
نمؤتمراطالق التقر�ر السنوي السا�ع والعشرو 

)٢٠٢١حالة حقوق اال�سان �� فلسط�ن للعام (



۲۷التقریر السنوي رقم 



منھجیة التقریر

طرأت تقدیم وصف موضوعي وشامل، قدر اإلمكان، للتطورات اإلیجابیة والسلبیة التي•
عام على حقوق االنسان في الضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة وقطاع غزة خالل

۲۰۲۱.
نضمت إلیھا باالستناد إلى إطار معیاري معتمد على االتفاقیات الدولیة لحقوق االنسان التي ا•

.دولة فلسطین، والى القانون األساسي الفلسطیني
والقانون بالنسبة لالنتھاكات االحتالل، اطار معیاري مستند الى القانون الدولي اإلنساني•

.  الجنائي الدولي، إضافة الى القانون الدولي لحقوق االنسان
قدرتھا على التركیز على تأثیر االنتھاكات اإلسرائیلیة على أداء المؤسسات الفلسطینیة و•

.  اإلیفاء بالتزاماتھا الحقوقیة تجاه المواطنین



مصادر معلومات التقریر

:مصادر المعلومات•
الشكاوى التي تتلقاھا الھیئة•
)زیارة في غزة۳٦۱زیارة في الضفة و  1200(زیارات أماكن االحتجاز التي یقوم بھا باحثو الھیئة•
. تقریر الرصد والتوثیقات التي یقوم بھا باحثو الھیئة•
اشرة من التقاریر والبیانات المنشورة الصادرة عن الجھات الرسمیة او التي تحصل علیھا الھیئة مب•

.  الجھات الرسمیة
التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة •
السیاسات والتشریعات والتعلیمات والقرارات الصادرة عن الجھات الرسمیة•



)۲۰۲۱سنة (االطار العام 

.  استمرار االحتالل، وممارساتھ العدوانیة وسیاسات الفصل العنصري•
الحرب والعدوان على قطاع غزة في شھر أیار واستمرار حصار قطاع غزة•
۲۰۲۱تغییر في سیاسة اطالق النار في دیسمبر •
. استھداف مؤسسات المجتمع المدني ووسمھا باإلرھاب•
سنوات٥ھدم البیوت رقم قیاسي منذ أكثر من •
تكثیف الھجمة في القدس•



تصاعد االعدامات واستھداف المدنیین 

طینیین في أسفرت ممارسات االحتالل التعسفیة واعتداءات قواتھ والمستوطنین على الفلس•
قتلوا برصاص )٤(فلسطینیاً، منھم )۳٦۲(كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة عن مقتل 

. المستوطنین، كما أُصیب اآلالف بجراح
دیل قوات ارتفعت جرائم اإلعدام خارج القانون بحق الشبان الفلسطینیین، خاصة بعد تع•

قابة توثیقات مجموعة الر. االحتالل تعلیمات إطالق النار وإدخال تسھیالت إضافیة مع 
ھر كانون الفلسطینیة التابعة لدائرة شؤون المفاوضات النتھاكات سلطات االحتالل منذ ش

.۲۰۲۱) دیسمبر(وحتى نھایة شھر كانون األول ) ینایر(الثاني 



احتجاز جثامین الشھداءشرعنة

شھداء منھم )۹(شھیداً فلسطینیاً، حررت جثامین )۳٦(سلطات االحتالل جثامین حتجزت•
جثماناً محتجزة )۲۷(إثر تدخالت قانونیة من المؤسسات الحقوقیة الفلسطینیة المعنیة، وبقي 

ً )۹۱(في الثالجات، لیبلغ عدد الجثامین المحتجزة في الثالجات مع نھایة العام  وھو . جثمانا
ین لمقایضتھا المحكمة العلیا اإلسرائیلیة مبدأ احتجاز الجثامشرعنترقم قیاسي جدید بعد أن 

أطفال، )٤(ومن بین من احتجزوا. بجثث أو أسرى إسرائیلیین لدى المقاومة في غزة
عاماً من ۱۳واألسیر سامي العمور من قطاع غزة، الذي استشھد في األسر بعد قضاء 

.عاماً، وكأن ھناك حكماً على الجثمان بإكمال بقیة الحكم۱۹محكومیتھ البالغة 



رقم قیاسي في ھدم المنازل

اسة ممنھجة تجاوز االحتالل أرقاماً قیاسیة في ھدم منازل الفلسطینیین ومنشآتھم، ضمن سی•
على امتداد األرض الفلسطینیة،

زادت وتیرة عملیات الھدم وطالت كل محافظات الضفة الغربیة المحتلة، حیث ھدمت•
أشخاص، وھو ) ۱۲۰۳(مبنى ومنشأة مما أدى إلى تشرید ) ۹۰٦(سلطات االحتالل نحو 

. أعلى عدد مسجل منذ خمس سنوات
.مبنى في القدس الشرقیة) ۱۷۷(من المباني التي ُھدمت •



العدوان على قطاع غزة

)  ۱۷(سیدة، و) ۳۹(طفالً، و) ٦۷(مواطناً فلسطینیاً، من بینھم ) 253(تسبب في  استشھاد •
جریحاً، بعض الجرحى سوف یعانون طیلة حیاتھم من عاھات ) ۱۹٤۸(مسنّاً، إضافة إلى 

. مستدیمة
وتم .برجاً وعمارة سكنیة متعددة الطوابق) ۲۱(و. وحدة سكنیة بشكل كلي) ۱٤۰۰(تدمیر •

.    خالل العدوان استھداف كوادر الدفاع المدني وطواقم اإلسعاف وعرقلة جھود اإلنقاذ



الحصار على قطاع غزة 

ات ساھم حصار القطاع وإجراءات االحتالل في حرمان مرضاه من الوصول إلى المستشفی•
من طلبات المرضى وتمت المماطلة بشأنھا، %) ۳٦(خارج القطاع، حیث ُرفض ما نسبتھ 

ات وھو ما ساھم في تردي األوضاع الصحیة للكثیرین من أبناء القطاع نتیجة مضاعف
من المرضى المحولین للعالج خارج ) ٤(المرض والتأخر في العالج، مما تسبب في وفاة 

.القطاع من بینھم طفالن



ة األمنیة تسببت االعتقاالت في صفوف قوى األمن الفلسطیني في إعاقة عمل المؤسس•
.  وحّدت من قدرتھا على فرض النظام وحمایة أمن المواطن

مرة، واحتجاز ) ۸۸(فقد تم االحتكاك بمراكز ودوریات قوى األمن الفلسطینیة ما مجموعھ •
) ٦۳(مرة، وتفتیش منازل عسكریین ) ۸۰(مرة، واعتقال عسكریین ) ۱۸۳(عسكریین 

)  ۹(ل عن لمراجعة مخابرات االحتالل ما ال یقتبالیغمرة، باإلضافة إلى تسلیم عسكریین 
لقوات االحتاللتحرك عسكري) ٥۹۰۲(مرات، إلى جانب ما ال یقل عن 



تطورات ایجابیة

، ۲۰۲۱أیار ۲۷القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بتاریخ •
. ليبتشكیل لجنة تحقیق دولیة مستقلة ومستمرة في انتھاكات االحتالل اإلسرائی

ة الدولیة ونظام الفصل العنصري من قبل اھم المؤسسات الحقوقیاالبارتھایدتبني خطاب •
ایكل لینك وتقریر المقرر الخاص السید م).  امنستي، تقریر ووتشرایتستقریر ھیومان (

)۲۰۲۲المقدم لمجلس حقوق االنسان في ابریل 
بیة ، بأغلقررت الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،۲۰۲۱فبرایر /شباط٥بتاریخ •

الضفة قضاتھا، أن المحكمة لھا اختصاص قضائي على إقلیم دولة فلسطین، والذي یشمل
.الغربیة، قطاع غزة، والقدس الشرقیة، باعتبارھا دولة طرف في میثاق روما

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566&fbclid=IwAR2j-ujxKODIKP-mQRoILXu03_uysoBzvGAt9s3NCRqgV2klDGIhHvMQor0


على الصعید الداخلي

. استمرار االنقسام السیاسي•
م ۲۰۲۱لسنة ) ۳(ظھور محاوالت جدیة إلنھاء االنقسام من خالل صدور مرسوم رقم •

.بشأن الدعوة إلجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة ومجلس وطني
تعزیز(مرسوما رئاسیا بشأن تعزیز الحریات العامة ۲۰۲۱/ ۲۰/۲صدور المرسوم في •

تقلین مناخات الحریات، تحریم االعتقال السیاسي وعلى خلفیة الراي، واالفراج عن المع
) السیاسیین

.م بشأن تأجیل االنتخابات العامة۲۰۲۱لسنة ) ۱۲(مرسوم رقم •
)۲۰۲۲أیار ۲۷اخر تمدید كان في (۲۰۲۰آذار ٥استمرار إعالن حالة الطوارئ منذ •

https://maqam.najah.edu/legislation/849/


االطار العام

ع االحتالل أموال المقاصة وتراجاالزمة المالیة للحكومة الفلسطینیة نتیجة قرصنة •
–المساعدات الخارجیة وتداعیات أزمة كورونا 

، بصرف أربع دفعات سنویا واقتصرتھا على ثالث ۲۰۱۸الحكومة لم تلتزم ومنذ العام •
دفعة واحدة فقط وغیر ۲۰۲۱دفعات فقط، في حین تلقت األسر الفقیرة ومنذ مطلع عام 

).شیكل لجمیع األسر۷٥۰تم صرف(مكتملة 
ة األطباء من تداعیات األزمة المالیة، تصاعد االحتجاجات المطلبیة والنقابیة، ال سیما نقاب•

ألمر التي تجاوزت في بعض األوقات الحدود المشروعة لإلضراب في القطاع الصحي، ا
قیع اتفاق الذي شكل خطراً على المرضى، وھو ما دفع الھیئة للتدخل، وقد توجت الجھود بتو

.۲۰۲۱) مایو(أنھى الخالف بین الحكومة ونقابة األطباء في الضفة الغربیة في شھر أیار 



االطار العام

ع بروز مظاھر فوضى السالح واخذ القانون بالید وتھدید السلم األھلي ، وتزامن ذلك م•
وحقوق بروز قوة العشائریة والقضاء العشائري وما یصاحبھ من ممارسات مخالفة للقانون

). فورة الدم، الجلوة، العقوبات الجماعیة(االنسان 
على  ما جرى في إعقاب انتھاء الحرب(سھولة التصعید الداخلي واالنجرار نحو التوتیر •

)غزة
استمرار العمل بموضوع السالمة األمنیة •



قضایا التي من جانب اخر، استمرت الھیئة في متابعة قضایا المواطنین، بما في ذلك بعض ال•
ب اإلسرائیلي، أثارت جدالً كبیراً في أوساط الرأي العام، مثل صفقة تبادل اللقاحات مع الجان

الح، وحادثة مقتل الناشط نزار بنات، والتظاھرات التي أعقبتھا، وموضوع فوضى الس
. وعودة بعض مظاھر الفلتان خاصة في الخلیل وجنین



اإلطار العام

حادثة مقتل الناشط نزار بنات •
رك مع المشاركة في التشریح وإعالن النتائج فورا، إعداد تقریر تقصي حقائق مشت(دور الھیئة •

)  مؤسسة الحق
)  وزیارتھم في أماكن احتجازھم(مراقبة محاكمة المتھمین •
مل المحرضین، اصدار تقریر تقصي حقائق مشترك مع مؤسسة الحق والتوصیة بتوسیع التحقیق لیش•

راءات ومن كان یفترض فیھ الرقابة على القوة التي قامت باالعتقال، مراجعة مؤسسیة شاملة إلج
التوقیف واالحتجاز



:مع الصحة اإلسرائیلیةفایزرصفقة تبادل لقاحات •
۲۱بتاریخشاركت الھیئة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلھا مجلس الوزراء

. مع الجانب اإلسرائیلي)فایزر(موضوع تبادل لقاحات لمتابعة ۲۰۲۱حزیران 
قة أیام، ونشرت التقریر، واستخلصت وجود خلل في إدارة صف۱۰اللجنة انھت عملھا خالل 

تالي عدم التبادل، واإلدارة اإلعالمیة، وتنفیذ االستالم، لكن أكدت ارجاع جمیع اللقاحات، وبال
.حدوث ضرر لصحة العامة، وعدم وجود تعامالت مالیة

•



القرارات بقوانین 

لیصل مجموع القرارات بقوانین منذ بدایة (۲۰۲۱قرار بقانون خالل عام ٤٤صدور •
)قرارا بقانون۳٤۳(۲۰۲۱االنقسام حتى نھایة 

۲۰۲۱عن كتلة اإلصالح والتغییر في قطاع غزة خالل " قوانین"تشریعات ۱۰صدور •
)  ۲۰۲۱حتى نھایة ۸۲لیصل عدد القوانین (

ل في الوقائع نشر اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز العنصري واتفاقیة حقوق الطف•
الفلسطینیة 



االطار العام

بات المحلیة رغم خیبة االمل من تأجیل االنتخابات العامة، اال ان الھیئة ترحب بتنظیم االنتخا•
في الضفة الغربیة وأیضا بعض االنتخابات النقابیة

مجالس تدعو الھیئة حركة حماس في غزة الى السماح بإجراء االنتخابات المحلیة وانتخابات•
الطلبة 



ا�حق �� ا�حياة

حالة وفاة �� ظروف غ�� طبيعية ) 227(حالة وفاة �� ظروف غ�� طبيعية، مقارنة بـ ) 151(رصدت الهيئة •

 ��٢٠٢٠

.٢٠٢٠حالة �جل��ا �� العام ) ٣٥(حالة وفاة ع�� خلفية �جارات عائلية، مقارنة بـ) ٣٢(وثقت الهيئة •

.حالة وفاة ناتجة عن إساءة استخدام السالح من املواطن�ن) ٢(و•

.وفيات غامضة الناث) حاالت٨(، مع ��جيلها "شرف العائلة"ولم ��جل أي حاالت وفاة ع�� خلفية •



ا�حق �� ا�حياة

حاالت ) ۳(ارتفع عدد الوفیات الناجمة عن إساءة استعمال السالح من المكلفین إنفاذ القانون ھذا العام إلى •
علما أن حاالت ھذا العام كانت لذكور . ۲۰۲۰مقارنة بعدم تسجیلھا أي حالة بالخصوص في العام الماضي 

.في الضفة الغربیةحالةبالغین، وكانت اثنتان منھا في قطاع غزة، و

٢٠٢٠حالة وفاة �� ١٦حالة وفاة مقارنة بـ ) ١١(اإلهمال الط�ي �ش��ة بلغ عدد حاالت وفيات •

٢٠٢٠حالة �� العام ) ٢٦(حالة انتحار مقارنة بـ ) ١٦(�جلت الهيئة •

 باإلعدام مقارنة بـ ) ١٢(صدر •
ً
 �� العام ) ١٥(حكما

ً
 صدرت عن القضاء �� قطاع غزة لذ�ور ٢٠٢٠حكما

ً
، جميعها أيضا

بالغ�ن

استمرار عدم تنفيذ اح�ام اإلعدام �� غزة للعام الثالث ع�� التوا��•



ا�حق �� السالمة ا�جسدية

�شأنغزةوقطاعالغر�يةالضفة��ش�وى )٤٤٥(الهيئةتلقت
الضفة��ش�وى )٢٥٢(بواقعا�جسدية،السالمة��ا�حقان��اك

�يالاالن��ا�اتبتفصيل.غزةقطاع��ش�وى )١٩٣(والغر�ية،
��مواطنون قدمهاال�يش�وى )٢٥٢(الـأنتب�نالش�اوى،تضمن��ا

السالمة��ا�حقبان��اكادعاء)٣١٨(تضمنتالغر�ية،الضفة
��مواطنون قدمهاال�يش�وى )١٩٣(الـتضمنتح�ن��ا�جسدية،

.ا�جسديةالسالمة��ا�حقبان��اكادعاء)٤٢٠(غزة،قطاع



ادعاءات انتھاك الحق في السالمة الجسدیة
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ا�حق �� ا�حر�ة ال�خصية

التعرض�شأنغزةوقطاعالغر�يةالضفة��ش�وى )٣٧٦(الهيئةتلقت
أوون القانإنفاذأجهزةمنالقانو�يغ��واالحتجازالتعسفيلالعتقال

��ش�وى )٩٧(والغر�ية،الضفة��ش�وى )٢٧٩(بواقعأخرى،أطراف
التعسفيباالعتقالادعاء)473(الش�اوى تلكتضمنت.غزةقطاع

.غزة��ادعاء)123(والضفة،��ادعاء)350(م��االقانو�يغ��واالحتجاز



)  ١٠٩(لتعب�� و�لغت ادعاءات األفراد بتعرضهم لالعتقال التعسفي �سبب ممارسة حقهم �� حر�ة ا•
ادعاء �� ) ٨٩(ادعاءات من مجموع ادعاءات االعتقال التعسفي واالحتجاز غ�� القانو�ي، بواقع 

.ادعاء �� قطاع غزة) ٢٠(الضفة الغر�ية و

ادعاء من مجمل ادعاءات االعتقال ) ١٥٤(كما بلغ عدد ادعاءات االحتجاز دون مذكرة قانونية •
.  ادعاء �� قطاع غزة) ٨٠(ادعاء �� الضفة الغر�ية، و) ٧٤(التعسفي واالحتجاز غ�� القانو�ي، بواقع 

ادعاء، بواقع ) 16(بينما بلغت ادعاءات عدم إشعار املوقوف بأسباب توقيفھ و�ال��مة املوجهة إليھ 
هات أما ادعاءات االحتجاز دون العرض ع�� ا�ج. ادعاء �� الضفة الغر�ية، وادعاء واحد �� غزة) 15(

كما . ادعاءات �� غزة) ١٠(ادعاء �� الضفة الغر�ية و) ٤٨(ادعاء، بواقع ) ٥٨(القضائية، فقد بلغت 
ادعاء، واملنع من ) 39(شملت ان��ا�ات ضمانات االحتجاز؛ املنع من االتصال بالعالم ا�خار�� 

.ادعاءات) ٦(االتصال با�حامي 



ادعاءاتمجملمنادعاء)٤١(ا�حافظذمةع��االحتجازادعاءاتعددبلغح�ن��•
)٣٥(بواقعيةالغر�الضفة��غالبي��االقانو�ي،غ��واالحتجازالتعسفياالعتقال

 باحتجازهماملواطن�نادعاءاتبلغتفقدغزة،قطاع��أماادعاء،
ً
ألوامراستنادا

.ادعاءات)٦(إدار�ةتنفيذيةجهاتمن

 )٤٧(فإنللش�اوى،وفقا•
ً
ةاألمنياألجهزةبأنأفادواالغر�ية،الضفةمنمواطنا

بينما،ع��مباإلفراجقضائيقرارصدور �عدسبيلهمإخالء��تأخرتأوامتنعت
قضائيةقراراتتنفيذعنامتنعتاألمنيةاألجهزةبأنغزة��مواطن�نثالثةأفاد

.محتجز�نعل��موأبقتع��مباإلفراجصدرت



ا�حق �� حر�ة الرأي والتعب��

��،والتعبالرأيحر�ة��ا�حقبان��اكادعاءً )٨٩(تضمنتش�وى،)٧٠(الهيئةتلقت
العاممعو�املقارنة.غزةقطاع��ش�وى )١٤(والغر�ية،الضفة��ش�وى )٥٦(بواقع

الغر�ية،الضفة��ش�وى )٥٨(بواقعش�وى )٨٦(خاللھالهيئةتلقتالذي٢٠٢٠
ا�حق�اكبان�املتعلقةالش�اوى عدد��انخفاضيالحظغزة،قطاع��ش�وى )٢٨(و

عددانخفضحيثش�وى،)١٦(بمعدل،٢٠٢١العام��والتعب��الرأيحر�ة��
العددانخفضغزةقطاع��بينماش�وى،)2(بمقدارالغر�يةالضفة��الش�اوى 

.ش�وى )١٤(بمقدار



یوجد ۲۰۲۱بحسب المعلومات الواردة من مجلس القضاء األعلى، فإنھ حتى نھایة العام •
عن قضایا ما زالت منظورة أمام المحاكم في الضفة الغربیة، یحاكم فیھا مواطنون) ۲۰۹(

ارة ذم السلطات العامة، إث: تھم تتعلق بممارسة حقھم في التعبیر عن الرأي، وھي تھم
الغربیة وخالل ھذا العام فقط، أصدرت المحاكم في الضفة. النعرات العنصریة أو الطائفیة

وباتھم مواطناً بسبب ممارسة حقھم في التعبیر عن الرأي، وتراوحت عق) ۳٦(أحكاماً بإدانة 
.قضیة) ۲٥(بینما أصدرت أحكاماً بالبراءة في . بین الحبس والغرامة



ات أما بالنسبة إلى قطاع غزة، فعلى الرغم من طلبنا المعلومات ذات العالقة، فإن الجھ•
المختصة ھناك لم تزودنا بأي معلومات حول االتھامات التي تم توجیھھا للمواطنین،

یراً من والمحاكمات التي خضعوا لھا بسبب ممارسة حقوقھم المشروعة، مما یثیر لدینا كث
القطاع الشكوك حول أعداد حاالت انتھاك الحریة الشخصیة التي یتعرض لھا المواطنون في

.وطبیعتھا



)۲۰۲۱الضفة (محاكمة المواطنین على خلفیة التعبیر 
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قضایا منظورة أحكام إدانة أحكام براءة



ا�حق �� التجمع السل�ي

تجمعاتالعقدمنعب�نالهيئةتلق��اال�يالش�اوى ��الواردةأنماطهاتنوعت•
.��معلاالعتداءأواملشارك�ن،�عضاحتجازإماذلكوتخللوفّضها،السلمية

 )٣٨(فضتمالغر�يةالضفةففي•
ً
،تجمعا

ً
وتخللسل�ي،تجمع)٢(عقدومنعسلميا

 )٢٥(��مشارك�ناحتجازذلك
ً
،تجمعا

ً
 )٢٤(��مشارك�نع��واالعتداءسلميا

ً
تجمعا

 
ً
تجمععقدومنعسلمية،تجمعات)٩(فضتمفقدغزةقطاع��أما.سلميا

املغلقةالقاعات��اجتماعاتلعقدترخيصتطلبغزة��الرسميةا�جهاتزالتما•



الحق في تكوین الجمعیات

بشأن تعدیل قانون رقم ۲۰۲۱لسنة ) ۷(، القرار بقانون رقم ۲۸/۲/۲۰۲۱صدر بتاریخ •
ن ، بشأن الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة وتعدیالتھ، الذي تكون م۲۰۰۰لسنة ) ۱(

جدیدة غیر ، من خالل وضع قیود )٤۰،۳۹،۳۳،۳۰،۱۳( ثماني مواد، حیث عدل المواد 
ةمبررة وغیر ضروریة على ممارسة الجمعیات والھیئات األھلیة أنشطتھا باستقاللی

م بشأن وقف نفاذ قرار بقانون ۲۰۲۱لسنة ) ۱۸(رار بقانون رقم صدر الق٥/ ۲۱بتاریخ •
م بشأن الجمعیات الخیریة ۲۰۰۰لسنة ) ۱(م بتعدیل قانون رقم ۲۰۲۱لسنة ) ۷(رقم 

والھیئات االھلیة وتعدیالتھ
بنظام معدل لنظام الشركات غیر ۲۰۱٥لسنة ) ۸(من قرار مجلس الوزراء رقم ) ٤(المادة •

، التي تخضع تمویل الشركات غیر الربحیة، ومن ضمنھا ۲۰۰۷لسنة ) ۳(الربحیة رقم 
المنظمات األھلیة، للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، مما یؤثر على ممارسة ھذه 

.المنظمات أنشطتھا بحریة



ا�حق �� تقلد الوظائف العامة ع�� قاعدة ت�افؤ الفرص

)١٢١(العامة،الوظائفتقلد��ا�حقبان��ا�اتتتعلقش�وى )١٨٠(الهيئةتلقت
حيثمنالش�اوى توزعتغزة،قطاع��ش�وى )٥٩(والغر�ية،الضفة��م��اش�وى 

ش�وى )٢٧(الهيئةتلقتاإلعاقةحيثومن.باإلناثخاصةش�وى )٥٦(ع��ا�جنس
قطاع��)٢٢(والغر�ية،الضفة��ش�اوى )٥(بواقعاإلعاقة،ذوي باأل�خاصخاصة

:التاليةالش�اوى أنماطالهيئةرصدتوقد.غزة



استمرار وقف رواتب املوظف�ن العمومي�ن، واألسرى وا�حرر�ن �� قطاع غزة أو ا�خصم م��ا.١

ان��اك مبدأ التنافس الن�يھ �� التوظيف.٢

" التعي�ن �� السلك الدبلوما��ي" القيود ا�خاصة ع�� مبدأ التنافس الن�يھ .  ٣

وقف عمليات ال��قية والتقييم �� الوظيفة العمومية. ٤

عدم االل��ام باملعاي�� القانونية للتوقيف والعزل والطرد من الوظيفة العمومية. 



األول �انون ١١يوماعتبارالوزراءمجلسقّرر ،٢٠٢١)سبتم��(أيلول ٦��
اتالهيئمجالسأعضاءانتخاباتإجراءيومنفسھالعاممن)د�سم��(

)٣٧٦(شملتحيث�افة،فلسط�ندولةأرا��ي��)ج(املصنفةا�حلية
)الغر�يةفةالض(الشماليةالفلسطينيةا�حافظات��جميعهامحليةهيئة



املتغ�� �� ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



ا�حق �� أع�� مستوى من ال�حة يمكن بلوغھ

نحوال�حةقطاعع��٢٠٢١العام��اية��الفع��اإلنفاقحجموصل
لهذاا�خصصأنمنالرغمع��هذاالعام،اإلنفاقحجممن)%١٤.٤(

املوازنةإجما��من)%١٣.٢(نحوالعامبداية��القطاع

)٢٥.٧(إ��٢٠٢١العامانخفضتال�حةقطاعع��التطو�ر�ةالنفقات
.شي�لمليون )٦٥.٢(إ��٢٠٢٠العام��وصلتأن�عدشي�لمليون 



ق خالل ھذا العام انتھت الھیئة، مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، من إنجاز تحقی•
:وطني عن التأمین الصحي الحكومي، وخرجت بعدد من االستنتاجات منھا

لى ال یوجد تنظیم تشریعي متكامل خاص بالتأمین الصحي الحكومي، وإنما یعتمد ع•
.تشریعات ثانویة متناثرة

تأمین الصحي إعادة تنظیم األطر التشریعیة لنُظم التأمین الصحي، بحیث یتم إعداد قانون لل•
عادلة، یساھم یستند إلى شمولیة التغطیة والخدمات، ویقترح آلیات تمویل میسورة التكلفة و

.األفراد والحكومة في تمویلھا
راتیجیات ھیئة وطنیة لتنظیم التأمین الصحي وإدارتھ، تضع وتنفذ االست/ إنشاء مؤسسة•

ندوق وطني واإلجراءات الكفیلة بتقدیم خدمة الرعایة الصحیة، وتنظیم آلیات تمویلھا عبر ص
، بحیث ال یضارواكتواریةیساھم فیھ المواطنون والدولة بناًء على دراسات مالیة 

.المواطنون بصحتھم



۱۹كوفیدبشأن اعفاء منتجات ۲۰۲۱لسنة ۱۱اعدت الھیئة دراسة حول القرار بقانون رقم •
من المسؤولیة القانونیة

م بشأن الحمایة والسالمة الطبیة والصحیة  ۲۰۱۸لسنة ) ۳۱(ما زال القرار بقانون رقم •
غیر مفعل نتیجة عدم وضع األنظمة، عدم انشاء الصندوق، عدم وضع البروتوكوالت

. الطبیة، وعدم تشكیل اللجان
م۲۰۲۱لسنة ) ۲(اعتماد نظام التأمین الصحي الحكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة رقم •



ش�اوى ا�حق �� ال�حة 

فقطم��ا)٨(ال�حة،��با�حقخاصةش�وى )١٠٦(الهيئةاستقبلت
ش�وى )١٩(،٢٠٢٠العام��ش�وى )١٥٢(بـمقارنة.الص��با�حجرخاصة

�شأنالهيئةااستقبل��ال�يالش�اوى عددو�لغ.الص��با�حجرمتعلقةم��ا
الغر�يةةالضف��ال�حيةا�خدماتتوافرعنصرالرسميةا�جهاتان��اك
إجما��مناملا��ي،العام��ش�وى )42(بـمقارنةش�وى )٧٢(غزةوقطاع
.ش�اوى )١٠٦(البالغةال�حة��ا�حقش�اوى 



ا�حق �� التعليم

م��ايم،التعل��ا�حقبان��ا�اتاّدعاءاتتضمنتش�وى )١١(الهيئةتلقت
)١(والداخلية،وزارةع��ش�وى )١(توزعت؛غزةقطاع��ش�اوى )٣(

��اما.والتعليمال��بيةوزارةع��ش�وى )١(والشرطة،جهازع��ش�وى 
)١(بمعدلتوزعتش�اوى،)٨(الش�اوى عددبلغفقدالغر�يةالضفة
وزارةع��ش�وى )٢(والعل�ي،والبحثالعا��التعليموزارةع��ش�وى 

ش�وى )١(ووالتعليم،ال��بيةوزارةع��ش�اوى )٣(واالجتماعية،التنمية
.ا�جامعاتع��ش�وى )١(والوزراء،مجلسع��



ا�حق �� العمل

ملالعممارسةحر�ة��ا�حقبان��ا�اتتتعلقش�اوى )٣(الهيئةتلقت
واالب��ازيدال��دبممارسةتتعلقالغر�ية،الضفة��م��اش�وى )٢(النقا�ي،

قطاع��وى وش�النقا�ي،العملحر�ةع��والتضييقالنقا�ي،العملنتيجة
يجةنتأعمالهمممارسةمنالصياديننقابةمنأعضاءبمنعتتعلقغزة،

)١٥(بواقع،٢٠٢٠العام��ش�وى )١٧(الهيئةتلقتفيماالنقا�ي،عملهم
.غزةقطاع��ش�وى )٢(والغر�ية،الضفة��م��اش�وى 



ا�حق �� العمل

معاي��اتباععدمعنناتجةملواطن�نوفاةحالة)١٥(الهيئةرصدت
وحالةالضفة،��م��احالة)١٤(العمل،بيئة��املهنيةوال�حةالسالمة

.غزةقطاع��واحدةوفاة



۲۰۲۲جدول اھم الشكاوى خالل 



نوع 
ا/االنتھاك

لشھر 

حاالت الوفاة غیر 
الطبیعیة

شكاوى حول 
التعذیب وسوء 
المعاملة

انتھاك الحق في 
إجراءات قانونیة 
سلیمة

التوقیف على ذمة 
المحافظ

ر عدم تنفیذ أو التأخی
أحكام اإلعدامفي تنفیذ األحكام

االعتداء على 
المؤسسات العامة 
واألمالك الخاصة 
واالعتداء على 
االشخاص

انتھاك الحق في 
التنقل والسفر

االستیالء على 
أموال المواطنین 
دون حكم قضائي

انتھاك الحق في 
الحریات االكادیمیة

حریة الرأي 
والتعبیر و التجمع 
السلمي

WBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSWBGSTotal

Jan to 
May 
2019

392066861079575018003951012101225372237609

Jan to 
May 
2020

24503937906326080043612290124223166389

Jan to 
May 
2021

38173657494340500566100001513163141304



�عاون ا�جهات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالش�اوى 

�� الضفة الغر�ية



وزارة ال�حة

دو�ة،واأل الالزم،العالجوتوف��الطبية،التحو�التع��تركزت.ش�وى )٩٦(الهيئةتلقت•
التوقيفاكزمر نزالءوتطعيمالطبية،املعاملةسوء��والتحقيقالالزمة،الطبيةوا�خدمات
�وروناىمر��بحقتحصلال�ياالن��ا�اترصدع��والعملواملؤقتة،الدائمةواالحتجاز

.ا�خدماتتقديم��املقصر�نومحاسبةوتوثيقها

 الوزارة�عاطت•
ً
خاصةو�ة،املطلبالوثائقالهيئةك��و�دالش�اوى،مطالباتمعإيجابيا

��اطالبتل�ياالطبيةالتحو�التمنعددع��واملوافقةالطبية،والتقار�رالتحقيقتقار�ر
ا�ختصال�ادرهالوزارةأوعزتكمااملشت�ون،��اطالبال�ياألدو�ةتوف��وتمالهيئة،

�ش�لالتطورات��جيليتضمندقيقط�يتوثيقواعتمادالط�ي،بالتوثيقاالهتمامبز�ادة
.تفصي��إلك��و�يط�يملفهناكي�ون وأنتفصي��،

۲



وزارة الداخلية

اتا�خصصصرفوإعادةاالحتجاز،أثناءوالضرباملعاملةإساءةجرائم��التحقيقحول تركزت.)١٢٦(الهيئةتلقت•
النقالةاتفالهو بإعادةواإل�عازالتفتيش،إجراءات��بالتحقيقواملطالبةاملواطن�ن،منعددسبيلوإخالءاملالية،

ع��داءواالعتالنقالةالهواتفمصادرة��والتحقيقومحتو�ا��ا،األجهزةتلكاستخدامبوقفواإل�عازاملصادرة،
.أمنيةتوصيات�سبباالحتالل�جون ��األسرى منعددرواتبوقفموضوعومعا�جةالسلمية،التجمعات

�غي��نمالرغمع��-املش��كةاألمنيةال�جنةاستمرارأنإالالهيئة،مطالباتمعظممعالوزارةتتجاوبعامة،بصورة•
 �ش�لعملها��-اسمها

ً
ادعاءاتحسب-ومتقتزالالحيثالتعذيب،بوقف�افةالهيئةمطالباتإ��االستجابةأمامعائقا

.الصدد��ذاش�اوى تتلقىالهيئةتزالوالاملعاملة،وسوءالتعذيبحاالتمنبالعديد-املواطن�ن

داخلية،الوز�رمخاطبة�عدالسفرجوازاتمنالعديداستصدار��الهيئةنجحتفقدالسفر،�جوازاتبالنسبةأما•
التحقيقإ��ةباإلضافاألمنية،األجهزةرفض�عدوسلوكس��ةحسنع��املواطن�نمنعددحصول ��نجاحهاإ��إضافة

.البعضسبيلوإخالءواإلفراجاملعاملة،وسوءبالتعذيباملتعلقةاملواطن�نقضايا�عض��

۳



وزارة التنمية االجتماعية

خلدااملعيشةظروفبتحس�ناملطالبةع��تركزت.ش�وى )٥٤(الهيئةتلقت•
تالفئالبعضوال�حيةوالعينيةاملاليةاملساعدةوتقديم،"محور "مركز

.الوزارةخدماتمناملستفيدة

الش�اوى ��خاصة�افة،الش�اوى ��إيجابيةبصورةالهيئةمعالوزارةتتعاون •
،متا�ع��اتتمال�ي

ً
اإليواء،يوتبالهيئةطاقمز�ارةالوزارة�سّهلكماميدانيا

صرفا��افةإضاملناطق،مختلف���عقدال�يا�حالةمؤتمرات��الهيئةوإشراك
.الةا�حمؤتمراتعقد�عدالفتيات�عضدمجوإعادةللمواطن�ن،ص��تأم�ن

٤



وزارة ال��بية والتعليم

همحقوقاملوظف�نبمنحالوزارةمطالبةع��تركزت.ش�وى )٤٩(الهيئةتلقت•
وصرفعالوة،بدلصرفإ��إضافةالعمل،طبيعةبدل�سبةكرفعالوظيفية،
لتقاعداع��اإلحالةقراروإلغاءالتعي�ن،إجراءات��واإلسراعمالية،مستحقات

األمنيةمةالسال شرطوإلغاءالتعي�ن،مناإلقصاءإجراءات��والتحقيقاملبكر،
صصةا�خالدراسيةالكتببتوف��واملطالبةرسمية،وثائقع��ل�حصول 

.البصر�ةاإلعاقةذوي األ�خاصالستخدام

منافة�مخاطبا��اع��وتردالهيئة،ش�اوى معإيجا�ي�ش�لالوزارةتتعاون •
.الوزارة��الش�اوى وحدةخالل

٥



النيابة العامة

ءوإخالالدعوى،جديةلعدما�حتجز�نعنباإلفراجاملطالبةحول تركزت.ش�وى )٤٠(الهيئةتلقت•
 السبيل

ً
الرأيقضايافيةخلع��توقيفهم�ون املواطن�نعنباإلفراجواملطالبةا�حكمة،لقرارتنفيذا

جلسات���الس�لضماناملطلو�ةبالوثائقا�حكمةوتزو�داملصادرة،املضبوطاتوإعادةوالتعب��،
مراكزبنقلتعلقةاملاالنتخابيةا�جر�مة���التحقيقا�جرائم،�عض��والتحقيقاألصول،وفقا�حاكمة

أحدلها�عرض�يالال��ديدات��بالتحقيقواملطالبةعلمهم،دون االنتخا�يال�جلمناملواطن�ناق��اع
التعذيبظروف��بالتحقيقواملطالبةواإليواء،االحتجازمراكز��مواطن�نوفاة��والتحقيقاملواطن�ن،
خلفية�ع�التعسفيالتوقيفحاالتبإ��اءومطالبةاملواطنون،لها�عرضال�يا�جسديواالعتداء

مال�سات��والتحقيقاملواطن�ن،أحدوفاة��ال�حةوزارةبإجراءاتالهيئةوتزو�دالسيا��ي،االنتماء
�ش�لالعامةةالنيابتتعاون .النشطاءمن�عدداملتعلقةالقضائيةاملالحقةووقفاملواطن�ن،أحدمقتل
إلخالءالزمةالاإلجراءاتواتخاذالتشر�ح،�حضور طبيبانتدابع��املوافقة��خاصةالهيئة،معجيد

.املواطن�نسبيل

٦



مجلس القضاء األع��

واطن�ن،املعنباإلفراجا�حكمةقراراتباح��اماملطالبةاع��تركزت.ش�اوى )١٠٣(الهيئةتلقت•
ائقوثع��وا�حصول اإلجراءات،بتسهيلاملواطن�نومطالباتا�حاكمة،أمدإطالةومعا�جة

ب��و�دةا�ختصل�جهاتواإل�عازا�حضر،ضدجزائيةدعوى إقامة��اإلذنمواطنكمنحرسمية
�الص�امل�ان��وإيداعھعلياطبية�جنةع��املواطنعرضاإلرث،حصربحجةاملواطن

محاكمةةإعادا�حاكمة،إجراءاتلتسريعا�حكمة�حضور الشهودإ��اإل�عازألمثالھ،ا�خصص
.مختصةمدنيةمحكمةأماماملواطن

ردقدو والطلبات،االستفسارات�لعنواإلجابةبالوضوح،األع��القضاءمجلسردودتمتاز•
��للس��للمحكمةاملوقوفوإحضارتوج��اتھإصداروم��االهيئة،مخاطباتجميعع��ا�جلس
حسبالقانو�ياملقت��ىواتخاذالقضائيللتفتيشالش�اوى �عضتحو�لوتمو�سريعها،الدعوى 
.األصول 

۷



جهاز الشرطة

لذيناالشرطةأفرادومحاسبةبالتحقيقاملطالبةع��تركزت.ش�وى )٦١١(الهيئةتلقت•
لظروفواالالزمةال�حيةالرعايةوتوف��املواطن�ن،ع��واالعتداءمعاملةبإساءةقاموا

 السبيلوإخالءاالحتجاز،أماكن��املناسبةاملعيشية
ً
ظروفوتوف��ة،ا�حكملقرارتنفيذا

عدمو واالكتظاظال��و�ةسوء�سببالنظارةداخللالحتجازالئقةو�حيةمعيشية
.وا�خدماتيةالتحتيةالبنيةحيثمنلالحتجازالنظارةصالحية

ول��او�الهيئةش�اوى مععام�ش�لالشرطةوجهازخاص�ش�لاملظالمديوانيتعاون •
 
ً
،اهتماما

ً
بمراكزعلقةاملتامليدانيةللمتا�عاتالشرطةاستجابةسرعةإ��إضافةكب��ا

.العاديةالهيئةز�اراتالشرطةجهاز�سهلكذلكوالتأهيل،اإلصالح

۸



جهاز االستخبارات العسكر�ة

قانو�يالاملقت��ىباتخاذاملطالبةع��تركزت.ش�وى )٣٨(الهيئةتلقت•
�عرضفيماوالتحقيقالقانو�ي،النظامحسبا�خالف�نالعسكر��نبحق

.االحتجازأثناءمعاملةوسوء�عذيبمناملواطن�ن�عضلھ
ويسهلجديةبصورةالهيئةش�اوى العسكر�ةاالستخباراتجهازيتا�ع•

الهيئةاتمخاطبع��و�ردواالستثنائيةالعاديةالز�اراتعمليةلطواقمها
تتعلقيال�خاصةالش�اوى منللعديدميدانية"معا�جة"إ��إضافة�افة،

األجهزة�يملنتس�عليماتإصدارهكذلكل�جهاز،التا�عةاالحتجازبظروف
.�ناملواطنمعجيدةبصورةوالتعاملالنفسضبطبضرورةاألمنية

۹



جهاز األمن الوقائي

وإعادةا�حكمة،قراراتتنفيذع��تركزت.ش�وى )٧٩(الهيئةتلقت•
مذكرة،دون محتو�ا��اوتخر�باملنازل تفتيش��والتحقيقاملصادرات،

حصول ا�املواطن�نمعارضةوعدم��ن،واالس��زاءالنساءع��واالعتداء
.ال��اخيصإجراءاتاستكمالأجلمنوسلوكس��حسنشهادةع��

ظمةاملنتالز�اراتسواءاالحتجازألماكنالز�ارةعملياتا�جهاز�سهل•
فإنةالهيئمخاطباتع��الردودمنالرغمع��.االستثنائيةأوالعادية

اءاتادعإلن�ارعامتوجھوهناكبالنمطيةتتصفتزالالالردودتلك
.�افةاملعاملةوسوءالتعذيب

۱۰



جهاز ا�خابرات العامة

لتعرضا��بالتحقيقاملطالبةع��تركزت.ش�وى )١١٩(الهيئةتلقت•
ع��ا�حصول ��املواطن�نمعارضةوعدماملعاملة،وسوءللتعذيب

يةخلفع��املوقوف�ن�عضعنواإلفراج.والسلوكالس��حسن
.السيا��ياالنتماء

ن�ارإل العاموالتوجھالواردة،الردودنمطيةاستمرارالهيئةالحظت•
 .�افةاملعاملةوسوءالتعذيبادعاءات

ً
ملياتع�سهلا�جهازأنعلما

تثنائيةاالسأوالعاديةاملنتظمةالز�اراتسواءاالحتجازألماكنالز�ارة

۱۱



برز التوصيات أ

غ��وفظر ��تقعال�ي�افةالقتلحاالت��العامةالنيابةتحقيقضرورة•
القانونيةةاملنظومومراجعةللعدالةوتقديمهممرتكب��اعنوالكشفطبيعية،
 اإلعدام�عقو�ةاملتعلقة

ً
.العالقةذاتيةالدولواملعاي��القانونيةلإلجراءاتوفقا

���حقبااملاسةاالدعاءات��جديةتحقيقاتالعسكر�ةالنيابةإجراءضرورة•
�شأنأوتجازاالحأماكن��أوالقانون إنفاذامل�لف�ناألفرادمنتقعال�يا�حياة

.الفئةهذهمنالسالحاستخدامإساءةعنالناجمةالوفيات



دف��العملأماكنع��واسعةوتفتيشيةرقابيةبجهودالعملوزارةقيام•
.العملأماكن��العامةا�حمايةوسائلتوفرمنالتأكد

وفيات��افتحدثال�يا�حاالت��جادتحقيقيدور بمباشرةال�حةوزارةقيام•
جراحيةلعمليةأوللعالجاملتو��خضوعأعقاب��

الصادر،ةاملعاملوسوءالتعذيبملنعالوطنيةالوقائيةاآلليةقانون قرارالغاء•
يةاآلل�شكيل�شأنحولھالتوافقجرى ال�يا�حوارمخرجاتإ��والعودة
.االليةوحياديةاستقالليةيضمنبماالتعذيبمنللوقايةالوطنية



روعة، بما توقف األجھزة األمنیة عن تنفیذ اعتقاالت لمواطنین بسبب ممارسة حقوقھم المش•
.في ذلك الحق في حریة الرأي والتعبیر والحق في التجمع السلمي

توقف المحافظین عن حجز حریة المواطنین بناًء على أسباب أمنیة، وھو ما یعرف•
.باالحتجاز اإلداري أو االحتجاز على ذمة المحافظ

قوانین تقید أجھزة إنفاذ القانون باإلجراءات القانونیة في حاالت حجز الحریة إنفاذاً لل•
.الجنائیة



لهايال�السار�ةالتشريعات��النظراالختصاصذاتا�جهاتإعادةضرورة•
عاتاملطبو وقانون العقو�ات،قوان�ن:مثلوالتعب��،الرأيبحر�ةعالقة

الدوليةاقياتاالتفوفقفلسط�ندولةال��اماتمعيتواءمبماو�عديلهاوالنشر،
.إل��اانضمتال�ي

��يةالقضائالسلطاتتتوسعأالضرورةثمةالتشريعات،�عديلح�نإ��•
ا�حاالت��حصرهيتموأناالحتياطي،بالتوقيفالتقدير�ةالسلطةاستخدام

 تتضمنال�ياالستثنائية
ً
 خطرا

ً
وقيفبالتإالمواجهتھيمكنالمحققا

.للعقو�ة�أداةإليھال�جوءوعدماالحتياطي،



احتجازعنبالتوقفاألمنيةواألجهزةللشرطة�عليماتھالوزراءمجلسإصدارضرورة•
والتعب��رأيالحر�ة��ا�حقممارسةخلفيةع��واستدعا��مال�حافي�نأواملواطن�ن

.واإلعالميال�حا��العملوممارسةاالجتما��،التواصلوسائلع��
التا�عةيةاألمنواألجهزةللشرطة�عليما��اغزة،قطاع��الداخليةوزارةإصدارضرورة•

نال�حافي�أواملواطن�ناحتجازعنبالتوقفالداخ��،األمنجهازخاصةلها،
تواصلالوسائلع��والتعب��الرأيحر�ة��ا�حقممارسةخلفيةع��واستدعا��م

العملممارسةأوالبيانات،إصدارأواإلعالم،وسائلع��ا�حديثأواالجتما��،
.واإلعالميال�حا��



١٩٩٨لسنة)١٢(رقمقانون بأح�امالداخليةووزارةاألمنيةاألجهزةال��امضرورة•
رطة،الشبجهازالعامةاالجتماعاتمعالتعامليقصرالذيالعامة،االجتماعات�شأن

ذاتبمهماتاملد�يبلباسهماألمنيةاألجهزةمنتس�يقيامحظرع��التأكيدضرورةمع
.السلميةالتجمعاتفض��عمليا�يطا�ع

التجمع��ا�حقتمسحادثةأي��الفوري،بالتحقيقوالقضاءالعامةالنيابةقيام•
إدانتھتثبتمنومحاسبةاملأل،ع��التحقيقنتائجو�شرفلسط�ن،دولة��السل�ي،

 ةاملفرطالقوةاستخدامأوالسلميةالتجمعات��املشارك�نع��باالعتداء
ً
خالفا

للتعليمات



قانون �عديل�شأن٢٠٢١لسنة)٧(رقمبقانون القرارالوزراءمجلسإلغاءضرورة•
�ل�شو�عديالتھ،األهليةوالهيئاتا�خ��يةا�جمعيات�شأن،٢٠٠٠لسنة)١(رقم

.يكنلم�أنواعتباره�امل

معتعاملال��املتبعاألمنيةالسالمةفحصبإجراءالعملالداخليةوزارةوقفضرورة•
،إجراءً باعتبارها�جمعيات،

ً
 و�مثلتمي��يا

ً
ل�جمعياتاالنتساب��املواطن�ن�حقتقييدا

.ا�خ��ية



املدني�ناملوظف�نبخصوص،٢٠١٠لسنة)٤٨(رقمغزة��الداخليةوز�رقرارإلغاء•
.ا�جمعياتت�و�ن��ل�حقالقانونيةوالضماناتباملعاي��والتقيداملستنكف�ن،

تمك�نع��اإلشراف����ااملنوطبالدور الفلسطينيةالنقدسلطةقيامضرورة•
لعاملةاللبنوكاإل�عازخاللمنفاعلة،بنكيةحساباتع��ا�حصول منا�جمعيات

.البنكيةا�حساباتفتحإجراءات�سهيلغزةقطاع��



لنظاممعدلبنظام٢٠١٥لسنة)٨(رقمالوزراءمجلسقرارمن)٤(املادةإلغاء•
ة،الر�حيغ��الشر�اتتمو�لتخضعال�ي،٢٠٠٧لسنة)٣(رقمالر�حيةغ��الشر�ات

ع��ريؤثمماالوزراء،مجلسمناملسبقةللموافقةاألهلية،املنظماتضم��اومن
.التنفيذيةالسلطةتدخلودون بحر�ة،أ�شط��ااملنظماتهذهممارسة

•



املبكر،للتقاعدغزةقطاع��عمومي�نموظف�نإحالةقرارالوزراءمجلسإلغاءضرورة•
سيطالو املوظف�ن،منكب��ةبقطاعاتومساسھاملدنية،ا�خدمةقانون �خالفتھ

بالقانون املكفولة)خاص�ش�لوال�حةالتعليم،(األساسيةا�حيو�ةا�خدماتقطاع

قوق ا�حبمنظومةاملساس��صالحياتھاستخدامعنالوزراءمجلستوقفضرورة•
إقرار��القانونيةباملعاي��واالل��امالعمومي�ن،للموظف�ناملكفولةوا�حر�ات

قطاع��حرر�نوا�واألسرى العمومي�ناملوظف�نبرواتباملتعلقةا�ح�وميةالسياسات
.التمي��وعدماملساواةملعاي��تخضعأنيجبال�يغزة،



األ�خاصبا�خاصةالتوظيف�سياساتتتعلقمعاي��املوظف�نديوانإقرارضرورة•
ئفالوظاوهي�لياتونماذجوسائلوتطو�رالبصر�ة،اإلعاقةخاصةاإلعاقة،ذوي 

وصولهمتيس����اإلعاقةذوي األ�خاصوقدراتاحتياجاتمعيتناسببماا�جديدة،
.قانونيةالالنسبةوفقالعمومية،الوظائفتقلد��املكفول حقهمع��وحصولهم



��ا�حقإعمالمستوى رفعإ��الهادفةا�جهودالرسميةا�جهاتاستكمالضرورة•
ا�حلية،االنتخابات��فقطليسواالنتخابال���حخاللمنالسياسيةاملشاركة

.الوط�يا�جلسوانتخاباتالعامة،االنتخابات��كذلكوإنما

االنتخاباتإلجراءالتحض��مرحلةخاللا�ختلفةا�حقوقيةالظروف��يئةع��العمل•
أهمية،نملذلكملاخاصة،ا�حليةاالنتخاباتمنالثانيةاملرحلةوانتخابات�عامة،

اباتانتخعقدإنجاحأجلمنمعيقاتأيتجاوز إم�انيةع��مؤشرمن�عطيھقدوملا
.)و�شريعيةرئاسية(عامة

الذيو�يالقانالنظاملتعديلالالزمةالقانونيةاإلجراءاتاستكمالع��العملضرورة•
.ا�حليةالهيئاتمجالسوانتخاباتالعامةاالنتخابعمليةوفقھتتم



إلى ضرورة رفع مجلس الوزراء الموازنة التطویریة المخصصة لقطاع الصحة بما یؤدي•
یة رفع مستوى الخدمات الصحیة المقدمة للمواطن وجودتھا، وإلى توطین الخدمات الصح

.بما یساعد في تحقیق عنصر الوصول االقتصادي والجغرافي للخدمة الصحیة
في إطار تطویر الخدمات الصحیة المقدمة للمرضى، من الضروري بمكان قیام وزارة•

قانون الخاص الصحة برفع مستوى المساءلة التي تقوم بھا، السیما في مجال تنفیذ القرار ب
، بالسرعة الممكنة، مع ما یتطلبھ ۲۰۱۸لسنة ) ۳۱(بالحمایة والسالمة الطبیة والصحیة رقم 

ندوق ذلك من إنشاء سجل لألخطاء الطبیة، وإنشاء لجنة دائمة لألخطاء الطبیة، وإنشاء ص
.التعویض عن أضرار الحوادث الطبیة، ووضع البروتوكوالت الطبیة الالزمة

ضرورة وضع  قانون للتتامین الصحي العادل والشامل•



تقومنوأوالتعليم،ال��بيةوزارةموازنةبز�ادةا�ح�ومةتقومأنضرورة•
��ماالتطو�ر�ة،النفقاتبز�ادةوالتعليمال��بيةوزارة

ّ
تحس�نمنايمك

منبھتال��ممالتنفيذومخرجا��ا،ونوعي��االتعليميةالعمليةجودة
.االس��اتيجيةخط��ا��برامج

منالالزمةاملاليةاملواردبتوف��والتعليمال��بيةوزارةاستمرارضرورة•
ةالعملي��اإلعاقةذوي الطلبةلدمجالفلسطينيةا�ح�ومةطرف

زمةالال املدرسيةالبيئة��يئةخاللمنأعدادهم،وز�ادةالتعليمية
.الطلبةببا��أسوةوتمكي��م،الستيعا��م



مراقبةتضمنآلياتواستحداثلألجور،األد�ىا�حّد تطبيقمنالتأكد•
 لألجور األد�ىا�حّد �عديلبمراجعةواالل��امتنفيذه،ومتا�عة

ً
.دور�ا

نشآتمال��اممدىع��وز�ادتھالرقا�يدورهاالعملوزارةتطو�رضرورة•
.املهنيةوال�حةالسالمةوشروطمعاي��العمل
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