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كلمة المفوض العام
عام صعب آخر يتحدى قدرة الفلسطينيين على الصبر والصمود
بصــدور هــذا التقريــر نكــون قــد طوينــا عام ـاً ،يشــكل فص ـاً صعب ـاً آخــر مــن حيــاة الشــعب الفلســطيني تحــت االحتــال ،أخطــر مــا
ميــزه تعميــق حالــة فقــدان األمــل بغــد أفضــل قريــب ،يف ظــل عــدم وجــود أي عمليــة سياســية ذات مغــزى مــن شــأنها وضــع ح ـ ّد
لحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه الجوهريــة ،وأهمهــا حقــه يف إنهــاء االحتــال ومامرســة حــق تقريــر املصــر والســيادة عــى
مصــادره وخرياتــه وحــدوده ومعابــر بــاده ومصائــر أبنائــه وحرياتهــم الفرديــة والجامعيــة.
فقــد واصــل االحتــال اإلرسائيــي سياســات االقتــاع والتهجــر القــري ،يف القــدس واملناطــق املصنفــة ج ،عــر تصعيــد سياســات الهــدم
واإلخــاء والتهجــر وعرقلــة املشــاريع اإلنســانية وجهــود اإلعــار ،عــاوة عــى مصادرتهــا وهدمهــا ،حيــث ســجل رق ـاً قياســياً جديــدا ً
يف عــدد املشــاريع اإلنســانية املدعومــة بأمــوال املانحــن املهدومــة واملصــادرة لتبلــغ ( )220مرشوعـاً ،مــن أصــل ( )906مبــانٍ ومنشــآت
تــم هدمهــا ،إىل جانــب ترشيــد أكــر عــدد مــن املقدســيني مــن بيوتهــم يف ســنة واحــدة خــال الســنوات العرشيــن األخــرة ،واســتهداف
املؤسســات املدنيــة الفلســطينية ،بصــورة ســافرة أكــر مــن أي وقــت مــى ،وتصنيــف عــدد مــن املؤسســات الحقوقيــة والتنمويــة
باإلرهابيــة .اســتمر حصــار قطــاع غــزة وتجويعــه بعــد شــن عــدوان عســكري واســع ،ليــس فقــط اتســم بعــدم التناســبية وعــدم التمييــز،
بــل اســتهدف املبــاين الســكنية والتجاريــة واألب ـراج ومق ـرات اإلعــام والبنــى التحتيــة ،ووقــع ضحيتــه عــدد كبــر مــن املدنيــن ،بينهــم
أرس بأكملهــا ونســبة عاليــة مــن األطفــال.
مــع ذلــك ،أبــدى الشــعب الفلســطيني ويبــدي قــدرة هائلــة عــى الصمــود ،وإمكانيــة دامئــة إلحــداث مفاجــآت غــر متوقعــة ،وردودا ً
غــر مخطــط لهــا .وســط هــذه الصــورة قامتــة الســواد مــن الناحيــة السياســية ،ال بــد مــن مالحظــة ضــوء شــمعتني ،األوىل هــي االعـراف
املتزايــد دولي ـاً بانطبــاق تعريــف األبرتهايــد عــى االحتــال اإلرسائيــي ودولــة إرسائيــل بأرسهــا ،ليــس يف مــا يتعلــق بجرميــة التمييــز
العنــري فحســب ،وإمنــا أيضـاً جرميــة الفصــل العنــري التــي تصنــف كجرميــة ضــد اإلنســانية ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
تشــكيل مجلــس حقــوق اإلنســان لجنــة تحقيــق دامئــة يف الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــال بحــق الفلســطينيني ،تضــاف إىل قـرار محكمــة
جرائــم الحــرب الدوليــة بفتــح تحقيــق يف جرائــم حــرب يشــتبه يف أن إرسائيــل ارتكبتهــا.
أمــا عــى الصعيــد الداخــي الفلســطيني ،ويك ال نتهــم بالســوداوية ،فلــن نبــدأ بنصــف الــكأس الفارغــة كــا يقــال ،وإمنــا ببعــض القطـرات
املوجــودة يف الجــزء اآلخــر مــن الــكأس ،وهــو لألســف ليــس نصف ـاً كام ـاً .فقــد شــهدت األرايض الفلســطينية انتخابــات محليــة جزئيــة
ناجحــة مــرت بســام ،لكــن االنقســام ألقــى بظاللــه عليهــا مبنــع حركــة حــاس إجـراء تلــك االنتخابــات يف قطــاع غــزة ،وبقيــت مدينــة
غــزة ،وهــي أكــر مدينــة فلســطينية مــن حيــث عــدد الســكان ،دون أي انتخابــات طــوال ( )60عام ـاً .ومل يعــد هنــاك أي حديــث عــن
انتخابــات رئاســية وترشيعيــة ،مــا يفاقــم رصاعــات الوراثــة ويخلــق حالــة فـراغ دســتوري تشــكل قنبلــة موقوتــة للمجتمــع الفلســطيني.
إىل جانــب مــا ســبق ،كان العــام  2021عــام صدامــات داخليــة رافقتهــا موجــات مــن العنــف متعــدد املصــادر ،منــذ قـرار إلغــاء االنتخابات
العامــة ،مــرورا ً مبقتــل الناشــط نـزار بنــات ومــا تــاه مــن قمــع التحــركات االحتجاجيــة التــي تكــررت فيهــا كل االنتهــاكات النمطيــة التــي
ســجلت ســابقاً ،وتــم خــرق توصيــات لجــان التحقيــق كافــة التــي تبنتهــا الحكومــة ،وأضيفــت إليهــا نوعيــة مســتحدثة مــن االنتهــاكات
شــملت النســاء الصحافيــات والناشــطات ،وســجلت حــاالت انتهــاك للخصوصيــة ،واالبتـزاز الــذي يشــكل جرميــة حتــى لــو قــام بهــا أفـراد
عاديــون ،فكيــف حــن ميارســه ممثلــو أجهــزة رســمية؟
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شــهدت الجامعــات الفلســطينية منــاذج عنــف جديــدة شــملت القتــل واالعتــداء وتعطيــل الدراســة وإغــاق الحــرم الجامعــي ،كــا
شــهدت محافظــات مختلفــة اشــتباكات عشــائرية ظهــرت خاللهــا كميــات مــن الســاح يشــكل وجودهــا تهديــدا ً كبـرا ً للســلم األهــي،
مــع تراجــع ملحــوظ يف فــرض ســلطة القانــون ،بــل واالنتقائيــة يف فرضهــا.
اســتمرت الفــوىض الترشيعيــة؛ حيــث صــدرت ( )8قوانــن عــن املجلــس الترشيعــي يف قطــاع غــزة ،و( )44قـرارا ً بقانــون يف الضفــة الغربية،
وهــو أكــر عــدد مــن القـرارات بقانــون خــال عــام واحــد منــذ وقــوع االنقســام ،مــع إحاطــة العمليــة الترشيعيــة بالرسيــة والغمــوض،
مبــا يســتنزف طاقــات املجتمــع يف نقاشــات ونزاعــات وتحــركات مرهقــة تعطــل بعــض أوجــه الحيــاة ،وتــؤدي اىل إرضابــات شــملت
تعطيــل القضــاء والجهــاز الصحــي ،وتشــكل خرقـاً لتعهــد الحكومــة عــدم اإلفـراط يف الترشيعــات وتجنــب الترشيعــات املثــرة للجــدل،
وفتــح حــوار مســبق حولهــا يف حــال االضطـرار إلصدارهــا.
يف تقريرنــا الســنوي الــذي ســوف يعــرض الزمــاء تلخيص ـاً لــه ،كانــت هنــاك بعــض املــؤرشات اإليجابيــة وأخــرى ســلبية ،فمث ـاً شــهد
العــام انخفاضـاً يف عــدد الوفيــات غــر الطبيعيــة ،لكــن املقلــق زيــادة عــدد حــاالت الوفــاة الناتجــة عــن الشــجارات ونســبتها ،مــن ()15
باملئــة عــام  2020إىل ( )21باملئــة مــن الوفيــات غــر الطبيعيــة عــام  .2021مــن األمــور اإليجابيــة انخفــاض عــدد النســاء ونســبتهن مــن
بــن حــاالت املــوت غــر الطبيعيــة مــن ( )52حالــة عــام  2020إىل ( )36حالــة عــام  ،2021وانخفــاض عــدد حــاالت الوفــاة داخــل مراكــز
االحتجــاز مــن ( )9إىل ( )4وفيــات ،وانخفــاض عــدد حــاالت االنتحــار مــن ( )26إىل ( ،)16كــا انخفــض عــدد حــاالت الوفــاة التــي ســجلت
كوفيــات غامضــة مــن ( )36إىل ( )23حالــة ،مــا يشــر إىل زيــادة فاعليــة القــدرات التحقيقيــة يف حــل ألغــاز الجرائــم .كــا انخفــض عــدد
الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع إجـراءات الســامة العامــة مــن ( )92حالــة إىل ( )42حالــة ونســبتها كذلــك ،ومــا زالــت هنــاك حاجــة
للمزيــد مــن اإلجـراءات الوقائيــة التــي تقــع مســؤولياتها عــى جهــات عديــدة مــن أصحــاب الواجــب يف املجتمــع كــا يفصــل التقريــر.
شــهد العــام  2021ارتفاعـاً مؤســفاً يف عــدد الشــكاوى املتعلقــة بالســامة الجســدية ،حيــث تلقــت الهيئــة ( )445شــكوى مقابــل ()291
شــكوى يف العــام  ،2020واألســوأ وجــود ( )289شــكوى تتعلــق بالتعذيــب والتهديــد ،و( )154ادعــاء باالحتجــاز التعســفي دون مذكــرة
قانونيــة ،كان مــن بينهــا ( )15طفـاً )58( ،حالــة مل تعــرض عــى الجهــات القضائيــة ،و( )16حالــة أوقفــت وأطلــق رساحهــا دون معرفــة
ـام.
أســباب االحتجــازُ ،منــع ( )32منهــم مــن االتصــال بالعــامل الخارجــي ،ومنــع ( )6منهــم حتــى مــن االتصــال مبحـ ٍ
عــى مســتوى تعــاون أصحــاب الواجــب ،كانــت هنــاك مســتويات متفاوتــة مــن التعــاون يف االســتجابة ملراســات الهيئــة ومعالجــة
الشــكاوى املقدمــة ،حيــث وجهــت الهيئــة ( )1715مخاطبــة تتعلــق بـــ ( )1315شــكوى مختلفــة ،تــم إغــاق ( )918شــكوى منهــا ،أي
بنســبة ( )70باملئــة ،كانــت نســبة ( )64باملئــة مــن الشــكاوى املغلقــة بعــد حصــول نتائــج إيجابيــة (إمــا بإزالــة االعتــداء أو تصحيــح
اإلجـراء) فيــا أغلقــت نســبة ( )28باملئــة إمــا بنتيجــة غــر مرضيــة ،مبعنــى عــدم تصحيــح الظلــم ،أو بعــدم التعــاون مــع الجهــة التــي
متــت مخاطبتهــا ،ويفصــل التقريــر كل تلــك النســب حســب الــوزارات واألجهــزة املختلفــة ،وهــو متــاح ،والهيئــة مســتعدة لنقــاش
تفصيــي مــع كل جهــة ترغــب باملزيــد مــن التفاصيــل .يف هــذا املجــال ،فإننــا نشــكر الــوزارات والدوائــر واألجهــزة ومراكــز االحتجــاز
والتوقيــف كافــة ،التــي تتعــاون مــع الهيئــة وتســهل عملهــا.
يف حــن حصــل تحســن متثّــل يف انخفــاض عــدد حــاالت االعتقــال اإلداري الداخــي بــدون تهــم( ،وتشــمل االعتقــاالت عىل ذمــة املحافظني)
إىل ( )41حالــة مقارنــة بـــ ( )59حالــة يف العــام  2020و( )64حالــة عــام  ،2019فــإن حــاالت اقتحــام املنــازل دون مذك ـرات قضائيــة
واالعتقــاالت الليليــة ومصــادرة املقتنيــات الشــخصية اســتمرت ،كــا أن اســتمرار وقــوع التعذيــب يشــكل وصمــة عــار يجــب وقفهــا فــورا ً،
فمــن يناضــل لنيــل حريتــه مــن االحتــال مينــع اســرقاقه مــن أي كان.
إن األرقــام ليســت كل يشء ،فــكل إج ـراء ظــامل وكل حالــة تعذيــب وكل اقتحــام لبيــت ،أو توقيــف دون مراعــاة اإلج ـراءات الســليمة،
متثّــل جرميــة موصوفــة يجــب عــدم وقوعهــا أصـاً ،ويجــب مســاءلة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الجرائــم كونهــا متــس كرامــة اإلنســان وال
تعطــي املثــل اإليجــايب الــذي نطمــح إليــه لبنــاء دولــة القانــون واملؤسســات.
يفصــل تقريرنــا الســنوي كل ذلــك ،ولــن أتوقــف للمقارنــة بــن الضفــة وغــزة ،فمــن يريــد املعلومــة يجدهــا يف التقريــر ،ومبــدأ املقارنــة
عــددي وغــر صحيــح ألســباب عـ ّدة.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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قبــل الختــام أود أن أوجــه الشــكر للمفــوض العــام الــذي ســبقني يف منصبــي خــال النصــف األول مــن العــام ،الزميــل الحقوقــي عصــام
يونــس وأعضــاء مجلــس املفوضــن كافــة ،حيــث نعتــز يف الهيئــة بإرســاء مبــادئ تحديــد مــدد إشــغال املفوضــن واملناصــب الرئيســة
والتجديــد الدائــم .كــا أوجــه الشــكر والتقديــر لطواقــم الهيئــة وموظفيهــا كافــة ،ومديرهــا العــام الســيد عــار دويــك ،ومديــري الدوائــر
والفــروع ،وشــكر خــاص للباحثــن وعامــي امليــدان ،الذيــن يتعرضــون للخطــر وتعــرض بعضهــم العتــداءات مختلفــة وأحيان ـاً التشــهري
وتعريــض الســمعة ،واجهوهــا بشــجاعة ،وهــي رضيبــة يدفعونهــا عــن طيــب خاطــر ،وشــكر خــاص لطواقــم الدعــم واإلســناد اإلداري.
كــا نشــكر تجمــع املانحــن الــذي جــدد التزامــه بدعــم الهيئــة للســنوات الثــاث القادمــة ،ويضــم الــدول اآلتيــة :الدمنــارك ،الســويد،
الرنويــج ،ســويرسا ،هولنــدا ،فنلنــدا.
ونشــكر الشــبكة العربيــة للمنظــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،التــي تســتضيفها املنظمــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف قطــر ،ومنتــدى
آســيا واملحيــط الهــادي والتحالــف العاملــي للمنظــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،ولجنــة االعتــاد التابعــة لألمــم املتحــدة التــي جــددت
اعتــاد الهيئــة ضمــن تصنيفهــا ( ،)Aعــى دعمهــا املهنــي والســيايس.

عصام العاروري
املفوض العام
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كلمة المدير العام
يــرين أن أقــدم التقريــر الســنوي الســابع والعرشيــن ،الــذي يتنــاول حالــة حقــوق اإلنســان يف دولــة فلســطني ،ويســعى إىل تقديــم
وصــف موضوعــي وشــامل -قــدر اإلمــكان -للمســتجدات اإليجابيــة والســلبية التــي طــرأت عــى حقــوق اإلنســان خــال العــام ،2021
وذلــك باالســتناد إىل إطــار معيــاري معتمــد عــى االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني ،والقانــون
األســايس الفلســطيني.
تهــدف الهيئــة مــن نــر التقريــر إىل تســليط الضــوء عــى أوضــاع حقــوق االنســان والحريــات العامــة يف أرايض دولــة فلســطني كحــق
أصيــل للمواطنــن ومختلــف الفاعلــن يف املجتمــع للوصــول للمعلومــات حــول تلــك األوضــاع وحصيلــة عــام آخــر مــن واقــع تلــك
الحقــوق ومــدى احرتامهــا مــن قبــل املنــوط بهــم ذلــك .وهــي تســعي أيضــا بنرشهــا هــذا التقريــر إىل اســتخالص النتائــج والتوصيــات
التــي يجــب تنفيذهــا ،مبــا يســاهم يف اح ـرام حقــوق املواطنــن وتعزيــز اح ـرام حقــوق االنســان ورفــع املظــامل عــن مواطنــن وفئــات
اجتامعيــة ،وخلــق البيئــة التــي تســاهم يف احرتامهــا.
شــهد عــام  2021تصاعــدا ً خطـرا ً يف االنتهــاكات اإلرسائيليــة الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي بلغــت ذروتهــا يف العــدوان عــى قطــاع غــزة
يف أيــار (مايــو) ،الــذي جــاء نتيجــة سلســلة إج ـراءات اســتفزازية قامــت بهــا ســلطات االحتــال يف مدينــة القــدس وســاحات املســجد
األقــى املبــارك ،والتهديــد بتهجــر عـرات العائــات مــن حــي الشــيخ جـراح وتوطــن عائــات يهوديــة مكانهــا.
أدى هــذا العــدوان إىل مقتــل ( )253مدنيــا فلســطينيا )67( ،طفــا و ( )39ســيدة ،اضافــة اىل ( )1948مواطــن بج ـراح مختلفــة .منهــا
( )90إصابــة ُصنفــت شــديدة الخطــورة .كــا اســتهدف العــدوان بشــكل رئيــس األعيــان املدنيــة والبنيــة التحتيــة بقصــف عنيــف ألحــق
أرضارا ً كبــرة فيهــا ،فقــد تعرضــت ( )1400وحــدة ســكنية للهــدم الــكيل ،إىل جانــب ( )13000وحــدة ســكنية أخــرى تــررت بدرجــات
متفاوتــة.
واكبــت الهيئــة التأثـرات الكارثيــة التــي تســبب بهــا العــدوان الحــريب ،عــى مختلــف نواحــي الحيــاة ،وأصــدرت سلســلة تقاريــر توثيقيــة
خــال فــرة العــدوان ترصــد آثــاره الســلبية ،وتفاقــم االنتهــاكات يف مجــاالت :الحريــات اإلعالميــة ،والحقــوق الصحيــة ،وحقــوق املواطنــن،
والخدمــات الحيويــة .هــذا إىل جانــب آثــار العــدوان املبــارشة وغــر املبــارشة عــى األشــخاص األشــد هشاشــة ،إضافــة اىل تفاقــم أزمــة
امليــاه والــرف الصحــي ،وإبــادة العائــات ،وتدمــر األبـراج الســكنية ،وتدمــر البنيــة التحتيــة.
تعتــر الهيئــة املســتقلة الق ـرار الصــادر عــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بتاريــخ  27أيــار  ،2021القــايض بتشــكيل
لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة ومســتمرة يف انتهــاكات االحتــال اإلرسائيــي ،خطــوة باتجــاه مســاءلة قــادة االحتــال ومحاســبتهم عــى
الجرائــم التــي يرتكبونهــا .وقــد التقــت الهيئــة باللجنــة بعــد تشــكيلها ،وقدمــت إليهــا توثيقــات مكتوبــة عــن العــدوان عــى قطــاع غــزة،
وحــول انتهــاكات االحتــال بشــكل عــام .وســلمتها نســخة مــن التقريــر الخــاص الــذي أعدتــه حــول العــدوان اإلرسائيــي وتداعياتــه عــى
حالــة الحقــوق األساســية ملواطنــي قطــاع غــزة ،مبــا يشــمل الحصــار املفــروض عــى القطــاع منــذ  15عامـاً.
كــا صعــدت ســلطات االحتــال مــن هجمتهــا عــى مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطيني ،ال ســيام املؤسســات الحقوقيــة ،وأغلقــت
ســت مؤسســات بعــد أن وســمتها بـــ (اإلرهــاب) ،واقتحمــت مـرات عـ ّدة مقــر لجــان العمــل الصحــي الفلســطيني واعتقلــت عــددا ً مــن
طواقمهــا مبــن فيهــم املديــرة العامــة األســتاذة شــذى عــودة التــي مــا زالــت رهــن االعتقــال وتواجــه تهـاً كيديــة مفربكــة تتعلــق بتمويــل
اإلرهــاب ،وهــي تهــم جاهــزة تحــاول ســلطات االحتــال وســم كل مــن يعمــل عــى فضــح الجرائــم اإلرسائيليــة بهــا.
أثــرت األزمــة املاليــة التــي تعــاين منهــا الحكومــة  -نتيجــة قرصنــة االحتــال أمــوال املقاصــة وتراجــع املســاعدات الخارجيــة وتداعيــات
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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أزمــة كورونــا  -عــى قــدرة الحكومــة عــى تقديــم الخدمــات األساســية وااليفــاء بالتزاماتهــا ،وكان تأثــر هــذه األزمــة املاليــة واضحـاً عــى
الفئــات األكــر هشاشــة والعائــات الفقــرة .وعــى الرغــم مــن هــذه الضائقــة املاليــة ،فقــد طالبــت الهيئــة الحكومــة بعــدم املســاس
بربنامــج املســاعدات النقديــة للعائــات الفقــرة يف أي إج ـراءات تقشــفية تقــوم بهــا ،وااللت ـزام بــرف الدفعــات للعائــات املســتحقة.
وكان أيض ـاً مــن تداعيــات األزمــة املاليــة ،تصاعــد االحتجاجــات املطلبيــة والنقابيــة ،ال ســيام نقابــة األطبــاء التــي تجــاوزت يف بعــض
األوقــات الحــدود املرشوعــة لــإرضاب يف القطــاع الصحــي ،األمــر الــذي شــكل خطـرا ً عــى املــرىض ،وهــو مــا دفــع الهيئــة للتدخــل ،وقــد
توجــت الجهــود بتوقيــع اتفــاق أنهــى الخــاف بــن الحكومــة ونقابــة األطبــاء يف الضفــة الغربيــة يف شــهر أيــار (مايــو) .2021
شــكل قــرار تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة خيبــة أمــل لــدى جميــع األوســاط الفلســطينية ،بعــد صــدور املرســوم الرئــايس حــول
االنتخابــات الترشيعيــة ومــا صاحبــه مــن أجــواء تفــاؤل بتعزيــز الحريــات والتوصــل إىل تفاهــات بــن حركتــي فتــح وحــاس أفضــت
إىل إطــاق معتقلــن سياســيني ومعتقلــن عــى خلفيــة االنقســام ،ومــع ذلــك فــإن إجـراء االنتخابــات املحليــة مبرحلتيهــا األوىل والثانيــة يف
الضفــة الغربيــة مبهنيــة ونجــاح ،وكذلــك تنظيــم االنتخابــات يف عــدد مــن النقابــات املهنيــة ،يدعونــا إىل االســتمرار يف املطالبــة بــرورة
إجـراء االنتخابــات العامــة الفلســطينية (ترشيعيــة ،رئاســية ،مجلــس وطنــي) يف أقــرب وقــت ممكــن ،عــاوة عــى دعــوة حركــة حــاس
للســاح بإج ـراء االنتخابــات يف قطــاع غــزة.
وعــى الرغــم مــن عــدم رصــد الهيئــة انتهــاكات تتعلــق باســتغالل حالــة الطــوارئ خــارج الهــدف املعلــن عنهــا ،وهــو مواجهــة جائحــة
كورونــا ،فإننــا نــرى أنــه ال يوجــد مــرر لالســتمرار يف متديدهــا ،ذلــك أنــه ميكــن االســتعاضة عنهــا  -يف حــال الحاجــة إلصــدار إجـراءات
خاصــة ملواجهــة الجائحــة  -ببعــض الترشيعــات الســارية ،مثــل قانــون الصحــة العامــة وقانــون الدفــاع املــدين .وقــد خاطبــت الهيئــة
الرئيــس ورئيــس الــوزراء بــرورة رفــع حالــة الطــوارئ خاصــة بعــد انحســار تأثــر الجائحــة.
مــن جانــب اخــر ،اســتمرت الهيئــة يف متابعــة قضايــا املواطنــن ،مبــا يف ذلــك بعــض القضايــا التــي أثــارت جــدالً كبـرا ً يف أوســاط الــرأي
العــام ،مثــل صفقــة تبــادل اللقاحــات مــع الجانــب اإلرسائيــي ،وحادثــة مقتــل الناشــط نـزار بنــات ،والتظاهـرات التــي أعقبتهــا ،وموضــوع
فــوىض الســاح ،وعــودة بعــض مظاهــر الفلتــان خاصــة يف الخليــل وجنــن .كــا شــاركت الهيئــة يف لجنــة تقــي الحقائــق التــي شــكلها
مجلــس الــوزراء ملتابعــة موضــوع تبــادل لقاحــات (فايــزر) ،بعــد أن طالبــت الهيئــة  -فــور الكشــف عــن موضــوع التبــادل ومــا صاحبــه
مــن جــدل مجتمعــي كبــر  -بتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة ملعرفــة حقيقــة مــا جــرى ،عــى أن تتكــون مــن شــخصيات طبيــة وحقوقيــة
وقانونيــة لالطــاع عــى عقــود توريــد اللقاحــات .وقــد أنهــت اللجنــة عملهــا وســلمت التقريــر لرئيــس الــوزراء ونــرت التقريــر كامـاً
الطــاع املواطنــن.
ويف مــا يتعلــق بحادثــة وفــاة ن ـزار بنــات ،فمنــذ لحظــة اإلعــان عنهــا ،بــارشت الهيئــة التحقيــق ،وشــاركت مــن خــال طبيــب رشعــي
منتــدب مــن الهيئــة يف عمليــة الترشيــح ،وتــم اإلعــان عــن نتائــج الترشيــح مبــارشة يف اليــوم ذاتــه يف مؤمتــر صحــايف ،وصــوالً إلصــدار
تقريــر تقــي الحقائــق حــول الحادثــة بالتعــاون مــع مؤسســة الحــق ،ونــره ،وحضــور جلســات املحكمــة الخاصــة مبحاكمــة العســكريني
املتهمــن بهــذه القضيــة ،ومراقبتهــا.
تواصــل الهيئــة عملهــا بــكل مهنيــة وحرفيــة بالقضيــة نفســها وتداعياتهــا عــى الــرأي العــام وحالــة الحقــوق والحريــات العامــة والحريــات
اإلعالميــة ،وشــكاوى املواطنــن والصحافيــن ،التــي تلقتهــا الهيئــة بشــكل فــردي وجامعــي يف مــا يخــص االدعــاء بالتعــرض للــرب
ومصــادرة الهواتــف املحمولــة.
ويف مــا يتعلــق بفــوىض الســاح وحــاالت االنفــات األمنــي ،فقــد تصــدت الهيئــة لجميــع هــذه املظاهــر مــن خــال تنفيــذ حمــات
توعويــة وتواجــد مندوبيهــا املســتمر يف امليــدان ،وتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا والتواصــل الدائــم مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة
(األجهــزة األمنيــة ،النيابــة ،املحافــظ ومكتــب رئيــس الــوزراء) ،وإصــدار بيانــات املوقــف والبيانــات الصحافيــة حولهــا.
تتابــع الهيئــة اســتمرار إصــدار الق ـرارات بقوانــن ،دون وجــود خطــة ترشيعيــة واضحــة ومعلنــة أو إج ـراءات إصــدار محــددة وثابتــة
تضمــن الشــفافية ومشــاركة أكــر عــدد ممكــن مــن القطاعــات املتأثــرة بالترشيعــات يف املشــاورات التــي تســبق إصدارهــا ،كالق ـرار
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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بقانــون رقــم ( )07لســنة  2021بشــأن تعديــل قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم ( )01لســنة  2021وتعديالتــه الصــادر
بتاريــخ  ،2021/02/28حيــث تفاجــأت الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين بصــدور هــذا الق ـرار بقانــون الــذي ميــس بشــكل جوهــري
حريــة عمــل الجمعيــات واملؤسســات األهليــة ويضــع قيــودا ً كبــرة عليهــا .وقــد تحركــت الهيئــة بالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين
الفاعلــة وبعــض الــركاء الدوليــن ،وتــم عقــد لقــاءات حواريــة مبــارشة مــع الحكومــة ،أفضــت يف النتيجــة إىل تجميــد هــذا القـرار بقانــون
ووقــف العمــل بــه.
وكدليــل عــى مكانــة الهيئــة ومتيزهــا وقــوة حضورهــا عــى املســتويات املحليــة والعربيــة والدوليــة ،فقــد أُعيد اعتامدهــا ونالــت تصنيــف
(أ) مــن لجنــة االعتــاد الفرعيــة يف التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة للمرة الرابعة عــى
التوايل ،وذلــك بعــد اســتيفاء الهيئــة عــددا ً كبـرا ً مــن املعايــر مثــل االســتقالل ،والتفويــض القانــوين ،واملهــام الواســعة يف حاميــة حقــوق
اإلنســان وتعزيزهــا ،والشــفافية يف اختيــار األعضــاء ،والقــدرة عــى الوصــول ألماكــن االحتجــاز ،والتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان،
ضمــن معايــر أخــرى.
يف هــذا الســياق ،ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للســيدات والســادة أعضــاء مجلــس املفوضــن واملفــوض العــام األســتاذ
عصــام عــاروري ،لدعمهــم املتواصــل وتوجيهاتهــم الق ّيمــة للطاقــم التنفيــذي ،وأتقــدم بشــكر خــاص لألســتاذ عصــام يونــس املفــوض العــام
الســابق الــذي قــاد الهيئــة يف ظــروف غايــة يف التعقيــد بــكل مهنيــة واقتــدار ،كــا أشــكر جميــع أف ـراد طاقــم الهيئــة الذيــن يبذلــون
كل مــا يف وســعهم للدفــاع عــن حقــوق املواطــن الفلســطيني ،وأخــص املوظفــن الــذي عملــوا عــى إنجــاز هــذا التقريــر وعــى رأســهم
الزميلــة املحاميــة خديجــة زه ـران مديــرة دائــرة الرقابــة عــى السياســات والترشيعــات لقيادتهــا فريــق إعــداد التقريــر ،والزميــات
والزمــاء الباحثــن الحقوقيــن :معــن ادعيــس ،وعائشــة أحمــد ،وحــازم هنيــة ،وطاهــر املــري ،وعــار جامــوس .ومــوىس أبــو دهيــم،
وســامي جباريــن.

الدكتور عامر الدويك
املدير العام

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

القسم االول
أثر االنتهاكات اإلسرائيلية
على قدرة المؤسسات
الفلسطينية على الوفاء
بالتزامات حقوق اإلنسان
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مدخل

واصلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي ،عــى مــدار العــام  ،2021تصعيــد انتهاكاتهــا اليوميــة وسياســاتها االســتعامرية بحــق الفلســطينيني،
باســتهداف حياتهــم وحرياتهــم وممتلكاتهــم ،وإمعانهــا يف مخالفــة قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
والتــرف كدولــة فــوق القانــون ،خدمــة ملرشوعهــا االســتيطاين اإلحــايل وتوســعه ،املخالــف لألعـراف ومبــادئ حقــوق اإلنســان والقوانــن
الدوليــة ،ومنهــا ق ـرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم ( )2334الصــادر عــام  ،2016القــايض بعــدم رشعيــة املســتوطنات ،والداعــي دولــة
االحتــال للوقــف الفــوري والكامــل لجميــع األنشــطة االســتيطانية يف األرض الفلســطينية املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،وإىل احـرام
جميــع التزاماتهــا القانونيــة كاملــة بهــذا الخصــوص.
كــا واصلــت سياســتها املمنهجــة يف حاميــة قادتهــا وجنودهــا املتورطــن باق ـراف االنتهــاكات الجســيمة بحــق املدنيــن الفلســطينيني،
وســهلت تعليــات إطــاق النــار يف كانــون األول (ديســمرب)  ،2021بحيــث باتــت تبيــح اســتهداف راشــقي الحجــارة ،فيــا شــكلت سياســة
إفــات قــادة دولــة االحتــال مــن العقــاب تشــجيعاً لهــا عــى اســتمرار متاديهــا يف اق ـراف املزيــد مــن االنتهــاكات ،واعتبــار نفســها يف
مأمــن مــن العقــاب ،وهــو مــا شـكّل مصــدر قلــق كبــر للمواطــن الفلســطيني يف األرض املحتلــة ،وأفقــده الثقــة بالهيئــات واملؤسســات
الدوليــة والحقوقيــة ،وبقـرارات الرشعيــة الدوليــة ومبــادئ القانــون الــدويل.
تعــد سياســات االحتــال وإجراءاتــه التعســفية إحــدى أدوات ســلطات االحتــال لتكريــس واقــع اســتعامري وإحــكام ســيطرتها وتجريــد
الفلســطينيني مــن حقوقهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،وإفقادهــم األمــن واألمــان ،بحيــث ال يســتطيع املواطــن الفلســطيني
جراءهــا مامرســة حياتــه بشــكل طبيعــي .تعــود األســباب الجذريــة للمامرســات والسياســات العنرصيــة لدولــة االحتــال وجرامئهــا بحــق
الفلســطينيني ،إىل سياســاتها القامئــة عــى أســاس الفصــل العنــري (األبارتهايــد) ،حيــث تعــد سياســة القمــع واالســتخدام املنهجــي
واملفــرط للقــوة ،وسياســات العقــاب الجامعــي والنشــاطات االســتيطانية ،مــن ســات النظــام االســتعامري لدولــة االحتــال ،التــي متــارس
جرامئهــا يف ظــل حصانــة إفالتهــا تاريخيـاً مــن العقــاب عــا ترتكبــه مــن انتهــاكات واعتــداءات ممنهجــة بحــق الفلســطينيني.
منحــت ســلطات االحتــال الغالبيــة العظمــى مــن مئــات آالف الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف القــدس وضعــاً قانونيــاً يضعــف
حقوقهــم يف اإلقامــة فيهــا بشــكل متييــزي ممنهــج ،يهــدف إىل تهويــد املدينــة والســيطرة عليهــا .يف ســياق السياســة االحتالليــة العنرصيــة
االســتعامرية والفصــل العنــري (األبارتهايــد) .اســتهدفت ســلطات االحتــال واملســتوطنون ،بشــكل منهجــي ،ســكان أحيــاء مقدســية
مهــددة بالطــرد ،وذلــك يف إطــار ســعي ســلطات االحتــال إىل تغيــر التكويــن الدميوغـرايف للمدينــة وإحــكام ســيطرتها عليهــا ،يف انتهــاك
واضــح ملبــادئ القانــون الــدويل .عاشــت تلــك العائــات تهديــدا ً بالنقــل القــري وحرمانهــا مــن حقهــا يف امللكيــة والســكن ،إىل جانــب
ارتــكاب املجموعــات االســتيطانية مامرســات غــر قانونيــة وغــر إنســانية بحــق أفرادهــا واالعتــداء عليهــم يومي ـاً.
عكســت جرائــم الهــدم سياســة الهندســة العرقيــة وتكريــس منظومــة التمييــز يف التخطيــط الهادفــة إىل الحـ ّد مــن الوجــود الفلســطيني
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يف املناطــق الفلســطينية املهــدد ســكانها بالتهجــر لصالــح التوســع االســتيطاين ،يف الوقــت الــذي مينــع فيــه نظــام (األبارتهايــد) اإلرسائيــي
البنــاء الفلســطيني منعـاً شــبه تــام يف مناطــق واســعة مــن الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة.
إن املــروع االســتعامري اإلحــايل هــو مركــز توجهــات مؤسســات دولــة االحتــال وعملهــا ،فباإلضافــة إىل مامرســات قواتــه املبــارشة،
يدعــم املــروع سياســات وق ـرارات صــادرة عــن حكومتــه ،وإصــدار أحــكام قضائيــة عنرصيــة ،وســن قوانــن وترشيعــات اســتعامرية.
يف هــذا اإلطــار ،وتأكيــدا ً عليــه يواصــل الكنيســت اإلرسائيــي ســن وق ـراءة اقرتاحــات مبشــاريع قوانــن عنرصيــة تحريضيــة تســتهدف
الفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة .يف هــذا الســياق طُرحــت مجموعــة مــن مشــاريع القوانــن التــي هدفــت إىل تعزيز الســيطرة
عــى األرض واملواطنــن ،ورشعنــة البــؤر االســتيطانية املقامــة عــى أرايض الفلســطينيني ،وتقديــم الدعــم والحاميــة للمســتوطنني .فتــم
اق ـراح قوانــن تحــرض عــى وقــف مخصصــات العائــات الفلســطينية يف األرايض الفلســطينية عــام  1948كوقــف مخصصــات التأمــن
الوطنــي والتأمــن الصحــي .والعديــد مــن اقرتاحــات القوانــن املطالبــة بضــم املســتوطنات بهــدف تهجــر املواطنــن ق ـرا ً وإبعادهــم
عــن أراضيهــم ،منهــا مــروع قانــون يدعــو لفــرض «الســيادة اإلرسائيليــة» عــى كامــل أنحــاء الضفــة الغربيــة املحتلّــة .ومــروع قانــون
يفــرض القانــون واإلدارة اإلرسائيليــة «الســيادة» عــى منطقــة غــور األردن والبحــر امليــت ،وعــى التكتــل االســتيطاين «غــوش عتصيــون».
ومــروع قانــون يقــي بوقــف اإلجـراءات كافــة التــي ات ُخــذت ضــد أي مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية ،يف الوقــت الــذي تقــرر فيــه أنــه
ســتتم تســوية كيانهــا ،وتثبيتهــا ،يف إطــار مــا يســمى «إجـراءات التســويات» .ومــروع قانــون يقــي بإلغــاء مواطنــة ،أو بطاقــة إقامــة
كل مــن أُديــن بـــ «اإلرهــاب» ،مبوجــب التعريــف اإلرسائيــي لـــ «اإلرهــاب» ،ويتل ّقــى مخصصــات اجتامعيــة مــن الســلطة الفلســطينية أو
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،ويســتهدف املقاومــن الفلســطينيني .باإلضافــة اىل مــروع قانــون يفــرض قيــودا ً مش ـ ّددة عــى األرسى
يف ســجون االحتــال ،وحســب التســمية اإلرسائيليــة؛ «ســجناء أمنيــن» .كــا طُــرح يف كانــون األول (ديســمرب) مــروع قانــون يجعــل
االعتقــاالت اإلداريــة ،مبــا يشــمل تقييــدات حركــة ألشــخاص ،ضمــن قانــون عــادي ،وليــس ضمــن أنظمــة الطــوارئ ،التــي يجــري متديــد
رسيانهــا مــن حــن إىل آخــر 1.وقانــون إبعــاد عائــات األرسى والشــهداء ممــن تصفهــم باملخربــن ،وقانــون تجميــد واقتطــاع أمــوال مــن
عائــدات الرضائــب الفلســطينية التــي تقــوم بجبايتهــا ،وتــم اقـراح قانــون تجميــد األمــوال التــي دفعتهــا الســلطة الفلســطينية لعائــات
األرسى والشــهداء (تعديــل /مصــادرة األمــوال وإدارتهــا).
أســفرت مامرســات االحتــال التعســفية واعتــداءات قواتــه واملســتوطنني عــى الفلســطينيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن
مقتــل ( )362فلســطينياً 2،منهــم ( )4قتلــوا برصــاص املســتوطنني 3،كــا أُصيــب اآلالف بجـراح .وارتفعــت جرائــم اإلعــدام خــارج القانــون
بحــق الشــبان الفلســطينيني ،خاصــة بعــد تعديــل قــوات االحتــال تعليــات إطــاق النــار وإدخــال تســهيالت إضافيــة مــع توســيع دائــرة
الحــاالت املســموح فيهــا باســتخدام األســلحة الناريــة ضــد املحتجــن الفلســطينيني ،واختــاق مزاعــم محــاوالت طعــن ودهــس جنــود
وأف ـراد رشطــة احتالليــن .وغالب ـاً مــا يتبــع االغتيــال احتجــاز الجثــان ومنــع دفنــه ،وهــي سياســة صعــدت ســلطات االحتــال مــن
مامرســتها يف الســنوات األخــرة ،خاصــة منــذ تشــكيل الحكومــة االئتالفيــة الجديــدة يف إرسائيــل.
احتجــزت ســلطات االحتــال جثامــن ( )36شــهيدا ً فلســطينياً ،حــررت جثامــن ( )9شــهداء منهــم إثــر تدخــات قانونيــة مــن املؤسســات
الحقوقيــة الفلســطينية املعنيــة ،وبقــي ( )27جثامن ـاً محتج ـزا ً يف الثالجــات ،ليبلــغ عــدد الجثامــن املحتجــزة يف الثالجــات مــع نهايــة
العــام ( )91جثامنـاً .وهــو رقــم قيــايس جديــد بعــد أن رشعنــت املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة مبــدأ احتجــاز الجثامــن ملقايضتهــا بجثــث
أو أرسى إرسائيليــن لــدى املقاومــة يف غــزة .ومــن بــن مــن احتجــزوا (جثامــن) ( )4أطفــال ،واألســر ســامي العمــور مــن قطــاع غــزة،
الــذي استشــهد يف األرس بعــد قضــاء  13عامـاً مــن محكوميتــه البالغــة  19عامـاً ،وكأن هنــاك حكـاً عــى الجثــان بإكــال بقيــة الحكــم.
تجــدر اإلشــارة إىل وجــود ( )254جثامن ـاً أخــر يف مــا يعــرف مبقابــر األرقــام ،بعضهــا محتجــز منــذ عقــود عــدة .وبحســب مــا توفــر
للباحثــن مــن معلومــات ،فــإن دولــة االحتــال هــي الدولــة الوحيــدة يف العــامل التــي متــارس هــذه الجرميــة البشــعة وغــر املســبوقة
بانتهــاك أجســاد املــوىت والســاح باســتخدامها أوراق مقايضــة.
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املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية «مدار» ،راصد القوانني والترشيعات.2021
توثيقات مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون املفاوضات النتهاكات سلطات االحتالل منذ شهر كانون الثاين (يناير) وحتى نهاية شهر كانون األول (ديسمرب) .2021
املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية « -2021عام تصاعد عنف املستوطنني» ،املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار).
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كــا قامــت قــوات االحتــال باقتحــام املــدن والبلــدات الفلســطينية مــا ال يقــل عــن ( )4289مــرة ،وإقامــة ( )3784حاج ـزا ً مفاجئ ـاً،
وإطــاق النــار نحــو ( )4750مــرة واق ـراف ( )877اعتــداء عــى ممتلــكات املواطنــن الفلســطينيني 4.وأصــدرت أوامــر مبصــادرة مــا ال
يقــل عــن ( )1237دومن ـاً تحــت ذرائــع مختلفــة خدمــة ملرشوعهــا االســتعامري اإلحــايل .جــاء ذلــك مــع تواصــل عنــف املســتوطنني
واعتداءاتهــم بحــق الفلســطينيني وممتلكاتهــم تحــت حاميــة الجيــش والرشطــة اإلرسائيليــة ،اللذيــن مل يقومــا بواجبهــا يف حاميــة
املدنيــن تحــت االحتــال .كــا قــام املســتوطنون بارتــكاب مــا ال يقــل عــن ()945اعتــداء بحــق املدنيــن الفلســطينيني أفـرادا ً وممتلــكات،
دون أن تتــم مســاءلة ومحاســبة أو توقيــف أي منهــم 5.وشــهدت منطقــة نابلــس الجــزء األكــر مــن اعتــداءات املســتوطنني خاصــة
اســتهداف املزارعــن ومحصولهــم يف موســم قطــف الزيتــون.
تجــاوز االحتــال أرقام ـاً قياســية يف هــدم منــازل الفلســطينيني ومنشــآتهم ،ضمــن سياســة ممنهجــة عــى امتــداد األرض الفلســطينية،
بهــدف الســيطرة عــى الحيــز املــكاين لصالــح املســتعمرات اإلرسائيليــة ،واتخــاذ اإلج ـراءات لدعمهــا وتشــجيع اســتيطانها عــى حســاب
التجمعــات الفلســطينية .تنتهــك سياســة هــدم املنــازل املعايــر املنصــوص عليهــا يف مختلــف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،كــا أنهــا متثــل انتهــاكاً جســيامً ألحــكام القانــون الــدويل اإلنســاين كونهــا أحــد أمنــاط العقوبــات الجامعيــة التــي تنتهجهــا دولــة
االحتــال اإلرسائيــي يف مواجهــة الســكان املدنيــن يف األرايض املحتلــة ،وتعــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية.
زادت وتــرة عمليــات الهــدم وطالــت كل محافظــات الضفــة الغربيــة املحتلــة ،حيــث هدمــت ســلطات االحتــال نحــو ( )906مبنــى
ومنشــأة مــا أدى إىل ترشيــد ( )1203أشــخاص ،وهــو أعــى عــدد مســجل منــذ خمــس ســنوات .مــن املبــاين التــي ُهدمــت ()177
مبنــى يف القــدس الرشقيــة ،تعزي ـزا ً لسياســات تهويــد القــدس وتغيــر تركيبتهــا الدميغرافيــة والجغرافيــة ،مــا أســفر عــن ترشيــد ()332
شــخصاً ،كــا هدمــت ( )719مبنــى يف املناطــق املصنفــة «ج» ،منهــا ( )220مبنــى شــيدت بأمــوال املانحــن 6،مــا تســبب يف عرقلــة تدفــق
املعونــات اإلنســانية الدوليــة .وبلــغ مجمــوع إخطــارات الهــدم التــي ســلمتها ســلطات االحتــال بحــق املســاكن واملنشــآت الفلســطينية
نحــو ( )875إخطــارا ً ،تركــز معظمهــا يف محافظــات بيــت لحــم والخليــل ونابلــس عــى التــوايل ،وطالــت ( )908منشــآت مــا بــن منــازل
وبركســات وخيــم ومرافــق أخــرى 7.ارتبــط ازديــاد الهــدم بالترشيعــات اإلرسائيليــة الجديــدة التــي صعبــت عــى الســكان الفلســطينيني
حاميــة ممتلكاتهــم وتجنــب التهجــر مــن خــال الدعــاوى القضائيــة ،كــا زادت الغرامــات واملخالفــات وســهلت عــى بلديــة القــدس
الضغــط عــى الســكان لهــدم منازلهــم بأنفســهم.
شــهد العــام  2021عدوانـاً حربيـاً ممنهجـاً عــى كامــل قطــاع غــزة ،حيــث شـ ّنت قــوات االحتــال اإلرسائيــي عدوانهــا مســاء يــوم اإلثنــن
املوافــق  10أيــار (مايــو) ،اســتمر العــدوان أحــد عــر يومـاً متواصلــة ،حيــث شـ ّنت طائـرات االحتــال الحربيــة واملسـ ّـرة سلســلة غــارات
عنيفــة عــى القطــاع ،بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وبحــري عشــوايئ ،ليــس فقــط دون متييــز ،إمنــا تــم اســتهداف البنــى التحتيــة املدنيــة
واألبـراج الســكنية عــى الهــواء مبــارشة ،وطــال أرواح املدنيــن واألعيــان املدنيــة يف القطــاع وبنيتــه التحتيــة والخدماتيــة بشــكل رئيــس،
مــا أســفر عــن تدمــر مئــات املنــازل والشــقق الســكنية واألبـراج ومقــار املؤسســات الحكوميــة واملرصفيــة واملــدارس والطــرق وأنابيــب
امليــاه ومحطــات تحليتهــا ،باإلضافــة إىل تعمــد قصــف املركبــات والتجمعــات البرشيــة يف الشــوارع مــا تســبب يف استشــهاد ()253
مواطن ـاً فلســطينياً ،مــن بينهــم ( )67طف ـاً ،و( )39ســيدة ،و( )17مس ـ ّناً ،إضافــة إىل ( )1948جريح ـاً ،بعــض الجرحــى ســوف يعانــون
طيلــة حياتهــم مــن عاهــات مســتدمية .كــا تســبب العــدوان يف تدمــر ( )1400وحــدة ســكنية بشــكل كيل 8.و( )21برجـاً وعــارة ســكنية
متعــددة الطوابــق 9.وتــم خــال العــدوان اســتهداف كــوادر الدفــاع املــدين وطواقــم اإلســعاف وعرقلــة جهــود اإلنقــاذ.
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توثيقات مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون املفاوضات النتهاكات سلطات االحتالل منذ شهر كانون الثاين (يناير) وحتى نهاية شهر كانون األول (ديسمرب)  ،2021مرجع
سابق.
املرجع السابق.
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة (أوتشا)« ،عمليات الهدم والتهجري يف الضفة الغربية ترشين الثاين (نوفمرب) -كانون الثاين (يناير)  ،»2021مكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة (أوتشا) ،شباط(فرباير) .2022
هيئة شؤون الجدار واالستيطان ،التقرير السنوي لعام  ،2021انتهاكات دولة االحتالل واملستعمرين يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،هيئة شؤون الجدار واالستيطان :رام هللا ،شباط (فرباير)
.2022
ترصيحات وكيل األشغال العامة واإلسكان املهندس ناجي رسحان خالل لقاء مفتوح نظمته الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف قطاع غزة بعنوان «حول إعادة اإلعامر وحصار قطاع غزة»،
غزة ،بتاريخ .2021/9/13
اللجنة الحكومية العليا إلعامر غزة ،امللخص التنفيذي للتقرير الخاص بنتائج الحرص والتقييم الرسيع لألرضار املبارشة لعدوان أيار (مايو)  2021عىل قطاع غزة ،حزيران (يونيو) .2021
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

اســتهدف العــدوان عـرات مراكــز الرشطــة واملنشــآت األمنيــة واملناطــق املفتوحــة ،ود ّمــر مقــر الرشطــة يف مدينــة غــزة .وخــال تلــك
الفــرة بقيــت الشــوارع واملحــال التجاريــة واألســواق مغلقــة ،واقتــرت حركــة الســر عــى فــرق اإلســعاف والطــوارئ .وتع ّمــدت ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي تقويــض البنــى االقتصاديــة للقطــاع ،بإلحــاق أكــر الــرر يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فيــه ،خاصــة القطاعــن
الصناعــي والتجــاري ،مــا أدى إىل تعطّــل عجلــة الحيــاة االقتصاديــة نتيجــة اســتهداف ع ـرات املصالــح التجاريــة واملصانــع والــورش
الحرفيــة ،وخلــف خســائر كبــرة مبــارشة وغــر مبــارشة .كــا تــم اســتهداف العديــد مــن الشــوارع والطــرق الرئيســة واملفرتقــات وشــبكات
الكهربــاء وامليــاه وغريهــا وتدمريهــا ،مــا تســبب يف تدهــور الخدمــات ،وتفاقــم حالــة تلــك املرافــق املتهالكــة أصـاً نتيجــة اعتــداءات دولة
االحتــال الســابقة وســنوات الحصــار الطويلــة للقطــاع.
ش ـكّلت الغــارات الجويــة اإلرسائيليــة التــي اســتهدفت املناطــق املأهولــة بالســكان انتهــاكاً واضح ـاً اللتزامــات القــوة املحتلــة مبوجــب
القانــون الــدويل اإلنســاين ،ومنهــا االلت ـزام مببــادئ التمييــز والتناســب يف اســتخدام القــوة .مل متتثــل ســلطات االحتــال يف اســتخدامها
القــوة ملعايــر حقــوق اإلنســان ،مبــا يشــمل حظــر االســتخدام غــر املــرر ،أو غــر املتناســب لهــا 10.ارتكبــت دولــة االحتــال خــال عمليتهــا
العســكرية انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان الفلســطيني يف خــرق واضــح التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حاميــة املدنيــن وقــت
الحــرب للعــام  ،1949ويف مقدمتهــا الحــق يف الحيــاة والعيــش بكرامــة .وأفرطــت بشــكل مقصــود ،يف اســتهداف الســكان املدنيــن ،خاصــة
األطفــال والنســاء ،الذيــن وقعــوا ضحيــة الحصــار املشــدد والعنــف اإلرسائيــي ،حيــث فقــدوا منازلهــم وســبل عيشــهم .وأدى اســتهداف
املدنيــن إىل وفــاة عائــات بأكملهــا.
كان للعــدوان اإلرسائيــي آثــاره وتداعياتــه عــى حقــوق املواطنــن الفلســطينيني يف قطــاع غــزة حيــث تســبب يف قصــور قطــاع الخدمــات
وعجــزه عــن تقديــم الخدمــات الحيويــة ملواطنــي القطــاع خــال تلــك الفــرة ،وترتــب عــى العــدوان آثــار عــى الفئــات الضعيفــة يف
القطــاع ،خاصــة األرس التــي تعولهــا النســاء واألطفــال .رافــق ذلــك الحاجــة إىل خدمــات الصحــة العقليــة والدعــم النفــي واالجتامعــي.
واندرجــت إج ـراءات االحتــال التعســفية خــال العــدوان ضمــن سياســة العقــاب الجامعــي التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال بحــق
ســكانه ،متجاهلــة جميــع املواثيــق واملعاهــدات واألع ـراف الدوليــة التــي تضمــن حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ،وحــق املدنيــن
11
العــزل يف الحاميــة يف أوقــات الحــروب والنزاعــات املســلحة.

 .10مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة ( ،)OCHAموجز باملستجدات رقم ( ،)2تقارير موجزة باملستجدات ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة ( 12 ،)OCHAأيار (مايو) .2021
 .11للمزيد انظر :الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان املظامل» التقرير الخاص بـ «العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة وتداعياته عىل حالة الحقوق األساسية» ،الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان:
رام هللا .2021
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 .1تداعيات ممارسات االحتالل اإلسرائيلي على قدرة مؤسسات السلطة
الفلسطينية على ضمان حقوق اإلنسان
شــكلت مامرســات االحتــال مبجملهــا تحديــات جديــة أمــام قــدرة دولــة فلســطني عــى ضــان الحريــات والحقــوق األساســية للمواطــن
الفلســطيني ،وحــال ذلــك كلــه دون مامرســة الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية عملهــا بالشــكل الكامــل ،وأداء مهامهــا وصالحياتهــا
املق ـ ّرة مبقتــى القانــون األســايس والترشيعــات الوطنيــة الناظمــة وذات العالقــة بعملهــا.
يف مــا يــي جانــب مــن انعكاســات سياســات االحتــال عــى أداء بعــض الــوزارات واملؤسســات الرســمية الفلســطينية وتدخالتهــا ،وعــى
القطاعــات الحيويــة املختصــة بضــان الحقــوق وتوفــر مختلــف الخدمــات األساســية للمواطنــن الفلســطينيني:

 .1-1هيئة شؤون األرسى واملحررين

مل تختلــف أمنــاط االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق األرسى الفلســطينيني يف الســنوات العــر األخــرة عنهــا يف العــام  ،2021إذ ميكــن القــول
إن نســبة االعتقــاالت اليوميــة وحمــات الدهــم واالعتــداءات عــى األرسى زادت بشــكل ملحــوظ ،كــا زاد التضييــق عــى األرسى يف
الســجون اإلرسائيليــة مــن خــال حرمانهــم مــن حقوقهــم األساســية واإلنســانية التــي نصــت عليهــا االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،خاصــة
بعــد عمليــة هــروب ســتة أرسى فلســطينيني مــن ســجن جلبــوع مطلــع شــهر أيلــول (ســبتمرب) ،التــي شــكلت تحــوالً مهـاً عــى صعيــد
بعــض السياســات التنكيليــة التــي فرضتهــا إدارة ســجون االحتــال بحــق األرسى ،مثــل العــزل االنفـرادي ،والحرمــان مــن العــاج ،التعذيــب
ومنــع زيــارات األهــايل.
رصــدت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن نحــو ( )8000حالــة اعتقــال واحتجــاز لفلســطينيني مــن املحافظــات الفلســطينية كافــة ،وبلــغ
عــدد األرسى واملعتقلــن الفلســطينيني يف ســجون االحتــال حتــى نهايــة العــام نحــو ( )4600أســر/ة ،منهــم ( )34أســرة إحداهــن فتــاة
قــارص ،فيــا بلــغ عــدد املعتقلــن األطفــال والقارصيــن يف ســجون االحتــال نحــو ( )160طفـاً ،وعــدد املعتقلــن اإلداريــن نحــو ()500
معتقــل ،وبلــغ عــدد املعتقلــن مــن ن ـ ّواب املجلــس الترشيعــي يف دورتــه األخــرة ( )9نــواب .شــكل ذلــك صعوبــة كبــرة يف متابعــة
12
قضاياهــم مــن محامــي الهيئــة ومحامــي املؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية ،نظـرا ً للقيــود املفروضــة عليهــم مــن الجانــب اإلرسائيــي.
الســجون اإلرسائيليــة إىل أمنــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات ،طالــت مجموعــة واســعة مــن
تعــرض األرسى واملعتقلــون الفلســطينيون داخــل ّ
الحقــوق املكفولــة مبوجــب املعايــر الدوليــة الخاصــة بــاألرسى ،التــي كانــت لهــا انعكاســات اقتصاديــة واجتامعيــة عــى األرسى داخــل
الســجون وأولئــك املحرريــن منهــم وعــى عائالتهــم ،األمــر الــذي كان لــه أثــر عــى األحــوال املعيشــية لــأرسى وعائالتهــم -حيــث عــاىن
األرسى داخــل الســجون واملحــررون منهــم وعائــات األرسى مــن البطالــة والفقــر ،ألن الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــن يعيلــون أرسا ً
ويشــكلون مصــدر الدخــل الوحيــد إلعالتهــا ،مــا جعــل مــن االعتقــال مأســاة حقيقيــة ،وتســبب يف انهيــار اقتصــادي ومــايل يف معظــم
الحــاالت ،خاصــة مــع فــرض الغرامــات الباهظــة واالســتغالل االقتصــادي لــأرسى وعائالتهــم.
اســتمر اســتهداف مخصصــات األرسى وعائالتهــم واقتطاعهــا مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية .كان املجلــس الــوزاري املص ّغــر لحكومــة
االحتــال املســاة «الكابينيــت» ،قــد ق ـ ّرر اســتمرار االقتطــاع مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية بذريعــة دفعهــا مخصصــات لعائــات
األرسى والشــهداء ،وذلــك ترجمــة لقانــون كان قــد أقـ ّره «الكنيســت اإلرسائيــي» يف متــوز (يوليــو)  2018باقتطــاع أمــوال عائــدات الســلطة
كمخصصــات اجتامعيــة لعائــات األرسى والشّ ــهداء .يعــد توفــر مخصصــات عائــات
الفلســطينية مبــا يــوازي مــا تقــوم الســلطة بدفعــه
ّ
األرسى ،أحــد أهــم واجبــات دولــة فلســطني تجــاه مواطنيهــا ،وإحــدى ركائــز منظومــة الحاميــة االجتامعيــة فيهــا .وتعــد رعايــة أرسهــم
واألرس املتــررة مــن االحتــال أحــد املكونــات القانونيــة والنظاميــة واإلداريــة يف النظــام الســيايس الفلســطيني ،يف إطــار قاعــدة قانونيــة
دوليــة تقــي باالهتــام بالعائــات املتــررة ،بغــض النظــر عــن العمــل الــذي قــام بــه أحــد أفرادهــا حفاظـاً عــى االســتقرار االجتامعــي
يف املجتمــع.
 .12مراسلة واردة إىل الهيئة من الدائرة القانونية يف هيئة شؤون األرسى واملحررين ،شباط(فرباير) .2022
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

اتخــذت دولــة االحتــال العديــد مــن اإلج ـراءات التعســفية ،ووضعــت الكثــر مــن العراقيــل التــي أعاقــت عمــل هيئــة شــؤون األرسى
واملحرريــن يف العديــد مــن املجــاالت واملواضيــع الخاصــة بــاألرسى ،ومنهــا:

 2-1-1الغرامات والتعويضات املالية
واصلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي اســتغالل األرسى الفلســطينيني اســتغالالً ماديـاً مــن خــال فــرض الغرامــات والتعويضــات املاليــة
عــى األرسى وأهاليهــم مبــا قــدر مباليــن الشــواكل ،وتــم فــرض نوعــن مــن الغرامــات عليهــم :األول ،غرامــات «املحاكــم» التــي تفرضهــا
املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة عــى األرسى مقرتنــة بأحــكام الســجن ،والثــاين ،غرامــات «عقوبــات» تفرضهــا إدارة مصلحــة الســجون
اإلرسائيليــة بشــكل غــر قانــوين عــى األرسى وأهاليهــم ،بنــاء عــى مزاعــم بارتــكاب األرسى مخالفــات داخــل الســجن .وصــل معــدل مــا
تفرضــه محاكــم االحتــال العســكرية عــى الفلســطينيني مــن غرامــات ســنوياً إىل ( )15مليــون شــيكل ،تحــول املبالــغ مبــارشة لتمويــل
القــر هــم أكــر ضحايــا هــذه الغرامــات خــال العــام.
املحاكــم العســكرية اإلرسائيليــة والجيــش وإدارة الســجون ،وكان األطفــال
ّ
نتيجــة سياســة فــرض الغرامــات ،واإلجـراءات املتخــذة ضــد الســلطة الفلســطينية املتمثلــة باقتطــاع ســلطات االحتــال أي مبالــغ تدفعهــا
لــأرسى ،توقفــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن عــن املســاعدة يف دفــع بــدل الغرامــات املفروضــة عــى األرسى.

 3-1-1إعاقة املساعدة القانونية لألرسى
فرضــت ســلطات االحتــال العديــد مــن العراقيــل والعقبــات بهــدف منــع املحامــن مــن لقــاء األرسى يف مختلــف املراحــل التــي ميــر بهــا
األســر منــذ لحظــات اعتقالــه األوىل ،مــا أثــر عــى قــدرة املحامــن عــى توفــر االحتياجــات القانونيــة كافــة لــأرسى ،ودفــع باتجــاه
محاولــة إيجــاد وســائل تكنولوجيــة بديلــة للتمكــن مــن تقديــم الخدمــة القانونيــة لهــم .تســببت اإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة التــي
فرضتهــا إدارة الســجون عــى محامــي الهيئــة مــع انتشــار جائحــة كورونــا واســتمرار إعــان حالــة الطــوارئ يف انخفــاض أداء املحامــن،
بحيــث منــع املحامــون يف كثــر مــن األحيــان مــن زيــارة األرسى يف مراكــز التحقيــق والتوقيــف ،خاصــة تلــك التــي تكــر فيهــا اإلصابــات.
بقيــت جلســات املحاكــم تتــم عــر الفيديــو كونفرنــس حتــى نهايــة العــام ،مــا أدى إىل عــدم تقديــم االستشــارات القانونيــة بالشــكل
الصحيــح ،وغيــاب الرسيــة يف جلســات املحكمــة بــن املحامــي واألســر ،مــا أدى إىل انتقــاص حقــوق األرسى يف مراحــل التحقيــق
والتمديــد واملرافعــات.
أدت اإلجـراءات االحرتازيــة والوقائيــة التــي فرضتهــا املحاكــم عــى املحامــن ،مــن حيــث إجبارهــم عــى ارتــداء مالبــس معينــة وحضــور
عــدد معــن مــن املحامــن إىل الســجون ومراكــز التوقيــف ،إىل صعوبــة االســتمرار يف العمــل ،ســواء أكان ذلــك يف زيــارات األرسى ،خاصــة
املــرىض منهــم ،أم يف االطــاع عــى احتياجاتهــم وتقديــم العــون القانــوين لهــم .باإلضافــة إىل عــدم التجــاوب مــع الشــكاوى املرفوعــة بشــأن
االنتهــاكات ورفــض االلتامســات املقدمــة مــن أجــل تحســن وضــع املعتقلــن وظروفهــم.

 4-1-1اإلهامل الصحي لألرسى املرىض
الصحــي لــأرسى غايــة يف الســوء ،الســيام مــع انتشــار فــروس كورونــا بــن صفوفهــم  ،وذلــك نتيجــة بيئــة األرس ورداءة
يعــد الوضــع ّ
الســجون .فحرمــان األرسى مــن الرعايــة الط ّبيــة الحقيقيــة الســليمة ،واملامطلــة املتع ّمــدة يف تقديــم العالج
اإلجـراءات ّ
الصحيــة املتّبعــة يف ّ
للمــرىض واملصابــن ،أدى إىل ارتقــاء عـرات الشــهداء منهــم منــذ بدايــة االحتــال .ازداد عــدد األرسى املــرىض نتيجــة صعوبــة الظــروف
الصحيــة داخــل الســجون ،وأصبــح عــاج األرسى موضوعـاً تخضعــه إدارة مصلحــة الســجون للمســاومة واالبتـزاز والضغــط عــى املعتقلــن.
أثبتــت الشّ ــواهد تغــول إدارات الســجون ،مبــا فيهــا مــن ســجانني وطواقــم طبيــة ،يف تكثيــف الظــروف التــي تضاعــف عذابــات األرسى
عنــد اشــتداد مرضهــم .استشــهد جـراء سياســة اإلهــال الطبــي ( )72أسـرا ً يف ســجون االحتــال منــذ العــام  ،1967ووصــل عــدد األرسى
بالسطــان إىل ( )4أرسى ،وكانــت أســوأ
املــرىض يف ّ
الســجون إىل ( )600أســر بحاجــة لرعايــة ط ّبيــة حثيثــة ،وارتفــع عــدد مــن أصيبــوا ّ
حالــة هــي حالــة األســر نــارص أبــو حميــد.
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يف ظــل تعنــت إدارة الســجون ومامطلتهــا وتقصريهــا يف تقديــم العــاج الطبــي الــازم لــأرسى ،أرســلت الهيئــة بدورهــا أطبــاء ذوي
اختصــاص للوقــوف عــى الحالــة الصحيــة لــأرسى وتقديــم االستشــارة الطبيــة لهــم ،مــا يشــكل عبئ ـاً اقتصادي ـاً عــى عائــات األرسى
واملؤسســات املتابعــة لهــذا الجانــب ،خاصــة أن معظــم هــذه األمـراض كانــت نتيجــة إهــال طبــي يف ظــل االعتقــال التعســفي ،والظــروف
املعيشــية الصعبــة داخــل الســجون ،ويف هــذا اإلطــار قدمــت العديــد مــن االلتامســات لإلف ـراج عــن األرسى املــرىض يف بعــض الحــاالت
الحرجــة ،إال أن تلــك االلتامســات ُرفضــت دون مراعــاة وضــع األســر الصحــي.

 5-1-1الكانتينا واالستغالل االقتصادي لألرسى وعائالتهم
يتــم اســتغالل األرسى مــن خــال مقاصــف الســجون التــي تســيطر عليهــا إدارة مصلحــة الســجون وتديرهــا رشكات إرسائيليــة .ويضطــر
األرسى الفلســطينيون إلنفــاق معظــم نقودهــم عــى رشاء مــواد التنظيــف والــورق الصحــي واملعقــات التــي ترفــض إدارة الســجون
توفريهــا بشــكل كامــل ،خاصــة مــع انتشــار جائحــة كورونــا داخــل الســجون .باإلضافــة إىل رشاء الطعــام والـراب بســبب رداءة الطعــام
املقــدم مــن إدارة الســجون كـاً ونوعـاً ،مــا شــكل عبئـاً ماديـاً كبـرا ً عــى األرسى وعائالتهــم التــي تتحمــل أعبــاء دفــع نفقــات اعتقــال
أبنائهــا .وعليــه تحملــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أعبــاء توفــر الدعــم املــايل والقانــوين لــأرسى ،وعــبء عالجهــم وتأهيلهــم
بالشــكل املناســب ،وتوفــر الفــرص املناســبة لهــم بعــد اإلف ـراج عنهــم إلعــادة دمجهــم يف املجتمــع بشــكل فاعــل.
تتمثل التكاليف املالية الباهظة التي تكبدتها هيئة شؤون األرسى واملحررين نتيجة سياسات االحتالل بحق األرسى ،باآليت:
•توفــر التمثيــل القانــوين لــأرسى أمــام املحاكــم ،وذلــك بالتعاقــد مــع عــدد ٍ
كاف مــن املحامــن للدفــاع عنهــم بتكلفــة ســنوية تقــارب
( )9ماليــن شــيكل.
•رصف بدل الكنتينا (من ضمنها االحتياجات الطارئة كالعالج داخل السجون) بقيمة ( )30مليون شيكل.
•رصف رواتب األرسى داخل السجون واألرسى املحررين مبا يقارب ( )40مليون شيكل.
•إعــادة دمــج األرسى املحرريــن يف املجتمــع بعــد ســنوات االعتقــال الطويلــة ضمــن إطــار برنامــج تأهيــل املحرريــن كالتدريــب
املهنــي لهــم مبــا يقــارب ( )1مليــون و( )400ألــف شــيكل.
•تكلفــة التعليــم الجامعــي لــأرسى داخــل الســجون بقيمــة ( )2ونصــف مليــون شــيكل .إضافــة إىل تكلفــة التعليــم الجامعــي لــأرسى
املحرريــن بقيمــة ( )2مليــون شــيكل.
•تكلفة مساعدات عالج األرسى املحررين (ومنها العقم وعالج األسنان) بقيمة ( )200ألف شيكل لكل منهام.
•تكلفة التأمني الصحي بقيمة ( )5ماليني شيكل.
من الجدير ذكره ،أن التكاليف املبينة هنا ال تكفي احتياجات األرسى ،حيث يزودهم ذووهم مببالغ عرب الربيد اإلرسائييل لرشاء مستلزماتهم
اليومية يف السجون واملعتقالت اإلرسائيلية ،كونهم ملزمني بالرشاء من الكانتينا بأسعار عالية جدا ً تحددها مصلحة السجون.

 2-1االقتصاد الوطني

شــكلت سياســات االحتــال واســتمرار ســيطرته عــى املــوارد االقتصاديــة وجميــع مجريــات الحيــاة االقتصاديــة يف الواقــع الفلســطيني
تحديــات أمــام النمــو االقتصــادي ،حيــث تواصلــت معانــاة االقتصــاد الفلســطيني الضعيــف مــن اإلجــراءات اإلرسائيليــة والســيطرة
الكاملــة عــى املــوارد االقتصاديــة يف املناطــق املصنفــة «ج» ،ويُعــد جــدار الضــم والتوســع والتحكــم ببواباتــه والتوســع االســتيطاين مــن
13
أهــم العراقيــل التــي واجههــا االقتصــاد الفلســطيني:

 .13وزارة االقتصاد الوطني ،تقرير حول «االنتهاكات اإلرسائيلية لالقتصاد الفلسطيني خالل العام  ،»2021وزارة االقتصاد الوطني :رام هللا كانون الثاين (يناير) .2022
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

 1-2-1استمرار أزمة املقاصة مع الجانب اإلرسائييل ومواصلة االقتطاعات املالية
شــكل اســتمرار ســلطات االحتــال يف االقتطــاع مــن أمــوال املقاصــة التــي تجــاوزت قيمتهــا منــذ بدايــة العــام ( )1.4مليــار دوالر ،أحــد
أهــم التحديــات التــي واجهــت الســلطة الفلســطينية ،انعكــس ذلــك ســلباً عــى قــدرة الحكومــة الفلســطينية عــى دفــع رواتــب موظفيها،
أو اإليفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عليهــا ،حيــث أشــارت توقعــات وزارة املاليــة إىل أن نســبة العجــز يف املوازنــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
يف العــام  2021ســتكون بحــدود ( ،)%5.2مــا اضطــر الحكومــة إىل اللجــوء لالقـراض مــن البنــوك املحليــة ،األمــر الــذي فاقــم مــن أزمــة
الديــن العــام ،الــذي بلــغ مــع نهايــة ترشيــن الثــاين (نوفمــر)  2021نحــو ( )3.8مليــار دوالر ،بنســبة ارتفــاع ( )%5.2مقارنــة مــع العــام
 ،2020و( )%37.4مقارنــة مــع العــام .2019

 2-2-1السيطرة عىل املوارد االقتصادية الفلسطينية
واصلــت ســلطات االحتــال تكثيــف التوســع االســتيطاين ،وتعــززت ســيطرتها عــى ( )%62مــن مســاحة الضفــة الغربيــة الغنيــة باملــوارد
االقتصاديــة ،و( )%85مــن مصــادر امليــاه .وحــول تطــورات االقتصــاد الفلســطيني ،وبحســب تقريــر صــادر عــن مؤمتــر األمــم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد) خــال العــام  ،2021أن االحتــال هــو املتســبب باملعضلــة االقتصاديــة يف فلســطني ،وأن إنهــاءه هــو الطريــق
الوحيــد لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وأوضــح التقريــر أن الوضــع يف األرايض الفلســطينية اتســم بضعــف اإلنتاجيــة ،والتفتــت الجغـرايف
وفقــدان األرايض واملــوارد الطبيعيــة لصالــح املســتوطنات ،وتشــظي األســواق ،والقيــود عــى اســترياد املدخــات والتكنولوجيــا ،وتــرب
املــوارد املاليــة إىل إرسائيــل ،واســتنزاف اقتصــاد قطــاع غــزة بســبب الحصــار والعمليــات العســكرية ،وقــدرت خســائر االقتصاد الفلســطيني
14
جـراء اإلغالقــات اإلرسائيليــة بنحــو ( )58مليــار دوالر يف الفــرة بــن عــام .2000-2019
حالــت الســيطرة اإلرسائيليــة عــى أراض واســعة غنيــة بالرمــال الحمـراء والحجــارة دون إقامــة منشــآت صناعيــة اســتخراجية فلســطينية
(الكســارات واملحاجــر) يف املناطــق املصنفــة «ج» ،ومل تتمكــن وزارة االقتصــاد الوطنــي مــن ترخيــص ســوى محجريــن جديديــن فقــط ،يف
الوقــت الــذي قامــت فيــه بتجديــد ( )51رخصــة ملحاجــر خــال الفــرة ذاتهــا ،ويعــد هــذا القطــاع مــن القطاعــات التصديريــة الرائــدة
يف فلســطني ،وتصــل صادراتــه الســنوية إىل نحــو ( )115مليــون دوالر .كــا خلــق عــدم تزويــد املحافظــات الفلســطينية بكميــات كافيــة
مــن امليــاه أزمــة كبــرة ألصحــاب املنشــآت الصناعيــة املعتمــدة عليهــا ،مثــل مصانــع املــواد الغذائيــة ومناشــر الحجــر ومصانــع املــواد
اإلنشــائية ومـزارع األبقــار خاصــة يف محافظــة الخليــل التــي تشــتهر برتبيــة أكــر عــدد مــن رؤوس األبقــار يف فلســطني.

 3-2-1حصار قطاع غزة وشن العدوان عليه
تــم تشــديد الحصــار عــى قطــاع غــزة ،مــا حــال دون دخــول الســلع بشــكل عــام واملــواد الخــام بشــكل خــاص ،أدى هــذا إىل خســائر
فادحــة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة خاصــة القطــاع الصناعــي ،نتــج عــن ذلــك ارتفــاع معــدالت البطالــة لتصــل إىل نحــو ()%50.2
بواقــع ( )%68.6بــن اإلنــاث ،و( )%44.6بــن الذكــور ،ووصلــت أعــى نســبة بطالــة بــن الفئــة العمريــة ( 24-20ســنة) إىل (،)%75.2
15
باإلضافــة إىل ارتفــاع معــدالت الفقــر ،حيــث يصنــف أكــر مــن نصــف الســكان يف قطــاع غــزة تحــت خــط الفقــر.
قــدر البنــك الــدويل الخســائر املبــارشة ج ـراء العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى قطــاع غــزة بنحــو ( )570مليــون دوالر ،كانــت خســائر
القطاعــات االجتامعيــة األعــى ( 180-140مليــون دوالر) .حــال تشــديد الحصــار عــى قطــاع غــزة دون دخــول الســلع بشــكل عــام واملــواد
الالزمــة لإلنتــاج بشــكل خــاص إىل القطــاع ،نتيجــة إعاقــة انســياب البضائــع بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــا أدى إىل خســائر
فادحــة يف القطاعــات االقتصاديــة ،خاصــة القطــاع الصناعــي ،األمــر الــذي نتــج عنــه ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر.

 .14تقرير أعده مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» حول كلفة االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،صدر بتاريخ  2021/6/24وسلم لألمم املتحدة بتاريخ  29ترشين الثاين
(نوفمرب)  2021الذي صادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
 .15الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،القوى العاملة للربع الثالث من العام  ،2021الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :رام هللا.2021 ،
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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 4-2-1مواصلة إعاقة حركة البضائع (االسترياد والتصدير ،املواد الخام ،تسويق املنتجات)
ســاهمت العراقيــل التــي وضعتهــا الحكومــة اإلرسائيليــة أمــام البضائــع الفلســطينية يف ارتفــاع تكاليفهــا ،فكلفــة النقــل مــن مينــاء أســدود
حتــى معــر املنطــار التــي ال تتجــاوز ( )50كــم زادت بعــرة أضعــاف عــى تكلفــة نقــل البضائــع مــن الصــن الشــعبية .كــا قامــت
ســلطات االحتــال بإعاقــة العمــل باملاســح الضــويئ (ســكانر) عــى الحــدود األردنيــة ،مــا أثــر بشــكل ســلبي عــى حركــة البضائــع بــن
فلســطني ودول العــامل ،عــاوة عــى ارتفــاع تكلفــة الشــحن يف املطــارات اإلرسائيليــة .وبحســب مصدريــن فلســطينيني ،تصــل تكلفــة
الكيلــو غـرام الواحــد إىل ( )3دوالرات عــى املنتــج الفلســطيني ،بينــا ال تصــل تكلفــة املنتــج اإلرسائيــي ( )2دوالر للكيلــو غـرام الواحــد،
باإلضافــة إىل عــدم متابعــة البضاعــة الفلســطينية التــي تــرك ســاعات طويلــة عــى مــدرج املطــار مــا يتســبب بتلفهــا وتقليــل جودتهــا.
أدى منــع أصحــاب املصانــع والتجــار مــن نقــل املنتجــات إىل املوانــئ أو إىل التجــار اإلرسائيليــن إال عــر املعابــر املخصصــة وباســتخدام
شــاحنات إرسائيليــة ،اىل اضطرارهــم إىل تحميــل البضائــع وتنزيلهــا أكــر مــن مــرة ،مــا زاد مــن الكلفــة وعــرض البضائــع للتلــف ،كــا مل
يســمح للمخلصني الفلســطينيني مبتابعــة الشــحنات بشــكل مبــارش داخــل املوانــئ واملطــارات اإلرسائيليــة.
كما أدى تأخير إدخـال البضائـع املسـتوردة عبر املوانـئ بدعـوى الفحـص األمنـي وغيره ،إىل خسـارة املصانـع واملسـتوردين ودفـع بـدل
أرضيـات .يف الوقـت الـذي يجبر فيـه التاجـر الفلسـطيني يف مختلـف املعابـر على التوقيـع عىل تعهـد بأن بضائعه سـتباع فقـط يف مناطق
السـلطة الفلسـطينية؛ وال يجبر التاجـر اإلرسائيلي على التوقيـع على مثـل هـذا التعهـد ،لـذا بـات يتمتع مبسـاحات أكبر لبيـع منتجاته.
مــن جهــة أخــرى ،تكبــد املســتثمرون خســائر إضافيــة ،حيــث اضطــرت بعــض مراكــز تعبئــة األعشــاب الطازجــة املحليــة إىل بيعهــا إىل
رشكات إرسائيليــة خوفـاً مــن تأخريهــا عــى املعابــر وتــايف فســادها ،مــا ســاهم يف انخفــاض هامــش الربــح .كــا أثــر إغــاق املعابــر بــن
املــدن الفلســطينية واألرايض الفلســطينية عــام -1948كمعــر الجلمــة الــذي ظــل مغلقـاً طويـاً -بشــكل واضــح عــى مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ،وســاهم يف هبــوط املبيعــات بنســبة ( )%70باملجمــل.

 5-2-1منافسة منتجات املستوطنات للمنتجات الوطنية
اســتمرت الســوق الفلســطينية يف كونهــا أهــم ســوق لترصيــف الصــادرات اإلرسائيليــة متدنيــة النوعيــة بصــورة عامــة وصــادرات
املســتوطنات بصــورة خاصــة ،حيــث أشــارت دراســات البنــك الــدويل إىل أن صــادرات املســتوطنات لــأرض الفلســطينية تبلــغ نحــو ()500
مليــون دوالر ســنوياً .ضبطــت وزارة االقتصــاد الوطنــي مــا تزيــد قيمتــه عــى ( )200ألــف شــيكل مــن منتجــات املســتعمرات اإلرسائيليــة
يف األســواق الفلســطينية ،.الجديــر بالذكــر ان تلــك املنتجــات ال تخضــع ألي رقابــة صحيــة ،إضافــة إىل أن معظمهــا يحمــل عالمــات
تجاريــة مــزورة ملــاركات ووكاالت عامليــة لجلــب املســتهلك الفلســطيني .كــا نافســت منتجــات املســتوطنات املنتجــات الوطنيــة بشــكل
كبــر ،خاصــة يف قطــاع التمــور واألعشــاب الطازجــة ،حيــث ســهلت ســلطات االحتــال دخــول تلــك البضائــع لتســويقها يف املحافظــات
الفلســطينية بإعطائهــم فواتــر املقاصــة اإلرسائيليــة .وكان مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة قــد أصــدر تقريـرا ً
حــدد فيــه ( )112رشكــة دوليــة لهــا عالقــات تجاريــة مــع مســتوطنات إرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة.
مــن جهــة أخــرى ،أعاقــت ســلطات االحتــال عمــل طاقــم توثيــق األرضار الزراعيــة الناتجــة عــن مامرســات االحتــال وحتــى الناتجــة عــن
قــوى الطبيعــة أثنــاء توثيقــه األرضار الزراعيــة ،إىل جانــب العبــث مبقتنياتهــم ومطاردتهــم ومنعهــم مــن الوصــول ألماكــن الحــدث ومنــع
اســتصدار تصاريــح لتوثيــق األرضار الزراعيــة الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع العنــري وخلــف الجــدار األمنــي للمســتوطنات،
وتعرضهــم ملضايقــات مبــارشة مــن املســتوطنني عنــد توثيــق األرضار الزراعيــة القريبــة مــن املســتوطنات اإلرسائيليــة.
بلغــت قيمــة الخســائر الزراعيــة الناجمــة عــن أنشــطة االحتــال املختلفــة واملســجلة عــى نظــام حــر األرضار الزراعيــة يف صنــدوق درء
املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة نحــو ( )20,596,198شــيكالً .وبلغــت الخســائر الزراعيــة يف قطــاع اإلنتــاج النبــايت مــا قيمتــه ()17,047,123
شــيكالً ،بينــا بلغــت الخســائر الزراعيــة يف قطــاع اإلنتــاج الحيــواين مــا قيمتــه ( )1,050,659شــيكالً .كــا بلغــت الخســائر الزراعيــة يف
16
قطــاع املعــدات مــا قيمتــه ( )2,498,415شــيكالً.
 .16مراسلة واردة للهيئة من صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية يف دائرة التعويضات الزراعية ،كانون الثاين(يناير) .2022
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

 3-1قطاع الحكم املحيل

أعــاق االحتــال قــدرة الفلســطينيني عــى اســتغالل املــوارد املتوفــرة يف املناطق املصنفــة «ج» ،ويف مــا يتعلق بحــق التطوير والبناء ،بســبب
سياســات التخطيــط املقيــدة التــي متارســها الســلطات اإلرسائيليــة وعــى رأســها اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة .ويف مــا يخــص املخططــات
الهيكليــة ،فقــد بلغــت نســبة املخططــات املصــادق عليهــا أقــل مــن ( )%1فقــط مــن مســاحة املخططــات املكانيــة الفلســطينية املقدمــة
وسـلّمت للجانــب اإلرسائيــي متــت املصادقــة عــى ( )5مخططــات
للجانــب اإلرسائيــي للمصادقــة .ومــن ضمــن ( )123مخططًــا أُعـ ّدت ُ
فقــط 17.اســتمر الجانــب اإلرسائيــي يف املامطلــة التــي تكــون يف العــادة ألســباب سياســة وأمنيــة غــر معلنــة ،ليســت لهــا عالقــة باملحتــوى
الفنــي للمخططــات ،نتــج عــن تلــك السياســة أن تصبــح املخططــات قدميــة وبحاجــة إىل تحديــث مســتمر وإعــداد مخططــات حديثــة
للتصويــر الجــوي ،إىل جانــب التكلفــة املاليــة اإلضافيــة ،شــكل حرمــان الفلســطينيني مــن املصادقــة عــى املخططــات املكانيــة التــي
بــادروا إىل إعدادهــا حرمانـاً لهــم مــن حقهــم يف التطويــر والتنميــة ،وهــو مــا أثــر ســلباً عــى حقهــم يف حيــازة املســكن والحصــول عــى
الخدمــات األساســية ،وأرغمهــم عــى البنــاء دون ترخيــص وتعريــض منشــآتهم للهــدم.

حرمــت ســلطات االحتــال الفلســطينيني مــن حقهــم يف بنــاء التجمعــات املحليــة وتطويرهــا مــن خــال إصــدار أوامــر الهــدم وإيقــاف
البنــاء ومصــادرة معــدات البنــاء ،خاص ـ ًة عنــد تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة املجتمعيــة ،عــى الرغــم مــن أن اختيــار املشــاريع جــاء
وفقـاً لقامئــة االحتياجــات التنمويــة لتلــك التجمعــات ،وضمــن حــدود مخططاتهــا الهيكليــة التــي مــى عــى تقدميهــا للجانــب اإلرسائيــي
أكــر مــن ( )18شــهرا ً ،وهــي املــدة املتوافــق عليهــا مــن خــال مذكــرة تفاهــم مــع االتحــاد األورويب لتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة يف
18
املناطــق املصنفــة «ج».
عطّلــت ســلطات االحتــال وأ ّخــرت تنفيــذ أكــر مــن ثالثــة عــر مرشوع ـاً مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي يــرف عليهــا صنــدوق
تطويــر وإق ـراض الهيئــات املحليــة يف وزارة الحكــم املحــي واملمولــة مــن مؤسســات تنمويــة دوليــة 19.كــا تعــر تنفيــذ العديــد مــن
املشــاريع يف العديــد مــن الهيئــات املحليــة يف مختلــف مديريــات الحكــم املحــي يف املناطــق املصنفــة «ج» ،ومنهــا تعبيــد طريــق رابــط
إذنــا -تفــوح وعــدم التمكــن مــن الحصــول عــى إذن بالعمــل مــن الجانــب اإلرسائيــي يف بعــض املقاطــع ،كــا تــم إعاقــة تنفيــذ كل مــن
مشــاريع  :تأهيــل الطريــق الرابــط عورتا-يانــون ،وإعــادة تأهيــل شــارع عقربــا -يانــون وتعبيــده ،وتأهيــل الطريــق الرشقــي ملدخــل قريــة
جوريــش وتعبيــده ،وتأهيــل الشــارع الرئيــس يف مجــدل بنــي فاضــل بســبب عــدم الحصــول عــى موافقــة الجانــب اإلرسائيــي.
كــا تــم توقيــف تأهيــل طــرق داخليــة وتعبيدهــا يف الزعيــم ،ومــروع إنشــاء متنــزه يف بيــت إكســا بزعــم وقوعهــا يف املنطقــة املصنفــة
«ج» وعــدم وجــود الرتاخيــص الالزمــة .وأوقــف الجانــب اإلرسائيــي مــروع بنــاء مدرســة الجفتلــك األساســية املختلطــة وتشــطيبها بحجــة
20
عــدم وجــود رخصــة بنــاء مــن اإلدارة املدنيــة ،حيــث قامــت وزارة الرتبيــة مبخاطبــة الشــؤون املدنيــة الفلســطينية بهــذا الخصــوص.
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ســاهمت سياســات االحتــال يف إعاقــة أعــال الحكومــة الفلســطينية املتعلقــة بالحــق يف الصحــة وقــدرة اإلنســان الفلســطيني عــى
الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة عمــاً مببــدأ «الصحــة للجميــع» ،خاصــة يف املناطــق املصنفــة «ج» .فعــدا انتهــاك الحــق يف الحيــاة
والســامة الجســدية للفلســطينيني ،واســتهداف املراكــز الطبيــة واقتحــام املستشــفيات ،وإعاقــة مــرور ســيارات اإلســعاف وتأخريهــا ومنــع
وصولهــا ،ســاهمت الحواجــز العســكرية وفــرض اإلغالقــات يف الضفــة الغربيــة يف إعاقــة حركــة الطواقــم الطبيــة ،وهــو مــا حـ ّد مــن قــدرة
وزارة الصحــة عــى تقديــم الخدمــات الطبيــة للفلســطينيني ،وأعــاق عمــل الــوزارة يف ســعيها لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة يف األرض
الفلســطينية املحتلــة.
أعاقــت إجـراءات االحتــال يف القــرى الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع العنــري ،الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة؛ كقريــة برطعــة
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مراسلة واردة للهيئة من وحدة التنظيم والتخطيط العمراين يف وزارة الحكم املحيل ،شباط (فرباير) .2022
تنفذ هذه املشاريع من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية وبتمويل من االتحاد األورويب.
مراسلة واردة من وحدة السياسات يف وزارة الحكم املحيل ،آذار (مارس) .2022
مراسلة واردة من وحدة السياسات يف وزارة الحكم املحيل .،آذار (مارس) .2022
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التــي يتطلــب دخولهــا والخــروج منهــا املــرور عــر بوابــة يتــم تفتيــش املاريــن عربهــا (الداخلــن والخارجــن) ،ويتطلــب دخولهــا اســتصدار
تصاريــح خاصــة ،وأعــاق وجــود البوابــة عــى مدخلهــا وصــول الطواقــم الطبيــة وقــدرة ســكانها عــى الخــروج لتلقــي العــاج الطبــي.
تــم منــع إنشــاء العيــادات الصحيــة الثابتــة يف املناطــق املصنفــة «ج» منهــا الجفتلــك التــي تعتمــد عــى العيــادات املتنقلــة ،كــا تــم
اســتهداف العيــادات املتنقلــة يف مناطــق مســافر يطــا ،التــي تعتمــد بشــكل أســايس عــى العيــادات املتنقلــة ،كــا هــو الحــال يف املناطــق
املصنفــة «ج» يف سوســيا ومناطــق يف غــور األردن ،حيــث عانــت مســافر يطــا مــن نقــص الخدمــات الطبيــة ،وشــهدت الرعايــة الصحيــة
فيهــا معوقــات متثلــت بعــدم الســاح بإقامــة عيــادات ثابتــة فيهــا ،أو بنــاء أي مبنــى دائــم أو شــبه دائــم دون ترخيــص مــن ســلطات
االحتــال ،وتعرضــت عياداتهــا املتنقلــة دومـاً لخطــر الهــدم ،كــا أن العيــادة املتنقلــة فيهــا صــو ِدرت مـرات عــدة ،والعيــادات غالبـاً مــا
تقــدم خدمــات طبيــة بســيطة ألصحــاب األم ـراض املزمنــة واألطفــال ،وال تفــي باحتياجــات الســكان .ومــن ضمــن ( )4عيــادات صحيــة
موجــودة يف املســافر ،تعمــل اثنتــان فقــط ،ال تزيــد مســاحة الواحــدة منهــا عــى ( )50مرتا ً مربع ـاً ،يف هــذا اإلطــار ،منــع االحتــال أي
تطــور يف املنطقــة وعرقــل عمــل الطواقــم الطبيــة فيهــا مبنعهــم مــن الوصــول واحتجازهــم واحتجــاز مركباتهــم ،مــا حــد مــن قدرتهــم عــى
تقديــم الخدمــات الطبيــة للســكان ،وفاقــم االحتياجــات امللحــة لنظــام الرعايــة الصحيــة نتيجــة جائحــة كورونــا.
إىل جانــب االعتــداءات عــى املســعفني وعــدم الســاح لهــم بالقيــام بواجباتهــم اإلنســانية واملهنيــة يف الوقــت املناســب ،أســفرت انتهاكات
االحتــال وسياســاته عــن لــزوم توفــر طواقــم ومــوارد طبيــة إضافيــة والقيــام بتدخــات طبيــة وتقديــم خدمــات طبيــة إضافيــة نتيجــة
لهــا 21.واجهــت بعــض التجمعــات يف املنطقــة املصنفــة «ج» يف الخليــل صعوبــات يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة األساســية لنحــو
( )300.000فلســطيني يعيشــون يف مجتمعــات صغــرة متفرقــة ،ويعتمــد نحــو ثلثهــم عــى العيــادات املتنقلــة للحصــول عــى خدمــات
22
الرعايــة الصحيــة ،وذلــك نتيجــة القيــود اإلرسائيليــة والحواجــز العســكرية وعــدم توفــر املواصــات.
مــن جهــة أخــرى ،ســاهمت إج ـراءات االحتــال يف إعاقــة وتأخــر إدخــال املــواد واملعــدات الطبيــة إىل األرض الفلســطينية املحتلــة،
حيــث احتجــزت ســلطات االحتــال جهــاز فحــص كورونــا  HPGe Systemمــدة ( )14عـرا ً ،وهــو جهــاز متنقــل كان ينبغــي اســتخدامه
يف مبنــى مختــر الصحــة العامة/دائــرة الطاقــة النوويــة ،وجــاء كمنحــة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وانتهــى العــام  2021دون
التمكــن مــن اســتالمه .إىل جانــب وصــول شــحنتني مــن أجهــزة فحــص كورونــا وصلتــا تالفتــن نتيجــة احتجازهــا فــرة طويلــة .كــا تــم
احتجــاز وتأخــر دخــول شــحنات عـ ّدة ألجهــزة طبيــة ومــواد فحــص أرســلتها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة .باإلضافــة إىل تأخــر دخــول
أدويــة ملــرىض الهيموفيليــا أرســلها االتحــاد العاملــي للهيموفيليــا كتربعــات .باإلضافــة إىل وضــع املعيقــات وتعقيــد إجـراءات إدخــال املــواد
23
الطبيــة مــن الضفــة الغربيــة إىل قطــاع غــزة.
ترتــب عــى سياســات االحتــال وإجراءاتــه ازديــاد الحاجــة إىل توفــر مــوارد ماليــة إضافيــة ،نظ ـرا ً الســتنزاف املــوارد املســتنزفة أص ـاً،
حيــث بلــغ حجــم ديــون الــوزارة املتدحرجــة نحــو (مليــار و 700مليــون شــيكل) ،وازدادت الحاجــة إىل الطواقــم املدربــة والتدخــات
24
والخدمــات الطبيــة اإلضافيــة لعــاج الجرحــى والحاجــة إىل دم إضــايف لهــم ،يف ظــل نقــص الخدمــات الطبيــة املتخصصــة الدقيقــة.
اســتمرت سياســة ســلطات االحتــال املمنهجــة املتمثلــة باإلهــال الطبــي لــأرسى وحرمانهم بشــكل متعمــد من الرعايــة الطبّيــة واملامطلة
يف تقديــم العــاج للمــرىض منهــم واملصابــن ،وتــردى الوضــع الصحــي لــأرسى خاصــة يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا يف صفوفهــم نتيجــة
الســجن ورداءة اإلجـراءات الصحيــة .اســتمرت إدارة مصلحــة الســجون يف إخضــاع األرسى املــرىض للمســاومة واالبتـزاز .يصــل
قســوة بيئــة ّ
الســجون إىل ( )600أســر يحتاجــون لرعايــة صحيــة )4( ،منهــم مصابــون بالرسطــان مــن بينهــم األســر نــارص أبــو
عــدد األرسى املــرىض يف ّ
حميــد ،و( )14أسـرا ً أصيبــوا بــأورام بدرجــات متفاوتــة .كانــت أبــرز الجرائــم الطّبيــة؛ جرميــة قتــل األســر ســامي العمــور ،الــذي استشــهد
يف تاريــخ  18ترشيــن الثّــاين (نوفمــر)  ،2021حيــث تكــرر نقلــه عــر «البوســطة» واالنتظــار ســاعات طويلــة قبــل الوصــول للمستشــفى،
حيــث مكــث ( )14ســاعة انتظــار يف «معبــار» ســجن «بــر الســبع» قبــل نقلــه إىل املستشــفى عــى الرغــم مــن خطــورة وضعــه الصحــي.
إضافــة إىل األســر حســن مســاملة الــذي استشــهد خــال العــام بعــد اإلفـراج عنــه بفــرة وجيــزة نظـرا ً لخطــورة وضعــه الصحــي.
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مقابلة مع ماريا األقرع ،مديرة وحدة التعاون الدويل يف وزارة الصحة ،رام هللا بتاريخ .2022/1/10
تقرير صادر عن منظمة أطباء بال حدود يف العام .2021
مقابلة مع السيد أسامة النجار ،الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ،رام هللا بتاريخ .2022/1/9
مقابلة مع ماريا االقرع ،مديرة وحدة التعاون الدويل يف وزارة الصحة ،رام هللا بتاريخ .2022/1/10
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

28

القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

 .1-4-1تدهور النظام الصحي يف القطاع
ســاهم حصــار القطــاع وإج ـراءات االحتــال يف حرمــان مرضــاه مــن الوصــول إىل املستشــفيات خــارج القطــاع ،حيــث ُرفــض مــا نســبته
( )%36مــن طلبــات املــرىض ومتــت املامطلــة بشــأنها ،وهــو مــا ســاهم يف تــردي األوضــاع الصحيــة للكثرييــن مــن أبنــاء القطــاع نتيجــة
مضاعفــات املــرض والتأخــر يف العــاج ،مــا تســبب يف وفــاة ( )4مــن املــرىض املحولــن للعــاج خــارج القطــاع مــن بينهــم طفــان.
طــرأ انخفــاض ملحــوظ عــى أعــداد التحويــات الطبيــة للمــرىض املحولــن للعــاج خــارج مستشــفيات قطــاع غــزة بواقــع ( ،)%30.4تزامن
ذلــك مــع تراجــع مقومــات الصحــة األساســية ألبنــاء القطــاع ،ونقــص األدويــة واملســتهلكات الطبيــة ،حيــث بلــغ عــدد األصنــاف الصفريــة
منهــا حتــى نهايــة العــام نحــو ( )209أصنــاف دوائيــة ،بنســبة عجــز يف قامئــة األدويــة املتداولــة بلغــت ( ،)%40وبلغــت األصنــاف
الصفريــة مــن املســتهلكات املتداولــة ( )164صنفـاً بنســبة عجــز بلغــت ( )%19يف ظــل نقــص املــوارد البرشيــة.
طــال العجــز أدويــة القســطرة القلبيــة والقلــب املفتــوح بنســبة ( ،)%39وبنســبة ( )%55مــن أدويــة الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وســجل
العجــز يف صحــة األم والطفــل مــا نســبته ( ،)%57أمــا أدويــة مــرىض الرسطــان الذيــن يعتمــد اســتكامل عالجهــم عــى بروتوكــول خــاص
مكــون مــن أدويــة عــدة تكمــل بعضهــا بعض ـاً فقــد بلــغ العجــز فيهــا ( .)%42مــن جهــة أخــرى ،كــا ارتفــع الطلــب عــى خدمــات
الصحــة النفســية ،وســجلت فيهــا زيــادة بنســبة ( ،)%15حيــث ارتفــع عــدد الزيــارات ملراكــز الصحــة النفســية إىل ( )90.887زيــارة خــال
25
العــام مقارنــة بـــ ( )78.662زيــارة يف العــام .2020
أدى اســتهداف االحتــال املرافــق الصحيــة خــال العــدوان إىل تعــرض مــا ال يقــل عــن ( )24منشــأة صحيــة ألرضار بالغــة نتيجــة اســتهداف
تجمعــات ســكانية مجــاورة لهــا ،و( )11منشــأة منهــا تابعــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية ،منهــا ( )5مستشــفيات و( )6مراكــز صحيــة ،إىل
26
جانــب ( )13منشــأة صحيــة أهليــة أخــرى أصيبــت بــأرضار نتيجــة العــدوان.
شــكل اســتهداف املرافــق الصحيــة تهديــدا ً لعمــل الطواقــم الطبيــة وقدرتهــا عــى تقديــم الخدمــة الصحيــة ورعايــة املــرىض واملصابــن،
كــا تســبّب يف إعاقــة حركــة ســيارات اإلســعاف وقدرتهــا عــى إخــاء املصابــن ،وأفســد جهــود الــوزارة لضــان الخدمــة الصحيــة
للمصابــن بفــروس كورونــا ،خاصــة قرارهــا حجــر العائديــن مــن كل مــن الهنــد وبنغــادش ودول أخــرى عـ ّدة يف أعقــاب انتشــار الســالة
الهنديــة ،كــا تســبب تــرر الطــرق املحيطــة مبجمــع الشــفاء الطبــي يف تعطيــل حركــة ســيارات اإلســعاف 27.وخــروج بعــض املراكــز
الطبيــة مــن الخدمــة وتقليــص خدماتهــا الصحيــة املقدمــة لســكان القطــاع ،كــا حصــل مــع املختــر املركــزي التابــع لــوزارة الصحــة،
حيــث أدى قصــف مبنــى مجــاور لــه إىل توقفــه عــن تقديــم خدماتــه وإج ـراء الفحــوص املخربيــة ،ومنهــا فحــوص فــروس (كورونــا)
املســتجد .وســاهم يف نــزوح آالف املواطنــن مــن منازلهــم واكتظــاظ مراكــز اإليــواء وانعــدام التباعــد االجتامعــي فيهــا وافتقادهــا أدوات
28
الوقايــة الصحيــة يف التأثــر ســلباً عــى جهــود الــوزارة الهادفــة إىل الح ـ ّد مــن انتشــار الفــروس ومواجهتــه.

 2-4-1إغالق املعابر ومنع سفر املرىض لتلقي العالج خارج القطاع
واصلــت ســلطات االحتــال منــع ســفر مــرىض القطــاع الحاصلــن عــى تحويــات طبيــة للعــاج يف مستشــفيات خــارج قطــاع غــزة ،ومنهــا
مستشــفيات الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا مستشــفيات مدينــة القــدس الرشقيــة ومستشــفيات أخــرى يف الداخــل الفلســطيني املحتــل،
باإلضافــة إىل منــع جرحــى العــدوان مــن الســفر خــارج القطــاع لتلقــي العــاج وإغــاق املعابــر بشــكل هــدد حيــاة املــرىض ،وســاهم يف
تدهــور أوضاعهــم.
رغــم ادعــاء ســلطات االحتــال الســاح مبــرور ع ـرات الحــاالت ممــن يعانــون مــن أم ـراض خطــرة لتلقــي العــاج يف املستشــفيات
اإلرسائيليــة ،فإنهــا مل تســمح خــال الفــرة مــن  5/25إىل  2021/5/30إال مبــرور ( )13مريضـاً مــن أصــل ( )191طلبـاً تقدمــت بهــا دائــرة
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موجز تقرير «واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف قطاع غزة عام  ،»2021مركز امليزان لحقوق اإلنسان ،عىل املوقع اإللكرتوين للمركزhttps://www.mezan.org/uploads/ :
files/1645614968663.pdf
تقرير “األوضاع الصحية خالل العدوان الحريب عىل قطاع غزة يف أيار (مايو)  ،»2021املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،غزة ،أيار (مايو) .2021
تقرير “األوضاع الصحية خالل العدوان الحريب عىل قطاع غزة يف أيار (مايو)  ،»2021املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،غزة ،أيار(مايو) .2021
تحديثات وزارة الصحة عن الحالة الوبائية الخاصة بفريوس كورونا ،عىل الرابط اإللكرتوينhttp://www.moh.gov.ps :
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التنســيق واالرتبــاط يف وزارة الصحــة لســلطات االحتــال 29.كان إلغــاق معــر بيــت حانــون (إيريــز) تداعياتــه الخطــرة عــى صحــة مــرىض
القطــاع امللتزمــن مبواعيــد مرتبــة مســبقاً مــع تلــك املستشــفيات ،األمــر الــذي كانــت لــه انعكاســاته الخطــرة عــى صحــة املــرىض التــي
قــد وصلــت للوفــاة ،خاصــة أن الحــاالت املرضيــة املحولــة للعــاج خــارج القطــاع هــي ألصحــاب األم ـراض الخطــرة التــي ال تحتمــل
حاالتهــم التأجيــل ،كان مــن بــن املــرىض نحــو ( )8700مريــض رسطــان احتاجــوا لجرعــات عــاج كيــاوي وإشــعاعي بشــكل دوري ،تهــدد
30
الخطــر حيــاة العـرات منهــم لعــدم متكنهــم مــن الســفر الســتكامل عالجهــم.

 .3-4-1النقص يف قامئة أصناف األدوية واملهامت الطبية
اسـتمر نقـص األدويـة يف املراكـز الطبيـة واملستشـفيات الرئيسـة يف القطـاع ،خاصـة يف أقسـام الطـوارئ والعمليـات والعنايـة املكثفـة ،مع
الحاجـة إىل العديـد مـن األصنـاف الالزمـة إلنقـاذ حيـاة جرحى العـدوان ،تجـاوز النقص يف قامئـة األصناف الدوائيـة خالل العـدوان ()256
صنفـاً مـن أصـل ( )516صنفـاً ،إىل جانـب نفـاد ( )285صنفـاً مـن قامئـة املهمات الطبيـة ،وهو مـا ترك أثرا ً سـلبياً على الخدمـات الصحية
املقدمـة للمصابين ،وفاقـم مـن أزمتهـا نظـرا ً ملعانـاة أقسـام الطـوارئ وغـرف العمليـات والعنايـة املكثفـة مـن النقـص الحـاد يف األدويـة
الرضوريـة إلنقـاذ حيـاة مئـات الجرحى مام سـاهم يف تعريض حياتهم للخطر ،وبلغت نسـبة العجز يف أقسـام الطـوارئ والعمليات ()%32
ويف أقسـام الـدم والرسطـان ( ،)%53وهـو مـا زاد مـن حجـم معانـاة املـرىض وتحملهـم التكاليـف املاليـة اإلضافيـة لتوفري أدويتهـم يف ظل
31
تـردي الوضـع االقتصـادي ،كما أثـر عىل قـدرة وزارة الصحـة على مواجهة انتشـار فيروس (كورونا).
أمــا األصنــاف الدوائيــة الصفريــة يف أقســام الطــوارئ والعنايــة املكثفــة فقــد بلغــت ( )47صنفــاً مــن أصــل ( )149صنفــاً .وبلغــت
األصنــاف الصفريــة للمهــات الطبيــة ( )73صنف ـاً مــن أصــل ( )309أصنــاف .كان لنقــص األصنــاف الدوائيــة عموم ـاً تداعيــات خطــرة
عــى صحــة مــرىض القطــاع ومصابيــه مــا ه ـ ّدد حياتهــم جدي ـاً ،ومنهــم األطفــال مــن متلقــي الحليــب العالجــي مــن مــرىض التبــول
الفينــويل الــذي يتســبب نقصــه باإلصابــة بالتخلــف العقــي.
كــا شــهدت أقســام جراحــة العظــام نقصـاً يف أصنــاف مهــات طبيــة رضوريــة لعملهــا ،وبلــغ عــدد األصنــاف الصفريــة منهــا ( )24صنفـاً
مــن أصــل ( )151صنف ـاً بنســبة عجــز بلغــت ( .)%16وعــاىن األطبــاء مــن نقــص يف املــواد املثبتــة كالرباغــي وأســياخ البالتــن واضطــروا
للقــص مــن املوجــود منهــا خــال العمليــات الجراحيــة .كــا عانــت أقســام الجراحــة مــن نقــص املســكنات الرضوريــة بعــد جراحــات
العظــام ،واملضــادات الحيويــة واملحاليــل الطبيــة الالزمــة لتعقيــم الجــروح واإلصابــات الناجمــة عــن العــدوان.

 .4-4-1عرقلة تحركات سيارات اإلسعاف
أدى اســتهداف البنيــة التحتيــة للقطــاع وطرقــه الرئيســة إىل عرقلــة حركــة املواطنــن ومركباتهــم والحـ ّد مــن قدرتهــم عــى الوصــول إىل
املستشــفيات واملراكــز الطبيــة لتلقــي العــاج أو إنقــاذ حيــاة املصابــن .كــا ســاهم ذلــك يف إعاقــة تحــرك ســيارات اإلســعاف ووصولهــا
إىل املستشــفيات الرئيســة واملراكــز الطبيــة ،ومنهــا مجمــع الشــفاء الطبــي يف مدينــة غــزة ،واملستشــفى األندونيــي يف محافظــة شــال
قطــاع غــزة .لقــد هـ ّدد االســتهداف املبــارش للبنــى التحتيــة مــن الطــرق ومحيــط املراكــز الصحيــة عمومــا قــدرة املــرىض عــى الوصــول إىل
املراكــز الطبيــة ،خاصــة املــرىض مــن أصحــاب األمـراض املزمنــة ،ومصــايب فــروس (كورونــا) ،وأعــاق حصــول املواطنــن عــى اللقــاح املضــاد
للفــروس ،وقـ ّوض مــن قــدرة الفــرق الطبيــة عــى الوصــول إىل املــرىض.

 .5-1قطاع الرتبية والتعليم

عملــت وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى رصــد انتهــاكات االحتــال وتوثيقهــا لبيــان تأثريهــا عــى العمليــة التعليميــة ،وتوفــر البيانــات
الحقيقيــة املوثقــة لفضــح مامرســات االحتــال بحــق العمليــة الرتبويــة وأثرهــا عــى الطلبــة واملــدارس .ســاهمت آليــات الرصــد يف
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

تبيــان االحتياجــات املهمــة الخاصــة بالعمليــة الرتبويــة يف حــاالت الطــوارئ وماهيتهــا ،تــم تطويــر آليــات الرصــد والتوثيــق مبــا يضمــن
وصــول املعلومــات بالدقــة والرسعــة الالزمتــن ،مــن خــال تطويــر منــوذج رصــد إلكــروين ،ورفــع قــدرات العاملــن يف أقســام املتابعــة يف
مديريــات الرتبيــة يف مختلــف املحافظــات الفلســطينية وتدريــب اإلداريــن عــى رصــد االنتهــاكات إلكرتوني ـاً لحظــة حدوثهــا.
تنوعــت االعتــداءات التــي تعرضــت لهــا املــدارس مثــل اقتحــام الجنــود ســاحات املــدارس وإطــاق قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع والقنابــل
الصوتيــة ،وإطــاق الرصــاص الحــي واملطاطــي تجــاه الطلبــة واملــدارس والتهديــد بإغالقهــا ،واالعتــداء بالــرب عــى الطلبــة واملعلمــن.
تعــرض مــا ال يقــل عــن ( )231مدرســة العتــداءات مختلفــة منهــا ( )10مــدارس تســلمت إخطــارات بالهــدم والتوقــف عــن العمــل)4( ،
مــدارس يف محافظــة بيــت لحــم و( )2يف القــدس و( )2يف يطــا ،وتعــرض لالعتــداءات املختلفــة ( )10739طالبـاً وطالبــة و( )1184معلـاً
32
ومعلمــة وموظفـاً إداريـاً.
استشــهد ( )15طالبـاً ،وتعــرض ( )90طالبـاً لالعتقــاالت التعســفية إضافــة إىل ( )31لالعتقــاالت اإلداريــة ،وبلــغ عــدد الجرحــى واملصابــن
برصــاص االحتــال وقنابــل الغــاز مــن الطلبــة نحــو ( )3450مصابـاً ،يف الوقــت الــذي بلــغ فيــه عــدد الجرحــى مــن املعلمــن واملوظفــن
اإلداريــن ( )70جريح ـاً .كــا تــم احتجــاز ( )423طالب ـاً و( )99مــن املعلمــن واإلداريــن ،وتــم تأخــر ومنــع الوصــول اآلمــن لـــ ()6759
33
طالبـاً إىل مدارســهم ،إضافــة إىل منــع وصــول وتأخــر ( )983مــن املعلمــن واإلداريــن.
تســببت إج ـراءات االحتــال ومامرســاته التعســفية املتمثلــة باإلغالقــات بأوامــر عســكرية وإعاقــة مــرور الطلبــة واملعلمــن مــن خــال
الحواجــز العســكرية وبوابــات الجــدار ،واالعتــداء عــى املــدارس والطلبــة ،وتعطيــل الــدوام بشــكل كيل أو جــزيئ ،بهــدر نحــو ()5781
34
حصــة تعليميــة بشــكل كيل ونحــو ( )292حصــة بشــكل جــزيئ.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فقــد تــررت ( )184مدرســة جـراء الهجــات العســكرية اإلرسائيليــة خــال العــدوان عــى القطــاع منهــا ( )39مدرســة
تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن (األونــروا) ،و( )10مــدارس خاصــة و( )135مدرســة حكوميــة .وأدت هجــات االحتــال إىل مقتــل
( )57طالبــاً وطالبــة ،منهــم ( )23طالبــاً ابتدائيــاً )3( ،يف ريــاض األطفــال )12( ،إعــدادي )7( ،ثانــوي ،و ( )12مــن العاملــن يف حقــل
35
التعليــم ،ومعلمــة تعمــل يف ريــاض األطفــال.

 .6-1قطاع البيئة

اســتمرت االنتهــاكات اإلرسائيليــة تجــاه البيئــة الفلســطينية ضمــن خطــة وسياســة حكوميــة إرسائيليــة ممنهجــة الســتهداف البيئــة
الفلســطينية بصفتهــا الوجــه الحضــاري للمجتمــع الفلســطيني ،وركنـاً أساســياً مــن هويتــه الوطنيــة التــي تنــدرج ضمنهــا مجموعــة مــن
الحقــوق الوطنيــة األساســية مثــل الحقــوق الطبيعيــة والتاريخيــة والرتاثيــة والثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة .ومتثلــت أهــم أمنــاط
36
مامرســات ســلطات االحتــال بــاآليت:

 1-6-1إعاقة الوصول إىل املناطق املصنفة «ج» واملناطق خلف جدار الضم والتوسع
شـكّل االحتــال العائــق األكــر أمــام طواقــم ســلطة جــودة البيئــة وكوادرهــا ،حيــث ســاهم ذلــك يف منعهــم مــن مامرســة مهــام الرقابــة
والتفتيــش والضبــط العــديل يف املناطــق املصنفــة «ج» ،وحـ ّد مــن قدرتهــم عــى الوصــول إىل بعــض املناطــق فيهــا ،نتيجــة وقــف التنســيق
بــن الجانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي ،وأعــاق دورهــم يف مالحقــة عمليــات تهريــب النفايــات ،وإج ـراء الكشــف عــى امليــاه العادمــة
املتدفقــة مــن املســتوطنات ،وغريهــا مــن االنتهــاكات.
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أعاقــت ســلطات االحتــال مــن جهــة أخــرى قــدرة املؤسســات الرســمية عــى الوصــول إىل املناطــق الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع
التــي تحتــوي عــى مناطــق طبيعيــة ،تشــهد نشــاطات تســاهم يف تلويــث البيئــة ،مثــل إنشــاء مكــب نفايــات عــى أجـزاء مــن أرايض بلــدة
زيتــا مبحافظــة طولكــرم الواقعــة خلــف جــدار الضــم والتوســع ،وإقامــة مطحنــة نفايــات يف ذلــك املكــب تتســبب يف إحــداث الضجيــج
وإزعــاج األهــايل ،عــدا انتشــار الغبــار يف البلــدة وإغــاق مجــاري ترصيــف ميــاه األمطــار وتحويلهــا عــن مســارها الطبيعــي .وتعرضــت
املصــادر الطبيعيــة إىل عمليــة اســتنزاف مــن خــال اســتمرار عمــل كســارة تابعــة لرشكــة إرسائيليــة أوروبيــة يف أرايض قريــة الزاويــة
مبحافظــة ســلفيت واســتخدام املــواد الحجريــة الخــام التــي تنتجهــا يف بنــاء املســتوطنات.
حــال الجــدار دون متكــن املؤسســات الرســمية واملواطنــن خــال العــام مــن الوصــول إىل محميــة أم الريحــان الواقعــة خلفــه ،الــذي
يتطلــب غالبـاً الحصــول عــى تصاريــح ،يف الوقــت الــذي قامــت بــه ســلطات االحتــال بتنفيــذ مشــاريع ســياحية فيهــا لصالــح املســتوطنني
وجنــي الرســوم واألمــوال عليهــا.

 2-6-1تهريب النفايات اإلرسائيلية وإنشاء مكبات لها
واصلــت ســلطات االحتــال التخلــص مــن النفايــات الخطــرة مــن املســتوطنات ومــن داخــل الخــط األخــر ،بأشــكال عــدة ،منهــا الحرق أو
الطمــر أو إعــادة تدويرهــا وفصلهــا وفرزهــا وإعــادة املــواد التــي ميكــن اســتخدامها إىل الجانــب اإلرسائيــي ،دون األخــذ باالعتبــار أي قيــود
أو اش ـراطات بيئيــة أو صحيــة ،بشــكل مخالــف لالتفاقيــات الدوليــة والقانــون الــدويل اإلنســاين ،حيــث تــم ضبــط ( )9حــاالت تهريــب
نفايــات صلبــة وســائلة وخطــرة شــملت كل املحافظــات الشــالية ،وتــم التعامــل مــع املتســببني يف االنتهــاك بالطــرق القانونيــة والقضائيــة
واســتخدام اآلليــة الدوليــة التفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم يف حركــة النفايــات الخطــرة عــر الحــدود والتخلــص منهــا ،مــن خــال إبــاغ
أمانــة االتفاقيــة عــن حــاالت االنتهــاك وإرجــاع تلــك النفايــات إىل مصدرهــا وفقـاً ملــا تقــرره االتفاقيــة .ومــن األمثلــة عــى ذلــك ،تهريــب
النفايــات واألتربــة امللوثــة للمناطــق الغربيــة يف محافظــة رام هللا والبــرة خاصــة قــرى رنتيــس ونعلــن واللــن الغربيــة وشــقبا .وتهريــب
النفايــات بجميــع أنواعهــا الخطــرة والصلبــة والســائلة والغازيــة والنفايــات اإلنشــائية ،والنفايــات اإللكرتونيــة والكهربائيــة إىل منطقــة
إذنــا وديــر ســامت وبيــت عــوا واألرايض املحاذيــة لجــدار الضــم والتوســع غــرب الخليــل .عــدا تحويــل بعــض الطــرق التــي أُغلقــت منــذ
العــام  2000يف محافظــة الخليــل إىل مكبــات عشــوائية ،مثــل منطقــة رافــات يف الســموع ومنطقــة ديــر شــمس ،وطريــق وادي الغــاري،
إضافــة إىل تحويــل الطريــق االســتيطاين املســمى عابــر الســامرة ،املــار مــن أمــام مدخــل بلــدة كفــل حــارس يف محافظــة ســلفيت ،إىل
مكــب نفايــات عشــوايئ للمســتوطنني ،مــا أدى إىل تحويلــه إىل مكــب نفايــات خاصــة أمــام املدخــل الجنــويب لبلــدة كفــل حــارس.
يف الوقــت الــذي متنــع فيــه املركبــات الفلســطينية مــن دخــول الطريــق ،يســمح للشــاحنات واملركبــات اإلرسائيليــة بنقــل النفايــات مــن
خاللهــا مــن األرايض الفلســطينية عــام  1948ومــن املســتوطنات إىل أرايض الضفــة الغربيــة ،خاصــة املناطــق الحدوديــة كمناطــق ديــر
بلــوط وبديــا وبروقــن ،والســاح بإقامــة مكبــات نفايــات مخصصــة الســتقبال النفايــات اإلرسائيليــة التــي تحتــوي عــى نفايــات خطــرة
وتحديــدا ً مــن مســتوطنتي بــركان واملنطقــة الصناعيــة يف أرئيــل ومنطقــة هشــارون يف تــل أبيــب .واســتمرت عمليــات نقــل مئــات
الشــاحنات مــن النفايــات إىل األرايض الفلســطينية والتجهيــز إلقامــة أكــر محطــة معالجــة نفايــات يف الــرق األوســط يف أرايض الضفــة
الغربيــة بالقــرب مــن الخــان األحمــر.

 3-6-1اإلعاقـات الخاصـة بتنفيـذ إنشـاءات البنيـة التحتيـة البيئية ،ومنـع تنفيذ العمليـات املرتبطة بتقديـم الخدمات العامة
والبيئية
واصلــت ســلطات االحتــال اســتخدام مكــب املنيــة ،رشق محافظــة بيــت لحــم ،بالقــوة للتخلــص مــن نفايــات املســتوطنات اإلرسائيليــة
املقامــة يف املنطقــة ،واالســتمرار يف اســتخدام مكــب أبــو ديــس العيزريــة والتخلــص مــن نفايــات املســتوطنات فيــه ،ويف املقابــل متنــع
املواطنــن الفلســطينيني وهيئــات الحكــم املحــي مــن اســتخدامه وتصــادر آلياتهــم .وواصلــت إعاقــة إنشــاء محطــة ترحيــل نفايــات
غــرب رام هللا واســتمرت يف املامطلــة بإصــدار املوافقــات والرتاخيــص الخاصــة مبكــب رمــون وعــدم إصــدار املوافقــات الخاصــة مبحطــة
معالجــة امليــاه العادمــة يف منطقــة بيتونيــا .وعــدم املوافقــة عــى إنشــاء محطــة ترحيــل نفايــات جديــدة ملنطقــة قلقيليــة .ومحطــة
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تجميــع الروبــة الناتجــة عــن مناشــر الحجــر والرخــام يف مناطــق رشق الخليــل ،بالــذات يف منطقــة خلــة واطــي ،مــا شــكل خطــورة عــى
تشــغيل محطــة امليــاه العادمــة قيــد اإلنشــاء .إضافــة إىل عــدم الســاح بإدخــال األحــاض الالزمــة ملحطــات املعالجــة األوليــة للمدابــغ
بحجــج أمنيــة ،مــا أدى إىل تعطيــل عمــل محطــة املعالجــة للميــاه الصناعيــة الناتجــة عــن املدابــغ منــذ ســنتني ،وتســبب يف إنتــاج
نفايــات خطــرة مثــل الكــروم التــي تطلــب ترحيلهــا إىل مكبــات النفايــات اإلرسائيليــة عــى نفقــة املنتــج بتكلفــة تصــل إىل مثانيــة عــر
ألــف شــيكل للطــن الواحــد .عــدا تلويــث امليــاه العادمــة لــأرايض املحاذيــة لجريانهــا وصــوالً إىل األرايض الفلســطينية عــام  1948وقيــام
الســلطات اإلرسائيليــة بخصــم بــدل التعامــل معهــا مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية.
تــم مــن جهــة أخــرى ،إغــاق مكبــات نفايــات تابعــة لبعــض هيئــات الحكــم املحــي ومجالــس الخدمــات املشــركة الفلســطينية ،خاصــة
يف مناطــق ديــر بلــوط وبديــا والزاويــة ،ومالحقــة مركبــات وآليــات جمــع النفايــات واحتجازهــا لف ـرات وتغرميهــا .ومنعــت ســلطات
االحتــال املؤسســات الحكوميــة واملواطنــن مــن إمكانيــة الوصــول إىل خربــة ديــر ســمعان ومعرصتهــا الرتاثيــة الواقعــة عــى أرايض كفــر
الديــك ،املحاطــة باملســتوطنات مــن الجهــات كافــة ،يف محاولــة لضمهــا إىل إحــدى املســتوطنات .كــا أعاقــت قــدرة الفلســطينيني عــى
حفــر آبــار امليــاه الجوفيــة والوصــول للميــاه ،خاصــة يف منطقــة ســلفيت الغنيــة بامليــاه ،مــا انعكــس عــى الحيــاة الطبيعيــة والصحيــة
للمجتمــع الفلســطيني ،وأثــر عــى النشــاطات الزراعيــة والغطــاء النبــايت الطبيعــي وعرضهــا لخطــر التصحــر ،باإلضافــة إىل انخفــاض
التنــوع الحيــوي يف املنطقــة وانقراضــه.

 4-6-1ترصيف املياه العادمة للمستوطنات يف األرايض الفلسطينية
شــكل تعمــد ترصيــف امليــاه العادمــة غــر املعالجــة مــن املســتوطنات تجــاه القــرى والبلــدات الفلســطينية وأراضيهــا الزراعيــة ،وعــى
مــدار العــام ،أحــد أهــم التحديــات وأخطــر االنتهــاكات بحــق البيئــة الفلســطينية ،حيــث تــم ترصيــف امليــاه العادمــة ألكــر مــن ()20
مســتوطنة باتجــاه أرايض املواطنــن يف البلــدات الفلســطينية .واســتمر تدفقهــا مــن حيفتــس وحرميــش باتجــاه أرايض املواطنــن يف قــرى
قفــن وكفــر اللبــد مبحافظــة طولكــرم ،والتســبب بتلويــث الرتبــة وانتشــار الروائــح الكريهــة والحـرات والزواحــف والقــوارض ،وانتشــار
األعشــاب الغازيــة والضــارة .واســتمرت مســتوطنة أرئيــل بالترصيــف باتجــاه وادي املطــوي جنــويب ســلفيت وقــرى بروقــن وكفــر الديــك
وديــر بلــوط ،ملوثــة الينابيــع املمتــدة عــى طــول الــوادي مــا جعلهــا غــر صالحــة للــرب ،وتســتمر امليــاه امللوثــة بالجريــان مــع الــوادي
حتــى تصــل إىل األرايض الفلســطينية عــام  ،1948وتــزداد يف فصــل الشــتاء إىل كميــات كبــرة ،ويتــم احتســاب تكلفــة التعامــل معهــا مــن
املقاصــة الفلســطينية ،عــى الرغــم مــن كونهــا مخلفــات مســتوطنة أرئيــل واملســتوطنات القريبــة منهــا .وهــو مــا ينطبــق عــى امليــاه
العادمــة الصناعيــة الناتجــة عــن املنطقتــن الصناعيتــن يف مســتوطنتي بــركان وأرئيــل ،التــي يتــم ترصيفهــا يف الجهــة الشــالية مــن أرايض
بروقــن.
تــم ترصيــف امليــاه العادمــة مــن االســتخدامات الســكنية والصناعيــة والزراعيــة مــن مناطــق مدينــة القــدس واملســتوطنات املحيطــة بهــا
باتجــاه وادي النــار يف أرايض بيــت لحــم الزراعيــة مســبباً تلوثـاً بيئيـاً خطـرا ً ومــكاره صحيــة ،عــدا ترصيــف ميــاه املســتوطنات العادمــة
يف أرايض بلــدات حوســان ونحالــن وواد فوكــن غــرب املحافظــة .كــا تــم ترصيــف امليــاه العادمــة ملـزارع األبقــار عــى أرايض املواطنــن
يف جلبــون مبحافــظ جنــن ،وإغـراق مســاحات واســعة بهــا وصلــت إىل حــدود مناطقهــا الســكنية.

 7-1قطاع األمن وسيادة القانون

اســتمرت ســلطات االحتــال يف عرقلــة عمــل األجهــزة األمنيــة ووضــع العقبــات أمامهــا أثنــاء تنقلهــا مــن منطقــة إىل أخــرى ،وبخاصــة يف
املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها األمنيــة يف املناطــق املصنفــة «ج» ،مــا تســبب يف إعاقــة عملهــا وحـ ّد مــن قدرتهــا عــى تنفيــذ املهــام
املنوطــة بهــا لحفــظ حقــوق املواطــن الفلســطيني وضــان أمنــه ،والقيــام بأعــال الضبــط القضــايئ ،وتنفيــذ ق ـرارات املحاكــم ،وفــض
النزاعــات بــن املواطنــن ،وفــرض النظــام والقانــون.
تســببت االعتقــاالت يف صفــوف قــوى األمــن الفلســطيني يف إعاقــة عمــل املؤسســة األمنيــة وح ـ ّدت مــن قدرتهــا عــى فــرض النظــام
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وحاميــة أمــن املواطــن .فقــد تــم االحتــكاك مبراكــز ودوريــات قــوى األمــن الفلســطينية مــا مجموعــه ( )88مــرة ،واحتجــاز عســكريني
( )183مــرة ،واعتقــال عســكريني ( )80مــرة ،وتفتيــش منــازل عســكريني ( )63مــرة ،باإلضافــة إىل تســليم عســكريني تباليــغ ملراجعــة
37
مخاب ـرات االحتــال مــا ال يقــل عــن ( )9م ـرات ،إىل جانــب مــا ال يقــل عــن ( )5902تحــرك عســكري لقــوات االحتــال.
واجــه جهــاز الضابطــة الجمركيــة العديــد مــن التحديــات التــي أعاقــت عملــه يف حاميــة حقــوق املواطــن الفلســطيني االقتصاديــة
والغذائيــة ،مــا وفــر الغطــاء إلدخــال منتجــات املســتوطنات وبضائــع أخــرى فاســدة .أعاقــت ســلطات االحتــال عمــل جهــاز الضابطــة
الجمركيــة ع ـرات امل ـرات ،مــا أثــر عــى عمــل الجهــاز وح ـ ّد مــن قدرتــه عــى القيــام باملهــام املنوطــة بــه .ومنهــا رفــض طلبــات
الحصــول عــى تنســيق لتنفيــذ مهــام يف املناطــق املصنفــة «ب» و «ج» أو تأخريهــا ،حيــث تــم رفــض ( )72طلبـاً مــن طلبــات التنســيق
38
وتأخــر ( )8طلبــات أخــرى ،إىل جانــب عــن اعتقــال أحــد عنــارص الجهــاز ودهــم منــازل آخريــن.
اســتمرت سلســلة اإلجـراءات املمنهجــة وغــر الرشعيــة التــي تتخذهــا ســلطات االحتــال لعرقلــة ســيادة القانــون والحيلولــة دون ضــان
حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،إذ ت َواصـ َـل منـ ُع دخــول مختلــف طواقــم لجــان األمــم املتحــدة ،واملقرريــن الخاصــن إىل
األرض الفلســطينية املحتلــة ،مبــن فيهــم مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض الفلســطينية املحتلــة،
ولجنــة التحقيــق الدوليــة املشــكلة مــن مجلــس حقــوق اإلنســان للتحقيــق يف العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة يف أيــار (مايــو) .2021
شـكّل اعتقــال قــوات االحتــال عــددا ً مــن موظفــي لجــان العمــل الزراعــي والصحــي وإغــاق مقارهــا بالشــمع األحمــر مساسـاً بعمــل
الجمعيــات الفلســطينية .كــا شــكل تصنيــف ســلطات االحتــال ســت مؤسســات فلســطينية عــى أنهــا «منظــات إرهابيــة» تعدي ـاً
خط ـرا ً عــى العمــل املؤســي الفلســطيني ،وهــو مــا رفضتــه الــوزارة فســاندت املؤسســات الســت عــى الصعــد كافــة لتمكينهــا مــن
االســتمرار يف أداء مهامهــا ودورهــا الريــادي يف خدمــة الفلســطينيني .عقــدت الــوزارة اجتامعــات عــدة لتوفــر الدعــم لتلــك املؤسســات
واعتــرت إجـراءات االحتــال التعســفية بحــق مؤسســات املجتمــع املــدين الرشيكــة للمؤسســة الرســمية ،تهديــدا ً يحـ ّد مــن قدرتهــا عــى
تقديــم الخدمــات للمجتمــع الفلســطيني ،ويعيــق أداء وزارة الداخليــة وعملهــا وقدرتهــا عــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا لتحقيــق
هدفهــا االس ـراتيجي يف تعزيــز العالقــة مــع املجتمــع املــدين والــركاء .توافــق موقــف الداخليــة مــع موقــف املؤسســات الفلســطينية
39
الــذي أكــد رفــض أي متويــل مــروط للمؤسســات ،التــي رفضــت وثيقــة االتحــاد األورويب بشــأن التمويــل املــروط مــن جهتهــا.

املاسة مبدينة القدس
 8-1االنتهاكات ّ

تجــاوز االحتــال أرقامــه القياســية يف هــدم منــازل الفلســطينيني ومصادرتهــا وتهجريهــم يف القــدس الرشقيــة ،فقــد جــرى هــدم ()177
بنايــة ســكنية ،وبضــع مئــات مــن املنشــآت الحرفيــة والتجاريــة والخدماتيــة والجــدران وغريهــا ،مــا أســفر عــن ترشيــد نحــو ()332
فــردا ً حســب توثيقــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) 40.شــكل الهــدم الــذايت التحــدي األصعــب يف حيــاة
الفلســطينيني يف املدينــة ،حيــث يعيــش املواطنــون تحــت املالحقــة اليوميــة بالغرامــات املاليــة الباهظــة أو التهديــد بالهــدم وتغريــم
املواطــن مثــن عمليــة هــدم منزلــه بجرافــات بلديــة القــدس .يف إطــار عمليــات مصــادرة امللكيــات ،قامــت جرافــات االحتــال بتجريــف
عــرات الدومنــات يف حــي الشــيخ جــراح وبيــت صفافــا وســلوان ،ويف ســابقة خطــرة ،جــرى تجريــف أجــزاء واســعة مــن املقــرة
اليوســفية يف بــاب الرحمــة متهيــدا ً إلقامــة حديقــة توراتيــة ،كــا تصاعــدت األوامــر الخاصــة بهــدم املنــازل ،ضمــن سياســة تصنيــف
أكــر مــن ( 20ألــف) منــزل بأنهــا مخالفــة لقانــون البنــاء ،مــا أبقــى آالف املواطنــن عرضــة لضغــوط نفســية واجتامعيــة جـراء التهديــد
اإلرسائيــي بهــدم منازلهــم .صادقــت حكومــة االحتــال عــى بنــاء ( 12ألــف) وحــدة اســتيطانية يف القــدس الرشقيــة ،وكانــت ســلطات
االحتــال قــد أعلنــت عــن خطــط لبنــاء ( )14,549وحــدة ســكنية يف مســتوطناتها غــر الرشعيــة.
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مراسلة واردة للهيئة من وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية بتاريخ .2022/2/24
مراسلة واردة للهيئة من وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية بتاريخ .2022/2/21
مراسله واردة للهيئة من وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية بتاريخ .2022/2/21
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة (أوتشا)« ،عمليات الهدم والتهجري يف الضفة الغربية ترشين الثاين (نوفمرب)-كانون الثاين (ديسمرب) «،2021
شباط (فرباير) .2022
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ضمــن التوجهــات األمنيــة اإلرسائيليــة يف مالحقــة املواطنــن ،لجــأت األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة املختلفــة إىل التواصــل مــع املواطنــن
عــر الهواتــف النقالــة للتهديــد باملعاقبــة وتفعيــل أوامــر اإلخــاء أو الهــدم أو املصــادرة يف حــال أظهــر املواطنــون أي خطــوات احتجاجيــة
ضــد السياســات اإلرسائيليــة ،حيــث يجــري أيضـاً التهديــد بالحرمــان مــن التأمــن الصحــي والخدمــات الطبيــة ،أو الطــرد مــن العمــل أو
ســحب الهويــات مــن املواطنــن يف حــال مشــاركتهم بفعاليــات ضــد سياســات االحتــال ،ومــن أبــرز أشــكال العقــاب الجامعــي وخروقــات
41
حقــوق اإلنســان يف القــدس:
وتوســعت مشــاركة
•انتهــاك حرمــة املقدســات اإلســامية واملســيحية ،حيــث تصاعــدت االقتحامــات اليوميــة لســاحات األقــى َّ
العنــارص اليمينيــة فيهــا ،فقــد شــهد العــام اقتحــام آالف املســتوطنني ســاحات املســجد األقــى ،وتنكيــل قــوات الرشطــة واألمــن
اإلرسائيليــة باملواطنــن ،وترافــق ذلــك مــع إغــاق أبــواب املســجد األقــى واالعتــداء عــى املواطنــن خــال أداء الشــعائر الدينيــة.
ســجلت دائــرة األوقــاف اقتحــام ( )34112مســتوطناً ســاحات األقــى ،وواصلــت ســلطات االحتــال التعــرض ملمتلــكات الكنائــس،
خاصــة يف بــاب الخليــل وحــارة النصــارى والطالبيــة ،ضمــن خطــوات تســتهدف الســيطرة عــى عروبــة املدينــة مــن خــال امتــاك
األرايض الكنســية.
•مالحقــات خاصــة بح ّريــات التعبــر عــن الــرأي أو التعليــم أو أي نشــاطات إنســانية يف مدينــة القــدس ،حيــث واصلــت ســلطات
االحتــال إغــاق املؤسســات الوطنيــة التــي قدمــت منظومــة مــن الخدمــات ملواطنــي املدينــة ،مثــل :بيــت الــرق ،الغرفــة التجارية،
نــادي األســر ،املجلــس األعــى للســياحة ،مركــز تطويــر املشــاريع الصغــرة ،مكتــب الرتبيــة والتعليــم ،مكتــب تلفزيــون فلســطني،
ومؤسســات ثقافيــة أخــرى يحظــر عليهــا مامرســة أي نشــاطات ثقافيــة أو رياضيــة أو ترويحيــة .باإلضافــة اىل مالحقــة املــدارس
العربيــة بحرمانهــا مــن العمــل يف القــدس بحجــة اعتــاد املنهــاج الفلســطيني ،وإجبارهــا عــى تبنــي املناهــج اإلرسائيليــة؛ إمعانـاً يف
عمليــات التهويــد الخاصــة بالثقافــة العربيــة.
•عمليــات تهويــد حــي الشــيخ جـراح وإخالئــه ،التــي تزامنــت مــع حلــول شــهر رمضــان ،ومحاولــة ســلطات االحتــال تفكيــك الحركــة
املجتمعيــة يف بــاب العامــود ،التــي تعــد تقليــدا ً تاريخيـاً يف األمســيات الرمضانيــة ،ووقــف الطقــوس املوســمية الرمضانيــة بالقــوة.
ويف ســعيها لتحقيــق ذلــك ،عمــدت إىل تكثيــف وجودهــا يف القــدس بشــكل كبــر ،وأســفرت عمليــات االحتجــاج عــى سياســات
االحتــال عــن مقتــل ( )13فلســطينياً يف القــدس وضواحيهــا ،وإبعــاد ( )490مواطن ـاً عــن البلــدة القدميــة واملســجد األقــى ،كــا
شــهدت املدينــة ( )2784حالــة اعتقــال طالــت األطفــال والنســاء عــاوة عــى مئــات الجرحــى واملصابــن.
•شــهد العــام تطــورا ً نوعي ـاً يف إخــاء العائــات الفلســطينية مــن حــي الشــيخ ج ـراح ،وهــو املــروع اإلرسائيــي الــذي رشعــت بــه
إرسائيــل منــذ العــام ( ،)1972حيــث تواجــه ( )28عائلــة يف الحــي عمليــة تطهــر عرقــي ،ترقــى إىل جرائــم الحــرب ،وكذلــك الحــال
يف ســلوان خاصــة يف أحيــاء بطــن الهــوى وحــي البســتان ،حيــث تســعى أجهــزة االحتــال إىل إخــاء ( )86عائلــة فلســطينية ،وهــذا
ينطبــق أيضـاً عــى معظــم األحيــاء يف ســلوان وراس العامــود والولجــة .يف إطــار السياســات اإلرسائيليــة املتعلقــة مبنــع البنــاء ،فــإن
أجهــزة البلديــة أعاقــت املصادقــة عــى املخططــات الهيكليــة كافــة التــي يتقــدم بهــا املواطنــون املقدســيون ،للحيلولــة دون الســاح
بعمليــات البنــاء املرخــص ،مــا يجــر املواطنــن عــى البنــاء (املوصــوف) بأنــه غــر قانــوين.
•تغيــر املشــهد واالســتيالء عــى املمتلــكات واألرايض والعقــارات ،حيــث شــكلت مشــاريع مــا يســمى «تحســن مركــز املدينــة»
املمتــدة عــى نحــو ( )700دونــم ذروة األعــال التهويديــة الهادفــة لتغيــر طابــع املدينــة العــريب ،وتحويــل القــدس الرشقيــة
إىل هامــش خدمــايت تابــع للقــدس الغربيــة .تزامــن طــرح هــذا املــروع مــع اإلج ـراء التهويــدي الخــاص بتنفيــذ قانــون التســوية
(الطابــو) الــذي يســتهدف الســيطرة عــى بضعــة آالف مــن الدومنــات ومئــات العقــارات بحجــة أنهــا أمــاك غائبــن ،ويشــكل هــذا
املــروع ذروة مشــاريع التوســع االســتيطاين يف القــدس الرشقيــة باالســتيطان وإخــاء املواطنــن قــرا ً ،ووضــع حــ ّد نهــايئ ألي
عمليــات بنــاء مســتقبلية ،مــا يشــكل اعتــداء صارخـاً عــى حريــات املواطنــن وحقوقهــم يف الحصــول عــى املــأوى كحــق أســايس
مــن حقــوق اإلنســان.
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شـكّلت مامرســات ســلطات االحتــال وانتهاكاتهــا يف القــدس ،ضغطـاً وعبئـاً كبرييــن عــى عمــل الــوزارة ومقدراتهــا املاليــة التــي تذهــب
نســبة كبــرة منهــا نحــو معالجــة بعــض آثــار اعتــداءات االحتــال إلغاثــة املواطنــن مــن نتائجهــا .وبلــغ حجــم إنفــاق الــوزارة عــى متابعــة
هــذه القضايــا ( )21,645,366شــيكالً ،جــرى إنفاقهــا عــى قضايــا الهــدم وملفاتهــا ،ومخالفــات األبنيــة ،ورضائــب األرنونــا لبعــض القضايــا،
واألتعــاب الهندســية لحاميــة بعــض العقــارات ،واملســاعدات اإلنســانية وتعزيــز الصمــود للحــاالت التــي تتعــرض لإلخــاء أو االعتــداءات
اليوميــة ،وأتعــاب املحامــن ،ورســوم للمحاكــم اإلرسائيليــة.
نظ ـرا ً لألزمــة املاليــة التــي عاشــتها الســلطة الفلســطينية بســبب العجــز يف مدخوالتهــا ،مل تتمكــن الــوزارة مــن اإليفــاء باالحتياجــات
الخاصــة باملواطنــن كافــة ،مــا جعــل الــوزارة تعيــش تحــت ضغــط مطالباتهــم اليوميــة .ويف ضــوء االلتزامــات املاليــة لــوزارة شــؤون
القــدس ،تعطلــت لديهــم القضايــا التنمويــة التــي تضمنتهــا خطــة عنقــود العاصمــة التنمــوي التــي ركــزت عــى خمســة قطاعــات
أساســية ،هــي :التعليــم ،والصحــة ،والســياحة ،واإلســكان ،والشــباب واملــرأة ،نظـرا ً النعــدام مســاعدات الــدول املانحــة لدعــم املشــاريع
التنمويــة التــي تضمنتهــا الخطــة التــي أصدرتهــا الحكومــة الفلســطينية بالتعــاون مــع الــوزارة.

 9-1قطاع اإلعالم

متــادت ســلطات االحتــال يف ارتــكاب االنتهــاكات بحــق الصحافيــن الفلســطينيني والحريــات اإلعالميــة لحجــب الروايــة الفلســطينية.
ورصــدت وزارة اإلعــام االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــال اإلرسائيــي بحــق الصحافيــن يف ســعيهم لتوثيــق األحــداث وفضــح
انتهــاكات االحتــال املتواصلــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني وح ّرياتــه .رصــدت وزارة اإلعــام ( )717انتهاكاً بحــق الصحافيني الفلســطينيني
ومؤسســاتهم اإلعالميــة ،تركــز معظمهــا يف القــدس وضواحيهــا مبعــدل ( )128انتهــاكاً .اســتهدفت قــوات االحتــال اإلرسائيــي ()295
صحافيـاً و( )50صحافيــة ،و( )56طاقـاً صحافيــا ،و( )57مؤسســة إعالميــة ،و( )12مطبعــة ومكتبــة ،وحجبــت أكــر مــن ( )126صفحــة
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إعالميــة وحســاباً تابع ـاً لصحافيــن وصحافيــات عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي بتحريــض مبــارش مــن االحتــال.
تــم اســتهداف الصحافيــن بشــكل مبــارش مــن خــال اعتقالهــم ومنعهــم مــن التغطيــة وإطــاق الرصــاص بأشــكاله كافــة ،اشــتدت حــدة
االنتهــاكات خــال شــهري أيــار (مايــو) وحزيـران (يونيــو) ،فــرة العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة ومــا تالهــا ،حيــث بلــغ مجمــوع
االنتهــاكات ( )200و( )100انتهــاك عــى التــوايل ،تــم اســتهداف الصحافيــن بشــكل مبــارش ومتعمــد أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة اإلعالميــة
لألحــداث .وأســفرت االنتهــاكات التــي شــملت االعتــداء بالــرب عــن اإلصابــة بجــروح ورضــوض وكدمــات وعــن حــاالت اختنــاق بواقــع
( )92حالــة ،أمــا اإلصابــة بالرصــاص ســواء املعــدين أو املطاطــي أو اإلســفنجي فبلــغ ( )76إصابــة ،وبلغــت حــاالت االعتقــال ومتديــد اعتقال
الصحافيــن ( )137حالــة ،وبلغــت حــاالت املنــع مــن التغطيــة ( )104حــاالت ،وعــدد حــاالت تدمــر واقتحــام املؤسســات اإلعالميــة أو
منــازل الصحافيــن ( )88حالــة ،إىل جانــب ( )24حالــة مصــادرة أو كــر معــدات و ( )30حالــة رش بغــاز الفلفــل وامليــاه العادمــة.
تــرى الــوزارة أن اســتهداف هــذا العــدد الكبــر مــن الصحافيــن خــال وجودهــم كـــ “طواقــم صحافيــة” يف امليــدان هــدف إىل منعهــم
مــن تغطيــة انتهــاكات االحتــال املتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني وحياتــه وحرياتــه وممتلكاتــه ،مــا يســتدعي احـرام قـرار مجلــس
األمــن الــدويل رقــم ( )2222الخــاص بحاميــة الصحافيــن وتطبيقــه ،ورضورة عــدم إفــات ســلطات االحتــال مــن العقــاب.

 .1-9-1االنتهاكات بحق الصحافيني والحريات اإلعالمية يف قطاع غزة خالل العدوان عىل القطاع
طالــت هجــات االحتــال خــال العــدوان عــى قطــاع غــزة قطــاع اإلعــام والحريــات اإلعالميــة ،حيــث تــم رصــد أكــر مــن ( )97انتهــاكاً
ضــد الحريــات اإلعالميــة ،طالــت حيــاة الصحافيــن ،ومؤسســاتهم اإلعالميــة ومنازلهــم ومركباتهــم ،ينــدرج بعضهــا يف إطــار االعتــداءات
الجســيمة «مبــا يرقــى لتكــون «جرائــم حــرب» .نتــج عــن غــارات االحتــال استشــهاد الصحــايف املذيــع يف صــوت األقــى يوســف محمــد
أبــو حســن ( )33عامـاً ،إثــر اســتهداف شــقة ســكنية .كــا أصيــب أكــر مــن ( )12صحافيـاً بجـراح مختلفــة ،وتدمــر مقــار ( )45مؤسســة
إعالميــة مــا بــن تدمــر كيل وجــزيئ ،إضافــة إىل ( )11مقـرا ً لــركات دعايــة وإعــان ،وإنتــاج فنــي ،ومطابــع ،ومكتبــات ودور نــر .هــذا
.42

وزارة اإلعالم ،التقرير السنوي حول انتهاكات سلطات االحتالل بحق الصحافيني الفلسطينيني ومؤسساتهم اإلعالمية خالل العام ( ،)2021كانون الثاين (يناير) .2022
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

36

القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

ولحقــت أرضار كليــة وجزئيــة مبنــازل ( )22صحافيـاً وإعالميـاً ،إىل جانــب تــرر ( )6ســيارات تابعــة لصحافيــن وإعالميــن .كــا اســتهدفت
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طائـرات االحتــال بشــكل متعمــد ســيارة الصحــايف أبــو حســن أمــام منزلــه بصــاروخ.
خــال تغطيتهــم العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة ،تعــرض أكــر مــن ( )12صحافيـاً لالســتهداف املبارش واإلصابــة بالشــظايا املتطايــرة
ج ـراء القصــف ،وأصيــب البعــض ج ـراء قصــف منازلهــم ،مــا تســبب باإلصابــة بكســور وحــروق وجــروح ورضــوض يف مختلــف أنحــاء
الجســم خــال مامرســتهم عملهــم وقيامهــم بدورهــم .وتســبب تدمــر األب ـراج يف قطــاع غــزة يف اإلرضار مبقــار ( )45مؤسســة إعالميــة
وصحافيــة بشــكل كيل وجــزيئ ،منهــا ( )9مقــار صحافيــة تــررت بشــكل جــزيئ وتعرضــت لخســائر طالــت معداتهــا 44.وتعرضــت مقــار
أخــرى لدمــار كيل ،خاصــة مقــار املؤسســات اإلعالميــة يف أبـراج الجــاء ،والجوهــرة ،والــروق يف حــي الرمــال وســط مدينــة غــزة ،كــا
تســبب القصــف بخســائر فادحــة لتلــك املؤسســات نتيجــة تدمــر املعــدات اإلعالميــة مــن أجهــزة بــثّ فضــايئ واســتوديوهات وغريهــا
اســتخدمت يف رصــد مامرســات االحتــال التعســفية وانتهاكاتــه مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين 45.كــا أدى إىل تــرر منــازل عــدد مــن
الصحافيــن والصحافيــات ،فقــد تــم تســجيل تــرر ( )22منــزالً لصحافيــن أصبحــت غــر صالحــة للســكن 46.كــا أعاقــت القيــود التــي
فرضتهــا ســلطات االحتــال عــى التنقــل والحركــة وحصــار قطــاع غــزة قــدرة الفنانــن والكتــاب عــى املشــاركة يف النشــاطات الثقافيــة
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واملعــارض التــي تقيمهــا املؤسســات الثقافيــة يف الضفــة الغربيــة.

 10-1قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

واجــه هــذا القطــاع إج ـراءات ومامرســات مــن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أدت إىل إعاقــة تطــوره بصــورة كبــرة ،وانتهــاك حقــوق
املواطــن الفلســطيني يف أن تتــاح لــه إمكانيــة النفــاذ لشــبكات االتصــاالت خاصــة شــبكات النطــاق العريــض والحصــول عــى خدمــات
االتصــاالت ،وإنشــاء الشــبكات األرضيــة والســاتلية املتطــورة بتقنيــات حديثــة ،والحصــول عــى املســاعدات والدعــم الفنــي بهــدف تنميتــه
وتطويــره .كــا واصلــت ســلطات االحتــال إعاقتهــا املحــاوالت الفلســطينية لجعــل القانــون الــدويل مرجعيــة للتعامــل والتنســيق يف مجــال
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والربيــد ،واســتخدمت قوتهــا عــى األرض كســلطة احتــال لخدمــة أهدافهــا السياســية ومصالحهــا
االقتصاديــة يف األمــور املتعلقــة بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والربيــد ،وعمــدت إىل انتهــاك االتفاقيــات التــي تنــص عــى
رضورة التعــاون بــن الطرفــن الفلســطيني واإلرسائيــي مــن أجــل إنشــاء شــبكات اتصــاالت فلســطينية متطــورة ،والتـزام إرسائيــل بتســهيل
هــذه العمليــة ،وذلــك بالســاح بإنشــاء الشــبكات وأعــال الحفــر وتخصيــص الــرددات الالزمــة والكافيــة لتشــغيل هــذه الشــبكات .ومــن
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أهــم التحديــات التــي واجههــا هــذا القطــاع نتيجــة املامرســات اإلرسائيليــة اآليت:
•رفــض تطبيــق الق ـرارات الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لالتصــاالت ،وهــو أحــد املنظــات التابعــة لألمــم املتحــدة املتعلقــة بحــق
فلســطني مبواردهــا النــادرة واملتمثلــة يف الــرددات ،الرتقيــم ،حــق الطــرق ،إضافــة إىل إنشــاء الشــبكات األرضيــة والســاتلية املتطــورة
بتقنيــات حديثــة والحصــول عــى املســاعدات والدعــم الفنــي بهــدف تنميــة القطــاع وتطويــره.
•مواصلــة الســيطرة والتحكــم باملنافــذ الدوليــة لالتصــاالت ،وفــرض وصــول الــركات الفلســطينية للخــارج عــر الــركات اإلرسائيليــة،
مــن خــال اســتئجار ســعات بــروط وأســعار غــر عادلــة ،باإلضافــة إىل تهريــب املكاملــات الدوليــة لفلســطني.
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املكتب اإلعالمي الحكومي ،تقرير وحدة الرصد واملتابعة يف املكتب اإلعالمي الحكومي حول االنتهاكات بحق الحريات اإلعالمية خالل شهر أيار (مايو)  ،2021غزة .2021
ض ّم برج الجالء قنوات إخبارية منها الجزيرة والجزيرة مبارش ،وكالة اسوشيتد برس ( ،)APإذاعة صوت األرسى وأخرى .فيام ضم برج الجوهرة ،صحيفة فلسطني ،منتدى اإلعالميني
الفلسطينيني ،تلفزيون  trtالرتيك ،قناة اململكة األردنية وغريها .وض ّم برج الرشوق إذاعات ورشكات إعالمية منها قناة روسيا اليوم ،تلفزيون ديب ،التلفزيون األملاين  ،ZDFمؤسسة طيف
اإلعالمية ،مؤسسة هنا القدس اإلعالمية ،جريدة الحياة الجديدة ،إذاعة وفضائية األقىص وغريها .كام أدى استهداف برج السويس إىل ترضر رشكة «عامل نيوز» بشكل جزيئ ،فيام أدى
استهداف برج رؤية إىل ترضر وكالة «مصدر اإلخبارية» بشكل جزيئ ،ومكاتب مركز تطوير اإلعالم التابع لجامعة بريزيت ،ومبنى قناة «فلسطني اليوم» ،ومكتب فلسطينيات ،ومركز غزة
للصحافة ولحرية اإلعالم ،ومكتب قناة املنار الفضائية ومكتب وكالة معا يف برج وطن .تم قصف عامرة عجور التي ضمت موقع فلسطني اآلن .أدى قصف األبراج إىل ترضر ( )11مقرا ً
لرشكات ومؤسسات إنتاج إعالمي ومطابع ودور نرش بشكل كيل ،بعد تدمري عامرات كحيل ،الوليد وعامرة األوقاف.
املرجع السابق.
املكتب اإلعالمي الحكومي ،مرجع سابق.
مركز امليزان لحقوق اإلنسان« ،واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف قطاع غزة عام .»2021
مراسلة واردة إىل الهيئة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حول أبرز االنتهاكات واملامرسات اإلرسائيلية بحق هذا القطاع خالل العام  ،2021آذار (مارس) .2022
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•منــع إنشــاء بوابــة لالتصــال الــدويل للجانــب الفلســطيني ،ومنــع الــركات الفلســطينية مــن إنشــاء وصــات فيزيائيــة للربــط بــن
املناطــق الفلســطينية ،أو االســتفادة مــن خدمــات الكوابــل البحريــة العامليــة.
•وضــع العوائــق أمــام إدخــال (اســترياد) املعــدات الخاصــة باالتصــاالت الالزمــة لتطويــر شــبكات االتصــاالت والتحكــم بهــا ،ومراقبــة
شــبكات االتصــاالت والبــث الالســليك عــى األرايض الفلســطينية ،واألجهــزة املتخصصــة يف تطويــر القطــاع ،ومنــع إدخــال معــدات
االتصــاالت التابعــة للــركات الفلســطينية وحجزهــا يف املوانــئ واملعابــر ف ـرات طويلــة ،مــا يؤثــر عــى فعاليــة األجهــزة ،حيــث
تصبــح التكنولوجيــا املســتخدمة قدميــة ،إضافــة لفــرض ســلطات االحتــال رســوم أرضيــات عــى الــركات الحتجــاز هــذه املعــدات.
•منع الربط املبارش مع شبكات االتصاالت يف الدول العربية املجاورة كاألردن ومرص.
•فــرض رســوم كبــرة عــى الــركات الفلســطينية مقابــل إنشــاء بنــى تحتيــة لالتصــاالت داخــل األرايض الفلســطينية املصنفــة عــى
أنهــا مناطــق «ج».
•تغلغــل رشكات االتصــاالت اإلرسائيليــة يف الســوق الفلســطينية بشــكل غــر قانــوين ،وفــرض املنافســة غــر العادلــة عــى الــركات
الفلســطينية املرخصــة ،مبنــح الــركات اإلرسائيليــة الحــق بتقديــم خدماتهــا كافــة يف جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة وغــزة ،ويف
القــدس ،بدعــوى الوصــول إىل تجمعــات املســتوطنات ،وقيامهــا ببنــاء وإنشــاء مئــات أب ـراج االتصــاالت الالســلكية داخــل األرايض
الفلســطينية ويف مواقعهــا العســكرية ومســتوطناتها غــر الرشعيــة ،واالســتحواذ عــى(  )33%مــن ســوق االتصــاالت الفلســطينية
بحســب تقاريــر البنــك الــدويل.
•الهيمنــة اإلرسائيليــة عــى الفضــاء التكنولوجــي الفلســطيني والســيطرة عــى الــرددات والتحكــم فيهــا ،وتقييــد الطيــف
الكهرومغناطيــي وعــدم منــح تــرددات األجيــال الحديثــة يف األرايض الفلســطينية ،عــى الرغــم مــن كونهــا ثــروة وطنيــة تخــص
الشــعب الفلســطيني ،حيــث أثــر ذلــك عــى محدوديــة الــرددات املمنوحــة للجيــل الثالــث .واألهــم مــن ذلــك حرمــان فلســطني
مــن حقوقهــا يف تــرددات الجيلــن الرابــع والخامــس ،وحرمــان قطــاع غــزة مــن تــرددات الجيــل الثالــث.
•حرمــان الــركات الفلســطينية مــن إقامــة بنيتهــا التحتيــة وتقديــم خدماتهــا يف املناطــق املصنفــة «ج» وفــرض قيــود عــى بنــاء
شــبكاتها ومحطــات التقويــة ،وإلزامهــا بأخــذ املوافقــات اإلرسائيليــة وتعمــد املامطلــة يف منحهــا ،يف الوقــت الــذي تشــجع فيــه
ســلطات االحتــال رشكاتهــا ومتنحهــا الرخــص بســهولة ،حيــث تــم منــح رشكــة بيزيــك ترخيصـاً لتوســيع شــبكة االتصــاالت األرضيــة
الخاصــة بهــا يف املناطــق املصنفــة «ج» وتــم دعمهــا مادي ـاً.
•االعتداء املبارش عىل املحطات اإلذاعية والتلفزيونية وتدمري معداتها ومصادرتها ،وإغالق بعضها.
•مامرســة الضغــط عــى منصــات التواصــل االجتامعــي العامليــة إلزالــة املحتــوى الفلســطيني ،خصوصـاً بعدمــا عملــت العديــد منهــا
عــى تطويــر خوارزمياتهــا لتشــمل انتهــاكات جديــدة للحقــوق الرقميــة الفلســطينية تشــمل كلــات ذات ارتبــاط وثيــق بالقضيــة
والحقــوق الفلســطينية التــي ال تنســجم مــع الروايــة اإلرسائيليــة ،حيــث متتثــل تلــك املنصــات بنســبة ( )%95إىل طلبــات إزالــة
املحتــوى الفلســطيني املقدمــة مــن الحكومــة اإلرسائيليــة ،وتصنفــه يف خانــة «التحريــض عــى العنــف» ،مــا أدى إىل حــذف نحــو
( 30ألــف) منشــور فلســطيني عــى «فيــس بــوك» ،و«جوجــل» ،و«تويــر» ،و«يوتيــوب» ،بينــا يتــم نــر منشــورات إرسائيليــة
تحريضيــة ضــد العــرب والفلســطينيني كل دقيقــة تقريبـاً دون أن تتــم إزالتهــا .وأصبــح اســتهداف املحتــوى الفلســطيني «منهجيـاً
وليــس عشــوائياً» ،فقــد تــم توثيــق ( )700انتهــاك يف شــهر أيــار (مايــو)  ،2021حيــث كان مجــرد ذكــر فلســطني أو التطــرق إىل
األحــداث التــي تــدور فيهــا كفي ـاً بالحــد مــن عــدد مشــاهدات املحتــوى الــذي ينــره املســتخدمون ،مبــا يف ذلــك املؤثــرون ،مــا
ســاهم يف حرمــان الفلســطينيني مــن حقهــم يف حريــة التعبــر عــن آرائهــم يف الفضــاء الرقمــي.
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وضــع االحتــال نحــو ( )600حاجــز دائــم عــى الطــرق داخــل الضفــة الغربيــة ،إضافــة آلالف الحواجــز غــر الثابتــة «الطيــارة» ،وهــو مــا
أعــاق حركــة الفلســطينيني الذيــن لجــؤوا يف الكثــر مــن األحيــان إىل ســلوك الطــرق االلتفافيــة .أدى تواصــل اإلغالقــات اإلرسائيليــة وتقييــد
حريــة حركــة الفلســطينيني وبضائعهــم مــن خــال جــدار الضــم والتوســع العنــري ،وإغــاق مدينــة القــدس ،والحواجــز العســكرية،
وإعاقــة دامئــة لحركــة الفلســطينيني إىل زيــادة املســافات التــي يقطعونهــا واســتهالك أكــر للطاقــة ،وعليــه زيــادة تكلفــة الرحلــة ،وزيــادة
االزدحامــات املروريــة ومــا نتــج عنهــا مــن تأخـرات وهــدر للوقــت واملــال خاصــة يف مراكــز املــدن الرئيســة ومحيطهــا ،وعــى عــدد مــن
الطــرق الخارجيــة الواصلــة بــن املحافظــات ،ســاهم ذلــك يف زيــادة عــدد حــوادث الطــرق وحــاالت الوفــاة واإلصابــة الناتجــة عنهــا ،إىل
49
جانــب مــا ســببه كل ذلــك مــن تشــوهات يف التخطيــط للطــرق وازديــاد التلــوث البيئــي.
اســتمرارا ً يف إجـراءات االحتــال التعســفية وقيودهــا الخاصــة بحــق التنقــل والحركــة ،شــكلت عمليــة تحميــل الشــاحنات مــن آليــة back
 back toإىل  door to doorالتــي تضمــن حركــة البضائــع مــن املوانــئ اإلرسائيليــة إىل وجهتهــا داخــل األرض الفلســطينية يف الحيلولــة
دون وصــول الشــاحنات الفلســطينية إىل املوانــئ اإلرسائيليــة لتحميــل البضائــع الفلســطينية ،حيــث منعــت نحو ( )920شــاحنة فلســطينية
مــن دخــول املوانــئ وتــم اســتبدالها بشــاحنات إرسائيليــة .قــدرت خســائر أصحــاب الشــاحنات الســنوية نتيجــة تلــك السياســة بنحــو
( )190مليــون دوالر جــاءت عــى شــكل أجــور يوميــة للســائقني ،ووقــود ،ورضائــب للخزينــة العامــة ،إىل جانــب التداعيــات الســلبية لتلــك
50
السياســة عــى التاجــر واملواطــن الفلســطيني عــى حـ ّد ســواء.
مــن جهــة أخــرى ،تســببت ســيطرة االحتــال عــى غالبيــة األرض الفلســطينية يف إعاقــة التخطيــط الفاعــل إلقامــة شــبكات طــرق بــن
املــدن الفلســطينية بأقــر املســافات النعــدام القــدرة عــى إج ـراء املســوحات امليدانيــة فيهــا .وواصــل جــدار الضــم والتوســع تســببه
باالختناقــات يف بعــض القــرى الفلســطينية وقطــع التواصــل بينهــا ،وســاهم منــع دخــول املركبــات الفلســطينية إىل بعــض الطــرق مثــل
الطريــق الخارجيــة التــي تربــط جنــوب الضفــة بوســطها وشــالها يف تشــكل االزدحامــات املروريــة فيهــا ،إىل جانــب مــا ســببه كل ذلــك
مــن تشــوهات يف التخطيــط للطــرق.

مــن الجديــر ذكــره ،أن الفلســطينيني يخــرون ســنوياً مــا يقــارب مــن ( )60مليــون ســاعة بســبب القيــود واإلجـراءات اإلرسائيليــة عــى
قطــاع النقــل ،بتكلفــة تزيــد عــى ( )270مليــون دوالر للســاعات املهــدورة ،و( )80مليــون لــر إضافيــة ســنوياً زيــادة اســتهالك الوقــود
بتكلفــة تزيــد عــى ( )135مليــون دوالر أمــريك ،إضافــة إىل زيــادة انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون مبعــدل ســنوي يزيــد عــى ()196
ألــف طــن ،وذلــك بحســب دراســة ســابقة للــوزارة.

 12-1قطاع العمل

بلــغ عــدد العــال الفلســطينيني يف ســوق العمــل اإلرسائيليــة نحــو ( 200ألــف) عامــل ،منهــم ( 90ألفـاً) يعملــون بطريقــة منظمــة ،يعمــل
مــا نســبته ( )%75منهــم يف قطــاع البنــاء األكــر خطــورة ،و ( )%15يف قطــاع الزراعــة ،و ( )%10يف قطــاع الصناعــة والخدمــات ،ويعمــل
آخــرون ملحدوديــة التصاريــح إمــا عــن طريــق التهريــب مــن خــال الفتحــات املوجــودة عــى طــول جــدار الضــم والتوســع ،أو يحملــون
تصاريــح أخــرى ليســت بتصاريــح عمــل كتصاريــح التجــارة ،مــع العلــم أن هنــاك مــن يعمــل يف املســتوطنات غــر الرشعيــة املقامــة عــى
األرض املحتلــة يف العــام  ،1967وتتحمــل دولــة االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن عــدم تنظيــم عملهــم بصــورة قانونيــة وتحرمهــم مــن
51
أبســط الحقــوق االجتامعيــة التــي كفلهــا لهــم القانــون.

مل تلتـزم سـلطات االحتلال بتطبيـق اشتراطات الصحـة والسلامة املهنيـة على العمال الفلسـطينيني يف بيئة العمـل داخل الخـط األخرض،
حيـث ارتفـع عـدد حـاالت وفـاة العمال إىل ( )37مقارنة بــ ( )23حالة وفاة يف العام املـايض ،تركزت معظم اإلصابات يف قطـاع البناء نتيجة
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السـقوط مـن علـو وعـدم توفري املشـغلني اإلرسائيليني معـدات الوقاية والسلامة املهنية ،وبلغ عـدد إصابات العمل أكرث مـن ( )378إصابة.
ال تـزال دولــة االحتــال تنتهــك الحقــوق االجتامعيــة للعــال باحتجازهــا لتوفرياتهــم املاليــة التــي تقــدر مبليــارات الشــواكل وذلــك منــذ
العــام  .1970كــا اســتمر املشــغلون اإلرسائيليــون بالتالعــب يف قســائم رواتــب العــال الفلســطينيني العاملــن بشــكل قانــوين داخــل
الخــط األخــر ،وعــدم تســجيلهم عــدد أيــام عملهــم الشــهرية الحقيقيــة وتســجيل أيــام عمــل أقــل ،وهــو مــا يرتتــب عليــه حرمــان
العامــل وعائلتــه مــن خدمــات التأمــن الصحــي ،وانخفــاض املبالــغ املاليــة املســتحقة لهــم واملســاس بحقوقهــم االجتامعيــة وتــدين نســبة
التوف ـرات واملدخ ـرات عنــد فصلهــم مــن العمــل .ســعت الــوزارة إىل تحصيــل الحقــوق االجتامعيــة ملجموعــة محــدودة مــن العــال
العاملــن بشــكل منظــم داخــل الخــط األخــر مــن دائــرة املدفوعــات يف القــدس ،ومنهــا مســتحقات التوف ـرات (املدخ ـرات) حيــث
بلغــت قيمــة املبالــغ التــي ســحبت منهــم نحــو ( )40,884,805شــواكل ملــا مجموعــه ( )2036مــن العــال املســتفيدين .باإلضافــة إىل
مســتحقات العــال التقاعديــة حيــث بلــغ عــدد املتقاعديــن منهــم ( )251مســتفيدا ً مــن محافظــات الضفــة الغربيــة ،و( )62عامـاً مــن
52
قطــاع غــزة.
اســتمرت ســلطات االحتــال يف تعمــد اســتيعاب العاملــة الفلســطينية غــر املنظمــة (عاملــة التهريــب) ودعمهــا عمليــة بيــع تصاريــح
العمــل يف الســوق الســوداء مــن خــال ســارسة تصاريــح العمــل ،وبالتــايل تشــغيل األيــدي العاملــة الفلســطينية الرخيصــة دون أي
حقــوق لهــم ،التــي تقــدر يف ســوق العمــل اإلرسائيليــة بأكــر مــن ( 35ألــف) عامــل يشــكلون مــا نســبته ( )%20مــن حجــم القــوى
العاملــة الفلســطينية ،ألن هنــاك تصاريــح عمــل تبــاع وتشــرى ،وقــام بعــض املشــغلني اإلرسائيليــن أنفســهم ببيــع التصاريــح للعــال
الفلســطينيني دون رقيــب أو حســيب عليهــم مــن الجانــب اإلرسائيــي ،يف الوقــت الــذي تـراوح فيــه ســعر الترصيــح بــن ()3000-2500
شــيكل شــهرياً .تتجــاوز خســائر االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني نتيجــة هــذه الظاهــرة (مليــار ومائتــي مليــون شــيكل) ســنوياً ،بحســب
53
تقدي ـرات منظمــة العمــل الدوليــة للعــام .2019
لعــب َمــن يســمي «املنســق» دورا ً ســلبياً ،حيــث قــام بــإدراج نظــام التشــغيل الجديــد عــى التطبيــق الخــاص بــه ،مــن خــال نــره عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،بهــدف التســجيل اإللكــروين لعــال البنــاء الفلســطينيني عــى التطبيــق ،وهــو مــا يعتــر خطــوة مخالفــة
لالتفاقيــات مــع الطــرف اإلرسائيــي.

 13-1قطاع الطاقة

ماطلــت ســلطات االحتــال يف رفــع القــدرات الكهربائيــة ،وهــو مــا أعــاق عمــل ســلطة الطاقــة ،ونتــج عنــه عــدم قدرتهــا عــى تلبيــة
الطلــب عــى الكهربــاء ،وانقطــاع التيــار الكهربــايئ عــن املواطنــن يف بعــض املناطــق ،نتيجــة املامطلــة اإلرسائيليــة يف رفــع القــدرة
الكهربائيــة ،واســتمرار ربــط العديــد مــن املناطــق بشــبكة الضغــط املنخفــض للجانــب اإلرسائيــي ،انعكــس ذلــك عــى محدوديــة القــدرة
الكهربائيــة وارتفــاع التعرفــة والفاقــد العــايل ،مــا تســبب بخســائر أكــر للجانــب الفلســطيني.

تســببت سياســات االحتــال اإلرسائيــي املتمثلــة بعــدم ســاحه للفلســطينيني بالعمــل يف املناطــق املحاذيــة لجــدار الضــم والتوســع
واملناطــق املصنفــة «ج» وآبــار امليــاه إال بالحصــول عــى موافقــات منــه ،يف إعاقــة عمــل ســلطة الطاقــة والحـ ّد مــن قدرتهــا عــى تنفيــذ
مشــاريعها .إىل جانــب مامطــات الجانــب اإلرسائيــي يف إصــدار املوافقــات لبنــاء شــبكات النقــل التــي متــر عــر املناطــق املصنفــة «ج»
خاصــة الخطــوط الرابطــة بــن محطــات التحويــل األربــع .أدت كثــر مــن االنقطاعــات اللحظيــة واملشــاكل التــي كان مصدرهــا الجانــب
اإلرسائيــي عــى بعــض الخطــوط املغذيــة للــركات والهيئــات املحليــة إىل تلــف األجهــزة ومضخــات امليــاه .إىل جانــب قطــع التيــار
الكهربــايئ وتخفيــض القــدرات تــم فــرض الغرامــات بشــكل جائــر وغــر مــرر ،وتســبب إرســال الفواتــر باللغــة العربيــة وعــدم االنتظــام
يف إرســالها يف مواعيدهــا املحــددة ،إىل خصمهــا مــن أمــوال املقاصــة باإلضافــة إىل فــرض الغرامــات عليهــا.
تقـوم سـلطات االحتلال بإعاقـة دخـول بعض املـواد الكهربائية بسـبب خضوعها للفحـوص األمنية ،حيـث صنفت عىل أنها ذات اسـتخدام
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

مـزدوج ( )Use Dualمما ترتـب عليـه إجـراءات طويلـة ومعقـدة وتركهـا عالقـة يف املوانـئ فترات طويلـة .باإلضافـة إىل قيامهـا بأعمال
التدمير املمنهـج ملشـاريع الطاقـة الشمسـية التـي تـم تركيبهـا لخدمـة سـكان العديـد مـن التجمعـات املعزولـة والبدويـة املهمشـة ،التي
تقـوم سـلطات االحتلال مبنـع إيصـال التيار الكهربـايئ لها ،والواقعـة يف املناطق املصنفة «ج» واملناطـق املهددة باملصادرة وترحيل سـكانها.
54
وبإعاقـة العديـد مـن مشـاريع الطاقـة املتجـددة ومنـع تنفيذها خاصة مشـاريع توليـد الكهربـاء من طاقـة الرياح.
أدت مواصلــة مامطلــة ســلطات االحتــال يف توفــر التســهيالت التطويريــة يف مجــال الكهربــاء وعــدم منــح الرتاخيــص الالزمــة إىل إعاقــة
العمــل ببعــض مشــاريع الســلطة ،ومثالهــا مــروع الطاقــة الشمســية يف بنــي نعيــم ،مــا أدى إىل عــدم اســتغالل املخصصــات املاليــة
الخاصــة بتنفيــذ البنيــة التحتيــة للمــروع الــذي تــر الحكومــة الصينيــة املانحــة للمــروع الــذي تبلــغ قيمتــه ( 50مليــون) دوالر ،عــى
55
أن يكــون هنــاك موقــف واضــح مــن الطــرف اإلرسائيــي الــذي ادعــى يف مــا بعــد أن األرض املخصصــة إلقامتــه تعــد محميــة طبيعيــة.

 14-1هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

صــادرت ســلطات االحتــال مســاحات واســعة مــن األرايض الفلســطينية بذريعــة اســتخدامها ألغـراض عســكرية ،إىل جانــب إقـرار القوانني
والترشيعــات بهــدف رشعنــة ال ُبــؤر االســتيطانية وتقديــم الدعــم والحاميــة للمســتوطنني ،كــا حــدث يف جبــل صبيــح مــن أرايض بلــدة
بيتــا ويف أرايض قريــة بيــت دجــن ،ومحاولــة إعــادة إقامــة بعــض البــؤر املخــاة مثــل بــؤرة حومــش املقامــة عــى أرايض قريــة برقــة ،األمــر
الــذي أدى إىل انتفــاض أهــايل القــرى عــى طــول الطريــق الواقــع بــن نابلــس وجنــن ،األمــر الــذي ووجــه باعتــداءات قــوات االحتــال
ومســتوطنيه عــى املواطنــن ،وإغــاق الطــرق والقــرى املحاذيــة.

أقــام املســتوطنون عـرات الوحــدات االســتيطانية الجديــدة يف جبــل صبيــح ،وصــل عددهــا خــال الثلــث األول مــن حزيـران (يونيــو) إىل
( )40وحــدة اســتعامرية بكامــل ال ُبنــى التحتيــة بدعــم وتســهيل مــن حكومــة االحتــال .نظـرا ً الشــتداد الهجمــة االســتيطانية يف املوقــع،
تنامــى حجــم املشــاركة الجامهرييــة يف التصــدي لهــا ،حيــث شــهد املوقــع العديــد مــن املسـرات الشــعبية واملواجهــات الداميــة.
متكنــت الهيئــة ولجــان املقاومــة الشــعبية واملواطنــون مــن إعاقــة تشــييد ( )9بــؤر اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة حــاول
املســتوطنون إقامتهــا ،وهــي :بــؤرة عــى أنقــاض معســكر تياســر ،بــؤرة عــى خلــة الداليــة /عيبــال ،بــؤرة عــى أرايض قريــة ديــر رشف،
بــؤرة عــى أرايض قريــة قــرة ،بــؤرة عــى أرايض قريــة الســاوية ،بــؤرة عــى قمــة جبــل ال ـراس /اللــن الرشقيــة ،جبــل العرمــة ،جبــل
صبيــح ،بــؤرة عــى أرايض قريــة كفــر قليــل ،بــؤرة عــى أرايض قريــة كفــر قــدوم ،وأخــرى يف خربــة شــحادة /ديــر اســتيا.
كان اآليت أبرز ما أعاق عمل طواقم الهيئة وقدرتها عىل تنفيذ خططها يف املناطق املترضرة:
•كثافــة مخططــات ســلطات االحتــال وأنشــطتها االســتيطانية التــي هدفــت إىل إبقــاء األغــوار والســفوح الرشقيــة للضفــة الغربيــة
فارغــة مــن الســكان ،متهيــدا ً لضمهــا وتحويلهــا إىل منطقــة عازلــة ،وهــو مــا كان ســبباً يف رفــض االعـراف بالتجمعــات الفلســطينية
هنــاك واعتــاد سياســة الهــدم والرتحيــل.
•تراجــع الكثافــة الســكانية يف األغــوار والســفوح الرشقيــة للضفــة الغربيــة ،نظـرا ً للبيئــة القرسيــة الطــاردة التــي خلقتهــا سياســات
االحتــال باالســتيالء عــى منابــع امليــاه واألرايض الزراعيــة وتكبيــل تلــك املناطــق بالكثــر مــن القوانــن العنرصيــة .وقســوة األوضــاع
التــي تعــاين منهــا معظــم القــرى والتجمعــات يف املنطقــة املصنفــة «ج» ،خاصــة التجمعــات البدويــة يف الســفوح الرشقيــة واألغــوار،
نتيجــة سياســات الهــدم والترشيــد القــري ومصــادرة األرايض وتــدين مســتوى الخدمــات األساســية االجتامعيــة واالقتصاديــة
واملعيشــية املقدمــة للمواطنــن الفلســطينيني فيهــا.
•تســارع سياســات االحتــال وإجراءاتــه عــى أرض الواقــع وخططــه للهــدم والرتحيــل القــري للتجمعــات الســكانية يف األغــوار
واملناطــق املصنفــة «ج».
 .54مراسلة واردة للهيئة من سلطة الطاقة .كانون الثاين (يناير) .2022
 .55مراسلة واردة للهيئة من سلطة الطاقة .كانون الثاين (يناير) .2022
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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 15-1االعتداء عىل الحريات واألماكن الدينية وعرقلة مامرسة الشعائر الدينية

شــهد العــام  2021اقتحــام نحــو ( )34ألــف مســتوطن املســجد االقــى أكــر مــن ( )245مــرة .وأبعــد االحتــال عــن املســجد األقــى أكــر
مــن ( )300شــخص ،وأغلــق أبوابــه أكــر مــن ( )9مـرات ،واســتباح مســاجده الداخليــة أكــر مــن مــرة 56.كــا قامــت ســلطات االحتــال
بإغــاق املســجد اإلبراهيمــي ( )11يوم ـاً بحجــج األعيــاد اليهوديــة ،ومنــع رفــع األذان فيــه ( )633وقت ـاً .فيــا دنــس االحتــال واقتحــم
وهــدم وأخطــر بالهــدم أو وقــف العمــل يف ( )10مســاجد يف الضفــة ،ودمــر عـرات املســاجد بقطــاع غــزة خــال العــدوان عــى القطــاع،
وانتهكــت ســلطات االحتــال حرمــة املقابــر ودنســتها أكــر مــن ( )18مــرة .ومارســت سياســة اإلبعــاد بحــق العديــد مــن الشــخصيات
57
الدينيــة املقدســية ومنهــا خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــري.

كثفــت ســلطات االحتــال أعــال التهويــد والتحريــض يف القــدس ،حيــث تســارعت األحــداث يف املســجد األقــى ،وعرضــت مــا تســمى
«جامعــات الهيــكل» مقرتحـاً عــى حكومــة االحتــال لعرضــه عــى األوقــاف اإلســامية يف القــدس لتفكيــك مســجد قبــة الصخــرة إلقامــة
«الهيــكل» املزعــوم ،وطالبــت جامعــات متطرفــة ببنــاء مدرســة تلموديــة يف الســاحة الرشقيــة للمســجد األقــى ،وقــام مســاحون
إرسائيليــون بإجـراء أعــال مســح يف باحاتــه .وتكــرر منــع لجــان إعــار املســجد األقــى مــن القيــام بأعاملهــا واالعتــداء عــى طواقمهــا،
وأقــدم حاخــام عــى نــر صــورة لقبــة الصخــرة املرشفــة مــع إعــان بالحاجــة ملهنــدس متخصــص يف هــدم املنشــآت واملبــاين.
واصــل االحتــال أعــال التهويــد ،والحفريــات يف ســاحة الـراق ،ويف ســور القــدس الغــريب ،والتعــدي عــى جــر املغاربــة األثــري .ورشعت
ســلطات االحتــال بإعــادة ترميــم كنيــس يهــودي يقــع غــريب املســجد عــى بعــد ( )250مـرًا بعــد عقــود عــى إقامتــه .وتجــددت الدعوات
إلدراج املســجد األقــى كموقــع إلزامــي عــى جــدول زيــارات املــدارس اإلرسائيليــة ،واملطالبــة بفتــح األقــى لليهــود خــال رمضــان،
وزيــادة عــدد أبــواب األقــى املخصصــة لالقتحامــات ،ومطالبــة «جامعــات الهيــكل» بتعديــل «قانــون األماكــن املقدســة اإلرسائيــي»
ليشــمل األقــى ،باعتبــاره «معلـاً دينيـاً يهوديـاً» ،إىل جانــب حائــط الـراق .واملطالبــة بزيــادة أوقــات االقتحامــات خــال فــرة مــا بعــد
الظهــر ،وإغــاق األقــى أمــام املســلمني يف األعيــاد اليهوديــة ،وإمكانيــة فتــح األقــى لالقتحامــات أيــام الســبت .كــا وجهــت مؤسســة
«تـراث جبــل الهيــكل» رســالة إىل وزيــر «األمــن الداخــي» مطالبــة إيــاه بالســاح لليهــود بإدخــال صناديــق وأكيــاس الطعــام والـراب
إىل األقــى ،والســاح لهــم بتناولهــا داخــل ســاحاته يف نهــار رمضــان.
اسـتهدفت قـوات االحتلال املصلين واملرابطين يف املسـجد األقىص خالل شـهر متـوز (يوليو) الذي شـهد اقتحـام املسـتوطنني األقىص يف يوم
عرفـة ،وأقدمـت على قطـع أسلاك مكربات الصـوت داخل املسـجد واقتحـام مئذنته ،وأغلقت أبـواب املصلى القبيل بالسالسـل الحديدية،
وحـارصت عشرات املصلين واملرابطين واملرابطـات داخلـه ،ومنعـت طواقم لجنة اإلعمار من القيـام بعملها مـرات ع ّدة وبصـور مختلفة.
مــن جهــة أخــرى ،تــم االعتــداء عــى املقابــر واملســاجد ،حيــث تــم نبــش القبــور يف املقــرة اليوســفية التــي حولــت لحدائــق عامــة،
ومقــرة الرحمــة ومقــرة الشــهداء .ويف الخليــل أبلــغ االحتــال بوقــف الرتميــم يف املقــرة اإلســامية رشق يطــا .ومل تســلم األماكــن الدينيــة
املســيحية ،مــن االعتــداء ،حيــث قــام املســتوطنون باالعتــداء عــى الكنيســة الرومانيــة.
ومـن أمثلـة االعتـداءات على املسـاجد ،هـدم وتجريـف مسـجد أم ق ُّصـة الواقـع يف مسـافر يطا وهو قيـد اإلنشـاء ،اقتحام قـوات االحتالل
املسـجد الكبير يف بلـدة عقربـا مبحافظـة نابلـس ،اعتقـال قـوات االحتلال الشـيخ سـمري بحيص ،مؤذن مسـجد يطـا الكبري .وقـف االحتالل
بنـاء مسـجد قيـد اإلنشـاء يف منطقـة «قرنـة الدعمـس» مبحافظـة بيـت لحـم ،اقتحـام عشرات املسـتوطنني مسـجد النبـي يونـس .إحـراق
قـوات االحتلال يف محافظـة جنين مقتنيـات مسـجد «موقع تـرس هللا» قرب بلـدة جبع ،واقتحـام املوقع ودهم املسـجد والشروع بإحراق
السـجاد واملقتنيـات ،بعـد إجبـار املصلين على الخـروج منه بالقـوة ،ومنعهم مـن ترميمه .هدم مسـجد دومـا مبحافظة نابلس .قيـام بلدية
االحتلال يف مدينـة القـدس باإلخطـار بهـدم قبّـة مسـجد الرحمـن يف قريـة بيـت صفافـا ،جنـوب رشقي القـدس ،الذي تـم ترميمـه مؤخرا ً.
ونصـب املسـتوطنني شـمعداناً ضخماً على مسـجد النبـي صموئيل .كام طـال العدوان عىل قطـاع غزة عرشات املسـاجد التـي طالها الرضر
58
الكبير ،كما تـم تدمير مبان وقفيـة ،ومبنـى كلية الدعـوة إضافة ملحـال وقفيـة ومقابر.
 .56دائرة العالقات العامة واإلعالم يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،التقرير السنوي لوزارة االوقاف والشؤون الدينية حول اعتداءات االحتالل عىل املسجدين األقىص واإلبراهيمي ،وسائر دور
العبادة خالل العام  ،2021وزارة األوقاف والشؤون الدينية.2022 ،
 .57املرجع السابق.
 .58املرجع السابق.
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 16-1قطاع املياه

عانــت معظــم املحافظــات الفلســطينية مــن عجــز مــايئ كبــر ،جــاء ذلــك نتيجــة مواصلــة ســلطات االحتــال ســيطرتها عــى أكــر مــن
( )%85مــن املصــادر املائيــة يف الضفــة الغربيــة ،ويتفاقــم هــذا العجــز ســنوياً ج ـراء الطلــب املتنامــي عــى امليــاه كنتيجــة طبيعيــة
للنمــو الســكاين ،وازديــاد االحتياجــات املائيــة للتنميــة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة .واســتمرت ســلطات االحتــال يف منعهــا وصــول
الفلســطينيني لنهــر األردن والبحــر امليــت واســتخدامه ،وتفردهــا يف االســتفادة مــن قيمتــه االقتصاديــة وثرواتــه الطبيعيــة ،إىل جانــب
تقييــد االحتــال اســتغالل أكــر مــن ( )165مليــون مــر مكعــب ســنوياً مــن ميــاه األمطــار التــي تذهــب هــدرا ً يف البحــر األبيــض املتوســط
59
ونهــر األردن ،ملنعهــا إقامــة ســدود وبــرك تجميــع ميــاه األمطــار يف الضفــة الغربيــة.

أعــاق االحتــال تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة خاصــة يف املناطــق املصنفــة «ج» ،التــي تزيــد عــى ( )%61مــن مجمــل األرايض
الفلســطينية ،واســتمر منــع الفلســطينيني مــن تطويــر اآلبــار الجوفيــة وتدمــر اآلبــار الزراعيــة والســيطرة عــى جــزء كبــر مــن العيــون
والينابيــع .اســتمر حفــر آبــار إرسائيليــة دون موافقــة لجنــة امليــاه املشــركة ،مثــل آبــار قدوميــم وعطــارة ،وفصايــل وغريهــا ،يف الوقــت
الــذي تتــم فيــه عرقلــة حفــر آبــار فلســطينية .وقيــام ســلطات االحتــال بخصــم نحــو ( )120-100مليــون شــيكل مــن أمــوال املقاصــة
ســنوياً ،بحجــة معالجــة امليــاه العابــرة للحــدود ،عــى الرغــم مــن أن كلفــة معالجــة امليــاه العادمــة ال تتجــاوز  45مليــون شــيكل وفقـاً
لحســابات الجانــب الفلســطيني .إضافــة إىل ارتفــاع الفاقــد يف امليــاه مــن خطــوط ميكــروت جـراء عــدم قــدرة الجانــب الفلســطيني عــى
إعــادة تأهيــل هــذه الخطــوط باعتبارهــا واقعــة يف املناطــق املصنفــة «ج» ،األمــر الــذي يتطلــب موافقــات إرسائيليــة معقــدة ويكلــف
خزينــة الدولــة مــا يزيــد عــى ( )30مليــون شــيكل ســنوياً ،باإلضافــة إىل فقــدان نحــو ( )10مليــون م 3مــن امليــاه ســنوياً يف الوقــت الــذي
يعــد فيــه الفلســطينيون يف أمــس الحاجــة إليهــا لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية مــن امليــاه 60.باإلضافــة إىل منــع إعــادة إصــاح خطــوط
امليــاه يف املناطــق املصنفــة «ج «حتــى عــام  2027وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى ضــان متتــع املواطــن الفلســطيني بحقــه يف امليــاه لتلبيــة
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احتياجاتــه.
ألحــق العــدوان اإلرسائيــي عــى القطــاع يف أيــار (مايــو)  2021أرضارا ً جســيمة بالبنيــة التحتيــة للميــاه والــرف الصحــي والنظافــة يف
غــزة ،حيــث اســتهدف العــدوان بشــكل ممنهــج مرافــق امليــاه والــرف الصحــي ،مــا تســبب يف تكبــد القطــاع املــايئ خســائر كبــرة،
جـراء االســتهداف املبــارش وتدمــر املرافــق املائيــة ،وغــر املبــارش بتعطيــل تلــك املرافــق وتعريــض حيــاة الطواقــم العاملــة فيهــا للخطــر يف
أحيــان كثــرة .هــذا باإلضافــة إىل مشــكلة عجــز إمــدادات الطاقــة التــي يعــاين منهــا القطــاع ،والعجــز عــن توفــر الطاقــة الالزمــة لتنفيــذ
املشــاريع والربامــج املائيــة وتشــغيلها ،وعــى رأســها التحليــة والــرف الصحــي.
توقفــت خــال العــدوان محطــة تحليــة ميــاه البحــر يف شــال غــزة عــن العمــل بســبب املخاطــر التــي تعــرض لهــا العــال وتلــف خــط
اإلمــداد الكهربــايئ ،مــا أثــر عــى إمكانيــة وصــول نحــو ( )250ألــف شــخص إىل ميــاه الــرب .وبســبب زيــادة انقطــاع الكهربــاء فــإن
مــا يقــرب مــن ( )160,000شــخص يف مدينــة غــزة كان لديهــم وصــول محــدود للميــاه املنقولــة باألنابيــب .وأثــر نقــص الكهربــاء عــى
مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة العامــة يف غــزة ،مبــا يف ذلــك آبــار امليــاه والخزانــات ومحطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي،
حيــث ألحــق العــدوان أرضارا ً بأنابيــب امليــاه يف مدينــة غــزة وتــل الهــوى واملنطــار .وتــم تقديــر تكلفــة األرضار والخســائر يف قطــاع امليــاه
والــرف الصحــي يف غــزة بنحــو ( )14.02مليــون دوالر .أكــد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ( )OCHAتــرر أو تدمــر  290مــن
مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة خــال العــدوان األخــر.
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التوصيات
شــكّلت اعتــداءات االحتــال وانتهاكاتــه قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وسياســاته املمنهجــة
ومامرســاته التعســفية أهــم التحديــات التــي أثــرت ســلباً عــى متتــع املواطــن الفلســطيني بحقوقــه األساســية ،كــا يعــد اســتمرار الحصــار
املشــدد عــى قطــاع غــزة مساسـاً مبجمــل حقــوق اإلنســان األساســية فيــه ،وعامـاً مســبباً لتدهــور حالــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية
لســكانه .إن االحتــال يعــد ســبباً رئيسـاً يف تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان ،وميثــل إنهــاؤه الــرط األســايس ملامرســة الفلســطينيني حقهــم
يف تقريــر املصــر بشــكل كامــل والتمتــع بحقــوق اإلنســان األساســية .وعليــه تــويص الهيئــة دولــة فلســطني باتخــاذ اإلجـراءات اآلتيــة:
•مواصلــة الحكومــة الفلســطينية ضغطهــا عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل إنهــاء االحتــال اإلرسائيــي طويل األمــد لألرض الفلســطينية
املحتلــة يف العــام  ،1967وتجســـيد الســيادة الفلســطينية علـــى األرض الفلســطينية ،وحاميــة حــق الشــعب الفلســطيني يف الحيــاة
وتقريــر مصــره.
•مخاطبــة الحكومــة الفلســطينية األمــم املتحــدة ومطالبتهــا بالتدخــل الجــاد لوقــف انتهــاكات االحتــال اليوميــة واملتصاعــدة بحــق
الفلســطينيني يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لحاميتهــم تحــت االحتــال.
•دعــوة الحكومــة الفلســطينية الــدول األطـراف الســامية املتعاقــدة عــى اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام  1949إىل التدخــل وضــان
اح ـرام دولــة االحتــال لالتفاقيــة ،والوقــوف أمــام التزاماتهــا القانونيــة ،لتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد طرف ـاً فيهــا عــى
األرض الفلســطينية املحتلــة ،مبــا فيهــا مدينــة القــدس الرشقيــة.
•دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل بــذل الجهــود واتخــاذ االج ـراءات والتدخــات الفوريــة والعاجلــة لوقــف سياســة هــدم املنــازل
وسياســة التهجــر القــري وعمليــات إخــاء الفلســطينيني ومنــع تهجريهــم مــن منازلهــم ،وضــان الحيــاة اآلمنــة للمقدســيني وعــدم
التمييــز ضدهــم احرتامـاً ملبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين.
•دعــوة الحكومــة الفلســطينية املجتمــع الــدويل واملنظــات الحقوقيــة واإلنســانية للتدخــل والوقــوف بشــكل جــاد أمــام مامرســات
االحتــال ،وإنهــاء الحصــار اإلرسائيــي غــر اإلنســاين املشــدد املفــروض عــى قطــاع غــزة بشــكل فــوري ،وفتــح معابــره كافــة أمــام
حركــة األفـراد والبضائــع ،ووصــول املســاعدات اإلنســانية واالحتياجــات الالزمــة إلعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املتــررة ،خاصــة امليــاه
والــرف الصحــي وإمــدادات الكهربــاء وتوفــر الدعــم املــايل لذلــك ،ومتكــن ســكانه مــن التمتــع بحقوقهــم اإلنســانية التــي ضمنتهــا
املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان كافــة.
•دعــوة الحكومــة الفلســطينية لجــان األمــم املتحــدة التعاقديــة لتفعيــل دورهــا يف الرقابــة عــى دولــة االحتــال وانتهاكاتهــا الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمواطــن الفلســطيني ،وفضــح تلــك االنتهــاكات والكشــف عــن دورهــا يف تقييــد قــدرة دولــة
فلســطني عــى ضــان الحقــوق األساســية ملواطنيهــا.
•مطالبــة املجتمــع الــدويل بالتحــرك العاجــل لتفعيــل آليــات املحاســبة واملســاءلة تجــاه مقــريف االنتهاكات بحــق املدنيني الفلســطينيني
ومالحقــة ومعاقبــة مرتكبيهــا واملتورطــن بإعطــاء األوامــر باقرتافهــا ،ووضــع حـ ّد لحالــة إفــات قــادة االحتــال وقواته مــن العقاب.
•دعــوة مجلــس حقــوق اإلنســان إىل تشــكيل لجــان لتقــي الحقائــق بشــأن مختلــف انتهــاكات ســلطات االحتــال حقــوق اإلنســان
الفلســطيني ،وتأثريهــا عــى قــدرة دولــة فلســطني عــى اإليفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة بنــا ًء عــى انضاممهــا التفاقيــات حقــوق اإلنســان.
•دعــوة مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي باالعتقــال التعســفي لزيــارة األرسى الفلســطينيني يف ســجون االحتــال ،واالطــاع عــى
أوضاعهــم الحياتيــة وسياســات االحتــال بحقهــم يف ظــل جائحــة كورونــا ،ودعــوة املجتمــع الــدويل ملســاندة األرسى والتدخــل مــن
أجــل الضغــط عــى دولــة االحتــال لإلفـراج عــن األرسى املــرىض وكبــار الســن والنســاء واألطفــال .وطلــب تدخــل املجتمــع الــدويل
بشــأن األرسى الفلســطينيني ،وطلــب تشــكيل لجنــة تقــي حقائــق دوليــة لالطــاع عــى أوضاعهــم املعيشــية وظــروف احتجازهــم.
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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القسم االول :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان

•مواصلــة الحكومــة الفلســطينية جهودهــا الدبلوماســية ،واســتهداف الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ،للضغــط عــى دولــة االحتــال
لوقــف نشــاطاتها االســتيطانية التوســعية كافــة يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،وتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الــدويل ()2334
والق ـرارات الدوليــة كافــة بشــأن االســتيطان.
•دعــوة حكومــة فلســطني املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إىل مبــارشة التحقيقــات الرســمية يف الجرائــم اإلرسائيليــة ،ومنهــا
الجرائــم ضــد اإلنســانية ،ومحاســبة إرسائيــل عــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا ومحاكمــة جميــع املتورطــن يف ارتكابهــا ومــن أمــروا
بارتكابهــا ،حيــث ال تخضــع جرائــم الحــرب ألي قانــون تقــادم.
•دعــوة املؤسســات الحقوقيــة إىل مواصلــة دعمهــا جهــود دولــة فلســطني يف مســاعيها الدوليــة ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب
اإلرسائيليــن ،وتكثيــف الجهــود الوطنيــة وجهــود املؤسســات الحقوقيــة وتوحيدهــا يف رصــد جرائــم االحتــال وتوثيقهــا لفضحهــا.
•رضورة قيــام الدوائــر املعنيــة بالتوثيــق يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات الفلســطينية ،بالعمــل بجديــة عــى رصــد مامرســات
االحتــال وانتهاكاتــه حقــوق اإلنســان وتوثيقهــا ،بهــدف فضحهــا ومســاءلة ســلطات االحتــال دولي ـاً عنهــا ،مــن خــال اســتخدام
اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،متهيــدا ً لتقدميهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إثــر قرارهــا بانطبــاق الواليــة القضائيــة للمحكمــة
عــى األرض الفلســطينية املحتلــة يف العــام  1967باعتبارهــا دولــة عضــوا ً يف نظــام رومــا األســايس للمحكمــة.
•دعــوة دولــة فلســطني إىل التوجــه إىل الــدول الراعيــة التفاقيــة أوســلو واتفاقيــة باريــس االقتصــادي ،وإعــداد ملــف بخروقــات دولــة
االحتــال لتلــك االتفاقيــات ومامرســة ضغوطاتهــا عــى دولــة االحتــال وإعــادة النظــر فيهــا.
•تكاتــف الجهــود كافــة ووقــوف املؤسســات اإلنســانية والحقوقيــة الدوليــة عنــد واجباتهــا تجــاه حاميــة مختلــف املؤسســات العاملــة
عــى إحقــاق الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف فلســطني ،يف ظــل مواصلــة االحتــال اســتهدافه لهــا.
•دعــوة الحكومــة الفلســطينية إىل بــذل الجهــود لتمكــن الفلســطينيني مــن الوصــول إىل امليــاه والســيطرة عــى املــوارد الطبيعيــة
لضــان التمتــع مبســتوى معيــي الئــق ،وتحقيــق التنميــة والتمتــع بحقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة.
•دعــوة املؤسســات الفلســطينية الرســمية إىل مخاطبــة لجــان االتفاقيــات يف األمــم املتحــدة يف ســبيل توضيــح املعيقــات والتحديــات
التــي يشــكلها االحتــال ومامرســاته عــى قــدرة دولــة فلســطني عــى أداء املهــام املنوطــة بهــا ،وتنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة مبوجــب
توقيعهــا عــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.
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 1المتغير في الحقوق المدنية والسياسية
 1-1الحق يف الحياة

يع ـ ّد الحــق يف الحيــاة واحــدا ً مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي كفلتهــا الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وتضمنتهــا الترشيعــات
الوطنيــة .ســيتم يف هــذا البنــد اســتعراض حالــة الحــق يف الحيــاة عــى ضــوء اســتخدام مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعالــج املتغـرات
الســنوية يف اإلطــار القانــوين الــدويل والوطنــي ،والتدابــر واإلجـراءات املتخــذة لحاميتــه ،وإجـراءات املســاءلة واملحاســبة املتخــذة يف هــذا
الصــدد.

 1-1-1انتهاكات الحق يف الحياة
 1-1-1-1الوفيات غري الطبيعية بحسب توثيقات الهيئة
وفق ـاً للمعلومــات األوليــة التــي وثقتهــا الهيئــة ،ومــن خــال التحقيقــات األوليــة لجهــاز الرشطــة التــي أعقبــت حــاالت الوفــاة غــر
الطبيعيــة ،وأكــدت بعضهــا النيابــة العامــة ،رصــدت الهيئــة ( )151حالــة وفــاة يف ظــروف غــر طبيعيــة )36( ،حالــة منهــا خاصــة بإنــاث،
و( )35حالــة وفــاة ألطفــال ،مقارنــة بـــ ( )227حالــة وفــاة يف ظــروف غــر طبيعيــة وقعــت يف العــام  ،2020كان منهــا ( )52حالــة إلنــاث،
و( )54حالــة ألطفــال.
يالحــظ أن هنــاك انخفاضـاً كبـرا ً يف عــدد وفيــات العــام  2021غــر الطبيعيــة مقارنــة بالعــام  2020مــن حيــث العــدد اإلجــايل ومــن
حيــث عــدد النســاء كذلــك ،وقــد توزعــت حــاالت الوفــاة التــي ســجلتها الهيئــة عــى الخلفيــات املعتمــدة لديهــا عــى النحــو اآليت:
•القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى «رشف العائلــة» :مل تســجل الهيئــة أي حــاالت وفــاة عــى خلفيــة «رشف العائلــة» ،مــع تســجيلها
عــددا ً مــن وفيــات اإلنــاث الغامضــة ( 8حــاالت) ،وإن انخفضــت هــذه الحــاالت عــن العــدد املســجل يف العــام  ،2020ووفيــات
انتحــار ( 2حالــة) ،وكذلــك حالــة وفــاة واحــدة ظلــت خلفيتهــا مجهولــة للهيئــة وإن كانــت معلومــة للنيابــة العامــة ،والوفيــات
التــي وقعــت أثنــاء الشــجارات العائليــة ( 4حــاالت) .إضافــة إىل أن الظــروف األوليــة التــي ســجلتها الهيئــة ،تثــر الشــكوك ،وتــؤدي
إىل طــرح العديــد مــن التســاؤالت وراء بعــض هــذه الوفيــات إىل الحــن الــذي تكشــف فيــه النيابــة العامــة عــن خلفيتهــا وعــن
املســؤولني عنهــا ،ومحاســبتهم.
•الوفيــات عــى خلفيــة شــجارات عائليــة :وثقــت الهيئــة ( )32حالــة وفــاة عــى هــذه الخلفيــة ،مقارنــة بـــ( )35حالــة ســجلتها يف
العــام  .2020وهــذا العــدد املســجل ،وإن انخفــض عــن العــدد املســجل يف العــام املــايض فــإن نســبته مــن إجــايل الوفيــات غــر
الطبيعيــة ارتفعــت مــن ( )%15يف العــام  2020إىل ( )%21مــن الوفيــات غــر الطبيعيــة هــذا العــام .وهــذا يشــر إىل اســتمرار
عمليــات القتــل داخــل نطــاق األرسة مبفهومهــا الواســع ،ويفــرض عــى الجهــات املختصــة ،مامرســة دور أكــر فاعليــة للحــد مــن
وقــوع مثــل هــذا النــوع مــن الوفيــات ،وضبــط األمــن العــام يف املجتمــع.
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وقــد توزعــت هــذه الحــاالت هــذا العــام عــى ( )25حالــة يف الضفــة الغربيــة ،و( )7حــاالت يف قطــاع غــزة 4 ،حــاالت إلنــاث وحالتــن
ألطفــال .مقارنــة بـــ ( )24حالــة يف الضفــة الغربيــة العــام  2020و( )11حالــة يف قطــاع غــزة )5( ،حــاالت إلنــاث وحالتــن ألطفــال.
•وفيــات عــى خلفيــة إســاءة اســتعامل الســاح :ســجلت الهيئــة ( )2حالــة وفــاة ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام الســاح مــن املواطنــن،
ووقعــت هاتــان الحالتــان يف قطــاع غــزة .محافظــة عــى العــدد الــذي ســجلته الهيئــة يف العــام .2020
مــن جانــب آخــر ،ارتفــع عــدد الوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتعامل الســاح مــن املكلفــن إنفــاذ القانــون هــذا العــام إىل ( )3حــاالت
مقارنــة بعــدم تســجيلها أي حالــة بالخصــوص يف العــام املــايض  .2020علــا أن حــاالت هــذا العــام كانــت لذكــور بالغــن ،وكانــت اثنتــان
منهــا يف قطــاع غــزة ،وأخــرى يف الضفــة الغربيــة.
•وفيــات يف ظــروف غامضــة :للعــام الثــاين عــى التــوايل تنخفــض عــدد حــاالت الوفيــات الغامضــة ،ونســبتها مــن إجــايل الوفيــات غــر
الطبيعيــة التــي ســجلتها الهيئــة .وهــذا مــؤرش إيجــايب عــى ارتفــاع مســتوى إنجــاز القضايــا التحقيقيــة .فقــد وصــل عــدد الوفيــات
الغامضــة هــذا العــام إىل ( )23حالــة مقارنــة بـــ ( )36حالــة يف العــام  .2020وتوزعــت عــى ( )5حــاالت فقــط يف الضفــة الغربيــة
و( )18حالــة يف قطــاع غــزة ،مقارنــة بـــ ( )20حالــة يف الضفــة الغربيــة و( )16حالــة يف قطــاع غــزة يف العــام .2020
توزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــى ( )8حــاالت إلنــاث و( )15حالــة لذكــور ،مقارنــة بـــ ( )12حالــة إلنــاث و 24حالــة لذكــور
يف العــام  .2020أمــا مــن حيــث الســن ،فقــد بلــغ عــدد املتوفــن األطفــال يف ظــروف غامضــة هــذا العــام ( )8أطفــال ،مقارنــة بوفــاة ()4
أطفــال يف العــام .2020
عــى الرغــم مــن أن الهيئــة ســبق أن طلبــت مــن النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تزويدهــا بظــروف وفــاة األشــخاص
الذيــن وثقتهــم هــذا العــام ،فــإن بعــض هــذه الحــاالت مل توثقهــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة بحســب مــا أفــادت ،62وبالتــايل مل
يجــر فيهــا التحقيــق ،فض ـاً عــن أنهــا مل تتلــق أي ردود مــن نيابــة قطــاع غــزة.
•وفيــات عــى خلفيــة عــدم اتبــاع إجـراءات الســامة العامــة :انخفــض عــدد الوفيــات املســجلة عــى خلفيــة عــدم اتبــاع إجـراءات
الســامة العامــة ونســبتها بشــكل كبــر مقارنــة باألعــداد املســجلة يف العــام  .2020فقــد انخفــض العــدد يف العــام  2021إىل ()42
حالــة ،بنســبة ( )%28مقارنــة بـــ ( )92حالــة يف العــام  2020وبنســبة زادت عــى الـــ ( )%40مــن إجــايل الوفيــات غــر الطبيعيــة
التــي ســجلتها الهيئــة .وقــد توزعــت الحــاالت املســجلة هــذا العــام بحســب املنطقــة الجغرافيــة عــى ( )32حالــة يف الضفــة الغربيــة
و( )10حــاالت فقــط يف قطــاع غــزة ،مقارنــة بـــ( )42حالــة يف الضفــة الغربيــة و( )50حالــة يف قطــاع غــزة يف العــام  .2020وتوزعــت
هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــى ( )7حــاالت إلنــاث و( )35حالــة لذكــور ،مقارنــة بـــ( )18حالــة إلنــاث و( )74لذكــور يف العام
 .2020ومــن حيــث الســن ،توزعــت هــذه الوفيــات عــى ( )25بالغـاً و( )17طفـاً ،مقارنــة بـــ( )57بالغـاً و( )35طفـاً يف العــام .2019
أمــا مــن حيــث التصنيفــات الفرعيــة لوفيــات الســامة العامــة ،فيالحــظ أن الوفيــات الواقعــة يف أماكــن العمــل شــكلت ( )16حالــة وفــاة
مقارنــة بـــ ( )4حــاالت يف العــام  ،2020و( )7حــاالت ناجمــة عــن صعقــة كهربائيــة مقارنــة بـــ ( )8حــاالت يف العــام  ،2020و( )4حــاالت
ناجمــة عــن الغــرق يف مســابح وآبــار وحفــر امتصاصيــة مقارنــة بـــ ( )20حالــة يف العــام  ،2020و( )4حــاالت ســقوط مــن علــو مقارنــة
بـــ( )22حالــة يف العــام  ،2020و( )3حــاالت ناتجــة عــن احـراق مقابــل ( )37حالــة يف العــام  .2020إضافــة إىل ( )8حــاالت عــى خلفيــات
متفرقــة أخــرى.
احتلــت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتّبــاع إج ـراءات الســامة العامــة التــي وثقتهــا الهيئــة يف العــام 2021العــدد األكــر مــن إجــايل
الوفيــات غــر الطبيعيــة ،أســوة مبــا احتلتــه هــذه الوفيــات مــن العــدد اإلجــايل للوفيــات غــر الطبيعيــة يف العــام  .2020وشــكلت نســبة
األطفــال مــن هــذه الفئــة ( )%40مقارنــة بـــ ( )%38يف العــام .2020
تكشــف ال ِنســب عــن أن إجــراءات الســامة العامــة وتدابريهــا املتخــذة مــن الجهــات الرســمية ،كــوزارة العمــل والهيئــات املحليــة
 .62أفادت النيابة العامة بانه «مل يتم توثيق بعض هذه الحاالت لألسباب التالية :حاالت الوفاة لحملة الهوية املقدسية ،او حاالت وفاة داخل األرايض املحتلة  ،48فضال عن ان بعض حاالت
الوفاة حدثت مع نهاية العام ومل يوجد قيد تحقيقي لها هذا العام لدى النيابة العامة».
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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املختلفــة وجهــاز الدفــاع املــدين وســلطة الطاقــة املكلفــة الرقابــة عــى األماكــن التــي وقعــت فيهــا هــذه الوفيــات ال تـزال دون املســتوى
املطلــوب ،ومل تــؤد إىل خفــض عــدد الوفيــات املدرجــة تحــت هــذا التصنيــف.
هــذا األمــر الــذي يفــرض عــى هــذه الجهــات ،القيــام بــدور رقــايب فعــال عــى املواقــع التــي تقــع فيهــا هــذه الوفيــات ،الســيام الوفيــات
التــي تقــع يف أماكــن العمــل ويف بــرك الســباحة واآلبــار والحفــر االمتصاصيــة املنتــرة ،والوفيــات الناتجــة عــن صعقــات كهربائيــة أو
حرائــق.
•الوفيــات الناتجــة عــن شــبهة اإلهــال الطبــي :وصــل عــدد وفيــات اإلهــال الطبــي التــي ســجلتها الهيئــة اىل( )11حالــة وفــاة
مقارنــة بـــ  16حالــة وفــاة يف العــام  .2020وتوزعــت هــذه الحــاالت مــن حيــث الجنــس عــى ( )8إنــاث و( )3ذكــور ،مقارنــة بـــ ()7
إنــاث و( )9ذكــور يف العــام  ،2020ومــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة ُســجلت ( )9منهــا يف الضفــة الغربيــة و( )2يف قطــاع غــزة ،مقارنــة
بـــ ( )12يف الضفــة الغربيــة و( )4يف قطــاع غــزة يف العــام .2020
•وفيــات أماكــن االحتجــاز :انخفضــت الوفيــات يف أماكــن االحتجــاز بشــكل كبــر حيــث وصلــت إىل ( )4حــاالت فقــط ،جميعهــا
لذكــور بالغــن ،حالــة واحــدة يف قطــاع غــزة و( )3حــاالت يف الضفــة الغربيــة .مقارنــة بـــ ( )9حــاالت يف العــام  )5( ،2020منهــا يف
الضفــة الغربيــة و( )4يف قطــاع غــزة )8( ،منهــا لذكــور بالغــن ،وواحــدة ألنثــى طفلــة يف دار رعايــة الفتيــات يف محافظــة بيــت لحــم.
•الوفيــات الناتجــة عــن االنتحــار :ســجلت الهيئــة ( )16حالــة انتحــار مقارنــة بـــ ( )26حالــة يف العــام  .2020وعــى الرغــم مــن هــذا
االنخفــاض الواضــح فــإن هــذا العــدد يبقــى مرتفعـاً وبحاجــة إىل الدراســة مــن الجوانــب املختلفــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وخالفهــا.
توزعــت الوفيــات عــى هــذه الخلفيــة مــن حيــث املنطقــة عــى ( )7وفيــات يف الضفــة الغربيــة و( )9يف قطــاع غــزة ،حالتــان فقــط إلنــاث
وحالــة واحــدة ألطفــال .مقارنــة بـــ ( )3حــاالت يف الضفــة الغربيــة و( )23حالــة يف قطــاع غــزة ،حالــة واحــدة لطفــل وحالتــان إلنــاث يف
العــام .2020
•وفيــات عــى خلفيــات أخــرى :وثقــت الهيئــة حالتَــي وفــاة أيضـاً نجمتــا عــن انفجــار أجســام مشــبوهة ،وقعتــا يف الضفــة الغربيــة
لذكريــن بالغــن .مقارنــة بـــحالتني أيضـاً يف العــام املــايض  2020لذكريــن ،أحدهــا طفــل .كــا ارتفــع عــدد الحــاالت التــي ال تـزال
قيــد التحقيــق لــدى النيابــة العامــة يف هــذا العــام وللعــام الثــاين عــى التــوايل إىل ( )13حالــة )7( ،منهــا لذكــور و( )6إلنــاث)4( ،
منهــا ألطفــال وجميعهــا يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ ( )9حــاالت )7( ،منهــا لذكــور و( )2إلنــاث ،و( )2ألطفــال يف العــام .2020
وأخ ـرا ً ســجلت الهيئــة ثــاث وفيــات غــر معروفــة خلفيتهــا للهيئــة( 63.جــدول رقــم ( )1يف امللحــق)

 2-1-1-1عقوبة اإلعدام
•األحكام القانونية التي تقيض باإلعدام
مل تقــم دولــة فلســطني بــأي تعديــات عــى القوانــن النافــذة التــي تفــرض عقوبــة اإلعــدام عــى بعــض األفعــال الجرميــة ،وال تـزال نافــذة
64
املفعــول .وال تـزال هنــاك ( )74جرميــة يعاقــب مرتكبهــا باإلعــدام بحســب منظومــة القوانــن الوطنيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

•طبيعة أحكام اإلعدام الصادرة
صــدر ( )12حكـاً باإلعــدام مقارنــة بـــ ( )15حكـاً يف العــام  ،2020جميعهــا أيضـاً صــدرت عــن القضــاء يف قطــاع غــزة لذكــور بالغــن ،يف
انخفــاض عــن عــدد األحــكام املســجلة يف العــام  .2020وبلــغ العــدد اإلجــايل لألشــخاص املحكومــن باإلعــدام ( )239شــخصاً منــذ العــام
 1995حتــى نهايــة العــام  ،2021نفــذت األحــكام الصــادرة بحــق ( )41شــخصاً منهــم.
 .63هذا التصنيف مستحدث هذا العام ويقصد به الوفيات التي أجرت النيابة العامة تحقيقاتها بشأنها وأحالت املتهمني بها إىل املحكمة ،غري أنه مل تُظهر للهيئة أي خلفية حول هذه الحالة أو
املادة القانونية التي وجهت للمتهم املتسبب بها.
فعال
فعال ج ّرم عليها القانون النافذ يف قطاع غزة بعقوبة اإلعدام (قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  ،)1936يف حني ارتفعت يف النظام القانوين النافذ يف الضفة الغربية اىل ً 17
 .64هناك (ً )15
(قانون العقوبات األردين لسنة  ،)1960و( )42فعالً بحسب القانون املطبق عىل قوى األمن الفلسطيني (قانون العقوبات العسكري لسنة .)1979
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

50

القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

مــن حيــث املحكمــة مصــدرة الحكــم ،فقــد توزعــت هــذه األحــكام عــى ( )%50مصدرهــا محكمــة مدنيــة ،و( )%50مصدرهــا محكمــة
عســكرية ،مقارنــة بـــ ( )%73مصدرهــا محكمــة مدنيــة ،و( )%27مصدرهــا محكمــة عســكرية يف العــام  .2020كــا توزعــت التهــم
املوجهــة للمحكومــن باإلعــدام عــى ( )%66.7بتهمــة القتــل مقارنــة بـــ ( )%73يف العــام  ،2020و( )%25بتهمــة التخابــر مــع العــدو
مقارنــة بـــ ( )%27مــن الجرائــم املحكــوم عليهــا باإلعــدام يف العــام .2020
يف املجمــل ،يالحــظ أن هنــاك انخفاض ـاً يف عــدد املحكومــن باإلعــدام مقارنــة بالعــام املــايض ،ومل يكــن هنــاك تنفيــذ ألي حكــم إعــدام
هــذا العــام.

 2-1-1إجراءات املساءلة واملحاسبة بشأن الحق يف الحياة
 2-1-1-1شكاوى الهيئة
بلــغ إجــايل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة بشــأن الحــق يف الحيــاة ( )33شــكوى ،مقارنــة بـــ( )32شــكوى يف العــام  .2020و( )9شــكاوى
حــول وفيــات وقعــت يف أعقــاب معالجــة طبيــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ ( )17شــكوى يف العــام  ،2020ووصــل الهيئــة ( )6ردود
بشــأن نتائــج لجنــة التحقيــق امل ُش ـكّلة مــن وزارة الصحــة بالخصــوص .و( )17شــكوى ذات عالقــة بأحــكام قضائيــة باإلعــدام ،يطلــب
ُمق ّدموهــا مراســلة الجهــة الرســمية لتخفيــف الحكــم أو عــدم تنفيــذه ،مقارنــة بـــ ( )9شــكاوى يف هــذا الخصــوص يف العــام  .2020و()3
شــكاوى حــول وفيــات يف مراكــز احتجــاز (أمنيــة أو طبيــة نفســية) ،وهــذا هــو ذات العــدد لشــكاوى العــام  2020يف ذات الخصــوص.
و( )4شــكاوى حــول وفيــات ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام الســاح أو القــوة مــن املكلفــن إنفــاذ القانــون.
توزعــت الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــى ( )4شــكاوى خاصــة بإنــاث مقارنــة بـــ ( )9شــكاوى خاصــة بإنــاث يف العــام  .2020ومــن
حيــث الســن كانــت جميــع الشــكاوى مــن بالغــن .ومــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة توزعــت عــى ( )9شــكاوى يف الضفــة الغربيــة مقارنــة
بـــ ( )17شــكوى يف العــام  ،2020و( )24شــكوى يف قطــاع غــزة مقارنــة بـــ ( )15شــكوى يف العــام .2020

 3-1-1اإلجراءات الرسمية لحامية الحق يف الحياة
باإلضافــة إىل اســتمرار رئيــس دولــة فلســطني يف سياســته املتمثلــة يف عــدم املصادقــة عــى أحــكام اإلعــدام التــي تصدرهــا املحاكــم يف
قطــاع غــزة ،وعــدم تنفيــذ أي حكــم باإلعــدام خــال العــام ،2021تلخصــت اإلجـراءات الرســمية لحاميــة الحــق يف الحيــاة واملالحظــات
حولهــا يف مــا يــأيت:

•بحسب القضاء املدين
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يف إطــار حاميــة القضــاء املــدين لحــق اإلنســان يف الحيــاة ،أفــاد مجلــس القضــاء األعــى بــأن املحاكــم يف املحافظــات الشــالية قيــدت
( )464قضيــة قتــل أو قضايــا مرتبطــة بجرميــة قتــل كاالشـراك أو التدخــل أو التحريــض ،وفصلــت يف ( )393قضيــة قتــل وقضايــا مرتبطــة
بجرميــة القتــل كاالشـراك أو التدخــل أو التحريــض ،و( )37قضيــة مفصولــة مــن القضايــا املســجلة هــذا العــام.

•بحسب النيابة العامة
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.أوفق ـاً ملــا أفــادت بــه النيابــة العامــة ،ويف إطــار حاميتهــا حــق اإلنســان يف الحيــاة ،ســجلت ( )26قضيــة «قتــل عمــد» ( )16منهــا
أحيلــت للمحكمــة املختصـــــة ،وواحــدة حفظــت ،وواحــدة محالــة للنائــب العــام ،و 7قضايــا قيـــد التحقيــق .وســجلت كذلــك ()11
قضيــة «قتــل قصــد» )6( ،منهــا أحيلــت للمحكمــة ،وقضيــة حفظــت ،و 4قيــد التحقيــق .وســجلت ( )75قضيــة تســبب بالوفــاة عــن
غــر قصــد )61( ،قضيــة منهــا حولــت للمحكمــة ،و( )8قضايــا حفظــت ،و( )6قضايــا قيــد التحقيــق.
 .65مقابلة شخصية ،أ .أحمد ولد عيل -األمني العام ملجلس القضاء األعىل ،بتاريخ .2022/2/7
 .66مقابلة شخصية ،أ .عزام طوافشة وكيل النيابة العامة ،بتاريخ .2022/3/2
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.بيف إطــار التحقيــق يف حــاالت الوفــاة التــي وثقتهــا الهيئــة ،فقــد جــاء يف رد النيابــة العامــة يف املحافظــات الشــالية عــن ظــروف وفــاة
( )90حالــة وفــاة غــر طبيعيــة (بواقــع  2.9مواطــن لــكل  100ألــف) مــا يــي:
 )33(−حالــة ال يوجــد قيــد بشــأنها لــدى النيابــة ،أي بنســبة ( )%36.7مــن إجــايل عــدد الحــاالت التــي وثقتهــا الهيئــة .كانــت
( )8حــاالت منهــا ملواطنــن يحملــون هويــة مقدســية زرقــاء ،وكانــت واقعــة الوفــاة يف مناطــق تابعــة لســيطرة االحتــال ،يف
67
حــن أن بقيــة الحــاالت واقعــة يف مناطــق تابعــة لســيطرة النيابــة الفلســطينية ،ومــع ذلــك مل تظهــر يف قيــود النيابــة.
 )16(−حالــة ظلــت قيــد التحقيــق لــدى النيابــة ،أي بنســبة قاربــت ( )%18مــن إجــايل الحــاالت التــي وثقتهــا الهيئــة .علـاً أن
القضايــا التــي هــي قيــد ســجالت النيابــة التــي زودت بهــا الهيئــة عــن قضايــا القتــل العمــد والقصــد والتســبب بالوفــاة عــن
غــر قصــد .وهــذا يعنــي أن مــا يزيــد عــى ( ) % 54مــن إجــايل الحــاالت التــي وثقتهــا الهيئــة مل تكشــف النيابــة العامــة يف
املحافظــات الشــالية عــن ظروفهــا خــال العــام .2021
أمــا يف الحــاالت التــي وثقتهــا الهيئــة يف املحافظــات الجنوبيــة والبالغــة ( )51حالــة (بواقــع  2.4مواطــن لــكل  100ألــف) فلــم تحصــل
الهيئــة عــى أي معلومــات رســمية بشــأنها مــن النيابــة العامــة هنــاك عــى الرغــم مــن املتابعــات الحثيثــة بهــذا الخصــوص.
يف املجمــل يالحــظ االختــاف الواضــح بــن مــا وثقتــه الهيئــة مــن وفيــات يف املحافظــات الشــالية وبــن مــا ظهــر يف قيــود النيابــة العامــة،
ســواء كجرائــم قتــل عمديــة أو جرائــم قتــل قصــد أو التســبب يف الوفــاة عــن غــر قصــد ،وهــذا االختــاف ســوف يزيــد أكــر إذا مــا علمنــا
أن ( )33حالــة أخــرى مــن تلــك التــي وثقتهــا الهيئــة غــر موجــودة أصـاً يف قيــود النيابــة العامــة ألســباب مختلفــة.

•بحسب وزارة الداخلية
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ســجلت وزارة الداخليــة وفــاة ( )11542شــخصاً وفــا ًة طبيعيــة ،مقارنــة بـــ ( )9342شــخصاً يف العــام  .2020مــا يلفــت االنتبــاه يف وفيــات
العــام  2021أن العــدد الــذي ســجلته وزارة الداخليــة أقــل بكثــر مــن العــدد املســجل يف وزارة الصحــة والبالــغ ( )12974شــخصاً 69،حيــث
يبلــغ الفــرق بــن الرقمــن ( )3632شــخصاً .هــذا األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثـرا ً ســلباً عــى السياســات والتدابــر املتخــذة بشــأن الحقــوق
بعامــة ،ويوجــب عــى الجهــات الرســمية العمــل بجــد عــى إصــاح هــذا الخلــل .ت ُرجــع الهيئــة الســبب يف تفــاوت التوثيــق بــن وزارة
الصحــة ووزارة الداخليــة ،إىل أن الوفيــات تحتــاج إىل ترصيــح بالدفــن مــن وزارة الصحــة ،األمــر الــذي يوجــب التنســيق بــن وزاريت الصحــة
ووزارة الداخليــة ،وربــط شــبكة املعلومــات اإللكرتونيــة بــن الوزارتــن.
ووفــق مــا ورد يف ســجالت وزارة الداخليــة ،مل تتلــق األجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا أي شــكاوى خاصــة بانتهــاك الحــق يف الحيــاة ،يف حــن أن
القضــاء والنيابــة العســكريني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مل يســتجيبا لطلــب الهيئــة ببيــان عــدد األشــخاص الذيــن متــت محاســبتهم
هــذا العــام عــن جرائــم قتــل ،عل ـاً أن رد وزارة الداخليــة يشــر إىل أن هنــاك ( )14شــخصاً مــن املكلفــن إنفــاذ القانــون موقوفــون
ويحاكمــون أمــام املحكمــة العســكرية عــى خلفيــة مقتــل الناشــط املرشــح لالنتخابــات الترشيعيــة نـزار بنــات.

التوصيات
•إىل أن يتــم إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن النظــام القانــوين الفلســطيني ،فــإن الهيئــة تثمــن اســتمرار رئيــس دولــة فلســطني باالمتنــاع
عــن املصادقــة عــى أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن املحاكــم الفلســطينية ،وتدعــو إىل اســتمرار ذلــك ،وأن يســتخدم الرئيــس صالحياته
الدســتورية يف العفــو الخــاص مــن أجــل النــزول بعقوبــة اإلعــدام التــي تقــي بهــا املحاكــم الفلســطينية إىل عقوبــة الســجن املؤبــد.
 .67بعض هذه الحاالت سجلت عىل أنها حدثت يف مدينة الخليل لكن دون معرفة املنطقة التي وقعت فيها وبالتايل الجهة التي تتبعها إذا ما كانت النيابة الفلسطينية أو نيابة االحتالل
اإلرسائييل.
 .68رد وزارة الداخلية للهيئة رقم ( )2105بتاريخ .2022-2-20
 .69فلسطني-وزارة الصحة ،التقرير الصحي السنوي  ،2020أيار (مايو) .2021
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•رضورة العمــل عــى تحســن مســتوى التنســيق بــن الجهــات الرســمية العاملــة عــى توثيــق الوفيــات ،ويف الوقــت نفســه تحســن
مســتوى التوثيــق اإللكــروين املنســق بــن هــذه الجهــات الرســمية املختلفــة ،خاصــة وزاريت الصحــة والداخليــة.
•رضورة تحقيــق النيابــة العامــة يف حــاالت القتــل كافــة التــي تقــع يف ظــروف غــر طبيعيــة ،والكشــف عــن مرتكبيهــا وتقدميهــم
للعدالــة ،خاصــة الحــاالت الغامضــة منهــا ،والحــاالت التــي ال يوجــد لهــا قيــود يف ســجالت جهــات التحقيــق املختصــة ،الســيام يف
محافظــات الضفــة الغربيــة كافــة بحســب التقســيامت املشــار إليهــا يف االتفاقيــات الدوليــة.
•رضورة مراجعــة أحــكام اإلعــدام كافــة الصــادرة يف قطــاع غــزة التــي مل يتــم تنفيذهــا ،ومراجعــة املنظومــة القانونيــة املتعلقــة
بعقوبــة اإلعــدام وفقـاً لإلجـراءات القانونيــة واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة ،مبــا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت
إليهــا دولــة فلســطني ،الســيام الربوتوكــول الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية املتعلــق بإلغــاء عقوبــة
االعــدام.
•رضورة إجـراء النيابــة العســكرية تحقيقــات جديــة يف االدعــاءات املاســة بالحــق يف الحيــاة التــي تقــع مــن األفـراد املكلفــن إنفــاذ
القانــون أو يف أماكــن االحتجــاز أو بشــأن الوفيــات الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام الســاح مــن هــذه الفئــة.
•رضورة مامرســة املجالــس البلديــة املختلفــة دورا ً رقابيـاً فاعـاً عــى األماكــن العامــة والخاصــة ،والتأكــد من توفــر احتياطات الســامة
العامــة يف الحــدود الجغرافيــة التــي تتبعهــا ،وتفعيــل دور هــذه املجالــس يف مالحظــة األماكــن الخطــرة يف حدودهــا الجغرافية.
•رضورة قيــام ســلطة الطاقــة بإجـراءات رقابيــة وتفتيشــية وتوعويــة كافيــة مــن أجــل الحــد مــن حــاالت الوفــاة التــي تقــع نتيجــة
صعقــة كهربائيــة.
•رضورة قيــام وزارة العمــل بجهــود رقابيــة وتفتيشــية واســعة عــى أماكــن العمــل بهــدف التأكــد مــن توفــر وســائل الحاميــة العامــة
يف أماكــن العمــل ،وبالتــايل الحــد مــن الوفيــات فيهــا.
•رضورة قيــام وزارة الصحــة مببــارشة دور تحقيقــي جــاد يف الحــاالت التــي تحــدث فيهــا وفيــات يف أعقــاب خضــوع املتــوىف للعــاج
أو لعمليــة جراحيــة ،ووضــع التدابــر الوقائيــة والعالجيــة الجــادة ملثــل هــذه الحــاالت ،الســيام اإلجـراءات التنفيذيــة الالزمــة إلنفــاذ
القـرار بقانــون الخــاص بالحاميــة والســامة الطبيــة والصحيــة رقــم  31لعــام .2018
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 1-2الحق يف السالمة الجسدية
 2-1-2عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف
تلقــت الهيئــة ( )445شــكوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن انتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية ،بواقــع ( )252شــكوى يف
الضفــة الغربيــة ،و( )193شــكوى يف قطــاع غــزة .تضمنــت هــذه الشــكاوى ( )738ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية يف كل
مــن الضفــة وغــزة ،تراوحــت هــذه االدعــاءات بــن االعتــداء الجســدي أو املعنــوي ،والتعذيــب والتهديــد ،املعاملــة القاســية والالإنســانية،
حيــث تضمنــت الكثــر مــن الشــكاوى ادعــاءات بوقــوع أكــر مــن انتهــاك للحــق يف الســامة الجســدية عــى الضحيــة ذاتهــا يف الشــكوى
الواحــدة.
بتفصيــل االنتهــاكات التــي تضمنتهــا الشــكاوى ،تبــن أن الـــ ( )252شــكوى التــي قدمهــا مواطنــون يف الضفــة الغربيــة ،تضمنــت ()318
ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية ،يف حــن تضمنــت الـــ ( )193شــكوى التــي قدمهــا مواطنــون يف قطــاع غــزة )420( ،ادعــاء
بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية.
مبقارنــة أعــداد االنتهــاكات مــع أعــداد انتهــاكات الحــق يف الســامة الجســدية يف الســنوات الســابقة ،يالحــظ ارتفــاع عددهــا ،حيــث
ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ أﻋﺪاد اﻻﻧ‹ôﺎXﺎت ﻣﻊ أﻋﺪاد اﻧ‹ôﺎXﺎت اÉéﻖ  UÃاﻟﺴـ ـ ـ ـ ـﻼﻣﺔ اçéﺴـ ـ ـ ـ ـﺪﻳﺔ  UÃاﻟﺴـ ـ ـ ـ ـﻨﻮات اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع
ســجلت الهيئــة ( )410ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية تضمنتهــا شــكاوى املواطنــن يف الضفــة وغــزة يف العــام  2020بينــا
.2018اçéﺴـ ـ ـﺪﻳﺔ ﺗﻀـ ـ ـﻤﻨ‹ôﺎ ﺷـ ـ ـõﺎوى اﳌﻮاﻃﻨfن UÃ
ﺴـ ـ ـﻼﻣﺔ
و()676ﻖيف UÃا
ـاء،ك اÉé
ادعﻧـ‹ôﺎ
()692ت ﺑﺎ
:2019دﻋﺎءا
 (410ا
االدعﻠـﺖ ا
ـذه÷ـ ـ ـç
ـتiﺎمث،ــلﺣﻴهـﺚ
بلغـﺪد
ﻋ
العﻟــام
ـاءاتﻟ`ﻴيفﺌﺔالع)ــام
اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة  UÃاﻟﻌﺎم  2020ﺑ*ﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺜﻞ iﺬﻩ اﻻدﻋﺎءات  UÃاﻟﻌﺎم  (692) :2019ادﻋﺎء ،و) UÃ (676اﻟﻌﺎم .2018
الجسديةﺴﺪﻳﺔ
السالمةﻼﻣﺔ اöx
الحقﻖيف 0/اﻟﺴ
انتهاك اyx
ﺎك
ادعاءاتاﻧ©j
ﺎء ات
(:)1ﻋ
رقم( :اد
شكلﻢ )1
ﺷÜﻞ رﻗ
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410

692
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اجلسديةﺔ
السالمةﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾ
يفﻲ اﻟﺳﻼ
احلقق ﻓ
انتهاكك اﻟﺣ
ادعاءاتت اﻧﺗﮭﺎ
ادﻋﺎءا

22018
018

22019
019

السنوات
اﻟﺳﻧوات

22020
020

22021
021

ﺎك اyxﻖ  0/اﻟﺴﻼﻣﺔ اöxﺴﺪﻳﺔ
ﺎ ط اﻧ ©j
 3-1-2أﻧﻤ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸ ـõﺎوى اﻟ nÁﺗﻠﻘ‹ôﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ (ﺸ ـﺄن اﻧ‹ôﺎك اÉéﻖ  UÃاﻟﺴ ـﻼﻣﺔ اçéﺴ ـﺪﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ادﻋﺎءات اﻻﻋﺘﺪاء اçéﺴ ـﺪي
 3-1-2أمناط انتهاك الحق يف السالمة الجسدية
واﳌﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻻدﻋﺎءات (262) :ادﻋﺎء ،و) (289ادﻋﺎء …ﻌﺬﻳﺐ و’ôﺪﻳﺪ ،و) (168ادﻋﺎء ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳ ـﻴﺔ
ـوي
واملعن
ـدية،ﻋﺪفقـدـدﺣﺎبلغـ
للشـ
ﻒـأو
ـديﻟﻌﻨ
الجسـﻦ ا
ـداءﺎﻳﺔ ﻣ
االعتéـÉﻤ
ـاءاتﻓ gfا
ادعـم ﺗﻮ
ـت ﻋﺪ
ﻻت
الجسـﺑﻠﻎ
ـامةﺑ*ﻨﻤﺎ
السـﻴﺔ،
ـقﺣيفõﻮﻣ
الحـ ــﺔ
انتهـﻣـاكﺪرﺳ
ـأنﻞ UÃ
الهيئـﺪـةة ﻟبشﻄـﻔ
تلقتهـﺔـا واﺣ
ـيﺎ ﺣﺎﻟ
ـكاوىﺔ،التﻣـ„ô
ﺴـ ـﺎﻧﻴ
وفقﻟـاًﻼإÜ
وا
مــن مجمــل تلــك االدعــاءات )262( :ادعــاء ،و( )289ادعــاء تعذيــب وتهديــد ،و( )169ادعــاء باملعاملــة القاســية والالإنســانية ،منهــا حالــة
اﻻﻋﺘـﺪاء ﻋ†‘ اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﺘـﺪى ﻋﻠôòﻢ  UÃﻣﺮاﻛﺰ اÉéﻤ ـﺎﻳـﺔ ) (18ادﻋـﺎءX ،ـﺎن اﻟ*ـ ـ ـ ـ ـ Éـﺎﻳـﺎ  UÃا Ééـﺎﻟـﺔ اﻷﺧgfة ﻣﻦ اﻟŸﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺎء
واحــدة لطفــل يف مدرســة حكوميــة ،بينــا بلــغ عــدد حــاالت عــدم توفــر الحاميــة مــن العنــف ( )18ادعــاء ،كان الضحايــا يف الحالــة
األخـﻷﻃ
وا
ـرةﻔﺎمـلـن .النســاء واألطفــال.
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

ﺎم
ﺎك اyxﻖ  0/اﻟﺴﻼﻣﺔ اöxﺴﺪﻳﺔ ;ﺸÜﻞ ﻋ
ﺎءات اﻧ©j
ﺎط ادﻋ
ﺷÜﻞ رﻗﻢ ) :(2أﻧﻤ
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أمناط ادعاءات انتهاك احلق يف السالمة اجلسدية

وﻗﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳ ـ ـ ـ ـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺪôÛ ‘$ﺎ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻟﻨﻈﺎرات اﻟﺘﺎ(ﻌﺔ ﻟﻸﺟ`ﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ،
وذﻟﻚ  UÃأﻋﻘﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟ nÁﺗﺠﺮ(ôﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺟ`ﺰة (ﺸ ـ ـﺄن ارﺗõﺎب ﺟﺮPﻤﺔ أو اﻻﺷ ـ ـàﺒﺎﻩ ﺑﻮﻗﻮﻋ`ﺎ ،ﺑﻤﺎ ƒﺸ ـ ـﻤﻞ
اﻷﻓﻌﺎل "ا¶çﺮﻣﺔ" اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮPﺔ اﻟﺘﻌﺒ ،gfوذﻟﻚ ôÛﺪف اﻟﻮﺻ ـ ـ ـﻮل إ ‘€اﻋ≥gاف ﻣﻦ اﳌ‹ôﻢ أو اﳌﺸ ـ ـ ـàﺒﮫ ﺑﮫ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن
iﻨﺎك (ﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳ ـ ـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ ÷ nÁـ ـçﻠﺖ Ééﻈﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋ†‘ اﳌ‹ôﻤfنأو اﳌﺸ ـ ـàﺒﮫ ôÛﻢ ،ﻛﻤﺎ ÷ ـ ـçﻠﺖ
شــملت حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة املدعــى بهــا أمناط ـاً متعــددة ،أهمهــا :الــرب ،والــرب املــرح ،والــرب عــى املناطــق
ﺣﺎﻻت اﻋﺘﺪاء ﺟﺴـﺪي ﻋ†‘ ﻣﺘﻈﺎiﺮPﻦ ﺳـﻠﻤﻴfن ،وﺛﻤﺔ ﺣﺎﻻت …ﻌﺬﻳﺐ وﺳـﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻘﺼـﺪ اÉéﺼـﻮل ﻋ†‘
الحساســة «الخصيتــن للذكــور» ،والفلقــة «الــرب عــى باطــن القــدم باســتخدام عصــا أو خرطــوم بالســتييك» ،إضافــة إىل الشــبح ســاعات
ـبﳌ‹ôبامليﻢـ،ـاه،ﻻﺳﻴﻤﺎ
والتعذيـﻦ ا
ـةg≥،اف ﻣ
طويلاـﻋ
ـة،ﻴﻞ.
بالعائلـﺄi
ـررﻼح واﻟﺘ
ﻹﺻ
بإلحـﻛﺰ
والتهديـÃـد Uﻣﺮا
ـب،ﻘﻮô‹Óﻢ
بالتعذيـة ﻋ
ـدﻮن ﻣﺪ
والتهديـﻀ
ـة،ﺬي ﻳﻘ
طويلءـاﻟ
ـاعاتﻟ˜«ﻻ
ـومôﺪسـﻓﺖ ا
ـن nاالنـﺳ‹
والحرمﺗـﻠـانﻚماـﻟÁ
والســب
ـاقاالـ
وتوجيــه الشــتائم البذيئــة وشــتم الــذات اإللهيــة ،والعــزل االنفـرادي ،وإطفــاء الســجائر يف جســد الضحيــة وأطرافهــا ،ورش غــاز الفلفــل
ً
ـكاوى†‘
الشـﺮب ﻋ
تضمنتهاـﻟـاﻀـ ـ
بـ اـيﳌgîح ،و
ـوء ،واﻟ
وسﺮـب
ـبﻀـ ـ
التعذيـاﻟ
أ  iﻤ ` ﺎ:
ـضﻌﺪحـدة،
ـرضﻃﺎبعـﻣﺘ
ـيﺎعأـﻧﻤﺎ
ويفﳌ مﺪــا $ي‘ـ ôÛ
ـاء،ﺔ ا
بالكهربﺎـﻣﻠ
ـقﻮء اﳌﻌ
والصعـﺳـ ـ
ـض،ﺬﻳﺐ و
القبﻟـﺘﻌ
لحظـﻻـةت ا
ﺷـ ـﻤعنﻠــدﺖ ﺣﺎ
ﻀـ ــةﺮالت
املعاملـ
ـاالت
الســيام
ـذااéالعÚــام
تلقته
ﺼـ ـ ـ ـ ـيف*ﺘfكلنمﻟـﻠــنﺬXﻮر
ـزة :ﻋ†‘ ﺑـﺎﻃﻦ اﻟﻘـﺪم ﺑـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـﺘﺨـﺪام ﻋﺼ ـ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﺧﺮﻃﻮم
ـاعـ ـ ـ ـغـﺮب
وقطـﻀـ
الغربيـﻘــةﺔ "اﻟ
الضف"ـ،ـة واﻟﻔﻠ
ـال ـ ـ ـ ـهﺔـ "
الهيئÉــةﺴ ـ ـ ـ ـخ ــﺎﺳ ـ
ﻃــاﻖ اé
التــياﳌﻨـﺎ
ﺑﻼﺳ ـ ـ ـàﻴõﻲ" ،إﺿ ـ ـ ـﺎﻓﺔ إ ‘€اﻟﺸ ـ ـ ـﺒﺢ ﺳ ـ ـ ـﺎﻋﺎت ﻃﻮPﻠﺔ ،واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ،واÉéﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﺳ ـ ـ ـﺎﻋﺎت ﻃﻮPﻠﺔ ،واﻟ‹ôﺪﻳﺪ
ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺬﻳـﺐ ،واﻟ‹ôـﺪﻳـﺪ ﺑـﺈÉéـﺎق اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـﺮر ﺑـﺎﻟﻌـﺎﺋﻠـﺔ ،واﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺐ وﺗﻮﺟﻴـﮫ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـﺘـﺎﺋﻢ اﻟﺒـﺬﻳﺌـﺔ وﺷـ ـ ـ ـ ـﺘﻢ اﻟـﺬات اﻹﻟ`ﻴـﺔ ،واﻟﻌﺰل
اﻻﻧﻔﺮادي ،وإﻃﻔﺎء اﻟ%ـ ـçﺎﺋﺮ  UÃﺟﺴـ ـﺪ اﻟ*ـ ـÉﻴﺔ و أﻃﺮاﻓ`ﺎ ،ورش ﻏﺎز اﻟﻔﻠﻔﻞ ﻻﺳـ ـﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ Ééﻈﺔ اﻟﻘﺒﺾ ،واﻟﺼـ ـﻌﻖ
ﺑﺎﻟﻜ`ﺮÓﺎء ،و UÃﻣﺎ ﻳ† Uﻋﺮض (ﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳـ ـ ـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ nÁﺗﻀـ ـ ـﻤﻨ‹ôﺎ اﻟﺸـ ـ ـõﺎوى اﻟ nÁﺗﻠﻘ‹ôﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ ﺧﻼل
iﺬا اﻟﻌﺎم X UÃﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة:
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تعذيب الصحافيني
أنــا املواطــن (ع .م) 53 ،عام ـا ً ،ســكان غــزة ،أعمــل صحافي ـا ً يف مؤسســة (م) لإلعــام ،نزيــل يف مركــز احتجــاز وتحقيــق
األمــن الداخــي ،غــزة .بتاريــخ  2021/10/31ويف حــوايل الســاعة  4:00مســا ًء ،وأثنــاء تواجــدي بالقــرب مــن منطقــة الرسايــا
يف مدينــة غــزة ،تــم اســتيقايف مــن قــوة أمنيــة تابعــة لجهــاز األمــن الداخــي ،واقتيــادي اىل مقــر الجهــاز منطقــة أنصــار
غــرب مدينــة غــزة ،حيــث مبجــرد دخــويل مركــز تحقيــق األمــن الداخــي تــم التحقيــق معــي حــول التواصــل مــع جهــات
معاديــة ،وأثنــاء التحقيــق تعرضــت لالعتــداء ،وذلــك بتقييــد اليديــن بقيــود حديديــة ،والوقــوف لفــرات طويلــة تصــل إىل
( )15ســاعة يوميـا ً ،باإلضافــة إىل التعليــق يف ســقف الغرفــة ،حيــث تكــرر ذلــك ملــدة ســاعة ( )5مـرات ،كذلــك املنــع مــن
النــوم وإجبــاري عــى الجلــوس عــى مقعــد حديــدي ســاعات طويلــة لدرجــة أننــي كنــت أنــام عــى الكــريس ،والــرب عــى
باطــن القدمــن (فلكــة) وذلــك مــدة ( )5دقائــق بواســطة خرطــوم بالســتييك ،إضافــة إىل االعتــداء بالصفــع أثنــاء جلســات
االســتجواب عــى الرقبــة واســتخدام ألفــاظ نابيــة .علـاً أننــي أعــاين مــن الغــروف ،وقــد اســتمر التحقيــق معــي باآلليــة
الســابقة مــدة ( )10أيــام مــن تاريــخ احتجــازي .وعليــه أتوجــه للهيئــة املســتقلة بشــكواي ضــد عنــارص جهــاز األمــن
الداخـلي بسـ�بب احتجـ�ازي بشـ�كل غـير قانـ�وين وتعـ�ريض لالعتـ�داء والتعذيـ�ب وسـ�وء املعاملـ�ة.
لــدى مخاطبــة الهيئــة لجهــاز األمــن الداخــي حــول وضــع الصحــايف ،نفــى الجهــاز مــا تعــرض لــه الصحــايف ،وقــال إنــه
يهــدف مــن شــكواه إىل التأثــر عــى ســر التحقيــق معــه يف تهمــة التخابــر ،وذلــك دون أن يتحقــق الجهــاز مــن ادعاءاتــه
بتعرضــه للتعذيــب بشــكل محايــد.

 4-1-2الشكاوى حسب الفئات
 1-4-1-2شكاوى األطفال
تلقــت الهيئــة ( )52شــكوى بواقــع ( )16شــكوى يف الضفــة ،و( )36شــكوى يف قطــاع غــزة .تقـ ّدم بهــذه الشــكاوى أوليــاء أمــور األطفــال،
كــا ســجل باحثــو الهيئــة بعــض هــذه الشــكاوى مــن األطفــال أنفســهم ،وذلــك أثنــاء تنفيذهــم زيــارات روتينيــة للســجون.
تضمنــت هــذه الشــكاوى ( )88ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال يف كل مــن الضفــة وغــزة ،تراوحــت هــذه االدعــاءات
بــن االعتــداء الجســدي أو املعنــوي ،التعذيــب والتهديــد ،املعاملــة القاســية والالإنســانية ،عــدم توفــر الحاميــة الالزمــة مــن املؤسســات
الرســمية لألطفــال الذيــن يحتاجــون الحاميــة ،كــا شــملت تعــرض بعــض األطفــال إىل الــرب يف املــدارس .تضمنــت الشــكاوى املقدمــة
يف هــذا الســياق ،ادعــاءات بوقــوع أكــر مــن انتهــاك للحــق يف الســامة الجســدية للضحيــة ذاتهــا.
بتفصيــل االنتهــاكات التــي تضمنتهــا الشــكاوى بــن الضفــة وغــزة ،تبــن أن الـــ ( )16شــكوى التــي قدمــت يف الضفــة الغربيــة ،تضمنــت
( )20ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال ،بينــا تضمنــت الـــ ( )36شــكوى التــي قدمــت يف قطــاع غــزة )68( :ادعــاء
بانتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال.
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أﻓﺎد اﻟﻄﻔﻞ )أ .ب( اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ) (17ﺳﻨﺔ ،وiﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﺎﻧﻮPﺔ ﻋﺎﻣﺔ )ﺗﻮﺟﻴ (nìﺑﺄﻧﮫ …ﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮب اﳌgîح أﺛﻨﺎء اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻋ†‘
ـىU
ـازهﻴعﻢـ Ã
احتجـﺘﻌﻠ
ـرح اﻟأثن≥ـgﺑـاءﻴﺔ واﻟ
ـربﻣﺪاملﻳـﺮPﺔ
ـرضﺔللأـﻣﺎم
ـي)ﻔﺔبأناــهﺣﺘتعﺠـﺎﺟﻴ
(توجيهـﻮﻗ
عامـﺸـةﺎرﻛﺘﮫ ﺑ
ثانويـ·ـةﺐ ﻣ
ـب( ،ﺴ
2021
ﷲ ﺑﺘ ﺎ
ـذيﺔ Ãمل Uرا
ب)ﺸالـﺮﻃ
ـلﺻ(أ.ﺮ اﻟ
الطفﻋـﻨﺎ
ـادﺪي
أفـأﻳ
11ـو/طالـ
/18وهـ
()17رPسﺦــنة،
يتجـمـاوز
املدينﺒــةﻞ
والتعليﻋـﺎـمتيفﻋﺪة ﻗ
الرتبيـﻓـةﻴﮫ ﺳﺎ
مديريوـاـةﺣﺘﺠﺰ
احتجاجيـﻋـةfنأمـﻣـامﺼﺒﺎح
بوقفﺮـﻛـةﺰ ﺷﺮﻃﺔ
ـاركتهإ ‘€ﻣ
مشـﻗﺘﻴﺪ
ـبب ،nوا
،2021/11/18ﺘﻮبسﺟـﻴì
ـخﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻟ
بتاريﻴـﺔ
فامﻣﻮاهللاد ﻋﻠﻤ
ـارصﻄﺎﻟﺒﺔ
ـديﺪﻳﻨعنﺔـ ﻟﻠﻤ
أيـاﳌ
الرشطﺑــةﺤﺬيف ر
علميـذاـةﺗﮫم.ــن امتحــان التوجيهــي ،واقتيــد إىل مركــز رشطــة عــن مصبــاح واحتجــز فيــه ســاعات عــدة قبــل أن
ـوادﻟﻴﻮم
ـذفﺣﮫمـ UÃا
للمطالبـﻄﻠـةﻖبحـﺳﺮا
أن ﻳ
يطلــق رساحــه يف اليــوم ذاتــه.
ً
أﻓـﺎد اﻟﻄﻔـﻞ )ر .ب( اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠـﺎوز ) (16ﻋـﺎﻣـﺎ ﺑـﺄﻧـﮫ …ﻌﺮض ﻟﻠﻀ ـ ـ ـ ـﺮب اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـﺪﻳـﺪ واﻟﺘﻌـﺬﻳـﺐ ﻣﻦ ا¶Éﻘﻘfن  UÃﺷ ـ ـ ـ ـﺮﻃـﺔ ﻣõـﺎﻓﺤـﺔ
أفــاد الطفــل (ر .ب) الــذي مل يتجــاوز ( )16عامـاً بأنــه تعــرض للــرب الشــديد والتعذيــب مــن املحققــن يف رشطــة مكافحــة
املخ ـــ ـ ــدõرﻮاتى
ا¶ Úـﺪرات  UÃﻏﺰة ﺑﻘﺼ ـ ـ ـ ـ ـﺪ اﻧ≥«اع اﻋ≥gاﻓ ـﮫ ﺑﺘﻌ ـﺎﻃﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨ ـﺪرة ،وﻗ ـﺪ أﻧﻜﺮ اﳌﺮاﻗ ـﺐ اﻟﻌ ـﺎم ﺑﻮزارة اﻟ ـﺪاﺧﻠﻴ ـﺔ ﻣ ـﺎ ﺟ ـﺎء  UÃﺷ
يف غــزة بقصــد انتـزاع اعرتافــه بتعاطــي مــواد مخــدرة ،وقــد أنكــر املراقــب العــام بــوزارة الداخليــة مــا جــاء يف شــكوى الضحيــة ،لكنــه
اﻟ* ـÉﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻗﺎل إﻧﮫ ﺗﻢ …ﺸ ـﻜﻴﻞ çéﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ  UÃاﻟﺸ ـõﺎوى دون ﺗﻔﺎﺻ ـﻴﻞ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ nÁﺗﻮﺻ ـﻠﺖ إﻟôòﺎ .ﺗﻼﺣﻆ اﻟ`ﻴﺌﺔ
قــال إنــه تــم تشــكيل لجنــة تحقيــق يف الشــكاوى دون تفاصيــل أو معرفــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا .تالحــظ الهيئــة أن معظــم ردود
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ـيﻮتلبـ،ـكﺣالﻴـﺚ ﺗ
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وفقــا للشــكاوى ،مل يــرد انتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال يف ســياق التحقيقيــات الجنائيــة فقــط ،حيــث تعــرض أطفــال
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸ ـõﺎوى ،ﻟﻢ ﻳﺮد اﻧ‹ôﺎك اÉéﻖ  UÃاﻟﺴ ـﻼﻣﺔ اçéﺴ ـﺪﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل  UÃﺳ ـﻴﺎق اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺎت اçéﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺣﻴﺚ …ﻌﺮضأﻃﻔﺎل
آخــرون يف دور الرعايــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل النتهــاك حقهــم يف الســامة الجســدية والكرامــة
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ـقاﻋيف`ـﺎ ﻣﺮﻛﺰ
التحقيﻳــﺪ
ﺠـﺔأوذﻟـﻚ ﺑـﺈ
ﻧàﻴ
تلقﻟـﻢ ﺗ
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ـزالء’ôﺎ.مؤسســة الربيــع يف غــزة ،الذيــن أفــادوا فيهــا بإجبارهــم عــى االش ـراك يف برنامــج
تدريــب عســكري تحــت إرشاف وزارة الداخليــة ،وتعرضهــم للــرب عــى أيــدي الضابــط املســؤول عــن الربنامــج أثنــاء التدريبــات .وبينــا
نفــت وزارة التنميــة االجتامعيــة مــا جــاء يف شــكوى األطفــال جملــة وتفصي ـاً ،تؤكــد الهيئــة مشــاهدات باحثيهــا يف هــذا الخصــوص،
65ــع يف ســياق التدريــب العســكري املذكــور .حيــث إنــه تــم توثيــق
التــي أثبتــت وجــود معاملــة قاســية لألطفــال النــزالء يف مؤسســة الربي
شــكوى طفــل يدعــى (أ .أ) يدعــي فيهــا أنــه تعــرض للــرب مــن مــدرب برنامــج الفتــوة لرفضــه إكــال التدريــب بســبب مرضــه ووضعــه
الصحــي .تــم االلتقــاء بأطفــال مؤسســة الربيــع والتأكــد مــن املعلومــات كافــة ومشــاهدات مالبســهم املمزقــة والجــروح عــى األيــدي
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

ووﺿ ـﻌﮫ اﻟﺼ ـ¯ .Uﺗﻢ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺄﻃﻔﺎل ﻣﺆﺳ ـﺴ ـﺔ اﻟﺮÓﻴﻊ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Xﺎﻓﺔ وﻣﺸ ـﺎiﺪات ﻣﻼ(ﺴ ـ`ﻢ اﳌﻤﺰﻗﺔ واçéﺮوح ﻋ†‘
المظالم»ﺎ–ôﻢ ﻣﻦ
«ديوانﻔﺎل ،وﺣﺮﻣ
اإلنسان’ôﻢ Xﺄﻃ
المستقلةﻻ ﺗàﻨﺎﺳ ـ
الهيئة وﻗﺎﺳ ـ ـﻴﺔ
اﻷﻳﺪي واﻟﺴ ـ ـﺎﻗfن ،وإﺑﻼﻏﻨﺎ أﻧﮫ ﺗﻢ إﺟﺒﺎرiﻢ ﻋ†‘ ﻣﻤﺎرﺳ ـ ـﺔ ﺗﺪرPﺒﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
لحقوقـﺐ وﻗﺪر
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والســاقني ،وإبالغنــا أنــه تــم إجبارهــم عــى مامرســة تدريبــات عنيفــة وقاســية ال تتناســب وقدرتهــم كأطفــال ،وحرمانهـ ًـم مــن الــرب
ﺗـﺪﺑ gfﻣﻼ(ﺲ أﺧﺮى .وÓﻤﺘـﺎ(ﻌـﺔ اﻟ`ﻴﺌـﺔ ﻟ`ـﺬﻩ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـõﻮى ،ﻋـﺪﻟـﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  UÃاﻟgîﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺘـﺪر n°Pوﺟﻌﻠﺘـﮫ رPـﺎﺿ ـ ـ ـ ـﻴـﺎ ﻓﻘﻂ وﻟ*ﺲ
التدريــب ،إضافــة إىل إحــداث ثقــوب ومتزيــق ًمالبســهم ،ومعظـ ًـم األطفــال يعانــون مــن ظــروف صعبــة يصعــب معهــا تدبــر
أثنــاء ً
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ـسﺮPأخــرى .ومبتابعــة الهيئــة لهــذه الشــكوى ،عدلــت وزارة التنميــة يف الربنامــج التدريبــي وجعلتــه رياضي ـاً فقــط وليــس عســكرياً،
كــا جعلــت اشـراك األطفــال فيــه ،اختياريـاً ومل يعــد إجباريـاً.
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وفق ـاً للشــكاوى ،فقــد تعرضــت النســاء للتعذيــب وإســاءة املعاملــة مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة يف ســياق التحقيــق معهــن بجرائــم
اتهمــن بهــا .أفــادت إحــدى النســاء بتعرضهــا إلســاءة املعاملــة مــن عنــارص رشطــة املباحــث العامــة يف الخليــل بغــرض إجبارهــا عــى
االع ـراف بجرميــة الرسقــة ،وتتابــع أنــه عــى مــدار ثالثــة أيــام مــن التحقيــق معهــا تعرضــت للشــتم املتواصــل ،كــا رفضــت الرشطــة
نقلهــا للعــاج إال متأخ ـرا ً ،حيــث إنهــا تعــاين مــن مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم .فيــا بعــد أفــادت املشــتكية بأنهــا ال ترغــب
مبتابعــة الشــكوى.
كــا أفــادت مشــتكية أخــرى بأنهــا تعرضــت للــرب مــن عنــارص رشطــة خــان يونــس إلجبارهــا عــى االعـراف بإقامــة عالقــة جنســية
مــع شــخص آخــر غــر زوجهــا ،علـاً أنهــا امــرأة مطلقــة ،وتــم اســتدعاؤها إىل الرشطــة مــن أجــل التنــازل عــن شــكوى كانــت تقدمــت بهــا
ضــد زوجهــا بســبب تعنيفــه لهــا بعــد إمتــام الصلــح بينهــا .ونتيجــة الضغــط الــذي تعرضــت لــه الضحيــة ،وقعــت عــى إفــادة مل تقرأهــا.
يف ســياق االحتجاجــات الشــعبية املنــددة مبقتــل الناشــط نـزار بنــات يف مدينــة رام هللا يف شــهر حزيـران (يونيــو)  ،2021رصــدت الهيئــة
تعــرض النســاء النتهــاكات خطــرة لحقّهــن يف الســامة الجســدية والكرامــة اإلنســانية .حيــث تعرضــت نســاء وفتيــات للــرب املــرح مــن
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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شكل رقم ( :)5نسبة ادعاءات انتهاك الحق يف السالمة الجسدية للنساء واألطفال من مجمل االدعاءات

ﺷÜﻞ رﻗﻢ )+ :(5ﺴﺒﺔ ادﻋﺎءات اﻧ©jﺎك اyxﻖ  0/اﻟﺴﻼﻣﺔ اöxﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠcﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻻدﻋﺎءات
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 3-4-1-2شكاوى األشخاص ذوي اإلعاقة
تلقــت الهيئــة ( )12شــكوى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كل مــن الضفــة وغــزة ،بواقــع ( )8شــكاوى يف الضفــة ،و( )4شــكاوى يف غــزة.
تضمنــت شــكاوى ذوي اإلعاقــة ( )21ادعــاء بانتهــاك حقهــم يف الســامة الجســدية ،حيــث بلغــت ادعاءاتهــم باالعتــداء الجســدي أو
املعنــوي ( )9ادعــاءات ،و( )7ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة ،و( )5ادعــاءات بتعرضهــم للمعاملــة القاســية والالإنســانية.
تعــرض بعــض ذوي اإلعاقــة النتهــاك حقهــم يف الســامة الجســدية يف ســياق مطالبتهــم بحقــوق مرتبطــة باإلعاقــة ،وتعــرض البعــض
اآلخــر لذلــك يف ســياق خالفــات أو تحقيقــات جنائيــة يف جرائــم كانــوا أحــد أطرافهــا .فعــى ســبيل املثــال :أفــاد املواطــن (ع .ب) مــن
الخليــل وهــو مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة بأنــه تعــرض للــرب وإســاءة املعاملــة مــن جهــاز الرشطــة أمــام محافظــة الخليــل عندمــا
توجــه إىل املحافــظ للمطالبــة مبســاعدة ماليــة ،عــى أثــر توقــف وزارة التنميــة االجتامعيــة عــن رصف مســتحقاته املاليــة باعتبــاره مــن
األرس الفقــرة املســتحقة للمســاعدة وفــق برامــج وزارة التنميــة االجتامعيــة .خاطبــت الهيئــة جهــاز الرشطــة بخصــوص شــكوى املواطــن،
مطالبــة بالتحقيــق يف مــا جــرى لــه أمــام مبنــى املحافظــة ،إال أن جهــاز الرشطــة نفــى تعرضــه للــرب وإســاءة املعاملــة .ويف وقــت
الحــق ،خاطبــت الهيئــة وزارة التنميــة االجتامعيــة ،التــي ردت بــأن الشــكوى تتعلــق باملحافظــة وليــس بالــوزارة ،عــى اعتبــار أن املشــتيك
مــن املســجلني يف وزارة التنميــة االجتامعيــة هــو وعائلتــه.

 5-1-42جهات االنتهاك حسب الشكاوى
وفق ـاً للشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة ،تبــن أن أكــر ادعــاءات الحــق يف الســامة الجســدية التــي تضمنتهــا الشــكاوى ،كانــت منســوبة
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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إىل جهــاز الرشطــة العامــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى حــد ســواء ،حيــث بلغــت هــذه االدعــاءات يف الضفــة الغربيــة
( )194ادعــاء ،بينــا بلغــت هــذه االدعــاءات يف غــزة ( )320ادعــاء.
وبحســب الشــكاوى أيضـاً ،فقــد نســب ( )28ادعــاء لجهــاز املخابـرات العامــة يف الضفــة ،و( )11ادعــاء لجهــاز األمــن الوقــايئ ،كــا نســب
( )35ادعــاء إىل اللجنــة األمنيــة املشــركة يف مدينــة أريحــا ،ونســبت ( )9ادعــاءات ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل .إضافــة إىل ذلــك ،كشــفت
تــد
ادعـﻋــاءﺎءاواح
التنمي
ـكاوىﻄ عﻼــن
ـب( اد
ـة.ﻌـكﺎـﻣــاﺔ،نسوـ)8
الضفـاﻟ
التابعاـدـةﻋـللﺎـءـوازتارةﻟﻠيفﻨﻴـﺎﺑـﺔ
الرعاي،ــةو)(3
دورـ ـ ـ ـ ـÉـﺔ
ـترةيفاﻟÒ
وقعﻮـزا
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ـة اﻟضـﻌـدﺴأحﻜـﺮـدPﺔ.الطــاب يف منطقــة رام هللا ،ونســب ادعــاءان لــوزارة الصحــة،
حكوميـت
مدرسـﺳـةﺘﺨﺒﺎرا
ـتاذﺎز اﻻ
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الرتبيﻟــةﻮﻃ،nb
éضـçـد`ﺎوززاارةﻷﻣﻦ ا
و( )8ادعــاءات لجهــاز األمــن الوطنــي ،و( )8ادعــاءات لجهــاز االســتخبارات العســكرية.
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ـاععغـﻏﺰ
قطـﻄﺎ
أأمﻣــاﺎ Ãيف Uﻗ
ـاءﺎءض،ــد
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ـترةيف اﻟﺘﻨﻤ
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إىلﻞو.زوÜ
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ـديةادﻋـﺎ
الجسـﻣﻦ
ـامة)(11
السﺎـ أن
الحـXـﺎـقنيفﻻﻓﺘـ
ـاكﻣـﺔ.
انتهـﻌـﺎ
ـاءاتﺔ اﻟ
ادعاـﻟﻨﻴـﺎﺑـ
ـنإ‘€
()11ا مﺣــﺪ
ﺐـاًادأنﻋـﺎء و
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العامﻛـﻤـﺎ
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واحÁـnـدﺗàﺒ
ادعﺮـÓﻴـاءﻊ اﻟ
اﻟ
وقعــت مــن مــا يســمى رشطــة الجامعــات عــى طــاب جامعــة األزهــر ،وقــد طالبــت الهيئــة املســتقلة بحــل رشطــة الجامعــات يف قطــاع
اﻟﺴ ـ ـﻼﻣﺔ اçéﺴ ـ ـﺪﻳﺔ اﳌŸﺴ ـ ـﻮÓﺔ إ ‘€ﺟ`ﺎز اﻟﺸ ـ ـﺮﻃﺔ ،وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺎ ƒﺴ ـ ـ c1ﺷ ـ ـﺮﻃﺔ اçéﺎﻣﻌﺎت ﻋ†‘ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزiﺮ،
غــزة ،ومحاســبة املســؤولني عــن االعتــداء عــى طلبــة جامعــة األزهــر.
وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﻞ ﺷ ـ ـ ـﺮﻃﺔ اçéﺎﻣﻌﺎت  UÃﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﻣﺤﺎﺳ ـ ـ ـﺒﺔ اﳌﺴ ـ ـ ـﺆوﻟfن ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋ†‘ ﻃﻠﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزiﺮ.

شكل رقم ( :)6جهات االنتهاك حسب الشكاوى
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السالمةﯾﺔاجلسدية
احلقﺳﻼيفﻣﺔ اﻟﺟﺳد
انتهاكﻓﻲ اﻟ
جهاتك اﻟﺣق
ﺟﮭﺎت اﻧﺗﮭﺎ

ﺎت اyxﻖ  0/اﻟﺴﻼﻣﺔ اöxﺴﺪﻳﺔ
ﺎ?
ﺎﻳﺔ ﻣ ﻦ اﻧ©j
 6-1-2ﺗﺪاﺑ N4اﻟﻮﻗ
وقد نسب  27ادعاء إىل جهات أخرى يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،منها وزارة الداخلية ،والقضاء العسكري ،واملحافظات.
ﻳﻠﺰم اﻟgîوﺗﻮXﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﳌÉæﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎiﻀ ـ ـ ـﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ،إÜﺸ ـ ـ ـﺎء آﻟﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋ†‘ اﳌﺴ ـ ـ ـﺘﻮى

الجسديةو… UÊﻌﺘ gîإﺣـﺪىأiﻢأدوات اﻟﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌـﺬﻳـﺐ وﺳـ ـ ـ ـ ـﻮء
السالمةﻮﻃﻨﻴـﺔ"
الحقاﻟﻮيفﻗـﺎﺋﻴـﺔ اﻟ
انتهاكاتﻵﻟﻴـﺔ
منﺴـ ـ ـ ـ ـ" c1ا
الوقاية… ،
تدابريﺘﻌـﺬﻳـﺐ
 U6-1-2ﳌﻨﻊ اﻟ
ا¶ † É
املحـﻔﺎـيﺟﺌملنـﺔـع
إنشـ
ـدول
التعذيـ
مناهض
ﺣـﻴـول
الربوتوك
ـتوىت ﻣ
املسـزPﺎرا
ـىﻔﻴﺬ
وقائيـﺣـةﻴﺔعـﺗﻨ
ـاءﺎô8آليﺎـ،ـةﺻـ ـﻼ
ﻀـ ـ
اف،أﻋ
األطﻘـرﻼل
ﻻﺳـ ـﺘ
ـب،ﺎﻧﺎالـت
ﺿـ ـﻤ
طـ ﺗـةﻮﻓﺮ
ـةﺸـ ـ≥g
باتفاقيnـ ƒ
ـقت اﻟÁ
امللحـﻴﺌﺎ
ـاريﻩ اﻟ`
االختيﺢـ iﺬ
ﺚ ﺗﻤ ﻨ
ـزمﺎﻣﻠﺔ،
ايلﳌـﻌ
نـة» وهــي تعتــر إحــدى أهــم أدوات الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة ،حيــث متنــح
التعذيــب ،تســمى «اآلليــة الوقائيــة الوطنيـ
ﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟ %ـ ـçﻮ  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷ ـ ـﺄﻧﮫ اﳌﺴ ـ ـﺎiﻤﺔ  UÃﻣﻨﻊ وﻗﻮع ﺣﺎﻻت …ﻌﺬﻳﺐ وﺳ ـ ـﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
هــذه الهيئــات التــي يشــرط توفــر ضامنــات الســتقالل أعضائهــا ،صالحيــة تنفيــذ زيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف والســجون،
اﻧﻀـ ـ ـ ـ ـﻤـﺖ دوﻟـﺔ ﻓﻠﺴـ ـ ـ ـ ـﻄfن إ ‘€اﻟgîوﺗﻮXﻮل اﻻﺧﺘﻴـﺎري اﳌـﺬXﻮر  ،2017/12/29 UÃﻣﻤـﺎ ƒﻌnbأ–ôـﺎ ﻣﻠﺰﻣـﺔ إÜﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺎء اﻵﻟﻴـﺔ
األمــر الــذي مــن شــأنه املســاهمة يف منــع وقــوع حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة .انضمــت دولــة فلســطني إىل الربوتوكــول االختيــاري
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﺳـ ـﻨﺔ ﻣﻦ اﻧﻀـ ـﻤﺎﻣ`ﺎ إ ‘€اﻟgîوﺗﻮXﻮل ،إﻻ أﻧﮫ ﺣi cÁﺬﻩ اﻟÉæﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺼـ ـﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻶﻟﻴﺔ وﻟﻢ ﺗŸﺸـ ـﺄ ﻋ†‘
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املذكــور يف  ،2017/12/29مــا يعنــي أنهــا ملزمــة إنشــاء اآلليــة الوقائيــة خــال ســنة مــن انضاممهــا إىل الربوتوكــول ،إال أنــه حتــى هــذه
اللحظــة مل يصــدر قانــون لآلليــة ومل تنشــأ عــى أرض الواقــع ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً عــى تدابــر الوقايــة مــن التعذيــب
وســوء املعاملــة ،الســيام يف ظــل اســتمرار تعــرض العديــد مــن املحتجزيــن واملحكومــن إىل تعذيــب وســوء معاملــة مــن األجهــزة األمنيــة
يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــع ضعــف يف املســاءلة الجنائيــة واإلداريــة للمتورطــن مبثــل هــذه األفعــال.
مــن جهــة أخــرى ،اســتمرت الهيئــة املســتقلة وعــدد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين يف تنفيــذ زيــارات إىل مراكــز االحتجــاز والتوقيــف
والســجون ،مــن أجــل الوقــوف عــى األوضــاع الداخليــة لهــذه املراكــز ،وتفقــد أوضــاع املوقوفــن والســجناء والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم
للتعذيــب وســوء املعاملــة .إن مــن شــأن هــذه الزيــارات أن متثــل تدبـرا ً وقائيـاً ملنــع التعذيــب وســوء املعاملــة.
إضافــة إىل ذلــك ،تعتــر الصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لوزيــر العــدل والنائــب العــام ورؤســاء املحاكــم النظاميــة ووزيــر الداخليــة يف
مــا يتعلــق مراكــز االحتجــاز والتوقيــف والســجون ،وفقـاً لقانــون اإلجـراءات الجزائيــة وتعديالتــه وقانــون اإلصــاح والتأهيــل وتعديالتــه،
واحــدة مــن أدوات الوقايــة مــن التعذيــب وســوء املعاملــة .يف هــذا الســياق ،يؤكــد مجلــس القضــاء األعــى يف الضفــة الغربيــة ،أن رؤســاء
املحاكــم النظاميــة ينفــذون زيــارات دوريــة كل شــهر للســجون وأماكــن االحتجــاز .وكذلــك بالنســبة ألعضــاء النيابــة العامــة ،حيــث أكــدت
النيابــة العامــة أن أعضاءهــا ينفــذون زيــارات دوريــة ومفاجئــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف ومراكــز اإلصــاح والتأهيــل.

 7-1-2املساءلة عن انتهاكات الحق يف السالمة الجسدية
يجــرم القانــون التعذيــب ،ويعتــره جرميــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنــه بالتقــادم ،وتضمــن الســلطة الوطنيــة
تعويضـاً عــادالً ملــن وقــع عليــه الــرر (املــادة  32مــن القانــون األســايس املعــدل) .ويف هــذا الســياق ،نصــت املــادة ( )208مــن قانــون
العقوبــات األردين رقــم ( )16لســنة  1960ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة عــى أنــه« :مــن ســام شــخصاً أي نــوع مــن أنــواع العنــف
والشــدة التــي ال يجيزهــا القانــون بقصــد الحصــول عــى إقـرار بجرميــة أو عــى معلومــات بشــأنها ،عوقــب بالحبــس مــن ثالثــة أشــهر إىل
ثــاث ســنوات ،وإذا أفضــت أعــال العنــف والشــدة هــذه إىل مــرض أو جــرح ،كانــت العقوبــة مــن ســتة أشــهر إىل ثــاث ســنوات مــا مل
تســتلزم تلــك األعــال عقوبــة أشــد» .كــا نصــت املــادة ( )108مــن قانــون العقوبــات االنتــدايب رقــم ( )74لســنة  1936ســاري املفعــول
يف قطــاع غــزة عــى أن« :كل موظــف يف الخدمــة العامــة عــرض شــخصاً آخــر الســتعامل القــوة أو العنــف معــه أو أمــر باســتعامل القــوة
والعنــف معــه لــي ينتــزع منــه أو مــن أي فــرد مــن أفـراد عائلتــه اعرتافـاً بجــرم أو معلومــات تتعلــق بجــرم ،يعتــر أنــه ارتكــب جنحــة».
إضافــة إىل ذلــك ،أنشــأ القانــون آليــات متخصصــة يف املالحقــة الجزائيــة للمتهمــن ،مبــن فيهــم املتهمــون مــن أف ـراد األجهــزة األمنيــة
إذا ارتكبــوا جرميــة أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها ،وهــو مــا يجــد تطبيقــه يف النيابــة العامــة ،والنيابــة العامــة العســكرية ،ويف املحاكــم
النظاميــة ،ويف املحاكــم العســكرية التــي تختــص باملالحقــة الجزائيــة للمتهمــن مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة ،كــا أنشــأت األجهــزة األمنية
آليــات داخليــة للمســاءلة التأديبيــة ،تختــص بتأديــب العنــارص التابعــن لألجهــزة األمنيــة الذيــن يأتــون ســلوكيات م َج َّرمــة يف القانــون أو
تخالــف مدونــات الســلوك املعتمــدة داخــل هــذه األجهــزة ،مبــا يف ذلــك الســلوكيات التــي ينتــج عنهــا تعذيــب أو إســاءة معاملــة ،وهــذا
مــا يجــد تطبيقــه مثـاً يف ديــوان املظــامل يف جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ،ويف مكتــب املفتــش العــام يف وزارة الداخليــة ،ويف
وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة األخــرى ،مثــل وحــدات الشــكاوى يف كل مــن جهــاز األمــن الوقــايئ وجهــاز املخابـرات العامــة يف
الضفــة الغربيــة ،ووحــدة الشــكاوى يف جهــاز األمــن الداخــي يف وزارة الداخليــة.
لــدى مخاطبتنــا مجلــس القضــاء األعــى يف الضفــة الغربيــة بخصــوص أي إجـراءات مســاءلة اتخذهــا القضــاة ضــد عنــارص األمــن املتورطني
يف انتهــاكات الحــق يف الســامة الجســدية ،يؤكــد املجلــس أن القضــاة يبطلــون اعرتافــات املتهمــن التــي أخــذت باإلك ـراه وال يعولــون
عليهــا مطلقـاً يف الحكــم ،وإذا مــا ادعــى املتهــم أمــام املحكمــة تعرضــه للتعذيــب وإســاءة املعاملــة ،فــإن القضــاة يوثقــون ادعــاء املتهــم
يف ضبــط جلســة املحاكمــة كــا يوثقــون فيــه مشــاهداتهم الحســية لجســده ،وقــد يأمــرون بإحالتــه إىل لجــان طبيــة رســمية للكشــف
الحــي عــى جســده وإثبــات مــا يدعيــه واســتصدار تقريــر طبــي باالدعــاء.
قانــون اإلجـراءات الجزائيــة يلــزم جميــع املوظفــن العموميــن مبــن فيهــم القضــاة ،بالتبليــغ عــن الجرائــم التــي تصــل إىل علمهــم (املــادة
 24مــن قانــون اإلجـراءات الجزائيــة ســاري املفعــول).
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أمــا بالنســبة للنيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ،فقــد أفــادت بأنهــا حققــت يف ( )14شــكوى تعذيــب وســوء معاملــة قدمهــا مواطنــون
ضــد عنــارص األجهــزة األمنيــة ،وقــد أحالــت ( )4شــكاوى منهــا إىل النيابــة العامــة العســكرية الســتكامل إجـراءات املســاءلة بحــق املدعــى
عليهــم (العســكري) ،حيــث إن النيابــة العامــة املدنيــة مســؤولة عــن التأكــد مــن ســامة املتهمــن الذيــن يعرضــون عليهــا وفقـاً لقانــون
اإلج ـراءات الجزائيــة ،وإذا تبــن لهــا وجــود آثــار عنــف وتعذيــب ،فإنهــا تنظــم مح ـرا ً يف الواقعــة وتســتمع إلفــادة الضحيــة ،لكنهــا ال
تحقــق مــع املتهــم ،بــل تحيــل امللــف إىل النيابــة العامــة العســكرية التــي تتــوىل اســتكامل التحقيــق مــع العســكري املتهــم.
وتأمــر النيابــة العامــة بإحالــة امللفــات التحقيقيــة املســجلة ضــد عنــارص األمــن إىل النيابــة العامــة العســكرية ،عــى اعتبــار أن األخــرة
وفقـاً لقـرار صــادر عــن املحكمــة الدســتورية يف العــام  2018التــي يخضــع عنــارص الرشطــة وأفـراد األجهــزة األمنيــة األخــرى مبوجبهــا إىل
واليــة القضــاء العســكري وليــس النظامــي ،ووفق ـاً أيض ـاً ملذكــرة تفاهــم بــن النيابــة العامــة العســكرية والنيابــة العامــة املدنيــة ،هــي
الجهــة الوحيــدة املختصــة بالتحقيــق الجنــايئ مــع عنــارص األمــن يف مــا ينســب إليهــم مــن جرائــم بشــكل عــام ،مبــا يف ذلــك جرميــة
التعذيــب وســوء املعاملــة .وذلــك عــى الرغــم مــن أن القانــون األســايس ينكــر أي واليــة للمحاكــم العســكرية خــارج نطــاق الشــأن
العســكري (املــادة .)101
أمــا عــن مســاءلة املتورطــن يف التعذيــب وســوء املعاملــة يف الضفــة ،فقــد خاطبنــا النيابــة العامــة والقضــاء العســكري لالســتعالم عــن
حــاالت التحقيــق واملســاءلة التــي جــرت هــذا العــام ضــد متورطــن يف التعذيــب وســوء املعاملــة ،ولألســف مل نتلــق أي ردود بشــأن ذلــك.

التوصيات
بنــا ًء عــى العــرض الســابق لحالــة الحــق يف الســامة الجســدية ،فــإن الهيئــة املســتقلة تؤكــد مــن جديــد توصياتهــا يف التقاريــر الســنوية
الســابقة ،التــي مل يتــم حتــى اآلن تنفيــذ أي منهــا ،وهــي:
•إق ـرار قانــون ملناهضــة التعذيــب ،مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني قبــل ســبع
ســنوات ،عــى نحــو يتضمــن تعريف ـاً شــامالً وموســعاً للتعذيــب وســوء املعاملــة ،وتجرميهــا بعقوبــات جنائيــة رادعــة إضافــة إىل
العــزل مــن الوظيفــة العامــة ،وإنصــاف الضحايــا وتعويضهــم.
•اعتبــار النيابــة العامــة املدنيــة والقضــاء النظامــي ،دون غريهــا ،هــا الجهــات املختصــة مبالحقــة املتورطــن يف التعذيــب وســوء
املعاملــة بــرف النظــر عــن وصفهــم الوظيفــي ،ســواء أكانــوا عســكريني أم موظفــن مدنيــن ،مبــا ينســجم مــع املــادة ( )101مــن
القانــون األســايس ،التــي تنكــر أي واليــة للقضــاء العســكري خــارج الشــأن العســكري ،عــى اعتبــار أن جرميــة التعذيــب ليســت لهــا
عالقــة بالشــأن العســكري.
•رضورة أن تضطلع النيابة العامة املدنية مبسؤوليتها يف املالحقات الجزائية للمتورطني يف التعذيب وسوء املعاملة.
•رضورة أن يضطلــع قضــاة املحاكــم النظاميــة مبســؤولياتهم يف حاميــة حقــوق اإلنســان ،وذلــك بتنظيــم محــارض رســمية يف أي حــاالت
يظهــر فيهــا تعــرض املوقوفــن الذيــن يعرضــون أمامهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة ،وإحالــة هــذه الحــاالت إىل النيابــة العامــة
املدنيــة للتحقيــق فيهــا حســب األصــول والقانــون.
•إقـرار قانــون اآلليــة الوقائيــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب وســوء املعاملــة باالســتناد إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضة
التعذيــب التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني منــذ العــام  ،2017مبــا يضمــن اســتقاللية اآلليــة وأعضائهــا عــن الســلطات الرســمية.
•رضورة أن يتــم عــرض املحتجزيــن عــى الهيئــات الطبيــة املدنيــة ،وتزويــد املحتجزيــن بتقاريــر طبيــة عــن ســامتهم الجســدية
باســتقاللية ومهنيــة ،مــع التأكيــد عــى رضورة املســاءلة واملحاســبة يف حــال إخــال األطبــاء بواجباتهــم الوظيفيــة وآداب مهنــة
الطــب.
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 1-3الحق يف الحرية الشخصية

يتــم انتهــاك حــق األفـراد يف الحريــة الشــخصية ،إذا ســلبت حريتهــم دون أســباب مرشوعــة ينــص عليهــا القانــون أو دون اتبــاع اإلجـراءات
التــي ينــص عليهــا ،مثــل ســلب الحريــة الشــخصية بســبب مامرســة الحقــوق املرشوعــة ،أو ســلب الحريــة دون مذكــرة قانونيــة صــادرة
عــن ســلطة مختصــة.

تســلب الســلطات حــق األفـراد يف الحريــة الشــخصية مــن خــال الحبــس البــدين بصــوره املختلفــة ،مثــل القبــض والتوقيــف واالعتقــال
واالحتجــاز ،ســواء أكان قبــل املحاكمــة «الحبــس االحتياطــي» ،أم تنفيــذا ً لصــدور حكــم قضــايئ نهــايئ .كــا قــد تلجــأ الســلطات إىل تقييــد
الحريــة الشــخصية لألفـراد مــن خــال تقييــد حقهــم يف التنقــل ،مثــل املنــع مــن الســفر أو فــرض اإلقامــة الجربيــة 70.وســوف نقتــر هنــا
عــى اســتعراض حالــة الحــق يف الحريــة الشــخصية مــن خــال اســتعراض حــاالت االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين ،ومــن
خــال اســتعراض حــاالت املنــع مــن الســفر ألســباب غــر قانونيــة و/أو دون اتبــاع اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة.

 1-1-3االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين
يشمل انتهاك الحق يف الحرية الشخصية من خالل االعتقال التعسفي واالحتجاز:
•االحتجــاز بســبب مامرســة الحقــوق املرشوعــة ،مبــا يف ذلــك الحــق يف التعبــر عــن الــرأي بحريــة ،وهــو احتجــاز يفتقــد ألســاس
قانــوين ســليم.
•االحتجــاز دون مراعــاة اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة مبــا يف ذلــك االحتجــاز دون مذكــرة و/أو دون العــرض عــى الجهــات القضائيــة
املختصة.
•االحتجاز اإلداري ،وهو الذي يأمر به ممثلو السلطة التنفيذية ألسباب أمنية ،وأبرز صوره االحتجاز عىل ذمة املحافظ.
•استمرار حبس املحتجزين عىل الرغم من صدور قرار قضايئ باإلفراج عنهم.

 1-1-1-3شكاوى االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين
تلقــت الهيئــة ( )376شــكوى يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بشــأن التعــرض لالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين مــن أجهــزة
إنفــاذ القانــون أو أطـراف أخــرى ،بواقــع ( )279شــكوى يف الضفــة الغربيــة ،و( )97شــكوى يف قطــاع غــزة.
تضمنــت تلــك الشــكاوى؛ ( )473ادعــاء باالعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين 71،منهــا ( )350ادعــاء يف الضفــة ،و( )123ادعــاء يف
غزة.

 .70سوف يتم تناول املنع من السفر وفرض اإلقامة الجربية ضمن وصف حالة الحق يف التنقل.
 .71تزيد أعداد ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين عىل عدد الشكاوى ،وذلك بسبب أن بعض الشكاوى تتضمن أكرث من ادعاء بشأن التعرض لالعتقال التعسفي واالحتجاز غري
القانوين ،فمثالً :قد تتضمن شكوى واحدة ،ادعاء باالحتجاز دون مذكرة قانونية ،ادعاء باالحتجاز بسبب مامرسة حرية التعبري ،وادعاء باالحتجاز اإلداري عىل ذمة املحافظ.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

ﺗﻀ ـﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸ ـõﺎوى؛ ) (473ادﻋﺎء ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴ ـﻔﻲ واﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏ gfاﻟﻘﺎﻧﻮÜﻲ 72،ﻣ„ôﺎ ) (350ادﻋﺎء  UÃاﻟﻀ ـﻔﺔ،
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم» 63
و) (123ادﻋﺎء  UÃﻏﺰة.
شكل رقم ( :)7ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين يف الضفة والقطاع
ﺷÜﻞ رﻗﻢ ) :(7ادﻋﺎءات اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏ N4اﻟﻘﺎﻧﻮ+ﻲ  0/اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع

123
123

350
350

الضفة
ﺔ
اﻟﺿﻔ

غزةة
ﻏز

 2-1-1-3أﻧﻤﺎط اﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻻﺣﺘﺠ ﺎز ﻏ N4اﻟﻘ ﺎﻧﻮ+ﻲ

 2-1-1-3أمناط االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين

 اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ;ﺴ÷ﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮ8ﺔ اﻟﺘﻌﺒN4•االعتقال التعسفي بسبب مامرسة حرية التعبري
ﺑﻠﻐﺖ ادﻋﺎءات اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﻌﺮﺿـ ـ ـ`ﻢ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴـ ـ ـﻔﻲ (ﺴـ ـ ـ·ﺐ ﻣﻤﺎرﺳـ ـ ـﺔ ﺣﻘ`ﻢ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺘﻌﺒ (109) gfادﻋﺎءات ﻣﻦ
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االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين ،بواقــع ( )89ادعــاء يف الضفــة الغربيــة مــن ضمنهــم صحافيــون ونشــطاء ومدافعــون عــن
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حقــوق اإلنســان ومرشــحون لالنتخابــات .و( )20ادعــاء يف قطــاع غــزة مــن ضمنهــم نشــطاء ومدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ،يف حــن
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شكل رقم ( :)8ادعاءات االعتقال التعسفي بسبب مامرسة حرية التعبري يف الضفة وغزة ()2021-2018
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يعتــر احتجــاز األفــراد بســبب مامرســة حقوقهــم وحرياتهــم ،احتجــازا ً تعســفياً ،حتــى إن روعيــت يف تنفيــذه اإلجــراءات القانونيــة
الواجبــة ،مبــا يف ذلــك الحصــول عــى مذكــرة اعتقــال مــن النيابــة العامــة أو الحصــول عــى إذن املحكمــة باســتمرار االعتقــال (متديــد
التوقيــف) ،ويتكــرر هــذا النــوع مــن االحتجــاز يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويصاحبــه يف الغالــب انتهــاك ضامنــات أخــرى،
مثــل القبــض دون مذكــرة قانونيــة و/أو عــدم إشــعار املقبــوض عليــه بأســباب القبــض.
تحتجــز أجهــزة إنفــاذ القانــون مواطنــن بســبب انتقادهــم السياســيني أو املوظفــن العموميــن ،أو تعليقهــم عــى قضايــا اجتامعيــة
وسياســية عــى وســائل التواصــل االجتامعــي أو يف وســائل اإلعــام .يســتمر احتجازهــم لــدى األجهــزة األمنيــة يف العــادة مــدة ( )24ســاعة،
ويرتكــز التحقيــق معهــم حــول مــا نــروه مــن آراء ،ثــم تقــوم األجهــزة األمنيــة بعــد ذلــك بإحالتهــم إىل النيابــة العامــة ،التــي تأمــر
هــي األخــرى يف بعــض الحــاالت بتمديــد توقيفهــم مــدة ( )48ســاعة ،وتوجــه إليهــم ته ـاً جزائيــة بنــا ًء عــى نصــوص قانونيــة عامــة
وفضفاضــة تجــرم ســلوكهم املرتبــط بحريــة التعبــر ،مثــل تهمــة الــذم الواقــع عــى الســلطة العامــة ،إثــارة النعـرات العنرصيــة والطائفيــة،
إطالــة اللســان املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات األردين ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة ،ويف غــزة يتــم اتهامهــم بإســاءة اســتخدام
التكنولوجيــا ،شــق وحــدة الصــف الثــوري أو التخابــر مــع رام هللا.
بعــد ذلــك ،تتقــدم النيابــة العامــة بطلــب إىل قــايض الصلــح لتمديــد توقيــف املتهــم مــدة ( )15يومـاً أخــرى بداعــي خطــورة التهمــة و/
أو اســتكامل التحقيقــات و/أو املحافظــة عــى النظــام واألمــن العــام ،ويف كثــر مــن الحــاالت يأمــر قــايض الصلــح بتمديــد توقيــف «املتهــم
بالتعبــر عــن رأيــه» املــدة التــي طلبتهــا النيابــة العامــة أو إىل مــدة أقــل ،قــد تكــون ثالثــة أيــام أو أســبوع .ويرفــض قــايض الصلــح يف
بعــض الحــاالت طلبــات إخــاء ســبيل هــؤالء املتهمــن ،وأثنــاء هــذه اإلجـراءات ،تتــم إحالــة املتهمــن إىل املحكمــة ملحاكمتهــم عــن التهــم
املوجهــة إليهــم واملرتبطــة مبامرســة حقوقهــم وحرياتهــم.
وبحســب املعلومــات الــواردة مــن مجلــس القضــاء األعــى ،فإنــه حتــى نهايــة العــام  2021يوجــد ( )209قضايــا مــا زالــت منظــورة أمــام
املحاكــم يف الضفــة الغربيــة ،يحاكــم فيهــا مواطنــون عــن تهــم تتعلــق مبامرســة حقهــم يف التعبــر عــن الــرأي ،وهــي تهــم :ذم الســلطات
العامــة ،إثــارة النع ـرات العنرصيــة أو الطائفيــة .وخــال هــذا العــام فقــط ،أصــدرت املحاكــم يف الضفــة الغربيــة أحكام ـاً بإدانــة ()36
مواطنـاً بســبب مامرســة حقهــم يف التعبــر عــن الــرأي ،وتراوحــت عقوباتهــم بــن الحبــس والغرامــة .بينــا أصــدرت أحكامـاً بالـراءة يف
( )25قضيــة.
أمــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ،فقــد أفــادت بأنهــا أحالــت ( )38مواطن ـاً إىل القضــاء ملحاكمتهــم عــن تهمــة إثــارة النع ـرات
العنرصيــة أو املذهبيــة ،بينــا أمــرت بحفــظ الدعــوى «إثــارة النعـرات» يف مواجهــة ( )18مواطنـاً ،كــا أفــادت بأنهــا مــا زالــت تحقــق
يف ( )10ملفــات تتعلــق بالتهمــة ذاتهــا .ويف مــا يتعلــق بالتهمــة األخــرى التــي توجــه للمواطنــن والنشــطاء بســبب تعبريهــم عــن آرائهــم
بحريــة ،وهــي تهمــة «الــذم الواقــع عــى الســلطة العامــة» ،فقــد أفــادت النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ،بأنهــا أحالــت خــال العــام
 )79( :2021مواطنـاً إىل القضــاء ملحاكمتهــم عــن تهمــة «الــذم الواقــع عــى الســلطة العامــة» ،بينــا أمــرت بحفــظ الدعــوى «ذم الســلطة
العامــة» يف مواجهــة ( )11مواطن ـاً ،ومــا زالــت ( )3ملفــات قيــد التحقيــق .أمــا يف مــا يتعلــق بتهمــة «التجمهــر غــر املــروع» التــي
توجــه عــادة للمواطنــن بســبب مامرســة حقهــم يف التجمــع الســلمي ،فقــد أفــادت النيابــة العامــة بأنهــا أحالــت ( )14مواطنـاً إىل القضــاء
ملحاكمتهــم عــن هــذه التهمــة ،وأمــرت بحفــظ ملــف واحــد ،بينــا ال يـزال ملــف آخــر قيــد التحقيــق ومل يتخــذ قـرار بحفــظ الدعــوى
أو اإلحالــة إىل املحاكمــة.
أمــا بالنســبة إىل قطــاع غــزة ،فعــى الرغــم مــن طلبنــا املعلومــات ذات العالقــة ،فــإن الجهــات املختصــة هنــاك مل تزودنــا بــأي معلومــات
حــول االتهامــات التــي تــم توجيههــا للمواطنــن ،واملحاكــات التــي خضعــوا لهــا بســبب مامرســة حقوقهــم املرشوعــة ،مــا يثــر لدينــا
كثـرا ً مــن الشــكوك حــول أعــداد حــاالت انتهــاك الحريــة الشــخصية التــي يتعــرض لهــا املواطنــون يف القطــاع وطبيعتهــا.
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توقيف ومحاكمة نشطاء بسبب التعبري عن آرائهم وانتقاد الشؤون السياسية
تــم اعتقــال املواطــن (م.خ)  24عامـا ً مــن قبــل األمــن الوقــايئ يف رام هللا بتاريــخ  ،2021/5/23بســبب تعليــق عىل الفيســبوك
انتقــد فيــه الســلطة بســبب موقفهــا الســيايس مــن العــدوان اإلرسائيــي عــى القطــاع يف العــام  ،2021متــت إحالتــه يف اليــوم
نفســه إىل اللجنــة األمنيــة املشــركة يف أريحــا ،تــم التحقيــق معــه بســبب تعليقــه عــى فيســبوك .أوقــف أيامـا ً عـ ّدة بأمــر
مــن اللجنــة األمنيــة املشــركة ،ومــن ثــم عــى النيابــة العامــة التــي أمــرت بتوقيفــه ( )48ســاعة ،ومــن ثــم متــت إحالتــه إىل
املحكمــة مبــارشة التــي أمــرت بتمديــد توقيفــه مــدة  15يومـا ً ،ليبلــغ مجمــوع مــا قضــاه يف الحبــس االحتياطــي ( )17يومـا ً.
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جهاز األمن الداخيل يف غزة ما زال يالحق نشطاء حراك بدنا نعيش
املواطــن (ع.أ) ( 35عامـاً) ،جريــح أحــداث انتفاضــة األقــى ،مــن ذوي اإلعاقــة ،احتجــز يف مقــر جهــاز األمــن الداخــي يف غــزة -أنصــار
يف  2021/8/2عــى خلفيــة تهمــة (قــذف مقامــات ،وســوء اســتخدام التكنولوجيــا) .أفــاد شــقيق املواطــن أنــه يــوم االثنــن املوافــق
 2021/8/2ويف حــوايل الســاعة  8:30مســا ًء وصــل (ع.أ) برفقــة أف ـراد أرستــه ،إىل معــر رفــح الــري قادم ـاً مــن جمهوريــة مــر إىل
قطــاع غــزة ،ويف حــوايل الســاعة  11:30مســا ًء وعندمــا تأخــر داخــل صالــة الوصــول علمــت مــن زوجتــه أنــه تــم احتجــازه مــن قبــل
أفـراد األمــن داخــل املعــر ،وباملتابعــة مــع املســؤولني يف املعــر تبــن أنــه تــم احتجــازه مــن جهــاز األمــن الداخــي وتحويلــه إىل غــزة،
ويــوم األربعــاء املوافــق  2021/8/4ويف حــوايل الســاعة  11:00صباح ـاً تلقينــا اتصــاالً عــر الجــوال مــن شــقيقي عبــد الحميــد أبلغــه
أنــه محتجــز يف مقــر جهــاز األمــن الداخــي يف غــزة -أنصــار ،وطلــب منــه إحضــار مالبــس وبعــض األغـراض الشــخصية ،وباملتابعــة مــع
بعــض األقــارب واملعــارف يف غــزة علمنــا أنــه محتجــز لــدى جهــاز األمــن الداخــي عــى خلفيــة تهمــة (قــذف مقامــات ،وســوء اســتخدام
التكنولوجيــا ،النيــل مــن الوحــدة الثوريــة) ،وأنــا أعتقــد أن ذلــك بســبب نــره منشــورات عــر الفيســبوك خــال حـراك بدنــا نعيــش
عــام  ،2019وتــم عرضــه عــى القضــاء العســكري ،وحاولنــا زيارتــه عــدة مـرات إال أنــه مل يســمح لنــا بزياتــه لالطمئنــان عليــه ،الســيام
أنــه جريــح أحــداث األقــى ويعــاين مــن إعاقــة حركيــة .خاطبــت الهيئــة جهــاز األمــن الداخــي يف غــزة م ـرات عــدة لإلف ـراج عــن
املواطــن ،إال أنهــا مل تتلــق ردا ً حتــى تاريــخ اإلفـراج عنــه بعــد أكــر مــن ( )20يومـاً.

• االحتجاز دون مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة (احتجاز غري قانوين)
يجيــز القانــون يف بعــض الحــاالت ســلب الحريــة الشــخصية لألف ـراد تحقيق ـاً ملصلحــة عامــة ومرشوعــة كــا يف حالــة إنفــاذ القوانــن
الجنائيــة ،إال أنــه مينــع الســلب غــر القانــوين للحريــة الشــخصية الــذي يقــوم يف حالــة ســلب الحريــة دون أســباب ينــص عليهــا القانــون
أو دون اتبــاع اإلج ـراءات التــي ينــص عليهــا ،وأهــم اإلج ـراءات التــي ينــص القانــون عــى وجــوب مراعاتهــا عنــد القبــض عــى أحــد
أو توقيفــه ،هــو وجــود إذن صــادر مــن جهــة مختصــة ،باســتثناء حالــة التلبــس بالجرميــة ،حيــث ميكــن يف تلــك الحالــة القبــض عــى
الشــخص دون مذكــرة قانونيــة .كــا يشــرط القانــون إشــعار املتهــم بأســباب القبــض أو التوقيــف والتهمــة املوجهــة إليــه عنــد القبــض
عليــه ،ويلــزم يف جميــع األحــوال بعــرض املقبــوض عليــه أو املوقــوف بتهمــة جزائيــة ،رسيعـاً ،إىل املحكمــة املختصــة للفصــل يف قانونيــة
توقيفــه أو القبــض عليــه.
يكشــف الواقــع عــن أن األجهــزة األمنيــة اســتمرت باعتقــال أف ـراد واحتجازهــم مــن دون أن تحصــل عــى إذن خــاص مــن الجهــات
القضائيــة املختصــة «النيابــة العامــة واملحاكــم» ،وهــي قامــت بذلــك خــارج حــاالت التلبــس بالجرميــة ،مبخالفــة واضحــة للقانــون ،مــا
يجعــل مــن االحتجــاز الــذي تــم عــى هــذا النحــو احتجــازا ً غــر قانــوين.
بلــغ عــدد ادعــاءات االحتجــاز دون مذكــرة قانونيــة ( )154ادعــاء مــن مجمــل ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين،
بواقــع ( )74ادعــاء يف الضفــة الغربيــة ،و( )80ادعــاء يف قطــاع غــزة .بينــا بلغــت ادعــاءات عــدم إشــعار املوقــوف بأســباب توقيفــه
وبالتهمــة املوجهــة إليــه ( )16ادعــاء ،بواقــع ( )15ادعــاء يف الضفــة الغربيــة ،وادعــاء واحــد يف غــزة .أمــا ادعــاءات االحتجــاز دون العــرض
عــى الجهــات القضائيــة ،فقــد بلغــت ( )58ادعــاء ،بواقــع ( )48ادعــاء يف الضفــة الغربيــة و( )10ادعــاءات يف غــزة .كــا شــملت انتهــاكات
ضامنــات االحتجــاز؛ املنــع مــن االتصــال بالعــامل الخارجــي ( )39ادعــاء ،واملنــع مــن االتصــال باملحامــي ( )6ادعــاءات.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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أمناط االحتجاز غير القانوني

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه غالبــاً مــا يصاحــب القبــض عــى األشــخاص دون مذكــرة قانونيــة انتهــاكات أخــرى ،باإلضافــة إىل تلــك
املذكــورة أعــاه ،أهمهــا تفتيــش منازلهــم دون مذكــرة قانونيــة ،ومصــادرة األجهــزة اإللكرتونيــة ومقتنياتهــم الخاصــة ،حيــث بلغــت
ادعــاءات التفتيــش التعســفي وغــر القانــوين للمنــازل ( )59ادعــاء ،بواقــع ( )38ادعــاء يف الضفــة الغربيــة ،و( )21ادعــاء يف قطــاع غــزة.
بينــا بلغــت ادعــاءات مصــادرة األجهــزة اإللكرتونيــة واملقتنيــات الخاصــة بشــكل غــر قانــوين ( )34ادعــاء ،بواقــع ( )24ادعــاء يف الضفــة
الغربيــة ،و( )10ادعــاءات يف غــزة.
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القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

• االحتجاز اإلداري
يتــم االحتجــاز اإلداري ،أو مــا يســمى «االحتجــاز عــى ذمــة املحافــظ» بق ـرار مــن املحافــظ -ممثــل الســلطة التنفيذيــة يف املحافظــة،
ويقصــد بــه احتجــاز مواطنــن ألســباب أمنيــة بداعــي املحافظــة عــى النظــام واألمــن العــام ،اســتنادا ً إىل قانــون منــع الجرائــم األردين رقــم
( )07لســنة  1958ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة ،الــذي مينــح املحافظــن ســلطة احتجــاز املواطنــن دون اتهامــات جنائيــة ضدهــم،
بنــا ًء عــى أســباب فضفاضــة غــر محــددة ،بعيــدا ً عــن نظــام العدالــة الجنائيــة مبــا فيهــا املحاكــم والنيابــة العامــة .وقــد يأمــر املحافــظ
باحتجــاز مواطنــن توجــد فعـاً شــبهات جنائيــة ضدهــم ،لكــن بعيــدا ً أيضـاً عــن نظــام العدالــة الجنائيــة .كــا اســتخدم بعــض املحافظــن
هــذه الصالحيــة غــر الدســتورية يف تعطيــل تنفيــذ القـرارات القضائيــة باإلفـراج عــن بعــض املتهمــن ،عــر إصــدار قـرارات احتجــاز إداري
بحــق مواطنــن صــدر قـرار قضــايئ باإلفـراج عنهــم يف وقــت ســابق .فمثـاً ،أمــرت محكمــة صلــح نابلــس بتاريــخ  2021/02/25بإخــاء
ســبيل املواطــن (ط.ع) ،إال أن جهــاز الرشطــة مل ينفــذ قـرار املحكمــة وأبقــى املواطــن محتجـزا ً ،حيــث صــدر قـرار مــن محافــظ نابلــس
باحتجــازه عــى ذمتــه ،مبــارشة بعــض صــدور أمــر املحكمــة بإخــاء الســبيل .ويف شــكوى أخــرى ،أوقــف محافــظ نابلــس مواطنـاً صــدر
ملصلحتــه قـرار قضــايئ بإخــاء ســبيله ،وذلــك عــى الرغــم مــن إيداعــه الكفالــة التــي حددهــا القــايض يف صنــدوق املحكمــة.
ً
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بلــغ عــدد ادعــاءات االحتجــاز عــى ذمــة املحافــظ ( )41ادعــاء مــن مجمــل ادعــاءات االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين،
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السنوات

 اﺳﺘﻤﺮار ﺣ÷ﺲ ا¶yﺘﺠﺰ8ﻦ ﻋ ÇÅاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎƒﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋjŸﻢ• استمرار حبس املحتجزين عىل الرغم من صدور قرار قضايئ باإلفراج عنهم
ً
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ميثــل اســتمرار حبــس املحتجزيــن عــى الرغــم مــن صــدور قـرار قضــايئ باإلفـراج عنهــم احتجــازا ً تعســفياً وغــر قانـ ً
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املــادة ( )106مــن القانــون األســايس املعــدل عــى أن« :األحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ ،واالمتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا
عــى أي نحــو جرميــة يعاقــب عليهــا بالحبــس ،والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان املتهــم موظفـاً عامـاً أو مكلفـاً بخدمــة عامــة ،وللمحكــوم
لــه الحــق يف رفــع الدعــوى مبــارشة إىل املحكمــة املختصــة ،وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضـاً كامـاً لــه».
وفقــا للشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة ،فــإن ( )47مواطنـاً مــن الضفــة الغربيــة ،أفــادوا بــأن األجهــزة األمنيــة امتنعــت أو تأخــرت يف إخــاء
ســبيلهم بعــد صــدور قـرار قضــايئ باإلفـراج عنهــم ،بينــا أفــاد ثالثــة مواطنــن يف غــزة بــأن األجهــزة األمنيــة امتنعــت عــن تنفيــذ قـرارات
قضائيــة صــدرت باإلفـراج عنهــم وأبقــت عليهــم محتجزيــن.

 2-1-3املنع من السفر
يعتــر املنــع مــن الســفر أحــد أشــكال انتهــاك الحريــة الشــخصية ،والحــق يف التنقــل يف الوقــت نفســه .حتــى يتــم تجنــب انتهــاك
هــذه الحقــوق ،يجــب أن يكــون ق ـرار منــع الســفر مســتندا ً إىل نــص قانــوين واضــح ووفق ـاً لإلج ـراءات التــي ينــص عليهــا القانــون.
يحظــر القانــون األســايس تقييــد حريــة اإلنســان أو منعــه مــن التنقــل إال بأمــر قضــايئ ،ووفقـاً ألحــكام القانــون (املــادة  11مــن القانــون
األســايس) .بينــا يجيــز قانــون املخاب ـرات العامــة ،املنــع مــن الســفر دون أمــر قضــايئ (املــادة  11مــن قانــون املخابـرات العامــة) ،كــا
توجــد مامرســة مــن النيابــة العامــة ال تســتند إىل القانــون ،يأمــر مــن خاللهــا النائــب العــام باملنــع مــن الســفر ،هــذا عــى الرغــم مــن
أن محكمــة العــدل العليــا قــد أنكــرت يف أكــر مــن مناســبة صالحيــة النيابــة العامــة أو األجهــزة األمنيــة باملنــع مــن الســفر أو احتجــاز
وثائــق الهويــة أو الســفر ،وقالــت إن املنــع مــن الســفر هــو مــن اختصــاص املحاكــم دون غريهــا (انظــر حكــم محكمــة العــدل العليــا
( )2015/147بتاريــخ  :2015/9/2حكــم محكمــة العــدل العليــا ( )2016/153بتاريــخ .)2016/9/29
عــى هــذا األســاس ،يُعتــر أي قـرار باملنــع مــن الســفر ،أو االمتنــاع عــن إصــدار جــوازات ســفر ،أو احتجــاز وثائــق الهويــة والســفر ،صــادر
عــن جهــة غــر قضائيــة ،انتهــاكاً للحــق يف الحريــة الشــخصية والحــق يف التنقــل يف الوقــت نفســه ،وهــو املعيــار املعتمــد يف الهيئــة العتبــار
املنــع مــن الســفر بأشــكاله املختلفــة منعـاً غــر قانــوين أو تعســفياً ،إضافــة إىل معيــار املنــع ألســباب تتعلــق مبامرســة الحقــوق والحريــات
املرشوعــة ،الســيام الحــق يف حريــة التعبــر أو الحــق يف االنتــاء الســيايس.
تلقــت الهيئــة ( )55شــكوى حــول املنــع مــن الســفر ،تضمنــت هــذه الشــكاوى )57( :ادعــاء ،بواقــع ( )9ادعــاءات يف الضفــة الغربيــة،
و( )48ادعــاء مــن مواطنــن يف غــزة .شــملت هــذه االدعــاءات أشــكاالً مختلفــة مــن املنــع التعســفي أو غــر القانــوين مــن الســفر ،وهــي:
إصــدار قـرار رصيــح باملنــع مــن الســفر ،أو منــع إصــدار جــواز الســفر ،أو احتجــاز وثائــق الهويــة أو جــواز الســفر.
تركــزت ادعــاءات املنــع مــن الســفر يف غــزة ،الســيام االمتنــاع عــن إصــدار جــواز الســفر ،حيــث مــا زال املواطنــون يف غــزة يعانــون مــن
صعوبــات يف إصــدار جــوازات الســفر منــذ االنقســام الســيايس يف العــام  ،2007حيــث متتنــع وزارة الداخليــة يف الضفــة ،دون أســباب
ينــص عليهــا القانــون ودون حكــم قضــايئ عــن إصــدار جــوازات الســفر ملواطنــن يف غــزة بذريعــة الســامة األمنيــة ،وقــد بلغــت هــذه
االدعــاءات خــال العــام  )33( :2021ادعــاء.
أمــا االدعــاءات األخــرى ،فكانــت ضــد املحاكــم واألمــن الداخــي ورشطــة املعابــر يف غــزة ،وشــملت إصــدار ق ـرار رصيــح باملنــع مــن
الســفر بواقــع ( )12ادعــاء ،إضافــة إىل ثالثــة ادعــاءات باحتجــاز الهويــة أو وثائــق الســفر .وصــدرت جميــع حــاالت منــع الســفر املشــتىك
منهــا دون أمــر قضــايئ ،تعــود ســتة منهــا ألســباب تتعلــق مبامرســة الحقــوق املرشوعــة ،وصــدر ادعــاء واحــد بنــا ًء عــى جنــس الضحيــة
باعتبارهــا أنثــى؛ أي انطــوى عــى متييــز بســبب الجنــس.
أمــا يف الضفــة الغربيــة ،فقــد امتنعــت وزارة الداخليــة عــن إصــدار جــوازَي ســفر ملواطنــن اثنــن دون صــدور أمــر قضــايئ ،ومنــع جهــاز
املخاب ـرات العامــة ( )5مواطنــن مــن الســفر عــر معــر الكرامــة دون حكــم قضــايئ ،منهــم ( )3مواطنــن منعــوا مــن الســفر ألســباب
تتعلــق مبامرســة حقوقهــم وحرياتهــم ،واحتجــزت وثائــق الهويــة ملواطنــن آخريــن دون أمــر قضــايئ وألســباب تتعلــق بجنــس املشــتكية
باعتبارهــا أنثــى.
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املنع من السفر دون مسوغ قانوين أو حكم قضايئ
املواطــن (ب.ف) ( 33عام ـاً) مــن الخليــل ،أفــاد بأنــه :بتاريــخ  /2يف العــام  2021/202012توجهــت إىل اس ـراحة اريحــا مــن أجــل
الســفر إىل قطــر لحضــور مبــاراة كــرة القــدم بــن املنتخــب الوطنــي والســعودية ،ولكــن جهــاز املخابـرات العامــة يف االسـراحة أخــرين
أنــه يوجــد بحقــي منــع مــن الســفر دون إبـراز أمــر قضــايئ .حاولــت الحديــث مــع أفـراد الجهــاز هنــاك وأفــادوين أنــه املنــع مــن مديــر
الخليــل .قمــت بالتواصــل مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان والتــي تواصلــت مــع مخابـرات الخليــل ولكــن دون جــدوى .حــاول
أحــد األشــخاص الحديــث معهــم وخــرج نائــب مديــر املخابـرات يف اسـراحة أريحــا وطلــب منــي االنتظــار وبعــد إجـراء االتصــاالت عــاد
ليقــول يل :احفــظ وجهــي جيــدا ً ،حتــى لــو تــم رفــع املنــع مــن الخليــل ســوف أقــوم مبنعــك مــن الســفر ،وطلــب مــن العنــارص إجبــاري
عــى مغــادرة االسـراحة ،وأخــرين أنــه إن عــدت إىل االسـراحة ســوف يعيــدين بتابــوت ،إن منعــي مــن الســفر يعــود ألســباب سياســية
وبســبب منــارصيت لقضيــة الشــهيد ن ـزار بنــات ،وبســبب خروجــي يف مســرة تدعــم تحقيــق العدالــة للشــهيد ن ـزار بنــات وإج ـراء
االنتخابــات .حيــث تــم اســتدعايئ بتاريــخ  2021/8/10وكذلــك بتاريــخ  2021/8/19عــى خلفيــة حريتــي يف الــرأي والتعبــر .خاطبــت
الهيئــة جهــاز املخابـرات العامــة ،الــذي اشــرط امتثــال املواطــن الســتدعاء (مقابلــة) حتــى يتــم الســاح لــه بالســفر ،وبالفعــل عندمــا
امتثــل لالســتدعاء تــم الســاح لــه بالســفر.

 3-1-3الشكاوى بحسب الفئات
 1-3-1-3شكاوى األطفال
تلقــت الهيئــة ( )19شــكوى ،بواقــع ( )5شــكاوى يف الضفــة الغربيــة ،و( )14شــكوى يف قطــاع غــزة .تقــدم بهــذه الشــكاوى أوليــاء أمــور
أطفــال ومــن األطفــال أنفســهم ،وذلــك أثنــاء تنفيذهــم زيــارات روتينيــة للســجون.
تضمنــت هــذه الشــكاوى ( )20ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الحريــة الشــخصية لألطفــال يف كل مــن الضفــة وغــزة ،بواقــع ( )6ادعــاءات يف
الضفــة الغربيــة ،و( )14ادعــاء يف قطــاع غــزة .شــملت هــذه االدعــاءات :االعتقــال التعســفي أو غــر القانــوين أو عــدم مراعــاة ضامنــات
االحتجــاز .وفقــاً للشــكاوى ،فــإن ( )16مــن األطفــال تــم اعتقالهــم دون مذكــرة قانونيــة ،و ُمنــع اثنــان منهــم مــن االتصــال بالعــامل
الخارجــي ،واحتُجــز أحدهــم دون أن يعــرض عــى أي جهــة قضائيــة ،فيــا قــال أحدهــم إنــه مل يتــم إعالمــه بأســباب اعتقالــه.
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 2-3-1-3ﺷÜﺎوى اﻟcﺴ ﺎء
النساءﻩ اﻻدﻋﺎءات :اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲأو ﻏ gfاﻟﻘﺎﻧﻮÜﻲ ،وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎز ،واﳌﻨﻊ ﻣﻦ
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للشــكاوى ،فــإن أربع ـاً مــن النســاء تــم اعتقالهــن دون مذكــرة قانونيــة ،و ُمنعــت اثنتــان منهــن مــن االتصــال مبحاميهــن ،وثــاثٌ تــم
احتجازهــن دون أن يعرضــن عــى أي جهــة قضائيــة ،فيــا جــرى احتجــاز اثنتــن ألســباب تتعلــق بالتعبــر عــن رأيهــا .بحســب الشــكاوى
أيضـاً ،فــإن ( )5منهــن منعــن مــن الســفر دون حكــم قضــايئ ودون مــرر قانــوين ،فمثـاً أفــادت إحداهــن بأنهــا ُمنعــت مــن الســفر ملجــرد
ٌ
بأنــهﺟ تﺮــم
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اإلعاقةنيفاﻧ‹ôﺎك
ذويﻮى (ﺸﺄ
حقﺷõ
انتهاك(12
اإلعاقعــةﻏﺰيفة.الحريــة الشــخصية مــن مكلفــن إنفــاذ القانــون .بواقــع ( )4شــكاوى يف
()12
ـتﺎوى
ذويﻗﻄﺎ
ـقى UÃ
ـأنو)انته8ـ(ـاكﺷõحﺎـو
بشـﺔ،
ـكوىﺮÓﻴ
ﻀﻔشـﺔ اﻟﻐ
الهيئـÃـة Uاﻟ
تلقـﺷõ
الضفــة الغربيــة ،و( )8شــكاوى يف قطــاع غــزة.
ﺗﻀﻤﻨﺖ iﺬﻩ اﻟﺸõﺎوى ) (12ادﻋﺎء ﺑﺎﻧ‹ôﺎك اÉéﻖ  UÃاÉéﺮPﺔ اﻟ˘Úﺼﻴﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ ) (5ادﻋﺎءات  UÃاﻟﻀﻔﺔ،
تضمنــت هــذه الشــكاوى ( )13ادعــاء بانتهــاك الحــق يف الحريــة الشــخصية لــذوي اإلعاقــة ،بواقــع ( )5ادعــاءات يف الضفــة ،شــملت
ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﺪون ﻣﺬﻛﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﺠﺎز (ﺴ·ﺐ ﺣﺮPﺔ اﻟﺘﻌﺒ ،gfإﺿﺎﻓﺔ إ ‘€اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣﺪ اﻷÚÇﺎص
االحتجــاز بــدون مذكــرة قانونيــة ،واالحتجــاز بســبب حريــة التعبــر ،إضافــة إىل اســتمرار توقيــف أحــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋ†‘ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎâﻲ ﺑﺈﺧﻼء ﺳ·ﻴﻠﮫ .أﻣﺎ  UÃﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ادﻋﺎءات ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
الرغــم مــن صــدور ق ـرار قضــايئ بإخــاء ســبيله .أمــا يف قطــاع غــزة ،فقــد بلغــت ادعــاءات ذوي اإلعاقــة بانتهــاك حقهــم يف الحريــة
ﺣـةﺪ
ـببﺎز أ
اإلعاق(ـ،ـةوابسﺣـﺘﺠ
ذويﺎءات
ـخاصادﻋ
األشﻴـﺔ )4
أحـﻗـدﺎﻧﻮﻧ
واحتجـﺬـازﻛﺮة
ـاءات)،دون ﻣ
ﺣ ﺘﺠ ﺎز
( 4اﻻ
قانونيـﻤـةﻠﺖ
ـرةت ،ﺷ
مذكـءا
دونادﻋﺎ
ـاز)(8
االحتجﻴـﺔ
ـملت˘Úﺼ
ـاءاتÉ،ﺮشPـﺔ اﻟ
ادعـ UÃاé
()8ﻘ`ﻢ
كﺣ
الشـﺎﻧ‹ôﺎ
ﺑ
حريـ
ادعـ
ـخصية
ـاع.زات ﺳﻔﺮ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻃﻨfن ﻣﻦ ﺳõﺎن اﻟﻘﻄﺎع.
القطﺟـﻮا
ـكانﺪار
ـنﻦسإـﺻ
ـنﺎ معـﻋ
مواطنﻣـﺘﻨ
لثالثfـgـة ،واﻻ
ـفرﻟﺘﻌﺒ
ﺣﺮPسـﺔ ا
إصـﻗﺔ
يـاـنﻹﻋﺎ
 Ú Çﺎص
ا
ﺐات
ﺴـ·ـواز
ـدار( ج
واالمتنـذـاعو ع
التعبﻷــر،

ﺷÜﻞ رﻗﻢ ) :(18ادﻋﺎءات اﻧ©jﺎك اyxﺮ8ﺔ اﻟ∂•ﺼﻴﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ )(2021-2019
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شكل رقم ( :)18ادعاءات انتهاك الحرية الشخصية لذوي اإلعاقة ()2021-2019

12
13

لذوياﻹﻋﺎﻗﺔ
الشخصيةﻟذوي
احلريةﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
انتهاكاتت اﻟﺣرﯾ
عدددد اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ
ﻋ
اإلعاقة

1414
1212
1010
88

7

66
44
2

2019
2019

22
2021
2021

2020
2020

00

اﻟﺳﻧوات
السنوات

 4-1-3ا[öxﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻧ©jﺎ?ﺎت اyxﻖ  0/اyxﺮ8ﺔ اﻟ∂•ﺼﻴﺔ
ً
الشخصيةات اﻧ‹ôﺎXﺎت iﺬا اÉéﻖX ،ﺎﻧﺖ ﻣŸﺴﻮÓﺔ إ ‘€ﺟ`ﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ
الحريةﻛ gﬁادﻋﺎء
الحقﺗﺒfيفن أن أ
انتهاكات ﻓﻘﺪ
عنﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ،
املسؤولةﻠﻘ‹ô
الجهاتوى اﻟ nÁﺗ
4-1-3ﻘﺎ ﻟﻠﺸõﺎ
وﻓ
العامـ
منسـ،ـوبة
الحPـﺔـق،اﻟكان
ـد )تبــن
ـكاوىاﻟالتـ
ﺴـةﻔﻲيف،
الرشطزــةاﻟﺘﻌ
ـازﺣﺘﺠﺎ
إىلﺖجهاـﻻ
ﺷ ﻤﻠ
ـتﺼﻴﺔ
˘ـÚ
ـذاÉﺮ
ـاكاتUÃهـاé
انتهéـÉﻖ
ـاءاتك ا
ـرﺎءادعـﻻﻧ‹ôﺎ
أن اأكدـﻋ
(112
ـة،ﻮافقﻗـﻊ
الهيئ،ـ ﺑ
تلقتهـﻐـاﺮÓﻴﺔ
ﻀـيﻔﺔ اﻟ
للشـﺔ UÃ
وفقاـﻟاًﻌﺎﻣ
ً
ـفي ،ﻣالس
الحريـ
الغربيـﻻـة،
الضفﻻــة
ـرة.
مذكfـن
دونﺎﺳﻴ
ـازاﻟﺴﻴ
االحتجـو
ـيامﺸﻄﺎء
ﻦـاﻟŸ
التعسـﺪدا
ـازﻌﺎم ﻋ
االحتجـاﻟ
ـملتﺔ iﺬا
ـخصية ،اﻟشـﺸﺮﻃ
الشزـ ﺟ`ﺎز
ـةﺠﺎ
ﺣﺘ
الحـ‘ـقﺟﺎيفﻧﺐ ا
النتهﻧـﻴـاكﺔ ،إ€
ادعـﺮةـاءﻗﺎﻧﻮ
()112ﺬﻛ
بواقﺎـزـعدون ﻣ
ﺣ ﺘﺠ
ﺳ ﻴﻤ ﺎ ا
قانونيــة ،إىل جانــب احتجــاز جهــاز الرشطــة هــذا العــام عــددا ً مــن النشــطاء والسياســيني.
ً
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸõﺎوى أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺪ Üﺴ·ﺖ ) (104ادﻋﺎءات ﺑﺎﻧ‹ôﺎك اÉéﻖ  UÃاÉéﺮPﺔ اﻟ˘Úﺼﻴﺔ إ ‘€ﺟ`ﺎز ا¶Úﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ
بحســب الشــكاوى أيض ـاً ،فقــد نســبت ( )104ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريــة الشــخصية إىل جهــاز املخاب ـرات العامــة يف الضفــة،
 UÃاﻟﻀﻔﺔ ،ﻣ„ôﺎ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ دون أﻣﺮ ﻗﻀﺎâﻲ ،ﺗﺮﻛﺰ اﻧ‹ôﺎك اÉéﺮPﺔ اﻟ˘Úﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟ`ﺎز
منهــا ثــاث حــاالت منــع مــن الســفر دون أمــر قضــايئ ،تركــز انتهــاك الحريــة الشــخصية مــن طــرف جهــاز املخابـرات العامــة باالحتجــاز
األمنيﻷـﻣـةﻦ
اللجنـ`çـةﺎز ا
32ـ(ـاءادإىلﻋﺎء é
ـايئÜ،ﺴﺐ
الوقـ .nو
األمـﺴـنﻴﺎml
ـازء اﻟ
لجهـﻤﺎ
ادعـوـاءاﻻﻧﺘ
( gf)32أ
ونسPـﺔـباﻟﺘﻌﺒ
ـيايس .ﺣﺮ
السـﺴ·ﺐ
ـاءﻔﻲ (
االنتﻌـﺴ
ـرﺎزأواﻟﺘ
التعبﺘـﺠ
حريﺔـ ﺑـةﺎﻻﺣ
ـببﻌﺎﻣ
ـفيﺮابستـ اﻟ
التعس¶ـÚﺎﺑ
ا
و())29ادع
ـركةﺎâيفﻲ ،و)
املشاـﻟﻮﻗ
ـن،ﺔ
األمـÉﺮP
ـوى اé
وهيئـôﺎـةكقضاـéـاء Éقﻖـ UÃ
ت ﺑﺎﻧ‹
ـةدﻋﺎ
ﺖـ ا
ـخصيةﺴ·
الشـوﻗﺪ Ü
الحريـرPـةﺤﺎ.
الحـUـقﻣﺪيفﻳﻨﺔ أ
ـاكﻛﺔ Ã
ﺸـ≥g
ـاءات اﳌ
ادعﻷـﻣﻨﻴﺔ
ـبتﺔ ا
نسـçæﻨ
أريحـﻋـا.ﺎءوقإـ€ـد‘ اﻟ
 (29اد
العامءـاـة،
للنياب
بانته
مدينــة
ـخصيةتمـاﻟـنﻌخـ
إضافـ
واألمﻟــن
ـى‘
ـفﻓعﺔـ إ€
التوقيـﺿﺎ
ـالﺮPﺔ ،إ
ﺴﻜ
الشـﺨﺒﺎرا
الحرياــةﻻﺳﺘ
تنتهـوـكﺟ`ﺎز
ـي،nb
ـات ،اﻟالتـﻮﻃ
املحافظﻷـﻣﻦ
ىـةاﻷإىلﻣﻦ ،وا
ـكرية،ء ﻗﻮ
العسـﻗﻀﺎ
ـتخبا،رواتiﻴﺌﺔ
االسـﺎﻣﺔ
ـاز اﻟﻌ
وجهﺎـﺑﺔ
ـي،ﻟﻠﻨﻴ
الوطنـﻴﺔ
˘ Úﺼ
ا
الشـاﻟـكل
ـكلﻦ
ـوءiإىلﺬاهاـﻟـذاﺸõالشﻞـ ﻣ
اللجاـم
ـكاوى اعـﺳـنﺘﺨﺪ
الشـﺗﺮﻛﺰ
ـفتﻆ.
كشـÉﺎﻓ
قلقيليـﻋـة‘†،حيذـﻣـثﺔ ا¶
محافظـﻮـةﻗﻴﻒ
االحتجـﻦـازﺧيفﻼل اﻟﺘ
˘مÚــنﺼﻴﺔ ﻣ
ـذاﺮPﺔ
ـتخدام اهéـÉ
ـظ.ت،تركاـﻟـزnÁاسـﺗﻨ‹ôﻚ
املحافـﻈﺎ
ذمـاـة¶Éﺎﻓ
احتُﺸجـﻔـزﺖبعاـﻟـض
ـذا،العﺣـﻴـام،
ـيايس (.ﻣﺮة ﺧﻼل iﺬا
السزـ )13
ـاءﺘﺠﺎ
واالنتـﻻﺣ
التعبـﻞـرﻣﻦ ا
ـةﻟﺸõ
حرياـ ا
خلفيإـ€ـة‘ iﺬ
ـىçﻮء
ـتكنيﻦعاـﻟæ
املشـى ﻋ
ﺸ  õﺎو
ﺚﻛ
ـالﻘﻴهﻠـﻴﺔ
()13ﺤمﺎـﻓـرةﻈﺔخـﻗﻠ
ـاز  UÃﻣ
االحتجـﺎز
ـنﻻﺣﺘﺠ
مـ ا
أنﺎlأكـnm
الهيئـﻤـةﺎءعـاﻟـنﺴﻴ
تلقتهـوـااﻻﻧﺘ
ـيﻌﺒgf
ـكاوىﺔالتاـﻟﺘ
الشـﺔ ﺣﺮP
ـفتﻠﻔﻴ
كشـ‘ ﺧ
ـد ﻋ†
فقـن
ـفر،ﺘﻜf
السﳌـﺸ
ﺾا
يتعلـاـقﺣُﺘﺠ
ويفاﻟمــاﻌﺎم،
ـر.ادعــاءات املنــع من الســفرُ ،ســجل ضــد وزارة
باملنـﺰـع( مﻌــن
الداخليــة يف الضفــة الغربيــة ،حيــث امتنعــت عــن إصــدار ( )28جــواز ســفر ملواطنــن مــن غــزة ومواطــن واحــد مــن الضفــة الغربيــة
و UÃﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺸõﺎوى اﻟ nÁﺗﻠﻘ‹ôﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ ﻋﻦ أن أﻛ gﬁادﻋﺎءات اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮç÷ُ ،ﻞ
دون مــرر قانــوين ودون حكــم قضــايئ يســمح بذلــك ،وقــد أفــاد الضحايــا بــأن االمتنــاع عــن إصــدار جــواز الســفر جــاء بتربيــر الســلطات
بالسـﺿﺪ
ـة.ﺪ
الضفـﺣ
املدنيﻣــةﻮايفﻃﻦ وا
ـؤونﻏﺰة و
ـبتﺮإىلﳌﻮاهيئﻃـﻨـةfنالشﻣـﻦ
نسـﺳﻔ
ـزةﻮاز
(28غـﺟ
ملواطنرـ )
ـع ﻋسـﻦـفرإﺻﺪا
ـاءاتﻨﻌمنـﺖ
ﺚـ اﻣﺘ
الشـﻔﺔ اﻟ
ـفتﻟﻀ
كشـ UÃا
ـاﻠﻴﺔ
ـة.ﺪكاـﺧ
األمنيـاﻟ
ـامةوزارة
ـن يف
ـكاوىﻐعﺮÓـﻴـنﺔ)7(،ﺣﻴادع
ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ دون ﻣgîر ﻗﺎﻧﻮÜﻲ ودون ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎâﻲ ƒﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟ*Éﺎﻳﺎ ﺑﺄن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺻﺪار
أمــا يف قطــاع غــزة ،فالحظــت الهيئــة أن أكــر ادعــاءات انتهــاك هــذا الحــق يف غــزة كانــت ضــد جهــاز الرشطــة بواقــع ( )75ادعــاء تتــوزع
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺟﺎء ﺑﺘgîﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺸõﺎوى ﻋﻦ ) (7ادﻋﺎءات ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ ﳌﻮاﻃﻨfن UÃ
بــن االحتجــاز التعســفي واملنــع مــن الســفر ،بينــا نســب لجهــاز األمــن الداخــي ( )39ادعــاء بانتهــاك الحريــة الشــخصية ،و( )6ادعــاءات
العامﻔـﺔ
النيابـUـةاﻟﻀ
إىلﻧﻴﺔ Ã
ـاءاتﳌﺪ
ادعﺆـون ا
و()4ﻟﺸ
ـزة،ﻴﺌﺔ ا
ـاتﺖيفإ€غ‘ـ i
محافظـﺴ·
إىل ﻏﺰة Ü
ـة .،وســجلت ادعــاءات بانتهــاك الحــق يف الحريــة الشــخصية ضــد مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل ،وضــد القضــاء العســكري.
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والسوـاﻟﺘﺄﻛ
ـفﻨﺎء،
والتوقيـ ــç
االحتجﻓـfـازن واﻟ%
دوريـوـةﺿ ـمل ـرﺎاكعـ اـزﳌﻮﻗﻮ
اتﻘﺪأ
تنفيـﺮاـذﻛﺰزيـ،ـاروﺗﻔ
ـتقلة`ﺬيفﻩ اﳌ
املسـﻴﺔ ﻟ
الهيئﻟــةﺪاﺧﻠ
ـتمرت ـﺎع ا
اسـﻷوﺿ ـ
ا
لهــذه املراكــز ،وتفقــد أوضــاع املوقوفــن والســجناء ،والتأكــد مــن عــدم تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة ،وعــدم وجــود أي محتجزيــنً
اﳌﻌـﺎﻣﻠـﺔ ،وﻋـﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺤﺘﺠﺰPﻦ ﺑﺼـ ـ ـ ـ ـﻮرة …ﻌﺴـ ـ ـ ـ ـﻔﻴـﺔ أو ﻏ gfﻗـﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ .إن ﻣﻦ ﺷـ ـ ـ ـ ـﺄن iـﺬﻩ اﻟﺰPـﺎرات أن ﺗﻤﺜـﻞ ﺗـﺪﺑgfا
ـوين،
بصــورة ًتعســفية أو غــر قانونيــة .إن مــن شــأن هــذه الزيــارات أن متثــل تدبـرا ً وقائيـاً ملنــع االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانـ
وﻗﺎﺋﻴﺎ ﳌﻨﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴ ـ ـ ـ ـﻔﻲ واﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏ gfاﻟﻘﺎﻧﻮÜﻲ ،إﻻ أن ﻋﺪم اﻟﺴ ـ ـ ـ ـﻤﺎح ﻟﻠ`ﻴﺌﺔ وﻣﺆﺳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺎت ا¶çﺘﻤﻊ اﳌﺪÜﻲ
إال أن عــدم الســاح للهيئــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املذكــورة بتنفيــذ زيــارات مفاجئــة ملراكــز االحتجــاز والتوقيــف ســوف يؤثــر عــى
اﳌﺬXﻮرة ﺑàﻨﻔﻴﺬ زPﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺳ ـ ـﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋ†‘ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴ ـ ـﻔﻲ
فاعليــة الوقايــة مــن االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين.
واﻻﺣﺘﺠﺎز ﻏ gfاﻟﻘﺎﻧﻮÜﻲ.
مــن جهــة أخــرى ،تعتــر الصالحيــات القانونيــة املمنوحــة لوزيــر العــدل والنائــب العــام ورؤســاء املحاكــم النظاميــة ووزيــر الداخليــة يف
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يجــرم القانــون االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين ويعتربهــا جرميــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنهــا
بالتقــادم ،وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادالً ملــن وقــع عليــه الــرر (املــادة  32مــن القانــون األســايس املعــدل) .ويف هــذا
الســياق ،نصــت املــادة ( )178مــن قانــون العقوبــات األردين رقــم ( )16لســنة  1960ســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة عــى أن« :كل
موظــف أوقــف أو حبــس شــخصاً يف غــر الحــاالت التــي ينــص عليهــا القانــون يعاقــب بالحبــس مــن ثالثــة أشــهر إىل ســنة» .كــا
نصــت املــادة ( )262مــن قانــون العقوبــات االنتــدايب رقــم ( )74لســنة  1936ســاري املفعــول يف قطــاع غــزة عــى أن« :كل مــن قبــض
عــى شــخص آخــر أو حجــزه بوجــه غــر مــروع ،يعتــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنة أو بغرامــة قدرهــا خمســون
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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جنيهـاً .»...يعتــر إبقــاء املوقوفــن بعــد صــدور قـرار قضــايئ باإلفـراج عنهــم ،جرميــة حجــز حريــة بوجــه غــر مــروع ،إضافــة إىل جرميــة
امتنــاع عــن تنفيــذ حكــم محكمــة يف الوقــت نفســه (املــواد )106( :مــن القانــون األســايس ،املــادة ( )82مــن قانــون الســلطة القضائيــة).
إضافــة إىل ذلــك ،أنشــأ القانــون آليــات متخصصــة يف املالحقــة الجزائيــة للمتهمــن ،مبــن فيهــم املتهمــون مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون
إذا ارتكبــوا جرميــة أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها ،وهــو مــا يجــد تطبيقــه يف النيابــة العامــة ،والنيابــة العامــة العســكرية ،واملحاكــم
النظاميــة ،واملحاكــم العســكرية التــي تختــص باملالحقــة الجزائيــة للمتهمــن مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة .كــا أنشــأت األجهــزة األمنيــة
آليــات داخليــة للمســاءلة التأديبيــة ،تختــص بتأديــب العنــارص التابعــن لألجهــزة األمنيــة الذيــن يأتــون ســلوكيات مجرمــة يف القانــون
أو تخالــف مدونــات الســلوك املعتمــدة داخــل هــذه األجهــزة ،مبــا يف ذلــك الســلوكيات التــي متثــل انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،وهــذا
مــا يجــد تطبيقــه مثـاً يف ديــوان املظــامل يف جهــاز الرشطــة العامــة يف الضفــة الغربيــة ،ويف مكتــب املفتــش العــام يف وزارة الداخليــة ،ويف
وحــدات الشــكاوى يف األجهــزة األمنيــة األخــرى ،مثــل وحــدات الشــكاوى يف كل مــن جهــاز األمــن الوقــايئ وجهــاز املخابـرات العامــة يف
الضفــة الغربيــة ،ووحــدة الشــكاوى يف جهــاز األمــن الداخــي يف وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة.
لــدى مخاطبتنــا النيابــة العامــة يف الضفــة الغربيــة بشــأن االســتعالم عــن أي تحقيقــات كانــت قــد أجرتهــا هــذا العــام يف مواجهــة عنــارص
األمــن يف مــا يتعلــق بارتكابهــم أفعــاالً تشــكل اعتقــاالً تعســفياً أو احتجــازا ً غــر قانــوين ،أفــادت بأنهــا مل تحقــق يف أي شــكوى مــن هــذا
القبيــل ،وذلــك عــى خــاف جرميــة التعذيــب مثـاً ،حيــث حققــت يف ( )14شــكوى.
أمــا عــن مســاءلة املتورطــن يف االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر القانــوين يف قطــاع غــزة ،فقــد خاطبنــا النيابــة العامــة والقضــاء
العســكري لالســتعالم عــن حــاالت التحقيــق واملســاءلة التــي جــرت هــذا العــام ضــد متورطــن يف االعتقــال التعســفي واالحتجــاز غــر
القانــوين ،لكــن لألســف مل نتلــق أي ردود بشــأن ذلــك.

التوصيات
بنــا ًء عــى العــرض الســابق لحالــة الحــق يف الحريــة الشــخصية ،تؤكــد الهيئــة املســتقلة مــن جديــد توصياتهــا يف التقاريــر الســنوية
الســابقة ،التــي مل يتــم تنفيذهــا حتــى اآلن ،وهــي:
•توقــف األجهــزة األمنيــة عــن تنفيــذ اعتقــاالت ملواطنــن بســبب مامرســة حقوقهــم املرشوعــة ،مبــا يف ذلــك الحــق يف حريــة الــرأي
والتعبــر والحــق يف التجمــع الســلمي.
•توقــف املحافظــن عــن حجــز حريــة املواطنــن بنــا ًء عــى أســباب أمنيــة ،وهــو مــا يعــرف باالحتجــاز اإلداري أو االحتجــاز عــى ذمــة
املحافظ.
•تقيد أجهزة إنفاذ القانون باإلجراءات القانونية يف حاالت حجز الحرية إنفاذا ً للقوانني الجنائية.
•اعتبــار النيابــة العامــة املدنيــة والقضــاء النظامــي جهــات مختصــة مبالحقــة املتورطــن يف االعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز غــر
القانــوين بــرف النظــر عــن وصفهــم الوظيفــي ،ســواء أكانــوا عســكريني أم موظفــن مدنيــن ،مبــا ينســجم مــع املــادة ( )101مــن
القانــون األســايس ،التــي منعــت أي واليــة للقضــاء العســكري خــارج الشــأن العســكري.
•رضورة أن تضطلــع النيابــة العامــة املدنيــة مبســؤوليتها يف املالحقــات الجزائيــة للمتورطــن يف االعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز غــر
القانوين.
•رضورة قيــام القضــاة بحاميــة حقــوق اإلنســان ،الســيام يف حــاالت الحبــس االحتياطــي ومتديــد التوقيــف ،بإعــال مبــادئ الــرورة
والتناســب والقانونيــة ،وعــدم القبــول بتمديــد توقيــف أي شــخص دون وجــود ملــف تحقيقــي يتضمــن محــر اســتجوابه وأدلــة
تثبــت خطــورة بقائــه حـ ّرا ً طليقـاً.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم»

77

 1-4الحق يف حرية الرأي والتعبري
 1-1-4املتغري يف اإلطار القانوين الوطني
عطف ـاً عــى إصــدار الرئيــس الفلســطيني املرســوم الرئــايس رقــم ( )3لســنة  ،2021بشــأن الدعــوة إلج ـراء انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية
ومجلــس وطنــي 72،فقــد صــدر مرســوم رئــايس رقــم ( )5لســنة  ،2021بشــأن تعزيــز الحريــات العامــة ،الــذي أكــد حظــر املالحقــة
واالحتجــاز والتوقيــف واالعتقــال وأنــواع املســاءلة كافــة ،خــارج أحــكام القانــون ،ألســباب تتعلــق بحريــة الــرأي واالنتــاء الســيايس،
73
وإطــاق رساح املحتجزيــن واملوقوفــن واملعتقلــن والســجناء عــى خلفيــة الــرأي واالنتــاء الســيايس.
كــا أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني بتاريــخ  ،2021/07/05الق ـرار رقــم ( )03لســنة  ،2021بشــأن إلغــاء املــادة ( )22مــن ق ـرار
مجلــس الــوزراء رقــم ( )04لســنة  2020باملصادقــة عــى مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة .وهــي املــادة التــي كانــت تكفــل
حريــة التعبــر للعاملــن يف الوظيفــة العامــة ،وتنظــم مامرســتهم لهــا 74.ونصــت املــادة ( )03منــه عــى أنــه يــري املفعــول مــن تاريــخ
صــدوره؛ أي بتاريــخ  ،2021/07/05وليــس مــن تاريــخ نــره ،كــا يقتــي ذلــك مبــدأ العلــم بالقاعــدة القانونيــة.
يعتــر قـرار مجلــس الــوزراء إلغــاء النــص الــذي يكفــل للموظفــن حقهــم يف التعبــر ،وقـراره الســابق إقـرار مدونــة الســلوك يف العــام
 ،2020مبــا تضمنــه مــن نصــوص مقيــدة لحريــة التعبــر والحريــات الشــخصية للموظفــن العموميــن ،انتهاكاً لحريــة التعبــر التــي يكفلهــا
القانــون األســايس الفلســطيني ،وال يجيــز فــرض أي قيــو ٍد عليهــا ،إال مبوجــب قانــون ،ولحاميــة حقــوق اآلخريــن أو لحاميــة مصلحــة عامــة
واضحــة ومحــددة بدقــة ،وأال تــؤدي تلــك القيــود إىل تعطيــل مامرســة الحقــوق والحريــات كليـاً أو تجعــل مــن املرهــق مامرســتها ،وهــذا
مــا تجاهلتــه قـرارات مجلــس الــوزراء بشــأن مدونــة الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة ،مــا يجعــل منهــا أيضـاً مخالفــة لالتفاقيــات
75
الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني يف العــام .2014

 2-1-4انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري
 1-2-1-4عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف
تلقــت الهيئــة ( )70شــكوى ،تضمنــت ( )89ادعــا ًء بانتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،بواقــع ( )56شــكوى يف الضفــة الغربيــة،
و( )14شــكوى يف قطــاع غــزة .وباملقارنــة مــع العــام  2020الــذي تلقــت الهيئــة خاللــه ( )86شــكوى بواقــع ( )58شــكوى يف الضفــة
الغربيــة ،و( )28شــكوى يف قطــاع غــزة ،يالحــظ انخفــاض يف عــدد الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر يف العــام
 ،2021مبعــدل ( )16شــكوى ،حيــث انخفــض عــدد الشــكاوى يف الضفــة الغربيــة مبقــدار ( )2شــكوى ،بينــا يف قطــاع غــزة انخفــض العــدد
مبقــدار ( )14شــكوى.

.72
.73
.74
.75

تم تأجيل االنتخابات (الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني) ،مبوجب مرسوم رئايس إىل حني توفر رشوط إجرائها يف األرايض الفلسطينية كافة (املرسوم الرئايس رقم ( )12لسنة  2021بشأن
تأجيل االنتخابات العامة ،املنشور عىل الصفحة ( )31من العدد ( )179من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .)2021/05/26
نرش هذا القرار عىل الصفحة ( ،)22من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)181بتاريخ .2021/07/27
نرش هذا القرار عىل الصفحة ( ،)41من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)181بتاريخ .2021/07/27
انظر :بيان صادر عن الهيئة حول حرية التعبري للموظفني العموميني ،بتاريخ .2021/08/02
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الضفة اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺿﻔ ﺔ
املجموع

 2-2-1-4ﺗﻮزÑﻊ اﻟﺸÜﺎوى ﺣﺴﺐ ﺟ[ﺔ اﻻﻧ©jﺎك
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ا`çéﺎت اﻟ nÁﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ﺿﺪiﺎ ﺷõﺎوى ﺣﻮل اﻧ‹ôﺎﻛ`ﺎ اÉéﻖ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ (21) gfﺟ`ﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
و أﻣ ﻨ ﻴ ﺔ
االنتهاكﻐﺮÓﻴﺔ 78،ﻣ„ôﺎ ) (7ﺟ`ﺎت أﻣﻨﻴﺔ و) (7ﺟ`ﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ،و UÃﻗﻄﺎع ﻏﺰة )(7
جهةﻀﻔﺔ اﻟ
حسب Uاﻟ
الشكاوىﺟ`ﺔ Ã
توزيعﻗﻊ )(14
 77،2-2-1-4ﺑﻮا
ـغ`ﺎعـت،
بلـﺟ
ﺟ`ﺎشـت ﻣ
الهيئـﺔـةو)(3
ـت أﻣﻨﻴ
تلقﺎـت
ـاتﻊ )الت4ـ(ـيﺟ`
الجهﻮـاﻗ
ـدد 79ﺑ
ـكاوىﺪﻧﻴحـﺔ.ـول انتهاكهــا الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ( )21جهــة مدنيــة وأمنيــة،
ضدهــا
بواقــع ّ ( )14جهــة يف الضفــة الغربيــة 77،منهــا ( )7جهــات أمنيــة و( )7جهــات مدنيــة ،ويف قطــاع غــزة ( )7جهــات 78،بواقــع ( )4جهــات
ﺗﺼﺪرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  UÃاﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ ا`çéﺎت اﻟ nÁوردت ﻋﻠôòﺎ ﺷõﺎوى (ﺸﺄن اﻧ‹ôﺎك ﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ ،gfﺣﻴﺚ
أمنيــة و( )3جهــات مدنيــة.
ﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ) (21ﺷõﻮى ﺿﺪiﺎ ،ﺗﻼiﺎ ﺟ`ﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ) (12ﺷõﻮى ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﺎ UTاﻟﺸõﺎوى ﻋ†‘ اﻟﻨﺤﻮ
ـت
ـر ،ﻗحيﻮـاـث
ـرأيõﻮى
وردتõﺎوى
رت )وز(8ارةﺷõﺎوى
تصﻟـﺘ ّدﺎ:U€
ا
ت اتلقﻷـﻣﻦ
والتعبﻋـ†‘
حريـوـة)1الـ( ﺷ
ـاكâﻲ،
انتهـﻮﻗﺎ
ـأنﻦ اﻟ
بشـﻷﻣ
ـكاوىز ا
عليهــاﻋ†شـ‘ ﺟ`ﺎ
ـي (6ﺷ
ـاتﺔ،التـو)
الجهـﻌﺎﻣ
الغربيـﺮاـةت اﻟ
الضفـزـةا¶Úﺎﺑ
الداخليــةﻋ†يف‘ ﺟ`ﺎ
الهيئــة ( )21شــكوى ضدهــا ،تالهــا جهــاز الرشطــة بواقــع ( )12شــكوى ،فيــا توزعــت باقــي الشــكاوى عــى النحــو التــايل )8( :شــكاوى
اﻟﻮﻃ ،nbو) (3ﺷõﺎوى ﻋ†‘ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و) (1ﺷõﻮى ﻋ†‘ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ ،nbو) (1ﺷõﻮى ﻋ†‘ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
عــى جهــاز املخابـرات العامــة ،و( )6شــكاوى عــى جهــاز األمــن الوقــايئ ،و( )1شــكوى عــى قــوات األمــن الوطنــي ،و( )3شــكاوى عــى
االقتصـﺷـادõﻮى
و)
األوقﺰPـﺔ.
ارةﳌﺮﻛ
تا
ـكوىﻧﺘعـﺨﺎ
و(ç)1ﻨشـﺔ اﻻ
اءé ‘†،
ـوزىر ﻋ
مجل1ـ(ـسﺷالõـﻮ
ـى و)
ـكوىﻣfعـن،
و()1ﺔشاـ¶Éﺎ
ـي ،ﻧﻘﺎﺑ
الوطنﻋـ†‘
ف،ارةو)(1
ـكوىا عﻷـوﻗ
و( ‘)1وشـزارة
العامـﻮـة،ى ﻋ†
النيابـ1ـة( ﺷõ
ـاف ،و()1
ـىﺑﺎوز
ـىﺎوز
شــكوى عــى نقابــة املحامــن ،و( )1شــكوى عــى لجنــة االنتخابــات املركزيــة.
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 . 77ا`çéﺎت اﻟ nÁﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ﺿﺪiﺎ ﺷõﺎوى ﺣﻮل اﻧ‹ôﺎﻛ`ﺎ اÉéﻖ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ gfﺳﻮاء  UÃاﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔأو ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  :UÊﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وزارة اﻟÉÒﺔ ،وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ ،nbاﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃ ،nbا¶Úﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺷﺮﻃﺔ اçéﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎâﻲ ،اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺟ`ﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧ† ،Uﺟ`ﺎز اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وزارة اﻷوﻗﺎف ،اﻟçæﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸ≥gﻛﺔ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ ا¶Éﺎﻣfنçé ،ﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰPﺔ ،ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم.
 .78ا`çéﺎت اﻟ nÁﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ﺿﺪiﺎ ﺷõﺎوى ﺣﻮل اﻧ‹ôﺎﻛ`ﺎ اÉéﻖ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ UÃ gfاﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ ،nbوزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
 .76الجهات التي تلقت الهيئة ضدها شكاوى حول انتهاكها الحق يف حرية الرأي والتعبري سواء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة هي :مجلس الوزراء ،وزارة الصحة ،وزارة االقتصاد الوطني ،األمن
املشرتكة،ﻷﻣﻨﻴﺔ
األمنيةاﻟçæﻨﺔ ا
ﺸﺮﻃﺔ،
األوقاف،ﻲ ،اﻟ
ارةﻦ اﻟﻮﻗﺎâ
العامة،،وازﻷﻣ
املباحثاﻟﻨﻈﺎم
جهازﺔ ﺣﻔﻆ
الداخيل،ﺷﺮﻃ
األمناﻟﻌﺎﻣﺔ،
جهازﺑﺮات
الرشطة،ا¶Úﺎ
الوقايئ،ﻟﻮﻃ،nb
األمن اﻷﻣﻦ ا
الداخلية،ﻌﺎﻣﺔ،
ارةﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟ
العامة،ﻣfونز ،ا
النيابةﺔ ا¶Éﺎ
الجامعات ،،ﻧﻘﺎﺑ
رشطةت اﳌﺮﻛﺰPﺔ
العامة،ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
اتçﻨﺔ اﻻ
ف،ر é
الوطني،ﻷوﻗﺎ
وزارة ا
نقابة
اللجنة
املخاب
.
ﺔ
ﻣ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
ﺚ
ﺣ
ﺎ
ﺒ
ﳌ
ا
ﺔ
ﻃ
ﺮ
ﺷ
،
ﺔ
ﻛ
اﳌﺸ≥g
املحامني ،لجنة االنتخابات املركزية ،رشطة حفظ النظام.
حولى ﺣﻮل
مجلسة :وز
األوقاف،ﺷﺮﻃﺔ
الداخلية،ﻣﺔو،زاﻟارةﺸﺮﻃﺔ،
ارةﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ
الوطني،ﺔو،زاﻟﻨ
االقتصاد اﻟﺪاﺧﻠﻴ
ÒارةÉﺔ ،وزارة
الغربية:ﻄﺎع ﻏﺰ
الضفةﺒ UÃ gfﻗ
والتعبريأييف واﻟﺘﻌ
الرأيﺣﺮPﺔ اﻟﺮ
ﻖ UÃ
الحقﻛ`ﺎيف اÉé
انتهاكهااﻧ‹ôﺎ
شكاوىﺷõﺎو
ضدهاﺿﺪiﺎ
الهيئة`ﻴﺌﺔ
تلقتﻘﺖ اﻟ
التيﻟ nÁﺗﻠ
الجهاتﺎت ا
 . 79ا`çé
لجنة
الوزاررةاء،اﻟوز
حرية
. 77
العامة،ﺧ†.U
النيابةﻦ اﻟﺪا
املحامني،ت ،اﻷﻣ
نقابةاçéﺎﻣﻌﺎ
ﺷﺮﻃﺔ
االنتخاباتﻌﺎﻣﺔ،
اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟ
األمن الوطني ،املخابرات العامة ،رشطة حفظ النظام ،األمن الوقايئ ،الرشطة ،اللجنة األمنية املشرتكة ،رشطة املباحث العامة.
املركزية،
 .78الجهات التي تلقت الهيئة ضدها شكاوى حول انتهاكها الحق يف حرية الرأي والتعبري يف قطاع غزة :وزارة الصحة ،وزارة الداخلية ،النيابة العامة ،الرشطة ،رشطة املباحث العامة ،رشطة
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الشكل رقم ( :)21توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف الضفة الغربية

15
15

12
12
66
11

11

11

11

33

11

88

10
5

11

جهازﺎز12
املخابراتت ﺟﮭ
جهازﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرا
ﺟﮭ
قواتت
ﻗوا
النيابةﺔ
اﻟﻧﯾﺎﺑ
وزارةارة
وز
مجلسس
ﻣﺟﻠ
وزارةارة
وز
نقابةﺑﺔ
ﻧﻘﺎ
جلنةﺟﻧ ﺔ
ﻟ
الشرطة
طﺔ
العامةﻣ ﺔ 8اﻟﺷر
اﻟﻌﺎ
االمنن
اﻷﻣ
االمنن
العامةﻣ ﺔ اﻻﻣ
االقتصادﺎد اﻟﻌﺎ
الوزراءراء اﻻﻗﺗﺻ
االوقافف اﻟوز
احملامنيﯾن اﻻوﻗﺎ
االنتخاباتﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑ
الوطنيﻲ اﻟوﻗﺎﺋ
اﻟوطﻧ
الوطنيﻲ
اﻟوطﻧ
املركزيةﻛزﯾ ﺔ
اﻟﻣر
الوقائيﻲ6
1

1

1

1

3

1

0

15
10
5

1

ﻖا Ãت UﺣﺟﮭﺮﺎPزﺔ اﻟﺮأ0ي واﻟﺘﻌﺒ،gf
ﺷﺑﺔõﺎوى ﻗ(واﺸتﺄن اﻧ‹ôﺎك اÉé
ﺿةﺪiﺎ
ﺗﺼّﺪر ﺟ`ﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ ÃﻟUﺟﻧ ﺔﻗﻄﺎع ﻧﻘﺎﻏﺑﺔﺰة ا éوçز`اﺎرةت اﻟ ﻣÁﺟnﻠ وسردت
ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑر
اﻟﻧﯾﺎ
وزار
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣىﺣﺎﻣﯾﯾن اﻻوﻗﺎف اﻟوزراء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻣ ﺔى اﻻ
ﺿطﻣﻧﺪنﻲ اﻟﻨ اﻴﻟاﺎوﻷﺑﻗﺎﻣﺋﺔنﻲاﻟﻌﺎاﻟﻣﻌﺎﺔﻣ ،ﺔو) اﻟ1ﺷ(رطﺷõﺔﻮى ﺿﺪ وزارة
ﺷﯾõﺔﺎو ﺿﺪﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﻟ` اﻴﻟﺌوطﺔﻧﻲ) (2ﺷõﻮ
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ )(9
اﻟو
اﻟﻣرﻛز
ـق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،حيــث تلقــت
ضدهـ
ﺷõيفﻰقط
الرشطــة
تصاـﻟ ّدر
الحـﺔ.
ـاكﺧﻠﻴ
انتهـﺪا
ـأنرة اﻟ
ـكاوىﺪبشوـزا
ﺷـاõشﻮـى ﺿ
وردتو)(1
ـاتاﻟالتﺪـاـيﺧ†،U
الجهﻣـﻦ
ـزةز اﻷ
ـاع غﺟـ`ﺎ
ﺿـﺪ
ـاز و)(1
جهـﺔ،
ÉÒ
الهيئــة ( )9شــكاوى ضــده ،كــا تلقــت الهيئــة ( )2شــكوى ضــد النيابــة العامــة ،و( )1شــكوى ضــد وزارة الصحــة ،و( )1شــى ضــد جهــاز
ﺗﺼ ّ
ﺟﺎ[ﺎﺷتõﺎاوﻻﻧ
ـة.ز`Ñçﺎﻊ ا
الداخليـﺗاéﻮ
ﻞ
ﻄﺎكع اéﻏÉﺰةﻖ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ،gf
ك /ن0اﻧﻗ‹ôﺎ
ى©(jﺎﺸﺄ
ﺸnÜÁﺎوورىدﺣتﺴﺿﺐﺪi
تﻟ اﻟ
(22ﺰ:ة
ارة)ع ﻏ
ـد ورﻗزﻗﻄﻢﺎ
ـكوىﻃﺷﺔضÜـUÃ
و( )1اﻟشـﺸﺮ
ـي،ﺟ`ﺎز
الداخﺪـر
األمــن
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ) (9ﺷõﺎوى ﺿﺪﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ) (2ﺷõﻮى ﺿﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و) (1ﺷõﻮى ﺿﺪ وزارة
اﻟÉÒﺔ ،و) (1ﺷõﻰ ﺿﺪ ﺟ`ﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧ† ،Uو) (1ﺷõﻮى ﺿﺪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
9
قطاع غزة
شكل رقم ( :)22توزيع الشكاوى حسب جهات االنتهاك يف
10
ﺷÜﻞ رﻗﻢ ) :(22ﺗﻮزÑﻊ اﻟﺸÜﺎوى ﺣﺴﺐ ﺟ[ﺎت اﻻﻧ©jﺎك  0/ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
2

1

اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
22

1

وزارة اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ

11

النيابةت ﺣﺴﺐ اﻟﺸÜﺎوى
 3-2-1-4أﻧﻤﺎط اﻻﻧ©jﺎ?ﺎ
الداخليةﺧﻠﯾ ﺔ
العامةﻣﺔ وزارةوزارة اﻟدا
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎ

5

1
وزارة اﻟﺻﺣ ﺔ

ﺟﮭﺎز اﻷﻣن
اﻟداﺧﻠﻲ
11

9 9
ﺟﮭﺎز اﻟﺷرط ﺔ

0

5

11

االمنﻣن
جهازﮭﺎز اﻷ
ﺟ
الداخليﻠﻲ
اﻟداﺧ

10

الشرطةط ﺔ
جهازﮭﺎز اﻟﺷر
الصحةﺣ ﺔ ﺟ
وزارةزارة اﻟﺻ
و

0

ﺗﻨﻮﻋﺖ أﻧﻤﺎط اﻧ‹ôﺎك اÉéﻖ  UÃﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ gfﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸõﺎوى اﻟ nÁﺗﻠﻘ‹ôﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ ،ووﺻﻞ ﻋﺪدiﺎ إ (89) ‘€ادﻋﺎًء
ﺑﺎﻧ‹ôﺎك ﺣﺮPﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒ ،gfﻣ„ôﺎ ) UÃ (69اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ ،و) UÃ (20ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
 3-2-1-4أﻧﻤﺎط اﻻﻧ©jﺎ?ﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺸÜﺎوى
أﺑﺮزت اﻟﺸõﺎوى أر¬ﻌﺔ أﻧﻤﺎط ﻟﻼﻧ‹ôﺎك ،ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﺤﺮPﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ ،U$وPﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎÜﻲ
ﺻﻟﻞﺮا(ﻋﻊﺪﺑدﻤiﻨﺎﻊإ€ا‘ﳌ )ﺪاﻓ
ﻹôﻋﺎ اﻼﻟم`،ﻴﺌوPﺔﺘ،ﻌوﻠوﻖ ا
االنتهاكاتﺎﺣ
طﻠ اﻔﻧﻴ‹ôﺔ
أمناطأﻋﻧ†ﻤ‘ﺎﺧ
ﻀ
89ﻌ(fاندﻋﺎًء
ÒىÉاﺎﻟﻓnÁﺔ ﺗوﻠاﻘ‹
الشكاوىﺘﺔﻌاﺒﻟgfﺮأ،يوPوﺘاﻟﻌﺘﻠﻌﻖﺒfاﻟgﺜﺑﺎﻟﺤﺚﺴﺑﺐﺤ اﺮﻟPﺔﺸاõﻟﺎو
حسباﻟﻖﺮأUÃيﺣواﻟﺮP
كﺮاéPﺔÉ
3-2-1-4ﺎﻮﻳﻋﻘﺔﺖ
ﺑ ﺎ ﳌ ﺗﻨ
ﻋﻦ ﺑﺎﺣﻧ‹ﻘôﺎﻮق
ﺴﺎاﻟنﺮأﻣيﻦواﻟﺘﻘﻴﻌﺎﺒfم،(gﻌﻣﻤ„ﻠ`ôﺎﻢ) UÃ (69.اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ ،و) UÃ (20ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ك اﺣﻹÜﺮPﺔ
تنوعــت أمنــاط انتهــاك الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر بحســب الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة ،ووصــل عددهــا إىل ( )89ادعــا ًء بانتهــاك
الغربيـ
والتعب
ـر،وى
حريــة أالﺑـﺮز
ـزة.ﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ ،U$وPﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎÜﻲ
قطـلـاعﺑ غﺤـﺮP
و()20ﻖيفاﻷو
ـة ،ﻳﺘﻌﻠ
ك،
الضفـﻟـةﻼﻧ‹ôﺎ
( )69أﻧيفﻤﺎط
منهـأـار¬ﻌﺔ
ﺸـõﺎ
ـرأيت اﻟ
ـىﻌfن
باملضايقﻊـ اـةﳌعـﺪاﻓ
ـاينا(ﻊ ﺑﻤﻨ
ـقﻖالثـاﻟﺮ
ويتعلﺘـﻌﻠ
ـي،م ،وP
االجتامعـﻋﻼ
ـلﺎﻓﺔ واﻹ
ÒـÉ
مواقـﺮPـعﺔ اﻟ
ـتخدامﺚ ﺑﺤ
بحريﺘـﻌـةﻠﻖاسـاﻟﺜﺎﻟ
األول ،gوP
ـقﺘﻌﺒf
يتعلـواﻟ
ـاك،ﺮأي
لالنتهـﺔ اﻟ
ـاطﺔ ﺣﺮP
أربعـ‘ـةﺧﻠأمنـﻔﻴ
ـكاوىﺔ ﻋ†
ﻀ ﺎﻳﻘ
أبــرزتﺑﺎﳌ
التواص
الشـ
ـثﻠ`ﻢ.
الثالـﻌﻤ
ـقﺎم (
ويتعلـﻘﻴ
ـر،ﻣﻦ اﻟ
والتعبـن
ـرأيﻹÜﺴﺎ
حريـﺣـةﻘالـﻮق ا
خلفيــةﻋﻦ
بحريــة الصحافــة واإلعــام ،ويتعلــق الرابــع مبنــع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان مــن
القيــام بعملهــم.
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ففــي الضفــة الغربيــة؛ بلــغ عــدد انتهــاكات تتعلــق بحريــة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي ( )8انتهــاك ،و( )35انتهــاكاً تتعلــق ً
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 4-2-1-4ﻓﺌﺎت اﻟy€ﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸÜﺎوى
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الشكاوىﺸõﺎوى iﻨﺎك ) (38ﺷõﻮى ﳌﻮاﻃﻨfن ﻋﺎدﻳfن (36) ،ﺷõﻮى ﻣ„ôﺎ …ﻌﻮد ﻟﺬXﻮر ،و)(2
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ـن،ﺔ ﻋﻤ
عاديـﻔﻴ
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ملواطنـﻋ†
()38ﻘﺪشـم ôÛﺎ
ـاكﻮى ﺗ
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ـور،
منهـﻌfـانتعـﻋـود
ـكاوى(2هنـ
شــكوى تقــدم بهــا صحافيــون/ات ،منهــا ( )9شــكاوى لصحافيــن ،و( )7شــكاوى لصحافيــات .وأيضــا يوجــد ( )2شــكوى تقــدم بهــا ذكــور
عــى خلفيــة عملهــم كمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف قطــاع غــزة مــن مواطنــن عاديــن ( )10شــكاوى ( )8منهــا خاصــة بالذكــور ،و( )2شــكاوى
خاصــة باإلنــاث .و( )3شــكاوى مــن طــاب جامعيــن ذكــور ،و( )1شــكوى مــن صحــايف.
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من إفادة املواطن (ع .خ) /طالب جامعي من غزة
أنــا املواطــن (ع .خ) ،أبلــغ مــن العمــر ( )21عامـاً ،مــن ســكان غــزة الزيتــون ،ناشــط طــايب بجامعــة األزهــر ،طالــب ســنة ثالثــة آداب
إنجليــزي ،بتاريــخ  2021/09/21ويف حــوايل الســاعة  8:30صباحـاً وأثنــاء دخــويل بوابــة الجامعــة (البوابــة الشــالية “الحــرم الرشقــي”)
وكنــت أرتــدي الكوفيــة الفلســطينية ،أوقفنــي أحــد أف ـراد أمــن رشطــة الجامعــة بــزي عســكري كحــي وكنيتــه (أ .أ) مديــر رشطــة
الجامعــات ،وطلــب منــي نــزع الكوفيــة ،كونــه ممنــوع الدخــول بهــا إىل الجامعــة ،وأخربتــه هــل يوجــد قـرار بذلــك فقــال يل إنهــا ترمــز
لفتــح ،وأنــا عــارف ليــش البســها ،وأخــرين ممنــوع الدخــول بهــا إىل الجامعــة ،وأخربتــه هــل هــذه تهمــة فتجمــع حينهــا حــوايل ()10
عنــارص تقريبـاً وانهالــوا بالــرب عــي بقبضــات األيــدي ،وباســتخدام الهـراوات ،وقــد تــم االعتــداء داخــل غرفــة رشطــة الجامعــة ،وذلــك
ملــدة  5دقائــق ،وحــاول إرغامــي عــى التوقيــع عــى تعهــد بعــدم لبــس الكوفيــة ،ورفضــت ذلــك ،أخرجــوين مــن الغرفــة بعــد مصــادرة
الكوفيــة ،وبعدهــا دخلــت الجامعــة وهــذا مــا حــدث معــي ،وأثنــاء خروجــي مــن عندهــم قامــوا بــريب بواســطة قبضــات األيــدي عــى
أنحــاء الجســد ،وللعلــم أنــا أرتــدي الكوفيــة بشــكل دوري ودائــم وال أنزعهــا.

 5-2-1-4ردود الجهات ذات العالقة عىل الشكاوى
بنــاء عــى الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف قطــاع غــزة ،فقــد خاطبــت الجهــات املدعــى عليهــا بارتــكاب االنتهــاكات ،وتلقــت الهيئــة
ردودا ً عــى جميــع املخاطبــات ،منهــا ( )8ردود شــفوية ،و( )4ردود مكتوبــة ،تضمنــت جميعهــا نفــي صحــة مــا ورد يف الشــكاوى ،تعتــر
الهيئــة ان هــذه الــردود ردودا ً منطيــة لكــرة تكـرار النمــط.
امــا يف الضفــة الغربيــة أيضـاً فقــد خاطبــت الهيئــة الجهــات املدعــى عليهــا بارتــكاب االنتهــاكات ،وتلقــت الهيئــة ردودا ً عــى ( )20شــكوى
منهــا ( )12ردا ً مكتوبـاً ،و( )8ردود شــفوية ،ومل تتلــق ردا ً عــى باقــي الشــكاوى .ميكــن القــول إن جميــع الــردود التــي تلقتهــا الهيئــة مــن
الجهــات ذات العالقــة كانــت مفصلــة ،ومســببة لإلجـراءات التــي اتخــذت بحــق املشــتكني ،أو كانــت الــردود تــأيت يف إطــار نفــي مــا جــاء
يف الشــكوى مــن حيــث املبــدأ ،ويف العمــوم ميكــن توصيــف هــذه الــردود بأنهــا ردود منطيــة.

 3-1-4السياسات والتدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري
مــن خــال متابعــات الهيئــة ،مل تقــم الجهــات الرســمية ذات العالقــة بوضــع أي سياســات أو ات ّخــاذ أي تدابــر أو إج ـراءات جديــدة
لحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،باســتثناء مــا نــص عليــه املرســوم الرئــايس رقــم ( )5لســنة  ،2021بشــأن تعزيــز الحريــات العامــة.

 4-1-4املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف حرية الرأي والتعبري
خاطبــت الهيئــة الجهــات الرســمية يف الضفــة الغربيــة للوقــوف عــى آليــات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق
األف ـراد الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،وبحســب الــرد الــذي تلقتــه الهيئــة مــن وحــدة حقــوق اإلنســان يف
وزارة الداخليــة ،فإنــه مل تتــم مســاءلة أو محاســبة أي مــن أف ـراد الرشطــة أو أف ـراد األجهــزة األمنيــة عــى أي انتهــاك يتعلــق بالحــق يف
حريــة الــرأي والتعبــر.
كــا راســلت الهيئــة جهــات املســاءلة الجزائيــة ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة ،وتلقــت ردا ً مــن النيابــة العامــة ،يفيــد بــأن لديهــا ()66
قضيــة تتعلــق بإثــارة النع ـرات العنرصيــة والطائفيــة ،أحالــت ( )38قضيــة منهــا إىل املحكمــة ،وتــم حفــظ ( )18قضيــة ،وال ت ـزال ()10
قضايــا منهــا قيــد التحقيــق .كــا أفــادت النيابــة العامــة بــأن لديهــا ( )93قضيــة تتعلــق بــذم الســلطات العامــة( ،الــذم الواقــع عــى
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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الســلطات بوســيلة إلكرتونيــة) )79( ،قضيــة منهــا متــت إحالتهــا إىل املحكمــة ،وتــم حفــظ ( )11قضيــة ،وال تـزال هنــاك ( )3قضايــا قيــد
التحقيــق .فيــا مل تتلــق الهيئــة أي رد مــن طــرف هيئــة قضــاء قــوى األمــن حــول عــدد األف ـراد الذيــن متــت مســاءلتهم عــى خلفيــة
ارتكابهــم انتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر.
ويف مــا يتعلــق بقطــاع غــزة ،مل تتلـ َـق الهيئــة أي ردود مــن طــرف جهــات املســاءلة الجزائيــة ذات العالقــة هنــاك حــول عــدد أفـراد قــوى
األمــن الذيــن متــت مســاءلتهم عــى خلفيــة قيامهــم بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر.

التوصيات
بنــا ًء عــى مــا تقــدم ،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 ات ّخــاذ أي تدابــر أو إجـراءات ملعالجتهــا أو الحــد منهــا:
•رضورة إعــادة الجهــات ذات االختصــاص النظــر يف الترشيعــات الســارية التــي لهــا عالقــة بحريــة الــرأي والتعبــر ،مثــل :قوانــن
العقوبــات ،وقانــون املطبوعــات والنــر ،وتعديلهــا مبــا يتــواءم مــع التزامــات دولــة فلســطني وفــق االتفاقيــات الدوليــة التــي
انضمــت إليهــا ،عــى وجــه التحديــد إلغــاء عقوبــة حبــس الصحافيــن عــى خلفيــة عملهــم الصحــايف ،واســتبدالها بعقوبــات بديلــة.
•إىل حــن تعديــل الترشيعــات ،مثــة رضورة أال تتوســع الســلطات القضائيــة يف اســتخدام الســلطة التقديريــة بالتوقيــف االحتياطــي،
وأن يتــم حــره يف الحــاالت االســتثنائية التــي تتضمــن خطـرا ً محققـاً ال ميكــن مواجهتــه إال بالتوقيــف االحتياطــي ،وعــدم اللجــوء
إليــه كأداة للعقوبــة.
•رضورة إصــدار مجلــس الــوزراء تعليامتــه للرشطــة واألجهــزة األمنيــة بالتوقــف عــن احتجــاز املواطنــن أو الصحافيــن واســتدعائهم
عــى خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،ومامرســة العمــل الصحــايف واإلعالمــي.
•رضورة إصــدار الرئيــس محمــود عبــاس تعليامتــه إىل األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة ،بالتوقــف عــن احتجــاز املواطنــن أو
الصحافيــن واســتدعائهم عــى خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،ومامرســة العمــل
الصحــايف واإلعالمــي.
•رضورة إصــدار وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة ،تعليامتهــا للرشطــة واألجهــزة األمنيــة التابعــة لهــا ،خاصــة جهــاز األمــن الداخــي،
بالتوقــف عــن احتجــاز املواطنــن أو الصحافيــن واســتدعائهم عــى خلفيــة مامرســة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر عــر وســائل
التواصــل االجتامعــي ،أو الحديــث عــر وســائل اإلعــام ،أو إصــدار البيانــات ،أو مامرســة العمــل الصحــايف واإلعالمــي.
•رضورة إزالــة وزاريت الداخليــة واإلعــام ،ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة ،القيــود املفروضــة مــن األجهــزة األمنيــة كافــة
التــي متــس حريــة الصحافيــن يف مامرســة عملهــم ،ســواء تغطيــة األحــداث ،أو بثهــا ،أو تصويرهــا.
•رضورة إزالــة وزارة الداخليــة واإلعــام يف قطــاع غــزة القيــود املفروضــة عــى تلفزيــون فلســطني ،والســاح لطواقمــه بالعمــل بحريــة
يف قطــاع غــزة.
•رضورة تشــكيل وزارة الداخليــة لجــان تحقيــق مســتقلة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان ،ونقابــة الصحافيــن يف الحــاالت كافــة التــي
وقعــت فيهــا انتهــاكات ضــد الصحافيــن ،ومحاســبة املتورطــن بارتكابهــا ،ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة.
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 1-5الحق يف التجمع السلمي
 1-1-5املتغري يف اإلطار القانوين الوطني
أصــدر الرئيــس الفلســطيني يف الخامــس مــن آذار (مــارس)  ،2020مرســوماً رئاســياً بإعــان حالــة الطــوارئ يف جميــع األرايض الفلســطينية
مــدة ( )30يومـاً ملواجهــة خطــر فــروس كورونــا ومنــع تفشــيه» 79،واســتنادا ً إىل هــذا املرســوم ،أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قـراره رقــم
(« )1طــوارئ» لســنة  ،2020الــذي حظــرت املــادة ( )6منــه «أي مظاهــر للتجمهــر والتجمــع واالحتفــاالت والتظاه ـرات واإلرضابــات يف
كامــل أرايض دولــة فلســطني» 80،عــى نحــو أدى إىل فــرض قيــود عــى الحــق يف التجمــع الســلمي ،وال ت ـزال حالــة الطــوارئ ســارية يف
األرايض الفلســطينية ،حيــث يتــم متديدهــا بشــكل شــهري.

 2-1-5انتهاكات الحق يف التجمع السلمي
تعاملــت الجهــات ذات االختصــاص يف الضفــة الغربيــة مــع التجمعــات الســلمية اســتنادا ً إىل املــادة رقــم ( )6مــن قـرار مجلــس الــوزراء
رقــم (« )1طــوارئ» لســنة  ،2020التــي منعــت كل مظاهــر التجمــع ،ومبــا أن القـرارات الصــادرة بهــذا الخصوص ،ســواء املراســيم الرئاســية
أو قـرارات مجلــس الــوزراء ال تــري يف قطــاع غــزة ،ومبــا أن الســلطة القامئــة يف قطــاع غــزة مل تصــدر عنهــا أي قـرارات مكتوبــة تتعلــق
بكيفيــة التعامــل مــع التجمعــات الســلمية يف ظــل جائحــة كورونــا ،فلــم يحــدث أي تغيــر يف طريقــة تعامــل الســلطة القامئــة هنــاك مــع
الحــق يف التجمــع الســلمي.

 3-1-5عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف
تلقــت الهيئــة ( )40شــكوى حــول انتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي ،منهــا ( )35شــكوى يف الضفــة الغربيــة ،و( )5شــكاوى يف قطــاع
غــزة .وقــد تركــز ُجــل الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــن الضفــة الغربيــة يف محافظــة رام هللا والبــرة .أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تركــز
ُجلهــا يف منطقــة شــال غــزة.
وقــد يكــون ســبب تركــز الشــكاوى يف محافظــة رام هللا والبــرة ،يف الضفــة الغربيــة ،ليــس فقــط بســبب الثقــل الســيايس مــن حيــث
وجــود املقـرات الرئيســة للمؤسســات املدنيــة واألمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية أو ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،بــل لكونهــا أيضـاً
تعتــر مركـزا ً مفضـاً ،لــدى الحــركات السياســية واالجتامعيــة ،لتنظيــم التجمعــات الســلمية فيهــا ،بســبب وجــود وســائل اإلعــام املحليــة
والعامليــة ،وأيضــا موقعهــا الجغـرايف الــذي يتوســط الضفــة الغربيــة ،مــا يســهل عــى املنظمــن الحشــد العــددي لهــا ،أضــف إىل كل ذلــك
أن الســبب الرئيــس لهــذه التجمعــات الســلمية يحمــل طابع ـاً سياســياً باألســاس ،وميثــل قضيــة عامــة ال تخــص محافظــة بذاتهــا ،وإن
وجــود هــذه التجمعــات يف محافظــة رام هللا والبــرة تحديــدا ً ال يعنــي بالــرورة أن مطالبهــا تقتــر عــى هــذه املحافظــة.
أمــا يف مــا يخــص تركــز التجمعــات الســلمية يف منطقــة شــال غــزة ،تحديــدا ً يف مدينــة غــزة ،فقــد يكــون مــرده أن مدينــة غــزة تشــكل
املركــز الحــري األكــر يف القطــاع ،كــا يلعــب موقعهــا الجغـرايف ،وثقلهــا الســيايس دورا ً يف تركــز التجمعــات الســلمية فيهــا ،باإلضافــة إىل
أن الشــكاوى الــواردة هــذا العــام ( )2021إىل الهيئــة كانــت أساسـاً تخــص أصحــاب البســطات يف األســواق الشــعبية املوجــودة يف مدينــة
غزة.

 .79مرسوم رقم ( )1لسنة 2020م بشأن إعالن حالة الطوارئ ،املنشور عىل الصفحة ( ،)13من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)165بتاريخ .2020/03/19
 .80قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2020م «طوارئ» ،املنشور عىل الصفحة ( )6من العدد املمتاز من الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)21بتاريخ .2020/03/25
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جدول رقم ( :)1مقارنة عدد الشكاوى لألعوام ()2021 – 2017
السنة

العدد اإلجاميل

الضفة الغربية

قطاع غزة

2017
2018
2019
2020
2021

53
46
18
29
40

16
38
3
29
35

37
8
15
0
5

يشــر العــدد اإلجــايل للشــكاوى إىل ارتفــاع يف عددهــا ،فقــد ارتفــع هــذا العــدد يف الضفــة الغربيــة مــن ( )29شــكوى يف العــام ،2020
إىل ( )35شــكوى يف العــام .2021

 4-1-5أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى
وصــل عــدد انتهــاكات الحــق يف التجمــع الســلمي إىل ( )51انتهــاكاً ،منهــا ( )41يف الضفــة الغربيــة ،و( )10انتهــاكات يف قطــاع غــزة،
حملــت مبجملهــا طابع ـاً سياســياً .وتنوعــت أمناطهــا الــواردة يف الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة بــن منــع عقــد التجمعــات الســلمية
وفضّ هــا ،وتخلــل ذلــك إمــا احتجــاز بعــض املشــاركني ،أو االعتــداء عليهــم.
ففــي الضفــة الغربيــة تــم فــض ( )38تجمع ـاً ســلمياً ،ومنــع عقــد ( )2تجمــع ســلمي ،وتخلــل ذلــك احتجــاز مشــاركني يف ( )25تجمع ـاً
ســلمياً ،واالعتــداء عــى مشــاركني يف ( )24تجمعـاً ســلمياً .أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تــم فــض ( )9تجمعــات ســلمية ،ومنــع عقــد تجمــع
ســلمي واحــد ،وتخلــل ذلــك احتجــاز مشــاركني يف ( )8تجمعــات ســلمية ،واالعتــداء عــى املشــاركني يف ( )4تجمعــات ســلمية.
مل تختلــف أمنــاط انتهــاكات الحــق يف التجمــع الســلمي يف العــام  ،2021عنهــا يف العــام الــذي ســبقه ( ،)2020التــي تحمــل أساسـاً طابعـاً
سياســياً أو معيشــياً ،فــا ت ـزال أمنــاط االنتهــاكات املتبعــة تتمثــل عــادة يف منــع عقــد التجمعــات الســلمية ،وفضهــا ،واالعتــداء و/أو
احتجــاز املشــاركني بهــا.
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ً
ً
ﻃﺎ(ﻌﺎ ﺳ ـﻴﺎﺳ ـﻴﺎ أو ﻣﻌ*ﺸ ـﻴﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺰال أﻧﻤﺎط اﻻﻧ‹ôﺎXﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة  UÃﻣﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴ ـﻠﻤﻴﺔ ،وﻓﻀ ـ`ﺎ ،واﻻﻋﺘﺪاء
و/أو اﺣﺘﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻛfن ôÛﺎ.
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شكل رقم ( :)24أمناط االنتهاكات حسب الشكاوى
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تشــر وقائــع الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة إىل أن اإلنــاث يف الضفــة الغربيــة هــي الفئــة األكــر تعرضـاً لالنتهــاكات خــال مشــاركتهن يف
التجمعــات الســلمية ،حيــث تــم االعتــداء عــى ( )19أنثــى ،يف حــن تــم االعتــداء عــى ( )17ذكـرا ً ،وطفــل واحــد .كــا الحظــت الهيئــة
مــن خــال وقائــع الشــكاوى التــي تلقتهــا أن فئــة الصحافيــن/ات كان لهــا النصيــب األكــر مــن االنتهــاكات الواقعــة عــى املشــاركني يف
التجمعــات الســلمية.
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من إفادة املواطنة (ه .ع)
أفــادت املواطنــة بأنــه بتاريــخ  2021/07/05بعــد ورود معلومــات لديهــا حــول اعتقــال زوجهــا املواطــن (أ .ع) ،أثنــاء التجمــع للمشــاركة
ـر إىل أمــام مركــز الرشطــة يف منطقــة البالــوع بعــد علمهــا مبــكان
يف وقفــة ســلمية عــى دوار املنــارة ،توجهــت برفقــة أبنائهــا ال ُقـ ّ
اعتقــال زوجهــا ،وكانــت يف البدايــة برفقــة أبنائهــا فقــط ،وكانــت واقفــة عــى الرصيــف ،وتــردد هتاف ـاً مقتبس ـاً مــن ترصيــح لرئيــس
الــوزراء وجربيــل الرجــوب حــول دولــة الحريــات وكانــت تقــول «يــا دولــة الحريــات ال لالعتقــال الســيايس» ،وأفــادت املواطنــة :بعــد
حــوايل نــص ســاعة تجمــع العديــد مــن املواطنــن والنشــطاء وكان أغلبهــم أهــايل ملعتقلــن ،وحــوايل الســاعة  9:30مســاء جــاءت حافلتني
مــن مكافحــة الشــغب مــن خــارج مركــز الرشطــة وقامــوا بالنــداء عــى املتواجديــن عــر مكــر الصــوت ،بالطلــب مــن املواطنــن بإخــاء
املــكان خــال ( )10دقائــق ،وقبــل انتهــاء الـــ ( )10دقائــق التــي أعلــن عنهــا للتفريــق هجــم مجموعــة مــن أفـراد مكافحــة الشــغب
ومقنعــن وبــدأوا بســحل املتظاهريــن ورش الغــاز .وأفــادت املواطنــة أنــه بســبب وجــود أبنائهــا وحامهــا معهــا كانــت قلقــة عليهــم
كثــر ،وحاولــت النظــر إليهــم ورأت أبناءهــا يبكــون وحامهــا يفــرك يف عينيــه مــن الغــاز ،وجــرى ســحلها وجرهــا إىل مركــز الرشطــة يف
الداخــل ،وخــال ســحلها تعرضــت إىل مــزع البلــوزة التــي ترتديهــا ،كــا تــم فقــدان سنســال ذهــب مكتــوب عليــه أم خالــد ،ومتزيــق
الحــذاء» الصنــدل» الــذي ترتديــه حيــث كانــت تلبــس فــردة وحــدة والثانيــة يف يدهــا ،وقبــل ذلــك ســمعت إحــدى الرشطيــات تقــول
«جيبوهــا مــن أول مــا أجــت هــاي م َنشــن عليهــا» حيــث كان الــرش مــن شــباب والســحل مــن بنــات ،وتــم وضعهــا يف قســم االســتقبال
يف الرشطــة ،تقــول :وحــال دخــويل اســتنجدت برشطيــة وحكــت يل أم ،وحكيــت لهــا :إنــت إم؟ حكتــي أنــا مــش دارشة زيــك ،ورأيــت
أنهــم اعتقلــوا العديــد مــن املشــاركني شــباب وبنــات حيــث كانــوا مــن  15إىل .20

أمــا يف قطــاع غــزة فتشــر وقائــع الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة إىل أن فئــة الذكــور هــم األكــر تعرض ـاً لالعتــداء ،حيــث تــم االعتــداء
عــى ( )8ذكــور ،يف حــن مل تــرد يف الشــكاوى أي اعتــداءات بحــق فئــة النســاء أو األطفــال .كــا أن فئــة العاملــن املتجولــن أو أصحــاب
البســطات هــم األكــر تعرض ـاً لالنتهــاكات بحســب وقائــع الشــكاوى.

إفادة املواطن (أ .ث) /بائع متجول من مخيم جباليا
أنــا املواطــن (أ .ث) أبلــغ مــن العمــر ( )45عامـاً ،مــن ســكان مخيــم جباليــا ،بائــع منظفــات يف األســواق الشــعبية .بتاريــخ 2021/01/24
يف حــوايل الســاعة ( )12ظهـرا ً وأثنــاء تواجــدي يف الرمــال بالقــرب مــن مفــرق فلســطني ،وخــال وجــودي يف مســرة ألصحــاب البســطات
الشــعبية للمطالبــة بفتــح األســواق الشــعبية ،حــرت أربــع جيبــات مــن حفــظ النظــام والتدخــل واملباحــث العامــة ،حيــث أنهــم
( )2جيبــات مــن حفــظ النظــام والتدخــل و( )2جيبــات مباحــث عامــة ،وحــوايل ( )30عنــر ،وأنــا حاولــت الهــرب مــن املســرة فتــم
اللحــاق يب مــن قبــل ( )5عنــارص مــن املباحــث وقــوات حفــظ التدخــل ،وأثنــاء الجــري تــم إلقــاء القبــض عــي وفــور إلقــاء القبــض عــي
تجمــع حــويل ( )5عنــارص منهــم ،حيــث أن أحدهــم قــام بلطمــي كــف بشــكل قــايس عــى وجهــي وشــعرت بدوخــة ،ومــن ثــم قــام
العنــارص (املباحــث وحفــظ النظــام والتدخــل) بالتنــاوب عــى رضيب عــى جميــع أنحــاء الجســد والســاقني والســاعدين والظهــر ،ملــدة
( )3دقائــق بشــكل متتــايل بقبضــات األيــدي وبالعصــا البالســتكية ،وشــعرت بتــورم يف جميــع أنحــاء جســدي ،ومــن ثــم التوجــه يب إىل
كابينــة الجيــب مــن الخلــف ،ومل يتــم االعتــداء عــي خــال تواجــدي داخــل الجيــب ،وتــم التوجــه يب إىل مباحــث العبــاس والتحقيــق
معــي وإخــاء ســبييل الســاعة الرابعــة عـرا ً وســمح يل باملغــادرة .وعليــه أتوجــه إىل الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ضــد املباحــث
ي ورضيب بتاريــخ  2021/1/24خــال مشــاركتي يف تجمــع ســلمي ألصحــاب
العامــة وقــوات حفــظ النظــام والتدخــل بســبب االعتــداء عـ َ
البسـ�طات األسـ�بوعية.

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺮا(ﻌﺔ ﻋﺼـﺮا وﺳـﻤﺢ  U€ﺑﺎﳌﻐﺎدرة .وﻋﻠﻴﮫ أﺗﻮﺟﮫ إ ‘€اﻟ`ﻴﺌﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ Ééﻘﻮق اﻹÜﺴـﺎن ﺿـﺪ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﺪﺧﻞ
(ﺴ·ﺐ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋ† َ Uوﺿﺮ¬ﻲ ﺑﺘﺎرPﺦ  2021/1/24ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛ UÃ nÁﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠ n1ﻷ˚Éﺎب اﻟ·ﺴﻄﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم»

87

 7-1-5الشكاوى حسب جهة االنتهاك
 7-1-5اﻟﺸÜﺎوى ﺣﺴﺐ ﺟ[ﺔ اﻻﻧ©jﺎك

تلقــت الهيئــة ( )35شــكوى خاصــة بانتهــاك الحــق يف التجمــع الســلمي يف الضفــة الغربيــة :تضمنــت ( )41انتهــاكاً موزعــة عــى خمــس
ً
ﺖـ )ـاكاً،
()15ﻤﻨانته
انتهﺎــاك
ـات،ﺌﺔهـ)ـي:
ارةõﻮى
ﺗﻠﻘﺖجهاـﻟ`ﻴ
()2ﻤﺲ
ـام‘ ﺧ
النظـﻋ†
ـظزﻋﺔ
رشط‹ـôـةﺎXﺎحفﻣـﻮ
 (41اﻧ
الرشطـﺔ:ـة ﺗﻀ ـ
جهـﺔـازاﻟﻐﺮÓﻴ
ـاك،ﻀ ـﻔ
انتهUـ اﻟ
الوقـاﻟـايئﺴ ـﻠ(Ã n1)1
األمﻟـﺘـنﺠﻤﻊ
جهـﻖـاز UÃا
كاً،اÉé
()19ﺎﻧ‹ô
الداخليﺧـﺎـةﺻ ـﺔ ﺑ
(35وزﺷ ـ
ً
ً
العامـ
ـاك :U،وز
ـاكات.ز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎâﻲ ) (1اﻧ‹ôﺎك ،ﺟ`ﺎز اﻟﺸ ـ ـﺮﻃﺔ ) (15اﻧ‹ôﺎXﺎ ،ﺷ ـ ـﺮﻃﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم )(2
انته،ـ ﺟ`ﺎ
(ô)4ﺎXﺎ
19ـة( اﻧ‹
ـثﻴﺔ )
املباحـﺧﻠ
رشطاـرـةة اﻟﺪا
انته،ـ Ê
ﺟ ` ﺎت
()5تش.ــكاوى تضمنــت ( )10انتهــاكات موزعــة بــن وزارة الداخليــة بعــدد ( )2انتهــاك ،ورشطــة
اﻧ‹ôﺎأمـ
الهيئاـﻧ‹ـةôﺎXﺎ
ـت)(4
تلقـﻣﺔ
ـاعاﳌغـﺒﺎـزةﺣفقﺚـ اـدﻟﻌﺎ
كـا،يفﺷﺮقطﻃـﺔ
املباحــث العامــة ( )8انتهــاكات.

أﻣﺎ  UÃﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﺖ اﻟ`ﻴﺌﺔ ) (5ﺷ ـ ـ ـõﺎوى ﺗﻀ ـ ـ ـﻤﻨﺖ ) (10اﻧ‹ôﺎXﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﺑfن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (ﻌﺪد ) (2اﻧ‹ôﺎك ،وﺷ ـ ـ ـﺮﻃﺔ
اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (8اﻧ‹ôﺎXﺎت.
شكل رقم ( :)25الشكاوى حسب جهات االنتهاك

ﺷÜﻞ رﻗﻢ ) :(25اﻟﺸÜﺎوى ﺣﺴﺐ ﺟ[ﺎت اﻻﻧ©jﺎك
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حفظ
شرطة اﻟﻧظﺎم
ﺷرط ﺔ ﺣﻔظ
النظام

الشرطة
جهازﺷرط ﺔ
ﺟﮭﺎز اﻟ
ﻗطﺎع ﻏزة
قطاع غزة

األمنﻲ
جهاز اﻟوﻗﺎﺋ
ﺟﮭﺎز اﻷﻣن
الوقائي
اﻟﺿﻔ ﺔ
الضفة

الداخلية ﺔ
وزارةرة اﻟداﺧﻠﯾ
وزا

00

ﺑﺤﺴـ ـ ـ ـﺐ اﻟﺸـ ـ ـ ـõﺎوى اﻟ nÁﺗﻠﻘ‹ôﺎ اﻟ`ﻴﺌﺔ UÃ ،اﻟﻀـ ـ ـ ـﻔﺔ اﻟﻐﺮÓﻴﺔ UÃ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧ‹ôﺎXﺎت اﻟ nÁارﺗﻜôËﺎ ﺟ`ﺎز اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮﻃﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺴ ـﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑfن اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀـﺮب ﻋ†‘ اﳌﺸـﺎرﻛfن ،وﻓﺾ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،واﺣﺘﺠﺎز ﻣﺸ ـﺎرﻛfن .وﺷـﻤﻠﺖ
بحســب الش ً
ً
ـة ،ﻃيفﻔمـﻞـا وايتعل
ـاتﺔ رام
التجمعـﺪﻳﻨ
الرشطاـﻟـةﺴ ـ ـ ـبحﻠـﻤـقﻴﺔ  UÃﻣ
ـازﻌﺎت
ارتكبهﺪــااﻟﺘجهـﺠﻤ
ـاكاترﻛالتﺘـﮫـي UÃأﺣ
باالنتهﻣـﺸ ـ ـ ـﺎ
ﺣـﺪـقأﺛﻨﺎء
الغربيﻋـ†‘
الضفـﻋـةﺘﺪاء
الهيئﺎـﻓـة،ﺔ إيف ‘€اﻻ
تلقتهﺎــاﻹﺿ ـ ـ ـ
ـكاوىوذالتـXـيﻮرا ،ﺑ
تـ إﻧﺎﺛﺎ
iﺬﻩ اﻻﻧ‹ôﺎXﺎ
الســلمية ،فقــد تراوحــت بــن االعتــداء بالــرب عــى املشــاركني ،وفــض التجمعــات الســلمية بالقــوة ،واحتجــاز مشــاركني .وشــملت هــذه
ﷲ.
االنتهــاكات إناثـاً وذكــورا ً ،باإلضافــة إىل االعتــداء عــى طفــل واحــد أثنــاء مشــاركته يف أحــد التجمعــات الســلمية يف مدينــة رام هللا.

ﺺـوز
ـازﻓﺮاد
جهôـﺎأ
تـرﻗﺎادم Û
ـاكاتUÃقـاﻧ
انتهـﻘﻴﻖ
بالتحقي`ـﺎـق ،ﺑﺎيفﻟﺘﺤ
ﺼـ ـ ـ ـﺎﺻـ ـ ـ ـ
بحكـﺑـمﺤﻜﻢ اﺧﺘ
الداخليـﺧـة،ﻠﻴﺔ،
ـتﺖوزوزارةارة اﻟﺪا
طالبﺎـﻟﺒ
ـكاوىى ﻃ
ﺸ ـــ ـ ـõﺎو
الداخليﺔـ،ـة،ﻓفﺈـن
ارةﺪاﺧﻠﻴ
ـصاورةز اﻟ
ـام‹ôﺎبهـXـاﺎ أف
اختصاصهــا،
ـإناﻟالش
 UÃﻣﺎيفﻳمـﺨـا يخ

ـاكاتiﺬﻩ
االنتهوـﺣﺖ
ـذهﺔ .ﺗﺮا
ﺴـ ـ ـﻠهـﻤﻴ
ـلمية.ﻌتﺎرت
السﻟـﺘﺠﻤ
ـات UÃا
التجمعﻛـfن
ـاركنيﻖ ايفﳌﺸـ ـ ـﺎر
املش،ـ ﺑﺤ
ـقﺪÜﻲ
ـدين،سبحـاﳌ
ص ﺑاملﺎـﻟﻠﺒﺎ
ـخاصÇـ ـ ـÚ
أ
وأشـﺔ ،و
األمنيـاـة،ﻷﻣﻨﻴ
ـزةﺟ`ﺰة
األجهـاﻷ
ـند ﻣﻦ
أمﻓـﺮا
ﺸـ ـ ــة،ﺮﻃوأفﺔـ،رادو
ﺟ `ﺎز اﻟ
اوحاـﻟـت
باللبـﺎـاس
الرشطـ
بــن االعتــداء بالــرب ،واالحتجــاز ،وفــض التجمعــات الســلمية بالقــوة ،وعــدم أخــذ شــكاوى املعتــدى عليهــم مــن طــرف مراكــز الرشطــة.
81
وشــملت هــذه االنتهــاكات اإلنــاث والذكــور عــى حـ ّد ســواء.
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تلقــت الهيئــة شــكوى واحــدة بحــق جهــاز األمــن الوقــايئ تتعلــق بتوقيفــه أحــد املشــاركني يف أحــد التجمعــات الســلمية وســط مدينــة
رام هللا احتفــاالً بانتصــار املقاومــة يف قطــاع غــزة.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فتبــن مــن خــال الشــكاوى أن االنتهــاكات التــي قــام بهــا جهــاز الرشطــة تراوحــت بــن احتجــاز مشــاركني وفــض
تجمعــات ســلمية واالعتــداء عــى املشــاركني فيهــا بالــرب .ويف مــا يخــص وزارة الداخليــة فقــد كانــت هنــاك شــكوى واحــدة تتعلــق
مبطالبــة وزارة الداخليــة بالتحقيــق يف موضــوع منــع عقــد تجمــع ســلمي خــاص باإلعــان عــن قامئــة انتخابيــة للمجلــس الترشيعــي.
وجميــع هــذه االنتهــاكات كانــت بحــق فئــة الذكــور البالغــن.
.81

انظر :الهيئة تطالب الرئيس ورئيس الوزراء بتحمل مسؤولياتهام الدستورية والقانونية يف احرتام الحقوق والحريات العامة وحاميتها ،بتاريخ .2021/08/26
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

88

القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

 8-1-5رد ود الجهات ذات العالقة
بنــا ًء عــى الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة ،فقــد خاطبــت الجهــات املدعــى عليهــا بارتــكاب االنتهــاكات ،وتلقــت الهيئــة
ردودا ً عــى هــذه املخاطبــات تضمنــت نفيـاً لقيــام عنــارص الرشطــة أو األجهــزة األمنيــة باالعتــداء أو إســاءة معاملــة مــن تــم احتجازهــم
عــى خلفيــة التجمــع الســلمي ،موضحــة أن منهــم مــن تــم إخــاء ســبيله دون توجيــه أي تهمــة ،ومنهــم مــن تــم توجيــه تهــم لهــم تتعلق
بالتجمهــر غــر املــروع وإثــارة النعـرات والفــن وذم الهيئــات الرســمية وتحقريهــا ،واملــس بكرامــة رئيــس الدولــة.
كــا أشــارت الــردود إىل أن فــض التجمعــات الســلمية جــاء بعــد عــدم إصغــاء املتجمهريــن لتعليــات رجــال األمــن ،واعاقتهــم حركــة
الســر ،وإحــداث فــوىض يف املــكان ،ومقاومــة رجــال األمــن ،والتحريــض عــى عنــارص األجهــزة األمنيــة ،كــا أكــدت الــردود أن كامـرات
املراقبــة التــي متــت مراجعتهــا للتحقــق مــن ادعــاءات االعتــداء عــى األف ـراد املتجمهريــن مــن طــرف رجــال األمــن ،مل تُســجل اعتــداء
عنــارص األمــن عــى املتجمهريــن.
ميكــن القــول مــن خــال مراجعــة الــردود الــواردة مــن جهــات االختصــاص ،إنهــا تحمــل جميعهــا املضمــون ذاتــه ،وميكــن اعتبارهــا ردودا ً
منطيــة ،عــى الرغــم مــن بعــض التفصيــات الــواردة فيهــا واملتعلقــة بكيفيــة تعامــل رجــال األمــن مــع التجمعــات الســلمية ،وكيفيــة
تعامــل املشــاركني مــع حقهــم يف حريــة التجمــع الســلمي.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فقــد كانــت ردود جهــاز الرشطــة منطيــة ،ال يوجــد بهــا أي تفصيــل ،حيــث كانــت اإلجابــة عــن جميــع رســائل الهيئــة
بهــذا الخصــوص هــي «تــم تكليــف لجنــة مختصــة مــن مكتــب مفتــش عــام الرشطــة لدراســة الشــكاوى والتحقيــق فيهــا حســب األصــول،
واالطــاع عــى كافــة اإلج ـراءات املتخــذة ،»...كانــت جميــع التوصيــات تحمــل عبــارة إمــا «حفــظ الشــكوى لســامة اإلج ـراءات» ،أو
«حفــظ الشــكوى لعــدم صحــة مــا ورد فيهــا».

 9-1-5السياسات والتدابري واإلجراءات امل ّتخذة لحامية الحق يف التج ّمع السلمي
عــى الرغــم مــن أن الهــدف مــن إعــان حالــة الطــوارئ ومتديدهــا هــو «ملواجهــة خطــر فــروس كورونــا ومنــع تفشــيه» ،فإنــه تبـ ّـن مــن
خــال متابعــات الهيئــة ،أن اإلجـراءات والتدابــر التــي وردت يف القـرارات الوزاريــة ذات العالقــة بفــرض حالــة الطــوارئ ،وضعــت قيــودا ً
عــى الحــق يف التجمــع الســلمي ،خاصــة مــا جــاء يف ق ـرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )01لســنة « 2020طــوارئ» مبنــع أي مظاهــر
للتجمهــر والتجمــع واالحتفــاالت والتظاهـرات واإلرضابــات يف كامــل أرايض دولــة فلســطني ،مــا شــكل انتهــاكاً لهــذا الحــق ،خاصــة مــع
التـزام الجهــات املنظمــة بالقانــون الناظــم لهــذا الحــق ،والربوتوكــوالت الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة.

 10-1-5املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف التجمع السلمي
خاطبــت الهيئــة الجهــات الرســمية يف الضفــة الغربيــة للوقــوف عــى آليــات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا هــذه الجهــات بحــق
األفـراد الذيــن قامــوا بارتــكاب انتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي .بحســب الــرد الــذي تلقتــه الهيئــة مــن وحــدة حقــوق اإلنســان يف
وزارة الداخليــة ،فإنــه مل تتــم مســاءلة أو محاســبة أي مــن أف ـراد الرشطــة أو أف ـراد األجهــزة األمنيــة عــى أي انتهــاك يتعلــق بالحــق يف
التجمــع الســلمي.
كــا راســلت الهيئــة جهــات املســاءلة الجزائيــة ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة ،وتلقــت ردا ً مــن النيابــة العامــة يفيــد بــأن لديهــا ()16
قضيــة تتعلــق بالتجمهــر غــر املــروع ،أحالــت منهــا ( )14قضيــة إىل املحكمــة ،وتــم حفــظ قضيــة واحــدة ،وال تـزال قضيــة واحــدة منهــا
قيــد التحقيــق .ومل تتلــق الهيئــة أي رد مــن طــرف هيئــة قضــاء قــوى األمــن حــول عــدد األف ـراد الذيــن متــت مســاءلتهم عــى خلفيــة
ارتكابهــم انتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي.
ويف مــا يتعلــق بقطــاع غــزة ،مل تتلــق الهيئــة أي ردود مــن طــرف جهــات املســاءلة الجزائيــة ذات العالقــة هنــاك حــول عــدد أفـراد قــوى
األمــن الذيــن متــت مســاءلتهم عــى خلفيــة ارتكابهــم انتهــاكات للحــق يف التجمــع الســلمي.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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التوصيات
مــن خــال مــا تقــدم ،تؤكــد الهيئــة رضورة احـرام الحكومــة حــق املواطنــن يف التجمــع الســلمي ،خــال حالــة الطــوارئ املعلنــة ،كحــق
كفلــه القانــون األســايس الفلســطيني ،وكحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان ،التــي ال يجــوز فــرض قيــود عليهــا إال بالقــدر الــروري
82
لتحقيــق الهــدف املعلــن مــن إعــان حالــة الطــوارئ.
كــا تؤكــد الهيئــة توصياتهــا املتكــررة يف تقاريرهــا الســنوية لوضــع حقــوق اإلنســان ،وتقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املحــددة لحاميــة
هــذا الحــق وتعزيــزه ،واملســاءلة عــن انتهاكاتــه:
•رضورة مواءمــة الجهــات الترشيعيــة الترشيعــات الوطنيــة واللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بتنظيــم الحــق يف التجمــع الســلمي مبــا
وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة ،خاصــة مــا جــاء يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،وتعديــل أو إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع الحــق يف التجمــع الســلمي الــوارد يف قانــون العقوبــات الســاري يف الضفــة
الغربيــة ،وقانــون العقوبــات الســاري يف قطــاع غــزة.
•رضورة الت ـزام األجهــزة األمنيــة ووزارة الداخليــة بأحــكام قانــون رقــم ( )12لســنة  1998بشــأن االجتامعــات العامــة ،الــذي يقــر
التعامــل مــع االجتامعــات العامــة بجهــاز الرشطــة ،مــع رضورة التأكيــد عــى حظــر قيــام منتســبي األجهــزة األمنيــة بلباســهم املــدين
مبهــات ذات طابــع عمليــايت يف فــض التجمعــات الســلمية.
•رضورة الت ـزام األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة بأحــكام قانــون رقــم ( )12لســنة  1998بشــأن االجتامعــات العامــة ،وتوقفهــا عــن
التدخــل يف تنظيــم االجتامعــات العامــة يف األماكــن املغلقــة.
•تحقيــق النيابــة العامــة والقضــاء الفــوري ،وهــا الجهتــان املختصتــان وفــق القانــون ،يف أي حادثــة متــس الحــق يف التجمــع الســلمي،
يف دولــة فلســطني ،ونــر نتائــج التحقيــق عــى املــأ ،ومحاســبة مــن تثبــت إدانتــه باالعتــداء عــى املشــاركني يف التجمعــات الســلمية
أو اســتخدام القــوة املفرطــة خالفـاً للتعليــات.

 .82نصت املادة ( )21من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنه يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفا به .وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك
التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية .كام نصت املادة ( )4من العهد نفسه عىل أنه« :يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،يجوز للدول
األطراف يف هذا العهد أن تتخذ ،يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتىض هذا العهد ،رشيطة عدم منافاة هذه التدابري االلتزامات األخرى
املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي».
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

 1-6الحق يف تكوين الجمعيات

يرصــد هــذا البنــد حالــة الحــق يف تكويــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف فلســطني ،وذلــك برصــد املتغـرات املتعلقــة باإلطــار القانــوين
الناظــم للحــق ،والقيــود املفروضــة عــى إنشــاء الجمعيــات والهيئــات األهليــة ،ومامرســتها نشــاطها وتلقيهــا األمــوال ورصفهــا.

 1-1-6املتغري يف اإلطار القانوين الناظم للحق يف تكوين الجمعيات
صــدر بتاريــخ  ،2021/2/28القـرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2021بشــأن تعديــل قانــون رقــم ( )1لســنة  ،2000بشــأن الجمعيــات الخرييــة
والهيئــات األهليــة وتعديالتــه ،الــذي تكــون مــن مثــاين مــواد ،حيــث عــدل املــواد (  ،)40،39،33،30،13مــن خــال وضــع قيــود جديــدة
غــر مــررة وغــر رضوريــة عــى مامرســة الجمعيــات والهيئــات األهليــة أنشــطتها باســتقاللية وحريــة ،وجعــل منهــا مجــرد دوائــر تتبــع
وزارات االختصــاص يف الســلطة التنفيذيــة يف تناقــض واضــح مــع طبيعــة عمــل الجمعيــات ومــررات وجودهــا يف الحيــز العــام ،باعتبارهــا
جهــات رقابيــة عــى أداء املؤسســات الرســمية ورشيكــة يف التنميــة ويف صناعــة السياســات والقـرارات الوطنيــة .مــن املفــرض أن متــارس
أدوارهــا ومســؤولياتها باســتقاللية وحريــة كاملــة .وألــزم القـرار بقانــون الجمعيــات والهيئــات أن تكــون خطــة عملهــا الســنوية منســجمة
مــع خطــة وزارة االختصــاص ،بعيــدا ً عــن رؤيــة تلــك الجمعيــات ورســالتها وأهدافهــا .كــا اشــرط أن يتضمــن التقريــر املــايل الــذي تقدمــه
الجمعيــات إىل وزارة االختصــاص ،بيانــات تفصيليــة ومــؤرشات حــول األثــر الناتــج عــن مشــاريع الســنة املاليــة ونشــاطاتها ،األمــر الــذي
يجعــل مــن وزارة االختصــاص جهــة الحكــم عــى أنشــطة الجمعيــات ونتائجهــا وأثرهــا دون معايــر أو أســس واضحــة.
تعــدى القـرار بقانــون املعــدل عــى اســتقاللية الجمعيــات والهيئــات األهليــة وحقهــا يف مامرســة أنشــطتها بحريــة ،بإتاحتــه التدخــل غــر
املــرر يف أوضاعهــا الوظيفيــة واملاليــة ،بنصــه يف املــادة الثالثــة منــه عــى تحديــد ســقف أعــى لرواتــب املوظفــن واملصاريــف التشــغيلية
يف الجمعيــة أو الهيئــة مبــا ال يزيــد عــى ( )%25مــن إجــايل امليزانيــة الســنوية ،دون النظــر يف طبيعــة عملهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه
يف حــال تطبيقــه عــى أرض الواقــع أن يــؤدي إىل إغــاق العديــد مــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة وفقــدان مئــات األشــخاص وظائفهــم
فيها .
ووضــع القـرار بقانــون قيــودا ً غــر مــررة وغــر دســتورية عــى مصــادر متويــل الجمعيــات والهيئــات األهليــة ،مــن خــال منــح مجلــس
الــوزراء صالحيــة إصــدار نظــام يحــدد فيــه رشوط وأحــكام املســاعدات غــر املرشوطــة وجمــع التربعــات مــن الجمعيــات والهيئــات
املشــمولة بأحكامــه ،مبــا يشــكل تجــاوزا ً رصيحـاً لقواعــد الواليــة الدســتورية ،التــي تتطلــب أن يتــم تنظيــم مثــل هــذه املواضيــع مبوجــب
قوانــن صــادرة عــن الربملــان بنــا ًء عــى مصلحــة مرشوعــة ورضوريــة ،مبــا ال يــؤدي إىل تعطيــل مامرســة الحقــوق والحريــات أو جعــل
مامرســتها شــاقاً ومرهق ـاً.
أصــدرت الهيئــة موقف ـاً بشــأن تلــك التعديــات ،عــرت فيــه عــن رفضهــا الق ـرار بقانــون رقــم ( )07لســنة  2021بشــأن تعديــل قانــون
الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة ،ألنــه يشــكل انتهــاكاً للحــق يف تشــكيل النقابــات والجمعيــات واالتحــادات والروابــط الــذي كفلــه
القانــون األســايس يف املــادة ( )26منــه .وأكــدت أن هــذا القـرار بقانــون يتنكــر للــدور الوطنــي الــذي تؤديــه مؤسســات املجتمــع املــدين
ويقــوض العمــل األهــي يف فلســطني بصــورة غــر مســبوقة ،ويــر بجهــود املصالحــة وإج ـراء االنتخابــات ،وطالبــت بســحب الق ـرار
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بقانــون املذكــور واعتبــاره كأن مل يكــن.
كــا أصــدرت العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين موقف ـاً رافض ـاً للق ـرار بقانــون املعــدل لقانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات
األهليــة ،وطالبــت بإلغائــه بشــكل فــوري ملــا يشــكله مــن عــدوان صــارخ عــى القانــون األســايس وقانــون الجمعيــات واالتفاقيــات
84
واملعايــر الدوليــة التــي كفلــت الحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات.
بتاريــخ  ،2021/5/11صــدر قـرار بقانــون رقــم ( )18لســنة  ،2021بشــأن وقــف نفــاذ قـرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  ،2021بتعديــل قانــون
 .83انظر موقف الهيئة بشأن تعديل قانون الجمعيات والهيئات األهلية ،منشور عىل الرابط اآليت.https://www.ichr.ps/media-center/3775.html :
 .84انظر ورقة موقف صادرة عن مؤسسات املجتمع املدين بشأن قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات ،منشورة عىل الرابط اآليت/https://pngoportal.org/post/23624 :ورقة-موقف-
صادرة-عن-مؤسسات-املجتمع-املدين-بشأن-قرار-بقانون-معدل-لقانون-الجمعيات.
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رقــم ( )1لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة وتعديالتــه ،الــذي أوقــف مبوجبــه رسيــان تنفيــذ الق ـرار بقانــون
املعــدل ،والطلــب مــن الحكومــة اســتكامل املشــاورات مــع الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل الوصــول إىل الصيغــة القانونيــة الفضــى
بهــذا الخصــوص.
أشــارت الهيئــة يف بيانهــا إىل اإليجابيــة يف االســتجابة الرســمية ملطالــب الهيئــة ومؤسســات املجتمــع املدين واالئتالفــات األهليــة واملجتمعية
املختلفــة ،بشــأن القانــون املعــدل ســالف الذكــر ،وأكــدت رضورة إلغائــه بشــكل كامــل وكيل ،وليــس االكتفــاء بوقــف تنفيــذه ،ملــا تضمنــه
مــن مخالفــات جوهريــة متــس الضامنــات واملعايــر املكفولــة للحــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة.

 2-1-6معطيات حول واقع الجمعيات الخريية واألهلية
تفيــد املعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة ،بصفتهــا الجهــة املختصــة بــاإلرشاف عــى الجمعيــات الخرييــة واألهليــة ،إىل وجــود
( )3297جمعيــة أهليــة مســجلة يف الضفــة الغربيــة حتــى نهايــة العــام  ،2021تــم تقديــم ( )88طلــب تســجيل للجمعيــات ،وتــم تســجيل
( )82طلبـاً ،وهنــاك ( )6طلبــات تحــت التســجيل ،ومل يتــم رفــض تســجيل أي طلــب.
تشــر بيانــات وزارة الداخليــة ،إىل إلغائهــا تســجيل ( )33جمعيــة ،لعــدم مامرســتها أي نشــاط منــذ تســجيلها ،وقامــت بحــل ( )69جمعيــة
بســبب عــدم تقدميهــا تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة للجهــات املختصــة ،وعــدم عقــد الجمعيــة اجتــاع الهيئــة العامــة الســنوي ،وانتهــاء
85
املــدة القانونيــة ملجلــس اإلدارة دون إجـراء انتخابــات جديــدة.
وفقـاً للمعلومــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة ،يوجــد ( )1019جمعيــة أهليــة مســجلة يف قطــاع غــزة حتــى نهايــة العــام
 ،2021كــا تــم تقديــم ( )39طلــب تســجيل ،تــم قبــول ( )30طلبـاً ،وهنــاك ( )7طلبــات تحــت التســجيل ،وتــم رفــض طل َبــي تســجيل
لعــدم اســتيفاء متطلبــات التســجيل ومتابعتهــا.
تشــر بيانــات وزارة الداخليــة يف غــزة إىل حلهــا ( )8جمعيــات خــال العــام الحــايل )5( ،جمعيــات تــم حلهــا بنــا ًء عــى طلــب مــن
جمعياتهــا العموميــة ،وجمعيــة تــم حلهــا لتحويلهــا إىل نقابــة ،وجمعيتــان تــم حلهــا لعــدم تصحيحهــا أوضاعهــا القانونيــة ،فيــا بلــغ
عــدد الشــكاوى الــواردة إىل الــوزارة ( )22شــكوى قامــت الــوزارة مبعالجتهــا ،فيــا أحالــت ( )11شــكوى منهــا إىل النيابــة العامــة الســتيفاء
86
املقتــى القانــوين الخــاص بهــا.
كــا قامــت وزارة الداخليــة بالعديــد مــن التدخــات والتســهيالت لتمكــن الجمعيــات مــن القيــام بدورهــا ،واســتئناف نشــاطاتها ،وتجــاوز
املعيقــات التــي فرضهــا اســتمرار حالــة الطــوارئ نتيجــة وبــاء كورونا ،وهــي كاآليت:
•متديــد صالحيــات مجالــس إدارة الجمعيــات املنتهيــة صالحياتهــا خــال الوبــاء ابتــداء مــن تاريــخ  2020/3/5حتــى تاريــخ ،2021/7/5
التــي بلغــت ( )17جمعيــة ،خــال تلــك الفــرة.
•تقديــم التســهيالت اإلداريــة واملاليــة للجمعيــات ،حيــث أنجــزت ( )350معاملــة خــال فــرة اإلغالقــات وتوقــف الــدوام ،ومجملهــا
حــواالت بنكيــة ومعامــات رواتــب املوظفــن ومعامــات ماليــة أخــرى.

 3-1-6عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف
يرصــد الجــدول اآليت عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــال الفــرة مــن ( ،)2021-2018موزعــة حســب املنطقــة الجغرافيــة ،وأمنــاط
االنتهــاك وجهاتــه.

 .85رد وزارة الداخلية عىل مخاطبة الهيئة بشأن تزويدها مبعلومات تتعلق بالجمعيات األهلية بتاريخ .2021/2/20
 .86مقابلة باحث الهيئة مع السيد أمين عايش ،مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية يف غزة ،بتاريخ .2022/2/2
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جدول رقم ( :)2الشكاوى الواردة للهيئة خالل الفرتة من ( )2021-2018وفق املنطقة الجغرافية
عدد الشكاوى
السنة

الضفة

غزة

2018

1

0

2019

0

5

2020

0

2021

0

منط االنتهاك
رفض تسجيل الجمعية (رشط السالمة األمنية)

4

رفض تسجيل أو تجديد تسجيل الجمعيات (رشط السالمة األمنية)

1

حل الجمعية دون اتباع املعايري القانونية

جهة االنتهاك
وزارة الداخلية – رام هللا
وزارة الداخلية – رام هللا
وزارة الداخلية – غزة

3
2

رفض تسجيل أو تجديد تسجيل الجمعيات (رشط السالمة األمنية)

1

حل الجمعية دون اتباع املعايري القانونية

وزارة الداخلية – رام هللا
وزارة الداخلية – غزة

12
1

رفض اعتامد مجلس إدارة الجمعية

7

تقييد مامرسة الجمعيات لنشاطاتها ،وتحقيق أهدافها

وزارة الداخلية – رام هللا
وزارة الداخلية – غزة

يتبــن مــن الجــدول الســابق ،أن انتهــاكات الحــق يف تكويــن الجمعيــات ،اســتمرت بالوتــرة نفســها ،وفــق أمنــاط االنتهــاك نفســها خــال
الســنوات األربــع الســابقة ،مــا يدلــل عــى أن وزارة الداخليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مل تتخــذ تدابــر مــن شــأنها تغيــر
السياســات واإلجـراءات املتبعــة لتمكــن الجمعيــات والهيئــات األهليــة مــن مامرســة نشــاطاتها ،أو الحـ ّد مــن منطيــة االنتهــاكات املتعلقــة
بالجمعيــات ،التــي يشــكل اســتمرار تأثــر االنقســام الســيايس ،املكــون الرئيــس لهــا ،حيــث مــازال رشط الســامة األمنيــة ومــا ينتــج عنــه
مــن تجميــد أو وقــف أو عــدم تســجيل أو عــدم تجديــد تســجيل الجمعيــات النمــط األبــرز يف انتهــاكات وزارة الداخليــة يف الضفــة
الغربيــة ،ومــازال تقييــد أنشــطة الجمعيــات وإقصــاء فئــات بعينهــا مــن املواطنــن عــن مامرســة نشــاطهم يف الجمعيــات الخرييــة ،النمــط
األبــرز يف انتهــاكات وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة.
جديــر بالذكــر أن أعــداد االنتهــاكات الســابقة ،املرصــودة مــن خــال الشــكاوى ،ال متثــل أعــداد االنتهــاكات الحقيقيــة ،فمــن خــال
متابعــات الهيئــة لالنتهــاكات املتعلقــة بالجمعيــات ،أبــدى العديــد منهــا ،عــدم رغبتــه يف رصــد االنتهــاك الخــاص بــه وتوثيقــه وتقديــم
شــكوى بخصوصــه .تــرى الهيئــة أن ســبب اإلحجــام يعــود إىل الخــوف مــن ردود أفعــال الجهــات الرســمية ،الناتــج عــن تقديــم الشــكاوى.
كــا نــرى أن تك ـرار أمنــاط االنتهــاكات خــال الفــرة املرصــودة ،يشــر إىل أنهــا تشــكل سياســات منهجيــة ألصحــاب الواجــب ،وليســت
انتهــاكات فرديــة تقــوم عــى خلــل يف قيــام أصحــاب الواجــب بالــدور املنــوط بهــم.

 1-6-4القيود املفروضة عىل الحق يف تكوين الجمعيات
 : 1رفض تسجيل مجالس إدارة الجمعيات واعتامدها بناء عىل رشط السالمة االمنية
تلقــت الهيئــة ( )4شــكاوى خاصــة بانتهــاك الحــق يف تكويــن الجمعيــات ،تتعلــق بــرط الســامة األمنيــة الــذي تفرضــه وزارة الداخليــة
يف رام هللا عــى الجمعيــات ،ســواء يف اســتيفاء عمليــة تســجيل الجمعيــات ،أو يف متكينهــا مــن فتــح أو تفعيــل الحســابات البنكيــة.
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اســتمر إخضــاع األجهــزة األمنيــة طلبــات تســجيل الجمعيــات للفحــص األمنــي ،يف إج ـراء مل ينــص عليــه قانــون الجمعيــات والئحتــه
التنفيذيــة ،كــا أنــه يشــكل مخالفــة لق ـرار مجلــس الــوزراء بإلغــاء رشط الســامة األمنيــة ،ومخالفــة لحكــم املحكمــة العليــا يف قضيــة
املوظفــن العموميــن ســنة  ،2012الــذي اعتــر رشط الســامة األمنيــة مخالفــة للقانــون األســايس.

(جمعية أهل الخري الفلسطينية) مقرها الرئيس يف مدينة غزة
تــم تســجيلها يف الدائــرة املختصــة وفق ـا ً ألحــكام قانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات املحليــة رقــم ( )1لســنة ،2000
تعمــل يف مجــال ريــاض األطفــال والخدمــة املجتمعيــة ومجــال التوعيــة والعنايــة الصحيــة الخاصــة بـــ (األطفال وكبار الســن
واملــرأة) ،يف العــام  2019تــم إبــاغ الجمعيــة بتجميــد حســابها البنــي الخــاص بالجمعيــة ومطالبتهــا بتصويــب األوضــاع
القانونيــة للجمعيــة لــدى وزارة الداخليــة يف رام هللا بهــدف تفعيــل الحســاب ،وتــم عمــل اجتــاع وانتخــاب مجلــس إدارة
جديــد وإرســال التقريــر املــايل واإلداري للجمعيــة والنظــام األســايس والداخــي للجمعيــة عــر الربيــد اإللكــروين الخــاص
بــوزارة الداخليــة .ويف شــهر  2021/6تــم الــرد عــى الجمعيــة مــن وزارة الداخليــة أنــه يجــب أن يتوفــر للجمعيــة رشط
الســامة األمنيــة مــن األجهــزة األمنيــة يف رام هللا وتــم إعطاؤهــا فرصــة حتــى تاريــخ  ،2021/10/31إلعــادة تصويــب
أوضاعهــا ،ومل تــرد وزارة الداخليــة عــى طلــب الجمعيــة تزويدهــا مبتطلبــات اســتيفاء رشوط الســامة األمنيــة.

يشــكل اســتمرار فــرض تقييــدات عــى الحســابات البنكيــة الخاصــة بالجمعيــات العاملــة يف قطــاع غــزة عقبــة تهــدد اســتمرارها ،حيــث
ال تســتطيع أي جمعيــة يف قطــاع غــزة فتــح أي حســاب بنــي خــاص بهــا ،كــا تواجــه الحســابات البنكيــة القامئــة خطــر التجميــد بســبب
اش ـراط البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة حصــول الجمعيــات عــى اعتــاد مجالــس اإلدارة مــن وزارة الداخليــة يف رام هللا ،مــا يشــكل
تهديــدا ً مبــارشا ً لحــق الجمعيــات يف الوجــود ،بالنظــر إىل أهميــة التمويــل الــذي تتلقــاه الجمعيــات للقيــام بنشــاطاتها وتحقيــق األهــداف
التــي أنشــئت مــن أجلهــا ،وهــذا يتطلــب بالــرورة متكينهــا مــن الحصــول عــى حســاب بنــي فاعــل ،ويشــكل هــذا اإلج ـراء انتهــاكاً
للــادة ( )7مــن قانــون الجمعيــات رقــم ( )1لســنة  ،2000التــي تنــص عــى متتــع الجمعيــات األهليــة بالشــخصية االعتباريــة والذمــة
املاليــة املســتقلة .كــا تنــص املــادة ( )1/9مــن القانــون ذاتــه عــى حــق الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف متلــك األمــوال املنقولــة وغــر
املنقولــة لتحقيــق أهدافهــا .إن عــدم تحقــق ذلــك يــؤدي إىل تعطيــل نشــاط الجمعيــات وعرقلتــه ،ويحرمهــا مــن مامرســة حقوقهــا التــي
أق ّرتهــا القوانــن النافــذة ،ويق ّيــد ويقـ ّوض اســتمرارية عملهــا ودميومتــه.
 : 2تقييد حرية تكوين الجمعيات وإنشائها
تلقــت الهيئــة شــكوى واحــدة تتعلــق بقـرار وزارة الداخليــة يف غــزة مبنــع املوظفــن املدنيــن «املســتنكفني» مــن االنتســاب للجمعيــات
العموميــة يف الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة أو العمــل كموظفــن فيهــا أو أعضــاء يف مجلــس اإلدارة 87،و( )7شــكاوى تتعلــق بحــل
وزارة الداخليــة يف غــزة للجنــة التنســيقية ملراكــز التأهيــل املجتمعــي يف مخيــات قطــاع غــزة ،املكونــة مــن ( )7جمعيــات أهليــة وإحالــة
أعضــاء رؤســاء مجالــس إدارتهــا للنيابــة العامــة.
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شكوى جمعية (أبناء الغد املرشق ألبناء البلد) ،ومقرها الرئيس محافظة خان يونس
تــم تأســيس الجمعيــة يف العــام  ،2003وهدفهــا اجتامعــي تنمــوي ثقــايف ،ويتــم بشــكل دوري ومنتظــم كل ثــاث ســنوات إج ـراء
انتخابــات مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إىل إعــداد التقاريــر املاليــة واإلداريــة بشــكل ســنوي ،ويتــم ذلــك باملتابعــة مــع وزاريت الداخليــة
يف غــزة ورام هللا ،ويف شــهر  ،2020/3قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة اســتبدال أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بعضــو آخــر ،وتــم ذلــك وفــق
األصــول املعمــول بهــا ،وخاطبــت الجمعيــة ،وزارة الداخليــة ،وأبلغتهــا أن مجلــس اإلدارة قــرر اســتبدال أمــن الصنــدوق بعضــو آخــر مــن
مجلــس اإلدارة .بتاريــخ  2020/12/15تــم إبــاغ الجمعيــة بعــدم اعتــاد مجلــس اإلدارة الجديــد لوجــود اعـراض مــن اللجنــة األمنيــة
بــوزارة الداخليــة عــى عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ال يحــق لــه االســتمرار يف عضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة ،ألنــه عمــل ســابقاً
يف الســلطة ،وتــم إبــاغ الــوزارة أن العضــو املذكــور ،متقاعــد منــذ العــام  2017ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ تقاعــده ،ومل
يواجــه أي مشــكلة يف حينــه ،وبتاريــخ  2020/12/21تــم إبــاغ الجمعيــة ،أن جهــاز األمــن الداخــي رفــض املوافقــة عــى طلــب االعتــاد
دون إبــداء األســباب ،وقامــت الجمعيــة بالعديــد مــن املحــاوالت والتدخــات العتــاد مجلــس إدارتهــا الجديــد ،إال أنهــا مل تســتطع
اعتــاد مجلســها الجديــد ،وبتاريــخ  2021/2/25تقدمــت الجمعيــة ،بكتــاب تظلــم إداري موجــه إىل وكيــل وزارة الداخليــة ،وبتاريــخ
 ،2021/3/7تــم إبــاغ الجمعيــة رفــض وزارة الداخليــة املوافقــة عــى اعتــاد املجلــس الجديــد حتــى اآلن.

يشــكل رفــض وزارة الداخليــة يف غــزة اعتــاد مجلــس إدارة الجمعيــة ،بنــاء عــى ق ـرار وزيــر الداخليــة يف غــزة ،الــذي مينــع جميــع
املوظفــن املدنيــن «املســتنكفني» مــن االنتســاب للجمعيــات العموميــة يف الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة أو العمــل كموظفــن
فيهــا أو أعضــاء يف مجلــس اإلدارة 88،تقييــدا ً للحــق يف تكويــن الجمعيــات واالنضــام إليهــا ،وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً للحــق يف حريــة
تشــكيل الجمعيــات ،التــي تــؤدي إىل إقصــاء فئــات بعينهــا مــن املواطنــن عــن مامرســة نشــاطهم يف الجمعيــات الخرييــة ،اســتنادا ً يف
الكثــر مــن األحيــان إىل االنتــاء الســيايس ،وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً للــادة ( )26مــن القانــون األســايس الفلســطيني ،واملــادة ( )2مــن
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة رقــم ( )9لســنة  ،2003التــي تنــص عــى أن لــكل فلســطيني الحــق
يف املشــاركة يف تأســيس الجمعيــات وإدارتهــا واالنتســاب إليهــا بحريــة ،وأنــه ال يجــوز أن تكــون شــخصية مؤسســيها أو انتامءاتهــم ســبباً
لفــرض أي قيــود أو عراقيــل عــى تأسيســها .كــا تنــص عــى أنــه ال يجــوز أن يــؤدي تطبيــق أحــكام الالئحــة التنفيذيــة إىل تعطيــل وعرقلــة
تســجيل الجمعيــات أو حرمانهــا مــن مامرســة حقوقهــا التــي أق ّرتهــا القوانــن النافــذة.
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جمعيات تأهيل ذوي اإلعاقة
تلقــت الهيئــة شــكوى مــن ( )7جمعيــات 89،ت ُعنــى بتأهيــل ذوي اإلعاقــة ،تتــوزع بــن رفــح وديــر البلــح واملغــازي والربيــج والنصـرات
والشــاطئ وجباليــا ،أفــاد فيهــا املشــتكون بــأن تلــك الجمعيــات قامــت بتشــكيل لجنــة تنســيق تأسســت عــام  ،1991لتنســيق املواقــف
واآلراء واألنشــطة يف مــا بينهــا ،وتوحيــد عالقتهــا مــع الغــر ،متــت تســميتها «لجنــة التنســيق ملراكــز التأهيــل املجتمعــي يف مخيــات
قطــاع غــزة» ،وأنــه بتاريــخ  ،2020/12/3قدمــت وزارة الداخليــة يف غــزة شــكوى للنائــب العــام مفادهــا عــدم حصــول لجنــة التنســيق
عــى ترخيــص ملامرســة نشــاطاتها .تواصلــت اللجنــة مــع وزارة الداخليــة وأوضحــت لهــا أن اللجنــة هــي لجنــة تنســيقية فقــط وليــس
لهــا مقــر وال حســاب مــايل مســتقل ،وليــس لهــا أي أنشــطة مســتقلة بصفتهــا االعتباريــة ،وتــم تشــكيلها لتوحيــد املواقــف واآلراء
وليســت جسـاً أو كيانـاً مســتقالً ،وبتاريــخ  ،2021/11/9تــم توجيــه لوائــح اتهــام ألعضــاء اللجنــة ،وتقديــم مذكـرات قضائيــة لحضــور
جلســة محاكمــة يف محكمــة صلــح غــزة ،تتعلــق بعــدم حصــول اللجنــة عــى ترخيــص ملامرســة نشــاطاتها.

جديــر بالذكــر أن الهيئــة تابعــت الشــكوى املذكــورة ،وقامــت بالتواصــل مــع العديــد مــن الجهــات ذات العالقــة ،وعقــدت العديــد مــن
االجتامعــات بالخصــوص مــع وزارة الداخليــة ،وتــم التوصــل إىل أن تقــدم الــوزارة تنــازالً عــن القضيــة ،وتــم تقديــم التنــازل للمحكمــة،
إال أن محامــي املدعــى عليهــم أفــاد بأنــه متــت تســوية القضيــة مــن طــرف النيابــة عــر نظــام الصلــح الجـزايئ ،وتغريــم املدعــى عليهــم
مبلــغ ( )250شــيكالً لــكل واحــد منهــم.
يشــكل حـ ّـل وزارة الداخليــة يف غــزة اللجنــة التنســيقية للجمعيــات الســابقة ،وتقديــم شــكوى للنيابــة العامــة بحــق أعضائهــا ،انتهــاكاً
لحريــة مامرســة النشــاط االجتامعــي والثقــايف واملهنــي والعلمــي املكفــول باملــادة ( )2/26مــن القانــون األســايس الفلســطيني ،واملــادة
( )1مــن قانــون رقــم ( )1لســنة  2000بشــأن الجمعيــات الخرييــة والهيئــات األهليــة ،وتقييــدا ً ملامرســة الجمعيــات نشــاطاتها ،وتحقيــق
أهدافهــا ،مــا ينعكــس عــى الخدمــات الحيويــة التــي تقدمهــا تلــك الجمعيــات لفئــة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن تســتهدفهم
تلــك الجمعيــات مــن خــال اللجنــة التنســيقية املشــار إليهــا.
تابعــت الهيئــة بتاريــخ  ،2021/8/25تجميــد أحــد البنــوك الفلســطينية العاملــة يف قطــاع غــزة حســاب ( )84جمعيــة تعمــل يف قطــاع
غــزة ،وطلبــه منهــا تســوية أوضاعهــا القانونيــة ،يف وزارة الداخليــة يف رام هللا ،وقــد متــت تســوية أوضــاع ( )12جمعيــة وإعــادة فتــح
حســاباتها البنكيــة ،فيــا اســتمر تجميــد حســاب ( )72جمعيــة لعــدم متكنهــا مــن تســوية أوضاعهــا يف وزارة الداخليــة يف رام هللا.
رفــع عــدد مــن الجمعيــات يف قطــاع غــزة قضايــا أمــام املحاكــم اإلداريــة يف قطــاع غــزة ،اختصمــوا فيهــا أحــد البنــوك الفلســطينية،
وحصلــوا عــى قـرار مســتعجل بإعــادة فتــح حســاباتهم املرصفيــة ،ووقــف قـرار تجميــد حســابات جمعياتهــم إىل حــن صــدور قـرار نهــايئ
90
مبوضــوع القضيــة ،وال ت ـزال تلــك القضايــا منظــورة أمــام القضــاء اإلداري يف قطــاع غــزة.
اســتمر كذلــك إخضــاع التحويــات املاليــة للــركات غــر الربحيــة ،ومــن ضمنهــا املنظــات األهليــة العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف
قطــاع غــزة ،للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء ،مــا يشــكل تقييــدا ً قاســياً للحــق يف تكويــن الجمعيــات والنقابــات ،خاصــة كــون
متويــل الجمعيــات كــا أشــار إليــه املقــرر الخــاص املعنــي بأوضــاع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،ميثــل عنـرا ً أصيـاً يف الحــق يف حريــة
التجمــع ،وضــان حريــة عمــل منظــات املجتمــع املــدين ،مؤكــدا ً أن مســألة متويــل الجمعيــات ،تعــد أم ـرا ً أساســياً للتمتــع بالحــق يف
تكويــن الجمعيــات .كــا أكــد أنــه ،يف إطــار اإلصالحــات الدميقراطيــة الجاريــة يف بلــدان عديــدة يف العــامل واملناقشــات املتعلقــة بأجنــدة
 .89تضم اللجنة التنسيقة الجمعيات اآلتية (جمعية جباليا لتأهيل املعاقني ،الجمعية الفلسطينية لتأهيل املعاقني ،جمعية التأهيل والتدريب االجتامعي ،جمعية الربيج للتأهيل االجتامعي،
جمعية املغازي للتأهيل االجتامعي ،جمعية دير البلح لتأهيل املعاقني ،جمعية االمل لتأهيل املعاقني)
 .90مقابلة مع السيد أمين عايش السابق ذكرها.
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أهــداف التنميــة  ،2030فإنــه مــن واجــب الــدول أن تعمــل عــى تيســر وليــس تقييــد حصــول الجمعيــات عــى التمويــل ،مبــا يف ذلــك
التمويــل مــن مصــادر أجنبيــة ،حتــى تتمكــن مــن أن تشــارك فعليـاً يف العمليــة الدميقراطيــة ،وتشــارك يف عمليــة التنميــة.
تلقــت الهيئــة يف إطــار متابعتهــا الشــكاوى املذكــورة أعــاه ،ردودا ً مــن وزارة الداخليــة يف رام هللا ،متحــورت حــول عــدم وصــول ردود
للــوزارة مــن الجهــات األمنيــة ذات العالقــة ،باإلضافــة إىل عــدم متكــن الــوزارة مــن مراجعــة تقاريــر الجمعيــات اإلداريــة واملاليــة بســبب
جائحــة كورونــا ،وتقليــص فـرات العمــل الناتجــة عنهــا.
يتبــن للهيئــة مــن خــال االســتعراض الســابق للقيــود املفروضــة عــى الحــق يف تكويــن الجمعيــات ،اســتمرار أمنــاط االنتهــاكات الســابقة
ومحاولــة التشــديد عليهــا ،ووضــع املزيــد مــن القيــود ،دون اتخــاذ أي إج ـراءات مــن شــأنها التيســر أو التســهيل عــى حريــة تكويــن
الجمعيــات وتشــكيلها.

التوصيات
•رضورة إلغــاء مجلــس الــوزراء القـرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2021بشــأن تعديــل قانــون رقــم ( )1لســنة  ،2000بشــأن الجمعيــات
الخرييــة والهيئــات األهليــة وتعديالتــه ،بشــكل كامــل واعتبــاره كأن مل يكــن.
•رضورة وقــف وزارة الداخليــة العمــل بإجـراء فحــص الســامة األمنيــة املتبــع يف التعامــل مــع الجمعيــات ،باعتبــاره إجـرا ًء متييزيـاً،
وميثــل تقييــدا ً لحــق املواطنــن يف االنتســاب للجمعيــات الخرييــة.
•إلغــاء قـرار وزيــر الداخليــة يف غــزة رقــم ( )48لســنة  ،2010بخصــوص املوظفــن املدنيــن املســتنكفني ،والتقيــد باملعايــر والضامنــات
القانونيــة للحــق يف تكويــن الجمعيــات.
•رضورة قيــام ســلطة النقــد الفلســطينية بالــدور املنــوط بهــا يف اإلرشاف عــى متكــن الجمعيــات مــن الحصــول عــى حســابات بنكيــة
فاعلــة ،مــن خــال اإليعــاز للبنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة تســهيل إجـراءات فتــح الحســابات البنكيــة.
•وتؤكــد الهيئــة توصياتهــا الســابقة الــواردة يف تقريرهــا الســنوي يف العــام الســابق ،التــي مل يُتخــذ بخصوصهــا أي تدابــر أو إجـراءات
ملعالجتهــا أو الحــد منهــا ،وهــي كاآليت:
•إعــادة النظــر يف املهــام املســندة لــوزارة الداخليــة يف رام هللا تجــاه الجمعيــات والهيئــات األهليــة ،والقيــود اإلضافيــة التــي تفرضهــا
عــى أنشــطة الجمعيــات والهيئــات األهليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
•إلغــاء املــادة ( )4مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )8لســنة  2015بنظــام معــدل لنظــام الــركات غــر الربحيــة رقــم ( )3لســنة
 ،2007التــي تخضــع متويــل الــركات غــر الربحيــة ،ومــن ضمنهــا املنظــات األهليــة ،للموافقــة املســبقة مــن مجلــس الــوزراء ،مــا
يؤثــر عــى مامرســة هــذه املنظــات أنشــطتها بحريــة ،ودون تدخــل الســلطة التنفيذيــة.
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 1-7الحق يف تقلد الوظائف العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص
 1-1-7انتهاكات الحق يف تقلد الوظائف العامة
 1-1-1-7عدد الشكاوى وتوزيعها الجغرايف
تلقــت الهيئــة ( )180شــكوى تتعلــق بانتهــاكات الحــق يف تقلــد الوظائــف العامــة )121( ،شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و( )59شــكوى
يف قطــاع غــزة ،وقــد توزعــت الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــى ( )56شــكوى خاصــة باإلنــاث .ومــن حيــث اإلعاقــة تلقــت الهيئــة ()27
شــكوى خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بواقــع ( )5شــكاوى يف الضفــة الغربيــة ،و( )22يف قطــاع غــزة.
ارتفعــت أعــداد الشــكاوى العــام الحــايل مقارنــة بالعــام الســابق ،الــذي تلقــت الهيئــة فيــه ( )129شــكوى تتعلــق بانتهــاكات الحــق يف
تقلــد الوظائــف العامــة ،بواقــع ( )92يف الضفــة الغربيــة ،و( )37يف قطــاع غــزة )14( ،شــكوى منهــا خاصــة باإلنــاث .تعــود أســباب زيــادة
أعــداد الشــكاوى بشــكل رئيــس إىل عــودة األوضــاع لطبيعتهــا ،وتقليــل اإلجـراءات الرســمية املتعلقــة بانتشــار وبــاء كورونــا .كــا يالحــظ
ارتفــاع أعــداد الشــكاوى الخاصــة باإلنــاث ،التــي شــكلت نســبة  %31مــن العــدد الــكيل للشــكاوى ،بالنظــر إىل التداعيــات الناشــئة عــن
انتشــار جائحــة كورونــا خــال العــام الســابق ،وتقليــص بعــض الوظائــف ،وإنهــاء العديــد مــن التعاقــدات املؤقتــة.

 2-1-1-7استمرار وقف رواتب املوظفني العموميني ،واألرسى واملحررين يف قطاع غزة أو الخصم منها
رصــدت الهيئــة اســتمرار وقــف رواتــب املوظفــن العموميــن «املســتنكفني» يف قطــاع غــزة أو الخصــم منهــا ،وكذلــك وقــف رواتــب األرسى
واملحرريــن يف القطــاع أو الخصــم منهــا ،ووقــف املخصصــات الشــهرية ألرس شــهداء وجرحــى وأرسى مــن قطــاع غــزة ،منــذ كانــون الثــاين
(ينايــر)  ،2019دون اتخــاذ املقتضيــات القانونيــة التــي يتطلبهــا قانــون الخدمــة املدنيــة والقوانــن األخــرى ذات العالقــة ،والتــي توضــح
اآلليــات واإلج ـراءات املتطلبــة لوقــف الرواتــب واملخصصــات املاليــة للفئــات التــي طالهــا هــذا اإلج ـراء .اســتمر تطبيــق ق ـرار مجلــس
الــوزراء الصــادر بتاريــخ  ،2017/4/4القــايض بحســم خصومــات مــن رواتــب املوظفــن العموميــن يف قطــاع غــزة ،بنســبة ت ـراوح بــن
( )%30و ( ،)%50عــى أســاس رصف الراتــب األســايس للموظفــن يف املحافظــات الجنوبيــة ،واســتبعاد عــاوات املهنــة والعــاوات األخــرى،
91
دون بيــان الســند القانــوين الــذي تــم تبنــي القـرار مبوجبــه.
إن االنتهــاك املســتمر القائــم عــى تطبيــق قـرار الخصومــات املذكــور ،وعــدم رصف رواتــب املوظفــن العموميــن واألرسى واملحرريــن يف
قطــاع غــزة بشــكل منتظــم ودوري ،ينطــوي عــى متييــز واضــح بــن املوظفــن العموميــن يف قطــاع غــزة واملوظفــن العموميــن يف الضفــة
الغربيــة ،إضافــة إىل انعكاســه عــى تــدين منظومــة حقــوق اإلنســان التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املوظفــون وعائالتهــم ،وتتجــاوز تلــك
اآلثــار والتبعــات لتصــل إىل قطاعــات واســعة اجتامعيــة واقتصاديــة.

 3-1-1-7انتهاك مبدأ التنافس النزيه يف التوظيف
تلقــت الهيئــة ( )54شــكوى حــول انتهــاك مبــدأ التنافــس النزيــه يف التوظيــف )34( ،منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و( )20يف قطــاع غــزة ،و()19
شــكوى منهــا ألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف قطــاع غــزة ،يدعــي فيهــا املواطنــون انتهــاك التنافــس النزيــه يف التوظيــف ،إذ إن عمليــة
التنافــس املبنيــة عــى رشط املســابقة للتعيــن يف الوظيفــة العموميــة قــد يشــوبها بعــض االنتهــاكات يف مــا يتعلــق بالتمييــز يف تــويل
الوظيفــة العموميــة العتبــارات مختلفــة ،كالتمييــز بســبب االنتــاء الســيايس ،أو بســبب اإلعاقــة ،أو عــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبــر،
التــي تُ َعـ ُّد يف مجملهــا مخالفــة للقانــون األســايس ،وقانــون الخدمــة املدنيــة ،فيــا تلقــت الهيئــة ( )23شــكوى خــال العــام  2020حــول
الحصــول عــى وظائــف الخدمــة العامــة )21( ،شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة ،وشــكويان يف قطــاع غــزة .ويــؤرش اســتمرار ارتفــاع عــدد
الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــال عــام  2021إىل زيــادة ثقــة املواطنــن بتفعيــل اإلجـراءات الرســمية املتعلقــة بالرقابــة عــى أوضــاع
الوظيفــة العموميــة ،وزيــادة الطلــب عــى الوظائــف العامــة مــن خــال زيــادة العــرض عــى وظائــف طارئــة ومؤقتــة مرتبطــة باســتمرار
 .91انظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي السادس والعرشين.
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الجائحــة خاصــة يف القطــاع الصحــي يف الضفــة الغربيــة .كــا يــؤرش حصــول الهيئــة عــى شــكاوى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قطــاع
غــزة تتعلــق بالتمييــز يف حقهــم يف الحصــول عــى الوظائــف العامــة ،عــى ضعــف املعايــر والسياســات التــي يقرهــا ديــوان املوظفــن
يف قطــاع غــزة ،املتعلقــة بتعيــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة .واســتمرار ضعــف تلقــي الهيئــة شــكاوى حــول الحصــول عــى وظائــف
الخدمــة العامــة يف قطــاع غــزة ،يعــود بشــكل أســايس إىل اســتمرار تجميــد إج ـراءات تعيــن موظفــن جــدد يف القطــاع ،وقلــة عــدد
الوظائــف الحكوميــة املطروحــة ،خاصــة يف القطــاع املــدين ،بالنظــر الســتمرار حالــة االنقســام ،واعتــاد متديــد بعــض العقــود الخاصــة
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واملؤقتــة يف بعــض الوظائــف الحكوميــة يف قطــاع غــزة.

 4-1-1-7القيود الخاصة عىل مبدأ التنافس النزيه « التعيني يف السلك الدبلومايس»
عــى الرغــم مــن املتغ ـرات والتعديــات املتعــددة ،التــي طالــت تطبيــق قانــون الخدمــة املدنيــة الفلســطيني ،وخاصــة يف مــا يتعلــق
باآلليــات واإلج ـراءات املتبعــة للحصــول عــى وظائــف الخدمــة العامــة ،فــإن اســتثناء الفئــات العليــا يف عمليــات التعيــن مــن رشوط
املســابقة واإلعــان مــا زالــت قامئــة ومطبقــة ،حيــث يتــم تغليــب العديــد مــن االعتبــارات يف اختيــار شــغل هــذه الوظائــف .كــا ال
تخضــع تلــك الفئــة مــن املوظفــن لــروط وإجـراءات الرتقيــة والتقييــم التــي يخضــع لهــا باقــي املوظفــن العمومــن يف كافــة الدرجــات
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الوظيفيــة األخــرى.
اســتمرت التعيينــات والرتقيــات يف الوظائــف الحكوميــة للفئــات العليــا ووظائــف الســلك الدبلومــايس ،دون االلتـزام مببــدأ تكافــؤ الفــرص
أو املنافســة النزيهــة والشــفافة ،ودون تنظيــم قانــوين معيــاري يتــم مــن خاللــه وضــع معايــر للتعينــات والرتقيــات للوظائــف العليــا
ووظائــف الســلك الدبلومــايس ،ووفق ـاً ملتابعــات الهيئــة فقــد تــم تعيــن ( )8ســفراء جــدد ،دون اتبــاع املعايــر القانونيــة والنــر يف
الجريــدة الرســمية ،باإلضافــة لوجــود ( )50رئيــس بعثــة دبلوماســية /ســفريا ً ،تجــاوزت مــدة وجودهــم يف البلــد نفســه خمــس ســنوات،
مــا يعتــر مخالفــة لقانــون الســلك الدبلومــايس ،الــذي حــدد الحــد األقــى للعمــل الدبلومــايس يف دولــة واحــدة بأربــع ســنوات قابلــة
للتجديــد ســنة واحــدة أخــرى ،كــا يوجــد ( )14رئيــس بعثــة دبلوماســية /ســفريا ً ،تجــاو َز مــدة ( )10ســنوات متواصلــة يف الخــارج يف
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مخالفــة ألحــكام املــادة ( )18مــن قانــون الســلك الدبلومــايس.

 5-1-1-7وقف عمليات الرتقية والتقييم يف الوظيفة العمومية
تلقــت الهيئــة ( )108شــكاوى متعلقــة باملنازعــات اإلداريــة (ترقيــة ،تقاعــد ،حقــوق ماليــة ،النقــل التعســفي) )66( ،شــكوى منهــا يف
الضفــة الغربيــة ،و( )42يف قطــاع غــزة .ت َ َركَّــز أكــر عــدد مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة عــى وزارة املاليــة يف مــا يتعلــق بالحقــوق
املاليــة للموظفــن ومســتحقات التقاعــد ،مــا يشــر إىل عــدم اســتجابة وزارة املاليــة للمطالــب واالســتحقاقات املاليــة للموظفــن الناتجــة
عــن عــدم وجــود آليــة تواصــل واضحــة يســتطيع املوظــف مــن خاللهــا التواصــل مــع الــوزارة ،وتَ َف ـ ُّر ِد وزارة املاليــة بالصالحيــات التــي
متــس حقــوق املوظفــن املاليــة.
وتســجل الهيئــة ارتفــاع مســتوى الشــكاوى املتعلقــة باملنازعــات اإلداريــة (ترقيــة ،تقاعــد ،حقــوق ماليــة) يف العــام  ،2021مقارنــة
بالشــكاوى التــي تلقتهــا يف العــام  ،2020التــي كانــت ( )81شــكوى تتعلــق بهــذا االنتهــاك )50( ،شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و()31
يف قطــاع غــزة .يدلــل ارتفــاع أعــداد الشــكاوى ،خاصــة املرتبطــة بالحقــوق املاليــة للموظفــن ،إىل اســتمرار عــدم قيــام وزارة املاليــة
بالواجــب القانــوين ملعالجــة أمنــاط االنتهــاكات الخاصــة بهــا ،وعــدم إق ـرار معايــر وسياســات ملعالجــة شــكاوى املوظفــن.
مــن الجديــر ذكــره أن املنازعــات اإلداريــة املتعلقــة بالوظيفــة العموميــة تشــكل أكــر أمنــاط االنتهــاكات املتعلقــة بالوظائــف العامــة،
ســواء مــن حيــث عنــارص االنتهــاك أو مــن حيــث اإلج ـراءات املتطلبــة للتظلــم والشــكوى عليــه ،التــي مــا زال أصحــاب الواجــب ال
يعريونهــا اهتامم ـاً خاص ـاً وفق ـاً للمحــددات واملعايــر القانونيــة ذات العالقــة.
 .92انظر فصل الحق يف تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي السادس والعرشين (مرجع سابق).
 .93مل تتضمن تعديالت قانون الخدمة املدنية ،االشارة إىل اجراءات ترقية وتقييم الدرجات الوظيفية للفئات العليا.
 .94انظر ورقة عمل ملؤمتر أمان السنوي بعنوان نزاهة الوصول إىل السلطة ،كأحد املرتكزات الرئيسة لنزاهة الحكم :شغل املناصب العليا يف فلسطني ،بتاريخ .2021/09/01
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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 6-1-1-7عدم االلتزام باملعايري القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية
تلقــت الهيئــة ( )29شــكوى تتعلــق بالفصــل مــن الوظيفــة العامــة (الفصــل التعســفي) ،دون االلت ـزام باملعايــر القانونيــة لتوقيــف ،أو
فصــل ،أو عــزل املوظــف العــام )26( ،شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و( )3شــكاوى يف قطــاع غــزة.
تســجل الهيئــة ارتفــاع عــدد شــكاوى الفصــل التعســفي مقارنــة بالشــكاوى التــي تلقتهــا يف العــام الســابق ،التــي بلغــت ( )25شــكوى،
( )21منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و( )4شــكاوى يف قطــاع غــزة ،واســتمرت أمنــاط الشــكاوى املتعلقــة بهــذا االنتهــاك باالرتفــاع الدائــم،
واملحافظــة عــى منطيــة أشــكال االنتهــاكات ،التــي تبلــورت يف (الســامة األمنيــة ،حريــة الــرأي والتعبــر ،أســباب إداريــة أخــرى) .يشــر
ذلــك إىل اســتمرار اإلدارة العامــة الحكوميــة بعــدم تبنــي املعايــر القانونيــة الواجــب اتباعهــا بتوقيــف ،أو فصــل ،أو عــزل املوظفــن
العمومــن ،وعــدم تفعيــل إج ـراءات الرقابــة واملســاءلة الداخليــة.

 7-1-1-7املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف املشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة
وفقـاً ملــا ورد مــن ديــوان املوظفــن ،فإنــه قــام بنــر مدونــة الســلوك ،وبــدأ العمــل مبــا ورد فيهــا يف العــام  ،2021وتــم وفقـاً للديــوان
تدريــب عــدد مــن الدوائــر الحكوميــة عليهــا ،وكذلــك اعتُمــدت الئحــة التحقيــق االنضباطيــة لضــان الشــفافية والنزاهــة والعدالــة يف
عمــل اللجنــة ،حيــث تتكــون مــن العــدد األكــر مــن الدوائــر الحكوميــة ،وأن تكــون درجــة أعضائهــا كافــة مســاوية أو أعــى مــن درجــة
املوظــف املحــال إىل التحقيــق ،وكذلــك اش ـراط أن يكــون أحــد أعضــاء لجنــة التحقيــق يحمــل مســمى قانوني ـاً بهــدف ضــان الت ـزام
اللجنــة باإلجـراءات القانونيــة الالزمــة وضــان عــدم مخالفــة القانــون املتعلــق بتشــكيل اللجــان االنضباطيــة وعملهــا كذلــك .كــا قــام
الديــوان خــال العــام  ،2021بتطويــر الئحــة القضايــا الجزائيــة ملعالجــة أوضــاع املوظفــن املســجل بحقهــم قضايــا جزائيــة يف الجوانــب
كافــة.
وفق ـاً للبيانــات الــواردة مــن الديــوان ،فقــد تلقــى ( )28شــكوى وتظل ـاً تتعلــق باملنازعــات اإلداريــة (ترقيــة ،تقاعــد ،حقــوق ماليــة،
النقــل التعســفي) ،قــام مبعالجتهــا وتقديــم ردود للمشــتكني بشــأنها )22( ،منهــا تــم رفــض مضمــون الشــكوى وإبــاغ املشــتيك بعــدم
أحقيتــه فيهــا )6( ،شــكاوى تــم قبولهــا وتعديــل الخلــل القانــوين أو اإلداري الــذي تــم تجــاوزه 95،يف مــا مل تتلـ َـق الهيئــة أي معلومــات حــول
لجــان التحقيــق التــي قــام بهــا الديــوان خــال عــام  ،2021ونتائــج املتابعــات بشــأنها.

التوصيات
تؤكــد الهيئــة توصياتهــا الســابقة الــواردة يف تقريرهــا الســنوي للعــام الســابق ،التــي اســتمرت دون اتخــاذ أي تدابــر أو إجــراءات
ملعالجتهــا ،أو الحــد منهــا ،وتــويص بــاآليت:
•رضورة تعديــل قانــون الخدمــة املدنيــة ،والنــص رصاحــة عــى الت ـزام ديــوان املوظفــن بإج ـراءات التعيــن والرتقيــة ،القامئــة عــى
أســس الجــدارة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز ،بحيــث تشــمل جميــع فئــات املوظفــن ،مبــن فيهــم موظفــو الفئــات العليــا،
ووظائــف الســلك الدبلومــايس.
•رضورة التـزام ديــوان املوظفــن العــام بعــدم تجــاوز املعايــر القانونيــة واإلداريــة يف مــا يتعلــق بإجـراءات الحصــول عــى الوظائــف
العامــة والرتقيــة والتقييــم ،والفصــل أو الطــرد مــن الوظيفــة العموميــة.
•رضورة إلغــاء مجلــس الــوزراء ق ـرار إحالــة موظفــن عموميــن يف قطــاع غــزة للتقاعــد املبكــر ،ملخالفتــه قانــون الخدمــة املدنيــة،
ومساســه بقطاعــات كبــرة مــن املوظفــن ،وســيطال قطــاع الخدمــات الحيويــة األساســية (التعليــم ،والصحــة بشــكل خــاص) املكفولة
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بالقانــون ،ومراعــاة االلتزامــات املرتتبــة عــى انضــام دولــة فلســطني للعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة.
•رضورة توقــف مجلــس الــوزراء عــن اســتخدام صالحياتــه يف املســاس مبنظومــة الحقــوق والحريــات املكفولــة للموظفــن العموميــن،
وااللتـزام باملعايــر القانونيــة يف إقـرار السياســات الحكوميــة املتعلقــة برواتــب املوظفــن العموميــن واألرسى واملحرريــن يف قطــاع
غــزة ،التــي يجــب أن تخضــع ملعايــر املســاواة وعــدم التمييــز.
•رضورة إق ـرار ديــوان املوظفــن معايــر تتعلــق بسياســات التوظيــف الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،خاصــة اإلعاقــة البرصيــة،
وتطويــر وســائل ومنــاذج وهيكليــات الوظائــف الجديــدة ،مبــا يتناســب مــع احتياجــات وقــدرات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تيســر
وصولهــم وحصولهــم عــى حقهــم املكفــول يف تقلــد الوظائــف العموميــة ،وفــق النســبة القانونيــة.
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 1-8الحق يف املشاركة السياسية (الحق يف الرتشح واالنتخاب)
 1-1-8املتغري يف اإلطار القانوين الوطني
تــم إجـراء تعديــل عــى القـرار بقانــون بشــأن االنتخابــات العامــة الــذي ســبق أن صــدر يف العــام  ،2007مبوجــب القـرار بقانــون املعــدل
رقــم ( )1لســنة  .2021ومــن أبــرز القضايــا التــي تطــرق إليهــا هــذا التعديــل:
•اســتحداث فكــرة الــدورة االنتخابيــة الثانيــة بــن أعــى مرشــحني ملنصــب رئاســة دولــة فلســطني عندمــا ال تتجــاوز نســبة األصــوات
التــي حصــل عليهــا كل واحــد منهــا األغلبيــة املطلقــة ألصــوات املصوتــن الصحيحــة.
•رفــع نســبة مشــاركة املــرأة يف القوائــم االنتخابيــة املرتشــحة للمجلــس الترشيعــي مــن ( )%20إىل ( ،)%25وظــل هــذا التقــدم أقــل
مــن املســتوى الــذي كانــت تطالــب بــه املؤسســات الحقوقيــة كمرحلــة أوىل وهــي ( )%30إىل حــن الوصــول إىل مشــاركة أوســع.
•إجـراء تعقيــدات أكــر عــى مامرســة املواطــن حقــه يف الرتشــح ملنصــب الرئيــس أو عضويــة املجلــس الترشيعــي ،بحيــث اشـ ُـرطت
إجـراءات إضافيــة متعلقــة باالســتقالة مــن أي مناصــب لهــؤالء ،وتقديــم مــا يفيــد قبــول هــذه االســتقاالت.
يف املقابــل ،مــن أجــل متكــن أكــر عــدد مــن املواطنــن الراغبــن يف مامرســة حقهــم يف الرتشــح واالنتخــاب ،طالبــت الهيئــة بــأن تشــمل
التعديــات النظــام االنتخــايب الــذي ك ّرســه القانــون:
•خفــض ســن الرتشــح لعضويــة املجلــس الترشيعــي التــي حددهــا القـرار بقانــون مــن ســن ( )28إىل ســن ( )23ســنة ،وخفــض ســن
الرتشــح لرئاســة دولــة فلســطني مــن ســن ( )40إىل ســن ( )30ســنة.
•تعديــل املــادة ( )8مــن القـرار بقانــون التــي توســع كثـرا ً يف رشوط الرتشــح لالنتخابــات العامــة (رئاســية وترشيعيــة) وتفــرض عــى
كل مرشــح أن يتقــدم باســتقالته مــن عملــه مرفقــة بطلــب ترشــحه ،حيــث تــرى الهيئــة رضورة تقليــص عــدد األشــخاص الذيــن
يُل َزمــون تقديــم اســتقاالتهم مــن مناصبهــم ملجــرد ترشــحهم ،وربــط اســتقاالتهم بنجاحهــم يف االنتخابــات وتوليهــم عضويــة املجلــس
الترشيعــي بالفعــل ،وليــس فقــط مجــرد الرتشــح.
•خفــض قيمــة البــدل املــايل الــذي ينبغــي عــى القامئــة املرتشــحة تقدميــه كتأمــن مــايل غــر مســرد بحســب املــادة ( )49مــن القـرار
بقانــون مــع طلــب الرتشــح مــن مبلــغ عــرة آالف ( )10000دوالر إىل خمســة آالف ( )5000دوالر فقــط ،وجعلهــا مســردة يف جميــع
األحوال.
•تعديــل متثيــل املــرأة يف االنتخابــات الترشيعيــة مــن ( )%26مــن املرشــحني يف القامئــة االنتخابيــة التــي أقرهــا تعديــل القـرار بقانــون
الــذي صــدر يف العــام  2021عــى املــادة ( )5مــن القـرار بقانــون الخــاص باالنتخابــات العامــة لســنة  2007إىل ( )%30مــن أعضــاء
القامئــة املرتشــحة ،علـاً أن هــذه النســبة هــي التــي أقرتهــا قـرارات املجلــس الوطنــي ملنظمــة التحريــر يف العــام .2015
مــن جانــب آخــر ،صــدر يف بدايــة هــذا العــام قـرار بقانــون 96،يؤجــل انتخابــات النقابــات واالتحــادات واملنظــات الشــعبية قبــل أن يصــار
إىل إلغائــه ،بعــد أشــهر عـ ّدة عــى صــدوره.

 .96قرار بقانون رقم ( )9لسنة  2021بشأن تأجيل انتخابات النقابات واالتحادات واملنظامت الشعبية ،املنشور عىل الصفحة ( )25من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)177بتاريخ .2021/3/18
وقرار بقانون رقم ( )17لسنة  2021بوقف نفاذ قرار بقانون رقم ( )9لسنة  ،2021العدد رقم ( ،)179بتاريخ .2021/5/26
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بتاريــخ  ،2021/1/15أعلــن رئيــس دولــة فلســطني عــن  22أيــار (مايــو) موعــدا ً إلج ـراء انتخابــات ترشيعيــة و 31متــوز (يوليــو) موعــدا ً
إلج ـراء انتخابــات رئاســية وانتخابــات مجلــس وطنــي فلســطيني ،إال أنــه مــا لبــث أن ألغــى هــذه االنتخابــات بتاريــخ ،2021/4/30
بعــد أن تــم تنفيــذ مرحلتــي التســجيل والرتشــح النتخابــات املجلــس الترشيعــي .اعتــرت الهيئــة هــذا القـرار مسـاً بالحــق يف املشــاركة
السياســية بشــأن انتخابــات رئاســية وترشيعيــة مســتحقة منــذ أكــر مــن ( )11ســنة ،وأبــدت أســفها لهــذا الق ـرار ،وطالبــت الرئيــس
98
الفلســطيني أبــو مــازن بــأن يعيــد تحديــد موعــد جديــد لالنتخابــات العامــة وعــدم تركهــا دون تحديــد.
منــذ صــدور مرســوم تحديــد موعــد االنتخابــات العامــة وانتخابــات املجلــس الوطنــي يف كانــون الثــاين (ينايــر) عملــت الهيئــة عــى
99
مامرســة دورهــا الرقــايب عــى مراحــل العمليــة االنتخابيــة ،الســيام التســجيل والرتشــح قبــل إلغائهــا.

 2-2-1-8املتغري بشأن إجراء االنتخابات املحلية
يف  6أيلــول (ســبتمرب)  ،2021قـ ّرر مجلــس الــوزراء اعتبــار يــوم  11كانــون األول (ديســمرب) مــن العــام نفســه يــوم إجـراء انتخابــات أعضــاء
مجالــس الهيئــات املحليــة املصنفــة (ج) يف أرايض دولــة فلســطني كافــة ،حيــث شــملت ( )376هيئــة محليــة جميعهــا يف املحافظــات
الفلســطينية الشــالية (الضفــة الغربيــة) ،وأن يتــم اختيــار أعضــاء املجالــس املحليــة املصنفــة (أ ،ب (وتلــك املوجــودة يف املحافظــات
الجنوبيــة (قطــاع غــزة) ،التــي تضــم نحــو ( )%70مــن املواطنــن الفلســطينيني ،يف  26آذار (مــارس) مــن العــام  2022بحســب ق ـرار
مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ .2021/9/27
عملــت الهيئــة منــذ نشــأتها عــى الرقابــة عــى العمليــة االنتخابيــة ،ســندا ً ملــا لهــا مــن مهمــة الرقابــة عــى إعــال الحقــوق ،خاصــة الحــق
يف املشــاركة السياســية مبوجــب مبــادئ األمــم املتحــدة الخاصــة باملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لعــام ( 1993مبــادئ باريــس)،
ومــا نصــت عليــه املــادة ( )58مــن قانــون انتخــاب الهيئــات املحليــة التــي نصــت عــى أن «للمراقبــن ووكالء القوائــم االنتخابيــة الحــق يف
مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة» مــن أجــل متابعــة إعــال حقــوق اإلنســان بعامــة وحقــه يف املشــاركة السياســية.

 .97ملعرفة املزيد عن اإلجراءات املنفذة من هذه االنتخابات العامة املؤجلة ،انظر :لجنة االنتخابات املركزية ،تقرير االنتخابات العامة ( 2021املؤجلة)( ،فلسطني :لجنة االنتخابات املركزية)،
.2021
 .98للمزيد انظر :الهيئة املستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف االنتخابات واستمرار جهود الوحدة الوطنية واحرتام الحقوق والحريات العامة ،بتاريخ .2021/5/1
 .99يف إطار جهود الهيئة التحضريية واللوجستية للرقابة عىل االنتخابات العامة عملت عىل :اعتامد الهيئة كهيئة رقابة محلية ،تم يف شهر  2من العام  2021اعتامد الهيئة املستقلة لحقوق
اإلنسان من قبل لجنة االنتخابات املركزية املرشفة عىل عملية االنتخابات ،الجهة املرشفة عىل االنتخابات ،كإحدى املؤسسات الرقابية عىل العملية االنتخابية .وتم يف هذا الصدد:
تسجيل ( )42مراقباً من موظفي الهيئة ليبارشوا عملية الرقابة الرسمية.عضوية الهيئة يف االئتالف األهيل للرقابة عىل االنتخابات :انضمت الهيئة يف كانون الثاين (يناير)  2021اىل االئتالف األهيل للرقابة عىل االنتخابات (تجمع ملؤسسات املجتمع املدين التياعتمدت من قبل لجنة االنتخابات املركزية للرقابة عىل االنتخابات) .وعملت كسكرتارية لالئتالف .وشاركت يف العرشات من لقاءاته ،واشرتكت يف املجموعة اإللكرتونية عىل إحدى
وسائل التواصل االجتامعي ( )WhatsAppالخاصة بهذا االئتالف التي تم من خاللها رصد العديد من املالحظات واملخالفات املتعلقة مبراحل العملية االنتخابية املختلفة ،ومتابعتها
يف حينه.
مذكرة التفاهم مع لجنة االنتخابات :يف شهر شباط (فرباير)  ،2021وقعت الهيئة باإلضافة لالئتالف األهيل للرقابة عىل االنتخابات املذكور مذكرة تفاهم مع لجنة االنتخابات املركزيةبغرض تعزيز وتسهيل عملية التعاون بني الجهتني واملساهمة يف تعزيز ثقة املواطن يف مامرسة حقه يف الرتشح واالنتخاب.
أصدرت الهيئة ومؤسسات املجتمع املدين بيانات عدة بشأن مراحل العملية االنتخابية التي متت والسيام مرحلتي التسجيل والرتشح.مجموعة عمل مراقبي الهيئة للرقابة عىل االنتخابات :عملت الهيئة عىل إنشاء مجموعة إلكرتونية ملراقبيها عىل إحدى وسائل التواصل االجتامعي ( ،)WhatsAppتم من خاللهاتسجيل املالحظات والتحليالت واملخالفات املتعلقة مبراحل العملية االنتخابية املختلفة ،ووضع تقارير دورية بالخصوص .كام شارك مجموعة املراقبني يف العديد من االجتامعات
والتدريبات التي نفذتها لجنة االنتخابات املركزية.
شكاوى وتوثيقات :استقبلت الهيئة منذ إعالن عن املرسوم الرئايس الذي يحدد موعدا إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية ومجلس وطني ( )10شكاوى متعلقة بقضايا ذات عالقةبالرتشح واالنتخاب ،كنقل بعض مراكز التسجيل ،وتهديد مرشحني وإطالق نار عىل بعض بيوت املرشحني.
الدليل العريب للرقابة عىل االنتخابات :راجعت الهيئة الدليل العريب الصادر يف العام  2020عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول اآللية املثىل لرقابة الهيئاتالوطنية العربية لحقوق اإلنسان عىل االنتخابات ،الذي أعدته شبكة املؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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عملــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة بجهــود كبــرة مــن أجــل تنفيــذ انتخابــات محليــة يف الهيئــات املحليــة .ومــا عملتــه لجنــة االنتخابــات
تعيــن طواقــم انتخابيــة لتنفيــذ عمليــات تســجيل الناخبــن وترشــحهم واقرتاعهــم يف املحافظــات كافــة يف أوقــات التســجيل لالنتخابــات
واالقـراع لهــا ،غــر أن القانــون ال يضــع ســوى رشوط عامــة بشــأن مــن يعــن مــن هــذه الطواقــم (املــادة  18مــن القـرار بقانــون بشــأن
االنتخابــات العامــة رقــم  1لســنة  ،)2007ويــرك أمــر تحديــد هــذه الطواقــم إىل «الــروط واملعايــر املهنيــة» التــي تحددهــا اللجنــة،
ينســب إليهــا مــن مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة يف املحافظــات .عــى املســتوى العمــي ،ســجل بعــض مراقبــي الهيئــة مالحظاتهــم
وإىل مــا ّ
حــول عــدم وضــوح اإلجـراءات التــي يتــم عــى أساســها اختيــار مــن يشــغل مهمــة طواقــم مراكــز التســجيل و/أو االقـراع يف املحافظــات
املختلفــة.

•التجاوزات خالل مرحلة التسجيل لالنتخابات
بحســب متابعــات الهيئــة خــال عمليــة التســجيل لالنتخابــات ،واملــدة املخصصــة للمواطــن لتقديــم أي تظلــات للجنــة االنتخابــات
املركزيــة أو طعــون قضائيــة عــى قـرارات اللجنــة يف الفــرة مــن  ،2021/10/24-3مل تســجل انتهــاكات تتعلــق باملــس بعمليــة التســجيل
أو منــع أي مــن املواطنــن مــن مامرســة حقهــم يف التســجيل أو نقــل مــكان التســجيل بحســب اإلج ـراءات األصوليــة القانونيــة.
مــن جانــب آخــر ،ســجلت الهيئــة بعــض التوثيقــات عــن اكتشــاف بعــض املواطنــن عــدم وجــود أســائهم يف الســجل االنتخــايب يــوم
االقـراع يف املواقــع التــي ســجلوا واقرتعــوا فيهــا يف الســابق ،حيــث إنهــم مل يكونــوا قــد مارســوا حقهــم يف االطــاع عــى الســجل االنتخــايب
يف حينــه .كانــت هنــاك شــكوى يف بدايــة كانــون األول (ديســمرب) مــن هــذا العــام تضمنــت أســاء عـ ّدة تــم نقلهــا مــن الســجل االنتخــايب
يف الهيئــة املحليــة يف بلــدة قلنديــا ،غــر أن لجنــة االنتخابــات أفــادت يف ردهــا بعــد فحصهــا األســاء املذكــورة يف الشــكوى بعــدم وجــود
مخالفــة بالخصــوص ،وكانــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة قــد تســلمت  20تظلـاً بالخصــوص .كانــت هنــاك ادعــاءات عــدة مــن عــدد مــن
املواطنــن يف محافظــة الخليــل بأنــه تــم نقــل أماكــن تســجيلهم ،وبالتــايل اقرتاعهــم ،مــن مــكان إىل آخــر.

•التجاوزات خالل مرحلة الرتشح لالنتخابات
مل تســجل الهيئــة أي انتهــاكات بــارزة يف عمليــة الرتشــح لالنتخابــات ،لكنهــا ســجلت بعــض املالحظــات متثلــت يف تشــدد لجنــة االنتخابــات
املركزيــة يف قبــول بعــض القوائــم وتســجيلها ،فرفضــت تســجيل إحــدى القوائــم بحجــة عــدم اتفاقهــا مــع القانــون نظـرا ً لوجــود بعــض
املرشــحني فيهــا املســجلني يف مناطــق هيئــات محليــة أخــرى غــر الهيئــة املحليــة التــي ترشــحوا لهــا.
 .100جهود الهيئة يف الرقابة عىل االنتخابات املحلية :يف هذا اإلطار عملت الهيئة مبا لها من اختصاص يف مراقبة مدى إعامل الحق يف املشاركة السياسية وتوثيق االنتهاكات التي مست بهذا الحق
عىل تنفيذ رقابتها عىل تلك املرحلة من االنتخابات املحلية.
سندا ً ملا لها من مهمة الرقابة عىل إعامل الحقوق ،خاصة الحق يف املشاركة السياسية مبوجب مبادئ األمم املتحدة الخاصة باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لعام ( 1993مبادئ باريس)،
وما نصت عليه املادة ( )58من قانون انتخاب الهيئات املحلية التي نصت عىل ان «للمراقبني ووكالء القوائم االنتخابية الحق يف مراقبة مراحل العملية االنتخابية كافة» من أجل متابعة
إعامل حقوق اإلنسان بعامة وحقه يف املشاركة السياسية خصوصاً ،عملت الهيئة منذ نشأتها عىل إنفاذ هذه الرقابة بعامة ،والرقابة عىل االنتخابات املحلية التي جرت خالل هذا العام.
استكامالً لجهود الهيئة يف اعتامدها من قبل لجنة االنتخابات املركزية كهيئة رقابة محلية يف شباط (فرباير) من هذا العام ،واعتامدها ( )42مراقباً تابعاً لها موزعني عىل املحافظات
الفلسطينية كافة ( %78.5منهم من الذكور ،و %21.5من اإلناث) ،وتوقيعها برفقة ائتالف مؤسسات املجتمع املدين املعتمدة للرقابة عىل االنتخابات مذكرة تفاهم ،عملت الهيئة خالل
مرحلة انتخابات املرحلة األوىل من االنتخابات املحلية عىل:
1.تنفيذ جهود توعوية ،بهدف تحفيز املواطنني عىل املشاركة يف العملية االنتخابية للهيئات املحلية تسجيال وترشحا واقرتاعا عملت الهيئة عىل:
تصميم وطباعة (« )2برشور» حول املشاركة يف عملية االنتخابات املحلية،بث «سبوت» إذاعي يف ( )10قنوات إذاعية يف الضفة الغربية مدة عرشة أيام مبعدل  3مرات باليوم حول الحقوق والحريات االنتخابية وآليات تقديم الشكاوى،نرش (« )6بوست» حول دور الرشطة يف حامية العملية االنتخابية ،ودور الهيئة يف الرقابة عىل االنتخابات ،وحق املرأة يف املشاركة باالنتخاب،نرش ( )2فيديو حول الحقوق والحريات املتعلقة باالنتخابات والجرائم االنتخابية وآليات تقديم الشكاوى،عقد حلقة تلفزيونية حول الحقوق والحريات املتعلقة باالنتخابات ودور قوى األمن يف حامية العملية االنتخابية،عقد ( )2ورشة حول موضوع االنتخابات مع بعض القوائم االنتخابية.2.شكاوى وتوثيقات :استقبلت الهيئة ،منذ صدور قرار مجلس الوزراء يف بداية أيلول (سبتمرب)  2021الذي يحدد موعد إجراء انتخابات املرحلة األوىل من االنتخابات املحلية )7( ،شكاوى
حول موضوعات ذات عالقة بالرتشح واالنتخاب ،كنقل بعض مراكز التسجيل ،وتهديد مرشحني ،وتجاوزات متعلقة بالدعاية االنتخابية.
3.االستامرة التجريبية للرقابة عىل يوم االقرتاع،
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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تــدرك الهيئــة أن هــذه املســألة ومثيالتهــا قــد تكــون نابعــة مــن خلــل يف القانــون ،وتــرى أن الــذي كان يتوجــب أن يحكــم هــذه املســألة
هــو النظــر إىل روح القانــون ،الــذي يتوجــب أال يتجــاوز الحــق الدســتوري للمواطــن الفلســطيني يف الرتشــح واالنتخــاب كأســاس ،واتبــاع
اإلج ـراءات التــي متنــع االفتئــات عــى حقــوق اآلخريــن ،أمــا إذا كان تجــاوز اإلج ـراءات القانونيــة ليــس مــن شــأنه أن يتجــاوز حقــوق
البعــض وإمنــا بالعكــس س ُيســاعد يف إعــال حقــوق عامليــة أق ّرهــا القانــون األســايس الفلســطيني ،فــإن مقتضيــات روح القانــون تقتــي
عــدم حرمــان مثــل هــذه الحــاالت مــن الرتشــح.
كــا اســتقبلت الهيئــة شــكوى مــن إحــدى القوائــم املرتشــحة ملجلــس بلــدي قريــة كفــر نعمــة-رام هللا التــي كان أحــد أعضائهــا ال تتوفــر
فيــه الــروط القانونيــة ،حيــث اشــتكت القامئــة مــن عــدم اعتامدهــا مــن لجنــة االنتخابــات املركزيــة ،وأفــادت بأنــه كان بإمــكان اللجنــة
شــطب العضــو غــر القانــوين يف القامئــة واعتــاد القامئــة ،طاملــا أن شــطب هــذا العضــو ال يؤثــر عــى حجــم القامئــة وتركيبتهــا مــن
الناحيــة القانونيــة .عــى الرغــم مــن تدخــات الهيئــة بالخصــوص فــإن لجنــة االنتخابــات رأت خــاف ذلــك ،فرفعــت هــذه القامئــة طعنـاً
بالخصــوص أمــام محكمــة قضايــا االنتخابــات ،فقضــت املحكمــة بقبــول الطعــن ،وشــطب العضــو غــر القانــوين ،واعتُمــدت القامئــة .كان
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هــذا هــو الطعــن الوحيــد الــذي قبلتــه املحكمــة مــن الـــ ( )13طعنـاً التــي قُ ّدمــت يف مرحلــة الرتشــح.
مــن جانــب آخــر ،اســتقبلت الهيئــة عــددا ً محــدودا ً مــن الشــكاوى يف فــرة الرتشــح بشــأن موضــوع امتنــاع بعــض املجالــس املحليــة عــن
منــح الناخــب الــذي ينــوي الرتشــح كتابـاً بـراءة الذمــة.
أوضحــت الهيئــة يف حينــه أن هــذا الــرط يفرضــه القانــون وال ميكــن املطالبــة بتجــاوز القانــون إال إذا كان هــذا القانــون ميــس حقـاً مــن
حقــوق اإلنســان ،وبشــأن ذلــك الحــق عــى وجــه التحديــد ،لكنهــا تدعــو يف الوقــت ذاتــه إىل تطبيــق هــذا األمــر وفــق أســس قامئــة عــى
حــق اإلنســان يف املســاواة وعــدم التمييــز كــا كفلتهــا الكثــر مــن املواثيــق والعهــود الدوليــة وتضمنهــا القانــون األســايس ،الســيام بعــد
ورود شــكوى وبعــض التوثيقــات التــي تفيــد بأنــه ال يتــم اعتــاد أســس واحــدة يف منــح بـراءة الذمــة ،حيــث طلــب مــن أحــد املواطنــن
دفــع كل مــا عليــه مــن التزامــات للهيئــة املحليــة مبــا فيهــا فواتــر الكهربــاء واملــاء وبــدل ترخيــص املبــاين ،يف حــن أن هيئــات محليــة
أخــرى متنــح بـراءة ذمــة دون اشـراط دفــع بــدل رســوم ترخيــص املبــاين.

•التجاوزات يف مرحلة الدعاية االنتخابية
عــى الرغــم مــن اســتمرار مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة خــارج املــدة القانونيــة ،وتســجيلها بعــض «املالســنات» بــن القوائــم املرتشــحة فــإن
الهيئــة مل تــر يف مــا قــدم لهــا مــن شــكاوى ويف مــا ســجلته مــن مالحظــات بالطــرق املختلفــة يف هــذا الصــدد أنهــا ســاهمت بشــكل كبــر
يف تغيــر نتيجــة االنتخابــات واختيــار أشــخاص عــى غــر رغبــة الناخبــن.
مــن ناحيــة أخــرى ،وبعــد االطــاع عــى املــادة الدعائيــة لبعــض املرشــحني ،ظهــر أن بعــض القوائــم ال تُظهــر صــورة املرشــح إذا كان أنثــى،
وت ُظهــر فقــط صــور املرشــحني الذكــور عــى منشــوراتها.
إن يف هــذا الســلوك مخالفــة رصيحــة للحقــوق العامليــة التــي تقــي باملســاوة وعــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس ،الســيام مــع وجــود
نــص دســتوري أقــر هــذا الحــق ،وكذلــك انضــام فلســطني إىل اتفاقيــة القضــاء عــى أشــكال التمييــز ضــد املــرأة كافــة ،الــذي يجــب أن
ينعكــس يف السياســات والترشيعــات الوطنيــة املختلفــة كافــة ،مبــا فيهــا األنظمــة واإلجـراءات والتعليــات واملامرســات املختلفــة املنفــذة
بشــأن عمليــة االنتخابــات.
كذلــك فــإن يف هــذا الســلوك مخالفــة واضحــة ملدونــات الســلوك ومواثيــق الــرف املتعلقــة بحقــوق املــرأة يف االنتخابــات التــي وقعــت
عليهــا األحـزاب ومؤسســات املجتمــع املــدين كافــة.
كانــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة قــد أصــدرت توضيح ـاً يف هــذا الخصــوص بتاريــخ  29ترشيــن الثــاين (نوفمــر) مــن العــام الحــايل،
خاطبــت فيــه رشكاء العمليــة االنتخابيــة مــن مؤسســات رســمية ومجتمــع مــدين وأحـزاب أنهــا لــن تقــوم بنــر مــواد دعائيــة عــر اإلعــام
الرســمي للقوائــم التــي ال تلتــزم مبواثيــق الــرف واملدونــات املذكــورة.
 .101سبق أن تكرر مثل هذا الوضع بالنسبة إلحدى القوائم املرتشحة النتخابات بلدية البرية يف العام .2017
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم»

105

•التجاوزات خالل مرحلة االقرتاع والفرز وإعالن النتائج (االستامرة كأداة تجريبية)

102

صممــت الهيئــة لهــذا الغــرض اســتامرة خاصــة تســاعد مراقبيهــا عــى رصــد مخالفــات الحــق يف املشــاركة السياســية التــي قــد تقــع يف
يــوم االقـراع والفــرز عــى وجــه التحديــد عــى ســبيل التجريــب ،بغــرض اســتخدامها يف أي انتخابــات عامــة قادمــة .وقــد ق ّيمــت هــذه
االســتامرات عــددا ً مــن القضايــا اإلجرائيــة التــي متــت يف عمليتــي االقـراع والفــرز يف املحافظــات الفلســطينية الشــالية (جنــوب الضفــة
الغربيــة ووســطها وشــالها) التــي تــم اســتهدافها .ويف مــا يــأيت خالصــة املعلومــات التــي جــاءت بهــا:
•حــول مجريــات عمليــة االق ـراع :تضمنــت االســتامرة أســئلة ع ـ ّدة متعلقــة بعمليــة االق ـراع واإلج ـراءات املتبعــة يف هــذا الصــدد
ســواء داخــل محطــات االقــراع أو خارجهــا .كانــت اإلجابــات عنهــا بحســب املراكــز التــي اســتهدفت بعمليــة الرقابــة ونســبة
املراقبــن الذيــن شــهدوا العمليــة لحظــة وجودهــم يف مركــز االق ـراع عــى النحــو اآليت:
oأن ( )%100مــن رؤســاء مراكــز االقـراع التــي متــت الرقابــة عليهــا اتخــذوا اإلجـراءات الســليمة لبــدء عمليــة االقـراع ،مبــا يف
ذلــك افتتــاح مركــز االق ـراع يف متــام الســاعة الســابعة صباح ـاً ،وفتــح الصناديــق أمــام املراقبــن بطريقــة تســمح برؤيــة مــا
بداخلهــا ،وقفــل الصنــدوق بالشــمع األحمــر ،والســاح للمراقبــن مبشــاهدة ختــم املكتــب التنفيــذي للتأكــد مــن ســامته.
oأن أكــر مــن ( )%80مــن املراقبــن ووكالء املرشــحني والصحافيــن وممثــي وســائل اإلعــام ُســمح لهــم بالدخــول إىل محطــة
االق ـراع بســهولة.
oأن ( )%69مــن مراكــز االقـراع جــرت فيهــا عمليــة االقـراع مــع توفــر ضامنــات الســامة الصحيــة الخاصــة مبنــع انتشــار فــروس
كورونا.
oأن أكــر مــن ( )%65مــن مســؤويل محطــات االق ـراع التــي متــت فيهــا الرقابــة تعاملــوا مــع الشــكاوى واالعرتاضــات التــي
تصلهــم مــن املواطنــن ووكالء املرشــحني واملراقبــن ووث ّقوهــا بالشــكل الســليم.
oيف أغلــب مراكــز االق ـراع ،ذكــر أحــد أعضائهــا التعليــات األساســية الخاصــة باالق ـراع للناخــب عنــد إعطائــه ورقــة االق ـراع،
مبــا يف ذلــك رضورة اســتخدام قلــم الحــر املوجــود خلــف ســاتر االقـراع فقــط للتأشــر داخــل املربــع ( ،)%100وعــدم تدويــن
أي عالمــة أخــرى عــى ورقــة االقـراع ( ،)%67وعــدم اجـراء أي تعديــل عــى ورقــة االقـراع ( ،)%67وإشــعار الناخــب أنــه إذا
أخطــأ أثنــاء تأشــره عــى ورقــة االقـراع بإمكانــه إعادتهــا إىل طاقــم االقـراع وأخــذ واحــدة أخــرى بديلــة (.)%72
oأن مـا ال يقـل عـن ( )%89مـن رؤسـاء محطـات االقتراع تأكدوا من إبـراز املقرتع وثيقـة التعريـف الخاصة بـه ،و( )%91تأكدوا
مـن وجـود اسـم املقترع يف سـجالت االقتراع ،و( )%84منهم تأكـدوا من ختـم ورقة االقتراع لحظة تسـليمها للناخب.
oأن أكرث من ( )%97من املقرتعني ّأشوا عىل ورقة االقرتاع خلف الساتر املخصص للتأشري عىل ورقة االقرتاع.
oأن ( )%69مــن رؤســاء محطــات االقـراع قــد تأكــدوا مــن أن مرافــق املقــرع (األمــي أو مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة) قــد أرش
عــى مــا ميليــه عليــه املقــرع.
oأن ( )%61مــن أفـراد الرشطــة الذيــن وجــدوا بلباســهم الرســمي وأســلحتهم داخــل محطــة االقـراع كان ذلــك بنــاء عــى طلــب
مــن رئيــس املحطــة ،يف حــن مل يكــن املراقبــون متأكديــن مــن أن ( )%32مــن أفـراد الرشطــة الذيــن وجــدوا داخــل محطــات
االقـراع بلباســهم الرســمي وأســلحتهم كان وجودهــم بنــاء عــى طلــب رئيــس املحطــة.
 .102حول االستامرة كأداة تجريبية :أعدت الهيئة استامرة للرقابة عىل يوم االقرتاع ،بهدف تجريبها عىل االنتخابات املحلية ،واالستفادة من ذلك يف تطوير استامرة صالحة للرقابة عىل يوم االقرتاع
يف أي انتخابات عامة قادمة .وقد تضمنت االستامرة عددا من األسئلة املتعلقة ببدء عملية االقرتاع ،الحامية األمنية لعملية االنتخابات ،حفظ النظام وإدارة يوم االقرتاع ،مواءمة قاعات
االقرتاع حاجة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ،واملواءمة الصحية للوقاية من فريوس كورونا ،وعملية نهاية يوم االقرتاع ،وعملية الفرز.
عىل املستوى التنفيذي لهذه االستامرة ،تم اختيار عينة مكونة من ( )39هيئة محلية موزعة عىل املحافظات الفلسطينية الشاملية (أريحا ،القدس ،رام هللا ،سلفيت ،طولكرم ،وقلقيلية،
والخليل) ،بواقع ( )25.5%من عدد الهيئات املحلية التي جرت فيها عملية االقرتاع والبالغ عددها ( )153هيئة محلية .وتم تعبئة ( )45استامرة جلها أثناء مرحلة االقرتاع ،وعدد قليل منها
تطرق لعملية الفرز ( 7استامرات يف  7مراكز اقرتاع).
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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oبلــغ عــدد املقرتعــن الذيــن أحــروا معهــم مرافقــن يف محطــات االقـراع التــي خضعــت للرقابــة يف الفــرة التــي ُوجــد فيهــا
املراقــب ( )74مقرتعـاً )20( ،مقرتعـاً منهــم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
oتـراوح عــدد املراقبــن ووكالء املرشــحني الذيــن وجــدوا يف محطــة االقـراع لحظــة وجــود مراقــب الهيئــة بــن ( )15-1مراقبـاً و/
أو وكيــل مرشــح.
oأن ( )%70مــن مراكــز االقـراع أعطــت أولويــة يف الدخــول إىل املركــز مــن أجــل االقـراع لكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
والحوامل.
oأن ( )%100مــن املراقبــن أكــدوا وجــود أعضــاء لجنــة االقـراع أو أفـراد الرشطــة ملســاعدة املقرتعــن يف البحــث عــن أســائهم
يف الســجالت.
oقــام رجــال الرشطــة يف أكــر مــن ( )%87مــن مراكــز االقـراع التــي خضعــت للرقابــة بــأداء الــدور املنــوط بهــم لحاميــة عمليــة
االقـراع ،مبــا يف ذلــك الوجــود بشــكل واضــح حــول مراكــز االقـراع ،وعــدم التدخــل يف عمليــة االقـراع ،والوجــود عــى مســافة
مناســبة مــن بــاب محطــة االقـراع ،والتعامــل مــع تزاحــم الناخبــن عــى مخــارج محطــة االقـراع ،ومراعــاة إجـراءات الســامة
الصحيــة خــال التعامــل مــع املواطنــن.
oأن ( )%24فقــط مــن مراقبــي الهيئــة كانــوا متأكديــن مــن أنــه ال يوجــد يف مركــز االق ـراع أف ـراد مــن األمــن مــن غــر جهــاز
الرشطــة املكلــف حاميــة عمليــة االقـراع ،يف حــن أن ( )%26منهــم أكــدوا وجــود أفـراد مــن األجهــزة األمنيــة األخــرى يف مركــز
االقـراع ،و( )%47مل يكونــوا متأكديــن.
oأن ( )%84من املراقبني أكدوا عدم وجود أفراد بلباس مدين يحملون أسلحة يف مركز االقرتاع أو داخل أحد محطاته.
oأن ( )%83من املراقبني أكدوا توفر منشورات خاصة بالسالمة العامة داخل محطة االقرتاع وخارجها.
oأن ( )%68من مراكز االقرتاع ساد فيها الهدوء ،ومل تحدث فيها أعامل فوىض أو عنف.
oأفــاد مراقبــو الهيئــة باســتمرار الدعايــة االنتخابيــة يف يــوم االقـراع بنســبة ( )%48يف مراكــز االقـراع و( )%26يف محيــط مراكــز
االقـراع .الالفــت لالنتبــاه أن ( )%26مــن محطــات االقـراع التــي متــت الرقابــة فيهــا قــد جــرت دعايــة انتخابيــة داخلهــا.

•التجاوزات مرحلة فرز أوراق االقرتاع
يف إطــار العــدد املحــدود مــن االســتامرات التــي غطــت مرحلــة فــرز أوراق االقـراع ،فقــد متــت ( )%100مــن إجـراءات الفــرز بحضــور
بعــض املراقبــن ووكالء املرشــحني وبعــض أفـراد الصحافــة .يف ( )%100مــن الحــاالت التــي شــهدها املراقبــون متــت قـراءة ورقــة االقـراع
وســمح للمراقبــن ووكالء املرشــحني الراغبــن يف االطــاع عــى أوراق االقـراع بذلــك .يف حــن الحــظ ( )%33مــن
عــى مســمع الحضــورُ ،
مراقبيهــا تقديــم شــكاوى لرئيــس محطــة االقـراع خــال مرحلــة الفــرز ،يف حــن مل يلحــظ ذلــك ( )%67منهــم.
لــدى إجـراء إعــادة الفــرز بالنســبة لصناديــق مجلــس الهيئــة املحليــة يف بلــديت الزاويــة وديــر اســتيا -محافظــة ســلفيت بنــاء عــى قـرار
محكمــة االنتخابــات ،لوحــظ بحســب مراقــب الهيئــة أن نتيجــة إعــادة الفــرز مل تغــر مــن نتيجــة الفائزيــن يف مجالــس هــذه الهيئــات
103
املحليــة.

 .103تم تنفيذ قرار املحكمة بإعادة الفرز يف هاتني البلدتني ،بحضور مراقب الهيئة ،بتاريخ .2021/12/25
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 3-1-8إجراءات املساءلة واملحاسبة
 1-3-1-8شكاوى الهيئة والردود
اســتقبلت الهيئــة منــذ صــدور ق ـرار مجلــس الــوزراء يف بدايــة أيلــول (ســبتمرب)  2021الــذي يحــدد موعــدا ً إلج ـراء انتخابــات املرحلــة
األوىل مــن االنتخابــات املحليــة )7( ،شــكاوى حــول موضوعــات ذات عالقــة بالرتشــح واالنتخــاب ،كنقــل بعــض مراكــز التســجيل ،وتهديــد
مرشــحني ،وتجــاوزات متعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة ،حيــث أفــادت لجنــة االنتخابــات املركزيــة بإصــاح الخلــل يف عمليــة التســجيل التــي
ظهــر أنهــا محقــة يف البعــض القليــل مــن االعرتاضــات ،فيــا ردت االعرتاضــات األخــرى.

 2-3-1-8التظلم لدى لجنة االنتخابات
قــدم للجنــة االنتخابــات بشــأن الرتشــح النتخابــات املجلــس الترشيعــي ( )231اعرتاضـاً ،ردت ( ،)226وســحبت الجهــات املعرتضــة يف ()4
اعرتاضــات اعرتاضهــا ،وقبــل اعـراض واحــد فقــط ضــد مرشــحة جــرى شــطب ترشــحها بســبب حملهــا الجنســية اإلرسائيليــة .يف حــن مل
تتســلم الهيئــة أي شــكاوى بخصــوص هــذه االعرتاضــات.
وقــد توزعــت هــذه االعرتاضــات بحســب موضوعهــا عــى ( )55اعرتاضـاً بشــأن وجــود حكــم قضــايئ مينــع الرتشــح ،و( )90اعرتاضـاً عــى
عــدم تقديــم االســتقالة ،و( )10عــى تقديــم طلــب الرتشــح بعــد انتهــاء املــدة القانونيــة ،و( )21اعرتاضـاً عــى إقامــة املرشــح خــارج البــاد،
و( )33عــى متويــل القامئة/دعايــة انتخابيــة ،و( )4عــى اســتغالل مــوارد الدولــة ،و( )9عــى تســجيل حــزب كقامئــة دون أن يحمــل الحــزب
الرتخيــص الرســمي ،و( )4عــى مرشــح يحمــل الجنســية اإلرسائيليــة ،و( )2اع ـراض عــى ترتيــب املرشــح يف القامئــة ،و( )1اع ـراض عــى
ورود اســم معــن يف قامئــة عــى خــاف القانــون ،و( )1اعـراض عــى اســم قامئــة.
أما عىل مستوى االنتخابات املحلية يف مرحلتها األوىل فقد استقبلت لجنة االنتخابات ( )20تظلامً.

•األحكام القضائية يف االنتخابات املحلية
اســتقبلت محكمــة قضايــا االنتخابــات يف االنتخابــات املحليــة -املرحلــة األوىل ( )13طعنـاً عــى قـرارات لجنــة االنتخابــات بشــأن الرتشــح.
وعنــد النظــر فيهــا قبلــت طعنـاً واحــدا ً فقــط ،يتعلــق بعــدم قبــول ترشــح قامئــة يف مجلــس بلــدي كفــر نعمــة -رام هللا ،بحيــث قــررت أن
بطــان ترشــح أحــد أعضــاء القامئــة ال يــؤدي إىل بطــان ترشــح القامئــة طاملــا أن القامئــة ظلــت متفقــة والقانــون.
أمــا بشــأن عمليــة الفــرز وإعــان النتائــج ،فقــد اســتلمت املحكمــة ( )10طعــون عــى قـرارات لجنــة االنتخابــات بشــأن النتائــج األوليــة،
وقبلــت منهــا طعنــن ،حيــث قــررت إعــادة فــرز بعــض صناديــق االق ـراع يف بلــديت الزاويــة وديــر اســتيا يف محافظــة ســلفيت ،غــر أن
نتيجــة إعــادة الفــرز بحســب مــا ظهــر ملراقــب الهيئــة ،الــذي شــارك يف عمليــة تنفيــذ ق ـرار املحكمــة بإعــادة الفــرز ،مل تــؤد إىل تغيــر
النتائــج ،فتــم اعتــاد النتيجــة التــي ظهــرت يف النتائــج األوليــة لالنتخابــات.

التوصيات
•تؤكــد الهيئــة رضورة اســتكامل الجهــات الرســمية الســيام رئاســة دولــة فلســطني ومجلــس الــوزراء ،الجهــود الهادفــة إىل رفــع مســتوى
إعــال الحــق يف املشــاركة السياســية مــن خــال الرتشــح واالنتخــاب ليــس فقــط يف االنتخابــات املحليــة ،وإمنــا كذلــك يف االنتخابــات
العامــة ،وانتخابــات املجلــس الوطنــي.
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•تؤكــد الهيئــة رضورة العمــل بجــد عــى تهيئــة الظــروف الحقوقيــة املختلفــة خــال مرحلــة التحضــر إلج ـراء االنتخابــات بعامــة،
وانتخابــات املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات املحليــة خاصــة ،ملــا لذلــك مــن أهميــة ،وملــا قــد تعطيــه مــن مــؤرش عــى إمكانيــة
تجــاوز أي معيقــات مــن أجــل إنجــاح عقــد انتخابــات عامــة (رئاســية وترشيعيــة).
•رضورة العمــل عــى اســتكامل اإلج ـراءات القانونيــة الالزمــة لتعديــل النظــام القانــوين الــذي تتــم وفقــه عمليــة االنتخــاب العامــة
وانتخابــات مجالــس الهيئــات املحليــة.
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 .2المتغير في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 1-2الحق يف أعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه

مــع اســتمرار انتشــار فــروس كورونــا ،وصــل عــدد املواطنــن املصابــن بــه حتــى نهايــة العــام  2021إىل ( )469314مواطن ـاً ( %9مــن
إجــايل املواطنــن) ،تــويف منهــم ( )4919مواطن ـاً (أي  %1مــن إجــايل املصابــن) ،مــع مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن أعبــاء عــى القطــاع
الصحــي ككل مــن جهــة ،ومــا يؤديــه مــن عــدم قــدرة عــى الوفــاء بحاجــات املواطــن الصحيــة املختلفــة مــن جهــة أخــرى .هــذا باإلضافــة
إىل اســتمرار االنتهــاكات اإلرسائيليــة املاســة بالحــق يف الصحــة واملضيفــة ألعبــاء صحيــة جديــدة أخــرى ،مثــل قتلهــم ( )362فلســطينياً
خــال العــام الحــايل وجرحهــم ( )5421مواطنـاً فلســطينياً ،مــع مــا يحتاجــه هــؤالء الجرحــى مــن رعايــة صحيــة وتأهيــل مســتمر وتكلفــة
104
ماليــة عاليــة.

 1-1-2املتغري يف اإلطار القانوين للحق يف الصحة عىل املستوى الدويل والوطني
 1-1-1-2املتغري القانوين الدويل
مل تســجل الهيئــة أي تغي ـرات بــارزة عــى اإلطــار القانــوين الــدويل للحــق يف الصحــة ،غــر أن مــن أهــم القضايــا التــي طغــت عــى
املنظومــة القانونيــة يف عــدد مــن الــدول مســألة إعفــاء منتجــي منتجــات كوفيــد مــن املســؤولية القانونيــة عــن أي أرضار قــد تقــع مــن
اســتخدام هــذه املنتجــات ،وإن اختلفــت الــدول يف حجــم اإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة وطريقتــه ،والشــكل القانــوين لذلــك.

 2-1-1-2املتغري القانوين الوطني
اســتمرت حالــة الطــوارئ مــع مــا قــد يرتتــب عــى ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة مــن احتامليــة وقابليــة فــرض بعــض القيــود عــى الحقــوق
مبــا يف ذلــك الحــق يف الصحــة .مــن جانــب آخــر ،ســجلت الهيئــة إصــدار دولــة فلســطني الق ـرار بقانــون رقــم ( )11لســنة  2021الــذي
يُعفــي منتجــي منتجــات كوفيــد 19-مــن املســؤولية القانونيــة التــي قــد تقــع عــى مســتخدميها ،وقـ ّررت يف هــذا القـرار بقانــون تحمــل
الدولــة التعويضــات فيــا لــو وقعــت األرضار وترتبــت عليهــا التزامــات قانونيــة ،وتعويضــات ماليــة ،وذلــك مــن خــال صنــدوق ينشــأ
لهــذا الغــرض ،تضــع الحكومــة معايــر العمــل بــه.
مل تقــم الحكومــة بإنشــاء الصنــدوق املشــار إليــه ،كــا مل تطلــع وزارة الصحــة الهيئــة عــى عــدد مــن الوثائــق التــي نــص عليهــا هــذا
الق ـرار بقانــون الســيام االتفاقيــة املوقعــة بــن وزارة الصحــة ومنتجــي ومــوردي املنتجــات الطبيــة التــي نصــت عليهــا املــواد ( ،)3و()4
منــه ،والقواعــد املحــددة علميـاً وطبيـاً لالســتخدام الطــارئ التــي تعمــل مبوجبهــا الــوزارة بحســب املــادة  ،2/4عــى الرغــم مــن مطالبتهــا
بذلــك.
مـع تف ّهـم الهيئـة تبعيـة دولـة فلسـطني النهـج العاملـي العام بشـأن إعفـاء منتجي منتجـات كوفيـد ،19-فإنهـا رأت أن باإلمـكان التخفيف
ومسـه بحـق اإلنسـان يف الصحـة مـن خلال مجموعة مـن األمور مـن بينهـا 105:تحقيـق التوازن املنشـود
مـن حـدة هـذا اإلجـراء القانـوين ّ
بين تنـازل منتجـي منتجـات كوفيـد 19-الوطنيين والدوليين عن جـزء من حقـوق امللكية الفكريـة التي يتمتعـون بها على منتجاتهم وبني
إعفائهـم الكامـل مـن املسـؤولية القانونيـة عـن األرضار التـي قـد تحدثهـا منتجاتهـم باملواطنين ،ورضورة مشـاركة كل األطـراف مبـن فيهم
منتجـو هـذه املنتجـات يف متويـل مـوارد الصنـدوق الحكومـي للتعويـض عـن األرضار ،وأن تسـاهم الجهـات الرسـمية الوطنية مـع الجهات
الدوليـة يف الرقابـة على عمليـة التطويـر هـذه ،ويف تطويـر مـؤرشات قادرة على قياس التطويـر الفعيل املنفـذ .واالهتمام بوضع رشوط يف
االتفاقـات مـع رشكات األدويـة تربـط بين إعفـاء هـذه الشركات مـن املسـؤولية القانونيـة التـي قد تنجم عـن اسـتخدام اللقاح وإسـهامها
 .104للمزيد حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل أداء املؤسسات الرسمية الفلسطينية راجع الفصل األول من هذا التقرير.
 .105للمزيد انظر :مراجعة الهيئة للقرار بقانون املذكور :معن شحدة دعيس ،إعفاء منتجي منتجات كوفيد -19من املسؤولية القانونية عن أرضار منتجاتهم الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان
املظامل :رام هللا .2021
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يف صنـدوق التعويضـات عـن األرضار لـدى الدولـة .رضورة وضـع الجهات املختصة اإلجـراءات التنفيذيـة الالزمة لتنفيذ هذا القـرار بقانون،
السـيام إنشـاء صنـدوق لجبر الضرر الناتـج عـن اسـتخدام املنتـج الطبـي الخـاص بكوفيـد ،19-ووضـع معايير وأسـس التعويضـات التـي
يقدمهـا ،وكذلـك وضـع األنظمـة والتعليمات والربوتوكـوالت املبينـة لطريقـة التعامـل املثلى مع هـذه اللقاحـات واآلثار الناتجـة عنها.

 2-1-2اإلجراءات والتدابري املتخذة إلعامل الحق يف الصحة
 1-2-1-2موازنة وزارة الصحة
مل يتــم وضــع كتــاب املوازنــة العامــة للعــام  2021كذلــك كــا حــدث يف العــام الســابق 106،وإمنــا وضــع ونــر فقــط قـرار بقانــون ملوازنــة
العــام  ،2021وملخــص للموازنــة وموازنــة املواطــن ،ونــرت كذلــك تقاريــر شــهرية عــن اإلنفــاق الفعــي للموازنــة.
يف موازنــة العــام  2021خففــت الحكومــة مــن مقــدار االهتــام الــذي أعطتــه نظريـاً للصحــة مقارنــة مبــا تحدثــت عنــه يف موازنــة العــام
 .2020فبعــد أن تحدثــت عــن أربعــة مبــادئ انطلقــت منهــا موازنــة الطــوارئ  2020وأولهــا «دعــم ومعاضــدة القطــاع الصحــي» حتــى
يكــون قــادرا ً عــى مواجهــة األعبــاء التــي يفرضهــا انتشــار فــروس كورونــا وتفشــيه ،تحدثــت موازنــة العــام الحــايل عــن «العمــل املتــوازن
بــن االقتصــاد والصحــة».
يف املقابــل ،ارتفــع حجــم اإلنفــاق الفعــي عــى وزارة الصحــة مقارنــة مبوازنــة العــام  2021ســواء مــن حيــث إجــايل اإلنفــاق عــى الصحــة
أو مــن حيــث نســبة هــذا اإلنفــاق مــن إجــايل اإلنفــاق العــام يف املوازنــة .فقــد وصــل حجــم اإلنفــاق الفعــي يف نهايــة العــام 2021
عــى قطــاع الصحــة نحــو ( )%14.4مــن حجــم اإلنفــاق العــام ،هــذا عــى الرغــم مــن أن املخصــص لهــذا القطــاع يف بدايــة العــام نحــو
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( )%13.2مــن إجــايل املوازنــة.
مــن املالحــظ أن الجزئيــة األكــر يف اإلنفــاق كانــت مــن نصيــب الســلع والخدمــات (التحويــات الطبية/األدويــة /املســتلزمات الصحيــة/
اللقاحات/النفقــات التشــغيلية/التزامات مــن ســنوات ســابقة /موظفــو العقــود) ،حيــث بلغــت مــا ال يقــل عــن ( )%56مــن إجــايل
اإلنفــاق ،التــي زادت عــى القيمــة التــي خصصــت لهــذه الجزئيــة يف موازنــة العــام  2020بنســبة ( .)%36والســبب الثــاين وراء ارتفــاع
حجــم اإلنفــاق عــى وزارة الصحــة ونســبته عائــد إىل ارتفــاع بنــد الرواتــب واألجــور يف إنفــاق  2021بنســبة تجــاوزت ( )%30عــا ســبق
أن أنفــق عــى هــذا البنــد يف العــام .2020
باملجمــل ،يالحــظ أن االرتفــاع يف حجــم اإلنفــاق عــى الصحــة يف العــام  2021ال يعــر عــن تحســن يف أوضــاع الحــق يف الصحــة أو تقديــم
خدمــات أفضــل ،بقــدر مــا قــد يكــون ســداد التزامــات عــن أعــوام ســابقة ،أو تســوية أمــور إداريــة خاصــة برواتــب بعــض العاملــن يف
قطــاع الصحــة .ومــا يؤكــد هــذه الفكــرة أن النفقــات التطويريــة عــى قطــاع الصحــة انخفضــت العــام  2021إىل ( )25.7مليــون شــيكل
بعــد أن وصلــت يف العــام  2020إىل ( )65.2مليــون شــيكل.

 1-2-1-2لقاحات كورونا
نفــذت الجهــات الرســمية حملــة تطعيــم واســعة ضــد فــروس كورونــا ،حيــث بلــغ عــدد املواطنــن الذيــن تلقــوا اللقــاح حتــى 2022/2/9
( )1898819مواطنـاً ،بواقــع ( )%54.92مــن الفئــات املســتهدفة )599620( 108،منهــم يف املحافظــات الجنوبيــة و( )1299199يف املحافظات
الشــالية )1661481( .منهــم مطعمــون بالكامــل )449401( ،يف املحافظــات الجنوبيــة و( )1212080يف املحافظات الشــالية .و()259355
منهــم مطعمــون بالجرعــة الثالثــة )51584( ،يف املحافظــات الجنوبيــة و( )207771يف املحافظــات الشــالية .يف حــن بلــغ عــدد الجرعــات
109
املعطــاة ( )968634( ،)3441207يف املحافظــات الشــالية و( )2472573يف املحافظــات الجنوبية.
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للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين لوزارة املالية والتخطيط الفلسطينية.
للمزيد راجع :املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية -مفتاح ،التقرير السنوي لإلنفاق الفعيل يف موازنة  2021-وزارة الصحة.2022 ،
املقصود بالفئة املستهدفة هي من ( )12سنة فام فوق.
هذه املعلومات أُخذت من املوقع اإللكرتوين :فريوس كورونا (كوفيد )-19يف فلسطني .https://corona.ps/api

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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ومع هذا الجهد الكبري يف هذا الصدد ،إال أن الهيئة سجلت املالحظات اآلتية:

•نرش املعلومات املتعلقة باللقاحات
عــى الرغــم مــن وجــود معلومــات كثــرة خاصــة مبوضــوع لقاحــات كورونــا متوفــرة لــدى وزارة الصحــة فإنهــا ال تنرشهــا بالشــكل الــكايف
والقــادر عــى توفــر الفائــدة للباحثــن واملواطنــن واملهتمــن.
فقــد عملــت الهيئــة ،يف مــا يتعلــق بنــر املعلومــات املتعلقــة باللقاحــات ،عــى مراجعــة إجـراءات النــر التــي تتبعهــا وزارة الصحــة يف
هــذا الصــدد ومناقشــة مســألة تعديــل املنصــة اإللكرتونيــة لكوفيــد 19-املوثقــة ألعــداد املصابــن بفــروس كورونــا وتوزيعهــم مــع عــدد
مــن الجهــات املختصــة الرســمية واألهليــة ،وطالبــت بهــذا الخصــوص وزارة الصحــة بإج ـراء التعديــات الالزمــة عــى املنصــة املذكــورة
بحيــث تتضمــن معلومــات عــن اللقاحــات الســيام:
•أنــواع اللقاحــات املوجــودة واملعطــاة للمواطنــن ،عــدد املواطنــن الذيــن تلقــوا اللقــاح (بجرعتــه األوىل والثانيــة والثالثــة) بحســب
املنطقــة والجنــس والعمــر.
•تصنيف املواطنني الذين تلقوا اللقاح بحسب نوع اللقاح الذي تلقوه ،جنسهم ،وأعامرهم ،ومنطقتهم،
•عدد األشخاص الذين توفوا بسبب إصابتهم بفريوس كورونا عىل الرغم من أنهم تلقوا اللقاح،
•عدد األشخاص الذين سجلوا ألخذ اللقاح.
لكــن انتهــى العــام  2021دون أن يتــم إج ـراء أي تعديــل بهــذا الخصــوص ،عــى الرغــم مــن الجهــود الكثــرة التــي بذلتهــا الهيئــة مــع
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وزارة الصحــة.

•رشاء لقاحات كوفيد -19واستبدالها
باإلضافــة إىل مــا تحدثنــا عنــه مــن إعفــاء الــركات املنتجــة ملنتجــات كوفيــد 19-مــن املســؤولية القانونيــة التــي قــد تحدثهــا منتجاتهــا،
وإصــدار قـرار بقانــون بهــذا الخصــوص ،وتحمــل املواطنــن بالتضامــن مــع بعضهــم البعــض نفقــات تعويــض هــذه األرضار ،فقــد وقعــت
وزارة الصحــة الفلســطينية وســلطات االحتــال اتفاقيــة تبــادل لقاحــات بغــرض ترسيــع عمليــة توفــر اللقاحــات ،باعتبــار أن إرسائيــل
لديهــا مجموعــة لقاحــات تنتهــي صالحيتهــا يف نهايــة شــهر ( )6مــن العــام  ،2021يف حــن أن اتفاقيــة رشاء وزارة الصحــة الفلســطينية ال
تتيــح لهــا الحصــول عــى اللقاحــات إال بعــد شــهور عــدة مــن هــذا التاريــخ.
نتيجــة التأخــر يف تنفيــذ هــذه الصفقــة إىل الوقــت الــذي شــارفت فيــه مــدة صالحيــة هــذه اللقاحــات عــى االنتهــاء ،وكــرة حديــث
املواطنــن عنهــا ،شــكل مجلــس الــوزراء 111لجنــة أهليــة 112لتقــي الحقائــق حــول هــذه الصفقــة وحقيقــة مــا تــم بشــأنها.
يف ختــام عملهــا ،أوصــت لجنــة تقــي الحقائــق 113بــرورة عــدم اســتكامل عمليــة التبــادل ،وعــدم اســتالم أي لقاحــات إضافيــة مــن
الجانــب اإلرسائيــي العتبــارات فنيــة تتعلــق بالصحــة العامــة ،إضافــة إىل اعتبــارات سياســية وقانونيــة .وأوصــت كذلــك بــرورة مســاءلة
ومحاســبة كل مــن قــر أو أهمــل أو مل يقــم مبــا تطلبتــه منــه مهــام وظيفتــه.
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طالبت الهيئة بإجراء التعديالت الالزمة عىل املنصة اإللكرتونية لكوفيد -19يف أكرث من مناسبة السيام:
بتاريخ  2021/5/31عقدت الهيئة جلسة نقاش حول هذا املوضوع بحضور العديد من الجهات الصحية األهلية والرسمية بهدف بلورة القضايا التي ميكن تعديلها عىل املنصة اإللكرتونية
الخاصة بكوفيد -19املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة يف ما يتعلق بلقاحات هذا الفريوس.
بتاريخ  2021/6/1خاطبت الهيئة وزارة الصحة مبوجب كتاب رقم ت.س 2021/21/بقامئة التعديالت املطلوبة عىل املنصة اإللكرتونية بشأن لقاحات كورونا.
بتاريخ  ،2021/9/14طالبت الهيئة مرة أخرى وزيرة الصحة بتعديل املنصة اإللكرتونية املذكورة بشأن املعلومات املتعلقة باللقاحات يف اجتامع لجنة الوبائيات التي تشغل الهيئة عضويتها،
فأوعزت وزيرة الصحة للمختصني برضورة إجراء هذه التعديالت.
بتاريخ  2021/6/21شكل مجلس الوزراء لجنة أهلية للتحقيق يف صفقة اللقاحات املوقعة بني وزارة الصحة ودولة االحتالل اإلرسائييل.
ممثال
ممثال عن اتحاد املستشفيات واملراكز األهلية والخاصة ،د .سلوى النجاب ً
تشكلت اللجنة من :د .عامر الدويك /مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان-رئيسا ،د .نظام نجيبً /
عن مؤسسات املجتمع املدين يف القطاع الصحي ،د .باسم خوري/ممثالً عن الصناعات الدوائية يف فلسطني ،إىل جانب ممثل عن منظمة الصحة العاملية /يقوم بدور العضو االستشاري للجنة
وليس عضوا كامال فيها.
للمزيد حول هذا التقرير انظر :لجنة تقيص الحقائق املستقلة يف موضوع تبادل لقاحات «فايزر» مع الجانب اإلرسائييل -التقرير النهايئ الصادر يف .2021/7/6
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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وكان التقريــر قــد أشــار كذلــك إىل أن هــذه التحقيقــات ليســت بديـاً عــن أي تحقيقــات جنائيــة أو قضائيــة أو إداريــة داخليــة قــد تقــوم
بهــا الجهــات الرســمية املختصــة ،غــر أن العــام الحــايل انتهــى ومل تقــم الجهــات الرســمية بــأي تحقيقــات ،ومل تعلــم الهيئــة بــأي مــن
طرقهــا عــن أي شــخص متــت مســاءلته يف هــذا الخصــوص.

•معايري تقديم لقاح فريوس كورونا وإلزاميته
ســجلت الهيئــة حالــة مــن التبايــن يف طبيعــة الشــكاوى التــي اســتقبلتها بشــأن فــروس كورونــا بــن مواطــن يشــتيك مــن اتخــاذ الجهــات
الرســمية إجـراءات تلزمــه بأخــذ اللقــاح ،ومواطــن آخــر يشــتيك مــن التمييــز غــر املــرر يف إعطــاء اللقــاح وعــدم االلتـزام باملعايــر املعلنــة
يف تقدميــه.
فقــد طلبــت الهيئــة مــن وزارة الصحــة ،ومــن ثــم مجلــس الــوزراء ،اإلعــان عــن معايــر واضحــة إلعطــاء اللقاحــات ،والكشــف عــن
الربنامــج الفعــي للتطعيــم الــذي ســيتم التعامــل بــه مــع الفئــات املســتهدفة كافــة ،خاصــة مــع تناقــل املواطنــن معلومــات عــن آليــات
غــر ســوية يف إعطــاء اللقاحــات.
وكذلــك ســجلت تقاريــر باحثــي الهيئــة امليدانيــن يف زياراتهــم العديــد مــن مراكــز إعطــاء اللقاحــات ،الســيام التــي متــت يف شــهر نيســان
(أبريــل) مــن العــام الحــايل عــددا ً مــن املالحظــات أهمهــا:
•ظهــور مظهــر مــن مظاهــر التمييــز يف إعطــاء اللقاحــات للمواطنــن ،متثــل يف إعطــاء اللقاحــات لبعــض املواطنــن خــارج املعايــر
املعلنــة بالخصــوص (العاملــون الصحيــون ،كبــار الســن ،مــرىض األم ـراض املزمنــة).
•عدم تزويد املواطنني الذين يأخذون اللقاح بنرشة توضح لهم اآلثار املتوقعة عىل امللقحني وطريقة التعامل معها.
كــا ســجلت التقاريــر الصــادرة عــن بعــض املؤسســات الحقوقيــة عــدم الت ـزام وزارة الصحــة باملعايــر املعلنــة للفئــات األوىل بتلقــي
اللقــاح يف بدايــة توفــره يف نهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2021حيــث تلقــى اللقــاح أفـراد مــن ســفارات دولــة فلســطني وموظفــو بعــض
114
مؤسســاتها وأفـراد أجهــزة أمنيــة خالفـاً للمعايــر.
مــن جانــب آخــر ،ناقشــت الهيئــة يف جلســة 115جمعــت بــن العديــد مــن ممثــي الجهــات الرســمية والجهــات الصحيــة األهليــة موضــوع
التوجهــات الحكوميــة التــي أعلــن عنهــا مجلــس الــوزراء يف شــهر متــوز (يوليــو) مــن العــام  ،2021وأشــار فيهــا إىل رضورة التـزام املوظــف
الرســمي بأخــذ اللقــاح ،وإال فإنــه ســوف يضطــر إىل أخــذ إجــازة ســنوية فيــا لــو أصيــب بفــروس كورونــا ،ولــن ت ُحتســب مــن إجازاتــه
املرضيــة .هــذا قبــل أن يعلــن مجلــس الــوزراء يف نهايــة آب (أغســطس) عــن قراراتــه امللزمــة للموظفــن بذلــك ،واالنتقــال مــن التوجهــات
116
إىل القـرارات امللزمــة.
هــذا وكانــت الهيئــة قــد رفعــت مذكــرة إىل مجلــس الــوزراء ،أشــارت فيهــا إىل مــا جــاء يف الجلســة أعــاه ،وأكــدت فيهــا مــا خــرج بــه
املجتمعــون الرســميون وغــر الرســميني بعــدم وجــود أســاس قانــوين يســمح بفــرض التطعيــم عــى املواطنــن ،الســيام أنــه مل تصــدر أي
إج ـراءات قانونيــة تعلــق النــص القانــوين الــذي يبــن حقــوق املــرىض يف قانــون الصحــة اســتنادا ً إىل إعــان حالــة الطــوارئ .وطالبــت
املذكــرة بــرورة قيــام الجهــات املختصــة بتوعيــة املواطــن بأهميــة التطعيــم وتحفيــزه عــى أخــذه بالطــرق كافــة قبــل الوصــول إىل
إجبــاره عــى ذلــك.
 .114االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان« ،النزاهة والشفافبة واملساءلة يف توفري وتوزيع لقاح كورونا يف فلسطني /آذار (مارس)-آب (أغسطس)  ،»2021االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-
أمان :رام هللا .2021
 .115عقدت الهيئة الجلسة أعاله بتاريخ  2021/8/22ملناقشة موضوع إلزامية طعومات كوفيد 19-بحضور عرش جهات رسمية وأهلية متثلت يف :مجلس الوزراء ،وزارة العدل ،وزارة الصحة ،وزارة
الرتبية والتعليم ،وزارة العمل ،مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتامعي ،لجان العمل الصحي ،األونروا ،خبريين يف املجال الصحي ،ومنظمة الصحة العاملية.
 .116قرار مجلس الوزراء رقم (أ.ع.م.و )1451/2021/بتاريخ  .2021/6/15قرار مجلس الوزراء رقم (أ.ع.م.و )1524/2021/بتاريخ  .2021/6/22قرار مجلس الوزراء رقم (أ.ع.م.و)1760/2021/
بتاريخ  .2021/7/14قرار مجلس الوزراء رقم (أ.ع.م.و )1912/2021/بتاريخ  .2021/8/3قرار مجلس الوزراء رقم (أ.ع.م.و )2060 /2021/بتاريخ  .2021/8/24قرار مجلس الوزراء رقم
(أ.ع.م.و )2878/2021/بتاريخ .2021/11/15
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 3-1-2التأمني الصحي
عــى الرغــم مــن إدراج موضــوع إصــاح نظــام التأمــن الصحــي ،مبــا ينعكــس عــى مســتوى الخدمــة الصحيــة املقدمــة للمواطــن يف
الخطــط واالسـراتيجيات الصحيــة الرســمية يف الســنوات الخمــس االخــرة ،فــإن نظــام التأمــن الصحــي املعمــول بــه منــذ العــام  2004مل
117
تج ـ ِر عليــه تغي ـرات ذات أثــر.
خــال هــذا العــام انتهــت الهيئــة ،مــع مجموعــة مــن مؤسســات املجتمــع املــدين ،مــن إنجــاز تحقيــق وطنــي عــن التأمــن الصحــي
الحكومــي 118،وخرجــت بعــدد مــن االســتنتاجات منهــا:
ـص يف القانــون األســايس عليهــا ضمــن الحقــوق ،وهــذا األمــر ينتقــص مــن
رع الفلســطيني الصحــة «حقـاً» ،لذلــك مل يُ َنـ ّ
•مل يعتــر املـ ِّ
الضامنــات الصحيــة املقدمــة مــن الحكومــة الفلســطينية اتجــاه التزاماتهــا بإعــال الحقــوق الصحيــة للفلســطينيني كافــة بصــورة
شــمولية.
•ال يوجد تنظيم ترشيعي متكامل خاص بالتأمني الصحي الحكومي ،وإمنا يعتمد عىل ترشيعات ثانوية متناثرة.
•ويف ختام تحقيقها الوطني أوصت مبجموعة من التوصيات منها:
•رضورة اعتبــار الحــق يف الصحــة حق ـاً أساســياً مــن الحقــوق التــي كفلهــا القانــون األســايس ،مــن خــال النــص عليهــا يف القانــون
األســايس.
•إعــادة تنظيــم األطــر الترشيعيــة ل ُنظــم التأمــن الصحــي ،بحيــث يتــم إعــداد قانــون للتأمــن الصحــي يســتند إىل شــمولية التغطيــة
والخدمــات ،ويقــرح آليــات متويــل ميســورة التكلفــة وعادلــة ،يســاهم األفـراد والحكومــة يف متويلهــا.
•فــرض التأمــن الصحــي اإللزامــي عــى املواطنــن كافــة وفــق معايــر وبنســب عادلــة ،مقابــل التغطيــة التأمينيــة الشــاملة للخدمــات
الطبيــة التــي يحتاجونهــا كافــة ،دون أي اســتثناء ،مقابــل توفــر رعايــة صحيــة متســاوية للمواطنــن كافــة ،ووفق ـاً ملــا تحــدده
املــؤرشات العامليــة املعهــودة لــدى منظمــة الصحــة العامليــة.
•إنشــاء مؤسســة /هيئــة وطنيــة لتنظيــم التأمــن الصحــي وإدارتــه ،تضــع وتنفــذ االســراتيجيات واإلجــراءات الكفيلــة بتقديــم
خدمــة الرعايــة الصحيــة ،وتنظيــم آليــات متويلهــا عــر صنــدوق وطنــي يســاهم فيــه املواطنــون والدولــة بنــا ًء عــى دراســات ماليــة
واكتواريــة ،بحيــث ال يضــار املواطنــون بصحتهــم.
•االســتفادة مــن نتائــج هــذا التحقيــق الشــامل ،والدراســات والتقاريــر الســابقة املتخصصــة بالرعايــة الصحيــة ،وتلــك املتعلقــة
باألوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة للشــعب الفلســطيني ،لبنــاء تأمــن صحــي يتجــاوب مــع واقــع الفلســطينيني واحتياجاتهــم
املختلفــة.

 4-1-2الحق يف الصحة بحسب شكاوى الهيئة
تعتمــد الهيئــة يف تقييمهــا الحــق يف الصحــة بحســب الشــكاوى الــواردة إليهــا عــى تقييــم حالــة عنــارص الحــق يف الصحــة األربعــة
التقليديــة (التوافــر ،إمكانيــة الوصــول ،الجــودة ،املقبوليــة).
فقــد اســتقبلت الهيئــة  106شــكاوى خاصــة بالحــق يف الصحــة )8( ،منهــا فقــط خاصــة بالحجــر الصحــي .مقارنــة بـــ ( )152شــكوى يف
العــام  )19( ،2020شــكوى منهــا متعلقــة بالحجــر الصحــي.
 .117صدر نظام التأمني الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )2لسنة  ،2021املنشور عىل الصفحة ( )40من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)176بتاريخ .2021/2/28
 .118الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ،التحقيق الوطني بشأن التأمني الصحي نحو تأمني صحي شامل وعادل  ،2021-2019الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان :رام هللا.2021 ،
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وقد توزعت شكاوى الحق يف الصحة من حيث النمط واملنطقة والجنس عىل النحو الوارد يف الجدول اآليت:
جدول رقم ( :)3شكاوى الحق يف الصحة من حيث النمط واملنطقة والجنس
النمط

التوزيع من حيث املنطقة

إجاميل

التوزيع من حيث الجنس

غزة

ضفة

ذكر

أنثى

توافر الحق يف الصحة

72

18

54

43

29

إمكانية الوصول للحق يف الصحة

10

2

8

5

5

جودة الخدمات الصحية

23

7

16

13

10

مقبولية الخدمات الصحية

1

0

1

1

0

106

27

79

62

44

املجموع

اســتقبلت الهيئــة كذلــك ( )8شــكاوى تعلقــت بالحجــر الصحــي مقارنــة بـــ ( )152شــكوى يف العــام  ،2020وتوزعــت هــذه الشــكاوى عــى
عــدد مــن الحقــوق عــى النحــو الــوارد يف الجــدول اآليت:
جدول رقم ( :)4شكاوى متعلقة بالحجر الصحي وفقا للحق
الحق

إجاميل

التوزيع من حيث املنطقة
الضفة

غزة

التوزيع من حيث الجنس الشكاوى
الجامعية
أنثى
ذكر

الحق يف الصحة

5

5

0

4

1

0

الحق يف معاملة املحرومني من
حريتهم معاملة إنسانية

2

2

0

2

0

0

الحق يف الضامن

1

0

1

1

0

0

اإلجاميل

8

7

1

7

1

0

املالحظــة األساســية يف هــذا الصــدد ،انخفــاض عــدد الشــكاوى املســجلة بشــأن الحجــر الصحــي ،وذلــك بســبب التحــول الكبــر يف
إجـراءات الحجــر الصحــي يف العــام  2021مقارنــة باإلجـراءات التــي كانــت يف العــام  ،2020ومــا ترتــب عليهــا مــن عــدم وجــود أماكــن
حجــر صحــي رســمية إجباريــة يف هــذا العــام .ويف مــا يــأيت تفصيــل بالشــكاوى التــي وردت الهيئــة:

 1-4-1-2توافر الخدمات الصحية
بلــغ عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن انتهــاك الجهــات الرســمية عنــر توافــر الخدمــات الصحيــة 119يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ( )72شــكوى مقارنــة بـــ ( )42شــكوى يف العــام املــايض ،مــن إجــايل شــكاوى الحــق يف الصحــة البالغــة ( )106شــكاوى.
غلــب عــى الشــكاوى املقدمــة للهيئــة بشــأن هــذا العنــر ارتباطهــا مبوضــوع تحويــات العــاج إىل خــارج املؤسســات العالجيــة الرســمية
وعــدم توفــر بعــض األدويــة.
توزعــت هــذه الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــى ( )43شــكوى لذكــور و( )29شــكوى إلنــاث .أمــا مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة فقــد
توزعــت هــذه الشــكاوى عــى ( )18شــكوى يف قطــاع غــزة و( )54شــكوى يف الضفــة الغربيــة.
 .119يندرج ضمن هذا العنرص من عنارص الحق يف الصحة األربعة الشكاوى املقدمة للهيئة بشأن :توافر مستشفيات ومراكز صحية وكوادر صحية ،توافر اإلجراءات الصحية األساسية ،توافر
التطعيامت ،توافر مياه صحية ورصف صحي ،توافر األدوية والعقاقري الطبية ،توافر الخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والتحويالت الهادفة لتوفري هذه الخدمات الصحية يف حال
عدم توفرها يف املراكز الصحية الرسمية.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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نستعرض هنا منطني من الشكاوى الواردة يف هذا الصدد:

 2-4-1-2الشكاوى املتعلقة بالصحة النفسية
مــن مجمــل الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن هــذا العنــر مــن عنــارص الحــق يف الصحــة كانــت هنــاك ( )5شــكاوى متعلقــة
بالصحــة النفســية أو العقليــة .فمثـاً ،طالبــت مواطنــة وزارة الصحــة بتوفــر الدعــم والعــاج النفــي لهــا يف مستشــفى الحســن يف بيــت
جــاال أو نقلهــا اىل مستشــفى األمـراض العقليــة ،حيــث تعــاين مــن مشــاكل نفســية واجتامعيــة مــا دفعهــا إىل محاولــة االنتحــار .وطالبــت
والــدة طفلــة عمرهــا ( )5ســنوات وزارة الصحــة بفتــح ملــف لطفلتهــا يف عيــادة الصحــة النفســية يف محافظــة خــان يونــس وتقديــم
العنايــة النفســية والعــاج الــازم لهــا.

 3-4-1-2الشكاوى املتعلقة بالتحويالت لغايات عالج أمراض رسطانية
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بلــغ عــدد الشــكاوى الخاصــة بالحصــول عــى رشاء خدمــة طبيــة لغايــات عــاج أمـراض رسطانيــة ( )12شــكوى مــن أصــل ( ،)47أي أن
نســبة الشــكاوى املتعلقــة مبــرض الرسطــان مــن إجــايل الشــكاوى املقدمــة يف هــذا الصــدد هــي مــا يزيــد عــى (.)%25

 4-1-4-4إمكانية الوصول للخدمات الصحية
بلــغ عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن انتهــاك الجهــات الرســمية عنــر إمكانيــة الوصــول للخدمــات الصحيــة ( )10شــكاوى
مقارنــة بـــ ( )8شــكوى يف العــام املــايض يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 121،وقــد ارتفعــت النســبة املئويــة لهــذه الشــكاوى مــن إجــايل
شــكاوى الهيئــة الخاصــة بالحــق يف الصحــة مــن ( )%5.3يف العــام  2020إىل ( )%9.4مــن شــكاوى هــذا العــام .كان هنــاك العديــد منهــا
الــذي يشــر إىل ارتفــاع أســعار بعــض الخدمــات الصحيــة ،وعــدم إمكانيــة الوصــول االقتصــادي للخدمــة ،وبعضهــا الــذي يشــر إىل عــدم
إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات.
توزعــت شــكاوى هــذا العنــر مــن حيــث الجنــس عــى ( )5شــكاوى لذكــور و( )5شــكاوى أخــرى إلنــاث .أمــا مــن حيــث املنطقــة
الجغرافيــة فقــد توزعــت عــى شــكويني يف قطــاع غــزة و( )8شــكاوى يف الضفــة الغربيــة.
كان عــدد مــن هــذه الشــكاوى مرتبط ـاً بالوصــول االقتصــادي يف موضــوع رشاء خدمــة مــن الخــارج ،حيــث إن املشــتيك حصــل عــى
التحويلــة الطبيــة غــر أنــه لضعــف إمكانياتــه االقتصاديــة يطلــب إعفــاءه مــن نســبة مشــاركته يف بــدل العــاج أو تحويلــه من املؤسســات
الطبيــة يف جمهوريــة مــر إىل املؤسســات الطبيــة الفلســطينية بســبب قربــه منهــا وعــدم تكلفــه نفقــات الســفر واإلقامــة يف دولــة أخرى.

 5-4-1-2جودة الخدمات الصحية
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بلــغ عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها الهيئــة بشــأن انتهــاكات الجهــات الرســمية عنــر جــودة الخدمــات الصحيــة يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة هــذا العــام ( 123)23شــكوى مقارنــة بـــ( )102شــكوى يف العــام الــذي ســبقه .وقــد غلــب عــى هــذه الشــكاوى االشــتكاء مــن
حــدوث إهــال طبــي بحــق مريــض مــا وعــدم تلقيــه الخدمــة الصحيــة بالجــودة الالزمــة ،األمــر الــذي نتــج عنــه رضر لحــق باملريــض قــد
يصــل إىل حـ ّد الوفــاة ،وكان املشــتكون يطالبــون بالتحقيــق يف الشــكاوى ومحاســبة املســؤولني.
.120
.121
.122
.123

انتهى العام  2021ومل تجد القرارات واملراسيم الخاصة بإنشاء مستشفى خالد الحسن الصادرة منذ العام  2016طريقها إىل التنفيذ ،ومل يُعلن خالل هذا العام عن أي خطط مستقبلية إلنشاء
هذا املستشفى.
يضم عنرص الحق يف الصحة الخاص بإمكانية الوصول أربعة أنواع من الشكاوى وهي املتعلقة بـ )1 :عدم إمكانية الوصول املادي ،و )2عدم إمكانية الوصول االقتصادي ،و )3عدم إمكانية
الوصول إىل املعلومات الصحية العامة أو الخاصة مبريض معني )4 ،شكاوى التمييز وعدم املساواة يف الوصول إىل الخدمات الصحية.
يضم عنرص الحق يف الصحة الخاص بجودة الخدمات الصحية الشكاوى املتعلقة بـ :اإلهامل الطبي ،جودة األدوية والعقاقري واإلجراءات الطبية ،جودة األجهزة الطبية املستخدمة ،جودة
الكادر الصحي /الكادر املهني املتخصص ،قضايا تدريب وتأهيل الكوادر.
يرجع السبب وراء هذا االختالف الكبري يف عدد الشكاوى املتعلقة بعنرص الجودة يف هذا العام عن العام السابق اىل اختالف التصنيف ،ففي الوقت الذي صنفت فيه شكاوى التحويالت
ضمن شكاوى عنرص الجودة يف العام  2020صنفت هذه الشكاوى هذا العام ضمن شكاوى عنرص التوافر.
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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توزعــت شــكاوى هــذا العنــر مــن حيــث الجنــس عــى ( )13شــكوى لذكــور و( )10شــكاوى إلنــاث .أمــا مــن حيــث املنطقــة الجغرافيــة،
فقــد توزعــت هــذه الشــكاوى عــى ( )7شــكاوى يف قطــاع غــزة و( )16شــكوى يف الضفــة الغربيــة.
ســجلت الهيئــة شــكويني كلتاهــا متعلــق بتلقيــح صناعــي أو ســحب بويضــات يف املشــفى ذاتــه ،أدت إحداهــا إىل فشــل كلــوي
واألخــرى إىل نزيــف ،وتطالــب بالتحقيــق يف الحــادث.

 6-4-1-2مقبولية الخدمة الصحية
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ســجلت الهيئــة شــكوى واحــدة خاصــة بعنــر مقبوليــة الخدمــة الصحيــة مــن إجــايل الشــكاوى الـــ ( )106التــي ســجلتها بشــأن الحــق
يف الصحــة ،وهــي التــي اشــتىك فيهــا أحــد املواطنــن مــن إلـزام ابــن شــقيقه بأخــذ اللقــاح املضــاد لفــروس كورونــا.

 5-1-2إجراءات وزارة الصحة يف إطار املساءلة واملحاسبة
طلبــت الهيئــة مــن وزارة الصحــة إطالعهــا عــى املعلومــات املتوفــرة لديهــا حــول الشــكاوى الــواردة إليهــا بشــأن الحــق يف الصحة بحســب
الجنــس والســن ،وعــدد لجــان التحقيــق املشــكلة بشــأنها ،وطبيعــة إجـراءات املســاءلة التــي أوصــت بهــا هــذه اللجــان ،والقـرارات التــي
اتخذتهــا الــوزارة يف هــذا الخصــوص.
بحســب إحصــاءات وزارة الصحــة التــي وصلــت الهيئــة ،فقــد وصــل الــوزارة ( )195شــكوى ،قبلــت ( )158شــكوى منهــا ،ورفضــت ()37
شــكوى .وتوزعــت هــذه الشــكاوى مــن حيــث الجنــس عــى ( )%62ذكــور ،و( )%30.1إنــاث و( )%2.8شــكاوى جامعيــة و( )%5.1مــن
أشــخاص معنويــة .أمــا عــن منطقــة الشــكاوى ،فقــد أشــارت الــوزارة إىل اســتقبالها مــا نســبته ( )%84.7مــن الشــكاوى مــن املحافظــات
الشــالية و( )%13.3مــن املحافظــات الجنوبيــة و( )%2مــن خــارج البــاد.
توزعــت الشــكاوى املقبولــة حســب نظــام التوثيــق لــدى الــوزارة عــى ( )73شــكوى ضــد الدائــرة الحكوميــة و( )77شــكوى مقدمــة مــن
مؤسســات املجتمــع املــدين واملتعلقــة بــأداء الحكومــة واملؤسســات التابعــة لهــا و( )8شــكاوى غــر مصنفــة.
أمــا مــن حيــث الجهــة املشــتكية فتوزعــت الشــكاوى عــى ( )167شــكوى مــن أفـراد أو جامعــات ،و( )11شــكوى مــن الهيئــة املســتقلة
لحقــوق اإلنســان ،وشــكوى واحــدة مــن الهيئــة االستشــارية الفلســطينية لتطويــر املؤسســات غــر الحكوميــة ،وشــكوى واحــدة أيضـاً مــن
هيئــة مكافحــة الفســاد ،و( )12شــكوى مــن مؤسســات مجتمــع مــدين ،و( )3شــكاوى مــن مؤسســات قطــاع خــاص.
يف املجمــل ،مل توضــح القوائــم التــي تــزودت بهــا الهيئــة مــن قســم الشــكاوى يف وزارة الصحــة طبيعــة هــذه الشــكاوى ومضامينهــا وعــدد
لجــان التحقيــق املشــكلة للتعامــل معهــا ،وطبيعــة املســاءلة التــي متــت والقـرارات املتخــذة .هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر ،وصــل
الهيئــة مــن وزارة الصحــة  25ردا ً مكتوبـاً عــى شــكاوى ســبق أن تقدمــت بهــا للــوزارة هــذا العــام ،يشــر بعضهــا إىل تشــكيل الــوزارة لَجنة
تحقيــق للبحــث يف محتــوى شــكوى املواطــن يف الحــاالت التــي قــد يكــون فيهــا رضر أو إهــال يف املعالجــة الطبيــة.
لكــن ،وإن كان بعــض هــذه الــردود يحتــوي عــى توصيــات لجنــة التحقيــق ،ويشــر بعضهــا إىل عــدم توفــر توثيــق لإلج ـراءات الطبيــة
املتخــذة ،ويقـ ّدم بعضهــا اآلخــر نصائــح حــول طريقــة التعامــل مــع مثــل هكــذا حالــة ،ويؤكــد بعضهــا عــدم توفــر اإلمكانيــات الالزمــة
(البرشيــة واألرسة والتجهي ـزات األخــرى) ،فــإن أي ـاً مــن تقاريــر اللجــان مل يــر حــدوث أي إهــال أو خطــأ طبــي يف الحالــة التــي بحــث
فيهــا .ومل يتضمــن رد الــوزارة أي إج ـراءات تــم اتخاذهــا بالخصــوص.

 .124يضم عنرص مقبولية الخدمة الصحية الشكاوى كافة املتعلقة بعدم مقبولية الخدمة الصحية لكال الجنسني ،وشكاوى عدم احرتام الرسية يف تقديم الخدمة الطبية ،وشكاوى عدم مقبولية
الخدمات الصحية ثقافيا ،وشكاوى عدم مقبولية الخدمة الصحية يف أي فرتة من فرتات دورة الحياة (صغار ،مراهقني ،كبار سن).
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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التوصيات
بغرض اإلعامل الوايف ألعىل قدر من الصحة ميكن بلوغه تويص الهيئة باآليت:
•رضورة توفــر الحاميــة القانونيــة لصحــة املواطــن يف الظــروف الطارئــة ،وعــدم املــس بحقوقــه القانونيــة ،ومســاءلة كل مــن يتســبب
بــاإلرضار بــه.
•يف إطــار الحــق يف نــر املعلومــات الصحيــة ،فــإن مــن الــروري أن تقــوم وزارة الصحــة بتحديــث املعلومــات املنشــورة عــى املنصــة
اإللكرتونيــة لكوفيــد  19بشــأن اللقاحــات ،واملعلومــات املختلفــة املتعلقــة بهــا بحســب رســالة الهيئــة لــوزارة الصحة.
•رضورة نرش وزارة الصحة املعلومات املتعلقة بأي صفقات حول مواد أو أدوات طبية ال تتم وفق املجرى الطبيعي لألصول.
•رضورة التزام وزارة الصحة بنرش معايري تقديم أي خدمة صحية تقدم للمواطن ،وااللتزام بتنفيذ تلك املعايري املعلنة.
•رضورة قيــام مجلــس الــوزراء ووزارة الصحــة بالعمــل الجــاد عــى إحــداث التغيــر املطلــوب عــى نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي،
مبــا يحقــق نقلــة حقيقيــة يف تلقــي املواطــن حقــه يف الصحــة يف جوانبهــا املختلفــة ،مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن توســيع طبيعــة
خدمــات الصحــة النفســية املقدمــة للمواطــن ،وتوفــر خدمــات أكــر مناســبة ملــرىض األورام واألم ـراض الرسطانيــة.
•رضورة رفــع مجلــس الــوزراء املوازنــة التطويريــة املخصصــة لقطــاع الصحــة مبــا يــؤدي إىل رفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة املقدمــة
للمواطــن وجودتهــا ،وإىل توطــن الخدمــات الصحيــة مبــا يســاعد يف تحقيــق عنــر الوصــول االقتصــادي والجغـرايف للخدمــة الصحيــة.
•يف إطــار تطويــر الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمــرىض ،مــن الــروري مبــكان قيــام وزارة الصحــة برفــع مســتوى املســاءلة التــي
تقــوم بهــا ،الســيام يف مجــال تنفيــذ القـرار بقانــون الخــاص بالحاميــة والســامة الطبيــة والصحيــة رقــم ( )31لســنة  ،2018بالرسعــة
املمكنــة ،مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن إنشــاء ســجل لألخطــاء الطبيــة ،وإنشــاء لجنــة دامئــة لألخطــاء الطبيــة ،وإنشــاء صنــدوق
التعويــض عــن أرضار الحــوادث الطبيــة ،ووضــع الربوتوكــوالت الطبيــة الالزمــة.
•رضورة إعــادة تنظيــم آليــة توثيــق الشــكاوى التــي تســتقبلها وزارة الصحــة حــول موضــوع الحــق يف الصحــة مــن حيــث الجوانــب
املختلفــة ،كموضــوع هــذه الشــكاوى ،وعــدد لجــان التحقيــق املشــكلة فيهــا ،وطبيعــة املســاءلة واملحاســبة التــي متــت.
•رضورة أن توجــه الجامعــات واملعاهــد باحثيهــا وطلبتهــا إىل دراســة املوضوعــات املتعلقــة بالحــق يف الصحــة ،كالحالــة التــي
تســتدعي إصــدار تنظيــم قانــوين يعفــي مــن املســؤولية عــن أرضار الخدمــات واألدويــة املقدمــة ،وقضايــا املســاءلة واملحاســبة
املتعلقــة بانتهــاكات الحــق يف الصحــة ،ومســتوى اإلنفــاق عــى تأهيــل الكــوادر الصحيــة املختلفــة وتدريبهــا والنفقــات التطويريــة
لهــذا القطــاع.
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 2-2الحق يف التعليم
 1-2-2املتغري يف اإلطار القانوين الوطني
صــدر القـرار بقانــون رقــم ( )27لســنة  2021بتعديــل قـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  2017بشــأن الرتبيــة والتعليــم ،حيــث تــم تعديــل
تعريــف «املناهــج التعليميــة» ،وإضافــة تعريفــن جديديــن ،هــا« :املركــز الوطنــي للمناهــج» ،و«مجلــس املركــز الوطنــي للمناهــج».
ويتــوىل مجلــس املركــز الوطنــي للمناهــج ،املنشــأ وفــق القـرار بقانــون املذكــور ،تحديــد املعايــر الوطنيــة للمناهــج وإعدادهــا وتصميمها،
وتصميــم املــواد التعليميــة ،يتــوىل إدارة املركــز الوطنــي للمناهــج مجلــس يتكــون مــن خمســة عــر عضــوا ً مــن مختلــف الكفــاءات
الرتبويــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة واملؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة ،يتــم تعيينهــم بقـرار مــن مجلــس الــوزراء بنــا ًء عــى تنســيب
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وزيــر الرتبيــة والتعليــم الــذي يــرأس هــذا املجلــس.
كــا صــدر الق ـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2021بشــأن الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي 126،وهــي مبوجــب هــذا الق ـرار
بقانــون ،الجهــة الرســمية الوحيــدة املســؤولة عــن رســم السياســات ووضــع الخطــط واالس ـراتيجيات الالزمــة للنهــوض بقطــاع التعليــم
والتدريــب املهنــي والتقنــي الحكومــي ،وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة والقانونيــة ملبــارشة جميــع األعــال لتحقيــق
أهدافهــا.
يتــوىل إدارة الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي مجلــس إدارة برئاســة رئيــس الــوزراء ووزيــر العمــل نائبـاً لــه وعضويــة
كل مــن وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،ووزيــر الرتبيــة والتعليــم ،ووزيــر التنميــة االجتامعيــة ،ووزيــر النقــل واملواصــات،
ويعطــي القانــون صالحيــة ملجلــس الــوزراء بإضافــة مــا ال يزيــد عــى ثالثــة أعضــاء إىل املجلــس مــن الكفــاءات التقنيــة والقطــاع الخــاص،
عــى أال تزيــد مــدة عضويــة أي منهــم عــى ثــاث ســنوات .وعــى الرغــم مــن أهميــة وجــود ممثلــن عــن القطــاع الخــاص يف مجلــس
إدارة الهيئــة فإنــه تــم تغييــب مشــاركة مؤسســات القطــاع األهــي ذات العالقــة يف مجلــس إدارة هــذه الهيئــة.
صــدر ق ـرار رئــايس رقــم ( )52لســنة  ،2021بشــأن تشــكيل مجلــس التعليــم العــايل ،برئاســة وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي،
باإلضافــة إىل ( )23عضــوا ً ،منهــم ســتة رؤســاء جامعــات ،وعضــوان ممثــان ملجلــي األمنــاء يف جامعاتهــم ،وعضــو واحــد ذو مكانــة
أكادمييــة ممثـاً عــن الشــتات ،وعضــو واحــد ذو مكانــة أكادمييــة ممثـاً عــن الداخــل الفلســطيني ،وثالثــة أعضــاء ذوي مكانــة أكادمييــة،
وعضــو واحــد ممث ـاً عــن الكليــات الجامعيــة وكليــات املجتمــع املهنيــة والتقنيــة ،وعضــو واحــد ممث ـاً عــن مجلــس البحــث العلمــي،
ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لالعتــاد والجــودة يف التعليــم العــايل ،وممثــان اثنــان عــن املجتمــع املــدين ،وممثــان اثنــان عــن القطــاع
الخــاص ،ووكيــل وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أو مــن يقــوم مبهامــه ،ووكيــل وزارة املاليــة ،والوكيــل املســاعد لشــؤون التعليــم
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العــايل يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي.

 2-2-2انتهاكات الحق يف التعليم
يرصــد هــذا البنــد مــدى قيــام الحكومــة بواجبهــا يف إعــال الحــق يف التعليــم ،مــن خــال تطبيقهــا املبــادئ (الســات) األساســية األربعــة
لعمليــة التعليــم :أ .التوافــر .ب .إمكانيــة االلتحــاق .ج .إمكانيــة القبــول .د .قابليــة التكيــف .تجاوبـاً مــع مــا نصــت عليــه الفقــرة ( )6مــن
التعليــق العــام رقــم ( )13للعــام  1999واملتعلــق بالتوضيحــات التــي أوردتهــا لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة بشــأن
الحــق يف التعليــم الــواردة يف املــادة ( )13مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

 .125املنشور عىل الصفحة ( )6من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)183بتاريخ .2021/9/22
 .126املنشور عىل الصفحة ( )6من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)176بتاريخ .2021/2/25
 .127املنشور عىل الصفحة ( )9من عدد الوقائع الفلسطينية رقم ( ،)183بتاريخ .2021/9/22
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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 1-2-2-2ضعف اإلنفاق الحكومي عىل تطوير التعليم
أوالً :التعليــم العــام :بلــغ حجــم اإلنفــاق الحكومــي الفعــي عــى مركــز املســؤولية الخــاص بــوزارة الرتبيــة والتعليــم للعــام ،2021
بحســب بيانــات وزارة املاليــة ( )853,000,000دوالر ،أي مــا نســبته ( )%17.4مــن إجــايل النفقــات الحكوميــة عــى مراكــز املســؤولية
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املاليــة .خصــص منهــا مــا نســبته ( )%84رواتــب وأجــور ،و( )%7.0نفقــات تطويريــة ،و( )%7.4نفقــات تشــغيلية.
تراجــع اإلنفــاق الحكومــي عــى مركــز املســؤولية الخــاص بــوزارة الرتبيــة والتعليــم للعــام  ،2021بنحــو ( )%2.0عــا كان عليــه يف العامــن
 ،2020و ،2019كــا تراجعــت النفقــات التطويريــة بشــكل الفــت ،بحيــث انخفضــت نســبتها مــن ( )%23.0و( )%25.0يف األعــوام 2020
و 2019عــى التــوايل إىل ( )%7.0فقــط يف العــام .2021
هــذا االنخفــاض مــن شــأنه أن يضــع العمليــة التعليميــة يف ظــروف صعبــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة ،مــا قــد يؤثــر ســلباً عــى
مبــدأ التوافــر ،حيــث يفــرض أن تعمــل الدولــة عــى توفــر مؤسســات وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــى كل العنــارص التــي
تحافــظ عــى كرامــة اإلنســان ،أضــف إىل كل ذلــك ،مل تـرا ِع الحكومــة احتياجــات وزارة الرتبيــة والتعليــم للتعامــل مــع جائحــة كورونــا،
التــي تتطلــب أساسـاً مــوارد ماليــة لضــان الوصــول اآلمــن والشــامل للفــرص التعليميــة لجميــع الطلبــة مــن خــال تطبيــق مــا جــاء يف
خطــة العــودة إىل املــدارس يف ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا ،ومــا جــاء أيض ـاً يف الربوتوكــول الصحــي لعــودة الطلبــة للمــدارس يف ظــل
مرحلــة التكيــف مــع الجائحــة ،وهــذا بــدوره ســيؤثر ســلباً عــى إعــال الحــق يف التعليــم.
ثانيـاً :التعليـم العـايل :ال تـزال األزمة املالية مسـتمرة يف الجامعـات املصنفة «جامعات عامة» وعددها تسـع جامعات وتضـم قرابة ()%78
مـن مجمـوع عـدد الطلبـة امللتحقين بالجامعـات الفلسـطينية 129.إن اسـتمرار عـدم التـزام الحكومـة بتوفري الدعـم املايل لهـذه الجامعات
سيراكم مـن العجـز املـايل يف موازناتهـا ،وسـيزيد مـن ضعـف اإلمكانيـات املاليـة للجامعـات العامة ،وهذا سـيؤثر بشـكل مبارش على مبدأ
إمكانيـة االلتحـاق ببعـده االقتصـادي ،وببعـده التمييـزي ،أيضـاً ،بحيث لن تتمكـن الفئـات الضعيفة بحكم القانـون والواقع مـن االلتحاق
بالتعليـم العـايل بسـبب رفـع هـذه الجامعـات التكلفـة املاليـة لاللتحـاق .كما أن هـذا العجـز يؤثر يف قـدرة الجامعـات على الحفاظ عىل
تعليـم وبنيـة تحتيـة بجـودة عاليـة تحافـظ عىل مخرجـات التعليم ،مبـا يتناسـب والتقـدم التكنولوجي والعلمـي الحاصل.
ميكــن القــول إن أحــد أســباب عــدم االلت ـزام املــايل للحكومــة تجــاه الجامعــات العامــة يعــود ليــس فقــط لضعــف اإلمكانيــات املاديــة
للحكومــة ،بــل أيضـاً لعــدم توضيــح القـرار بقانــون رقــم ( )6لســنة  2018بشــأن التعليــم العــايل ،ومســؤولية الدولــة ودورهــا يف إعــال
هــذا الحــق ،ويف األخــذ التدرجــي مبجانيــة التعليــم العــايل.

 2-2-2-2املساس مببدأ مجانية التعليم
اســتنادا ً إىل املــادة رقــم ( )45مــن الق ـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  2017بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام ،التــي تجيــز «جمــع التربعــات
يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة بدايــة كل عــام درايس لغايــات تطويــر الجــودة وتحســن التعليــم» ،تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم
يف بدايــة كل عــام درايس بجبايــة «تربعــات» ماديــة مببالــغ ذات قيمــة محــددة مــن الطلبــة ،تبــدو للجمهــور كأنهــا إلزاميــة ،مــن خــال
طريقــة جمعهــا.
وال توفــر وزارة الرتبيــة والتعليــم الكتــب املدرســية املقــررة للمنهــاج الفلســطيني للغــة اإلنجليزيــة أو اللغــات األجنبيــة األخــرى للطلبــة
بشــكل مجــاين ،وبحســب املــادة ( )2/36مــن القـرار بقانــون بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام ،تقــوم الــوزارة بتحديــد أســعار هــذه الكتــب،
وكال األمريــن يشــكل مخالفــة رصيحــة ملــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن معاهــدات دوليــة ،خاصــة مــا جــاء يف املادتــن
( )13و( )14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة .كذلــك فــإن هــذه املامرســات فيهــا مخالفــة لنــص
املــادة ( )2/5مــن القـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  ،2017بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام.
 .128وزارة املالية ،اإلدارة العامة للموازنة العامة ،ملخص موازنة .2021
 .129أهم أسباب االزمة 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
من األقساط الجامعية ،وقلة الدعم املايل الخارجي املبارش ،واالرتفاع املستمر يف التكاليف التشغيلية والتعليمية ،يف ظل شُ ح و/أو عدم وجود استثامرات وعوائد مادية ذاتية للجامعات.
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021
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 3-2-2-2العنف يف الجامعات
يف ضــوء تزايــد العنــف يف الجامعــات الفلســطينية ،وآخــره مقتــل طالــب جامعــي نتيجــة شــجار وقــع أمــام إحــدى الجامعــات
الفلســطينية 130،عــى خلفيــة خالفــات بــن الطلبــة داخــل الجامعــة ،وبنــاء عــى توصيــات رفعهــا مجلــس رؤســاء الجامعــات إىل مجلــس
التعليــم العــايل ،فقــد أقــر املجلــس مجموعــة مــن اإلج ـراءات والتدابــر يف ســبيل الحــد مــن العنــف داخــل الجامعــات متثلــت يف:
•تشــديد العقوبــات بحــق مخالفــي القوانــن ومرتكبــي التجــاوزات واالعتــداءات الجســدية واللفظيــة بأشــكالها كافــة يف مؤسســات
التعليــم العــايل.
•تعزيــز دور األمــن يف مســاندة األمــن الجامعــي ،والتشــديد عــى منــع حمــل األســلحة الناريــة أو البيضــاء منعـاً باتـاً بأشــكالها كافــة،
ومــن يُضبــط بحوزتــه ســاح يتــم فصلــه بشــكل نهــايئ ،وأن أي مخالفــات أخــرى يتــم التعامــل معهــا حســب النظــام.
•منــع التدخــل الخارجــي يف مؤسســات التعليــم العــايل ،وتعزيــز األمــن الجامعــي ،ورضورة التنســيق املبــارش مــع أجهــزة األمــن ذات
صفــة الضبــط القضــايئ.
•تنظيــم ورش عمــل ونــدوات تثقيفيــة وتوعويــة لتعزيــز نهــج الحــوار وتقبــل اآلخــر ،والعمــل عــى طــرح مســاق جامعــي يحمــل
هــذه املضامــن.
•إعــادة النظــر يف أنظمــة مجالــس الطلبــة والعقوبــات يف مؤسســات التعليــم العــايل ،والعمــل عــى إعــداد نظــام أســايس موحــد لهــا،
مــن خــال إرشاك عمــداء شــؤون الطلبــة مــع الــوزارة ومجالــس الطلبــة يف لقــاءات لهــذا الغــرض.
•تشــكيل لجنــة إلعــداد دراســة حــول ظاهــرة العنــف يف مؤسســات التعليــم العــايل مــن حيــث األســباب وطُــرق التعامــل معهــا
ومعالجتهــا.
•اعتماد مدونـة السـلوك الطلايب ،واشتراط موافقـة الطالـب عليهـا قبـل التحاقـه بالجامعة ،والنظـر إىل اإلسـاءة للعمليـة التعليمية يف
الجامعـة واملشـاركة يف أي أعمال تتنـاىف مـع رسـالة الجامعـة ودورهـا الوطنـي والرتبـوي؛ بوصفهـا مساسـاً بأمن املجتمـع والدولة.

 4-2-2-2مواءمة املدارس مع احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة
بحســب بيانــات وزارة الرتبيــة والتعليــم ،فــإن ( )%71.4مــن املــدارس الحكوميــة تتوفــر فيهــا مواءمــات لألطفــال ذوي اإلعاقــة يف
املراحيــض و( )%66.2تتوفــر فيهــا شــواحط مالمئــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة ،وهــي يف املــدارس الحكوميــة واألونــروا أكــر منهــا يف املــدارس
الخاصــة .وعــى الرغــم مــن أن هــذه املــدارس متتلــك مراحيــض وشــواحط مالمئــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة الحركيــة ،فــإن هنــاك أنواع ـاً
أخــرى مــن اإلعاقــات التــي تحتــاج إىل مواءمــات خاصــة غــر متوفــرة يف املــدارس ،أو للوصــول إىل املــدارس ،مثــل مواءمــات يف املواصــات
131
والغــرف الصفيــة.
عــى الرغــم مــن قـرار وزارة الرتبيــة والتعليــم منــذ مــا يزيــد عــى عــر ســنوات بــرورة مواءمــة جميــع املــدارس الجديــدة لألطفــال
ذوي اإلعاقــة ،ووجــود اإلطــار القانــوين لذلــك ،ووجــود برنامــج خــاص وإدارة مختصــة بالتعليــم الجامــع منــذ العــام  ،1997فإنــه ال
تـزال هنالــك رضورة للرتكيــز عــى اإلعاقــات العقليــة ،ووضــع إسـراتيجية وطنيــة للتعليــم الجامــع ،ومعرفــة األطفــال ذوي اإلعاقــة غــر
132
امللتحقــن بــأي نظــام تعليمــي رســمي أو مــن خــال مؤسســات تأهيليــة خاصــة.
 .130مل تكن مشكلة العنف يف الجامعات وليدة العام  ،2021لكن وجب التنويه إىل هذه املشكلة ،حيث شهد العام  ،2021حوادث عدة منها ما حصل يف جامعة الخليل ،ويف جامعة القدس ،ويف
جامعة بري زيت ،ويف الجامعة العربية األمريكية التي أدت إىل مقتل أحد الطالب ،كام شهد محيط بعض الجامعات شجارات وإطالق نار ،مام دعا مجلس التعليم العايل إىل إقرار مجموعة
من اإلجراءات والتدابري للحد من هذه الظاهرة وعدم تفاقمها.
 .131وزارة الرتبية والتعليم ،الكتاب اإلحصايئ الرتبوي السنوي للعام الدرايس  ،2021/2020وزارة الرتبية والتعليم :رام هللا .2021 ،البيانات ال تشمل املدارس التي ترشف عليها وزارة املعارف
والبلدية اإلرسائيلية يف القدس.
 .132الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حقوق الطفل الفلسطيني ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :رام هللا .2021
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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مــن املعلــوم أن مواءمــة املــدارس للطــاب مــن ذوي اإلعاقــات املختلفــة بحاجــة إىل مــوارد ماليــة ،إال أنــه بالنظــر إىل املوازنــة املخصصــة
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،نجــد أن نســبة النفقــات التطويريــة للعــام  2021مل تتعــد ( )%7.0مــا يشــر إىل صعوبــة العمــل عــى موضــوع
املواءمــة مبفهومهــا الشــامل ،وليــس فقــط تجهيــز شــواحط ومراحيــض ،التــي عــادة مــا تخــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركيــة فقــط.

 3-2-2الشكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك الحق يف التعليم
 1-3-2-2الشكاوى
تلقــت الهيئــة ( )11شــكوى تضمنــت ا ّدعــاءات بانتهــاكات الحــق يف التعليــم ،منهــا ( )3شــكاوى يف قطــاع غــزة توزعــت؛ ( )1شــكوى
عــى وزارة الداخليــة ،و( )1شــكوى عــى جهــاز الرشطــة ،و( )1شــكوى عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم .امــا يف الضفــة الغربيــة فقــد بلــغ
عــدد الشــكاوى ( )8شــكاوى ،توزعــت مبعــدل ( )1شــكوى عــى وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،و( )2شــكوى عــى وزارة التنميــة
االجتامعيــة ،و( )3شــكاوى عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم ،و( )1شــكوى عــى مجلــس الــوزراء ،و( )1شــكوى عــى الجامعــات.
توزعــت طبيعــة الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف الضفــة الغربيــة عــى :التكيــف وتوفــر التعليــم بعــدد ( )5شــكاوى ،وتوفــر تعليــم
مبســتوى الئــق والحفــاظ عــى جــودة التعليــم بعــدد ( )2شــكوى ،و( )1شــكوى تتعلــق بإلزاميــة توفــر التعليــم املجــاين.

التعليم دون اختصاص
أفــاد املواطــن (ي .إ) بــأن مراكــز الرتبيــة املســيحية يف مديريــة بيــت لحــم يوجــد فيهــا خلــل بــن مــا هــو يف الســجالت الرســمية ،ومــا
هــو يف الحقيقــة والواقــع ،وأن غالبيــة الــكادر الــذي يقــوم بتدريــس املبحــث هــم مــن غــر حملــة الشــهادات التخصصيــة للمبحــث
حســب األصــول والقانــون ،خصوصـاً فئــة التوجيهــي ،وذلــك عــى خــاف مــا قــررت الــوزارة ذاتهــا ورؤيتهــا يف وجــوب تدريــس مباحــث
الصفــوف الثانويــة مــن معلمــن متخصصــن يف كل مبحــث ،وهنــاك بنــود إضافيــة ذات عالقــة مرفقــة بكتــاب املعلــم حــول ذلــك.
وقــد حــاول مـرارا ً التواصــل بشــكل شــفوي ورســمي مــع صنــاع القـرار داخــل الــوزارة ،دون أي جــدوى ،مــا دعــاه للتوجــه واللجــوء
إىل الهيئــة املســتقلة مناشــدا ً إياهــا التدخــل ملــا فيــه مــن مســاس بحقــوق املعلمــن والطلبــة عــى ح ـ ّد ســواء وملــا فيــه مــن منفعــة
للعمليـ�ة التعليميـ�ة باإلضافـ�ة إىل البعـ�د الدينـ�ي وواقعـ�ة التمييـ�ز عـلى هـ�ذا األسـ�اس لألسـ�ف.

ويف قطــاع غــزة توزعــت الشــكاوى مبعــدل ( )1شــكوى تتعلــق بالتعــدي عــى الحريــات األكادمييــة ،و( )1شــكوى تتعلــق مبطالبــة وزارة
الداخليــة مبنــح مقدمــة الشــكوى شــهادة حســن ســرة وســلوك الســتكامل أوراق قبولهــا يف برنامــج الدكتــوراه ،و( )1شــكاوى تتعلــق
بإلزاميــة توفــر التعليــم املجــاين.
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شهادة حسن السري والسلوك
أنــا املواطنــة (م .د) مــن ســكان مدينــة خــان يونــس ،أتقــدم بشــكوى لــدى الهيئــة حــول رفــض وزارة الداخليــة منحــي شــهادة حســن
ســر وســلوك ،بغــرض تقدميهــا ضمــن املســتندات الالزمــة للتقــدم ملنحــة للحصــول عــى درجــة الدكتــوراه يف جمهوريــة مــر العربيــة.
بتاريــخ  ،2021/07/28تقدمــت بطلــب للحصــول عــى شــهادة حســن الســر والســلوك عــن طريــق مكتــب خــاص ،وقمــت مبراجعــة
املكتــب عــدة مـرات ،ولكــن كان الــرد أن وزارة الداخليــة يف رام هللا تنتظــر رد األجهــزة األمنيــة املختصــة .وبتاريــخ  ،2021/09/05أفــادين
املكتــب بــأن شــهادة حســن الســر والســلوك مرفوضــة دون إبــداء األســباب ،وهــذا يخالــف القانــون ،وانتهــاك للحــق يف التعليــم ،والحق
يف حريــة التنقــل والســفر ،كــا أننــي مل تســجل ضــدي أي مخالفــة قانونيــة أو حكــم ضــدي .أطالــب الهيئــة مبخاطبــة الجهــات املختصــة
والعمــل عــى إصــدار شــهادة حســن ســر وســلوك ،وهــذا حــق كفلــه القانــون بالحــق يف الحصــول عــى املســتندات الرســمية.

 2-3-2-2الردود من جهات االختصاص
يالحــظ مــن الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون أن لهــا عالقــة مبــارشة بالجــودة ،والكفايــة ،والوفــرة ،والحريــات األكادمييــة وغريهــا مــن
القضايــا ذات العالقــة مبضمــون العمليــة التعليميــة ومكوناتهــا ،وهــذا قــد يــؤرش عــى تحســن يف معرفــة املواطــن مبســؤوليات الدولــة
تجــاه حقــه يف التعليــم كحــق أســايس متكينــي.
ليــس بالــرورة أن تكــون الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات الحــق يف التعليــم مقدمــة بحــق الــوزارة صاحبــة االختصــاص ،ففــي قطــاع غــزة
كان هنــاك ادعــاء بانتهــاك الحــق يف التعليــم مــن طــرف رشطــة الجامعــات ،ومــن طــرف وزارة الداخليــة يف رام هللا ،ومــن طــرف مدرســة
خاصة.
يف الضفــة الغربيــة جــاءت الشــكاوى بادعــاء انتهــاك الحــق يف التعليــم مــن طــرف وزارة الرتبيــة والتعليــم بعــدد ( )3شــكاوى ،ومــن
طــرف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بعــدد ( )1شــكوى ،ومــن طــرف وزارة التنميــة االجتامعيــة بعــدد ( )2شــكوى ،ومــن طــرف مجلــس
الــوزراء بعــدد ( )1شــكوى ،و( )1شــكوى مــن طــرف جامعــة عامــة.
تلقــت الهيئــة ( )2رد شــفوي ،مــن أصــل ( )3شــكاوى وردت مــن قطــاع غــزة ،ومل يتــم الــرد عــى شــكوى واحــدة .أمــا يف الضفــة الغربيــة
فلــم تتلــق الهيئــة ردا ً عــى ( )4شــكاوى ،وال تـزال ( )4شــكاوى مفتوحــة .لكــن بشــكل عــام ،تســتند الــردود التــي تتلقاهــا الهيئــة ،خاصــة
مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم إىل طبيعــة األنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا .وعــى الرغــم مــن أن هــذه الــردود عــادة مــا تكــون منطيــة،
فإنهــا تعكــس حــرص وزارة الرتبيــة والتعليــم ،واملؤسســات األخــرى ذات العالقــة عــى متابعــة الشــكاوى التــي تصلهــا مــن الهيئــة ،وأيضـاً
يعكــس مــدى التعــاون بــن هــذه املؤسســات والهيئــة.

 4-2-2السياسات املتخذة لتعزيز الحق يف التعليم
 1-4-2-2اإلجراءات والتدابري امل ّتخذة يف سبيل تحسني نوعية التعليم
هدفــت الخطــة االس ـراتيجية لقطــاع التعليــم ( )2022-2017إىل تحســن نوعيــة التعليــم مــن خــال مواصلــة رفــع الكفايــات املهنيــة
للمعلمــن وللطواقــم املســاندة للمدرســة مــن مديريــن ومرشفــن وتربويــن مبــا يحقــق تعلـاً نوعيـاً ينعكــس إيجابـاً عــى تحصيــل الطلبة
وامتالكهــم املهــارات األساســية واملهــارات الحياتيــة والقيــم اإليجابيــة وتوظيفهــا يف ســياقات حياتيــة.
تضمنــت الخطــة تطويــر سياســات اإلرشاف الرتبــوي ،وإطــاق سياســة التحــول الرقمــي يف املجــاالت اإلداريــة والتعليميــة ،والرتكيــز
عــى تطويــر تعليــم التكنولوجيــا ورقمنــة التعليــم ونظــام املــوارد البرشيــة اإللكــروين ( ،)HRواســتمرار دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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بالتعليــم العــام .والعمــل عــى التقليــل مــن التحديــات التــي تحــول دون دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعليــم ،ويف تحســن نوعيــة
التعليــم وتوفــره للجميــع مــع الرتكيــز عــى الفئــات الضعيفــة واملهمشــة واألقــل حظـاً ،مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والنســاء ،ونــزالء
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وســكان املناطــق النائيــة واملناطــق املصنفــة «ج» ،باإلضافــة إىل املناطــق البدويــة الواقعــة خلــف جــدار الضــم
والتوســع ويف القــدس ،وتطويــر سياســة الحــد مــن العنــف وإعــداد خطــة الحاميــة للمــدارس والطلبــة ،وإعــداد نظــام املناهج الفلســطينية
133
وتطويــر نظــام املــدارس الخاصــة ،واعتــاد هيكليــة جديــدة للــوزارة.
يالحــظ عــى التدخــات السياســاتية التــي تضمنتهــا الخطــة حاجتهــا إىل مــوارد ماليــة كافيــة إلعاملهــا وموازنــات تطويريــة إلمكانيــة
التحقيــق ،إال أنــه مبراجعــة بســيطة للموازنــة الســنوية املخصصــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم للعــام  ،2021نجــد أن هنــاك تراجعـاً لإلنفــاق
الحكومــي عــى هــذا القطــاع بنســبة ( )%2.0عــن العــام الــذي ســبقه ،كــا تراجعــت النفقــات التطويريــة لقطــاع التعليــم بنســبة
( )%16.0تقريبـاً عــن العــام الســابق ،مــا يضــع السياســات واإلجـراءات والتدابــر املتّخــذة يف ســبيل تحســن نوعيــة التعليــم محــل شــك
يف مــا يتعلــق بإمكانيــة التنفيــذ عــى أرض الواقــع .

 2-4-2-2اإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل تعميم التعليم املهني والتقني ودعمه
يف ســبيل تعميــم التعليــم املهنــي والتقنــي ودعمــه مبــا يتناســب وحاجــة الســوق ،ومــن أجــل زيــادة االلتحــاق واالحتفــاظ بالطلبــة،
وتحســن نوعيــة التعليــم املهنــي ،وحوكمــة قطــاع التعليــم املهنــي ،صــدر القـرار بقانــون رقــم ( )4لســنة 2021م بشــأن الهيئــة الوطنيــة
للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي ،الــذي تــم مبوجبــه إنشــاء «الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي» ،تتمتع بالشــخصية
االعتباريــة واألهليــة القانونيــة ،ولهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة.
يعتــر هــذا الق ـرار الهيئــة هــي الجهــة الوحيــدة املســؤولة عــن رســم السياســات ووضــع الخطــط الالزمــة للنهــوض بقطــاع التعليــم
والتدريــب املهنــي والتقنــي الحكومــي والرقابــة عليــه ،ولهــا حــق اإلرشاف عــى قطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي الخــاص
واألهــي ،وتلتــزم املؤسســات العاملــة يف هــذا القطــاع بالترشيعــات والسياســات والتعليــات الصــادرة عنهــا .وهــي الجهــة الوحيــدة
املخولــة منــح الرتاخيــص الالزمــة ملؤسســات ومــزودي خدمــات التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي الحكوميــة والخاصــة واألهليــة،
واإلرشاف عليهــم ،وتنظيــم أعاملهــم ،وتقييــم أدائهــم يف برامــج التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي وضبطــه مبــا يلبــي احتياجــات ســوق
العمــل وفــق األنظمــة والتعليــات املعتمــدة لهــذه الغايــة.
ومــن ضمــن األهــداف التــي تســعى الهيئــة إىل تحقيقهــا ،بحســب مــا جــاء يف نــص القـرار بقانــون ،تكويــن مرجعيــة وطنيــة سياســاتية
وتنظيميــة ورقابيــة لقطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يرتقــي بجــودة مخرجــات هــذا القطــاع ،وبنــاء منظومــة تعليــم وتدريــب
مهنــي وتقنــي متكاملــة متتــاز بالكفــاءة والفاعليــة واملرونــة ،وتكــون قــادرة عــى املســاهمة يف التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة،
واالســتجابة للتوجهــات والسياســات الوطنيــة ،وفــق املعايــر العامليــة ،واملســاهمة يف تنميــة املــوارد البرشيــة الوطنيــة ،مبــا يخــدم توفــر
فــرص عمــل للشــباب والشــابات ،والتقليــل مــن نســب البطالــة ،وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن
األيــدي العاملــة املاهــرة.
ووفــق القانــون ،تــم تشــكيل مجلــس إدارة للهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة خمــس
وزارات ،باإلضافــة إىل ممثلــن عــن القطــاع الخــاص ،إال أنــه تــم تغييــب مشــاركة مؤسســات القطــاع األهــي ذات العالقــة يف مجلــس
إدارة هــذه الهيئــة.

 3-4-2-2اإلجراءات والتدابري املتخذة يف سبيل اإلنفاق عىل التعليم وتوفري بيئة تعليمية مناسبة
بلغــت حصــة وزارة الرتبيــة والتعليــم مــن املوازنــة العامــة للعــام  ،)$ 853,000,000( 2021أي مــا نســبته ( )%17.4مــن إجــايل موازنــة
العــام  2021لجميــع مراكــز املســؤولية ،وبلغــت قيمــة النفقــات التشــغيلية ( ،)$ 62,974,000يف حــن بلغــت قيمــة النفقــات التطويريــة
 .133مقابلة هاتفية ،أ .ثروت زيد ،الوكيل املساعد للشؤون التعليمية ،ورئيس مركز تطوير املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم ،بتاريخ .2022/02/22
التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

124

القسم الثاني :اإلطار المتعلق بالحقوق

( ،)$ 59,570,000وشــكلت قيمــة الرواتــب واألجــور ( )$ 714,840,000أي مــا نســبته ( )%84.4مــن إجــايل املوازنــة املخصصــة لــوزارة
الرتبيــة والتعليــم يف العــام  .2021يالحــظ هنــا مــدى انخفــاض قيمــة النفقــات التطويريــة ،حيــث انخفضــت نســبتها مــن ( )%23.0يف
العــام  2020إىل ( )%7.0فقــط يف العــام .2021
تعمــل وزارة الرتبيــة والتعليــم ضمــن مــا يُخصــص لهــا مــن أمــوال مــن طــرف الحكومــة وليــس بنــاء عــى احتياجاتهــا الفعليــة ،لذلــك
نجــد أن البنيــة التحتيــة للمــدارس الحكوميــة ال تلبــي الحــد األدىن مــن الحفــاظ عــى كرامــة اإلنســان ،خاصــة يف املناطــق البعيــدة عــن
مراكــز املــدن ،حيــث يعــاين الطلبــة ،مثـاً ،مــن صعوبــة املواصــات شــتاء وصيفـاً ،وتفتقــر املــدارس ،بشــكل عــام ،إىل وســائل التدفئــة ،أو
التكييــف حفاظـاً عــى صحــة الطالــب ،كذلــك قلــة عــدد املــدارس التــي تســتجيب بنيتهــا التحتيــة الحتياجــات الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة،
كــا تعتمــد املــدارس يف بعــض نفقاتهــا التشــغيلية عــى مــا تفرضــه مــن رســوم (تربعــات) عــى الطلبــة يف بدايــة العــام الــدرايس ،وعــى
عوائــد تلزيــم الكافيرتيــا (املقاصــف) ،وعــى بعــض التربعــات التــي يقدمهــا أوليــاء أمــور الطلبــة وغريهــم.

التوصيات
باإلضافــة إىل التوصيــات التــي عرضتهــا الهيئــة يف تقاريرهــا الســابقة ،ومــن خــال مــا تــم اســتعراضه مــن واقــع الحــق يف التعليــم ،فــإن
الهيئــة تــويص بــاآليت:
•رضورة اســتمرار العمــل مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة ،الخاصــة بالحــق يف التعليــم بشــقية العــام والعــايل ،مــع مــا وقّعــت عليــه
والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن وثائــق دوليــة ،خاصــة يف مــا يتعلــق مبجانيــة التعليــم املــدريس الحكومــي.
•رضورة أن تقــوم الحكومــة بزيــادة موازنــة وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وأن تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم بزيــادة النفقــات التطويريــة ،ما
ميكّنهــا مــن تحســن جــودة العمليــة التعليميــة ونوعيتهــا ومخرجاتهــا ،لتنفيــذ مــا التزمــت بــه مــن برامــج يف خطتها االسـراتيجية.
•رضورة اســتمرار وزارة الرتبيــة والتعليــم بتوفــر املــوارد املاليــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة الفلســطينية لدمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة
يف العمليــة التعليميــة وزيــادة أعدادهــم ،مــن خــال تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم ،أســوة بباقــي الطلبــة.
•رضورة أن تقــوم وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،مبتابعــة تطبيــق السياســات واإلج ـراءات املتخــذة للحــد مــن العنــف
داخــل الجامعــات ،وذلــك بالتعــاون والرشاكــة التامــة مــع املؤسســات الحكوميــة واألهليــة ذات العالقــة واالختصــاص.
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نتيجــة اســتمرار انتشــار وبــاء كورونــا ،واســتمرار حالــة الطــوارئ ،اســتمر التأثــر عــى مســتوى النمــو االقتصــادي ،ومــا نجــم عنــه مــن
اســتمرار اتســاع معــدالت البطالــة ،الــذي انعكــس عــى تراجــع مــؤرشات الحــق يف العمــل ،واألرضار التــي تعــرض لهــا قطــاع األعــال
والبنيــة االقتصاديــة التــي يقــوم عليهــا ،باإلضافــة إىل اســتمرار ضعــف التدخــات الرســمية ملوازنــة تلــك املــؤرشات وتعديلهــا ،مقارنــة
باألعــوام التــي ســبقت الجائحــة.

 1-3-2املتغري يف اإلطار القانوين
صــدر بتاريــخ  ،2021/10/16قـرار بقانــون رقــم ( )33لســنة  2021بشــأن صنــدوق التشــغيل الفلســطيني ،الــذي يهــدف إىل توفــر فــرص
العمــل الالئــق للعــال ،وفقـاً الحتياجــات التجمعــات الســكانية ،مــن خــال متويــل أو دعــم مشــاريع يف املجــاالت اإلنتاجيــة والخدماتيــة،
ومحاربــة الفقــر والبطالــة مــن خــال خلــق فــرص العمــل للعاطلــن عــن العمــل ،ودعــم املشــاريع الصغــرة والرياديــة ،وتوفــر املــوارد
املاليــة والفنيــة الوطنيــة والدوليــة للمســاهمة يف تنميــة املــوارد البرشيــة ،وتأمــن املســاعدة املتخصصــة مــن أجــل متكــن املشــاريع
الصغــرة والرياديــة لألف ـراد واألرس والجامعــات الفقــرة ومتدنيــة الدخــل والعاطلــة عــن العمــل واإلنتــاج ،خاصــة الفئــات املهمشــة
والقطاعــات الحساســة مــن النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتطويــر خطــط خاصــة بالصنــدوق لالســتجابة والتدخــات الطارئــة لألزمــات
الناتجــة عــن الظــروف السياســية واالقتصاديــة والصحيــة.
أقــر الق ـرار بقانــون ( )10مهــام أساســية للصنــدوق مــن أجــل تحقيــق أهدافــه ،وتتبلــور تلــك املهــام يف تنفيــذ السياســات الوطنيــة
التــي تعنــى بتعزيــز التشــغيل وزيادتــه ،واملســاهمة يف الح ـ ّد مــن البطالــة وتخفيــض نســبها مــن خــال خلــق فــرص العمــل ،ودعــم
املشــاريع الصغــرة والرياديــة ،وتوفــر التمويــل الــازم بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة لألفـراد أو األرس والجامعــات مــن الفئــات املنتفعــة
بــروط ميــرة ،والربــط بــن قطــاع التدريــب املهنــي والتقنــي مــع سياســات التشــغيل املعتمــدة مــن وزارة العمــل ،وتأهيــل وإعــادة
التأهيــل الحـراف مهــن جديــدة ،وصقــل املهــارات وتحســن األداء يف املهــن التــي ينتســب املنتفــع إليهــا ،وتقديــم الدعــم الفنــي لألفـراد
والجمعيــات واملؤسســات لتطويــر قدراتهــا لتحديــد وتحضــر املشــاريع الصغــرة الهادفــة لخلــق فــرص عمــل ،وإعــداد قاعــدة بيانــات
للمشــاريع الصغــرة والرياديــة مســتندة إىل املــؤرشات والق ـرارات واألبحــاث والدراســات التــي تعكــس واقــع الســوق املحليــة ،وخلــق
الربامــج الخاصــة بدعــم املشــاريع التــي متكــن املنتفــع مــن تحقيــق األهــداف املتعلقــة بالتشــغيل وإيجــاد فــرص العمــل ،باإلضافــة
لتنســيق الجهــود وخلــق رشاكات مــع املؤسســات والــوزارات العاملــة يف مياديــن العمــل االجتامعــي اإلنتاجــي والتشــغييل ،وتعزيــز مكانــة
املــرأة ومتكينهــا يف مجــاالت العمــل املختلفــة ،ومنــح أولويــة لدعــم املناطــق املهمشــة ،مثــل املناطــق الريفيــة أو املهــددة باملصــادرة أو
املحــارصة باالســتيطان.
تــرى الهيئــة أن إقـرار القـرار بقانــون بشــأن صنــدوق التشــغيل الفلســطيني يدعــم السياســات واإلجـراءات الوطنيــة ويعززهــا ،للحــد مــن
نســب البطالــة وخفضهــا ،وزيــادة خلــق فــرص عمــل للعاطلــن عــن العمــل ،وتــرى رضورة إقـرار اللوائــح والنظــم التــي يتطلبهــا القانــون
للبــدء بتنفيــذ املهــات املنوطــة بــه ،وأن الرتجمــة العمليــة لتطبيقــه ،هــي تضمــن املوازنــة العامــة مخصصــات ماليــة خاصــة بالصنــدوق،
يســتطيع مــن خاللهــا القيــام باملهــام التــي يضطلــع بهــا ،لتحقيــق أهدافــه.

 2-3-2الحق يف التنظيم النقايب لحامية الحق يف العمل
أفــرد قانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،2000العديــد مــن املــواد الخاصــة بالحــق يف التنظيــم النقــايب ،فقــد نــص عــى حــق
العــال وأصحــاب العمــل يف تأســيس النقابــات عــى أســاس مهنــي بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــم ،والدفــاع عــن حقوقهــم .كــا عـ ّرف
القانــون املفاوضــات الجامعيــة بالحــوار الــذي يجــري بــن نقابــات العــال أو ممثلــن عــن العــال وبــن أصحــاب العمــل أو مــن ميثلهــم،
بهــدف حســم النزاعــات العامليــة الجامعيــة وتحســن رشوط العمــل أو رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة ،عــى أن تجــري هــذه املفاوضــات بحريــة
ودون ضغــط ،وأن يختــار العــال مــن ميثلهــم ،عــى مســتوى املنشــأة ،وعــى املســتوى الوطنــي.
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تشــر بينــات واقــع ســوق العمــل ،الصــادرة عــن الجهــات املختصــة ،إىل وجــود العديــد مــن الفجــوات واإلخفاقــات عــى صعيــد أنظمــة
وإدارة التشــغيل يف ســوق العمــل ،باإلضافــة إىل وجــود فجــوات متييزيــة بــن الفئــات العاملــة ،يف ظــل تزايــد ارتفــاع نســبة البطالــة ،وتــدين
األجــور ،وعــدم االلت ـزام بــروط وظــروف العمــل والحــد األدىن لألجــور .التــي تــرز تــدين مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة ،حيــث
بلغــت ( )%17مقابــل مــا نســبته ( )%69مــن الذكــور ،بينــا بلغــت معــدالت البطالــة يف فلســطني ( ،)%26بواقــع ( )%43عنــد اإلنــاث،
و( )%22عنــد الذكــور ،وبلــغ عــدد العاملــن يف فلســطني نحــو ( )889ألــف عامــل ،و( )145ألــف عامــل يعملــون داخــل الخــط األخــر
134
ويف املســتعمرات ،كــا أن ( )%52مــن العاملــن بأجــر يف القطــاع الخــاص يعملــون دون عقــد عمــل.
تشــر البينــات الســابقة إىل وجــود معضــات جديــة وحقيقيــة يف ســوق العمــل واملــردود البــري املهــم لهــا ،حيــث تنخفــض نســبة
مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة لألفـراد ،يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة عــى حـ ٍّد ســواء .كــا تشــر إىل ارتفــاع معــدالت البطالــة
بشــكل عــام ،خاصــة يف قطــاع غــزة ،األمــر الــذي يدلــل عــى الحاجــة املاســة لتفعيــل حــق املواطنــن يف التنظيــم النقــايب ،وحريــة إنشــاء
أجســام نقابيــة عامليــة ،بهــدف الدفــاع عــن مصالــح العــال وحقوقهــم املكفولــة ،ودور وزارة العمــل بوصفهــا صاحبــة االختصــاص،
بتعزيــز تلــك الحقــوق وحاميتهــا ،ومتكــن املواطنــن مــن حقهــم يف تشــكيل التنظيــم النقــايب ومامرســته.
تلقــت الهيئــة خــال العــام  )3( ،2021شــكاوى تتعلــق بانتهــاكات الحــق يف حريــة مامرســة العمــل النقــايب )2( ،شــكوى منهــا يف الضفــة
الغربيــة ،تتعلــق مبامرســة التهديــد واالبت ـزاز نتيجــة العمــل النقــايب ،والتضييــق عــى حريــة العمــل النقــايب ،وشــكوى يف قطــاع غــزة،
تتعلــق مبنــع أعضــاء مــن نقابــة الصياديــن مــن مامرســة أعاملهــم نتيجــة عملهــم النقــايب ،فيــا تلقــت الهيئــة ( )17شــكوى يف العــام
 )15( ،2020شــكوى منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و()2شــكوى يف قطــاع غــزة.
يشــكل التدخــل يف حريــة مامرســة املواطنــن حقهــم يف التنظيــم النقــايب والتضييــق عليهــا ،واتخــاذ إجـراءات تتعلــق باملنــع أو التهديــد او
االبتـزاز ،انتهــاكاً للــادة ( )2/26مــن القانــون األســايس ،التــي تكفــل حــق املواطنــن يف تشــكيل النقابــات ومامرســة العمــل النقــايب بحريــة
دون أي قيــود غــر قانونيــة ،ومخالفــة للــادة ( )5مــن قانــون العمــل رقــم ( )7لســنة  ،2000التــي كفلــت الحــق يف تكويــن منظــات
نقابيــة عــى أســاس مهنــي بهــدف رعايــة مصالــح املنتســبني إليهــا والدفــاع عــن حقوقهــم.

 3-3-2عدم توفري بيئة صحية للعمل تتناسب مع معايري السالمة والصحة املهنية ورشوطها
رصــدت الهيئــة خــال العــام  )15( ،2021حالــة وفــاة ملواطنــن ناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــر الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل،
( )14حالــة منهــا يف الضفــة ،وحالــة وفــاة واحــدة يف قطــاع غــزة .بينــا رصــدت الهيئــة يف العــام  )18( ،2020حالــة وفــاة ناتجــة عــن
عــدم اتبــاع معايــر الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئــة العمــل )10( ،حــاالت يف الضفــة و( )8حــاالت يف قطــاع غــزة ،واســتمرت خــال عــام
 ،2021األمنــاط نفســها مــن األعــوام الســابقة املســببة لحــاالت الوفــاة الناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــر الســامة والصحــة املهنيــة ،وأبرزهــا
حــاالت الوفــاة يف قطــاع اإلنشــاءات كســبب رئيــس لحــاالت الوفــاة ،الــذي يأخــذ أشــكاالً متعــددة ،كالســقوط مــن علــو أثنــاء البنــاء ،أو
ســقوط مــواد ومعــدات البنــاء عــى العاملــن يف مواقــع اإلنشــاء ،وهــو مــا يرجــع إىل عــدم وجــود رقابــة رســمية ،باعتبــاره ضمــن قطاعــات
العمــل غــر املنظمــة ،التــي ال تعمــل الجهــات الرســمية عــى رقابتهــا ومتابعتهــا ،ومــن ثــم إدماجهــا ضمــن قطاعــات العمــل املنظمــة،
وذلــك الفتقادهــا بعــض الرتتيبــات النظاميــة القانونيــة أو عــى مســتوى املامرســة.
وفق ـاً لــوزارة العمــل يف غــزة ،فقــد بلغــت إصابــات العمــل للعــام  )121( 2021إصابــة ،وذلــك يف قطاعــات عمــل مختلفــة ،وقامــت
مبتابعــة العــال املصابــن وفتــح ملفــات إصابــة لهــم ضمــن اإلجـراءات القانونيــة واإلداريــة املعتمــدة ،واحتســاب مســتحقات اإلصابــات
التــي بلغــت ( )56.587.590.5شــيكل لصالــح ( )83عام ـاً.
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 4-3-2التدابري واإلجراءات املتخذة لحامية الحق يف العمل
 1-4-3-2مراجعة قرار الحدّ األدىن الوطني لألجور
تعتــر مراجعــة قــرار الحــد األدىن لألجــور أبــرز التدخــات الرســمية التــي طالــت الحــق يف العمــل خــال عــام  ،2021التــي راعــت
املتغـرات يف البنــى االقتصاديــة واالجتامعيــة يف ســوق العمــل الفلســطينية التــي مل يطلهــا أي تغيــر منــذ العــام  ،2012فقــد صــدر بتاريــخ
 ،2021/8/23ق ـرار عــن مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم ( )121باعتــاد رفــع الح ـ ّد األدىن لألجــور الوطنــي يف جميــع مناطــق دولــة
فلســطني عــى النحــو اآليت:
•يكون الحد األدىن لألجر الشهري يف جميع مناطق دولة فلسطني ويف جميع القطاعات ( 1,880شيكالً) شهرياً.
• وعامل املياومة ،خاصة العاملني بشكل يومي غري منتظم ،إضافة إىل العامل املوسميني ( 85شيكالً).
•والحد األدىن ألجر ساعة العمل الواحدة للعامل املشمولني يف الفقرة « 10,5( »2شيكل).
ووفقـاً لــوزارة العمــل ،فــإن تطبيــق القـرار ســيتم ،مــن بدايــة العــام  ،2022وســتقوم الــوزارة ،خــال األشــهر الثالثــة األوىل ،بتنفيــذ حملــة
توعيــة وإرشــاد يف املنشــآت الخاضعــة للق ـرار كافــة ،ويف مــا بعــد ســتتخذ إج ـراءات إلل ـزام أصحــاب العمــل بدفــع الحــد األدىن مــن
األجــور ،وســيتم توجيــه املخالفــن إىل املحاكــم الفلســطينية .وسيســتفيد مــن هــذا القـرار بحســب معلومــات وزارة العمــل )180( ،ألــف
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عامــل/ة يف القطــاع الخــاص ،و 25ألــف موظــف وموظفــة يف القطــاع العــام.
مــن الجديــر بالذكــر أن الحــد األدىن لألجــور الوطنــي املقــدر بـــ ( )1450شــيكالً ،كان قــد اعتمــد يف العــام  ،2012ومتــت مراجعتــه مــرة
واحدة يف العام ( 2013دون أي تغيري) ،فيـــا اســـتمر عـــدم إجــراء املراجعة الدوريـــة للحـــد األدىن لألجور ،التـــي تضمنهـــا قــرار مجلـس
الـــوزراء الســابق ،عــى الرغــم مــن االرتفاعــات املتتاليــة ملعــدالت األســعار ومــؤرشات غــاء املعيشــة منـــذ العـــام  ،2012حتـــى العــام
الحــايل.
ووفقـاً لنتائـج مسـح القـوى العاملـة للعـام  136،2021فـإن ( )%29من املسـتخدمني بأجـر يف القطاع الخـاص يتقاضون أجرا ً شـهرياً أقل من
الحـد األدىن لألجـور ( 1,450شـيكالً) يف فلسـطني ،حيـث بلغـت النسـبة بين العـام  2020والعام  2021نحـو ( )%7يف الضفـة الغربية ونحو
( )%81يف قطـاع غـزة مـن إجمايل املسـتخدمني بأجـر يف القطـاع الخـاص ،وال تـزال الفجوة كبيرة يف معدل الحـد األدىن لألجر الشـهري بني
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ،حيـث بلـغ املعدل ( )655شـيكالً يف قطاع غـزة ،مقابل ( )1,098شـيكالً يف الضفـة الغربية.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فن ّفــذت وزارة العمــل دراســات متعلقــة بالحــد األدىن لألجــور ،وأوصــت بتشــكيل لجنــة األجــور التــي نــص عليهــا
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قانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،2000وتفعيــل عمــل اللجنــة.
تنظــر الهيئــة بإيجابيــة ،لقـرار رفــع الحــد األدىن لألجــور الــذي يشــكل تطــورا ً ،لتعزيــز حاميــة العــال مبــا يضمــن تأمــن متطلبــات عيــش
كريــم لهــم ،لتحقيــق احتياجاتهــم األساســية ،بالتناســب مــع ارتفــاع معــدالت زيــادة األســعار ومــؤرشات غــاء املعيشــة ،ويحتــاج ملزيــد
مــن املتابعــة واتخــاذ اإلج ـراءات الرضوريــة املتعلقــة بالــدور املنــوط بــوزارة العمــل ،وتفعيــل إج ـراءات التفتيــش الــدوري ،للمنشــآت
الخاضعــة لــه.
ترى الهيئة أن القرار الســابق ،مل يســتحدث إجــراءات وآليـــات تتناســـب مـــع تفعيـــل أدوات الرقابـــة الفعالـــة ،ومل يتضمن تدابري عملية
ملعالجــة الفجــوة يف معــدالت األجــور بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واختــاف البيئــة واألداء االقتصــادي يف املنطقتــن ،مــا يتطلــب
وضــع تدابــر وتدخــات خاصــة تراعــي تلــك االختالفــات ،وتعمــل عــى الدفــع بتطبيقــه ،وتجــاوز الصعوبــات والعقبــات التــي حــدت
مــن تطبيقــه يف قطــاع غــزة.
 .135ترصيح للناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي ،بتاريخ .2021/12/4
 .136الجهاز املركزي لإلحصاء ،نتائج مسح القوى العاملة للعام  ،2021مرجع سابق.
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 2-4-3-2التدابري الخاصة للحدّ من البطالة
أطلقــت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة االسـراتيجية الحكوميــة لتعزيــز التوجــه نحــو العمــل عــن بعــد ،التــي انبثــق عنهــا إنشــاء املجلــس
الوطنــي للعمــل عــن بعــد ،ويضــم جهــات حكوميــة عـ ّدة برئاســة وزارة العمــل ،وقامــت بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع التشــغيل املؤقــت،
اســتهدفت تشــغيل ( )3800خريــج ومهنــي وعامــل بتمويــل حكومــي وغــر حكومــي ،وتــم إعفــاء ( )9000عامــل مــن متــرري كورونــا
والحــرب األخــرة مــن رســوم التأمــن الصحــي مــدة ( )6شــهور ،وتعويــض ( )2038عام ـاً مــن متــرري الحــرب ،كــا قامــت بتنفيــذ
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برنامــج تدريبــي للخريجــن يف التوجيــه واإلرشــادات وتطويــر املهــارات لـــ ( )100خريــج.
مل تتضمــن التدخــات الســابقة ،إىل جانــب عــدم كفايتهــا ،االســتجابة لتغطيــة جميــع القطاعــات العامليــة ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود
معايــر واضحــة ،ومعلنــة ،تضبــط عمليــة تعويــض العــال املترضريــن مــن الحــرب ،وجائحــة كورونــا.
على الرغـم مـن أهميـة التدخلات التـي تبنتها وزارة العمـل يف قطاع غزة للحـد من البطالة وتوفري فـرص عمل جديدة تتناسـب مع ارتفاع
معـدالت البطالـة ،فإنهـا جـاءت كاسـتجابة لسـد فجـوة أو فراغ وظيفـي يف القطاع العـام ،ومل تكن موجهة لخلق سياسـات جديـدة وبرامج
طـوارئ مرتبطـة مبعالجـة آثـار الحـرب على قطـاع غزة ،واسـتمرار تأثير جائحة كورونـا عىل سـوق العمل فيه ،ومـا زالت الربامـج واآلليات
التـي تعتمدهـا الـوزارة عاجـزة عـن الح ّد مـن زيادة معـدالت البطالة ،وزيادة نسـب العاملني يف سـوق العمل.

 3-4-3-2التدابري الخاصة برشوط السالمة والصحة املهنية
نفــذت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة ( )11577زيــارة تفتيشــية ملواقــع عمــل مختلفــة ،مــع اتخــاذ ( )1746إج ـراء قانوني ـاً ،وتــم ضمــن
هــذه الزيــارات تنفيــذ ( )533زيــارة خاصــة بإبــداء الــرأي الفنــي للرتاخيــص ،وتقديــم ( )96إصحاحـاً مهنيـاً ،وتجهــز( )6لوائــح وأنظمــة
وأدلــة عمــل خاصــة باإلجـراءات اآلمنــة ،كــا تــم توزيــع ( )1016مــن نــرة توعيــة وإرشــاد يف مجــاالت الســامة والصحــة املهنيــة ،وعقــد
( )201محــارضة توعويــة ،ودورتــن تدريبيتــن يف مجــاالت ظــروف العمــل ورشوطــه ،وتأهيــل مفتــي العمــل يف الــوزارة مــن خــال
برامــج تدريبيــة مقدمــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)ILOكــا قامــت بتنفيــذ مــروع خــاص بتعزيــز إجـراءات الســامة ضــد كورونــا
مدتــه ( )6شــهور ،مــن خــال اســتهداف ( )45مدربـاً ومســاعدا ً ومهندسـاً مرشفـاً.
عــى الرغــم مــن أهميــة اإلجـراءات والتدابــر التــي أقرتهــا الــوزارة الخاصــة مبعايــر الســامة والصحــة العامــة يف منشــآت العمــل يف ظــل
انتشــار وبــاء كورونــا ،فــإن ضبــط تلــك اإلجـراءات والتدابــر وتفعيلهــا يحتــاج زيــادة اإلمكانيــات اللوجســتية والبرشيــة ،لضــان االلتـزام
بهــا ،وأن إمكانياتهــا املتاحــة مازالــت غــر كافيــة ،وال تغطــي أو تتناســب مــع زيــادة األعبــاء امللقــاة عــى عاتقهــا ،بالنظــر إىل أعــداد
املنشــآت االقتصاديــة ،وضآلــة عــدد مفتــي العمــل.

 5-3-2املساءلة واملحاسبة عن انتهاكات الحق يف العمل
حــدد قانــون العمــل الفلســطيني رشوط وظــروف العمــل الواجــب يوفرهــا ويحرتمهــا أربــاب العمــل ،وخ ـ ّول وزارة العمــل صالحيــة
الرقابــة والتفتيــش عــى مــدى تحققهــا ،وبنــا ًء عــى ذلــك ،تلقــت وزارة العمــل يف غــزة )1506( ،شــكاوى ،تتعلــق بالنزاعــات العامليــة،
وقامــت بحــل ( )591مبخالصــة عامليــة واســتالم العامــل مســتحقاته ،كــا قامــت باحتســاب ( )132اســتامرة تتعلــق بالحقــوق العامليــة،
وحفــظ ( )214شــكوى ،ومــا زالــت تتابــع ( )569شــكوى ضمــن البحــث واملتابعــة.
يتضــح مــن إجـراءات املســاءلة واملحاســبة التــي قامــت بهــا الــوزارة حجــم األزمــة واآلثــار التــي تعــرض لهــا قطــاع العمــل يف ظــل جائحــة
كورونــا ،والــدور الــذي لعبتــه الــوزارة يف تحقيــق نــوع مــن التــوازن اإلغــايث لحاميــة الحــق يف العمــل ،عــى قاعــدة االجتهــاد واعتــاد
الحلــول الوســطية والوديــة .عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الــدور فإنــه غــر ٍ
كاف ،ومؤقــت ،مــا مل يحــط بتدخــات قــادرة عــى االســتجابة
والتصــدي لآلثــار التــي خلقتهــا الجائحــة وراكمتهــا.
 .138رد وزارة العمل يف قطاع غزة ،مرجع سابق.
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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التوصيات
•رضورة مراجعــة مجلــس الــوزراء الخطــط والربامــج الحكوميــة ،واســتحداث تدابــر وبرامــج لخفــض معــدالت البطالــة ،وإعــداد برامج
تســتهدف فئــة الشــباب ،بالرشاكــة مــع قطــاع األعــال الخــاص ،تســتجيب ملــؤرشات ارتفــاع معــدالت البطالــة بــن الشــباب واإلنــاث،
وللخطــة االسـراتيجية الخاصــة بــوزارة العمــل ،وإدماجهــا باملوازنــة العامة.
•رضورة حاميــة وزارة العمــل الحــق يف التنظيــم النقــايب ،ومتكــن العــال وغريهــم يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة مــن تشــكيل
النقابــات املهنيــة والعامليــة املختلفــة ،وحاميــة حريــة مامرســة النقابــات نشــاطاتها والدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا ،وفتــح حــوار
بالتنســيق مــع رشكاء اإلنتــاج إلنجــاز مــروع الق ـرار بقانــون الخــاص بتنظيــم العمــل النقــايب ،مبــا يتوافــق مــع املعايــر واملبــادئ
التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة بالحــق يف حريــة التنظيــم النقــايب.
•رضورة تح ُّمــل وزارة العمــل مســؤولياتها ومتكــن جميــع القطاعــات العامليــة يف دولــة فلســطني ،دون النظــر لحالــة االنقســام بــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،عــى اعتبــار أن قطــاع العاملــة يطــال الرشائــح العاملــة يف الوظيفــة غــر العموميــة ،ورضورة تجــاوب
وزارة العمــل يف قطــاع غــزة مــع أي سياســات أو خطــط تتبناهــا وزارة العمــل يف الضفــة الغربيــة.
•رضورة إعــال وزارة العمــل تعديــل الحـ ّد األدىن لألجــور وتطبيقــه ،واســتحداث آليــات تضمــن مراقبــة ومتابعــة تنفيــذه ،وااللتـزام
مبراجعــة تعديــل الحـ ّد األدىن لألجــور دوريـاً.
•رضورة تطوير وزارة العمل دورها الرقايب وزيادته عىل مدى التزام منشآت العمل معايري ورشوط السالمة والصحة املهنية.
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القسم الثالث:

تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان في ما يتعلق بالشكاوى
اســتمرت الهيئــة خــال الفــرة التــي يغطيهــا التقريــر يف تلقــي الشــكاوى بحــق األجهــزة األمنيــة واملؤسســات املدنيــة ومتابعتهــا ميدانيـاً
ومــن خــال املخاطبــات املكتوبــة ،وقــد تلقــت الهيئــة ردودا ً عــى غالبيــة تلــك الشــكاوى ،مــع فــارق يف الــردود مــن حيــث الوصــول
أو عــدم الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة لصالــح املواطــن .مــا زالــت الــردود الــواردة مــن األجهــزة األمنيــة تتســم بالنمطيــة وعــدم اإلق ـرار
بوقــوع االنتهــاكات ،وإنــكار االدعــاءات التــي يتقــدم بهــا املواطــن ،إضافــة إىل غيــاب املســاءلة واملحاســبة.
تعتــر املكاتبــات أو املخاطبــات آليــة ملتابعــة الشــكاوى الفرديــة ،وتعكــس مــا ورد يف إفــادة املواطــن مــن مطالبــات وفق ـاً للقانــون
األســايس والقوانــن املحليــة واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان .يف هــذا اإلطــار ،توجــه الهيئــة مخاطبــات أصليــة ،وتنتظــر مــدة ()15
يوم ـاً للــرد عليهــا ،وبعــد انقضــاء املــدة املذكــورة تخاطــب الهيئــة مجــددا ً بالرســائل التذكرييــة ،وقــد و ّجهــت الهيئــة ( )1715مخاطبــة
مكتوبــة خــال العــام  ،2021يف حــن أرســلت نحــو ( )752مخاطبــة أصليــة وتذكرييــة يف العــام  ،2020يف حــن تلقــت الهيئــة ( )719ردا ً
يف العــام  2021عــى تلــك املخاطبــات ،وبلــغ عــدد الــردود ( )438ردا ً خــال العــام  ،2020تراوحــت بــن الــردود اإليجابيــة والســلبية.

 .1تعاون الجهات الرسمية مع الهيئة في ما يتعلق بالشكاوى في الضفة الغربية
 1-1تعاون الجهات املدنية
 1-1-1وزارة الصحة

تلقــت الهيئــة ( )96شــكوى عــى وزارة الصحــة ،تــم إغــاق ( )58منهــا كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )36( :شــكوى
أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )8شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )12شــكوى أغلقــت بعــدم تعــاون ،و()2
شــكوى مل تتــم متابعتهــا مــن الهيئــة.

تركــزت الشــكاوى عــى مطالبــات تتعلــق بالتحويــات الطبيــة ،وتوفــر العــاج الــازم ،وتوفــر األدويــة ،وتوفــر الخدمــات الطبيــة الالزمــة،
والتحقيــق يف ســوء املعاملــة الطبيــة ،وتطعيــم نــزالء مراكــز التوقيــف واالحتجــاز الدامئــة واملؤقتــة ،والعمــل عــى رصــد االنتهــاكات التــي
تحصــل بحــق مــرىض كورونــا وتوثيقهــا ومحاســبة املقرصيــن يف تقديــم الخدمــات.
تعاطــت الــوزارة إيجابي ـاً مــع عــدد مــن مطالبــات الشــكاوى ،كتزويــد الهيئــة بالوثائــق املطلوبــة ،خاصــة تقاريــر التحقيــق والتقاريــر
الطبيــة ،واملوافقــة عــى عــدد مــن التحويــات الطبيــة التــي طالبــت بهــا الهيئــة ،وتــم توفــر األدويــة التــي طالــب بهــا املشــتكون ،كــا
أوعــزت الــوزارة لكادرهــا املختــص بزيــادة االهتــام بالتوثيــق الطبــي مــن الــكادر الطبــي ،واعتــاد توثيــق طبــي دقيــق يتضمــن تســجيل
التطــورات بشــكل تفصيــي ،وأن يكــون هنــاك ملــف طبــي إلكــروين تفصيــي.
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القسم الثالث :تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في ما يتعلق بالشكاوى

 2-1-1وزارة الداخلية

تلقــت الهيئــة ( )126شــكوى عــى وزارة الداخليــة ،تــم إغــاق ( )59منهــا .كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )24( :شــكوى
أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )14شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )16شــكوى أغلقــت بعــدم تعــاون ،و()5
شــكاوى مل تتــم متابعتهــا مــن الهيئــة.

تركــزت مطالبــات الشــكاوى حــول التحقيــق يف جرائــم إســاءة املعاملــة والــرب أثنــاء االحتجــاز ،وإعــادة رصف املخصصــات املاليــة،
وإخــاء ســبيل عــدد مــن املواطنــن ،واملطالبــة بالتحقيــق يف إجـراءات التفتيــش ،واإليعــاز بإعــادة الهواتــف النقالــة املصــادرة ،واإليعــاز
بوقــف اســتخدام تلــك األجهــزة ومحتوياتهــا ،والتحقيــق يف مصــادرة الهواتــف النقالــة واالعتــداء عــى التجمعــات الســلمية ،ومعالجــة
موضــوع وقــف رواتــب عــدد مــن األرسى يف ســجون االحتــال بســبب توصيــات أمنيــة.
بصــورة عامــة ،تتجــاوب وزارة الداخليــة مــع معظــم مطالبــات الهيئــة ،إال أن اســتمرار اللجنــة األمنيــة املشــركة  -عــى الرغــم مــن تغيــر
اســمها -يف عملهــا يشــكل عائقـاً أمــام االســتجابة إىل مطالبــات الهيئــة كافــة بوقــف التعذيــب ،حيــث ال تـزال تقــوم  -حســب ادعــاءات
املواطنــن -بالعديــد مــن حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة ،وال تـزال الهيئــة تتلقــى شــكاوى بهــذا الصــدد.
أمــا بالنســبة لجــوازات الســفر ،فقــد نجحــت الهيئــة يف اســتصدار العديــد مــن جــوازات الســفر بعــد مخاطبــة وزيــر الداخليــة ،إضافــة إىل
نجاحهــا يف حصــول عــدد مــن املواطنــن عــى حســن ســرة وســلوك بعــد رفــض األجهــزة األمنيــة ،باإلضافــة إىل التحقيــق يف بعــض قضايــا
املواطنــن املتعلقــة بالتعذيــب وســوء املعاملــة ،واإلفـراج وإخــاء ســبيل البعــض.

 3-1-1وزارة التنمية االجتامعية

تلقــت الهيئــة ( )54شــكوى عــى وزارة التنميــة االجتامعيــة ،تــم إغــاق ( )44منهــا .كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت)35( :
شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )8شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،وشــكوى واحــدة أغلقــت لعــدم التعــاون.

تركــزت الشــكاوى عــى املطالبــة بتحســن ظــروف املعيشــة داخــل مركــز «محــور» ،وتقديــم املســاعدة املاليــة والعينيــة والصحيــة لبعــض
الفئــات املســتفيدة مــن خدمــات الــوزارة .تتعــاون الــوزارة مــع الهيئــة بصــورة إيجابيــة يف الشــكاوى كافــة ،خاصــة يف الشــكاوى التــي تتــم
متابعتهــا ميدانيـاً ،كــا تسـ ّهل الــوزارة زيــارة طاقــم الهيئــة بيــوت اإليــواء ،وإرشاك الهيئــة يف مؤمتـرات الحالــة التــي تعقــد يف مختلــف
املناطــق ،إضافــة اىل رصف تأمــن صحــي للمواطنــن ،وإعــادة دمــج بعــض الفتيــات بعــد عقــد مؤمتـرات الحالــة.

 4-1-1وزارة الرتبية والتعليم

تلقــت الهيئــة ( )49شــكوى عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم ،تــم إغــاق ( )40منهــا .كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت)16( :
شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة )13( ،شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة .وشــكوى واحــدة مل تتــم متابعتهــا.

تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى مطالبــة الــوزارة مبنــح املوظفــن حقوقهــم الوظيفيــة ،كرفــع نســبة بــدل طبيعــة العمــل ،إضافــة إىل
رصف بــدل عــاوة ،ورصف مســتحقات ماليــة ،واإلرساع يف إج ـراءات التعيــن ،وإلغــاء ق ـرار اإلحالــة عــى التقاعــد املبكــر ،والتحقيــق
يف إج ـراءات اإلقصــاء مــن التعيــن ،وإلغــاء رشط الســامة األمنيــة للحصــول عــى وثائــق رســمية ،واملطالبــة بتوفــر الكتــب الدراســية
املخصصــة الســتخدام األشــخاص ذوي اإلعاقــة البرصيــة.
تتعاون وزارة الرتبية والتعليم بشكل إيجايب مع شكاوى الهيئة ،وترد عىل مخاطباتها كافة من خالل وحدة الشكاوى يف الوزارة.

 5-1-1النيابة العامة
تلقــت الهيئــة ( )40شــكوى عــى النيابــة العامــة ،تــم إغــاق ( )32منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )23( :شــكوى
أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )6شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )3شــكاوى أغلقــت لعــدم التعــاون مــع الهيئــة.
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تركـزت الشـكاوى حـول املطالبـة باإلفـراج عـن املحتجزين لعـدم جدية الدعـوى ،وإخالء السـبيل تنفيذا ً لقـرار املحكمة ،واملطالبـة باإلفراج
عـن املواطنين كـون توقيفهـم على خلفيـة قضايـا الـرأي والتعبير ،وإعـادة املضبوطـات املصـادرة ،وتزويـد املحكمـة بالوثائـق املطلوبـة
لضمان السير يف جلسـات املحاكمـة وفـق األصـول ،والتحقيـق يف بعـض الجرائـم ،كالتحقيـق يف الجرميـة االنتخابيـة املتعلقـة بنقـل مراكـز
اقتراع املواطنين مـن السـجل االنتخـايب دون علمهم ،واملطالبـة بالتحقيق يف التهديـدات التي تعرض لهـا أحد املواطنين ،والتحقيق يف وفاة
مواطنين يف مراكـز االحتجـاز واإليـواء ،واملطالبـة بالتحقيـق يف ظـروف التعذيـب واالعتـداء الجسـدي التي تعرض لهـا املواطنـون ،ومطالبة
بإنهـاء حـاالت التوقيـف التعسـفي على خلفية االنتامء السـيايس ،وتزويد الهيئـة بإجـراءات وزارة الصحة يف وفاة أحد املواطنين ،والتحقيق
يف مالبسـات مقتـل أحـد املواطنين ،ووقـف املالحقـة القضائية املتعلقة بعـدد من النشـطاء .تتعاون النيابة العامة بشـكل جيد مـع الهيئة،
خاصـة يف املوافقـة على انتـداب طبيـب لحضـور الترشيـح ،واتخاذ اإلجـراءات الالزمـة إلخالء سـبيل املواطنني.

 6-1-1مجلس القضاء األعىل
تلقت الهيئة ( )103شكاوى ،تم إغالق ( )87منها .كان تقييم الشكاوى املغلقة عىل النحو اآليت:
( )60شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )13شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )12شــكوى أغلقــت لعــدم
التعــاون ،و( )2شــكوى مل تتــم متابعتهــا مــن الهيئــة.
تركــزت الشــكاوى عــى املطالبــة باحـرام قـرارات املحكمــة باإلفـراج عــن املواطنــن ،ومعالجــة إطالــة أمــد املحاكمــة ،ومطالبــات املواطنني
بتســهيل اإلج ـراءات ،والحصــول عــى وثائــق رســمية كمنــح مواطــن اإلذن يف إقامــة دعــوى جزائيــة ضــد املحــر ،واإليعــاز للجهــات
املختصــة بتزويــد املواطــن بحجــة حــر اإلرث ،عــرض املواطــن عــى لجنــة طبيــة عليــا وإيداعــه يف املــكان الصحــي املخصــص ألمثالــه،
اإليعــاز إىل الشــهود لحضــور املحكمــة لترسيــع إجـراءات املحاكمــة ،إعــادة محاكمــة املواطــن أمــام محكمــة مدنيــة مختصــة.
متتــاز ردود مجلــس القضــاء األعــى بالوضــوح ،واإلجابــة عــن كل االستفســارات والطلبــات ،وقــد رد املجلــس عــى جميــع مخاطبــات
الهيئــة ،ومنهــا إصــدار توجيهاتــه وإحضــار املوقــوف للمحكمــة للســر يف الدعــوى وترسيعهــا ،وتــم تحويــل بعــض الشــكاوى للتفتيــش
القضــايئ واتخــاذ املقتــى القانــوين حســب األصــول.

 2-1تعاون الجهات األمنية
 1-2-1جهاز الرشطة
تلقــت الهيئــة ( )611شــكوى عــى جهــاز الرشطــة ،تــم إغــاق ( )454منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )311( :شــكوى
أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )92شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )35شــكوى أغلقــت لعــدم التعــاون ،و()16
شــكوى مل تتابعهــا الهيئــة.
تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى املطالبــة بالتحقيــق ومحاســبة أفـراد الرشطــة الذيــن قامــوا بإســاءة معاملــة واالعتــداء عــى املواطنــن،
وتوفــر الرعايــة الصحيــة الالزمــة والظــروف املعيشــية املناســبة يف أماكــن االحتجــاز ،وإخــاء الســبيل تنفيــذا ً لق ـرار املحكمــة ،وتوفــر
ظــروف معيشــية وصحيــة الئقــة لالحتجــاز داخــل النظــارة بســبب ســوء التهويــة واالكتظــاظ وعــدم صالحيــة النظــارة لالحتجــاز مــن
حيــث البنيــة التحتيــة والخدماتيــة.
يتعــاون ديــوان املظــامل بشــكل خــاص وجهــاز الرشطــة بشــكل عــام مــع شــكاوى الهيئــة ويوليهــا اهتامم ـاً كب ـرا ً ،إضافــة إىل رسعــة
اســتجابة الرشطــة للمتابعــات امليدانيــة املتعلقــة مبراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،كذلــك يســهل جهــاز الرشطــة زيــارات الهيئــة العاديــة.
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القسم الثالث :تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في ما يتعلق بالشكاوى

 2-2-1جهاز االستخبارات العسكرية
تلقــت الهيئــة ( )38شــكوى عــى جهــاز االســتخبارات العســكرية ،تــم إغــاق ( )26منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت:
( )19شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة مرضيــة ،و( )3شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة .و( )4شــكاوى عــدم متابعــة.
تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى املطالبــة باتخــاذ املقتــى القانــوين بحــق العســكريني املخالفــن حســب النظــام القانــوين ،والتحقيــق يف
مــا تعــرض لــه بعــض املواطنــن مــن تعذيــب وســوء معاملــة أثنــاء االحتجــاز.
يتابــع جهــاز االســتخبارات العســكرية شــكاوى الهيئــة بصــورة جديــة ويســهل لطواقمهــا عمليــة الزيــارات العاديــة واالســتثنائية ويــرد عىل
مخاطبــات الهيئــة كافــة ،إضافــة إىل «معالجــة» ميدانيــة للعديــد مــن الشــكاوى خاصــة التــي تتعلــق بظــروف االحتجــاز التابعــة للجهــاز،
كذلــك إصــداره تعليــات ملنتســبي األجهــزة األمنيــة بــرورة ضبــط النفــس والتعامــل بصــورة جيــدة مــع املواطنــن.

 3-2-1جهاز األمن الوقايئ
تلقــت الهيئــة ( )79شــكوى ،تــم إغــاق ( )49منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )38( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة ،و( )5شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )4شــكاوى أغلقــت لعــدم التعــاون ،و( )2شــكوى عــدم متابعــة.
تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى تنفيــذ ق ـرارات املحكمــة ،وإعــادة املصــادرات ،والتحقيــق يف تفتيــش املنــازل وتخريــب محتوياتهــا
دون مذكــرة ،واالعتــداء عــى النســاء واالســتهزاء بهــن ،وعــدم معارضــة املواطنــن الحصــول عــى شــهادة حســن ســر وســلوك مــن أجــل
اســتكامل إج ـراءات الرتاخيــص.
يســهل الجهــاز عمليــات الزيــارة ألماكــن االحتجــاز ســواء الزيــارات املنتظمــة العاديــة أو االســتثنائية .عــى الرغــم مــن الــردود عــى
مخاطبــات الهيئــة فــإن تلــك الــردود ال ت ـزال تتصــف بالنمطيــة وهنــاك توجــه عــام إلنــكار ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة كافــة.

 4-2-1جهاز املخابرات العامة
تلقــت الهيئــة ( )119شــكوى ،تــم إغــاق ( )89منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )66( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة ،و( )16شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )5شــكاوى أغلقــت لعــدم التعــاون ،و( )2شــكوى عــدم متابعــة.
تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى املطالبــة بالتحقيــق يف التعــرض للتعذيــب وســوء املعاملــة ،وعــدم معارضــة املواطنــن يف الحصــول عــى
حســن الســر والســلوك .واإلفـراج عــن بعــض املوقوفــن عــى خلفيــة االنتــاء الســيايس.
الحظــت الهيئــة اســتمرار منطيــة الــردود الــواردة ،والتوجــه العــام إلنــكار ادعــاءات التعذيــب وســوء املعاملــة كافــة .عل ـاً أن الجهــاز
يســهل عمليــات الزيــارة ألماكــن االحتجــاز ســواء الزيــارات املنتظمــة العاديــة أو االســتثنائية.
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 .2تعاون الجهات الرسمية مع الهيئة في ما يتعلق بالشكاوى في قطاع غزة
 1-2تعاون الجهات املدنية
 1-1-2وزارة التنمية االجتامعية
تلقــت الهيئــة ( )58شــكوى ،تــم إغــاق ( )33منهــا .كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )22( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة ،و( )7شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )4شــكاوى دون تعــاون.
تركــزت مضامــن الشــكاوى عــى املطالبــة بــرف املســتحقات واملســاعدات العينيــة والنقديــة لــأرس املحتاجــة ،خاصــة تلــك املتعلقــة
باألطفــال يف ن ـزاع مــع القانــون ،ومنهــا املتعلقــة مبؤسســة الربيــع والحــق يف الحصــول عــى الضــان االجتامعــي ،إضافــة إىل املطالبــة
بتوفــر أدوات طبيــة للمســاعدة يف الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واعتــاد حــاالت اجتامعيــة.
تعمــل الــوزارة وفــق نظــام محوســب ،وضمــن معادلــة يتــم التعامــل معهــا بحياديــة دون تدخــل ،عــى الرغــم مــن أنهــا يف بعــض الحــاالت
تخــرج بعــض املســتفيدين ألســباب تتعلــق باملعلومــات املقدمــة مــن صاحــب الشــأن ،بصــورة عامــة تتلقــى الهيئــة حلــوالً مرضيــة مــن
الــوزارة يف مــا يتعلــق مبؤسســة الربيــع ،وهنــاك متابعــة ميدانيــة مبــارشة مــن طاقــم الهيئــة ،فقــد شــكلت املتابعــة والحلــول امليدانيــة
الجــزء األكــر مــن ردود وزارة التنميــة االجتامعيــة ،كان أبرزهــا إعــادة رصف مســاعدات نقديــة لحــاالت ،واتخــاذ إجـراءات خاصــة بحاميــة
األحــداث يف مؤسســة الربيــع.
أمــا يف مــا يتعلــق باملســاعدات النقديــة ،فــإن محــل الشــكوى مرتبــط بــوزارة التنميــة االجتامعيــة يف رام هللا ،التــي ال يتــم يف كثــر مــن
األحيــان تلقــي ردود عــن الشــكاوى املقدمــة لهــا.

 2-1-2وزارة الصحة
تلقــت الهيئــة ( )30شــكوى ،تــم إغــاق ( )18منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )8( :شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة
مرضيــة ،و( )7شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )2شــكوى دون تعــاون.
تركــزت الشــكاوى عــى املطالبــة بتوفــر املراكــز العالجيــة يف املناطــق النائيــة ،إضافــة إىل شــكاوى خاصــة باألخطــاء الطبيــة واإلهــال
الطبــي واملســؤولية عنهــا التــي نتــج عــن بعضهــا حــاالت وفــاة منهــم عــدد مــن األطفــال أو التســبب يف إعاقــة دامئــة ،إضافــة إىل
الخدمــات املرتبطــة بجائحــة كورونــا وتشــمل الفحــص الطبــي أو النقــل للمستشــفى أو أماكــن الحجــر الصحــي.
تلقــت الهيئــة ردودا ً عــى الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا لــوزارة الصحــة ،فأظهــرت تجاوبـاً كبـرا ً يف مــا يتعلــق بالشــكاوى املرتبطــة بجائحــة
كورنــا ،أمــا باقــي أمنــاط الشــكاوى األخــرى فاتســمت بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة ،تحديــدا ً يف الشــكاوى الخاصــة
باألخطــاء الطبيــة واإلهــال الطبــي ،وإلقــاء العــبء أحيانـاً عــى عــدم توفــر اإلمكانيــات املناســبة يف القطــاع يف مــا يتعلــق بتوفــر املراكــز
العالجيــة .ويف مــا يتعلــق بالعــاج يف الخــارج هنــاك اســتجابة ضعيفــة لشــكاوى الهيئــة.

 3-1-2وزارة األشغال العامة واإلسكان
تلقــت الهيئــة ( )35شــكوى ،تــم إغــاق ( )17منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )12( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة ،و( )5شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة.
تركــزت مطالبــات الشــكاوى عــى توفــر الســكن الالئــق ،وتحديــدا ً يف مــا يتعلــق مبلــف إعــادة اإلعــار ،وتوفــر مــأوى ملواطنــن .تلقــت
الهيئــة ردودا ً عــى الشــكاوى ،وكان جــزء مــن هــذه الــردود ُمرضيـاً أيضـاً ،وتركــزت بعــض الــردود عــى إقـرار الــوزارة بحــق املشــتيك ،مــع
ربــط التنفيــذ بتوفــر التمويــل.
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القسم الثالث :تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في ما يتعلق بالشكاوى

 4-1-2وزارة الرتبية والتعليم
تلقــت الهيئــة ( )2شــكوى ،تــم إغــاق شــكوى واحــدة ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )1( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة )1( ،شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة .تركــزت مطالبــات الشــكويني عــى عــدم اتخــاذ الــوزارة اإلجـراءات
املتعلقــة بتنفيــذ ق ـرار املحكمــة اإلداريــة بشــأن إل ـزام مدرســة راهبــات الورديــة عــودة ( )10طــاب قامــت املدرســة بفصلهــم بســبب
مطالبــة ذويهــم بتشــكيل مجلــس طــاب ،يذكــر أنــه تــم بعــد متابعــات الهيئــة إرجــاع الطــاب إىل املدرســة.

 2-2تعاون الجهات األمنية
 1-2-2جهاز الرشطة
تلقــت الهيئــة ( )465شــكوى ،تــم إغــاق ( )416منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )234( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة ،و( )156شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )10شــكاوى دون تعــاون.
تركــزت غالبيــة الشــكاوى عــى املطالبــة بالتحقيــق يف ادعــاءات بالتعذيــب وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق ،وتحديــدا ً تجــاه املباحــث
العامــة ومكافحــة املخــدرات ،واإلج ـراءات القانونيــة ،خاصــة االحتجــاز التعســفي ،واالعتقــال دون إب ـراز مذكــرة قانونيــة وفق ـاً ألحــكام
القانــون ،وتحســن ظــروف االحتجــاز خاصــة ظــروف التهويــة والعنايــة الطبيــة داخــل مراكــز التوقيــف واالكتظــاظ ومــكان االحتجــاز .كــا
تلقــت الهيئــة عــددا ً مــن الشــكاوى حــول االعتقــال عــى خلفيــة التعليقــات عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي (الفيــس بــوك) ،ومنــع
عــدد مــن التجمعــات الســلمية يف أماكــن مغلقــة وأماكــن عامــة دون الحصــول عــى إذن مســبق.
لوحــظ ارتفــاع يف عــدد الشــكاوى الــواردة تجــاه جهــاز الرشطــة يف القطــاع مقارنــة مــع العــام املــايض نتيجــة وقــف الزيــارات للنظــارات
وحالــة الطــوارئ.
يسـ ّهل الجهــاز مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة للنظــارات والزيــارات االســتثنائية ،كــا لوحــظ التـزام جهــاز الرشطــة بتقديــم
الــردود عــى شــكاوى الهيئــة ســواء أكانــت مكتوبــة أم شــفوية ،وقــد تلقــت الهيئــة ردودا ً خاصــة عــى شــكاوى االدعــاء بالتعذيــب،
وطــرأ تطــور آخــر خــال هــذا العــام متثــل بتلقــي ردود جــاءت مكتوبــة بنســبة كبــرة مقارنــة بعــدد املراســات وتحديــدا ً يف شــكاوى
التعذيــب ،وتضمنــت بعــض هــذه الــردود اعرتافـاً بالشــكوى ،إمــا (بإصــدار تعليــات مبنــع التعذيــب ،وإمــا مبســاءلة مســؤول التحقيــق
أو ضابــط التحقيــق) .لكــن عــى الرغــم مــن بعــض الــردود عــى شــكاوى الهيئــة التــي تصنــف بأنهــا إيجابيــة بنســبة عاليــة مقارنــة
باألعــوام الســابقة فــإن جــزءا ً كبـرا ً منهــا ينكــر االدعــاءات بصــورة مطلقــة لدرجــة النمطيــة يف شــكاوى التعذيــب ،أمــا بالنســبة للشــكاوى
املتعلقــة بالعمــل عــى تحســن ظــروف االحتجــاز والعنايــة الطبيــة فإنــه يتــم التعامــل معهــا بجديــة .كــا لوحظــت زيــادة يف مســتوى
التعــاون بــن الهيئــة وجهــاز الرشطــة مــن خــال االتصــال املبــارش مــع مكتــب مفتــش عــام الرشطــة وديــوان املظــامل يف مكتــب مديــر عــام
الرشطــة يف القطــاع ،ســواء يف ظــروف النظــارات أو التحقيــق يف الشــكاوى.

 2-2-2جهاز األمن الداخيل
تلقــت الهيئــة ( )40شــكوى ،تــم إغــاق ( )29منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )7( :شــكاوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة
مرضيــة ،و( )15شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة ،و( )5شــكاوى دون تعــاون.
تركــزت غالبيــة الشــكاوى عــى املطالبــة بالتحقيــق يف اإلجـراءات القانونيــة ،خاصــة االحتجــاز التعســفي عــى خلفيــة االنتــاء الســيايس
والعقيــدة ،والتعبــر عــن الــرأي ،والتفتيــش واالعتقــال دون إب ـراز مذك ـرات قانونيــة وفــق األحــكام القانونيــة .إضافــة إىل ذلــك تلقــت
الهيئــة عــددا ً مــن الشــكاوى حــول تكـرار اســتدعاءات املواطنــن ،التــي ترتقــي إىل درجــة االحتجــاز التعســفي .كــا تلقــت الهيئــة عــددا ً
مــن الشــكاوى بخصــوص االعتقــال عــى خلفيــة التعليقــات عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي (الفيــس بــوك) ،وادعــاءات بالتعذيــب
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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وســوء املعاملــة وضبــط األمــوال واألجهــزة اإللكرتونيــة ومصادرتهــا ،ســواء أكانــت كامـرات أم أجهــزة حاســوب أم فالشــات ،ومتــت إعــادة
بعــض تلــك املصــادرات أو املضبوطــات للمواطنــن بعــد اإلفـراج عنهــم.
يسـ ّهل الجهــاز مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة والخاصــة ،ولوحــظ خــال هــذا العــام ارتفــاع يف الــردود الــواردة عــى شــكاوى
الهيئــة ،وارتفــاع يف الشــكاوى امل ُغلقــة بتعــاون ُمــرض مقارنــة بالعــام الســابق .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــا زالــت غالبيــة الــردود
الشــفوية تتميــز بإنــكار االدعــاءات بصــورة مطلقــة.

 3-2-2مراكز التأهيل واإلصالح
تلقــت الهيئــة ( )125شــكوى ،تــم إغــاق ( )110منهــا ،كان تقييــم الشــكاوى املغلقــة عــى النحــو اآليت )97( :شــكوى أغلقــت بتعــاون
ونتيجــة مرضيــة )12( ،شــكوى أغلقــت بتعــاون ونتيجــة غــر مرضيــة.
تركــزت غالبيــة الشــكاوى عــى املطالبــة بالتحقيــق يف الظــروف املعيشــية للنــزالء داخــل املركــز ،وتحديــدا ً يف مــا يتعلــق بالوضــع الصحــي
للموقوفــن ،وهنــاك بعــض الشــكاوى املتعلقــة باعتــداء عــى بعــض النــزالء.
تقــوم إدارة مراكــز التأهيــل واإلصــاح بتســهيل مهمــة طاقــم الهيئــة يف الزيــارات الدوريــة والزيــارات االســتثنائية واملفاجئــة .ويتــم
التعامــل بجديــة مــع الشــكاوى املتعلقــة بالعمــل عــى تحســن ظــروف االحتجــاز والعنايــة الطبيــة ،كــا تــم إجـراء تحقيــق يف الشــكاوى
املتعلقــة باالعتــداء عــى النــزالء.
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جدول رقم ( :)1الوفيات غري الطبيعية  2021مقارنة بوفيات 2020
تصنيفات الوفاة

ضفة
غزة
أطفال
إناث
ذكور
إجاميل
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

الوفاة يف ظروف غامضة

36

23

24

15

12

8

4

8

16

18

20

5

الوفاة بحجة التعاون مع العدو

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الوفاة لعدم ات ّباع إجراءات
السالمة العامة

92

42

74

35

18

7

35

17

50

10

42

32

الوفاة يف شجارات عائلية

35

32

30

28

5

4

2

2

11

7

24

25

وفيات أجسام مشبوهة /
عبوات ناسفة

2

2

2

2

0

0

1

0

1

0

1

2

وفيات قيد التحقيق لدى
النيابة العامة

9

13

7

7

2

6

2

4

0

0

9

13

عقوبة اإلعدام

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الوفاة نتيجة إساءة استعامل
السالح من املكلفني بإنفاذ
القانون

0

3

0

3

0

0

0

0

0

2

0

1

الوفاة يف أماكن االحتجاز

9

4

8

4

1

0

1

0

4

1

5

3

الوفاة نتيجة إساءة استعامل
السالح من املواطنني

2

2

2

2

0

0

0

0

1

2

1

0

الوفاة نتيجة االنتحار

26

16

19

14

7

2

6

1

23

9

3

7

ظروف الوفاة غري معروفة
للهيئة

0

3

0

2

0

1

0

0

0

0

3

الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ
الطبي

16

11

9

3

7

8

3

3

4

2

12

9

الوفاة عىل خلفية ما يسمى بـ
“رشف العائلة”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227

151

175

115

52

36

54

35

110

51

117

100

املجموع
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جدول رقم ( :)2االنتهاكات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العامني ()2021-2020
االنتهاك
الحق يف سالمة اإلجراءات القانونية ،ويشمل االعتقال التعسفي والسيايس
حق املواطن يف السالمة الجسدية
الحق يف املشاركة بتقلد الوظائف العامة وحقوق شاغليها ،ويشمل التنافس والفصل بسبب
السالمة األمنية
حقوق األطفال /املراهقني وحاميتهم من االستغالل االجتامعي واالقتصادي واإليذاء ..إلخ
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة الشكاوى
التعسف يف استعامل السلطة
الحق يف التقايض
الحق يف الضامن االجتامعي
عدم احرتام أحكام القضاء
الحق يف الصحة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الحق يف امللكية
عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقاً للقانون
الحق يف التجمع السلمي
حرية التعبري عن الرأي ،وحرية اإلعالم والوصول للمعلومات

2021
377
455

2020
790
440

180

129

194
148
254
92
131
73
106
171
28
86
40
70

126
62
147
122
142
96
179
94
34
43
41
86

جدول رقم ( :)3أمناط االنتهاكات خالل العامني ()1202-0202
الرقم

االنتهاك
الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
حق املواطن يف السالمة الجسدية
الحق يف تقلد الوظيفة العامة
عدم اتخاذ املقتيض القانوين يف متابعة
شكوى إدارية أو مدنية من مواطن
الحق يف الضامن االجتامعي
التعسف يف استعامل السلطة
الحق يف التقايض
الحق يف الصحة

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الضفة
2021
159
252
121

القطاع
2021
88
193
59

الضفة
2020
79
188
86

القطاع
2020
40
119
36

114

34

34

18

54
207
64
79

77
38
28
27

42
107
70
92

96
38
29
61
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جدول رقم ( :)4الشكاوى حسب الجهات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العامني ()2021-2020
السنة
الجهة التي وردت عليها الشكوى
األمن الوقايئ
األمن الداخيل قطاع غزة
االستخبارات العسكرية

2021
ضفة
79
38

املخابرات العامة

119

الرشطة املدنية (رشطة ،مباحث جنائية ،مباحث عامة،
مكافحة مخدرات)
رشطة (اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل)
وزارة الرتبية والتعليم العايل
وزارة الداخلية
وزارة التنمية االجتامعية
وزارة الصحة
وزارة املالية
وزارة الحكم املحيل
وزارة النقل واملواصالت
هيئة شؤون األرسى واملحررين
وزارة الزراعة
النيابة العامة
ديوان املوظفني العام
مجلس الوزراء
مجلس القضاء األعىل
وزارة األوقاف
هيئة التقاعد العام
املحافظات
املجالس البلدية والقروية
مكتب الرئيس
الرشطة العسكرية

2020
ضفة
2162
31

2020
غزة
96
-

2021
غزة
40
-

100

-

504

465

381

205

108
49
129
54
96
7
24
4
13
3
40
5
11
103
7
7
45
18
-

125
2
56
58
30
26
6
1
1
1
13
22
1
10
1
2
2
22

46
40
81
50
129
2
21
3
2
3
22
1
3
42
1
4
63
24
1
-

62
2
52
62
108
24
1
11
13
3
7
6
12
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شكاوى الفئات املستضعفة
 .1شكاوى األطفال

جدول رقم ( :)5الشكاوى بحسب آلية التقديم
ضفة
25
42
67

األطفال
أطفال عن أنفسهم
قدمت نيابة عنهم
املجموع

غزة
112
15
127

املجموع
137
57
194

جدول رقم ( :)6االنتهاكات املاسة باألطفال يف الضفة الغربية
االنتهاك

الحق يف الحرية واألمان الشخيص

الحق يف معاملة املحرومني من حريتهم
معاملة تحرتم الكرامة اإلنسانية

الحق يف السالمة الجسدية

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
الحق يف الحصول عىل خدمة عامة
الحق يف التجمع السلمي
التعسف يف استخدام السلطة

الحق يف الصحة
الحق يف الضامن االجتامعي

الحق يف التعليم

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الفرع

الضفة الغربية

االحتجاز التعسفي
االحتجاز يف األماكن غري املحددة قانوناً
االحتجاز يف أماكن بعيدة عن مكان سكنه األصيل
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي العالج
املناسب ،وعدم توفري الدواء)
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
عدم الفصل بني البالغني واألحداث
املنع من التواصل مع العامل الخارجي
املنع من استكامل التعليم أثناء االحتجاز
التعذيب والتهديد من املكلفني إنفاذ القانون
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني إنفاذ القانون
التعذيب واملعاملة القاسية الالإنسانية للطالب يف املدارس
الحامية من العنف
الحق يف املثول أمام القايض الطبيعي
الحق يف رسعة البت يف القضايا
خدمات البلديات واملجالس املحلية
فض تجمعات سلمية
تجاوز الصالحيات من املوظفني الرسميني
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية
من مواطن
توفر الخدمات الطبية األساسية
جودة الخدمات الطبية
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

التكيّف وتوفر التعليم

طفل
5
4
1

املجموع
5
4
1

8
3
5
3
1
3
9
3
1
2
1
2
1
1
4

8
3
5
3
1
3
9
3
1
2
1
2
1
1
4

5
1
16
1
3
4

5
1
16
1
3
4
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جدول رقم ( :)7االنتهاكات املاسة باألطفال يف قطاع غزة
قطاع غزة
االنتهاك
الحق يف الحرية واألمان الشخيص

الحق يف معاملة املحرومني من
حريتهم معاملة تحرتم الكرامة
اإلنسانية

الحق يف السالمة الجسدية

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
الحق يف التقايض
الحق يف حرمة الحياة الخاصة
التعسف يف استخدام السلطة

الحق يف الصحة
الحق يف الضامن االجتامعي

الفرع
االحتجاز التعسفي
االحتجاز يف األماكن غري املحددة قانوناً
االحتجاز يف أماكن بعيدة عن مكان سكنه األصيل
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي
العالج املناسب ،وعدم توفري الدواء)
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
عدم الفصل بني البالغني واألحداث
عدم وجود أماكن احتجاز مخصصة لألحداث
التعذيب والتهديد من املكلفني إنفاذ القانون
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني بإنفاذ القانون
الحق يف الرعاية الطبية داخل مراكز االحتجاز
عدم تعيني مرتجم يف حال كان املتهم أجنبياً أو من ذوي
اإلعاقة
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو
مدنية من مواطن
التفتيش التعسفي أو غري القانوين للمساكن
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو
مدنية من مواطن
توفر الخدمات الطبية األساسية
جودة الخدمات الطبية
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
املسؤولية عن األخطاء الطبية
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

طفل
14
3
1

املجموع
14
3
1

15
1
67
64
26
10
8
1

15
1
67
64
26
10
8
1

1

1

1
4

1
4

2
1
4
1
1
2

2
1
4
1
1
2
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 .2شكاوى النساء
جدول رقم ( :)8الشكاوى بحسب آلية التقديم
إناث

ضفة

غزة

املجموع

إناث تقدمن عن أنفسهن

192

96

288

شكاوى قدمت نيابة عنهن

43

14

57

املجموع

235

110

345

جدول رقم ( :)9االنتهاكات املاسة بالنساء يف الضفة الغربية
االنتهاك
التعسف يف استعامل السلطة
الحق يف االجتامع والتجمع السلمي

الحق يف التقايض
الحق يف الحرية واألمان الشخيص
الحق يف الحصول عىل الوثائق الرسمية
وفقاً للقانون
الحق يف الحياة
الحق يف السالمة الجسدية
الحق يف املشاركة يف الحياة السياسية
الحق يف امللكية الخاصة

الحق يف تقلد الوظيفة العامة

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الضفة الغربية

الفرع

تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من مواطن
منع عقد تجمعات سلمية
فض تجمعات سلمية
االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية (باستثناء قرارات
اإلفراج)
الحق يف رسعة الفصل يف القضايا
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من مواطن
احتجاز تعسفي
حجز الوثائق الرسمية كنوع من العقوبة
عدم إصدار وثائق رسمية للمواطن
الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبي
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني إنفاذ القانون
الحامية من العنف
الحق يف الدعاية االنتخابية العادلة
مصادرة املمتلكات املنقولة دون مربر قانوين
اإلحالة للتقاعد املبكر
الحق يف التقاعد والحصول عىل مستحقات التقاعد
الفصل التعسفي
النقل التعسفي
تجاوز األحقية يف التعيني
تجاوز األحقية يف الرتقية والحقوق املالية
قطع الراتب أو تأخريه أو خصمه

نساء املجموع
15
15
30
30
1
1
18
18
3
5
3
6
6
14
3
16
12
14
1
2
1
3
9
3
17
8
2

3
5
3
6
6
14
3
16
12
14
1
2
1
3
9
3
17
8
2
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االنتهاك
الحق يف حرمة الحياة الخاصة
الحق يف الحركة والتنقل

الحق يف حرية الرأي والتعبري

الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
الحق يف عدم االعتداء عىل الحقوق املالية
للمواطنني

الحق يف معاملة املحرومني من حريتهم
معاملة تحرتم الكرامة اإلنسانية

الحق يف الصحة

الحق يف الضامن االجتامعي
الحق يف التعليم
الحق يف العمل

الضفة الغربية

الفرع

التدخل التعسفي يف الصفحات اإللكرتونية الخاصة باملواطنني أو من خالل
بياناتهم الخاصة
التفتيش التعسفي أو غري القانوين للمساكن
سحب جواز السفر أو الهوية
منع دخول البالد أو مغادرتها دون مربر قانوين
املضايقة عىل خلفية حرية الرأي والتعبري
حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي
حرية الصحافة واإلعالم
منع املدافعني عن حقوق اإلنسان من القيام بعملهم
الحق بتعيني محامٍ
الحق يف الرعاية الطبية داخل مراكز االحتجاز
املحاكمة عن الفعل الواحد مرتني
بدل تقديم خدمة خاصة
االحتجاز يف األماكن غري املحددة قانوناً
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي العالج املناسب،
وعدم توفري الدواء)
املنع من استكامل التعليم أثناء االحتجاز
املنع من التواصل مع العامل الخارجي
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
عدم الفصل بني البالغني واألحداث
عدم الفصل بني املوقوفني واملحكومني
عدم وجود أماكن احتجاز خاصة بالنساء
املسؤولية عن األخطاء الطبية
توافر الخدمات الطبية األساسية
جودة الخدمات الطبية املقدمة
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
الحقوق املالية لذوي األرسى والجرحى والشهداء
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحقوق املالية للفئات املهمشة
التكيف وتوفر التعليم
املضايقات يف بيئة العمل والتحرش

149

نساء املجموع
1
4
2
2
4
1
5
1
1
2
1

1
4
2
2
4
1
5
1
1
2
1

1
2

1
2

4
1
8
8
2
2
1
4
8
19
2
3
3
10
1
1

4
1
8
8
2
2
1
4
8
19
2
3
3
10
1
1
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المالحق

جدول رقم ( :)10االنتهاكات املاسة بالنساء يف قطاع غزة
قطاع غزة
الفرع
االنتهاك
تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني
التعسف يف استعامل السلطة
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من
مواطن
االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية (باستثناء قرارات
اإلفراج)
الحق يف التقايض
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من
مواطن
احتجاز تعسفي
الحق يف الحرية واألمان الشخيص
الحق يف الحصول عىل الوثائق الرسمية عدم إصدار وثائق رسمية للمواطن
الوفاة نتيجة اإلهامل أو الخطأ الطبي
الحق يف الحياة
التعذيب والتهديد من املكلفني إنفاذ القانون
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني إنفاذ القانون
الحق يف السالمة الجسدية
الحامية من العنف
مصادرة املمتلكات املنقولة دون مربر قانوين
الحق يف امللكية الخاصة
الحق يف التقاعد والحصول عىل مستحقات التقاعد
الفصل التعسفي
الحق يف تقلد الوظيفة العامة وحقوق
تجاوز األحقية يف التعيني
شاغليها
تجاوز األحقية يف الرتقية والحقوق املالية
قطع أو تأخري أو خصم الرواتب
مصادرة األجهزة واملقتنيات الخاصة دون مربر قانوين
الحق يف حرمة الحياة الخاصة
التفتيش التعسفي أو غري القانوين للمساكن
املنع من السفر عرب املعابر دون حكم قضايئ
الحق يف الحركة والتنقل
املنع من إصدار جواز سفر
املضايقة عىل خلفية حرية الرأي والتعبري
الحق يف حرية الرأي والتعبري
حرية الصحافة واإلعالم
الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين حرية مامرسة األفكار واملعتقدات
الحق يف املعاملة عىل أساس الرباءة
الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
الحق يف عدم االعتداء عىل الحقوق
املصادرة
املالية للمواطنني

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

نساء املجموع
2
2
9

9

2

2

4

4

4
2
1
7
10
8
1
1
1
1
11
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1

4
2
1
7
10
8
1
1
1
1
11
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1

1

1
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قطاع غزة
الفرع
االنتهاك
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي العالج املناسب،
الحق يف معاملة املحرومني من حريتهم وعدم توفري الدواء)
معاملة تحرتم الكرامة اإلنسانية
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
املسؤولية عن األخطاء الطبية
توافر الخدمات الطبية األساسية
الحق يف الصحة
جودة الخدمات الطبية املقدمة
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
الحقوق املالية لذوي األرسى والجرحى والشهداء
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحق يف الضامن االجتامعي
الحقوق املالية للفئات املهمشة
الحق يف الحصول عىل سكن مالئم
الحق يف السكن
الحق يف الحصول عىل العمل
الحق يف العمل

نساء املجموع
10

10

4
3
2
8
1
10
2
12
11
11

4
3
2
8
1
10
2
12
11
11

 .3شكاوى األشخاص ذوو اإلعاقة
جدول رقم ( :)11شكاوى األشخاص ذوو اإلعاقة بحسب آلية التقديم
ضفة

غزة

املجموع

ذوو إعاقة
أشخاص ذوو إعاقة عن أنفسهم

56

74

130

قدمت نيابة عنهم

26

15

41

82

89

171

املجموع
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المالحق

جدول رقم ( :)12االنتهاكات املاسة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف الضفة الغربية
االنتهاك
التعسف يف استعامل السلطة

الحق يف التقايض
الحق يف الحرية واألمان الشخيص
الحق يف الحصول عىل الوثائق الرسمية
الحق يف السالمة الجسدية
الحق يف املشاركة يف الحياة السياسية
الحق يف تقلد الوظيفة العامة
الحق يف حرية الرأي والتعبري
الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
الحق يف عدم االعتداء عىل الحقوق
املالية للمواطنني

الحق يف معاملة املحرومني من حريتهم
معاملة تحرتم الكرامة اإلنسانية

الحق يف الصحة

الحق يف الضامن االجتامعي
الحق يف التعليم
الحق يف العمل

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين

الضفة الغربية

ذوو إعاقة املجموع
الفرع
تجاوز الصالحيات من موظفني رسميني
5
5
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من مواطن
3
3

االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية (باستثناء قرارات
اإلفراج)
الحق يف رسعة الفصل يف القضايا
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من مواطن
احتجاز تعسفي
عدم إصدار وثائق رسمية للمواطن
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
التعذيب والتهديد من املكلفني إنفاذ القانون
الحق يف االقرتاع والفرز وإعالن النتائج
تجاوز األحقية يف التعيني
حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي
الحق بتعيني محامٍ
الحق يف الرعاية الطبية داخل مراكز االحتجاز
الحق يف املثول أمام قاضيه الطبيعي
الحق يف املعاملة عىل أساس الرباءة

3

3

2
1
4
5
7
1
2
4
1
4
2
1
1

2
1
4
5
7
1
2
4
1
4
2
1
1

املصادرة

1

1

االحتجاز يف األماكن غري املحددة قانوناً
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي العالج املناسب،
وعدم توفري الدواء)
اإلرضاب عن الطعام
املنع من التواصل مع العامل الخارجي
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
توافر الخدمات الطبية األساسية
جودة الخدمات الطبية املقدمة
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
الحقوق املالية لذوي األرسى والجرحى والشهداء
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحقوق املالية للفئات املهمشة
التكيف وتوفر التعليم
الحق يف الحصول عىل العمل

1

1

12

12

2
4
1
3
9
1
3
11
2
4
5

2
4
1
3
9
1
3
11
2
4
5
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جدول رقم ( :)13االنتهاكات املاسة باألشخاص ذوي اإلعاقة
االنتهاك
التعسف يف استعامل السلطة
الحق يف التقايض
الحق يف الحرية واألمان الشخيص
الحق يف الحصول عىل خدمة عامة
الحق يف السالمة الجسدية
حرية الحركة والتنقل
الحق يف تقلد الوظيفة العامة
الحق يف حرية الرأي والتعبري
الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة

الحق يف معاملة املحرومني من
حريتهم معاملة تحرتم الكرامة
اإلنسانية

الحق يف الصحة

الحق يف الضامن االجتامعي
الحق يف العمل
الحق يف السكن

قطاع غزة

الفرع
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من
مواطن
االمتناع أو تعطيل تنفيذ األحكام والقرارات القضائية (باستثناء
قرارات اإلفراج)
عدم اتخاذ املقتىض القانوين يف متابعة شكوى إدارية أو مدنية من
مواطن
احتجاز تعسفي
خدمات البلديات واملجالس املحلية
االعتداء الجسدي من املكلفني إنفاذ القانون
التعذيب والتهديد من املكلفني إنفاذ القانون
املعاملة القاسية والالإنسانية من املكلفني إنفاذ القانون
املنع من إصدار جواز سفر
تجاوز األحقية يف التعيني
الحق يف التقاعد والحصول عىل مستحقات التقاعد
حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي
عدم تعيني مرتجم يف حالة كون املتهم أجنبياً أو من ذوي اإلعاقة
اإلهامل الطبي (عدم العرض عىل الطبيب ،وعدم تلقي العالج
املناسب ،وتوفري الدواء)
املنع من التواصل مع العامل الخارجي
تردي الظروف املعيشية داخل مراكز االحتجاز
اإلفراج بثلثي املدة
عدم الفصل بني البالغني واألحداث
عدم وجود أماكن مخصصة الحتجاز األحداث
توافر الخدمات الطبية األساسية
جودة الخدمات الطبية املقدمة
عدم التمييز يف تقديم الخدمة الطبية
الحقوق املالية لذوي األرسى والجرحى والشهداء
الحقوق املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة
الحقوق املالية للفئات املهمشة
الحق يف الحصول عىل العمل
الحق يف الحصول عىل سكن مالئم

ذوو إعاقة املجموع
2

2

2

2

2

2

4
2
1
4
3
3
19
3
1
1

4
2
1
4
3
3
19
3
1
1

15

15

1
2
1
1
1
1
8
1
8
15
4
19
3

1
2
1
1
1
1
8
1
8
15
4
19
3
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المالحق

جدول رقم ( :)14االنتهاكات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ()2021-2019
2021

2020

2019

االنتهاك
الحق يف سالمة اإلجراءات القانونية ،ويشمل االعتقال التعسفي
والسيايس

377

459

1982

حق املواطن يف السالمة الجسدية

455

307

739

الحق يف املشاركة بتقلد الوظائف العامة وحقوق شاغليها ،ويشمل
التنافس والفصل بسبب السالمة األمنية

180

122

175

حقوق األطفال /املراهقني وحاميتهم من االستغالل االجتامعي
واالقتصادي واإليذاء ..إلخ (عدد شكاوى األطفال مبختلف االنتهاكات)

194

126

81

عدم اتخاذ املقتيض القانوين يف متابعة شكوى إدارية ـو مدنية من
مواطن

148

62

108

التعسف يف استعامل السلطة

254

154

132

الحق يف التقايض

92

99

158

الحق يف الضامن االجتامعي

131

138

111

عدم احرتام أحكام القضاء

73

96

63

الحق يف الصحة

106

153

68

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( ،عدد شكاوى ذوي اإلعاقة مبختلف
االنتهاكات)

171

94

28

الحق يف امللكية الخاصة

28

33

68

عدم الحصول عىل الوثائق الرسمية وفقاً للقانون

86

42

61

الحق يف التجمع السلمي

40

29

20

حرية التعبري عن الرأي ،وحرية اإلعالم والوصول للمعلومات

70

86

83

وضع حقوق اإلنسان في فلسطين
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جدول رقم ( :)15الشكاوى بحسب الجهات يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األعوام ()2021-2019
السنة

2021

2021

2020

2020

2019

2019

الجهة التي وردت عليها الشكوى

ضفة

غزة

ضفة

غزة

ضفة

غزة

األمن الوقايئ

79

1

162

-

259

-

األمن الداخيل قطاع غزة

-

40

-

96

-

117

قوى األمن الداخيل قطاع غزة

-

0

-

1

-

1

االستخبارات العسكرية

38

-

31

-

53

-

املخابرات العامة

119

-

100

-

141

32

الرشطة املدنية (رشطة ،مباحث جنائية ،مباحث
عامة ،مكافحة مخدرات)

504

465

381

205

442

463

رشطة (اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل)

108

125

46

62

59

129

وزارة الرتبية والتعليم العايل

49

2

40

2

32

2

وزارة الداخلية

126

56

81

52

80

38

وزارة التنمية االجتامعية

54

58

50

62

67

56

وزارة الصحة

96

30

129

108

52

21

وزارة املالية

7

26

2

24

12

70

17

1

وزارة النقل واملواصالت

4

1

3

-

6

-

هيئة شؤون األرسى واملحررين

13

1

2

1

9

2

وزارة الزراعة

3

1

3

11

4

1

النيابة العامة

40

13

22

13

33

8

ديوان املوظفني العام

5

22

1

3

5

3

مجلس الوزراء

11

1

3

-

5

-

مجلس القضاء األعىل

103

10

42

7

66

7

وزارة األوقاف

7

-

1

-

3

1

هيئة التقاعد العام

7

1

4

-

9

2

املحافظات

45

2

63

-

247

1

املجالس البلدية والقروية

18

2

24

6

36

4

مكتب الرئيس

-

-

1

-

-

-

الرشطة العسكرية

-

22

-

12

-

15

21

وزارة الحكم املحيل

التقرير السنوي السابع والعشرون 2021

