلــغ )1,036,686,000( شــيكل كنفقــات تطويريــة، و)6,682,841,000( شــيكل 

رواتــب وأجــور. 

يشــكل حجــم االنفــاق الحكومــي ملركــز املســؤولية الخــاص بــوازرة الرتبيــة والتعليــم للعــام 2019، حــوايل)19,53%(  مــن اجــاميل 

النفقــات الحكوميــة عــىل مراكــز املســؤولية، وتشــكل الرواتــب واألجــور حــوايل )49%( منهــا، بينــام تشــكل النفقــات التطويريــة قرابــة 

)25%(  فقــط مــن نفقــات الــوزارة، وهــذا مــن شــأنه أن يضــع العمليــة التعليميــة يف ظــروف صعبــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة 

لهــا، مــام قــد يؤثــر ســلباً عــىل مبــدأ التوافــر الــذي يفــرتض أن تعمــل الدولــة عــىل توفــري مؤسســات وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة 

تشــتمل عــىل كل العنــارص التــي تحافــظ عــىل كرامــة اإلنســان، وتدعــم حقــه يف تعليــم نوعــي. 

املساس مببدأ مجانية التعليم  2.2

اســتنادا إىل املــادة رقــم )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، التــي تجيــز »جمــع التربعــات 

يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة بدايــة كل عــام درايس لغايــات تطويــر الجــودة وتحســني التعليــم«، تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم يف 

بدايــة كل عــام درايس بجبايــة »تربعــات« ماديــة مببالــغ ذات قيمــة محــددة مــن الطلبــة، تبــدو للجمهــور وكأنهــا إلزاميــة، مــن خــالل 

طريقــة جمعهــا. 

ــة األخــرى  ــة أو اللغــات األجنبي ــم الكتــب املدرســية املقــررة للمنهــاج الفلســطيني للغــة اإلنجليزي ــة والتعلي ــر وزارة الرتبي وال توف

للطلبــة بشــكل مجــاين، وبحســب املــادة )2/36( مــن القــرار بقانــون بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام، تقــوم الــوزارة بتحديــد أســعار هــذه 

الكتــب، وكال األمريــن يشــكالن مخالفــة رصيحــة ملــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن معاهــدات دوليــة، وبخاصــة مــا جــاء 

يف املادتــني )13( و)14( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، وكذلــك فــإن هــذه املامرســات فيهــا 

مخالفــة لنــص املــادة )2/5( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام.

وفيــام يتعلــق بــدور الدولــة يف إعــامل الحــق يف التعليــم العــايل، فلــم يوضــح القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018 بشــأن التعليــم 

الوقائع الفلسطينية، العدد )154( ص11.   .112

كانــت إحــدى توصيــات التقريــر الصــادر عــن الهيئــة عــام 2017، تحــت عنــوان »الحــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف الجامعــات الفلســطينية العامــة« تنــص عــىل رضورة أن تقــوم    .113

الحكومــة باعتــامد مبــدأ الحكومــة يف إدارة قطــاع التعليــم العــايل مــن خــالل العمــل عــىل تشــكيل جســم مســتقل عــن وزارة التعليــم العــام.
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العــايل، مســؤولية ودور الدولــة يف إعــامل هــذا الحــق ويف األخــذ التدرجــي مبجانيــة التعليــم العــايل. وال تــزال األزمــة املاليــة مســتمرة يف 

الجامعــات املصنفــة »جامعــات عامــة« وعددهــا تســع جامعــات وتضــم قرابــة 78% مــن مجمــوع عــدد الطلبــة امللتحقــني بالجامعــات 
الفلســطينية.114

إن ضعــف اإلمكانيــات املاليــة للجامعــات العامــة، وعــدم قــدرة الحكومــة عــىل توفــري الدعــم املــايل الــالزم لســد العجــز املرتاكــم يف 

موازناتهــا، يؤثــر بشــكل مبــارش عــىل مبــدأ إمكانيــة االلتحــاق ببعــده االقتصــادي، وببعــده التمييــزي، أيضــاً، بحيــث لــن تتمكــن الفئــات 

الضعيفــة بحكــم القانــون والواقــع مــن االلتحــاق بالتعليــم العــايل. كــام أن العجــز املــايل يؤثــر يف قــدرة الجامعــات عــىل الحفــاظ عــىل 

تعليــم وبنيــة تحتيــة بجــودة عاليــة تحافــظ عــىل مخرجــات التعليــم، مبــا يتناســب والتقــدم التكنولوجــي والعلمــي الحاصــل. 

قصور املنهاج املدريس يف التعليم عى حقوق اإلنسان  2.3

ــدرايس 2017-2016،  ــام ال ــد للع ــاج جدي ــدأت بطــرح منه ــث ب ــاج املــدريس مســتمرة، حي ــث املنه ــر وتحدي ــة تطوي ــزال عملي ال ت

ــف  ــى الص ــس وحت ــن الخام ــوف م ــدرايس 2017-2018، للصف ــام ال ــد للع ــاج جدي ــايس، ومنه ــع األس ــى الراب ــن األول وحت ــوف م للصف

الحــادي عــرش، ومنهــاج جديــد للصــف الثــاين عــرش، كــام تــم طــرح منهــاج جديــد للعــام الــدرايس 2018 -2019 للصــف الحــادي عــرش 

مهنــي. 

ويواجــه املنهــاج املــدريس، بشــكل عــام، العديــد مــن االنتقــادات؛ فــام يــزال املنهــاج الفلســطيني بحاجــة إىل تضمينــه مبــادئ حقــوق 

اإلنســان وعكســها قيميــاً بشــكل واضــح وســلس ومعــرب، كــاّمً ونوعــاً، يف الكتــب املدرســية املقــررة، باعتبارهــا تربيــة »قيميــة«، وليســت 

»معرفيــة« فقــط، والعمــل عــىل إزالــة املضامــني املنافيــة لحقــوق اإلنســان.

كــام تبــني مــن خــالل تحليــل محتــوى الكتــب املدرســية مــن منظــور حقــوق اإلنســان أن عمليــة إدمــاج حقــوق اإلنســان يف الكتــب 

الدراســية مل تــأِت يف ســياق عمليــة ممنهجــة ومخططــة، فهنــاك تكــرارات كبــرية للعديــد مــن الحقــوق، وتكــرارات محــدودة لحقــوق 

أخــرى، ومل تخــُل هــذه الكتــب مــن تضمــني قيــم حقــوق اإلنســان، ولكــن هنــاك تفاوتــاً يف وجــود هــذه القيــم، األمــر الــذي يعنــي أن 
هــذه القيــم واردة بشــكل عشــوايئ، وغــري مخطــط لهــا.115

واتضــح أيضــا مــن خــالل تحليــل محتــوى الكتــب املدرســية يف ضــوء مــدى حساســيتها للنــوع االجتامعــي، أنهــا كانــت عشــوائية 

وغــري ممنهجــة، وأحيانــا يكــون موضــوع الــدرس، أو النــص، حساســاً للنــوع االجتامعــي، إال أن الصــورة النمطيــة التــي تعكــس مــن خاللهــا 
املــرأة، تشــري إىل ضبابيــة الفلســفة الرتبويــة التــي يرتكــز عليهــا اختيــار النصــوص، أو طبيعــة موضوعــات الــدروس.116

ومبــا أن املنهــاج املــدريس يلعــب دوراً رئيســاً يف تشــكيل ثقافــة جمعيــة، ويف عمليــة تغيــري أمنــاط الســلوك وبنــاء القيــم، ويُعــول 

عليــه كثــرياً يف إعــادة تشــكيل املجتمــع وتوجيهــه نحــو الغايــات املرجــوة مــن التعليــم والرتبيــة عــىل حقــوق اإلنســان، واملتمثلــة أساســاً 

يف صــون الكرامــة اإلنســانية واحرتامهــا، والحريــة، واملســاوة وعــدم التمييــز، واحــرتام التنــوع واالختــالف، فــال بــد مــن اعتــامد فلســفة 

تربويــة واضحــة لــدى بنــاء، أو تطويــر املناهــج، أساســها ادمــاج قيــم حقــوق اإلنســان يف محتــوى الكتــب املدرســية بشــكل مخطــط، 

وواع وممنهــج.

العنف يف املدارس  2.4

تشــري النتائــج األوليــة ملســح العنــف األرسي 2019 الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني  إىل أن )25%( مــن األطفــال يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــا بــني الفئــة العمريــة مــن 12-17 عامــاً تعرضــوا ألحــد أنــواع العنــف يف املــدارس بواقــع )26%( للذكــور، 

أهم أسباب األزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة هي قلة املخصصات املالية التي تقدمها الحكومة لها، وعدم انتظامها، وضعف و/أو غياب دور القطاع الخاص، وعدم كفاية العائد    .114

من األقساط الجامعية، وقلة الدعم املايل الخارجي املبارش، واالرتفاع املستمر يف التكاليف التشغيلية والتعليمية، يف ظل ُشح و/أو عدم وجود استثامرات وعوائد مادية ذاتية للجامعات.

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، تحليل محتوى الكتب املدرسية من منظور حقوق اإلنسان، )اللغة العربية، والعلوم والحياة(، سلسلة التقارير الخاصة رقم )100(، 2019.    .115

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، تحليل محتوى الكتب املدرسية يف ضوء مدى حساسيتها للنوع االجتامعي، سلسلة التقارير الخاصة رقم )98(، 2019.   .116
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و)15%( لإلنــاث. فهنــاك )17%( مــن األطفــال تعرضــوا للعنــف الجســدي مــن ِقبــل أحــد املعلمــني أو املعلــامت، بواقــع )26%( للذكــور، 

و)7%( لإلنــاث، و)15%( مــن األطفــال، تعرضــوا للعنــف النفــي مــن ِقبــل أحــد املعلمــني أو املعلــامت، بواقــع )18%( للذكــور، و)%12( 

لإلناث. 

كــام كشــفت نتائــج املســح بــأن نســبة العنــف املــدريس مرتفعــة يف قطــاع غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة، حيــث أن )34%( مــن 

األطفــال مــا بــني الفئــة العمريــة مــن 12-17 يف قطــاع غــزة قــد تعرضــوا ألحــد أنــواع العنــف يف املــدارس، بينــام تنخفــض هــذه النســبة 

إىل )19%( يف الضفــة الغربيــة. وأن األطفــال ضمــن الفئــة العمريــة املذكــورة، الذيــن تعرضــوا للعنــف الجســدي يف املــدارس مــن ِقبــل 

أحــد املعلمــني أو املعلــامت يف قطــاع غــزة وصلــت إىل 26% بواقــع )41%(  للذكــور، و)10%( لإلنــاث، وتنخفــض هــذه النســبة يف الضفــة 
الغربيــة إىل )10%( بواقــع )15%( للذكــور، و)6%( لإلنــاث.117

تُظهــر بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نتائــج مقلقــة حــول العنــف يف املــدارس، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، وضــد الطلبــة 

الذكــور بوجــه عــام، وهــذا يتطلــب مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم مراجعــة سياســاتها الخاصــة بالحــد مــن العنــف داخــل املــدارس، والعمــل 

عــىل تقييــم وتحديــث برامجهــا املعتمــدة يف هــذا املوضــوع لتهيئــة بيئــة آمنــة وخاليــة مــن العنــف داخــل املــدارس.

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم حــول ُســبُل الحــد مــن العنــف داخــل املــدارس، أفــادت الــوزارة 

بأنّهــا تعمــل عــىل تكثيــف الربامــج واألنشــطة للحــد مــن ظاهــرة العنــف يف املــدارس مثــل تطبيــق الربامــج اإلرشــادية اإلمنائيــة، والربامــج 

اإلرشــادية الوقائيــة، والربامــج اإلرشــادية والعالجيــة، وتنفيــذ تدريبــات للكــوادر التعليميــة واإلرشــادية عــىل بدائــل العنــف، وتعمــل عــىل 
تطويــر سياســات وبرامــج للحــد مــن العنــف يف املــدارس. 118

انتهاك الحق يف التعليم وفق الشكاوى  3

تلقــت الهيئــة )29( شــكوى تضمنــت اّدعــاءات بانتهــاكات للحــق يف التعليــم، منهــا )6( شــكاوى يف قطــاع غــزة تــوزع بواقــع )2( 

ــة،  ــرات العام ــاز املخاب ــن جه ــىل كل م ــدة ع ــكوى واح ــم،( وش ــة والتعلي ــىل وزارة الرتبي ــكويني ع ــة، وش ــىل وزارة الخارجي ــكويني ع ش

ــس القضــاء األعــىل.  ومجل

ويف الضفــة الغربيــة كان عــدد الشــكاوى )23( شــكوى، توزعــت مبعــدل )8( شــكاوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم، و)12( شــكوى عىل 

الجامعــات وشــكوى واحــدة عــىل كل مــن: وزارة الشــؤون الخارجيــة، جهــاز املخابــرات العامــة، وضــد إحــدى املحافظات.

تضمنــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة )12( شــكوى  ماّســة بالحريــات األكادمييــة، وشــكويني متعلقتــني بتوفــري 

ــف ضدهــم ، و)4(  ــم ومامرســة العن ــة التعل ــن صعوب ــون م ــن يعان ــة واألشــخاص الذي ــام لألشــخاص ذوي اإلعاق ــم الع الحــق يف التعلي

شــكاوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم املــدريس، و)3( شــكاوى تتعلــق بالحــق يف مواصلــة التعليــم العــايل، وشــكوى واحــدة متعلقــة 

بتوفــري املتطلبــات األساســية ملدرســة تعــاين مــن نقــص يف الخدمــات العامــة،  و شــكوى واحــدة تتعلــق بحــل مشــكلة الــدوام الصباحــي 

واملســايئ ملدرســة واقعــة يف منطقــة نائيــة.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019، النتائج األولية ملسح العنف يف املجتمع الفلسطيني،2019، رام هللا- فلسطني.    .117

رسالة وزارة الرتبية والتعليم الواردة إىل الهيئة بتاريخ 2020/01/29.   .118
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نقص يف املرافق العامة والخدمات

ــة  ــل الثانوي ــوار أن أوالدهــن يدرســون يف مدرســة فصاي ــة ملحافظــة أريحــا واألغ ــل التابع ــدة فصاي ــات يف بل ــادت املواطن أف

ــون مــن: املختلطــة حيــث أنهــم يعان

عدم وجود تكييف يف املدرسة مع الحرارة العالية تصل إىل )52( درجة مئوية •

عدم وجود مرافق صحية منفصلة لإلناث والذكور •

عدد الحاممات املتوفرة أربعة ملا يقارب )380( طالباً وطالبة من الصف األول وحتى التوجيهي •

عدم توفر  مياه للمرافق الصحية •

تبول عدد من طالب وطالبات املدرسة عىل أنفسهم نتيجة عدم حصولهم عىل دور لدخول دورة املياه •

ــاه فيهــا شــديدة الحــرارة ويصعــب  • ــة تكــون املي ــات الخارجي ــة للــامء حيــث أن املرشبي ــات داخلي عــدم توفــر مرشبي

ــا معظــم الوقــت. ــة إىل انقطاعه ــا أو اســتخدامها، باإلضاف الــرشب منه

عدم توفر مظلة صيفا وشتاء •

أرضية امللعب ترابية مام يعرض الطلبة لإلصابات عند اللعب أو االستخدام •

وجود محول كهربايئ لبلدة العوجا مالصق لسور املدرسة مام يشكل خطراً عىل الطلبة •

ــطينية  ــة الفلس ــة وزارة الخارجي ــان مبطالب ــكويني تتعلق ــت بواقعش ــكاوى توزع ــكاوى )6( ش ــدد الش ــكان ع ــزة ف ــاع غ ــا يف قط أم

بالتحقيــق يف موضــوع وضــع اســم املشــتي عــىل مــا يعــرف بالالئحــة الســوداء ومنعــه مــن الســفر عــرب املعابــر الفلســطينية الســتكامل 

دراســته يف الخــارج، وشــكوى واحــدة تتعلــق مبطالبــة وزارة الرتبيــة والتعليــم بالتحقيــق يف موضــوع طــرد أحــد الطلبــة مــن املدرســة 

ــم باالعــرتاف  ــة يف قطــاع غــزة وزارة التعلي ــات الجامعي ــة خريجــي إحــدى الكلي ــق مبطالب بســبب خــالف مــع مديرهــا ، وشــكوى تتعل

ــع املشــتكية مــن الســفر الســتكامل  ــق يف موضــوع من ــة التحقي ــس القضــاء األعــىل ووزارة الداخلي ــة مجل بشــهاداتهم، وشــكوى مبطالب

تعليمهــا الجامعــي بحجــة أنهــا عزبــاء ووالداهــا منفصــالن، وشــكوى مبطالبــة جهــاز املخابــرات العامــة بالتحقيــق يف ظــروف اســتدعاء 

املشــتي واحتجــازه عــىل خلفيــة قيامــه مبســح ميــداين )تعبئــة اســتامرات( مــن أجــل إعــداد بحــث لصالــح أ إحــدى جامعــات الضفــة 

الغربيــة. 

مــن املالحــظ أن العــدد األكــرب مــن الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون لهــا عالقــة مبــارشة بالجــودة، والكفايــة، والوفــرة، والبنيــة 

التحتيــة، والحريــات األكادمييــة والوصــول إىل التعليــم وغريهــا مــن القضايــا ذات العالقــة مبضمــون العمليــة التعليميــة ومكوناتهــا، وهــذا 

قــد يــؤرش إىل تحســن يف معرفــة املواطــن مبســؤوليات الدولــة تجــاه حقــه يف التعليــم كحــق أســايس متكينــي. 

السياسات واإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل اإلنفاق عى التعليم وتوفري بيئة تعليمية مناسبة  4

ــات وزارة  ــام 2019، بحســب بيان ــم للع ــة والتعلي ــوازرة الرتبي ــز املســؤولية الخــاص ب ــي الفعــيل ملرك ــاق الحكوم ــغ حجــم اإلنف بل

املاليــة وحتــى تاريــخ 2019/11/30، )13,669,067,000( شــيكل، أي مــا نســبته )19,53%( مــن إجــاميل النفقــات الحكوميــة عــىل مراكــز 

ــور،  ــب وأج ــيكل روات ــة، و)6,682,841,000( ش ــات تطويري ــيكل كنفق ــغ )1,036,686,000( ش ــا مبل ــص منه ــة، خص ــؤولية املالي املس

ــا مــدى انخفــاض قيمــة النفقــات التطويريــة قياســاً مبــا تحتاجــه البنيــة التحتيــة لقطــاع التعليــم العــام. ويالحــظ هن

تعمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم ضمــن مــا يُخصــص لهــا مــن أمــوال مــن طــرف الحكومــة وليــس بنــاءاً عــىل احتياجاتهــا الفعليــة، لذلك 

نجــد أن البنيــة التحتيــة للمــدارس الحكوميــة ال تلبــي الحــد األدىن مــن الحفــاظ عــىل كرامــة اإلنســان، وبخاصــة يف املناطــق البعيــدة عــن 

مراكــز املــدن، حيــث يعــاين الطلبــة، مثــالً، مــن صعوبــة املواصــالت شــتاءاً وصيفــاً، وتفتقــر املــدارس، بشــكل عــام، إىل وســائل التدفئــة، أو 

التكييــف حفاظــاً عــىل صحــة الطالــب، كذلــك قلــة عــدد املــدارس التــي تســتجيب بنيتهــا التحتيــة الحتياجــات الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، 
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وأيضــا قلــة عــدد ريــاض األطفــال الحكوميــة، التــي ال تصــل نســبتها إىل )9%( مــن مجمــل عــدد ريــاض األطفــال. كــام تعتمــد املــدارس يف 

بعــض نفقاتهــا التشــغيلية عــىل مــا تفرضــه مــن رســوم )تربعــات( عــىل الطلبــة يف بدايــة العــام الــدرايس، وعــىل عوائــد تلزيــم الكافيرتيــا 

)املقاصــف(، وعــىل بعــض التربعــات التــي يقدمهــا أوليــاء أمــور الطلبــة وغريهــم. 

4.1  املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التعليم

4.1.1   املساءلة واملحاسبة اإلدارية

مــن خــالل الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم حــول املســاءلة واملحاســبة للمســؤولني عــن انتهــاكات الحــق 

يف التعليــم، فقــد تــم تشــكيل حــوايل )117( لجنــة تحقيــق ملخالفــات منســوبة للموظفــني، منهــا )19( مخالفــة عــىل التأخــر الصباحــي 

ــن أداء  ــاع ع ــىل االمتن ــة ع ــة، و)18( مخالف ــق الطلب ــف بح ــرب والعن ــلوب ال ــتخدام أس ــىل اس ــة ع ــرر، و)16( مخالف ــاب املتك والغي

الواجــب، و)13( مخالفــة  عــىل التلفــظ بألفــاظ نابيــة، و)7( مخالفــات عــىل اإلســاءة عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــي، و)4( مخالفــات 

ــري املــرشوع، و)29(  ــة والكســب غ ــات عــىل الرسق ــق رســمية، و)7( مخالف ــر وثائ ــات  عــىل تزوي ــي، و)4( مخالف ــىل التحــرش الجن ع

مخالفــة أخــرى. كــام تــم توقيــف )38( موظفــاً عــن العمــل كإجــراء اســتباقي للتحقيــق االنضباطــي، واتخــاذ )11( قــرار فقــدان وظيفــة 
بســبب التغيــب عــن العمــل مــدة تزيــد عــن (15) يومــاً متصلــة ألســباب غــري مــربرة. 119

التوصيات
من خالل ما تم استعراضه من واقع الحق يف التعليم، فإن الهيئة تويص باآليت:

ــادة  • ــم بزي ــة والتعلي ــوم وزارة الرتبي ــم، وأن تق ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــادة موازن ــة بزي ــوزراء ووزارة املالي ــس ال ــام مجل رضورة قي

النفقــات التطويريــة، مــا ميّكنهــا مــن تحســني جــودة ونوعيــة ومخرجــات العمليــة التعليميــة، وتنفيــذ الربامــج املتعلقــة مبحــو األميــة 

وتعليــم الكبــار، ودمــج مرحلــة الرتبيــة مــا قبــل املدرســية يف البنيــة التعليميــة العامــة؛ تنفيــذاً ملــا نــص القــرار بقانــون بشــأن الرتبيــة 

والتعليــم العــام.

ــية، وتحســني ظــروف  • ــوف املدرس ــن االكتظــاظ داخــل الصف ــزة، للحــد م ــاع غ ــدة، وبخاصــة يف قط ــدارس جدي ــاء م  و رضورة بن

ــف. ــة، وبخاصــة يف فصــل الصي ــع الظــروف املناخي ــالءم م ــا يت ــوار مب ــة األغ ــدارس يف منطق امل

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.

ــادة أعــداد  • ــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة الفلســطينية لدمــج وزي ــم بتوفــري املــوارد املالي ــة والتعلي رضورة اســتمرار وزارة الرتبي

الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف العمليــة التعليميــة، مــن خــالل تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم، إســوة بباقــي الطلبــة. 

ــة  ــاض األطفــال، ويف املرحل ــة ري ــم اإللزامــي ورفــع معــدالت االلتحــاق يف مرحل ــم التعلي ــز جهــود تعمي ــة أخــرى تعزي ومــن ناحي

الثانويــة وتحديــداً الفــروع املهنيــة منهــا، وبخاصــة لإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم الواقــع 

والقانــون.

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.

119.   رسالة وزارة الرتبية والتعليم، مصدر سابق.
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الفصل الرابع
تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة 

فيما يتعلق الشكاوى





الفصل الرابع
تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 

الشكاوى

وّجهــت الهيئــة )1260( مخاطبــة مكتوبــة أصليــة وتذكرييــة خــالل العــام 2019، يف حــني وجهــت مــا يقــارب )1748( يف العــام 2018. 

ــات،  ــك املخاطب ــة تل ــام 2019 نتيج ــة )635( رداً يف الع ــت الهيئ ــل؛ تلق ــة. باملقاب ــارب )2273( مخاطب ــا يق ــت م ــام 2017 وجه ويف الع

تراوحــت الــردود بــني اإليجابيــة والســلبية. 

ونشــري هنــا إىل أنــه، وعــىل الرغــم مــن الــردود الخطيــة التــي تلقتهــا الهيئــة، إال أنهــا ال تــزال  تتلقــى ردوداً منطيــة، وبخاصــة مــن 

قبــل األجهــزة األمنيــة التــي ال تجيــب يف الكثــري مــن األحيــان عــىل مطالبــات الهيئــة، أو تُْنِكــُر مــا ورد يف ادعــاءات املواطنــني دون اتخــاذ 

ــة التــي  ــات النصــوص القانوني ــة إىل تضمــني املخاطب ــك لجــأت الهيئ أي إجــراء للتأكــد مــن صحــة تلــك االدعــاءات. وللتغلــب عــىل ذل

تــم انتهاكهــا، إال أن ذلــك مل يغــرّي مــن األمــر شــيئاً، واســتمرت الــردود النمطيــة. وباملقابــل تتحــدث بعــض األجهــزة األمنيــة عــن قيامهــا 

ــس  ــني، وهــذا األمــر لي ــاك بحــق املواطن ــه انته ــج عن ــل نت ــوت وقــوع تقصــري، أو خل ــة يف حــال ثب ــد مــن اإلجــراءات االنضباطي بالعدي

بالــرورة أن يتــم إبــالغ الهيئــة بــه، وفقــاً إلفــادة أحــد األجهــزة األمنيــة.  

القسم األول: تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 
بالشكاوى في الضفة الغربية

وزارة الصحة •

ــايل: )3(  ــة عــىل النحــو الت ــم الشــكاوى املغلق ــا، كان تقيي ــم اغــالق )11( منه ــة )51( شــكوى بحــق وزارة الصحــة، ت ــت الهيئ تلق

شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، شــكويان أُغلقتــا بتعــاون، وبنتيجــة غــري مرضيــة، وشــكوى واحــدة دون تعــاون. هــذا وقــد 

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للــوزارة )23( رســالة أصليــة، و)21( رســالة تذكرييــة، و)3( رســائل مركزيــة، يف حــني تلقــت الهيئــة )15( رداً.

ــني عــىل التقاعــد املبكــر، واحتســاب  ــل املحال ــة يف اإلعــادة للعمــل؛ وبخاصــة مــن قب ــواردة للهيئ ــات الشــكاوى ال متحــورت مطالب

ســنوات العمــل ألغــراض احتســابها كســنوات للتقاعــد، واملطالبــة بنتيجــة فحــص األنســجة، وعــدم رصف أدويــة مــن قبــل الصيدليــات، 

والحصــول عــىل العالجــات واألدويــة، واملطالبــة بالتحقيــق يف أخطــاء طبيــة، وطلــب رشاء خدمــة طبيــة، وعــدم اعتــامد تخصــص دبلــوم 

الصيدلــة لطلبــة الكليــة العرصيــة، والتحويــالت الطبيــة.

ومــن ضمــن الشــكاوى التــي تابعتهــا الهيئــة مــع الــوزارة قامــت الــوزارة بتشــكيل لجنــة تحقيــق حيــث توصلــت اللجنــة إىل تحميــل 

الــوزارة املســؤولية عــن أخطــاء الطبيــب، وحملــت الــوزارة مســؤولية عــالج الطفــل ودفــع كافــة التكاليــف املرتتبــة عــىل ذلــك. وأوصــت 

اللجنــة زيــادة عــدد الــكادر الطبــي يف قســم الــوالدة، وزيــادة عــدد األرسِّة والتجهيــزات.
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وزارة التنمية االجتامعية •

تلقــت الهيئــة )65( شــكوى بحــق وزارة التنميــة االجتامعيــة، تــم إغــالق )16( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو 

التــايل: )4( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة،  شــكويان أُغلقتــا بتعــاون، وبنتيجــة غــري مرضيــة.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للــوزارة )25( رســالة أصليــة، و )20( رســالة تذكرييــة، ورســالة مركزيــة واحــدة يف حــني تلقــت )3( ردود 

. خطية

متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة بالحصــول عــىل املســاعدات اإلنســانية، واإلحالــة عــىل التقاعــد املبكــر، والحصــول عــىل تأمــني 

طبــي، واملطالبــة بتفعيــل امللــف، وتحويــل امللــف إىل وزارة املاليــة وهيئــة التقاعــد. 

تتعــاون وزارة التنميــة االجتامعيــة مــع الهيئــة بصــور إيجابيــة يف كافــة الشــكاوى، وبخاصــة يف الشــكاوى التــي يتــم متابعتهــا ميدانيــاً 

املناطق. يف 

وزارة الحكم املحيل •

ــات  ــغ عــدد مخاطب ــة.  بل ــا بتعــاون وبنتيجــة مرضي ــم إغــالق )3( منه ــة )17( شــكوى بحــق وزارة الحكــم املحــيل، ت تلقــت الهيئ

ــة يف حــني تلقــت )8( ردود. ــة، و)10( رســائل  تذكريي ــوزارة )3( رســائل أصلي ــة لل الهيئ

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول املطالبــة باالتصــال بالــرصف الصحــي، ومطالبــة إحــدى البلديــات وإلزامهــا بتســوية كافــة 

الحقــوق القانونيــة التــي كفلهــا القانــون ومــن ضمنهــا إجــازة األمومــة، ووقــف اإلجــراءات التعســفية التــي تقــوم بهــا إحــدى البلديــات، 

وإنهــاء عقــد ملوظفــة، واملطالبــة بالتوقــف عــن البنــاء.

تتعاون وزارة الحكم املحيل بصوة إيجابية مع شكاوى الهيئة وتعالجها بصوة جيدة وقانونية.

ديوان املوظفن العام  •

 تلقــت الهيئــة )5( شــكاوى بحــق ديــوان املوظفــني العــام، تــم إغــالق اثنتــني منهــا بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، وبلــغ عــدد مخاطبــات 

الهيئــة للديــوان )4( رســائل أصليــة، و)3( رســائل  تذكرييــة ورســالة مركزيــة واحــدة، يف حــني تلقــت )5( ردود 

متحــورت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول احتســاب الراتــب لغايــة التقاعــد، وتعديــل املســميات الوظيفيــة والتســكني عــىل الدرجات، 

وتســوية األوضــاع املاليــة، وإعــادة رصف املبالــغ املاليــة املخصومــة فــرتة توقيــف املواطــن لــدى األجهــزة األمنية.

متتــاز ردود ديــوان املوظفــني العــام بالوضــوح واإلجابــة عــن كل االستفســارات والطلبــات، وقــد رد الديــوان عــىل جميــع مخاطبــات 

الهيئــة دون  اســتثناء.

مجلس القضاء األعى •

تلقــت الهيئــة )66( شــكوى، تــم إغــالق )8( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )5( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة،  شــكويان أُغلقتــا بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة،  وشــكوى واحــدة دون تعــاون.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للمجــس )19( رســالة أصليــة، و)12( رســالة تذكرييــة يف حــني تلقــت )15( رداً.  تركــزت الشــكاوى حــول 

املطالبــة بانتــداب محــاٍم، املطالبــة باإلفــراج بســبب املــرض، احتســاب مــدة التوقيــف مــن مــدة العقوبــة، اإلرساع يف اإلجــراءات القانونيــة. 

ُع إجــراءات املحاكمــة. يتعــاون مجلــس القضــاء األعــىل مــع  مطالــب الهيئــة، ويـُـرَسِّ
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األمانة العامة ملجلس الوزراء •

تلقت الهيئة )4( شكاوى عىل األمانة العامة ملجلس الوزراء، تم إغالق واحدة  منها بتعاون وبنتيجة مرضية. 

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة ملجلــس الــوزراء )8( رســائل أصليــة، و)3( رســائل تذكرييــة و)13( رســالة مركزيــة يف حــني تلقــت )5( 

ردود.

تركــزت الشــكاوى حــول اإلعــادة للعمــل، وبخاصــة للموظفــني املحالــني عــىل التقاعــد املبكــر، واحتســاب ســنوات الفصــل األمنــي 

ســنوات فعليــة ألغــراض التقاعــد، واملطالبــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق لغــرض ســيادة القانــون، العــودة والعــدول عــن قــرار اإلغــالق ملحــال 

تجاريــة وااللتــزام بقــرار املحكمــة الــذي ينــص عــىل خــالف ذلــك، واملوافقــة عــىل منحــه تغطيــة طبيــة. 

متتــاز ردود مجلــس الــوزراء بالوضــوح، واإلجابــة عــن كل االستفســارات والطلبــات، وقــد رد مجلــس الــوزراء عــىل جميــع مخاطبــات 

الهيئــة دون اســتثناء.

النيابة العامة  •

تلقــت الهيئــة )32( شــكوى عــىل النيابــة العامــة، تــم إغــالق )14( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )12( 

شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة،  شــكويان أغلقتــا بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة للنيابــة العامــة )43( رســالة أصليــة، و)11( رســالة تذكرييــة، )3( رســائل مركزيــة يف حــني تلقــت )144( 

رداً.

ــف  ــة والهوات ــزة اإللكرتوني ــادرة األجه ــفر، ومص ــامح بالس ــم بالس ــرارات املحاك ــذ ق ــول تنفي ــة ح ــواردة للهيئ ــكاوى ال ــزت الش ترك

النقالــة، واإلفــراج بالكفالــة، وطلــب رد االعتبــار، واملطالبــة بنتائــج فحــص D N A، والتحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة.

تتعاون النيابة العامة بشكل جيد مع الهيئة، وبخاصة يف السامح بانتداب األطباء لحضور ترشيح الوفيات.

وزارة الداخلية •

تلقــت الهيئــة )80( شــكوى عــىل وزارة الداخليــة، تــم إغــالق )11( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )8( 

شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، )3( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة لــوزارة الداخليــة )38( رســالة أصليــة، و)19( رســالة تذكرييــة و)3( رســائل مركزيــة يف حــني تلقــت )23( 

رداً .

تركــزت الشــكاوى الــواردة للهيئــة حــول االدعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة لــدى اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، وعــدم الحصــول، أو 

تجديــد جــوازات الســفر بســبب رفــض وعــدم موافقــة األجهــزة األمنيــة، الحصــول عــىل مل شــمل، وعــدم اســتصدار بطاقــة هويــة بــدل 

فاقــد بحجــة عــدم دفــع ديــون رشكــة الكهربــاء، رفــض تغيــري عنــوان، عــدم منــح حســن ســرية وســلوك، عــدم تنفيــذ قــرار إفــراج صــادر 

عــن الجهــات القضائيــة، واملطالبــة باإلفــراج عــن أنصــار حــزب التحريــر، واملنــع مــن الســفر، واملطالبــة بتوفــري الحاميــة مــن االعتــداء 

مــن قبــل عائــالت أخــرى، والتحقيــق يف التهديــد، والتحقيــق يف ظــروف االعتــداء عــىل أحــد الصحافــني مــن قبــل األجهــزة األمنيــة أثنــاء 

عملــه الصحــايف، واحتســاب ســنوات خدمــة.

بصــورة عامــة تجيــب وزارة الداخليــة عــىل معظــم مخاطبــات الهيئــة، إال أن وجــود اللجنــة األمنيــة املشــرتكة، رغــم تغيــري اســمها، ال 

تــزال تقــوم، وحســب ادعــاءات املواطنــني، بالعديــد مــن حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة، وال تــزال الهيئــة تتلقــى شــكاوى حــول هــذا 

املوضــوع. بالنســبة لجــوازات الســفر نجحــت الهيئــة يف اســتصدار العديــد مــن جــوازات الســفر بعــد مخاطبــة وزيــر الداخليــة.
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املحافظات •

ــت  ــكاوى أُغلق ــايل: )5( ش ــو الت ــىل النح ــة ع ــكاوى املغلق ــم الش ــا، وكان تقيي ــالق )22( منه ــم إغ ــكوى، ت ــة )246( ش ــت الهيئ تلق

ــة. ــري مرضي ــة غ ــاون وبنتيج ــت بتع ــكوى أُغلق ــة، )17( ش ــة مرضي ــاون وبنتيج بتع

بلغ عدد مخاطبات الهيئة للمحافظات )4( رسائل أصلية، و)3( رسائل  تذكريية يف حني مل تتلَق أي رد.

ترتكز غالبية الشكاوى الواردة للهيئة عىل املحافظات حول التوقيف التعسفي عىل ذمة املحافظ. 

وزارة املالية •

تلقــت الهيئــة )12( شــكوى عــىل وزارة املاليــة، تــم إغــالق واحــدة منهــا بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة.  بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة 

لــوزارة املاليــة )8( رســائل أصليــة، و)648( رســالة تذكرييــة و)14( رســالة مركزيــة يف حــني تلقــت )5( ردود.

جــاءت الشــكاوى الــواردة للهيئــة عــىل وزارة املاليــة حــول االمتنــاع عــن احتســاب عــالوة اجتامعيــة بالراتــب التقاعــدي، وعــدم رصف 

التعويضــات عــن هــدم االحتــالل ملركــز ثقــايف، وعــدم رصف مســتحقات ماليــة، وإعــادة رصف الراتب.

طرأ تحسن هذا العام من قبل وزارة املالية، وبخاصة يف موضوع التعاون والردود عىل مخاطبات الهيئة.

وزارة الرتبية والتعليم  •

تلقــت الهيئــة )32( شــكوى عــىل وزارة الرتبيــة والتعليــم، تــم إغــالق )6( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: 

)3( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة،  شــكويان أُغلقتــا بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة،  وشــكوى واحــدة دون تعــاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة لوزارة الرتبية والتعليم )21(  رسالة أصلية، و)4( رسائل تذكريية يف حني تلقت )19( ردا.

تركــزت الشــكاوى باملطالبــة باســتحقاق الدرجــة وبأثــر رجعــي، والعــودة عــن فصــل أحــد الطلبــة، وعــدم اعتــامد تقاريــر طبيــة 

صــادرة عــن األطبــاء االخصائيــني ألغــراض احتســاب اإلجــازة، ادعــاء حــول ســوء املعاملــة مــن قبــل لجنــة املقابــالت، واالدعــاء بالتالعــب 

ــىل  ــرتاض ع ــر، واالع ــد املبك ــىل التقاع ــة ع ــة، واإلحال ــتحقات مالي ــل ورصف مس ــادة للعم ــة باإلع ــة، واملطالب ــية الخارجي ــح الدراس باملن

العقوبــات، والوقــف عــن العمــل.

تتعاون وزارة الرتبية والتعليم بإيجابية مع شكاوى الهيئة، وترد عىل كافة مخاطباتها من قبل وحدة الشكاوى يف الوزارة 

جهاز األمن الوطني •

تلقــت الهيئــة )10( شــكاوى، تــم إغــالق )3( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل:  أُغلَِقــت شــكويان بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة، وشــكوى واحــدة بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة للجهاز )7( رسائل أصلية، ورسالتني تذكرييتينفي حني تلقت )3( ردود.

تركــزت الشــكاوى حــول االدعــاءات بالتعــرض للتعذيــب وســوء املعاملــة والــرب وعــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة عنــد دخــول 

املنــازل، إضافــة إىل ورود عــدد مــن الشــكاوى حــول رصف مســتحقات ماليــة ألحــد أفــراد الجهــاز واالســتغناء عــن خدمــات آخــر.

كانت ردود جهاز األمن الوطني للهيئة مقنعة، وفيها تفاصيل واضحة، وفيها تفنيد لالدعاءات.
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جهاز األمن الوقايئ •

ــايل: أُغلقــت )26( شــكاوى  ــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو الت ــا، وكان تقيي ــم إغــالق )44( منه ــة )259( شــكوى، ت تلقــت الهيئ

ــة،  وشــكوى واحــدة دون تعــاون. ــة، و)17( شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضي بتعــاون وبنتيجــة مرضي

بلغ عدد مخاطبات الهيئة للجهاز )39( رسالة أصلية، و)40( رسالة تذكريية، ورسالة واحدة مركزية، يف حني تلقت )37( ردا.

تركــزت الشــكاوى حــول التحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة وعــدم توافــر ظــروف احتجــاز مالمئــة، كعــدم توفــر الفــورة 

واالحتجــاز يف زنزانــة وســحب الفــراش، إضافــة إىل ورود عــدد مــن الشــكاوى حــول عــدم اتبــاع الجهــاز لإلجــراءات القانونيــة لتوجيــه 

تهمــة غــري جديــة، وعــدم العــرض عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة، والتفتيــش دون وجــود مذكــرة بذلــك مــن قبــل النيابــة العامــة، 

يف حــني ورد عــدد مــن الشــكاوى حــول االعتقــال التعســفي عــىل خلفيــة سياســية، أو عــىل خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــري. كذلــك ورد 

للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم، وعــدد آخــر حــول مصــادرة مضبوطــات مثــل )أجهــزة كمبيوتــر، نقــود، 

وبطاقــات شــخصية(. 

يســهل الجهــاز عمليــات الزيــارة ألماكــن االحتجــاز، ســواء الزيــارات املنتظمــة العاديــة أو االســتثنائية، عــىل الرغــم مــن الــردود عــىل 

مخاطبــات الهيئــة، إال أن تلــك الــردود ال تــزال تتصــف بالنمطيــة، وهنــاك توجــه عــام إلنــكار كافــة ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملة، وال 

يتــم إطــالع الهيئــة عــىل نتائــج التحقيــق إذا مــا متــت، إضافــة إىل أنــه ال توجــد أيــة معايــري محــددة إلعــادة املضبوطــات، ســواءاً املاليــة، 

أو العينيــة، والتــي تتــم دون قــرار قضــايئ.

جهاز املخابرات العامة •

تلقــت الهيئــة )141( شــكوى عــىل جهــاز املخابــرات العامــة، تــم إغــالق )32( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو 

ــة. ــة، و)11( شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضي ــايل: )21( شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضي الت

بلغ عدد مخاطبات الهيئة للجهاز )67( رسالة أصلية، و)19( رسالة تذكريية ،ورسالة واحدة مركزية، يف حني تلقت )44( ردا.

تركــزت الشــكاوى حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة واالعتقــال التعســفي عــىل خلفيــة االنتــامء الســيايس، واالعتقــال عــىل 

خلفيــة العمــل الصحــي، واســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي، إضافــة إىل ورود عــدد مــن الشــكاوى حــول عــدم اتبــاع اإلجــراءات 

القانونيــة كالدخــول إىل املنــزل دون مذكــرة، تكســري األبــواب، واالعتــداء عــىل أصحــاب املنــزل. وتلقــت الهيئــة كذلــك عــدداً مــن الشــكاوى 

حــول قيــام الجهــاز مبصــادرة عــدد مــن الهواتــف ومبالــغ ماليــة. كــام ورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول منــع الســفر، االســتدعاء، عدم 

تنفيــذ قــرارات املحاكــم، ومنــع نــرش كتــاب. يف حــني تلقــت عــدداً مــن الشــكاوى حــول عــدم العــرض عــىل الجهــات القضائيــة املختصــة، 

عــدم الحصــول عــىل وثائــق رســمية كحجــة حــرص  إرث، إضافــة إىل عــدد مــن الشــكاوى حــول ظــروف االحتجــاز والحصــول عــىل العــالج 

الالزم. 

عــىل الرغــم مــن الــردود عــىل مخاطبــات الهيئــة، إال أن تلــك الــردود ال تــزال تتصــف بالنمطيــة، وهنــاك توجــه عــام إلنــكار كافــة 

ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة، وال يتــم  إطــالع الهيئــة عــىل نتائــج التحقيــق إذا مــا متــت، إضافــة إىل أنــه ال توجــد أيــة معايــري 

محــددة إلعــادة املضبوطــات، ســواء املاليــة، أو العينيــة، والتــي تتــم دون قــرار قضــايئ.

يَُسهُِّل الجهاز عمليات الزيارة ألماكن االحتجاز، سواءاً الزيارات املنتظمة العادية، أو االستثنائية.

 جهاز االستخبارات العسكرية •

ــم الشــكاوى املغلقــة عــىل  ــا، وكان تقيي ــم إغــالق )14( منه ــاز االســتخبارات العســكرية ، ت ــة )53( شــكوى عــىل جه  تلقــت الهيئ

ــة. ــة، و)5( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضي ــايل: )9( شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضي النحــو الت
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بلغ عدد مخاطبات الهيئة للجهاز )8( رسائل أصلية، و )5( رسائل تذكريية، ورسالة واحدة مركزية، يف حني تلقت )7( ردود.

تركــزت الشــكاوى حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة، التعــرض للتهديــد بالقتــل ، واملطالبــة بتقديــم العــالج واالعتــداء مــن 

قبــل دوريــة تابعــة للجنــة األمنيــة املشــرتكة بالــرب والتحقيــق.

ــهُِّل لطواقمهــا عمليــة الزيــارات العاديــة واالســتثنائية،  يتابــع جهــاز االســتخبارات العســكرية شــكاوى الهيئــة بصــورة جديــة، ويَُس

ــق بظــروف االحتجــاز  ــي تتعل ــد مــن الشــكاوى، وبخاصــة الت ــة للعدي ــة، إضافــة إىل معالجــة ميداني ــات الهيئ ــرد عــىل كافــة مخاطب وي

التابعــة للجهــاز. 

جهاز الرشطة •

تلقــت الهيئــة )439( شــكوى عــىل جهــاز الرشطــة، تــم إغــالق )111( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )53( 

شــكاوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، )57( شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة،  وشــكوى واحــدة دون تعــاون.:

بلغ عدد مخاطبات الهيئة للجهاز )178( رسالة أصلية، و)48( رسالة تذكريية، و)8( رسائل مركزية يف حني تلقت )144( ردا.

تركــزت الشــكاوى حــول ظــروف االحتجــاز، وبخاصــة االكتظــاظ، وعــدم كفايــة الطعــام، احتجــاز حــدث مــع بالغــني، املطالبــة بالنقــل 

مــن مركــز إصــالح إىل مركــز إصــالح قريــب مــن مــكان ســكن املُحتََجــز، التوقيــف عــىل ذمــة املحافــظ، اإلرضاب عــن الطعــام، تفعيــل 

إجــراءات الســري يف الشــكوى، التأخــري يف تنفيــذ قــرارات أوامــر الحبــس، احتســاب مــدة التوقيــف مــن ضمــن العقوبــة، تقديــم الخدمــات 

ــة،  ــد مــن الشــكاوى حــول ادعــاءات التعــرض للتعذيــب وســوء املعامل ــة العدي ــة.  إضافــة إىل ذلــك فقــد تلقــت الهيئ ــة والطبي الصحي

وبخاصــة لــدى رشطــة املباحــث العامــة ورشطــة املخــدرات، والحرمــان مــن النــوم كوســيلة للضغــط.  وتلقــت الهيئــة كذلــك عــدداً مــن 

الشــكاوى حــول عــدم اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة مــن قبــل أفــراد جهــاز الرشطــة، كالتفتيــش دون مذكــرة، وعــدم إعــادة املضبوطــات، 

فضــالً عــن شــكوى حــول مطالبــة الجهــاز بإعــادة أحــد أفــراده للعمــل ضمــن الجهــاز.

ــراءات  ــاذ إج ــا اتخ ــاز، منه ــراد الجه ــق أف ــراءاً بح ــة )19( إج ــجلت الهيئ ــث س ــردود حي ــوع ال ــام يف موض ــذا الع ــن ه ــرأ تحس ط

ــة.  ــارج املحافظ ــة خ ــراءات عقابي ــل كإج ــة، والنق ــس تأديبي ــني إىل مجال ــن املخالف ــدد م ــل ع ــة، وتحوي انضباطي

يتعــاون ديــوان املظــامل بشــكل خــاص، وجهــاز الرشطــة بشــكل عــام، مــع شــكاوى الهيئــة ويوليهــا اهتاممــاً كبــرياً، إضافــة إىل رسعــة 

ــة  ــة العادي ــارات الهيئ ــة املتعلقــة مبراكــز اإلصــالح والتأهيــل.  ويســهل جهــاز الرشطــة كذلــك زي اســتجابة الرشطــة للمتابعــات امليداني

واالســتثنائية ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل والنظــارات. 
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القسم الثاني: تقييم تعامل المؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق 
بالشكاوى في قطاع غزة

وزارة التنمية االجتامعية •

تلقــت الهيئــة )56( شــكوى، تــم إغــالق )30( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )5( شــكاوى أُغلقــت  بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة، و)10( شــكوى أُغلقــت بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)15( شــكوى دون تعــاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة لوزارة التنمية االجتامعية )53( رسالة  أصلية، و )39( رسالة تذكريية يف حني تلقت )6( ردود.

ــكاوى  ــن الش ــدد م ــة إىل ع ــة، إضاف ــألرس املحتاج ــة ل ــة والنقدي ــاعدات العيني ــتحقات واملس ــول رصف املس ــكاوى ح ــزت الش ترك

واالدعــاءات التــي تتعلــق باألطفــال يف نــزاع مــع القانــون املتعلقــة مبؤسســة الربيــع، والحــق بالحصــول عــىل الضــامن االجتامعــي، إضافــة 

ــة. ــة للمســاعدة يف الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واعتــامد حــاالت اجتامعي ــة بتوفــري أدوات طبي إىل املطالب

تعمــل الــوزارة وفــق نظــام محوســب، وضمــن معادلــة يتــم التعامــل معهــا بحياديــة دون تدخــل رغــم أنــه يف بعــض الحــاالت تُخــِرج 

بعــض املســتفيدين ألســباب تتعلــق باملعلومــات املقدمــة مــن قبــل صاحــب الشــأن. بصــورة عامــة تتلقــى الهيئــة حلــوالً مرضيــة مــن 

قبــل الــوزارة، وهنــاك متابعــة ميدانيــة مبــارشة مــن قبــل طاقــم الهيئــة، فقــد شــكلت املتابعــة والحلــول امليدانيــة الجــزء األكــرب مــن ردود 

وزارة التنميــة االجتامعيــة، كان أبرزهــا إعــادة رصف مســاعدات نقديــة لحــاالت، واتخــاذ إجــراءات خاصــة بحاميــة األحــداث يف مؤسســة 

لربيع. ا

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 .

وزارة الصحة •

تلقــت الهيئــة )21( شــكوى، تــم إغــالق  )8( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل:  أُْغلَِقــت  شــكوى بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة، وأُْغلَِقــت أخــرى  بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)6( شــكاوى دون تعــاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة لوزارة الصحة )19( رسالة  أصلية، و )17( رسالة تذكريية، يف حني تلقت )8( ردود.

تركــزت الشــكاوى حــول توفــري املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة، إضافــة إىل شــكاوى خاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي 

واملســؤولية عنهــا، والتــي نتــج عــن بعضهــا حــاالت وفــاة، منهــم عــدد مــن األطفــال، أو التســبب يف إعاقــة دامئــة.

ــكار االدعــاءات  ــز بإن ــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، إال أن غالبيتهــا تتمي ــة ردوداً عــىل الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا ل تلقــت الهيئ

بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة، تحديــدا يف الشــكاوى الخاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــامل الطبــي، وإلقــاء العــبء أحيانــا عــىل عــدم 

توفــر اإلمكانيــات املناســبة يف القطــاع فيــام يتعلــق بتوفــري املراكــز العالجيــة. أمــا فيــام يتعلــق بالعــالج بالخــارج، فهنــاك اســتجابة نســبية 

لشــكاوى الهيئــة.

وزارة األشغال العامة واإلسكان •

تلقــت الهيئــة )22( شــكوى، تــم  إغــالق )11( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )3( شــكاوى أُْغلَِقــت  بتعــاون 

وبنتيجــة مرضيــة، )2(  وشــكويان أُْغلَِقتــا بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)6( شــكاوى دون تعاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة لوزارة األشغال العامة واإلسكان )25( رسالة أصلية، و )23( رسالة تذكريية يف حني تلقت )8( ردود.
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تركــزت الشــكاوى الــواردة حــول توفــري الحــق بالســكن، وتحديــدا فيــام يتعلــق مبلــف إعــادة اإلعــامر والتمكــني مــن توفــري مــأوى 

ملواطنــني.

تلقــت الهيئــة ردوداً عــىل الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان يف قطــاع غــزة، وكان جــزء مــن هــذه 

ــاً، وبنتيجــة مرضيــة أيضــا. الــردود  مرضي

جهاز الرشطة •

تلقــت الهيئــة )463( شــكوى، تــم  إغــالق )184( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )172( شــكاوى أُْغلَِقــت 

بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، )129( شــكوى أُْغلَِقــت  بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)55( شــكوى دون تعــاون.

بلــغ عــدد مخاطبــات الهيئــة لجهــاز الرشطــة )469( رســالة أصليــة، و)389( رســالة تذكرييــة، و)10( رســائل مركزيــة، يف حــني تلقــت 

)359( ردا.

تركــزت غالبيــة الشــكاوى حــول ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق، وتحديــداً تجــاه املباحــث العامــة ومكافحــة 

املخــدرات، وأيضــا حــول اإلجــراءات القانونيــة، وبخاصــة االحتجــاز التعســفي واالعتقــال دون إبــراز مذكــرة قانونيــة وفقــا ألحــكام القانون. 

وورد للهيئــة عــدد مــن الشــكاوى حــول تحســني ظــروف االحتجــاز، وبخاصــة ظــروف التهويــة، العنايــة الطبيــة داخــل مراكــز التوقيــف، 

واالكتظــاظ ومــكان االحتجــاز. كــام تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات التواصــل 

االجتامعــي )الفيــس بــوك(، تضمنــت الشــكاوى الــواردة للهيئــة ادعــاءات بفــض تجمعــات ســلمية، ومنــع عــدد مــن التجمعــات الســلمية 

يف أماكــن مغلقــة، ويف األماكــن العامــة دون الحصــول عــىل إذن مســبق بهــا.

يقوم الجهاز بتسهيل مهمة طاقم الهيئة يف الزيارات الدورية للنظارات ويف الزيارات االستثنائية.

لوحــظ هــذا العــام زيــادة يف عــدد الــردود املكتوبــة الــواردة للهيئــة، وبخاصــة يف شــكاوى االدعــاء بالتعذيــب،  حيــث بلــغ عددهــا 

)167( رّداً.. وهنــاك تطــور  آخــر يتعلــق بالــردود التــي جــاءت مكتوبــة، وتحديــداً يف شــكاوى التعذيــب حيــث تضمنــت هــذه الــردود، 

وألول مــرة، اعرتافــاً بالشــكوى إمــا )بإصــدار تعليــامت مبنــع التعذيــب، أو مســاءلة  مســؤول التحقيــق أو ضابــط التحقيــق( مرفــق بتقريــر 

ــة  ــا ايجابي ــُف بأنه ــي تَُصنَّ ــة، والت ــردود عــىل شــكاوى الهيئ ــن أّن بعــض ال ــم م ــب. لكــن، وعــىل الرغ ــردود شــكاوى التعذي ــيل ب تفصي

ــة. أمــا بالنســبة  ــا  ينكــر االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطي ــرياً منه ــة باألعــوام الســابقة، إال أن جــزءاً كب ــة مقارن وبنســبة عالي

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 

يف قطــاع غــزة، ســواءاً يف ظــروف النظــارات، أو التحقيــق يف الشــكاوى. 

جهاز األمن الداخيل •

ــت   ــايل: )3( شــكاوى أُْغلَِق ــة عــىل النحــو الت ــم الشــكاوى املغلق ــا، وكان تقيي ــم  إغــالق )19( منه ــة )118( شــكوى، ت تلقــت الهيئ

ــاون. ــة، و)9( شــكاوى دون تع ــري مرضي ــاون وبنتيجــة غ ــت بتع ــة، و)7( شــكوى أُْغلَِق ــاون وبنتيجــة مرضي بتع

بلغ عدد مخاطبات الهيئة لجهاز األمن الداخيل )147( رسالة أصلية، و )84( رسالة تذكريية يف حني تلقت )66( ردا.

ــدة  ــامء الســيايس والعقي ــة االنت ــىل خلفي ــاز التعســفي ع ــة، وبخاصــة االحتج ــة الشــكاوى حــول اإلجــراءات القانوني ــزت غالبي ترك

والتعبــري عــن الــرأي، التفتيــش واالعتقــال دون إبــراز مذكــرات قانونيــة وفــق األحــكام القانونيــة، تكــرار االســتدعاءات للمواطنــني والتــي 

ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز التعســفي. كــام تلقــت الهيئــة عــدداً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــىل خلفيــة التعليقــات عــىل صفحــات 
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التواصــل االجتامعــي )الفيــس بــوك(، وشــكوى حــول املنــع مــن الســفر، وادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة، وضبــط ومصــادرة األمــوال 

واألجهــزة اإللكرتونيــة، ســواء كانــت كامــريات، أو أجهــزة حاســوب أو فالشــات، وتــم إعــادة تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــني 

بعــد اإلفــراج عنهــم. فيــام وردت بعــض الشــكاوى حــول قيــام أفــراد مــن الجهــاز مبنــع إقامــة تجمعــات ســلمية للمواطنــني مــن خــالل 

االتصــال عــىل املــكان املقــرر فيــه عقــد اللقــاء، وإبالغــه مبنعــه.

يقــوم الجهــاز بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة والخاصــة، ولكــن لوحــظ خــالل هــذا العــام تراجــع يف تجــاوب 

ــكرية  ــدات العس ــش( والتصعي ــا نعي ــراك )بدن ــا ح ــداث أهمه ــدة أح ــع ع ــة م ــة، وبخاص ــارات الهيئ ــاص بزي ــاون الخ ــاز يف التع الجه

ــة . اإلرسائيلي

عىل الرغم من الردود عىل شكاوى الهيئة الشفوية إال أن غالبيتها تتميز بإنكار االدعاءات بصورة مطلقة لدرجة النمطية. 

مراكز التأهيل واإلصاح •

تلقــت الهيئــة عــىل )129( شــكوى، تــم إغــالق )90( منهــا، وكان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــىل النحــو التــايل: )76( شــكاوى اغلقــت  

بتعــاون وبنتيجــة مرضيــة، و)8( شــكاوى اغلقــت  بتعــاون وبنتيجــة غــري مرضيــة، و)6( شــكاوى دون تعــاون.

بلغ عدد مخاطبات الهيئة ملراكز التأهيل واإلصالح )42( رسالة أصلية، و )38( رسالة تذكريية، يف حني تلقت )143( ردا.

ــق بالوضــع الصحــي للموقوفــني،  ــام يتعل ــدا في ــزالء داخــل املركــز، وتحدي ــة الشــكاوى حــول الظــروف املعيشــية للن تركــزت غالبي

ــزالء. ــداء عــىل بعــض الن ــاك بعــض الشــكاوى ال تتعــدى )7(  متعلقــة باعت وهن

تقوم إدارة مراكز التأهيل واإلصالح بتسهيل مهمة طاقم الهيئة يف الزيارات الدورية، ويف الزيارات االستثنائية، واملفاجئة .

ــدر  ــة ق ــا بجدي ــل معه ــم التعام ــه يت ــة فإن ــة الطبي ــة بالعمــل عــىل تحســني ظــروف االحتجــاز والعناي بالنســبة للشــكاوى املتعلق

اإلمــكان، ووفــق املــوارد املتاحــة. كــام تــم إجــراء تحقيــق يف الشــكاوى املتعلقــة باالعتــداء عــىل النــزالء، وتحديــدا مــا حــدث يف ســجن 

النســاء حيــث تــم إجــراء مســاءلة لطاقــم املركــز، ولكنهــا كانــت غــري كافيــة مــن وجهــة نظــر الهيئــة .
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واقع الشكاوى 
تلقــت الهيئــة )2815( شــكوى خــالل العــام 2019، مقارنــة بــــ )2638( شــكوى خــالل العــام 2018، أي بفــارق زيــادة )177( شــكوى. 

وبلــغ عــدد الشــكاوى )2656( شــكوى خــالل العــام 2017، و)2685( شــكوى خــالل العــام 2016 أي بفــارق نقصــان )18( شــكوى، يف حــني 

كان عــدد النقصــان يف الشــكاوى خــالل العــام 2017 عــن العــام 2016 )28( شــكوى. 

رسم بياين رقم )1(: مقارنة عدد الشكاوى خال 3 أعوام

1.  تصنيفات الشكاوى

أوالً: توزيع الشكاوى بن الضفة الغربية وقطاع غزة

توزعــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــىل النحــو التــايل: )1761( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، )1054( شــكوى يف قطــاع غــزة. يف 

حــني توزعــت الـــ )2638( شــكوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2018 عــىل النحــو التــايل: )1712( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، )926( 

شــكوى يف مكاتــب الهيئــة يف قطــاع غــزة. أمــا خــالل العــام 2017 فقــد توزعــت الشــكاوى ألـــ )2656( التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 

2017 عــىل النحــو التــايل: )1551( شــكوى يف الضفــة الغربيــة، و)1105( شــكاوى يف قطــاع غــزة. 

184	
	

 :åاوo]واقع ال 

 

، أH ,فارق 2018) شì#i خالل العام 2638(ــ ، مقارنة ب2019خالل العام  ) شì#i 2815تلق; اله+àة (

) شì#i خالل العام 2685، و(2017) شì#i خالل العام 2656( ال$iاوì وñلغ ع&د ) شì#i. 177زTادة (

عg العام  2017) شì#i، في ح+g 9ان ع&د ال:ق`ان في ال$iاوì خالل العام 18أH ,فارق نق`ان ( 2016

2016 )28 .ì#iش ( 

 

 أع*ام 3): مقارنة عzد ال[oاوå خالل 1رس" ب8اني رق" (

 

 

4.  åاوo]8فات الZkت 

 ال[oاوå بN8 ال´فة الغ]™8ة وقOاع غúةأوًال: ت*ز\ع 

) شì#i في 1054) شì#i في الwفة الغñ1+ة، (1761ت#زع; ال$iاوì الaي تلقaها اله+àة على ال:># الaالي: (

على ال:># الaالي:  2018) شì#i الaي تلقaها اله+àة خالل العام 2638ق?اع غEة. في ح+g ت#زع; الـ (

 2017) شì#i في مiات_ اله+àة في ق?اع غEة. أما خالل العام 926) شì#i في الwفة الغñ1+ة، (1712(

 ìاوi$ة خالل العام 2656(لـ أفق& ت#زع; الà+ها الهaي تلقaالي: ( 2017) الaفي 1551على ال:># ال ì#iش (

 ) شiاوì في ق?اع غEة. 1105الwفة الغñ1+ة، و(
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رسم بياين رقم )2(: العدد اإلجاميل للشكاوى لعام 2019

يظهــر الجــدول بــأن نســبة توزيــع الشــكاوى بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفقــاً للعــدد اإلجــاميل للشــكاوى جــاءت مرتفعــة 

مقارنــة مــع األعــوام الســابقة، فخــالل العــام 2019 كانــت النســبة يف قطــاع غــزة 37%  يف حــني بلغــت نســبتها يف الضفــة الغربيــة %63، 

وخــالل العــام 2018 بلغــت 65% يف الضفــة الغربيــة يف حــني بلغــت 35% يف قطــاع غــزة. أمــا خــالل العامــني 2017 و2016  فقــد كانــت 

النســبة متقاربــة تــرتاوح بــني 54% - 58% يف الضفــة الغربيــة. و42% - 46% يف قطــاع غــزة.

وبالنســبة لتصنيــف الشــكاوى حســب التوزيــع الجغــرايف ملحافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد توزعــت الشــكاوى عــىل 

مكاتــب الهيئــة عــىل النحــو التــايل: الضفــة الغربيــة )مكتــب الجنــوب 575 شــكوى، مكتــب الوســط 494 شــكوى، ومكتــب الشــامل 692 

شــكاوى(، وقطــاع غــزة )مكتــب الوســط والجنــوب 478 شــكوى، ومكتــب غــزة والشــامل 576 شــكوى(. 

رسم بياين رقم )4(: التوزيع الجغرايف لعدد الشكاوى عى املكاتب يف الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2019
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 2019): العzد اإلج&الي لل[oاوå لعام 2رس" ب8اني رق" (

 

 

ب+g الwفة الغñ1+ة وق?اع غEة وفقًا للع&د اإلجJالي لل$iاوì جاءت  ال$iاوì  ت#زTع,أن ن*6ة ال'&ول  [ûه1

في ح+g بلغ;   %937ان; ال:*6ة في ق?اع غEة  2019م1تفعة مقارنة مع األع#ام ال*ا,قة، فqالل العام 

 %35بلغ; ñ1+ة في ح+g في الwفة الغ %65بلغ;  2018وخالل العام ، %63الwفة الغñ1+ة ن*a6ها في 

 g+ة. أما خالل العامE2016و 2017في ق?اع غ   g+1اوح بaة تñقارaفي  %58 - %54فق& 9ان; ال:*6ة م

 .في ق?اع غEة %46 - %42الwفة الغñ1+ة. و

لa`:+ف ال$iاوì ح*_ الa#زTع ال'غ1افي لJ>افûات الwفة الغñ1+ة وق?اع غEة، فق& ت#زع; ال$iاوì  وñال:*6ة

شì#i،  494شì#i، مai_ ال#س¶  575اله+àة على ال:># الaالي: الwفة الغñ1+ة (مai_ ال':#ب  على مiات_

 576، ومai_ غEة وال$Jال #ì شi 478شiاوì)، وق?اع غEة (مai_ ال#س¶ وال':#ب  692ومai_ ال$Jال 

 .(ì#iش 

 

 

 

 

1761شكاوى الضفة الغربیة 
63%

1054شكاوى قطاع غزة 
37%
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 2019ال6*ز\ع الiغ]افي لعzد ال[oاوå على ال&oاتô في ال´فة الغ]™8ة وقOاع غúة لعام ): 4رس" ب8اني رق" (

 

 ثان8ًا: ت8Zkف ال[oاوå ح.8c ôف8ة ورودها لله78ة 

 ìاوi$9+ف+ة ورود ال gأما ع Xة، فق& تà+لله X]&رة م6اش1ة  ع&د م:ها تق#`,g+�a$Jق6ل ال gات_ إ مiلى أح& م

بلغ ع&د ال$iاوì الJق&مة م6اش1ة للiJات_ في الwفة الغñ1+ة وق?اع غEة خالل الف1aة الaي [غ?+ها وق& اله+àة، 

) 1T1قaوال6الغ (475ال ìاوi$ع ال�لي لل#J'Jال gم ì#i2815) ش .ì#iا تلقى ) شJ9  #óة ,احà+ان+#ن اله&+Jال

وذلÉ بTEارة ال$q§ في ì، شi#  )2340( في مaqلف الJ>افûات في الwفة الغñ1+ة وق?اع غEةن و الaJ#اج&

مiان سi:اه أو عJله إذا تعÜر حw#ره لله+àة، وه# ما ی:?â6 أ[wا على الJ#ق#ف+g أو الgTE'a<J في ال*'#ن 

 وم1اكE الa#ق+ف. 

 ): 8cف8ة ورود ال[å*o 3رس" ب8اني رق" (
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ثانياً: تصنيف الشكاوى حسب كيفية ورودها للهيئة 

أمــا عــن كيفيــة ورود الشــكاوى للهيئــة، فقــد تــم تقديــم عــدد منهــا بصــورة مبــارشة مــن قبــل املشــتكني إىل أحــد مكاتــب الهيئــة، 

وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة مبــارشة للمكاتــب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــالل الفــرتة التــي يغطيهــا التقريــر )475( شــكوى 

مــن املجمــوع الــكيل للشــكاوى والبالــغ )2815( شــكوى.  كــام تلقــى باحثــو الهيئــة امليدانيــون املتواجــدون يف مختلــف املحافظــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )2340( شــكوى، وذلــك بزيــارة الشــخص يف مــكان ســكناه أو عملــه إذا تعــذر حضــوره للهيئــة، وهــو مــا 

ينطبــق أيضــا عــىل املوقوفــني أو املحتجزيــن يف الســجون ومراكــز التوقيــف. 

رسم بياين رقم )5(: كيفية ورود الشكوى

ثالثا: تصنيف الشكاوى حسب الجهات العامة املشتىك عليها

ــة(،  ــوزارات املختلف ــوزراء وال ــس ال ــمل )مجل ــة وتش ــات الوزاري ــة، الجه ــب الرئاس ــن: مكت ــم كال م ــي تض ــة الت ــات املدني ا. الجه

ــات  ــة واملســاءلة، والجه ــث اإلرشاف والرقاب ــن حي ــوزارة م ــع ل ــة ال تتب ــرة حكومي ــة، وتشــمل كل دائ ــري الوزاري ــة غ واملؤسســات العام

القضائيــة والتــي بدورهــا تشــمل )مجلــس القضــاء األعــىل والنيابــة العامــة(، والهيئــات املحليــة، ويقــدر عــدد الشــكاوى املدنيــة )1025( 

شــكوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقــدر النســبة مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى بـــ )36%(. هــذا وبلــغ عــدد الشــكاوى املدنيــة 

خــالل العــام 2018 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )948( شــكوى بنســبة )36%( مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى. أمــا خــالل العــام 2017 

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــكان عــدد الشــكاوى املدنيــة )755( شــكوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويف هــذا املجــال تقــدر 

نســبة الشــكاوى املدنيــة )28%( مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى والبالــغ )2656( شــكوى.

ب. الجهــات األمنيــة التــي تضــم األجهــزة األمنيــة العاملــة يف فلســطني وتشــمل: الرشطــة املدنيــة، والتــي تضــم عــدداً من 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.  أمــا يف قطــاع غــزة فتشــمل: قــوات األمــن الداخــيل والرشطــة، وحديثــاً تــم انشــاء 

جهــاز مخابــرات. وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى األمنيــة التــي تلقتهــا الهيئــة )1790( شــكوى بنســبة )64%( مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى 

املشــار اليــه ســابقاً. يف حــني كان عــدد الشــكاوى املدنيــة )1690( شــكوى خــالل العــام 2018 يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد كانــت 

نســبتها مــن إجــاميل عــدد الشــكاوى )64%(. أمــا خــالل العــام 2017 فقــد كان عــدد الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )1901( 

شــكوى،  وبلغــت نســبة الشــكاوى األمنيــة )72%( مــن عــدد الشــكاوى اإلجــاميل البالــغ )2656( شــكوى.

مــام ســبق يظهــر بــأن العــام 2019 شــهد زيــادة يف عــدد الشــكاوى عــن العــام 2018، ورغــم ذلــك بقيــت نســبة الشــكاوى األمنيــة 

أعــىل مــن الشــكاوى املدنيــة كــام هــي الحــال يف العــام الســابق، وهــذا يشــري إىل اســتمرار األجهــزة األمنيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة مبامرســة إجــراءات تنتهــك مــن خاللهــا حقــوق اإلنســان. 
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 2019ال6*ز\ع الiغ]افي لعzد ال[oاوå على ال&oاتô في ال´فة الغ]™8ة وقOاع غúة لعام ): 4رس" ب8اني رق" (

 

 ثان8ًا: ت8Zkف ال[oاوå ح.8c ôف8ة ورودها لله78ة 

 ìاوi$9+ف+ة ورود ال gأما ع Xة، فق& تà+لله X]&رة م6اش1ة  ع&د م:ها تق#`,g+�a$Jق6ل ال gات_ إ مiلى أح& م

بلغ ع&د ال$iاوì الJق&مة م6اش1ة للiJات_ في الwفة الغñ1+ة وق?اع غEة خالل الف1aة الaي [غ?+ها وق& اله+àة، 

) 1T1قaوال6الغ (475ال ìاوi$ع ال�لي لل#J'Jال gم ì#i2815) ش .ì#iا تلقى ) شJ9  #óة ,احà+ان+#ن اله&+Jال

وذلÉ بTEارة ال$q§ في ì، شi#  )2340( في مaqلف الJ>افûات في الwفة الغñ1+ة وق?اع غEةن و الaJ#اج&

مiان سi:اه أو عJله إذا تعÜر حw#ره لله+àة، وه# ما ی:?â6 أ[wا على الJ#ق#ف+g أو الgTE'a<J في ال*'#ن 

 وم1اكE الa#ق+ف. 

 ): 8cف8ة ورود ال[å*o 3رس" ب8اني رق" (
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رسم بياين رقم )6(: تصنيف الشكاوى حسب الجهات العامة املشتىك عليها

العدد اإلجاميل للشكاوى لعام 2019  )2815( شكوى 

عدد الشكاوى األمنية )1790( والشكاوى املدنية )1025(

جدول رقم )1(: مقارنة بن األعوام 2019، 2018، 2017 حول عدد الشكاوى التي سجلت عى الجهات األمنية 

واملدنية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

السنة 

الجهة التي وردت عليها الشكوى

ضفة 

2019

قطاع غزة 

2019

ضفة

2018

 قطاع غزة

2018

ضفة

2017

 قطاع غزة

2017

-205-197-259األمن الوقايئ

152-72-117-األمن الداخيل قطاع غزة

0-7-1-قوى األمن الداخيل قطاع غزة

-57166-53االستخبارات العسكرية

1413213631795املخابرات العامة

مباحــث  )رشطــة،  املدنيــة  الرشطــة 

مكافحــة  عامــة،  مباحــث  جنائيــة، 

مخــدرات(

442463367531353604

رشطــة )اإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــالح 

ــل( والتأهي

59129140128107116

322792402وزارة الرتبية والتعليم العايل

80381112010625وزارة الداخلية

675675627356وزارة التنمية االجتامعية

522155157221وزارة الصحة

12701421219وزارة املالية

171121176وزارة الحكم املحيل

188	
	

 

 ): ت8Zkف ال[oاوå ح.ô الiهات العامة ال&[Æ6ى عل8ها5رس" ب8اني رق" (

 å * شo) 2815(  2019العzد اإلج&الي لل[oاوå لعام 

 )1025) وال[oاوå ال&zن8ة (1790عzد ال[oاوå األم8Zة (

 

 

ح*ل عzد ال[oاوå ال6ي سiل° على الiهات األم8Zة وال&zن8ة في cل  2017، 2018، 2019بN8 األع*ام  ةمقارن ):1جzول رق" (

 مN ال´فة الغ]™8ة وقOاع غúة. 

 ال*:ة 

 ì#i$ي وردت عل+ها الaال'هة ال 

  ضفة

2019 

ق?اع غEة 

2019 

 ضفة

2018	

 ق?اع غEة

2018	

 ضفة

2017	

 ق?اع غEة

2017	

 g205 - 197 - 259 ال#قائياألم - 

 152 - 72 - 117 - األمg ال&اخلي ق?اع غEة

 0 - 7 - 1 - ق#ì األمg ال&اخلي ق?اع غEة

 - 66 1 57 - 53 االس6qaارات الع*T1iة

 5 179 3 136 32 141 الqJاب1ات العامة

الP1$ة الJ&ن+ة (شP1ة، م6احt ج:ائ+ة، 

 م6احt عامة، مiاف>ة مq&رات)

442 463 367 531 353 604 

2019نسبة الشكاوى األمنیة خالل عام 
64%

2019نسبة الشكاوى المدنیة خالل عام 
36%
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السنة 

الجهة التي وردت عليها الشكوى

ضفة 

2019

قطاع غزة 

2019

ضفة

2018

 قطاع غزة

2018

ضفة

2017

 قطاع غزة

2017

2070-6وزارة النقل واملواصالت

926040هيئة شؤون األرسى واملحررين

416152وزارة الزراعة

3383642212النيابة العامة

534351ديوان املوظفني العام

5070-5مجلس الوزراء

6674752410مجلس القضاء األعىل

313080وزارة األوقاف

92101122هيئة التقاعد العام

24712370990املحافظات

364332270املجالس البلدية والقروية

0020--مكتب الرئيس

56-4-15-الرشطة العسكرية

يظهــر مــن الجــدول الســابق أن هنــاك عــدداً مــن الجهــات انخفــض عــدد الشــكاوى املقدمــة ضدهــا، ســواءاً يف الضفــة الغربيــة أو 

يف قطــاع غــزة، وهنــاك جهــات أخــرى زاد عــدد الشــكاوى عــام كان خــالل العــام الســابق، فقــد زاد  بشــكل ملحــوظ عــدد الشــكاوى 

املســجلة ضــد املحافظــات يف الضفــة الغربيــة، وذلــك بســبب زيــادة حــاالت التوقيــف عــىل ذمــة املحافظــني، كــام لوحــظ خــالل العــام 

2019 ارتفــاع عــدد الشــكاوى التــي ســجلت ضــد الرشطــة العســكرية يف غــزة، مقارنــة مــع العــام الســابق.

2.  االنتهاكات من واقع الشكاوى التي تلقتها الهيئة

ــاك  ــاءاً بانته ــايل: )2271( ادع ــاءاً، توزعــت عــىل النحــو الت ــة والسياســية )3757( ادع ــاك الحقــوق املدني ــاءات انته ــغ عــدد ادع بل

يف الضفــة الغربيــة، و)1486( ادعــاءاً بانتهــاك يف قطــاع غــزة. أمــا يف مجــال انتهــاك الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة فقــد 

ســجلت الهيئــة )244( ادعــاءاً بانتهــاك توزعــت بواقــع )123( ادعــاءاً بانتهــاك يف الضفــة الغربيــة، و)121( ادعــاءاً بانتهــاك يف قطــاع غــزة.

تعــد انتهــاكات العــام 2019 اســتمرارا لتلــك األمنــاط املرصــودة خــالل األعوام الســابقة وإن كانــت بوتــرية متفاوتة، وحلــت االنتهاكات 

املاســة يف الحــق بضامنــات املحاكمــة العادلــة يف املرتبــة األوىل بواقــع )1498( ادعــاءاً ، وشــّكل االدعــاء باالنتهــاكات عــىل خلفيــة االحتجــاز 

التعســفي )862( ادعــاءاً، والتوقيــف عــىل خلفيــة سياســية بواقــع )225( ادعاءاً،انتهــاك حــق املواطــن بالســالمة الجســدية )739( ادعــاءاً، 

ــد املناصــب العامــة )175( ادعــاءاً، انتهــاك الحــق يف  ــة واألمــان الشــخيص )259( ادعــاءاً، انتهــاك الحــق يف تقل انتهــاك الحــق يف الحري

التقــايض بواقــع )158( ادعــاءاً، يف حــني بلــغ عــدد ادعــاءات انتهــاك الحقــوق الناتجــة عــن التعســف يف اســتعامل الســلطة )132( ادعــاءاً، 

وانتهــاك الحــق يف الضــامن االجتامعــي )111( ادعــاءاً، انتهــاك حقــوق األفــراد يف التجمــع الســلمي )83( ادعــاءاً،  وانتهــاك حقــوق األفــراد 

نتيجــة عــدم تنفيــذ قــرارات املحاكــم بواقــع )63( ادعــاءاً. .
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أوالً: أبرز أمناط االنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للهيئة 

يســهم هــذا التقســيم بوضــع مــؤرش لالنتهــاكات األوســع انتشــاراً التــي تلقتهــا الهيئــة خــالل العــام 2019، ومقارنــة معــدل االنتهــاك 

مــع العــام الــذي ســبقه، وتجــدر اإلشــارة إىل أن عــدد االنتهــاكات دامئــاً يفــوق عــدد الشــكاوى املســجلة، وذلــك ألن الشــكوى الواحــدة 

تحتــوي يف غالــب األحيــان عــىل أكــر مــن االنتهــاك يف ذات الوقــت.

جدول رقم )2(: أبرز أمناط االنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للهيئة يف عام 2019

مقارنة مع أعوام سابقة 

201920182017  غزة 2019 ضفةاالنتهاكالرقم

8896096762029الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة

278461701898حق املواطن يف السالمة الجسدية

9580194123الحق يف تقلد الوظيفة العامة

171)146(7533القيام بواجب قانوين او االمتناع عن القيام

88)80(3972الحق يف الضامن االجتامعي

97)74(11319التعسف يف استعامل السلطة

172)146(14216الحق يف التقايض

49193291الحق يف الصحة

جدول رقم )3(: االنتهاكات التي تم رصدها من قبل الشكاوى الواردة للهيئة ومعدالتها يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وأيضاً مقارنة ما بن األعوام 2018، 2017

2017 2018 2019 االنتهاك

2029 3014 1982 الحق يف سالمة اإلجراءات القانونية ويشمل االعتقال التعسفي والسيايس

898 701 739 حق املواطن يف السالمة الجسدية

102 194 175 الحــق يف املشــاركة بتقلــد الوظائــف العامــة وحقــوق شــاغليها ويشــمل التنافــس 

والفصــل بســبب الســالمة األمنيــة

167 126 81 حقــوق األطفــال/ املراهقــني وحاميتهــم مــن االســتغالل االجتامعــي واالقتصــادي 

واإليــذاء.. الــخ

171 146 108 التقاعس عن القيام بواجب قانوين 

106 74 132 التعسف يف استعامل السلطة

172 146 158 الحق يف التقايض

88 80 111 الحق يف الضامن االجتامعي 

100 63 عدم احرتام أحكام القضاء

91 32 68 الحق بالصحة
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2017 2018 2019 االنتهاك

52 68 28 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                         

52 68 الحق يف امللكية 

49 61 عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقاً للقانون

58 56 20 الحق يف التجمع السلمي

68 62 83 حرية التعبري عن الرأي، وحرية اإلعالم والوصول للمعلومات

3.  شكاوى وانتهاكات الفئات املستضعفة 

تشــمل الفئــات املســتضعفة لهــذا الغــرض فئــة األطفــال، النســاء واألشــخاص ذوي االعاقــة، وكانــت الشــكاوى املقدمــة منهــم عــىل 

النحــو التــايل:

3.1   الشكاوى الخاصة باألطفال 

ــدد الشــكاوى )204(  ــغ ع ــام 2018، يف حــني بل ــدد يف الع ــة )152( شــكوى، وذات الع ــواردة للهيئ ــال ال ــدد شــكاوى األطف ــغ ع بل

ــايل:  ــام 2019 عــىل النحــو الت ــة خــالل الع ــواردة للهيئ ــام 2017. توزعــت الشــكاوى ال شــكاوى خــالل الع

جدول رقم )4(

املجموعغزةضفةاألطفال

2484108أطفال عن أنفسهم

321244قدمت نيابة عنهم

5696152املجموع

 تركــزت شــكاوى األطفــال خــالل العــام 2019 حــول  انتهــاكات الحــق يف رعايــة األطفــال، الحاميــة مــن العنف واإلســاءة خــارج األرسة، 

حاميــة األطفــال يف نــزاع مــع القانــون والتــي تشــمل توفــري ضامنــات املحاكــم العادلــة وتوفــري مراكــز اإليــواء والرعاية. 
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جدول رقم )5(: أبرز االنتهاكات الواردة يف شكاوى األطفال خال العام 2019 يف الضفة الغربية

املجموعطفلالفرعاالنتهاك

00االعتداء عىل املشاركنيالحق باالجتامع والتجمع السلمي

الحق بالصحة

55توفر تحويالت للعالج خارج إطار وزارة الصحة

44املسؤولية عن األخطاء الطبية

22توافر الخدمات الصحية املناسبة

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

33احرتام حقوق النزالء

77االحتجاز التعسفي

22الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

22الحق بزيارة  األهل

11الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

الحق يف التعليم

22التكيف وتوفر التعليم

33إلزامية وتوافر التعليم املجاين

11

الحق يف التقايض
11عدم تنفيذ قرارات املحاكم

11الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

33القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام به

حق املواطن يف السالمة الجسدية

22االعتداء الجسدي أو املعنوي

55التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

33املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

00الحق يف الضامن االجتامعي

00الحق يف املواءمة

00

حقوق األطفال

11الحامية من العنف واإلساءة داخل األرسة

1010حامية األطفال يف نزاع مع القانون

22
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جدول رقم )6(: أبرز االنتهاكات الواردة يف شكاوى األطفال خال العام 2019 يف قطاع غزة

املجموعطفلالفرعاالنتهاك

الحق بالصحة

11املسؤولية عن االخطاء الطبية

توافر الخدمات الصحية املناسبة

66)تحويالت(

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

1717احرتام حقوق النزالء

33االحتجاز التعسفي

77عدم الفصل بني البالغني واألحداث

1212الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

33االحتجاز يف األماكن املحددة قانونا

00الحق يف التعليم

33الوفاة لعدم اتباع إجراءات السالمة العامة  الحق يف الحياة

11الوفاة نتيجة اإلهامل والخطأ الطبي

11القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام

حق املواطن يف السالمة الجسدية

1616االعتداء الجسدي أو املعنوي

5656التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

1616املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

11الحق يف الضامن االجتامعيحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

حقوق األطفال
11الحامية من العنف واإلساءة خارج األرسة

6363حامية األطفال يف نزاع مع القانون

11رعاية األطفال

3.2    شكاوى اإلناث الواردة للهيئة

ــع  ــد كان توزي ــة )283( شــكوى، يف حــني بلغــت )251( شــكوى خــالل العــام 2018، وق ــواردة للهيئ ــاث ال ــغ عــدد شــكاوى اإلن بل

ــايل:  الشــكاوى خــالل العــام 2019 عــىل النحــو الت

جدول رقم )7(: أبرز االنتهاكات الواردة يف شكاوى اإلناث يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املجموعغزةضفةإناث

150100250إناث تقدمن عن أنفسهن

191433شكاوى قدمت نيابة عنهن

169114283املجموع
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جدول رقم )8(: أنواع االنتهاك املاسة بالنساء يف الضفة 

املجموعنساءالفرعاالنتهاك

2323تجاوز الصالحيات من موظفني رسمينيالتعسف يف استعامل السلطة

الحق باالجتامع والتجمع السلمي
00االعتداء عىل املشاركني

00فض تجمعات سلمية

11الحق بالتمتع ببيئة نظيفة

33الحق بالحصول عىل خدمة عامة

الحق بالصحة

33املسؤولية عن األخطاء الطبية

33توافر التطعيامت

1313توافر الخدمات الصحية املناسبة

33التحويالت للعالج خارج إطار وزارة الصحة

الحق بالضامن االجتامعي
22الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء

22الحقوق املالية للفئات املهمشة

الحق بالعمل

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

44احرتام حقوق النزالء

1111االحتجاز التعسفي

44الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11الحق باملعاملة عىل أساس الرباءة

5656الحق بزيارة  األهل

77الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

33تفتيش دون مذكرة

22اإلرضاب عن الطعام

11الحق بعدم التدخل بالحياة الخاصة

الحق يف التعليم
11الزامية ومجانية التعليم األسايس

33التعدي عىل الحريات األكادميية

11التكيف وتوفر التعليم 

22

الحق يف التقايض
55الحق يف رسعة الفصل يف القضايا

55عدم تنفيذ قرارات املحاكم

00الرتشحالحق يف املشاركة يف الحياة السياسية

33صيانة امللكيةالحق يف امللكية

130

ين
ط

س
فل

ي 
 ف

    
    

    
    

    
    

ن   
سا

إلن
ق ا

قو
 ح

ضع
و



املجموعنساءالفرعاالنتهاك

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

88املنازعات  اإلدارية، ترقية، التقاعد، مالية

55الحق يف التقاعد والحصول عىل مستحقات التقاعد

33تجاوز األحقية يف التعيني

22فصل تعسفي

1616القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام به

11حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعيحرية الرأي والتعبري

حق املواطن يف السالمة الجسدية

66االعتداء الجسدي أو املعنوي

55التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

55املعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة بالكرامة

33الحق يف الضامن االجتامعيحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

حقوق األطفال
22حامية من العنف واإلساءة داخل األرسة

22

حقوق املرأة

1212حامية املرأة يف نزاع مع القانون

22حامية من العنف واإلساءة خارج األرسة

55حامية من العنف واإلساءة داخل األرسة

99عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقا للقانون

جدول رقم )9(: أشكال االنتهاكات املاسة بالنساء يف قطاع غزة

املجموعنساءالفرعاالنتهاك

55الحق بالسكن

الحق بالصحة

22املسؤولية عن األخطاء الطبية

44توافر الخدمات الصحية املناسبة/ تحويالت

11توفر التطعيامت

الحق بالضامن االجتامعي

44الحقوق املالية لذوي األرسى والشهداء

1111الحقوق املالية للفئات املهمشة

11الحقوق املالية ملترري االحتالل
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املجموعنساءالفرعاالنتهاك

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

00احرتام حقوق النزالء

33االحتجاز التعسفي

1919الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

00الحق بزيارة  األهل

55الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز

22تفتيش دون مذكرة

22عدم تنفيذ قرارات املحاكمالحق يف التقايض

22الوفاة نتيجة اإلهامل الطبيالحق يف الحياة

33صيانة امللكيةالحق يف امللكية

الحق يف تقلد الوظيفة العامة
88املنازعات  اإلدارية، ترقية، تقاعد، مالية

22قطع أو تأخري الرواتب

1616القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام

حرية الحركة والتنقل
33املنع من إصدار جواز السفر

22املنع من السفر عرب املعابر

55حرية الصحافة  واإلعالمحرية الرأي والتعبري

11حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي

حق املواطن يف السالمة الجسدية

1313االعتداء الجسدي أو املعنوي

1919التعذيب والتهديد أثناء التوقيف

1010املعاملة القاسية والالإنسانية 

44الحق يف الضامن االجتامعيحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

حقوق املرأة

3535حامية املرأة يف نزاع مع القانون

44حامية من العنف واإلساءة خارج  األرسة

11حامية من العنف واإلساءة داخل  األرسة

11عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقا للقا
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3.3   شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة 

بلــغ عــدد شــكاوى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــواردة للهيئــة )76( شــكوى، يف حــني بلــغ عــدد الشــكاوى )73( يف العــام 2018 و)45( 

شــكوى خــالل العــام 2017، وقــد كان توزيعهــا خــالل العــام 2019 عــىل النحــو التــايل: 

جدول رقم )10(: شكاوى األشخاص ذوي االعاقة خال العام 2019

املجموعغزةضفة

252348أشخاص ذوو اإلعاقة عن أنفسهم

181028قدمت نيابة عنهم

433376املجموع

ومبراجعة الشكاوى املذكورة أعاله فقد كانت االنتهاكات موزعة يف الجدول التايل: 

جدول رقم )11(: االنتهاكات املاسة باالشخاص ذوي اإلعاقة يف الضفة الغربية

املجموعمعاقالفرعاالنتهاك

66تجاوز الصالحيات من موظفني رسمينيالتعسف يف استعامل السلطة

11خدمات البلديات واملجالس املحليةالحق بالحصول عىل خدمة عامة

الحق بالصحة
44توافر الخدمات الصحية املناسبة

11توفر تحويالت للعالج خارج إطار وزارة الصحة

22الحقوق املالية لذوي أرس الشهداء والجرحىالحق بالضامن االجتامعي

الحق بضامنات املحاكمة العادلة
33االحتجاز التعسفي

33الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11الزامية ومجانية التعليم األسايسالحق يف التعليم

00صيانة امللكيةالحق يف امللكية

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

11التنافس النزيه يف التوظيف

00الفصل التعسفي

00املنازعات اإلدارية، ترقية، تقاعد، مالية

11القيام بواجب قانوين أو االمتناع عن القيام

22حرية الحركة والتنقل

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

1313الحق يف الضامن االجتامعي

11الحق يف املواءمة

22حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

22
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جدول رقم )12(: االنتهاكات املاسة باالشخاص ذوي اإلعاقة يف قطاع غزة

املجموعمعاقالفرعاالنتهاك

الحق بضامنات املحاكمة العادلة

33االحتجاز التعسفي

55الحق بالعناية الطبية داخل مراكز االحتجاز

11اإلفراج بثلثي املدة

11املنازعات  اإلدارية، ترقية، تقاعد، ماليةالحق يف تقلد الوظيفة العامة

33قطع أو تأخري الرواتب

حق املواطن يف السالمة الجسدية

11التعذيب والتهديد اثناء التوقيف

11االعتداء الجسدي او املعنوي

11املعاملة القاسية والالإنسانية

الحق يف الصحة
11توافر التطعيامت

11توفر تحويالت للعالج خارج إطار وزارة الصحة

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
99الحق يف الضامن االجتامعي

11

00حامية األطفال يف نزاع مع القانونحقوق األطفال
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