
 السیدات والسادة الحضور 
ضیوفنا ضیوف فلسطین...المدافعات والمدافعین عن حقوق االنسان، 
ممثلي الھیئات الرسمیة واألھلیة والشعبیة، ممثلي وسائل االعالم 
المختلفة، زمیالتي وزمالئي األعزاء ومع حفظ األسماء واأللقاب 

اسعدتم  الى متابعینا عبر البث المباشر في بیوتھم ومكاتبھم، للجمیع،
 صباحا وبعد.

جئنا ھنا الیوم لنطلق تقریرنا السنوي للعام المنقضي ولعرض بعض 
مؤشرات حالة حقوق االنسان ھذا العام، لیس من باب تسجیل النقاط 

وھي ضروریة  ،ولیس ألننا نرید أن نلعب دور المعارضة السیاسیة
، بل باعتبارنا دیوان المظالم، وظیفتنا حمل أنّات تمعفي كل مج

المظلومین ووجعھم، وأن نصرخ نیابة عنھم، ونحمل رسائلھم لكل 
 .حتى إزالة الظلم أصحاب الواجب بالمعنى الحقوقي

واذا كان ھناك من ینتظر منا أن نقول وین الوضع أحسن، أو أسوأ، 
كان شامال وفیھ  في الضفة أو غزة، فلیس ھذا ھدف التقریر، وان

تفصیل للمعلومات، ویمكن للمعني باجابات أن یجدھا بنفسھ، مع أن 
ھذه منھجیة خاطئة في القراءة. فكل انتھاك وكل مظلمة وحیاة كل 

، وكما ورد في القرآن الكریم: " من قتل نفساً بغیر نفٍس انسان مھمة
ثیرة أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جمیعا"، وأدوات القتل ك

ولیست محصورة باطالق النار او الھراوات والسكاكین، وقد یكون 
وفي ھذا السیاق ننصح بعدم الغرق في  من أسوئھا القتل قھرا وظلما.

األرقام عند قراءة التقریر، فكرامات الناس وحریاتھم ال یمكن تحویلھا 
الى كمیة، ألنھا نوعیة، وكما عرف الفیلسوف كانط الكرامة اإلنسانیة 



اعتبارھا تشمل كل ما لیس لھ ثمن، فھي تشمل كل ما ال یمكن تكمیمھ. ب
 ألن الكرامة اإلنسانیة تشكل جوھر حقوق االنسان.

، كما تعلمون فان تفویض الھیئة المستقلة ھناك توضیح ال بد منھ
وتركیبھا وأدواتھا ھي البحث في االنتھاكات الداخلیة، ولكننا ال نستطیع 

الل، مش بس بسبب خطورتھا، بل بسبب تجاھل انتھاكات االحت
وتأثیراتھا على الحیاة الداخلیة، وال  التداخل بین سیاسات االحتالل

 یسمح المجال ھنا للتفصیل.
وحتى نبسط ما یسمى نظریة التغییر في عالم التنمیة والدعم اإلنساني، 
نقول أن شعبنا الفلسطیني یخوض معارك متصلة الحلقات منذ أكثر 

صمد خاللھا وخضع الحتالالت وتقلبت علیھ إدارات،  من مئة عام،
نما وتطور وبنى جامعات ومستشفیات وقضى على األمیة، بنى مراكز 
ثقافیة وریاضیة وأبدع في الشعر واألدب وأول من بنى حركات نقابیة 

، وأقدم وأعرق مؤسسات على مستوى الدول العربیةواتحادات نسائیة 
 عاما. ۱۱۷وربما عمر أقدمھا أھلیة عربیة توجد في فلسطین 

واألھم بقي  حافظ شعبناعلى وجوده وارثھ الثقافي ویواصل البناء علیھ 
 واقفا على رجلیھ.

والیوم تكثف سلطات االحتالل سیاساتھا القتالع شعبنا وتستھدف لیس 
فقط وجوده الفیزیائي، بل ھویتھ وارثھ وروایتھ وزراعتھ ومبانیھ، 

حقوقیة وتنمویة وإنسانیة كمنظمات صنفت ست مؤسسات  حتى أنھا
وال یكتفي االحتالل بالتخلي الكامل عن واجباتھ كقوة محتلة   ، إرھابیة

في المنطقة ج، بل یحاول خنق سكان تلك المناطق وخنق سكان القدس 
منشآت  ۹۰٦لجعل حیاتھم غیر ممكنة، واال ما تفسیر ان من بین 



ً إنسانیمشروعا  ۲۲۰ھناك  ۲۰۲۱ھدمھا االحتالل عام  بنیت بأموال  ا
المانحین، الذین ال یتخذون مواقف كافیة الحزم في ھذا المجال، 

 .ویكتفون بالتندید الخجول والدیبلوماسیة الصامتة
ومؤشرات ھذا العام لیست أفضل، فھا ھي سلطات االحتالل تستھدف 

، والقتل التراجیدي لفخر الصحافة الفلسطینة الصحفیات والصحفیین
، وتواصل جرائم اإلعدام خارج القانون اقلة خیر مثال،شیرین أبو ع

وترتكب جریمة مضاعفة باحتجازھا جثامین ضحایاھا ممن تغتالھم 
 ۲٥٤، و سنوات ٦جثامین في الثالجات بعضھا منذ  ۱۰۳بوجود 

وتتوسع  .منع عائالتھم من دفنھمتَ  ابر األرقام منذ عقود،قجثمانا في م
، وتواصل جرائم الھدم بكثافة جماعیة في جرائم الھدم العقابي كعقوبة
 .في القدس ومنطقة ج من الضفة

وسنت قانونا یجرم رفع العلم الفلسطیني، وشھدنا مواجھات وعملیات  
قمع منظم استھدفت انزال علم فلسطین، مش بس في القدس وال بین 
جماھیرنا في النقب والجلیل، بل في قرى وبلدات الضفة الغربیة وعلى 

 طرقاتھا
 وعشان نوضح الصورة أكثر

في ظل عدم وجود أي عملیة سیاسیة ذات مغزى من شأنھا وضع حد 
وأھمھا حقھ في انھاء  ،ھ الجوھریةقوقلحرمان الشعب الفلسطیني من ح

والسیادة على مصادره وخیراتھ  االحتالل وممارسة حق تقریر المصیر
، جماعیةومصائر أبنائھ وحریاتھم الفردیة وال وحدوده ومعابر بالده

فان استراتیجیتنا یجب أن تكون مبنیة على حمایة ما لدینا، على تعزیز 
مدركین أن الناس  لیبقى واقفا على رجلیھ، مقومات صمود شعبنا،



یتأثرون بسلبیات المشاكل الداخلیة أكثر من تأثرھم بالمشاكل 
تسبب لك أذًى وقلقاً  فانھا اذا كانت المشكلة داخل بیتكالخارجیة، 

 .مما لو كانت خارجھأكبر 
فھل ما یجري على األرض الفلسطینیة یعزز صمود الناس ویحفظ 

وابتزازھم كرامتھم؟ ھل تعوید الناس المساومة على كرامتھم 
یبني شعبا قادرا على االنتصار في معركة الحریة؟ ھل وتجویعھم 

تھدید أمن المواطنین وتھدید السلم األھلي وضعف سیادة القانون یعزز 
 د؟الصمو

مس أمن الناس وكراماتھم وحقوقھم كل من یولذا نقولھا بجرأة، 
 وبحاول یكسر عینھم انما یخدم االحتالل بوعي او بغیر وعي.

 السیدات والسادة الحضور
جعل  نرید أن نكون ایجابیین، ألن أحد أدوارنا إضافة لضغطنا من أجل

بالمعنى الذي أشرنا الیھ، فان من واجبنا أن نبحث  حیاة الناس ممكنة
عن كل نقطة ضوء وعن كل بادرة أمل، وسیشمل تقریرنا عرض 

 الجزء الملیان من الكأس.
فقد شھدت األراضي الفلسطینیة انتخابات محلیة جزئیة ناجحة مرت 
بسالم، لكن االنقسام ألقى بظاللھ علیھا بمنع حركة حماس اجراء تلك 

في قطاع غزة، وبقیت مدینة غزة، وھي أكبر مدینة  االنتخابات
عاما.  ٦۰فلسطینیة من حیث عدد السكان، لم تشھد أي انتخابات طوال 

اء االنتخابات في قطاع غزة واجراء رونطالب ھنا باستكمال اج
ا سیبقى بیتنا الداخلي یشكل ھانتخابات عامة تشریعیة ورئاسیة، فبدون

 عدنا في تعزیز المنعة. بیئة طاردة وغیر آمنة وال یسا



من المؤشرات اإلیجابیة التي وثقھا التقریر أن العام المنصرم شھد 
انخفاضا في عدد الوفیات غیر الطبیعیة، لكن المقلق زیادة عدد ونسبة 

الى  ۲۰۲۰بالمئة عام  ۱٥حاالت الوفاة الناتجة عن الشجارات، من 
األمور  ، ومن۲۰۲۱بالمئة من الوفیات غیر الطبیعیة عام  ۲۲

اإلیجابیة انخفاض عدد ونسبة النساء من بین حاالت الموت غیر 
، ۲۰۲۱حالة عام  ۳٦الى  ۲۰۲۰حالة عام  ٥۲من  ،الطبیعیة

 ٤الى  ۹وانخفض عدد حاالت الوفاة داخل مراكز االحتجاز من 
، وللعام ۱٦الى  ۲٦وفیات، وانخفض عدد حاالت االنتحار من 

تنفیذ أي حكم اعدام. كما انخفض  توالیا لم یشھد قطاع غزة خامسال
حالة،  ۲۳الى  ۳٦عدد حاالت الوفاة التي سجلت كوفیات غامضة من 

مما یشیر الى زیادة فاعلیة القدرات التحقیقیة في حل لغز الجرائم. كما 
انخفض عدد ونسبة الوفیات الناجمة عن عدم اتباع إجراءات السالمة 

لت ھناك حاجة للمزید من حالة، وما زا ٤۲حالة الى  ۹۲العامة من  
اإلجراءات الوقائیة التي تقع مسؤولیاتھا على جھات عدیدة من 

 أصحاب الواجب في المجتمع كما یفصل التقریر.
وھناك أسباب تدعونا  فنحن لسنا بخیر، لكن الصورة لیست وردیة، 

قد نكون نمر في واحدة من أسواء المراحل في اذ لقرع الجرس، 
 تاریخنا الحدیث

 
 

م اعالى   ۲۰۲۱العام  في تحویل العامةالغاء االنتخابات  فقد ساھم
صدامات داخلیة رافقتھا موجات من العنف متعدد المصادر، مرورا 



بمقتل الناشط نزار بنات وما تاله من قمع للتحركات االحتجاجیة التي 
وتم خرق كافة  ،التي سجلت سابقا النمطیة تكررت فیھا كل االنتھاكات

ان التحقیق التي تبنتھا الحكومة، وأضیفت لھا نوعیة توصیات لج
مستحدثة من االنتھاكات شملت النساء الصحفیات والناشطات، وسجلت 

الذي یشكل جریمة حتى لو قام  ،الت انتھاك للخصوصیة واالبتزازاح
  ممثلو أجھزة رسمیة. فكیف حین یمارسھا ،بھا أفراد عادیون

عنف جدیدة شملت القتل وشھدت الجامعات الفلسطینیة نماذج 
، كما شھدت حرم الجامعيواالعتداء وتعطیل الدراسة واغالق ال

محافظات مختلفة اشتباكات عشائریة ظھرت خاللھا كمیات من السالح 
، مع تراجع ملحوظ في ه تھدیداً كبیراً للسلم األھليالذي یشكل وجودُ 

 فرض سلطة القانون، بل واالنتقائیة في فرضھا.
ى التشریعیة وإصدار تشریعات وتشریعات تلغیھا، مع استمرت الفوض

قرارا  ٤٤، وإصدار والغموض احاطة العملیة التشریعیة بالسریة
بقانون، وھو أكبر عدد من القرارات بقانون خالل عام واحد منذ وقوع 
االنقسام، بما یستنزف طاقات المجتمع في نقاشات ونزاعات وتحركات 

وتؤدي الى إضرابات شملت تعطیل تعطل بعض أوجھ الحیاة  ،مرھقة
القضاء والجھاز الصحي، وتشكل خرقا لتعھد الحكومة بعدم االفراط 
في التشریعات وتجنب التشریعات المثیرة للجدل، وبفتح حوار مسبق 

 االضطرار الصدارھا.حولھا في حال 
 ۲٥وھا نحن وقبل انقضاء خمسة أشھر من ھذا العام نشھد صدور 

لت تسبب التوتر وتستنزف طاقاتنا وطاقات قرارا بقانون، ما زا
  المجتمع.



ارتفاعا مؤسفا في عدد الشكاوى المتعلقة بالسالمة  ۲۰۲۱وشھد العام 
شكوى تتعلق  ۲۸۹واألسوأ وجود  ،شكوى ۷۳٤بتسجیل   الجسدیة

ء اادع ۱٥٤بالتعذیب والتھدید والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانیة، و 
 ٥۸طفال،  ۱٥باالحتجاز التعسفي دون مذكرة قانونیة، كان من بینھم 

حالة تم توقیفھم  ۱٦حالة دون عرضھم على الجھات القضائیة، و
منھم من  ۳۲بأسباب االحتجاز ومنع  یعلمواواطالق سراحھم دون أن 
حتى من االتصال منعوا منھم  بل إن ستة  االتصال بالعالم الخارجي

 بمحاٍم.
حصل تحسن في انخفاض عدد حاالت االعتقال اإلداري  وفي حین

 ٤۱الداخلي بدون تھم، (وتشمل االعتقاالت على ذمة المحافظین) الى 
، اال ان ۲۰۱۹حالة عام  ٦٤و  ۲۰۲۰حالة عام  ٥۹حالة مقارنة ب 

حاالت اقتحام المنازل دون مذكرات قضائیة واالعتقاالت اللیلیة 
رت، كما أن استمرار وقوع ومصادرة المقتنیات الشخصیة استم

التعذیب ھي وصمة عار یجب وقفھا فورا، فمن یناضل لنیل حریتھ 
 من االحتالل یمنع استرقاقھ من أي كان.

إن األرقام لیست كل شيء، فكل اجراء ظالم وكل حالة تعذیب وكل  
اقتحام لبیت، او توقیف دون مراعاة اإلجراءات السلیمة، ھي جریمة 

عھا أصال، ویجب مساءلة مرتكبي ھذا النوع موصوفة یجب عدم وقو
من الجرائم التي تمس كرامة االنسان وال تعطي المثل اإلیجابي الذي 

 نطمح الیھ لبناء دولة القانون والمؤسسات.
 



وعلى مستوى تعاون أصحاب الواجب كانت ھناك مستویات متفاوتة 
لمقدمة، من التعاون في االستجابة لمراسالت الھیئة ومعالجة الشكاوى ا

شكوى مختلفة،  ۱۳۱٥مخاطبة تتعلق ب  ۱۷۱٥حیث وجھت الھیئة 
 ٦٤بالمئة، كانت نسبة  ۷۰شكوى منھا، أي بنسبة  ۹۱۸تم اغالق 

اما بإزالة (بالمئة من الشكاوى المغلقة بعد حصول نتائج إیجابیة 
بالمئة اما بنتیجة  ۲۸فیما أغلقت نسبة  )االعتداء او تصحیح االجراء

او بعدم التعاون مع الجھة  ،الظلم تصحیحمعنى عدم غیر مرضیة، ب
وھو ما سوف التي تمت مخاطبتھا، ویفصل التقریر كل تلك النسب 

 یفصلھ زمالئي.
 وقبل الختام

 نود إعادة التأكید على مطالبنا العاجلة التالیة:
استكمال اجراء االنتخابات المحلیة والنقابیة في سائر  یجب .۱

دون ابطاء الجراء انتخابات عامة  والعمل األراضي الفلسطینیة،
تشریعیة ورئاسیة وتجنب تسلیم سلطات االحتالل حق الفیتو على 

 .اجرائھا
نرحب بمبدأ تشكیل الیة وطنیة للوقایة من التعذیب، لكن القرار  .۲

بقانون الذي صدر بصددھا یفرغھا من مضمونھا وندعو الى 
وسة ومعلنة لمنع وقفھ، كما ندعو الى اتخاذ اجراءت فعالة وملم

 التعذیب ومحاسبة مرتكبیھ.
سنوات، لكننا نعید  ۳نثمن عدم تنفیذ أي حكم اعدام منذ أكثر من  .۳

 المطالبة بإلغاء حكم االعدام.



نطالب بإلغاء عار االعتقال اإلداري الداخلي، تكفینا اعتقاالت  .٤
االحتالل، كما نطالب بالتوقف عن محاكمة المدنیین أمام القضاء 

 في غزة.العسكري 
ندعو الى احترام سیادة واستقاللیة القضاء وتوفیر كل مقومات  .٥

 النجاح لھ.
 التوقف عن سیل التشریعات التي تؤشر فیما تؤشر الى تأبید حالة .٦

الراھنة. وااللتزام بالقانون األساسي الفلسطیني بھذا  االنقسام
 الشأن.

ح إیالء االھتمام بالسلم األھلي ومعالجة فوضى انتشار السال .۷
 االشتباكات العشائریة وحاالت االستقواء.و

وكل المؤثرین في  ،ندعو النخب السیاسیة واإلعالمیة والثقافیة .۸
 الى محاربة خطاب الكراھیة والتحریض. ،الرأي العام

االلتزام الفعلي والشامل بكافة قرارات وتوصیات لجان التحقیق  .۹
ق في المتعلقة باحترام الحقوق والحریات العامة، ومنھا الح

  التجمع السلمي وحریة الرأي والتعبیر.
أشكر كافة األجسام الرسمیة واألجھزة التي تتعاون  وقبل الختام أود أن

أوجھ الشكر للمفوض العام الذي سبقني في و مع الھیئة وتسھل عملھا،
 ،، الزمیل الحقوقي عصام یونسخالل النصف األول من العام منصبي

مفوضین، حیث نعتز في ال أعضاء مجلسوكافة  والمفوضین السابقین
ساء مبادئ تحدید مدد اشغال المفوضین والمناصب الرئیسیة رالھیئة با

والتجدید الدائم. كما أوجھ الشكر والتقدیر لكافة طواقم وموظفي الھیئة، 
شكر و ،مدیرھا العام السید عمار دویك، ومدراء الدوائر والفروع

ن یتعرضون للخطر وتعرض الذی ،وعاملي المیدان لباحثینخاص ل



ریض للسمعة، واجھوھا ععتداءات مختلفة وأحیانا تشھیر وتبعضھم ال
یب خاطر، وشكر خاص طبشجاعة، وھي ضریبة یدفعونھا عن 

 لطواقم الدعم واالسناد اإلداري.
كما نشكر تجمع المانحین الذي جدد التزامھ بدعم الھیئة للسنوات 

جائي ھحسب الترتیب ال لتالیةالثالث القادمة ویضم كال من الدول ا
ونرحب  سویسرا،السوید، النرویج، ھولندا، : الدنمارك، االنجلیزي

 .بانضمام فنلندا لھذا التجمع لیصبحوا ست دول
التي  ،كما نشكر الشبكة العربیة للمنظمات الوطنیة لحقوق االنسان

تستضیفھا المنظمة الوطنیة لحقوق االنسان في قطر، ومنتدى اسیا 
 والمحیط الھادي والتحالف العالمي للمنظمات الوطنیة لحقوق االنسان،
ولجنة االعتماد التابعة لألمم المتحدة التي جددت اعتماد الھیئة ضمن 

  على دعمھم المھني والسیاسي.،  Aتصنیفھا 
 

ً عام طوینا ً صعب ا یتحدى قدرة الفلسطینیین على الصبر  آخر ا
 والصمود

نأمل أن نلقاكم العام المقبل وأنتم واقفین، منتصبي القامة 
 ومرفوعي الھامة

 
 

 عصام العاروري
 المفوض العام
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