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 عن الهيئة املستقلة لحقوق االنسان "ديوان املظالم"

الفلسطيني، وهي تتمتع الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق االنسان 

(، أنشئت الهيئة GANRIبالعضوية الكاملة في التحالف العالمي للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة )

. وقد نشر قرار 30/9/1993املستقلة لحقوق اإلنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 

 في الوقائ
ً
. 1995( لعام 59ع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية(، تحت رقم )اإلنشاء الحقا

بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان 

ائر واألجهزة واملؤسسات في دولة فلسطين في مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدو 

 ومنظمة التحرير الفلسطينية". 

ترك املرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها األساس ي بما يضمن استقالليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في 

، وصدر 1997التشريعي عام ( من القانون األساس ي الفلسطيني، الذي أقره املجلس 31، ونصت املادة )1994بداية عام 

، على: "تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان، ويحدد القانون تشكيلها 2002ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 

ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، واملجلس التشريعي الفلسطيني". وبالرغم من عدم 

 إلى املرسوم املذكور أعاله لحين إقرار وإصدار القانون ا
ً
ملذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استنادا

 إقرار قانون الهيئة.

عالوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان وديواٍن للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات 

تشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات في صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين وال

السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى 

بل السلطة التنفيذية، ونشر التي يقدمها املواطنون بشأن االنتهاكات املتمثلة بحقوق اإلنسان، والتي تقع على املواطن من ق

 الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.

 :e-mailجهات االتصال: األستاذة خديجة زهران، مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية، 

kzahran@ichr.ps 

اإللكترونية الخاصة  الصفحة علىالعهد، يمكن االطالع  الواردة فيالحقوق  حول أوضاعللحصول على مزيد من املعلومات 

 https://www.ichr.psبالهيئة: 
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 القيمة القانونية لالتفاقية في النظام القانوني 

( لسنة 4املحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )( منه إلى القرار التفسيري الصادر عن 44أشار التقرير في الفقرة )

ملرتبة القانونية للمعاهدات الدولية داخل النظام القانوني الفلسطيني، ا بتحديد واملتعلق 12/3/2018بتاريخ  2017

ية، والذي خلص إلى اكتساب قواعد املعاهدات التي انضمت إليها دولة فلسطين قوة أعلى من التشريعات العادية الداخل

 بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. 

وهذا ، نص دستوري أو قانوني صريح يوضح القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية في فلسطين غيابجاء هذا القرار في ظل 

وذلك التحفظ العملي على بعضها،  الهيئة حول إمكانيات التذرع بعدم تطبيق احكام االتفاقيات او مخاوف اثارةالى يؤدي 

نتيجة االدعاء بمخالفة احكام املعاهدات الدولية للهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، باإلشارة 

على  ؛لضبابية هذا املصطلح، الذي يؤدي الى افراغ االنضمام الى املعاهدات الدولية من مضمونه والتحلل من التزاماتها

  تزام بمواءمة التشريعات وتصحيح السياسات، وعدم إمكانية االحتجاج به امام السلطات القضائية.مستوى االل

 تدابير التنفيذ العامة 

لم يشر التقرير إلى وضعية إنفاذ أحكام العهد على كافة املناطق الفلسطينية، الذي يعتبر واجب أساس ي على  -

طة األمر الواقع التابعة لحركة حماس، بينما تسيطر الحكومة الفلسطينية، حيث ما زال قطاع غزة تحت سل

 على املناطق املصنفة "ج". مما يعني عدم إمكانية تطبيق أحكام القوانين املحلية وأحكام هذه 
ً
 وإداريا

ً
إسرائيل أمنيا

تطبيق  االتفاقية في املناطق املشار إليها. وبالرغم من ذلك، فإن التقرير لم يكشف عن أي إجراءات أو نوايا تضمن

 أحكام االتفاقية في كافة أنحاء الدولة. 

تسعى من خاللها الحكومة الفلسطينية و/أو الهيئات التي جراءات اال تدابير أو لل توضيحا التقريريرد في كما لم  -

القضائية، لتطبيق هذه االتفاقيات وإمكانية االحتجاج بأحكامها أمام القضاء الوطني. ومن خالل متابعات الهيئة 

يتبين ضبابية املوقف الرسمي التخاذ ما من شأنه إنفاذ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان على الصعيد املحلي في 

 النظام القضائي الفلسطيني.

من خاللها االليات الالزمة إلدماج االتفاقيات الدولية في النظام  تحدد" خريطة"  لم تبلور دولة فلسطين صيغة -

ير القضائي، كما لم يتم نشر العهد في الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع القانوني بناء على التفس

  الفلسطينية"، وتعميمها.

، واالنتخابات 2005( منه إلى أنه وبعد إجراء االنتخابات الرئاسية الثانية في العام 1لم يشر التقرير في املادة ) -

انتخابات، رغم إصدار مراسيم رئاسية بإجراء االنتخابات الرئاسية ، لم تجرى أي 2006التشريعية الثانية في العام 

، إال أنه ما لبث أن تم الغاؤها من طرف الرئيس الفلسطيني، على الرغم من مطالبات 2021والتشريعية في العام 

 مؤسسات املجتمع املدني بضرورة إجرائها.،وبناء على ذلك توص ي الهيئة باآلتي:

لسررررررررررطينية بنشررررررررررر العهررررررررررد فرررررررررري الجريرررررررررردة الرسررررررررررمية لدولررررررررررة فلسررررررررررطين "الوقررررررررررائع ضرررررررررررورة قيررررررررررام الحكومررررررررررة الف •

الفلسررررررررطينية"، وتعميمرررررررره، وتعررررررررديل التشررررررررريعات الوطنيررررررررة بمررررررررا يتناسررررررررب ويررررررررتالءم مررررررررع الحقرررررررروق والحريررررررررات 

 املحمية واملكفولة فيها، والبدء بتخصيص املوازنات الالزمة إلنفاذ الحقوق الواردة في العهد.

االنتخابرررررررات العامرررررررة، كاسرررررررتحقاق قرررررررانوني مرررررررن شرررررررأنه إعرررررررادة تمكرررررررين الحكومرررررررة ضررررررررورة اإلسرررررررراع فررررررري انجررررررراز  •

املنتخبررررررررة مررررررررن فرررررررررم سرررررررريادتها وسرررررررريطرتها علررررررررى جميررررررررع املنرررررررراطق الفلسررررررررطينية، وتفعيررررررررل واليتهررررررررا القانونيررررررررة 

  والقضائية، على كافة املناطق الفلسطينية.
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 املساواة وعدم التمييز 

التشريعات واإلجراءات الضامنة ملبدأي املساواة وعدم التمييز في الحقوق ( منه إلى 3و 2أشار التقرير في املادتين ) -

وتعديالته، وعلى الرغم  2003( من القانون األساس ي الفلسطيني املعدل لسنة 9والحريات، التي أهمها املادة رقم )

بيقه على أرم الواقع، مما جاء في هذه املادة ما زال مبدأ املساواة وعدم التمييز يخضع لقيود غير مبررة تعيق تط

حيث ما زال هناك تشريعات وإجراءات تخالف هذا املبدأ مثل بعض نصوص قانون األحوال الشخصية التي تتضمن 

الوالية والوصاية، واملسؤوليات العائلية، وغياب مبدأ اقتسام األموال الزوجية املشتركة، ويؤدي الى ربط حقوق 

، بشأن حقوق املعوقين الذي يؤخذ 1999( لسنة 4الرجل. وأيضا قانون رقم ) املرأة االقتصادية واالجتماعية بإرادة

عليه عدم وضوح النظم واللروائح التنفيذية التي تضمن إمكانية تطبيقه، والتكلفة املالية الالزمة لتنفيذه، ولم يعمل 

 طبيقه.لغاية اآلن على وضع خطة زمنيرة معقولة وتتناسب مع قدرات السلطة الوطنية املالية لت

أغفل التقرير اإلشارة إلى التدابير أو اإلجراءات التي تسعى من خاللها الحكومة الفلسطينية لتطبيق أحكام هذا   -

العهد، وبخاصة حجم املوازنات املخصصة لجميع الفئات إلمكانية توفير الوصول االقتصادي لجميع الحقوق، في 

وبناء عليه فان الهيئة توص ي  وح املوازنات املخصصة للفئات فيها.ظل بناء املوازنة باالعتماد على البرامج، وعدم وض

 بالتالي:

ضرررررررررررورة قيررررررررررام الحكومررررررررررة الفلسررررررررررطينية بررررررررررإيراد تعريررررررررررف للتمييررررررررررز فرررررررررري القرررررررررروانين، او ضرررررررررررورة وضررررررررررع تشررررررررررريع  •

يقضررررررر ي بعررررررردم التمييرررررررز الي سرررررررنب كررررررران فررررررري كافرررررررة املجررررررراالت، ويتضرررررررمن فررررررري الوقرررررررت ذاتررررررره تررررررروفير تررررررردابير علرررررررى 

ختلفررررررررة لضررررررررمان اعمررررررررال هررررررررذا املبرررررررردأ، فرررررررري إطررررررررار زمنرررررررري محرررررررردد. وإلغرررررررراء كررررررررل مررررررررا يخررررررررالف كافررررررررة املسررررررررتويات امل

 هذا املبدأ.

 ضرورة إعادة بناء املوازنة بطريقة تكشف املوازنات املخصصة للفئات . •

 

 الحق في العمل 

العمل، لكنه  إلى التشريعات واالستراتيجيات الوطنية واإلجراءات إلعمال الحق في (75-54) اتأشار التقرير في الفقر  -

املتخذة كحجم املوازنات املرصودة إلعمال هذا الحق وكفايتها، واليات التشنيك مع اطراف  الى التدابير لم يتطرق 

العمل الثالثية لزيادة استيعاب العاطلين عن العمل، وتعزيز سياسة املساهمات االجتماعية بين القطاع الخاص 

باإلضافة الى  ، %26.6ما نسنته  2020حيث بلغت في العام  االرتفاع والحكومة، فما زالت نسبة البطالة اخذة في

وبلغت ، % في القطاع17في الضفة الغربية، و % 10تراجع عدد القوى العاملة الذين هم على رأس عملهم بنسبة 

 .1 %49ما نسنته  2020نسبة البطالة في قطاع غزة حتى نهاية الربع الثاني من العام 

إلى اإلجراءات الحكومية املتخذة إللزام أصحاب العمل بالتقيد بقرار مجلس الوزراء رقم لم يتطرق التقرير  -

 من /01/21/14)
ً
، وبموجبه تم تحديد الحد 2013كانون الثاني/يناير  1م.و/س.ف( الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا

 %28صاء الفلسطيني إلى أن حوالي ( شيكل شهريا، فقد أشارت بيانات الجهاز املركزي لإلح1450األدنى من األجور بر )

 أقل من الحد األدنى لألجر في فلسطين، وهذا يطرح 
ً
 شهريا

ً
من املستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا

 حول مدى فعالية رقابة وزارة العمل على التزام أصحاب العمل بالحد األدنى لألجور. تساؤال

                                                           
 (.2020حزيران  –الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الثاني )نيسان  1
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قبل وزارة العمل لضمان إلزام ارباب العمل بأحكام قانون العمل التدابير املتخذة من  ىلم يشر التقرير ال -

الفلسطيني، حيث ما زال هناك نقصا في عدد مفتش ي وزارة العمل، نتيجة عدم توفير الحكومة للموارد املالية 

 والطاقات النشرية للرقابة على املنشآت االقتصادية.

نتيجة غياب عناصر السالمة املهنية  ، وذلكبشكل سنوي  تتابع الهيئة باستمرار وفيات العمال في منشآت العمل -

الزام ارباب العمل بتوفير املعدات الالزمة لحماية العمال، إضافة الى غياب برامج التوعية عدم ومتطلباتها، و 

ام ( حالة وفاة في الع28مقارنة ب )، 2020لعام في ا( حالة وفاة  23بلغ عدد وفيات العمال )  حيث بالسالمة املهنية،

( حاالت وفاة سجلتها تقارير الوزارة في العام 10مقارنة بر ) 2018( حاالت في الضفة الغربية في العام 8و) 2019.2

حالة وفاة سجلتها الوزارة في  16مقارنة بر ،  20183حالة وفاة لعمال داخل الخط األخضر في العام  25، و2017

 . وعليه توص ي الهيئة بالتالي: 20174العام 

علرررررررى الحكومرررررررة اتخررررررراذ اإلجرررررررراءات الالزمرررررررة للحرررررررد مرررررررن نسررررررربة البطالرررررررة االخرررررررذ فررررررري االرتفررررررراع وخاصرررررررة  يتوجرررررررب •

 في قطاع غزة، وبطالة النساء.

ضررررررررررورة قيررررررررررام الحكومرررررررررة بترررررررررروفير املرررررررررروارد املاليرررررررررة الالزمررررررررررة لضرررررررررمان الرقابررررررررررة علررررررررررى منشرررررررررآت العمررررررررررل، االمررررررررررر  •

فررررررررري الحرررررررررد مرررررررررن نسررررررررربة وفيرررررررررات العمرررررررررال فررررررررري أمررررررررراكن العمرررررررررل، وضرررررررررمان تشرررررررررغيل األطفرررررررررال فررررررررري  الرررررررررذي يسررررررررراهم

 ظروف عمل مالئمة، واعمال حقوق النساء العامالت. 

 ضرورة تخصيص املوارد املالية الالزمة لتفعيل استراتيجية الصحة والسالمة املهنية.  •

 

 الحق في تكوين النقابات والحق في اإلضراب

نص قانوني للحق في تكوين النقابات واالضراب، وهما حقان مكفوالن في القانون األساس ي  أشار التقرير الى وجود -

( لسنة 11الفلسطيني، ولكنه لم يتطرق إلى غياب تنظيم قانوني بشأن النقابات، ولم يتطرق إلى القرار بقانون رقم )

ماية الحق في اإلضراب، بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب في الوظيفة العمومية، الذي عطل كليا ح 2017

وممارسة هذا الحق على موظفي بعض قطاعات الوظيفة العمومية. وبناًء على هذا القانون أوقفت دولة فلسطين 

بقرار قضائي جميع اإلضرابات التي طلبت وقفها، مثل إضراب نقابة املحامين النظاميين وإضراب اتحاد نقابات 

 يه توص ي الهيئة بالتالي:وعل أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية.

ضررررررررررورة وضرررررررررع إطرررررررررار قرررررررررانوني للتنظررررررررريم النقرررررررررابي يتررررررررريح ويكفرررررررررل حريرررررررررة العمرررررررررل وحريرررررررررة االضرررررررررراب وممارسرررررررررة  •

 كافة األنشطة النقابية. 

 

 الحق في الضمان االجتماعي والتقاعد 

بشرأن الضرمان االجتماعي، دون التطرق إلى  2016( للعام 6( منه إلى القرار بقانون رقم )95-88) اتأشرار التقرير في الفقر 

أن هذا القرار بقانون تم إقراره دون عقد مشررررررررراورات كافية مع األطراف ذات العالقة واملصرررررررررلحة من مؤسرررررررررسرررررررررات املجتمع 

في تطبيقه، وأنه لم يعد سرررررررررررررراريا حيث تم وقف املدني والقطاع الخاص وقبل االتفاق على كافة تفاصرررررررررررررريله وكيفية التدرج 

                                                           
 .18/1/2021رد وزارة العمل الذي وصل الهيئة بتاريخ  2

 على كتاب الهيئة رقم ت.س/ 28/1/2019بتاريخ  93كتاب وزارة العمل رقم  3
ً
 .19/11/2018بتاريخ  87/2018ردا

 .2017الهيئة املستقلة لحقوق االنسان  .2017التقرير السنوي الثالث والعشرين لوضع حقوق االنسان.  4
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. ولم يتحدث التقرير عن اإلجراءات التي تعمل عليها الحكومة، بعد 2019( لسررررررررررررررنة 4العمل به بموجب قرار بقانون رقم )

وقف نفاذ هذا القرار بقانون، لتأسررريس نظام شرررامل للضرررمان االجتماعي في فلسرررطين، لسرررد النقص في سرررياسرررات الحماية 

ة، علما بأن هناك حاجة أسرررراسررررية إليجاد تنظيم قانوني يضررررمن حق املواطنين في الضررررمان االجتماعي يتوائم مع االجتماعي

إضررررررررررافة الى ان قانون التقاعد العام ال يضررررررررررمن في سررررررررررلة مشررررررررررتمالته اال الحماية من الشرررررررررريخوخة وال جز  املعايير الدولية.

 ن ومن في حكمهم. وعليه توص ي الهيئة:ويقتصر االنتفاع منه على فئة املوظفين الحكوميي واملرم.

ضررررررررورة تطررررررروير قرررررررانون الضرررررررمان االجتمررررررراعي باالشرررررررتراك مرررررررع مؤسسرررررررات املجتمرررررررع املررررررردني والهيئرررررررة، ليشرررررررمل  •

شررررررررررائح أوسرررررررررع مرررررررررن الفلسرررررررررطينيين كالضرررررررررمان ضرررررررررد البطالرررررررررة، واالمومرررررررررة، وفئرررررررررة العمالرررررررررة غيرررررررررر املنتظمررررررررررة، 

 والفئات األكثر هشاشة اقتصاديا.

 

 العامالتحماية األمهات 

ق بين مضمون تطبيق الحماية في القطاع العام التي ( إلى حماية األمهات العامالت، وفر  102-99) اتأشار التقرير في الفقر 

تخضررررررررررع لقانون الخدمة املدنية، وفي القطاع الخاص التي تخضررررررررررع لقانون العمل السرررررررررراري والذي يمنح إجازة أمومة مدتها 

شرهور تبدأ من دخولها املسرتشرفى،  3في القطاع العام فُتمنح إجازة أمومة مدفوعة مدتها  عشررة أسرابيع، أما املرأة العاملة

منح سررررررررراعة رضررررررررراعة طبيعية من العمل حتى بلوغ الطفل عمر سرررررررررنة. وهذا األمر غير دقيق، حيث أنه وبحسرررررررررب نص 
ُ
كما ت

املرردنيررة "تمنح املوظفررة الحررامررل إجررازة ( من قررانون الخرردمررة املرردنيررة واملطبقررة فعليررا على العررامالت في الخرردمررة 88/1املررادة )

براتب كامل ملدة عشرررررررررررة أسررررررررررابيع متصررررررررررلة قبل الوضررررررررررع وبعده"، وهذا فيه مخالفة ملا نصررررررررررت عليه اتفاقية حماية االمومة 

الصررررررررادرة عن منظمة العمل الدولية، حيث يجب أن تكون إجازة األمومة أربعة عشرررررررررة أسرررررررربوعا كحد أدنى. وتشررررررررير بيانات 

من النسررراء العامالت ال يحصرررلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر،  %40لإلحصررراء الفلسرررطيني إلى أن قرابة الجهاز املركزي 

وهررذا يثير تسررررررررررررررراؤل حول دور وزارة العمررل في الرقررابررة على تطبيق القررانون من طرف أصررررررررررررررحرراب العمررل ومنشرررررررررررررررآت القطرراع 

 الخاص. 

هات العامالت في القطاع الخاص حيث يتم تسرررريح النسررراء بعد كما أغفل التقرير اإلشرررارة الى االنتهاكات املسرررتمرة بحق األم

الوالدة لضررررررررررررررمرران عرردم دفع األجور املترتبررة على فترة االمومررة، إضرررررررررررررررافررة الى الهروب من االلتزامررات الواردة في قررانون العمررل 

العمل غير  كتقليص سررررررررررراعات العمل لألمهات حديثات الوالدة. باإلضرررررررررررافة الى اغفاله لوضرررررررررررعية النسررررررررررراء األمهات في قطاع

 املنظم واملشاريع العائلية، وقطاع االعمال في املنازل " خدم املنازل"، وعليه توص ي الهيئة بالتالي:

ضرررررررررررورة اعمررررررررررال مبرررررررررردأ املسرررررررررراواة بررررررررررين العررررررررررامالت فرررررررررري القطرررررررررراع العررررررررررام وفرررررررررري القطرررررررررراع الخرررررررررراص فرررررررررري الحقرررررررررروق  •

ة علررررررررى قطرررررررراع االعمررررررررال وااللتزامررررررررات وعرررررررردم التمييررررررررز بنرررررررراء علررررررررى قطرررررررراع العمررررررررل، وضرررررررررورة االشررررررررراف والرقابرررررررر

 غير املنظمة واملشاريع العائلية "وخدم املنازل".

ضرررررررررررورة تشررررررررررجيع القطرررررررررراع الخرررررررررراص بتشررررررررررغيل النسرررررررررراء وخاصررررررررررة األمهررررررررررات مرررررررررر هن وذلررررررررررك مررررررررررن خررررررررررالل إقرررررررررررار  •

أنظمررررررررررررة وسياسررررررررررررات اجتماعيررررررررررررة تسرررررررررررراهم الدولررررررررررررة فرررررررررررري تحمررررررررررررل تكرررررررررررراليف الرررررررررررردور االنجررررررررررررابي للمرررررررررررررأة بمرررررررررررروازاة 

 .الحضانات القريبة من أماكن العملوضرورة توفير ، القطاع الخاص

 

 حماية األطفال
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إلى حماية األطفال في التشريعات السارية، ولكنه أغفل تنيان حجم امليزانية  (117-103) اتأشار التقرير في الفقر  -

املخصصة لألطفال ضمن ميزانية وزارة التنمية االجتماعية، ولم يتطرق إلى حجم عمالة األطفال والتي تبلغ قرابة 

( سنة. ولم يتطرق إلى وفيات االطفال الناتجة عن عدم اتباع 17-10من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية ) 3%

( حالة 14( بواقع )2018-2014معايير السالمة والصحة املهنية في بيئة العمل، التي رصدتها الهيئة خالل الفترة من )

عن عدم اتباع معايير واحتياطات السالمة والصحة املهنية  وفاة. وحسب تقدير الهيئة فإن هناك اصابات ناتجة

 ألطفال ولكن لم تتوفر معلومات إحصائية حولها سواء من الجهات الرسمية او من أصحاب العمل. 

( 152و ) 2020( شكوى في العام 190تتلقى الهيئة بشكل مستمر الشكاوى املتعلقة بحقوق األطفال، فقد تلقت ) -

، 2017( شكاوى خالل العام 204، في حين بلغ عدد الشكاوى )2018، وذات العدد في العام 2019شكوى في العام 

 انتهاكات تعلقت بالحق بالصحة، الحق في التعليم، واالعتداء والتعذيب، والحق في التقاض ي...  طالت

 وعليه توص ي الهيئة بالتالي: 

ضررررررررررررررورة وضرررررررررررررع السياسرررررررررررررات واالسرررررررررررررتراتيجيات واتخررررررررررررراذ التررررررررررررردابير املناسررررررررررررربة مرررررررررررررن اجرررررررررررررل تررررررررررررروفير الحمايرررررررررررررة  •

لألطفرررررررررررال سرررررررررررواء فررررررررررري قطررررررررررراع العمرررررررررررل ولضرررررررررررمان اسرررررررررررتكمال تعلررررررررررريمهم وحقهرررررررررررم فررررررررررري الحصرررررررررررول علرررررررررررى الرفررررررررررراه 

 والثقافة. 

ضررررررررررررورة معالجرررررررررررة شررررررررررركاوى األطفرررررررررررال، والتعررررررررررراطي معهرررررررررررا، وايفررررررررررراءهم حقررررررررررروقهم، ومحاسررررررررررربة منتهكررررررررررري تلرررررررررررك  •

 الحقوق. 

 

 األشخاص ذوي اإلعاقة

( إلى رعاية وتأهيل املعوقين، دون اإلشارة إلى نسبة املستفيدين من خدمات 119-118أشار التقرير في الفقرة ) -

تم اإلشارة إلى نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يالرعاية االجتماعية واإليوائية، ومدى شموليتها، وكفايتها، كذلك لم 

عدات الطارئة التي توفر األجهزة واألدوات الطبية املساندة، وال طبيعة هذه األجهزة الذين استفادوا من برامج املسا

امللبية الحتياجات  إضافة الى غياب املعلومات املتعلقة بنسبة املدارس وآلية الحصول عليها من طرف املستفيدين،

األشخاص ذوي اإلعاقة، ونسبة انخراطهم في سوق العمل وغياب املعلومات املتعلقة بشروط وظروف العمل لهذه 

 الفئة، واغفال البيانات املتعلقة ببرامج التوعية بحقوق هذه الفئة بغية املساهمة في تغيير الثقافة السائدة تجاههم. 

( شكوى في العام 62، و)2019العام  خاللشكوى  (76، و )2020( شكوى في العام 134في ذات السياق تلقت الهيئة ) -

والحرمان من الحرية، والحق في الضمان  ،الصحةفي  كالحق االعاقةاألشخاص ذوي ، تعلقت بانتهاكات مست 2018

 االجتماعي، والتعذيب، وغياب املنافسة النزيهة، والحصول على خدمات عامة.

 بالتالي: وعليه توص ي الهيئة 

تنفيرررررررررذ وزارة الصرررررررررحة لنظرررررررررام الترررررررررامين الصررررررررر ي الخررررررررراص باألشرررررررررخاص ذوي اإلعاقرررررررررة الرررررررررذي ترررررررررم اقرررررررررراره فررررررررري  •

 بمساهمة الهيئة. 2020العام 

ضررررررررررررورة قيرررررررررررام وزارة العمرررررررررررل بتعزيرررررررررررز دورهرررررررررررا فررررررررررري االشرررررررررررراف علرررررررررررى عمالرررررررررررة األشرررررررررررخاص ذوي اإلعاقرررررررررررة مرررررررررررن  •

وعيررررررررررة لتغييررررررررررر األنمرررررررررراط الثقافيررررررررررة الجنسررررررررررين، وضرررررررررررورة قيررررررررررام الحكومررررررررررة الفلسررررررررررطينية بتنفيررررررررررذ برررررررررررامج الت

 السائدة.
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ضررررررررورة توقرررررررف مقررررررردمي الخررررررردمات عرررررررن املسررررررراس بحقررررررروق األشرررررررخاص ذوي اإلعاقرررررررة، ومحاسررررررربة مرررررررن قرررررررام  •

 باالنتهاك. 

 

 كبار السن

( إلى رعاية كبار السن وحمايتهم، ولكن في ظل غياب قاعدة بيانات مكتملة 122-120) اتأشار التقرير في الفقر  -

فإنه من الصعب رسم سياسات ووضع خطط واستراتيجيات تساعد على بناء مؤشرات ُيقاس بشأن كبار السن، 

من خاللها حالة حقوق املسنين في فلسطين، علما بأنه ال يوجد قانون خاص باملسنين، وأن التشريعات الوطنية 

ؤسسات األهلية تخلو من أحكام خاصة بكبار السن، وال تقدم الجهات الرسمية أي مساعدات مالية منتظمة للم

 التي ترعى هذه الفئة. وبالنظر الى الحقوق الصحية لهذه الفئة.

احتياجات الرعاية الصحية للمسنين باعتبارهم افرادا  2004تجاهل قانون الصحة العامة ونظام التامين الص ي  -

االقتصادية، بحيث  يستحقون الرعاية الصحية دون ربطهم بمعيل او بالفقر، نتيجة التقدم بالعمر وفقدان املوارد

يحصل على خدمة الرعاية الصحية من كان م هم فقيرا ضمن برامج الشؤون االجتماعية، او من كان ملتحقا بتأمين 

ص ي لصالح أحد أبنائه. كما يغيب عن التقرير اإلشارة الى البرامج الثقافية والترفيهية وبرامج ادماج املسنين مع باقي 

 وعليه توص ي الهيئة بالتالي: نوعية حياتهم، واشراكهم في الحياة العامة.شرائح املجتمع من اجل تحسين 

قيرررررررررررام وزارة التنميرررررررررررة االجتماعيرررررررررررة بنشرررررررررررر وتعمررررررررررريم الدراسرررررررررررة املسرررررررررررحية والتحليليرررررررررررة التررررررررررري وضرررررررررررعتها حرررررررررررول  •

، واملعنونرررررررررة برررررررررر "تحليررررررررل ألوضررررررررراع كبرررررررررار السررررررررن واحتياجررررررررراتهم فررررررررري فلسرررررررررطين"، 2015كبررررررررار السرررررررررن فررررررررري العررررررررام 

 ."، على أوسع نطاق ممكن2020-2016جية لقطاع كبار السن في فلسطين و"الخطة االستراتي

ضرررررررررررررررورة قيرررررررررررررررام وزارة التنميرررررررررررررررة االجتماعيرررررررررررررررة، والجهرررررررررررررراز املركرررررررررررررررزي لإلحصررررررررررررررراء، والررررررررررررررروزارات ذات العالقرررررررررررررررة،  •

 بتطوير مؤشرات وافية بشأن كبار السن في فلسطين.

بررررررراقي الشررررررررائح  مرررررررعتمييرررررررز دون ضررررررررورة وضرررررررع إطرررررررار قرررررررانوني لحقررررررروق كبرررررررار السرررررررن يكفرررررررل ويضرررررررمن حقررررررروقهم  •

 االجتماعية 

ضررررررررورة تررررررروفير خررررررردمات الرعايرررررررة الصرررررررحية، وجعرررررررل ال جرررررررز بسرررررررنب العمرررررررر أحرررررررد مكونرررررررات نظرررررررام الضرررررررمان  •

 االجتماعي لحماية كبار السن من الفقر.

زيرررررررررادة اهتمرررررررررام املؤسسرررررررررات الرسرررررررررمية واألهليرررررررررة بتأسررررررررريس نرررررررررواٍد للرعايرررررررررة ال هاريرررررررررة لكبرررررررررار السرررررررررن، والسررررررررريما  •

ردة لفئة كبار السنمع ارتفاع معدالت 
 
 .5التحاق املرأة بالعمل خارج املنزل، والزيادة املط

 

 الحد من الفقر

وترتفع نسبة  ، 6 %29.2النقدي " “في حين بلغت نسبة الفقر  2007في العام  %22.1" بلغت نسبة الفقر" متعدد االبعاد 

 .7الشمال، وفي املخيمات ع ها في األماكن الحضرية والقرويةالفقر في قطاع غزة ع ها في الضفة الغربية، وفي الجنوب ع ها في 

                                                           
َرقِة اإِلْهَمال، فحصت فيه السياسات واملمارسات واالطر  2018تقريرا حول كبار السن في العام  اعدت الهيئة 5

ْ
ِة الُحقوِق َوِمط

َّ
ن  َبيَن ِمظل ِ

تحت عنوان " ِكَباُر الس 

 التشريعية ومدى تجاوبها مع املعايير واالعالنات الدولية الخاصة بكبار السن.

 . 2017رير النتائج الرئيسية. الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني تق 2017تقرير الفقر متعدد االبعاد. 6

  %38.1% في شمالها، وتبلغ نسبة الفقر في املخيمات  10.5في حين تبلغ  %13.6في تبلغ نسبة الفقر في جنوب الضفة “ %44.7تبلغ نسبة الفقر في قطاع غزة "  7
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لم يشر التقرير الى املوازنات املخصصة للقضاء على الفقر، وبحسب متابعات الهيئة، فإن املبلغ املخصص من طرف 

، ما -صصاحبة االختصا –الحكومة لكل أسرة فقيرة بحسب معدل االستهداف املعتمد من قبل وزارة التنمية االجتماعية 

( شيكل شهريا، وهو مبلغ ضئيل جدا يقل عن الحد األدنى 600-250( شيكل كل ثالثة شهور؛ أي حوالي )1800-750بين )

شيكل(، وال يكفي لسد االحتياجات األساسية لفرد واحد، لذلك فإن املساعدات النقدية املقدمة تحمل  1450لألجور )

( أسرة بحاجة إلى 200,000والثانية تتعلق بشموليتها، بحيث أن هناك قرابة )اشكاليتين؛ األولى تتعلق بقيمتها وكفايتها، 

 ( أسرة فقط. وعليه توص ي الهيئة بالتالي: 111,860مساعدات، في حين تستهدف وزارة التنمية االجتماعية قرابة )

ضرررررررررررررررورة إيررررررررررررررالء االهتمررررررررررررررام بالفئررررررررررررررات االجتماعيررررررررررررررة األكثررررررررررررررر هشاشررررررررررررررة اقتصرررررررررررررراديا، سررررررررررررررواء علررررررررررررررى مسررررررررررررررتوى  •

ات وعلررررررررررررررررررى مسررررررررررررررررررتوى تخصرررررررررررررررررريص املرررررررررررررررررروارد املاليررررررررررررررررررة الالزمررررررررررررررررررة لترررررررررررررررررروفير املشرررررررررررررررررراريع ذات املررررررررررررررررررردود السياسرررررررررررررررررر

 االقتصادي املدر للدخل، مع مراعاة االبعاد والتشكالت املناطقية للفقر وخصائصه النشرية. 

ضررررررررررررورة االهتمرررررررررررام بعدالرررررررررررة توزيرررررررررررع املررررررررررروارد االقتصرررررررررررادية برررررررررررين كافرررررررررررة القطاعرررررررررررات االقتصرررررررررررادية والشررررررررررررائح  •

 ناطق الجغرافية. االجتماعية وامل

 

 الحق بغذاء كاف  

( منه إلى اإلشكاليات التي يعاني م ها املواطنين في قطاع غزة للحصول على 153-148) اتلم يتطرق التقرير في الفقر  -

من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام األمن  %70حقهم في غذاء كاِف، حيث تشير بعض البيانات إلى أن قرابة 

دمها هيئات دولية الغذائي، وأن قرابة مليون ونص مواطن من أصل مليونين يعيشون على مساعدات إنسانية تق

 ومحلية. وعليه توص ي الهيئة بالتالي: 

التأكيرررررررد علرررررررى توصرررررررية العدالرررررررة فررررررري توزيرررررررع املررررررروارد االقتصرررررررادية، مرررررررع ضررررررررورة القيرررررررام بتخصررررررريص املوازنرررررررات  •

الالزمرررررررررة للقطررررررررراع نتيجرررررررررة حصرررررررررار االحرررررررررتالل اإلسررررررررررائيلي االقتصرررررررررادي والسياسررررررررر ي واغرررررررررالق املعرررررررررابر وتقييرررررررررد 

 الحركة والتنقل. 

 

 سكن الالئقالحق في ال

( إلى الجهود التي تبررذلهررا الحكومررة في توفير السرررررررررررررركن الالئق، دون التطرق إلى اليررات 171-161)ات أشرررررررررررررررار التقرير في الفقر 

باإلضررررررررررررررافة إلى ذلك لم يتطرق التقرير إلى السررررررررررررررياسررررررررررررررات املعتمدة السررررررررررررررتكمال إعادة االعمار في قطاع غزة جراء  التنفيذ،

. في حين حيث تشررررررير املعلومات إلى أن إعادة أعمار قطاع غزة بعد العدوان الحربي 2021 العدوان الحربي اإلسرررررررائيلي عام

وحدة سكنية مدمرة لم إعادة بنائها،  2000مما يعني أن هناك حوالي  فقط. %70انجز بنسبة تقارب الررر  2014اإلسرائيلي 

منازل بشررررررركل كلي لم يتم اعمارها. كما  207ر ، تم تدمي2019و 2018وأيضرررررررا جراء العدوان الحربي اإلسررررررررائيلي في األعوام 

رت بشرررررررررررررركل 500أكثر من ) 2021قصررررررررررررررف ودمر جيد االحتالل خالل عدوان  ِ
( وحدة سرررررررررررررركنية بالكامل، ومئات املنازل ُدم 

 ( مليون دوالر. وعليه توص ي الهيئة بالتالي: 73جزئي. وأن التقديرات األولية للخسائر نتيجة العدوان على غزة بلغت )

وضرررررررررررررريح الحكومررررررررررررررة الفلسررررررررررررررطينية ألليررررررررررررررات االعمررررررررررررررار اعتمررررررررررررررادا علررررررررررررررى مبرررررررررررررردأ الشررررررررررررررراكة املحليررررررررررررررة ضرررررررررررررررورة ت •

والدوليررررررررررة، باإلضررررررررررافة الررررررررررى مررررررررررنح األولويررررررررررة للفئررررررررررات األكثررررررررررر هشاشررررررررررة " الفقررررررررررراء، النسرررررررررراء، ..... ، فرررررررررري إعررررررررررادة 

 اعمار منازلهم وتوفير السكن الالئق لهم.
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 الحق في الصحة

التشريعات واالستراتيجيات واإلجراءات الضامنة إلعمال الحق في الصحة، ولم إلى  (201-172) اتأشار التقرير في الفقر 

يذكر عدم نص القانون األساس ي الفلسطيني على الحق في الصحة من ضمن الحقوق املكفولة دستوريا، وعلى الرغم من 

ة بسنب غياب اللوائح وجود القرار بقانون الخاص بالحماية والسالمة الطبية، إال أن العمل به يواجه معيقات كبير 

التنفيذية الخاصة به. ولم يتطرق التقرير إلى السياسات الالزمة لتطوير النظام الص ي في ظل الزيادة السكانية الطبيعية 

، من العدد اإلجمالي للسكان، والزيادة املستمرة في عدد كبار السن، وفجوات الرعاية الصحية التي %2.5والتي تقارب 

نا، مما يتطلب من الحكومة تنيان موازناتها التقديرية وخططها في زيادة عدد املشافي ومراكز الرعاية كشفتها جائحة كورو 

رة، وزيادة عدد الكوادر الطبية، وزيادة قائمة األدوية والخدمات الصحية الواجب توفيرها لطالبي  األولية، وزيادة عدد األس 

دد السكان، ومدى كفاية وشمولية قائمة األدوية التي توفرها وزارة الخدمة. كذلك لم يورد التقرير نسبة عدد األسرة لع

 الصحة في صيدلياتها للمؤمنين صحيا، ومدى توفر األدوية املتعلقة باألمرام املزمنة واالمرام الخطرة.

تعلق ( شكوى ت42استقبلت ) 2020من جانب اخر تستقبل الهيئة عشرات الشكاوى املتعلقة بالحق في الصحة، ففي العام 

 ( تمس جودة الخدمات الصحية.102( شكاوى تتعلق بعدم إمكانية الوصول، و )8بعدم توافر خدمة الرعاية الصحية، و )

وفيات في  8( حالة وفاة مقارنة بر16الى ) 2020كما رصدت ارتفاعا عدد وفيات اإلهمال الطبي التي سجلتها الهيئة في العام 

 .2019العام 

( شكاوى حول عدم توفر 5توزعت هذه الشكاوى على ) ،انتهاكا 66تضمنت  2019كوى في العام ( ش65كما تلقت الهيئة )

( شكوى عن عدم توفر الخدمات الطبية األساسية، وشكوى واحدة عن مدى توفر املراكز 37التطعيمات واألدوية، و)

( شكاوى حول وفيات 7ن من بي ها )( شكوى حول املسؤولية عن األخطاء الطبية، كا13العالجية في املناطق النائية، و)

( شكاوى عن 7(، و)2018و 2017وحالتين في أعوام سابقة ) 2019( م ها وقعت في العام 5وقعت في أعقاب معالجة طبية )

( شكوى 48وذلك مقارنة ب ) ( م ها عن شراء خدمات طبية )التحويالت الطبية(.5جودة الخدمات الطبية املقدمة، )

( شكوى عن عدم توفر 32( شكاوى م ها حول عدم توفر التطعيمات واألدوية، و)5، )2018العام  استقبلتها الهيئة في

( شكاوى حول املسؤولية 8( شكاوى عن مدى توفر املراكز العالجية في املناطق النائية، و)3الخدمات الطبية األساسية، و)

 عن األخطاء الطبية. 

 وعليه توص ي الهيئة بالتالي:  

 الصحة حق، وليس خدمة والنص عليه في القانون األساس ي الفلسطيني.ضرورة اعتبار  •

 بشأن الحماية والسالمة الطبية  2018( للعام 13تطبيق قرار بقانون رقم ) •

إقرررررررررار قررررررررانون للتررررررررامين الصررررررررر ي عوضررررررررا عررررررررن نظرررررررررام التررررررررامين الصرررررررر ي القررررررررائم حاليرررررررررا، اسررررررررتنادا الررررررررى معرررررررررايير  •

 الصحية.منظمة الصحة العاملية لتقديم الرعاية 

، 8تطرررررررروير النظررررررررام الصرررررررر ي الحررررررررالي الررررررررذي يعرررررررراني مررررررررن إشرررررررركاليات كبيرررررررررة توضررررررررحت فرررررررري ظررررررررل جائحررررررررة كورونررررررررا •

مرررررررررررررن حيرررررررررررررث تررررررررررررروفير الكررررررررررررررادر الطبررررررررررررري املخرررررررررررررتص، واألدويرررررررررررررة، والخرررررررررررررردمات الطبيرررررررررررررة املسررررررررررررراعدة، واالهتمررررررررررررررام 

 بالرعاية األولية. 

                                                           
، وهو تحقيقا يقع في صلب عمل الهيئات الوطنية، استند الى املرجعيات 2021-2019التحقيق الوطني للتامين الص ي قامت الهيئة في إطار عملها املستمر بتنفيذ "  8

، 2019الفلسطيني  الدولية لحقوق االنسان ومعايير منظمة الصحة العاملية واعتمد مبدأ التوجه للجمهور الواسع عبر مسح كمي اجراه الجهاز املركزي لإلحصاء

ن الص ي الحالي رية مناطقية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. خرج التحقيق بالعديد من النتائج التي تمثل أبرزها بعدم توافق نظام التأميومجموعات بؤ 
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 الحق في التعليم

على مجانية التعليم الثانوي، ومس بمبدأ مجانية  ية والتعليم العام، بشأن الترب2017( لسنة 8لم ينص القرار بقانون رقم )

عنه نص واضح وصريح يؤكد على حرية االعتقاد والتداول  التعليم في "املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة باإلضافة الى

 في املدارس.
َ
 الحر لألفكار، والحق في الرأي والتعبير، وعدم حظره، بنص صريح، العنف

بشأن التعليم العالي، خال من النص صراحة على أن التعليم العالي حق شأنه  2018( لسنة 6ال لقرار بقانون رقم )كما خ

شأن التعليم العام، ولم يؤكد على أنها خدمة غير ربحية وواجبة من طرف الدولة، ولم يتضمن مواد مستقلة وواضحة 

، بحكم أنه جزءا ال يتجزأ من التعليم على جميع املستويات، كما خال خاصة بدمج التعليم املنهي والتقني في التعليم العالي

من نص واضح وصريح يؤكد على تمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي باالستقاللية التامة، ويكفل حرية 

واحترام التعددية واملساوة، البحث العلمي واالبداع األدبي والثقافي والفني، ولم ينص على حماية وصون الكرامة اإلنسانية 

وحماية امللكية الفكرية وحقوق التأليف، ولم يتضمن مادة مستقلة تؤكد على املبادئ األساسية لعملية التعليم، وذلك 

 . 1999للعام  13( من التعليق العام رقم 6تجاوبا مع ما نصت عليه الفقرة )

مدار السنوات التي يشملها التقرير تشكل قرابة خمس املوازنة  وعلى الرغم من أن ميزانية وزارة التربية والتعليم وعلى

من موازنة وزارة  %25العامة للدولة، إال أن الرواتب واألجور تستهلك نصفها، فيما ال تتعدى قيمة النفقات التطويرية 

ة، وعدم كفاية هذا اإلنفاق التربية والتعليم، ويالحظ ضعف إنفاق الوزارة على البرامج الهادفة إلى تطوير العملية التعليمي

 
ً
لتحقيق األهداف املوضوعة، ما يضع العملية التعليمية برمتها في ظروف صعبة من حيث تطوير البنية التحتية ماديا

. وتعاني الجامعات الفلسطينية العامة التي تستوعب قرابة 
ً
من مجموع طلبة الجامعات الفلسطينية من نسبة  %78وبشريا

، أحد أهم أسبابه غياب األنظمة والسياسات التي تنظم التمويل الحكومي %50-%20ها تتراوح ما بين عجز دائم في موازنت

 لقطاع التعليم العالي.

كما لوحظ من متابعات الهيئة وجود انتهاكات لحق الفئات الضعيفة واملهمشة في التعليم، فبحسب بيانات صدرت عن 

، إذ بلغت وزارة التربية والتعليم فإن معدل االلتحاق ا
ً
إلجمالي للطلبة بريام األطفال للصفين النستان والتمهيدي معا

(، 105، وبلغ عدد ريام األطفال الحكومية )%1.5، وأن نسبة الطلبة في ريام األطفال الحكومية لم تتعدى %56قرابة 

ن واحد في املئة فقط من (. وال تزيد نسبة املندمجين من األشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس الحكومية ع2391من أصل )

 مجموع الطلبة. 

 ،
ً
 ونوعا

ً
ا  بشكل واضح وسلس ومعبر، كم 

ً
ما زال امل هاج الفلسطيني بحاجة إلى تضمينه مبادئ حقوق اإلنسان وعكسها قيميا

لحقوق في الكتب املدرسية املقررة، باعتبارها تربية "قيمية"، وليست "معرفية" فقط، والعمل على تحييد املضامين املنافية 

 لصورة املرأة في الكتب املدرسية، وضمان تناسق وانسجام وترابط كامل بين الكتب 
ً
اإلنسان، أو التي تتضمن تنميطا

وعليه توص ي  املدرسية املقررة للمراحل كافة في الجانب املتعلق بالتعليم والتربية على حقوق اإلنسان في امل هاج املدرس ي.

 الهيئة بالتالي: 

                                                           
ن التامين الص ي عن الخدمة املقدمة مع معايير منظمة الصحة العاملية، على كافة املستويات: الجودة واملقبولية والتوافر والوصول. وتدني مستوى رضا املستفيدين م

 وخرج بعدة توصيات أبرزها: ضرورة وضع قانون خاص بالتامين الص ي، وتأسيس جسم مستقل يدير ويشرف على تقديم خدمة الرعاية الصحية. من قبله.
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وارد املاليرررررررررررة الالزمرررررررررررة للنفقرررررررررررات التطويريرررررررررررة التررررررررررري مرررررررررررن شرررررررررررانها االرتقررررررررررراء برررررررررررالتعليم، ضررررررررررررورة تخصررررررررررريص املررررررررررر •

وتطررررررررروير البررررررررررامج التعليميرررررررررة لكافرررررررررة الفئرررررررررات االجتماعيرررررررررة واملنررررررررراطق املهمشرررررررررة " الباديرررررررررة، منررررررررراطق محاذيرررررررررة 

 للجدار، القرى النائية. ذوي اإلعاقة، .. 

 ضرورة ان يكون التعليم الثانوي مجانيا. •

 9ة تطوير املناهج واالستناد على املنظور الحقوقي في مضامي ها االستمرار بعملي •

ضررررررررررررررورة قيرررررررررررررام الحكومرررررررررررررة الفلسرررررررررررررطينية بمرررررررررررررنح مؤسسرررررررررررررات التعلررررررررررررريم العرررررررررررررالي ومراكرررررررررررررز البحرررررررررررررث العلمررررررررررررري؛  •

االسرررررررررررررتقاللية التامرررررررررررررة، وحريرررررررررررررة البحرررررررررررررث العلمررررررررررررري واالبرررررررررررررداع األدبررررررررررررري والثقرررررررررررررافي والفنررررررررررررري، وحمايرررررررررررررة وصرررررررررررررون 

 واملساوة، وحماية امللكية الفكرية وحقوق التأليف. الكرامة اإلنسانية واحترام التعددية

 

 الحقوق الثقافية

إلى الحق في املشاركة في الحياة الثقافية، وتطرق إلى التشريعات ذات العالقة، دون  (274-251أشار التقرير في الفقرة )

القانون من أهمية في الحفاظ على  ، بشأن التراث الثقافي املادي، وما يحمله هذا2018( لسنة 11ذكر القرار بقانون رقم )

املمتلكات الثقافية املادية الثابتة أو املنقولة، حيث أن هناك معلومات متوفرة عن عدم احترام احكام هذا القانون، 

 ثقافيا بحسب هذا القانون، وعدم قيام وزارة السياحة بتشكيل املجلس 
ً
وبخاصة فيما يتعلق بهدم املباني التي تعتبر تراثا

 داخليا ينظم عمل هذا املجلس. كذلك لم يتطرق التقرير االس
ً
تشاري للتراث املنصوص عليه في القانون، وعدم نشر نظاما

إلى أسباب عدم وجود قانون خاص بحقوق املؤلف، وما هي الجهود املبذولة لحماية حقوق املؤلف كجزء من حق امللكية 

ة من طرف وزارة الثقافة عن مدى فاعلية هذه البرامج ومدى تحقيق الفكرية. ولم يورد التقرير في سرده للبرامج املقدم

من حجم املوازنة العامة، وأيضا لم يورد  0.003أهدافها في ظل ضعف املوازنات املخصصة لوزارة الثقافة التي ال تتجاوز 

 فلسطين. التقرير حجم الدعم املادي الذي تقدمه وزارة الثقافة للمؤسسات الثقافية األهلية العاملة في

  

 

 

                                                           
، وتم نقاش التقارير مع وزارة التربية والتعليم 2019العام  قامت الهيئة بتحليل محتوى الكتب املدرسية من منظور حقوق االنسان، ومن منظور النوع االجتماعي في 9

 ومؤسسات املجتمع املدني املختصة وتبين وجود مضامين غير مراعية للحقوق، وتلك التي تكرس انماطا اجتماعية تقليدية. 


