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  تقديــــم
  

 التقريـر  وهو ،تقريرنا السنوي بإصدار الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطننعتز في  ،مرة أخرى
  .عن حالة حقوق المواطن الفلسطيني ،الهيئةالتاسع منذ إنشاء 

  
التي يتعرض لها المواطن الفلسـطيني علـى يـد قـوات      الموجعة اإلنتهاكات الهيئةترصد  ،ومرة أخرى

الشـعب   علـى الصـهيوني   آخر تجليات العـدوان  إالّجدار الفصل العنصري ما و. ل اإلسرائيليتالاإلح
  .وطنهو هأرض، الفلسطيني

  
ورغم أن خطوات إيجابية نحو . كما يرصد التقرير حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل سلطته الوطنية

تقـدم فـي العديـد مـن األصـعدة       قيقإال أن عدم تح إنجازها، إصالح الوضع الداخلي الفلسطيني قد تم
مـن   وأن جـزء  خاصةً. غير مشرقةوالمجاالت يجعل الصورة اإلجمالية لحالة حقوق المواطن الفلسطيني 

ن ما تتعرض لـه حقـوق المـواطن    إ. من مضمونها الحقاً إفراغها الخطوات اإليجابية التي ُأنجزت قد تم
لذي تزداد فيه حاجة هذا المـواطن إلـى الحريـة    ت اتم في نفس الوقيالوطنية  هالفلسطيني في ظل سلطت

 ،"فظلـم ذوي القربـى أشـد مضاضـةً    . "اإلحـتالل  قواتإنتهاكات  وإتساع مع تصاعد ، خاصةًوالرعاية
بعث علـى  ياً متماسكاً يتطلب وضعاً داخليالمتواصل والمتجدد،  ،التصدي للمشروع الصهيوني اإلستيطانيو
  .ملاأل
  

دون  ،ما تـزال تتفـاقم  ح نفالت األمني وأخذ القانون باليد وسوء إستخدام السالاإل ظواهرومن المؤسف أن 
، ودون أن يلمـس علـى أرض   ضحة ومعقولة لوضع حد لهذه الظواهرواحكومية أن يجد المواطن خطة 

  .هر الخطيرةفي التصدي لهذه الظواجادة بأن سلطته الوطنية الثقة خطوات جدية تبعث في نفسه  أي الواقع
  
ة القضاء ما زالت تراوح في مكانها رغم كل ما تم إتخاذه من خطـوات وقـرارات باتجـاه إصـالح     حالو

  .الجهاز القضائي
  

 ،معطلـة  اإلنتخابات،ال وهي ، أيد حيوية المجتمع ونظامه السياسيوما زالت أهم اآلليات التي نحتاجها لتجد
إال أن قـانون   ،ها إلجـراء اإلنتخابـات  ورغم أن مواعيد قد تم تحديد. المحلية الهيئاتحتى على مستوى 

كمـا لـم تـتم مناقشـة     . 2003نهاية عام إقراره من قبل المجلس التشريعي حتى لم يتم  العامة االنتخابات
وعلى ضوء  ،أصبح واضحاًوقد هذا  .القادمة العامة وإقرار النظام االنتخابي الذي ستتم بموجبه االنتخابات

علمـاً  (المجتمع الفلسـطيني   يتالءم مع حاجةنظام إنتخابي ناك حاجة لتبني أن ه ،نتخابات السابقةتجربة اإل
قد إقترحت نظاماً  ،بما فيها أعضاء من المجلس التشريعي ،المجتمع الفلسطيني القوى الفاعلة في بأن بعض

  ).إنتخابياً مختلطاً يجمع ما بين نظام الدائرة االنتخابية ونظام التمثيل النسبي
  
 وكـذلك  ،السلطة الوطنيةوبقية مؤسسات وأجهزة المجلس التشريعي و الرئيس التاسع أمام رنضع التقري وإذ

شـعبنا  إن  .والمتابعـة  دراسةالنأمل أن يلقى ما يستحقه من  افإنن ،والمؤسسات واألفرادقوى المجتمع أمام 
ـ يستحق من قياداته وسلطته الوطنية ، باستمرار السخية والذي يقدم التضحيات ،المعطاء دراً أكبـر مـن   ق

  .خدمتهفي اني تفقدراً أكبر من الو ،لحقوقهاالحترام 
  

محـرر  (من مـدير عـام    الهيئةوختاماً، فإن هذا التقرير هو ثمرة لعمل دؤوب وجهود كبيرة بذلها طاقم 
فبإسمي وبإسم زمالئي في مجلس المفوضـين أتوجـه لهـم    . ومحامين وباحثين ميدانيين وإداريين) التقرير

شكر والتقدير على هذا العمل المميز والذي أصبح مرجعـاً لكـل المهتمـين بحقـوق المـواطن      جميعاً بال
  .الفلسطيني

  
  

  ممدوح العكر . د
  المفوض العـام
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 III

  ةــــمقدم
  

أداء  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن  ، تواصل الفلسطيني رغم قسوة الظرف ورداءة الزمن
وحدد تلك المهـام   1993عام  في أيلول من اً للمرسوم الرئاسي الذي أنشأهامهامها والقيام بمسؤولياتها وفق

لتزام السلطات والهيئات الفلسطينية إمدى وفي صلب هذه المهام والمسؤوليات رصد ومتابعة . والمسؤوليات
العامة باحترام وصيانة حقوق المواطن الفلسطيني، سواء على صعيد الممارسة أو على صعيد التشـريعات  

أن مـن   الهيئـة ، تـرى  ومكلفاً حتالل ما زال ثقيالًوبما أن عبء اإل. السياسات المقرةو الخطط نافذة أوال
المواطن الفلسـطيني مـن قبـل    / نتهاكات حقوق اإلنسان إفضح توثيق ورصد وأيضاً  وواجبها مسؤوليتها
  .ومستوطنيه ومخابراته حتالل، جيشه وشرطتهسلطات اإل

  
عن ومتوازنة وأمينة ، أسوة بالتقارير السنوية السابقة، ليعطي صورة عامة تاسعالالتقرير السنوي لقد جاء 

وتبويب التقرير يعكس طبيعـة  ). 31/12/2003-1/1( 2003حالة حقوق المواطن الفلسطيني خالل العام 
نتهاك الحقوق، الذي كان الفلسطيني عرضه له، سواء من قبل مؤسسات وهيئات السـلطة  إوأنواع وتبعات 

نتهاكـات اإلسـرائيلية   فصـل خاص باإل/ اب ــاك بـفهن. ةـات اإلسرائيليـطنية أو من قبل السلطالو
فصول أخرى تسـلط  / ، وذلك إلى جانب أبواب 2003عام لحقوق وحريات المواطن الفلسطيني على مدار 

بـاحترام  مها لتزاإسطينية العامة، لرصد وتقييم مدى السلطات والهيئات الفلأداء جوانب عمل والضوء على 
إضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير وصفاً مختصراً لنشـاطات متنوعـة نفـذتها    . وصيانة الحقوق والحريات

واألنشـطة  إن الوظـائف  . الفلسطيني حقوق وحريات المواطن وترقية ةحمايبقصد إسناد دورها في  الهيئة
الهيئـة  "، يجعلها أقرب ما تكون إلى التاسع ، والتي تجد تعبيراً لها في التقريرالهيئةالمختلفة التي تقوم بها 
بمهـام  الهيئة ، تقوم )أمبودزمان(ختصاصها الرئيسي كديوان مظالم إفإلى جانب ". الوطنية لحقوق اإلنسان

 آليـات المـواطن بحقوقـه وب   عريفالوطنية لحقوق اإلنسان، مثل تختصاص الهيئات إأخرى هي عادة من 
دوليـة  ال واثيقنسجامها مع المعايير والمإوالسياسات للتأكد من لخطط واالدفاع عنها، ومراجعة التشريعات 

  . حقوق وحريات المواطن ترقيةذات العالقة باحترام و
  

مـا زالـت   هناك صعوبات هائلة وأشواك كثيـرة  . هذا العامخالل مفروشاً بالورود الهيئة لم يكن طريق 
بعـض   إحجـام أو تـردد   مردها األولصعوبات من النوع : تعترض الطريق، وهي من نوعين رئيسيين

ـ عن التعاون  وشبه العامة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العامة ـ ـبالقدر الكافي، س ـ ـواء ف ة ـي معالج
 الهيئـة عمل  ، أو في مجاالت أخرى ذات عالقة بنطاقالهيئةقضايـا المواطنين التي تتابعها / اوى ـشك
خاصة مع الـوزارات وأعضـاء   ( مع الزمنكثيراً  تعمقتو تسعتإومع أن دائرة التعاون قد . اختصاصهاو

إالّ أن بعض الهيئات والمؤسسات العامة ال تزال تصر علـى  ، )المجلس التشريعي وبعض األجهزة األمنية
أمـا  . )مثل النيابة العامـة وجهـاز االسـتخبارات العسـكرية    ( في الحدود الدنيا التعاون هذا على اإلبقاء

ة فـي قسـوتها وكلفتهـا،    المفرطو المستمرة ني فمصدرها اإلجراءات اإلسرائيليةالصعوبات من النوع الثا
وال زالت مسـتمرة حتـى   ( 2003ستمرت حتى نهاية عام إندالعها وإمنذ " نتفاضة األقصىإ"والتي رافقت 

إعـادة  متـدت إلـى   إوالتي ( كلفتهاوهذه اإلجراءات اإلسرائيلية المتطرفة في قسوتها ). كتابة هذه السطور
 1/7/2003تاريخ  حتىومدينة بيت لحم  ما عدا مدينة أريحا –حتالل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية إ
إضافة إلـى إتخـاذ قـرار مبـدئي      الرئيس عرفات في مقره في رام اهللالمستمر على الحصار وفرض  –



 IV

وق وحريات المواطن خلقت واقعاً غاية في التعقيد والخطورة على أكثر من صعيد ذي عالقة بحق )بإزاحته
على عاتقها، كما كان من واجبها، أن توثق وأن تفضـح وأن تـدق جـرس    الهيئة وقد أخذت . الفلسطيني

على الحقوق والحريات  المدمرة أحياناً ة وتبعاتهاالقمعي اإلنذار من العواقب الوخيمة لإلجراءات اإلسرائيلية
  .األساسية للمواطن الفلسطيني

  
الشـعب   في فترة حرجة ومعقدة مـن تـاريخ   عن حالة حقوق المواطن الفلسطيني التقرير التاسعيصدر 

ما زاال تحت الحصار والضغط الخـانقين،   1967في المناطق المحتلة منذ عام  فالشعب وقيادته. الفلسطيني
وسلطات اإلحتالل ما زالت تواصل إجراءاتها القمعية وممارساتها الوحشية، تلك اإلجراءات والممارسـات  

في ظـروف غيـر   منهم اآلالف إعتقال  مقتل مئات الفلسطينيين وإستمرار 2003خالل عام  تج عنهاتي نال
، )خاصـة فـي محافظـة رفـح    (تدمير المنازل وتشريد سـكانها  إستمرار إنسانية ومهنية، هذا إلى جانب 

ول الضـفة  إستكمال بناء الجدار الفاصل الذي يحو االستيطان مصادرة وتجريف األراضي، أساساً لغرضو
كما أدى قمـع  . الغربية إلى كانتونات محاصرة ال تتجاوز مساحتها اإلجمالية نصف مساحة الضفة الغربية

جهودها لإلصالح وإعـادة البنـاء    وطنية الفلسطينية، إحباط أو تعطيلقوات اإلحتالل إلى إنهاك السلطة ال
) والشـرطة المدنيـة   تشريعي والمحـاكم بما فيها المجلس ال(أو عرقلة عمل مؤسساتها  ّلشالديمقراطيين، 

  .وإفقادها قسطاً كبيراً من القدرة والموارد الالزمة لتقديم الخدمات األساسية للسكان
  

ة والحواجز العسـكرية، إعـاد   واألطواق وبسبب إستمرار الممارسات اإلسرائيلية القمعية، خاصة الحصار
غـزة، تعثـرت الجهـود     قطـاع  ض المناطق فيحتياجات المتكررة لبعإحتالل مدن الضفة الغربية، واإل

لهيئـات المحليـة   اً، إلجراء اإلنتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي وادولي والمدعومة الفلسطينية، المباركة
وتفشت ظواهر أخـذ   ،التدهور في الوضع اإلقتصادي هذه الممارساتكما إستمر بسبب . 2003ل عام خال

 جديـة  في ظل غياب عملية سياسة يحدث ولألسف، كل ذلك. ان األمنيالقانون باليد وفوضى السالح والفلت
  .أو بخالص قريب وشيك تبشر بفرج واعدةو
  

لكن قسوة الظرف وحرج المرحلة يجب أن ال يحرفنا عن الهدف النهائي للنضال الوطني الفلسطيني، وهـو  
مستقلة وديمقراطية، قائمـة  ، وبناء دولة من جهة حتاللاإل عبء إزالة: هدف ذو شقين مترابطين ومكملين

فـي اتخـاذ    الديمقراطية على حكم القانون، الفصل بين السلطات الرئيسية الثالث، عدم التمييز، المشاركة
ومـن هنـا، فـإن    . من جهة ثانية حترام الحقوق والحريات المتساوية للمواطنينإو تداول السلطة، القرار،

. تحقيق هذا الهـدف المـزدوج   ويساهم في ذي يصوب نحواإلصالح المنشود فلسطينياً هو ذلك اإلصالح ال
أن تضعه في متنـاول المسـؤولين الفلسـطينيين والمـواطنين      الهيئةالذي يسر  ،تاسعالسنوي الالتقرير 
 الـدؤوب  بهذا الهدف المركب، وبالسعيالثابت لتزام هو تعبير صادق عن اإلوالمعنيين اآلخرين، العاديين 

  .نحو تحقيقه أيضاً
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الهيئـة،  هو نتاج لجهد جماعي بذله العاملون في  تماماً كالتقارير السنوية السابقة، التاسع،التقرير السنوي 
هـذا   إنضـاج اهموا في ـلجميع الذين س). في مدينة غزة(والفرعي ) في مدينة رام اهللا(بمقريها الرئيسي 

وعلـى  . جزيل الشكر وخالص التقـدير  اقم مساند،طوإداريين وميدانيين ، من محامين وباحثين الهام العمل
وقـد  . اركوا في إعداد الفصول المختلفـة ـالباحثين الذين ش/ كر للمحامين ـدم بالشـوجه الخصوص، أتق

  :المحامين على النحو التالي/ جاء توزيع كتابة الفصول على الباحثين 
  
 )الباب األول( لحقوق المواطن الفلسطيني نتهاكات اإلسرائيليةاإل: سامي جبارينلمحامي ا -
 )الفصل األول/ الباب الثاني (السلطة التشريعية : عمار الدويك المحامي -
 )الفصل الثاني/ الباب الثاني ( السلطة القضائية: المحامي حسين أبو هنود -
 )الفصل الثالث/ الباب الثاني (السلطة التنفيذية : المحامي معن إدعيس -
 )الفصل الرابع/ الباب الثاني (طن نتهاكات حقوق المواإ: المحامي باسم بشناق -
  )الفصل األول/ الباب الثالث (الشكاوى / متابعات القضايا : المحامي موسى أبو دهيم -
  

على الجهد الذي بذلته في تجميـع   سكرتيرة القسم القانوني، نسة ليلى الشويكي،لآل الخاص كما أتقدم بالشكر
  .أجزاء التقرير وتجهيز المخطوطة النهائية للطباعة

  
، وللدكتور ممدوح العكر، المفـوض  السابق أتقدم بالشكر للدكتور حيدر عبد الشافي، المفوض العاموأخيراً، 

على إسـتمرار وإسـتقامة عمـل     جميعاً ، ومن خاللهما ألعضاء مجلس المفوضين، لحرصهمالحالي العام
  .2003 خالل عام التي مرت بها ومر بها الوطن الصعبة حتى في ظّل الظروف الهيئة،

  
  
  

  سعيد زيداني. د
 المديـر العـام
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  رــــــص التقريـــملخ
  
 الهيئةرصد مجتمعة نتائج تتضمن مالحق،  ثالثةثالثة أبواب و على التقرير السنوي التاسعحتوي ي

 والتوصياتإضافةً إلى اإلستنتاجات وذلك  ،2003الفلسطيني خالل العام وتقييمها لحالة حقوق المواطن 
  .المختلفةمتابعتها لهذه الحالة من الجوانب على ضوء ها يلإالتي توصلت 

  
. محاور رئيسية خمسةلحقوق المواطنين الفلسطينيين، وذلك في  سرائيليةاإلنتهاكات اإل الباب األوليتناول 
سرائيلية اإلنتهاكات اإلالثاني يعالج المحور  ؛الوضع القانوني لألراضي الفلسطينيةاألول المحور يتناول 

 للحريات؛اإلنتهاكات اإلسرائيلية يعالج  لثالثاالمحور  ؛والسالمة البدنية واألمن الشخصي الحياةفي لحق ل
فيعنى  خامسالالمحور أما  ؛ضد الممتلكات المدنية الفلسطينيةالرابع يعالج اإلنتهاكات اإلسرائيلية المحور 

 حياة المواطنينومجاالت مختلف جوانب على بعاتها وتباإلنتهاكات اإلسرائيلية لحرية الحركة والتنقل 
  . في األراضي المحتلة الفلسطينيين

  
فقد . 2003إنتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين خالل عام في قوات اإلحتالل اإلسرائيلي لقد أمعنت 

إذ . طة وغير المتناسبةبإستخدام القوة المفر ،الفلسطينية، المسلحة منها وغير المسلحة قابلت أفعال المقاومة
والدبابات المقاتلة والطائرات المروحية ) 16 -إف (إستخدمت الوسائل القتالية الثقيلة، كالطائرات من نوع 

  . والرشاشات الثقيلة
  

) 17(وطفالً، ) 123(من بينهم  اً،فلسطيني) 627(ما ال يقل عن  2003قتلت قوات اإلحتالل خالل العام لقد 
قتلوا خالل عمليات بادروا إليها ضد ) 50(و تم إغتيالهــم أو قتلهم عمداً، ) 67(قتلى من بين الو. إمرأة

المستوطنات أو على مشارف أو داخل إحتاللها المناطق الفلسطينية التي أعيد ، سواء في أهداف إسرائيلية
) 24(رائيلية، وإسمدنية وعسكرية فجروا أنفسهم ضد أهداف  اًفلسطـيني) 26( إلى جانبهذا . اإلسرائيلية
  .األلفينفقد تجاوز  الجرحىعدد أما . قتـلوا في ظروف غامضـة اًفلسطيني

  
 .حمالت اإلعتقال التعسفي التي طالت آالف الفلسطينيين 2003قوات اإلحتالل خالل العام واصلت و
ي العمليات التفجيرية داخل الخط األخضر ومنفذومخططي أقرباء كل من منفذي شملت اإلعتقاالت و

العمليات المسلحة ضد المستوطنين والجنود داخل األراضي المحتلة، والمطلوبين لقوات ومخططي 
ما زالت سلطات اإلحتالل تحتجز في سجونها ومعتقالتها و. مقاومة اإلحتاللاإلحتالل بسبب نشاطهم في 

، )2518(كزية السجون المر: معتقالً فلسطينياً، موزعين على النحو التالي) 6206( 31/12/2003حتى 
، 6206ومن بين المعتقلين ألـ ). 291(مراكز إعتقال وتوقيف أخرى و، )3397(معتقالت عسكرية 

ومن بين المعتقلين كذلك . في العزل اإلنفرادي) 117(إمرأة، و) 77(طفالً، ) 275(معتقالً إدارياً، ) 669(
و اللجنة التنفيذية لمنظمة عضوا المجلس التشريعي الفلسطيني، مروان البرغوثي وحسام خضر، وعض

التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح، والشيخ حسن يوسف، أحد قادة حركة حماس، وشخصيات سياسة 
  . قيادية أخرى
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قد و. والصحفية على حياة وسالمة أفراد الطواقم الطبية 2003اإلعتداءات اإلسرائيلية خالل عام وإستمرت 
وأعاق جنود . بجروح آخرونوأصيب  الطواقم الطبية من العاملين في أربعةلتلك اإلعتداءات قتل نتيجة 

كما تعرضت بعض المستشفيات والمراكز الطبية للقصف واإلقتحام، ما . اإلحتالل عمل سيارات اإلسعاف
واصلت كما  .، إضافة إلى إلحاق األضرار في المبانيبجراح أدى إلى إصابة عدد من المرضى والعاملين

حرية الصحفيين والعاملين في وكاالت وسالمة وحياة إعتداءاتها على  2003خالل عام قوات اإلحتالل 
فقد تعرض إعالميون إلطالق النار من قبل قوات اإلحتالل، ما أدى إلى مقتل . األنباء المحلية والعالمية

غطية من تأحياناً كما تعرض صحفيون للضرب واإلهانة، ومنعوا . وإصابة عدد آخر بجراحمنهم إثنين 
  . بعض األحداث أو الدخول إلى بعض أماكن وقوع األحداث

  
قرب مدينة الرملة بتاريخ " تسريفيم"وفي أعقاب العمليتين التفجيريتين في كل من مدينة القدس ومعسكر 

قراراً مبدئياً يقضي بإزاحة الرئيس ياسر  11/9/2003إتخذت الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ  ،9/9/2003
بحجة أنه مسؤول عما يحدث من عمليات تفجيرية أو مسلحة داخل إسرائيل أو في  ،)أو قتله إبعاده(عرفات 

وقد جاء هذا القرار الجائر بعد حوالي سنتين من . المستوطنات، وكذلك بحجة أنه عقبة في طريق السالم
  . رام اهللافي مدينة في مقر المقاطعة والحصار إستهداف الرئيس عرفات بالعزل 

  
. فلسطينياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة) 24(بنفي  2003سلطات اإلحتالل خالل العام قامت كما 
سلطات اإلحتالل بدعم محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، نفذتها حظيت سياسة النفي أو النقل القسري التي و

بنفي الفلسطينيين والتي أصدرت عدة قرارات قضائية، تؤكد فيها على سالمة األوامر العسكرية القاضية 
  . ونقلهم قسراً إلى قطاع غزة

  
تم ف. تدمير الممتلكات الخاصة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة 2003خالل عام وإستمر 

واصلت و .)790(وحدة سكنية، هدم منها بشكل كلي أكثر من ) 2000(إلحاق األضرار بما ال يقل عن 
أو بالتخطيط لعمليات دم منازل تعود لعائالت أشخاص قاموا بتنفيذ عمليات السلطات اإلسرائيلية سياستها به

وقد بلغ عدد المنازل التي . ضد أهداف إسرائيلية، أو مطلوبين لقوات اإلحتالل بسبب نشاطهم في اإلنتفاضة
واصلت سلطات اإلحتالل خالل كما . منزالً) 142(أكثـر مـن  2003تم هدمها لهذا السبب خالل عام 

هدم المنازل الفلسطينية بدعوى عدم الترخيص، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة  2003 عام
منزالً فلسطينياً ) 61( 2003هدمت سلطات اإلحتالل خالل عام فقد . المحيطة بهاالمجاورة لها أو والقرى 

هلية الفلسطينية التي كما قامت السلطات اإلسرائيلية بإغالق عدد من المؤسسات الرسمية واأل. لهذا السبب
  . مدينة القدس الشرقية ومحافظة الخليلكل من تقدم خدمات للمواطنين في 

  
 إسرائيل وسرعت. الزراعية األراضي من دونم) 3570( عن يقل ال ما تجريف 2003 العام خاللتم و

 لقد. المحتلة ةالغربي الضفة في الفلسطينية األراضي عمق وفي حول الفاصل الجدار بناء من العام خالل
 دونم ألف 60 عن يزيد ما مصادرة إلى، فيما أدى إليه، 2003 عام نهاية حتى الفاصل الجدار بناء أدى
 83 حوالي إقتالع إلى أدى كما. العربية القدسمحيط و الغربية الضفة شمال في معظمها األراضي، من
 من كيلومتراً 15 حوالي تخريبو الري، شبكات من كيلومتراً 37 حوالي تدمير مثمرة، شجرة ألف

  .وتأثرت حياة مئات آالف المدنيين الفلسطينيين من تبعات بناء الجدار الفاصل. الزراعية الطرق
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في الضفة الغربية لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لأحكمت سلطات االحتالل من حصارها وإغالقها و
لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة بذريعة األمن، عزلت إسرائيل ا. 2003معظم أيام عام 

الغربية عن بعضها عن طريق وضع أكوام من الحجارة واألتربة والكتل اإلسمنتية في الشوارع الرئيسية، 
الضفة الغربية عشرات في  تظلّ ،2003وحتى نهاية . ومخيم وعلى مداخل ومنافذ كل مدينة وقرية
عائقاً تحول دون حركة الناس والبضائع 600افة إلى ما يزيد عن الحواجز الثابتة والمحصنة بالجنود، إض

وتكرر إغالق المعابر الحدودية التي تربط األراضي الفلسطينية المحتلة بالعالم . والمركبات أو تعيقها
كما منع . معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، ومعبر الكرامة بين الضفة الغربية واألردن: الخارجي

من السفر خارج األراضي الفلسطينية خالل  35 -16ور ممن تتراوح أعمارهم بين الفلسطينيون الذك
الفصل وعزل مدينة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كذلك وإستمر . 1/7/2003 -1/1الفترة من 

  .التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة
  

التعليمية، إذ أعاق وصول الطلبة لقد ألحق اإلغالق والحصار ومنع التجول أضراراً جسيمة بالعملية 
كذلك إلى حرمان الفلسطينيين من الصالة واإلغالق وأدى الحصار . والمدرسين إلى مدارسهم وجامعاتهم

، ما بمختلف قطاعاته خسائر هائلة باإلقتصاد الفلسطينيهذا إضافةً إلى إلحاق . في مدينتي القدس وبيت لحم
  . لفقرتفشي ظاهرتي البطالة واإلى بدوره أدى 

  
" أ"المنـاطق المصـنفة   ( حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الباب الثانييتناول 

الثالثـة األولـى أداء السـلطات    الفصـول  تتناول  .أربعة فصولتألف من وي .)حسب إتفاق أوسلو" ب"و
نتهاكـات السـلطة   إالفصـل الرابـع   يعالج بينما على التوالي، الفلسطينية التشريعية والقضائية والتنفيذية 

  .الفلسطينيين حقوق المواطنينلالفلسطينية  تنفيذيةال
  

سن  يعلى صعيد) المجلس التشريعي( السلطة التشريعيةبالعرض والتقييم، أداء  ،الفصل األوليتناول 
كما يقدم . ويرصد الصعوبات التي أضعفت أداء المجلس ،والرقابة على أعمال السلطة التنفيذيةالقوانين 

مكونات رصد الجزء األول من الفصل األول ي .وتعزيز مكانتها توصيات لتطوير أداء السلطة التشريعية
المساندة،  لطواقمه، إضافة إلى اكتب رئاستهيئة ملجانه، عضوية المجلس، : األساسيةالتشريعي المجلس 

بشيء من التفصيل،  ني،عرض الجزء الثايو .2003لتغيرات التي طرأت خالل عام لمختصر  وصفمع 
في حين هذا . يعي والرقابي، على الصعيدين التشر2003مجمل نشاطات المجلس التشريعي خالل عام ل
  . 2003المساندة لعمل المجلس خالل عام  الهيئةشاطات نل عرض الجزء الثالثي
  

نه مـن  ال تمكّدة صعبة ومعقظروف  الفلسطينية، في ظّل العامة ، كباقي المؤسساتالتشريعي يعمل المجلس
تكيف مع اإلجراءات غير العاديـة  يأخذ المجلس  ،الزمنمرور مع لكن  .طبيعي وأكامل القيام بدوره بشكل 

إيجاباً علـى  ستحداث منصب رئيس الوزراء إنعكس وقد إ .سلطات اإلحتاللوغير المسبوقة التي فرضتها 
 ،س الوزراء، كما نشـطت لجـان المجلـس   إزداد عدد مشاريع القوانين المقدمة من مجلإذ نشاط المجلس، 

خالل عام نشاطاً أكبر العمل البرلماني شهد  ،وبشكل عام. للوزارءمن النواب  وجهةعدد األسئلة المإزداد و
مشروع قانون خـالل عـام   ) 16( فقد قام مجلس الوزراء بتقديم  .السابقينمع العامين بالمقارنة  ،2003
   .2001خالل عام فقط مشاريع قوانين ) 5(و 2002ل عام ، مقارنة بمشروعي قانون فقط خال2003
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واحدة منها  ،طارئة) 12( عادية، ومنها )  15(جلسة، ) 27( 2003خالل عام التشريعي عقد المجلس 
، نظراً "رنسفالفيديو كون" بإستخدام تقنية 2003تم عقد جميع جلسات المجلس خالل عام وقد . كانت سرية

أصدر المجلس خالل و. رام اهللا مدينة غزة إلىقطاع لى تصاريح تنقل من النواب عبعض لعدم حصول 
إدانة  :مجاالت منهاقضايا وتناولت عدة ، 2002قراراً خالل عام  34مقارنة بـ قراراً، ) 73(  2003عام 
في أداء السلطة خلل المواطن إبداء الرأي حول و، للحقوق الفلسطينية نتهاكات اإلسرائيلية المختلفةاإل
  . مثل إرتفاع أسعار التأمين ،المواطنينمجموع قضايا عامة تهم  حولأو  لتنفيذيةا
  

 الذاتيـة أوجه القصـور  غير أن المجلس التشريعي، وللعام الثامن على التوالي، لم يتمكّن من تجاوز بعض 
دي لهيمنة بتركيبته ووضعه الحالي، غير قادر على التص ،فمن الواضح أن المجلس. التي الزمته منذ نشأته

منـذ   نتهـاء واليتـه  إورغم . مستقلمؤثر ون له العمل بشكٍل فاعٍل وبما يضمو، ورئيسها السلطة التنفيذية
حتى نهاية عـام  ف. جديدةتشريعية نتخابات إتجاه إجراء إببما فيه الكفاية المجلس التشريعي دفع ، لم يسنوات
لإلنتخابات التشريعية أحد العناصر األساسية  ، الذي يشكلالعامة تنخاباتاإلزال مشروع قانون ، ما 2003
  .المجلس التشريعي أروقة ، يراوح مكانه داخلالقادمة

  
ال كما  .لمساءلة النواب الذين يقصرون في أداء واجباتهمومتفق عليها  ال توجد حتى اآلن آلية واضحةو

من أعضاء غير قليل ر عدد إستمو. يالنظام الداخل حكامأل توجد عقوبات تأديبية مترتبة على مخالفتهم
في  وأ السلطة التنفيذيةمؤسسات في  ، سواءأجر مقابل إستشارية وتنفيذيةمناصب المجلس في إشغال 

 ال يشاركون وأمال اللجان، مطلقاً في أع ونال يشاركالمجلس  في أعضاءهناك و. مؤسسات غير حكومية
  .ات التي يفتتحها رئيس السلطة الوطنيةفي الحكومة أو في الجلس الثقةالتصويت على إال في جلسات 

  
ذات دون خطـط عمـل   واستمرت أغلب لجان المجلس، والتي يبلغ عددها إحدى عشرة لجنة، في العمـل  

ويغلب علـى  . بأجندة أعضائها، خصوصاً رئيسها ومقررهابدالً عن ذلك  متأثرةواضحة، أهداف وأولويات 
يتفاوت نشاط اللجان من واحدة ألخـرى،  كما  .أو طارئة مسائل آنيةل والتصديردات األفعال اللجان عمل 

لجنـة الرقابـة   واللجنة اإلقتصادية  كل مننشاط  2003وقد برز خالل عام . تبعاً لنشاط رئيسها ومقررها
  .واللجنة القانونية والحريات حقوق اإلنسانل
  
 السر أمين إستقالة قابأع في لكن .التشريعي المجلس هيكلية على 2003 عام خالل تغيير أي يطرأ لمو

 المجلس عام مدير إستعاد إذ اإلدارية، الجوانب بعض إستقامت ،31/12/2003 حتى شاغراً منصبه وبقاء
 مكتب بين تامال شبهوإستمرت خالل العام حالة اإلنفصال  .الهكيلية عليها تنص التي صالحياتهمسؤولياته و

  . غزة اعقط في اإلقليمي والمكتب الغربية الضفة في المجلس
  

منها، أمـا  منح المجلس التشريعي الثقة لحكومتين تشكيل ثالث حكومات فلسطينية،  2003تم خالل عام لقد 
. على المجلس لنيل الثقـة  أصالً ، فلم يتم عرضهاءحكومة طواريوسميت التي إعتبرت والحكومة الثالثة، 

حجـب الثقـة عـن    اء من ضمن توصياته تقريراً ج إلى المجلس الرقابة وحقوق اإلنسانكذلك قدمت لجنة 
نائباً بمـذكّرة إلـى    15 تقدم ،2003في شهر أيلول و .الوزيرين هشام عبد الرازق وعبد الكريم أبو صالح

علـى  ) أبو مازن(سحب الثقة من حكومة محمود عباّس  فيها إدراج موضوعيطلبون هيئة رئاسة المجلس 
  .المجلس جدول أعمال
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موازنة السنة  مشروع فقد تم تقديم. قانون تنظيم الموازنة العامةالحكومة بأحكام  ولم يفلح المجلس في إلزام
وما زال مشروع القانون محل دراسـة   2003نتهى عام إو .المحددموعد البعد شهر من  2004 لعام المالية

يـة تقريـرين   ة ممثلة بوزارة الماليكذلك قدمت السلطة التنفيذ. من قبل لجنة الموازنة في المجلس التشريعي
 كما لـم تقـم الحكومـة بتقـديم    . 2003لعام  ، من أصل أربعة، عن سير تنفيذ الموازنة المقرةفقط ربعيين

  . 2003قبل نهاية عام للمجلس تقديمه قانوناً  كان من الواجبذي ، وال2002الحساب الختامي لموازنة عام 
  

  :أهم التوصيات لهذا الفصل
سـوف  حتى يتضح اإلطار القـانوني الـذي    العامة، نون اإلنتخاباتفي إقرار مشروع قاالتسريع ضرورة 

 .بموجبه القادمة تجري اإلنتخابات
 .األحزاب السياسيةضرورة إعادة النظر في النظام اإلنتخابي بحيث يتم تشجيع نشوء الكتل البرلمانية و .1

ا إلـى رئـيس وأعضـاء    على المالحظات التي أوردتها في الرسالة التي بعثته الهيئةوبهذا الصدد، تؤكد 
تشكيل : بخصوص النظام اإلنتخابي، وتحديداً في المجاالت التالية 10/9/2002المجلس التشريعي بتاريخ 

 .وإختصاص لجنة اإلنتخابات المركزية، نظام الكوتا، الدوائر اإلنتخابية، والدعاية اإلنتخابية والتمويل
نتخابـات  إإللزام السلطة التنفيذيـة بـإجراء    ة لهمنوحالصالحيات الم ستخدامإضرورة قيام المجلس ب .2

 .الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن
قيام المجلس التشريعي بمتابعة قيام السلطة التنفيذية بوضع اللوائح التنفيذية الالزمـة لتطبيـق   ضرورة  .3

يـة والجمعيـات   القوانين النافذة المختلفة، مثل قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئـات األهل 
 .الخيرية

 مـع  فيهـا،  العـاملين  قدرات وتعزيز التشريعي للمجلس اإلدارية البنية تطوير في اإلستمرارضرورة  .4
 عـدد  تضخم وظاهرة ،غزة وقطاع الغربية الضفة في الدوائر إزدواجية إشكالية معالجة علىخاص  تركيز

 .)600والذين يقارب عددهم ( الموظفين
األساسية مثل والخدمات  سلعي الرقابة على تحديد أسعار الالتشريعي دوره فضرورة أن يأخذ المجلس  .5

الرسوم المختلفة التي تفرضها  مطالب بإبداء الرأي حول كما أن المجلس. واإلتصاالت المحروقات والمياه
 فرضـها وتجبيها المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية المختلفة، والتأكد من أن جميع هذه الرسـوم يـتم   

 .جبايتها بموجب القانونوتحديد قيمتها وطرق 
 

، 2003خالل عام  السلطة القضائيةمن الباب الثاني أهم التطورات التي طرأت على  الفصل الثانييتناول 
النيابة العامة، أحوال على تعديل القوانين القضائية، تشكيل وإختصاص المحاكم النظامية، خاص مع تركيز 

التي والتحديات إدارة شؤون القضاء، المحاكم الدينية، تنظيم مهنة المحاماة، المحاكم الخاصة، والصعوبات 
  . أو تعيق عملها تواجه السلطة القضائيةما زالت 

  
بعض المستجدات على السلطة القضائية، كتعيين وترقية عدد من القضاة  2003طرأت خالل عام 

كما تم رفع رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد تطبيق الشقّ المالي من . بة العامةومعاوني النيا
كذلك تم خالل العام إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى، إجراء . 2002قانون السلطة القضائية لعام 

إلى تدريب إضافةً هذا . تغييرات على تشكيل الهيئات القضائية، ونقل بعض المحاكم إلى مباني حديثة
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وتأهيل أعضاء السلك القضائي، سواء من خالل عقد األنشطة التدريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو 
  . اإلبتعاث إلى الخارج

  
تلبية معظم إلى  ،2002منذ منتصف عام والتي بدأت  السلك القضائي،لقد أدت عملية اإلصالح في 

. كما أدت إلى حّل مشكلة تدني رواتب القضاة. ة والبشريةإحتياجات السلطة القضائية من الموارد المادي
عدم تنفيذ أحكام المحاكم والقرارات : كبيرة مردهاتواجه تحديات ولكن السلطة القضائية ما زالت 

بين وزارة العدل ومجلـس القضاء األعلى، تراكم القضايا وبطء النظر الحادة القضائية، الخالفات 
وعدم ، غياب التفتيش القضائي، في السلطة التنفيذية ين من قبل المسؤولين الكبارفيها، خرق القوانوالفصل 

   .خاصةً في التحقيق في حاالت مقتل مواطنين ،قيام النيابة العامة بكل مهامها وواجباتها
  
تحتوي على قوانين حديثة ومتطورة،  2002و 2001مع أن رزمة القوانين القضائية التي صدرت عامي و

القصيرة إالّ أن التجربة  ،لواقع النظام القضائي الفلسطيني وإستجابة إلحتياجاتهمعمقة دراسة  جاءت بعد
إعادة النظر في بعض أحكام قانون : لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائيةعاجلة أظهرت حاجة 

ن جهة، السلطة القضائية لتوضيح مهام وإختصاصات كّل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى م
بتعيين القضاة وأعضاء النيابة إعادة النظر في األحكام ذات العالقة ؛ وتنظيم العالقة بينهما من جهة أخرى

إعادة العمل بنظام القاضي الفرد، ألن  ؛الخبرة والكفاءةاألقدمية ور ييالضمان التوظيف حسب معالعامة 
الفصل في النظر وة، وبالتالي تسريع من شأن ذلك مضاعفة عدد الهيئات القضائية في محاكم البداي

  .والمتراكمةمنها الواردة  ،الدعاوى
  

أصدر الرئيس عرفات مرسوماً يقضي بتشكيل مجلس القضاء األعلى من تسعة  14/5/2003بتاريخ 
فقد تم تشكيل المجلس . من نواحي عديدة قانون السلطة القضائيةجاء المرسوم المذكور متفقاً مع . أعضاء

من القانون، في حين كان عدد أعضاء المجلس اإلنتقالي  81و 37أعضاء تطبيقاً للمادتين ) 9( الجديد من
كما أن عمر كّل من . كذلك تم تعيين أعضاء المجلس الجديد إستناداً لوضعهم الوظيفي. عضواً) 11(

مرسوم أثار بدوره ولكن ال. من القانون 34أعضاء المجلس الجديد يقّل عن السبعين عاماً، تطبيقاً للمادة 
إستمر حتى نهاية العام، خاصةً فيما يتعلق بتعيين أحد الفلسطينيين في أوساط القانونيين ساخناً جدالً 

القضاء  رئيساً للمحكمة وعضواً في مجلس) الذي لم يكمل سنة من العمل فيها(أعضاء محكمة اإلستئناف 
التي تشترط فيمن يعين رئيساً  السلطة القضائية،قانون من  19من المادة  2، وذلك خالفاً للفقرة األعلى

  .لمحكمة اإلستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بإحدى دوائرها مدة ال تقّل عن خمس سنوات
  
تنظيم واإلشراف على شؤون المحاكم العمل على  2003واصل مجلس القضاء اإلعلى خالل عام  لقد

محكمة النقض  -بإعادة تشكيل المحكمة العلياتقضي ت والقضاة والطواقم اإلدارية المساندة، وأصدر قرارا
في غزة ورام اهللا من دائرتين، ومحكمة العدل العليا بغزة من دائرتين وفي رام اهللا من دائرة واحدة، 

هذا إضافةً إلى إعادة تشكيل جميع . ومحكمة اإلستئناف بغزة من دائرتين وفي رام اهللا من دائرة واحدة
الصلح إلى محاكم من قضاة ) 10(، ترقية جديد قاضي صلح) 20(كذلك تم تعيين . محاكم البداية والصلح

محكمة من قضاة ) 6(بداية إلى محكمة اإلستئناف، وترقية محكمة البداية، وترقية قاضيي محاكم 
  . العلياالمحكمة اإلستئناف إلى 
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، بحقّ المواطنين الفلسطينيينية والقمعاإلسرائيلية التعسفية والممارسات بالرغم من إستمرار اإلجراءات و
وباشر مجلس النقابة . من إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لنقابتهم 11/7/2003تمكن المحامون بتاريخ 

بعض مواقف جدية إزاء  إتّخاذكما باشر المجلس . المنتخب عمله في تنظيم شؤون المهنة وتعزيز مكانتها
وبالرغم من  .سواء من قبل القائمين عليها أو من خارجها التي تتعرض لها السلطة القضائية،اإلعتداءات 

على الفترة القصيرة التي مرت على المجلس المنتخب، إالّ أن إنجازاته بدأت تبرز في مجاالت عديدة، 
الرسمية منها ( الفلسطينيةالحقوقية مع المؤسسات و توطيد العالقة مع إتحاد المحامين العرب رأسها
عدم وجود  عنأساساً الناجمة النقابة المنتخب ال يزال يواجه بعض الصعوبات،  لكن مجلس. )واألهلية

في ظّل عدم وجود ما يلزم من تلك المشكلة التي تتعاظم  ،تقاليد نقابية يتم اإلستئناس بها في ممارسة العمل
  . عمل اللجان المنبثقة عن المجلستنظيم تتعلق بتشكيل والتي نظمة األ
  
ال إذ . م أي تغييرات على المحاكم العسكرية، سواء من حيث التشكيل أو اإلختصاصلم تجر خالل العاو

زالت المحاكم العسكرية تعمل بموجب قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 
ي الداخلية السابق، هانإلغاء محاكم أمن الدولة بموجب تصريح وزير  2003تم خالل عام لكن . 1979

وتأكّد إلغاء محاكم أمن الدولة بعد إصدار وزير العدل السابق، عبد الكريم . 14/4/2003الحسن، بتاريخ 
ولكن رغم تصريح وزير الداخلية . ذلكنص صراحةً على يقراراً  ،27/7/2003أبو صالح، بتاريخ 

خالل  الهيئةة، رصدت وقرار وزير العدل السابقين بشأن إلغاء محاكم أمن الدولة، العليا منها والجزئي
أمور تتعلقان ب ،2/9/2003غزة بتاريخ في قطاع تحويل قضيتين لمحكمة أمن الدولة الجزئية  2003العام 
هذا األمر يتطلب إصدار مرسوم رئاسي ينص صراحةً على إلغاء محاكم أمن الدولة، العليا . تموينية

  .ةوالجزئية، وإحالة جميع إختصاصاتهما إلى المحاكم النظامي
  

  :أهم التوصيات لهذا الفصل
، بحيث يتم إستحداث لجنة توظيف خاصة بالسلك القضائي السلطة القضائيةقانون تعديل ضرورة . 1

، وزارة العدل، إضافةً إلى مجلس نقابة المحامين ،المجلس التشريعيتضم في عضويتها ممثلين عن 
   .القضاء األعلى

بحيث يتم إلغاء نظام الهيئات الثالثية في محاكم البداية  نظاميةقانون تشكيل المحاكم الضرورة تعديل . 2
  .والعودة إلى نظام القاضي الفرد، ألن من شأن ذلك زيادة إنتاجية القاضي

  .ضرورة تفعيل التفتيش القضائي، وربط الترقيات مستقبالً بنتائج التفتيش. 3
ألهمية اإلختصاصات المنوطة بها، ضرورة اإلسراع بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك نظراً . 4

خصوصاً صالحية النظر في دستورية القوانين واللوائح، تفسير نصوص القانون األساسي، والفصل في 
  .تنازع اإلختصاص بين الجهات القضائية والجهات اإلدارية ذات اإلختصاص القضائي

القرارات القضائية األخرى، ضرورة وضع حد نهائي لمسألة اإلحجام عن تنفيذ قرارات المحاكم و. 5
  . وهذا يتطلب تفعيل العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

توفير الحماية الالزمة للقضاة ومسؤولي النيابة العامة لتمكينهم من القيام بواجبهم دون تردد ضرورة . 6
   .أو خوف أو تحيز

الدولة، سواء العليا أو الجزئية، وإصدار مرسوم رئاسي  ضرورة عدم تحويل أي قضية لمحاكم أمن. 7
  .ينص صراحةً على إلغاء تلك المحاكم
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أداء  د وتقييممن خالل رصوذلك  ،السلطة التنفيذيةمن الباب الثاني على أداء الثالث  الفصليركز 
ذات العالقة جدة مستالالتطورات  الفصل كما يتناول .واألمنيةمنها  الوزارات والمؤسسات العامة، المدنية

، والخطوات المنجزة على صعيد اإلصالح )السجون(مراكز اإلصالح والتأهيل أحوال بالموازنة العامة، 
  . السياسي/ واألمني  المالي/ اإلداري 

  
فقد . السلطة التنفيذيةوتكوين على أداء بمجملها مستجدات كثيرة إنعكست تطورات و 2003 شهد العام
كما مورست على السلطة التنفيذية  .وممتلكاتهمالفلسطينيين على المواطنين  اإلسرائيلية اإلعتداءاتإستمرت 

وقد قامت السلطة . إداريةومالية ووسياسية بإصالحات أمنية  للقيامداخلية وخارجية  اتورئيسها ضغوط
إستحداث اإلصالح في تجليات تمثلت أهم و. على طريق اإلصالحخطوات ال بعضتخاذ إالتنفيذية فعالً ب

وما أصطلح على تسميته وما ترتب عليه من الفصل بين إجتماعات مجلس الوزراء  منصب رئيس الوزراء
، المعنية الوزاراتب الهيئات العامة/ المؤسسات/ السلطات عدد من كما تم إلحاق ". إجتماعات القيادةب"

  . من الشفافية في إدارة األموال العامةمعين تحقيق قدر إضافةً إلى 
  

وتم تعيين  ،لقد تم إستحداث منصب رئيس الوزراء، كمنصب مستقل عن منصب رئيس السلطة الوطنية
تم تشكيل  كما". أبو العالء"، وأحمد قريع "أبو مازن"، هما محمود عباس 2003عام  رئيسين للوزراء

 2003لعام من اشهر نيسان  شكلت الحكومة األولى في. الحكومة الفلسطينية لثالث مرات خالل العام
بسبب الخالفات ، لكنها إستقالت 29/4المجلس التشريعي بتاريخ  على ثقةحصلت ، وبرئاسة محمود عباس

طواريء مصغّرة كلت حكومة شُ وفي الخامس من تشرين األول. 5/9الضغوطات الداخلية بتاريخ و
شُكّلت الحكومة و .لثقةاء، لكنها لم تُعرض على المجلس التشريعي لنيل اوزر 8 ت، ضمبرئاسة أحمد قريع

وزيراً، ونالت على ثقة المجلس التشريعي بتاريخ  24الثالثة في التاسع من تشرين الثاني، وضمت 
تم إنشاء وزارتين جديدتين هما وزارة شؤون  :الوزاريةوالتشكيالت التعديالت في خضم هذه و. 12/11

الثقافة، دمجت وزارة التموين بوزارة المرأة ووزارة شؤون القدس، فُصلت وزارة اإلعالم عن وزارة 
/ ، وبعض الهيئات )سلطة الطاقة(عامة سلطات / تم تحويل بعض الوزارات إلى هيئات و ،اإلقتصاد
  ). وزارة الشؤون المدنية، ووزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(العامة إلى وزارات السلطات 

  
في قطاع التعليم، تمكنت وزارة التربية . ركبة ومختلطةأما على مستوى اإلنجازات، فإن الصورة تبدو م

مليون دوالر  20الجامعات بحوالي دعمت والتعليم العالي من إكمال العام الدراسي بأقل قدر من الخسائر، و
حاجة : التعليم يعاني من جملة من المشاكل، أهمهاقطاع لكن ال يزال . 2003ة لعام موازنة العامالمن 

رواتب إلى تدني هذا باإلضافة . الرياضية، وأجهزة الحاسوب مرافقالمكتبات، الوختبرات المالمدارس إلى 
مزيد من الدعم المالي  ال تزال الجامعات بحاجة إلى وفيما يتعلق بالتعليم العالي،. العاملين في حقل التعليم

لحوافز لتشجيع الهيئة العمل بنظام او، ادروكالو مناهجال، لكي تتمكن من تخفيض الرسوم، تطوير الحكومي
في قطاع الصحة، بذلت الطواقم الصحية الحكومية وشبه الحكومية و .اإلبداعالبحث والتدريسية على 

جزء كبير وعملت الحكومة على دفع  .الحيوية للمواطنين الخدماتتقديم مجال والخاصة جهوداً كبيرة في 
ن أجور العاملين في القطاع الصحي لك. وزارة الصحةعلى لشركات األدوية  من الديون المستحقة

، بالقدر الكافي ال تزال متدنية، وال تزال غرف المرضى في المستشفيات الحكومية غير نظيفةالحكومي 
أدنى من المستوى واألدوية ال تزال الرقابة المفروضة من الوزارة على المستشفيات والعيادات كما 
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الية بعض اإلنجازات الهامة مثل حصر إستثمارات السلطة حققت وزارة الم ،وفي الجانب المالي. المطلوب
الوطنية، التطبيق الجزئي لقانون الخدمة المدنية، وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وتوحيد الخزينة بين الضفة 

التصدي في مجال في مجال تخفيض نسبة البطالة،  إال أن إنجازاتها ال تزال محدودة .الغربية وقطاع غزة
وفي مجال تعظيم كفاءة تحصيل الضرائب وتقليص حجم  ،الوظيفي في الجهاز الحكومي لمشكلة التضخم
  . التهرب الضريبي

  
فلم تقم الحكومة بأي خطوات . بالمستوى المطلوبمرضياً أو لم يكن األداء العام للحكومة بصورة عامة، 

وضع وتطبيق الطاقة على  وزارةلم تعمل و. الرقابة على جودتها وأضبط أسعار السلع األساسية، ل جدية
بإعادة بناء معظم المنازل  واإلسكان وزارة األشغال العامة فلحلم تو .المياه والكهرباء ألسعارتعرفة موحدة 

تخفيف الفي  تفلح وزارة العملكذلك لم . اإلسرائيلي خالل السنوات الماضيةاإلحتالل قوات ها تالتي دمر
عين، ولم تقدم وزارة الزراعة الدعم الكافي للمزار. صورة مقنعةب معاناة العمال العاطلين عن العملمن 

لم تلتزم سلطة األراضي كما  .نتيجة للمارسات اإلسرائيلية بالرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم
تبذل السلطة لم والتصرف بأراضي الدولة، ومعلنة بشأن بأسس ومعايير واضحة ) سابقاًوزارة اإلسكان (

  .دين عليها قضائياً وإدارياًتتسجيلها ومالحقة المع ،لجهد الالزم لحصر هذه األراضيا المذكورة
 

نتخابات الرئاسية موعداً إلجراء اإل 2003/ العشرين من كانون الثانيرغم صدور مرسوم رئاسي بتحديد و
في الموعد العامة اإلنتخابات  لم تجر، للتحضير لها نتخابات المركزيةلجنة اإل، وتشكيل والتشريعية الثانية

لم يتم إجراء كذلك . المحدد، ولم يصدر عن رئيس السلطة الوطنية ما يشير إلى تأجيلها، أو الرجوع عنها
، وظلّت السلطة التنفيذية تلجأ إلى التعيين في إختيار 2003حتى نهاية عام  نتخابات للهيئات المحليةاإل

  . رؤساء وأعضاء مجالس هذه الهيئات
  

 أجهزة إلحاق، أبرزها 2003األجهزة األمنية خالل عام عمل على الهامة التطورات طرأت بعض لقد 
ألجهزة الثالثة المذكورة بجميع اُألحقت قد ل. شرطة والدفاع المدني بوزارة الداخليةالاألمن الوقائي و

هذه األجهزة  لكن السلطات الفعلية على. 27/6/2002بتاريخ  داراتها وممتلكاتها ومعداتها بوزارة الداخليةإ
بحكم رئاسته ، ظلت بيد رئيس السلطة الوطنية، هذا إلى جانب سيطرته على األجهزة األمنية األخرى

بعض الخطوات إتخذت كما  .)2003له في مطلع شهر تشرين أول يالذي ُأعيد تشكو(لمجلس األمن القومي 
رفع رواتبهم عن طريق تغيير سعر  إذ تم. ألجهزة األمنيةألفراد اعلى صعيد إعادة ترتيب الوضع المالي 

العام تحويل رواتب أفراد أجهزة الشرطة، كما تم خالل . شيكل 4إلى  3.7من  الصرف الرسمي للدوالر
البنوك، بعد أن كانت تُدفع في الشخصية حساباتهم األمن الوقائي، المخابرات العامة، والدفاع المدني، إلى 

  .أمنيألف موظف  23 هذا التغييروقد شمل . الصرف هم عمليةبدور يتولون الذينلقادة هذه األجهزة، 
  

أفراد األجهزة  قيامالتي تحول دون أو تعطّل والمعقدة ومع األخذ بالحسبان الظروف الموضوعية الصعبة 
غير ومواطن خلل برزت أوجه قصور  على الوجه الحسن أو بالمستوى المطلوب، فقدمسؤولياتهم باألمنية 
لم تفلح األجهزة األمنية، مثال، في وضع حد لحالة ف. 2003األجهزة خالل عام  تلك في عمل مبررة

لم كما . أن تفعل ذلكلو حاولت اإلنفالت األمني وفوضى السالح وظاهرة أخذ القانون باليد، وكان بإمكانها 
هذا ند ولم يتوقف األمر ع. الف المركبات غير القانونية التي تعمل على الطرقآلتفعل شيئاً للتصدي 

كذلك ما . بأنفسهم التقصير في أداء الواجب، وإنما عمل بعض أفراد األجهزة األمنية على خرق القانون
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زالت األجهزة األمنية تعمل بدون قوانين تنظم عملها، كما تفتقر مراكز التوقيف التابعة لها ألي تنظيم 
  .قانوني

  
، 2003 خالل العام إنتهاكات حقوق المواطنمن بارزة نماذج لى إمن الباب الثاني  الفصل الرابعيتطرق 

فيما عملت أو  ،التي قامت بإنتهاكهأو الجهات والجهة  مصنفة حسب نوع الحق الذي تعرض لإلنتهاك
لتشمل الحقّ في الحياة، ، كما في األعوام السابقة، 2003 وتنوعت اإلنتهاكات خالل عام. أحجمت عن عمله

قانونية عادلة، الحق  جراءاتإتخاب، الحق في نالحق في الترشيح واإل الجمعيات، لتشكيتسجيل والحقّ في 
الحق في إشغال الوظيفة وفي الحرية الصحفية، الحقّ في عدم التعرض إلساءة المعاملة أو التعذيب، 

  .العامة
  
تهاكات ما نومن هذه اإل. 2003عرض الحقّ في الحياة لعدة أشكال من اإلنتقاص واإلنتهاك خالل عام ت 

سوء نتيجة لهشاشة سيادة القانون، مثل حاالت القتل نتج عن أخذ شكالً منظماً كعقوبة اإلعدام، ومنها ما 
لقد  .الجهات الرسمية هذا إضافة إلى حاالت الوفاة الناتجة عن إهمال .الفلتان األمني وأ إستخدام السالح

 الهيئةرصدت و. الرئيس عرفات م المصادقة عليه من قبلتتصدر خالل العام حكم واحد باإلعدام، لم 
يتم محاسبة أي مسؤول عن ذلك، دون أن  ،نتيجة أخذ القانون باليد وسوء إستخدام السالح لحالة قت) 48(

. على أمن المواطن وتماسك حبكة المجتمع الخطيرة هذه الظاهرةزحف للحد من جدي إتخاذ أي إجراء أو 
من قسطاً الرسمية المختصة  الفلسطينية مل الجهاتحالة وفاة تتح) 25(وتابعت  لهيئةاوثّقت كذلك 

أو اإلهمال  الطبية ألخطاءاحالة وفاة بسبب ) 14(و وفاة بسبب الغرق، حالة) 11(المسئولية عنها، منها 
  .الطبي

  
مـن بيـنهم   مواطنـاً،  ) 64(ما ال يقل عـن   2003خالل عام  اًالفلسطينية تعسف ألمنيةا ألجهزةاتقلت إعو

 إحتجـاز ب 2003الفلسطينية خالل عام  ألمنا جهزةأكما إستمرت . الهما على خلفية سياسيةمواطنان تم إعتق
هـؤالء مـن جـرى    من بين و تقديمهم للمحاكمة،توجيه تهم لهم أو بدون  نلفلسطينييان يعشرات المواطن

شـكوى   )55( 2003خالل عام  لهيئةاتلقّت و .مع سلطات اإلحتاللمنذ سنوات على خلفية التعاون إعتقاله 
عترافـات مـن   اإلبهدف إنتـزاع   أساساً،  أو سوء المعاملة خالل فترة التحقيق/ تتضمن إدعاء بالتعذيب و

محافظـات الضـفة   فـي  كانت موجهة ضد جهاز الشرطة المدنية هذا الصدد ب الشكاوى لبغأ. الموقوفين
  . الغربية

  
تهاك حقوق المواطنين في مجال إشـغال  شكاوى المتعلقة بإنعشرات ال 2003خالل العام  الهيئةتابعت كما 

: لتشـمل  وتنوعت مواضيع الشكاوى بهذا الخصوص. الوظيفة العامة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة
رمان الموظف العام من حقه في الترقية، وقف حرمان المواطن من التنافس على إشغال الوظائف العامة، ح

تنزيـل   وأأو النقل التعسفي التعسفي ض الموظف العام للفصل ، تعردون مبرر مقنع أو دون تفسير الراتب
تمـت   2003الحكومية خالل عـام   فجزء كبير من التعيينات في الوظائأضف إلى ذلك، . تعسفاً الدرجة

وبالتـالي حـرم المواطنـون     ،الشـاغرة عن الوظائف  إلعالناإذ لم يتم  ،طة والمحسوبيةسالوا تباراتعإل
  .وقد برزت هذه التعيينات بشكل خاص في سلك القضاء. لنزيه عليهامن التنافس ايون نالمع
  :التوصيات للفصلين السابقينأهم 
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المهام والمسؤوليات  وطبيعة ضرورة توضيح طبيعة العالقة بين مجلس األمن القومي ووزارة الداخلية،. 1
  . بينهماوالتعاون والتكامل المنوطة بكل منهما، وآليات التنسيق 

من  لى الوزارات األقرب إليهاوالهيئات العامة إلمؤسسات اضم لبعيدة المدى  قراراتتخاذ إ ضرورة .2
. هاؤالتي يتم إنشاالقائمة ووالهيئات العامة  المؤسساتتحكم عمل كل من ، ووضع قوانين حيث اإلختصاص

اء مدر/ الحصول على مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رؤساءفي هذا السياق  يضرورمن الو
سلطة األراضي، رئيس ، هيئة الرقابة العامةرئيس سلطة النقد، محافظ مثل (الهيئات العامة / المؤسسات

  . ألحكام القانون األساسيذلك تطبيقاً ، و)هيئة المنظمات األهليةرئيس و
 جهاز الشرطة في مجال الرقابة على المركبات المخالفة لشروط التأمين والترخيص ضرورة تفعيل. 3
  .نين المرورقواو
/ ضرورة المعالجة الجدية والجذرية لمشكلة التضخم الوظيفي في الوزارات واألجهزة األمنية والهيئات. 4

  . المؤسسات العامة
ضرورة أن تقوم وزارة المالية بجهود فاعلة ومنظمة لتعظيم كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم وتقليص  .5

تحصيل ضريبة األمالكو تخمين ائمة في قطاع غزة بشأن، وحل اإلزدواجية القب الضريبيحجم التهر  .  
 ديوان الموظفين العام بالتأكد من أن العاملين الذين يقبضون رواتب من خزينة السلطةقوم يضرورة أن . 6

  .يداومون فعال الوطنية
، الفلتان نون باليداحوادث القتل نتيجة أخذ القجميع ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بالتحقيق في . 7

والمسؤولين  فيهان وأن يأخذ القضاء دوره في مالحقة ومعاقبة المتسببي األمني وسوء إستخدام السالح،
هذا إلى جانب . المجتمععلى أمن وإستقرار المواطن و، لتفادي إستمرار تنامي هذه الظواهر الخطيرة عنها

  . حوضع حد لفوضى إستخدام وحمل السالى لعالممكنة  ةالعمل وبالسرع
التي تحول دون حدوث  اإلجراءاتوتقوم الجهات الرسمية المختصة بإتخاذ كافة التدابير  نأضرورة . 8

وأن تقوم النيابة العامة بواجبها في التحقيق في حاالت  ،أو األخطاء الطبية إلهمال الطبياوفيات نتيجة 
  .، خاصة تلك التي تحدث في المستشفيات الحكوميةالوفاة

رام الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وعدم إتخاذ أي إجراء بحق الصحافة ضرورة إحت. 9
هذا إضافة إلى ضرورة التحقيق في حوادث قيام مسلحين . والصحفيين، إال عبر القضاء والمحاكم المختصة

  .عاقبة مرتكبيهامملثمين باإلعتداء على صحفيين ومقرات إعالمية، و
  

نتائج متابعة الشكاوى بشأن إنتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني من لالثالث من الباب الفصل األول يعرض 
أو  تم تصنيف هذه االنتهاكات حسب الجهة. ، المدنية منها واألمنيةقبل أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية

  . التي تم إنتهاكها والحريات المسؤولة عن إرتكابها، وكذلك حسب أنواع الحقوق الجهات
  

أو وضعف  ،حتالل مدن الضفة الغربية، وتردي األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينيةإن إعادة إ
في عدد الشكاوى الواردة  الملحوظةالسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة عامة، يفسر عدم الزيادة هشاشة 

، شكوى جديدة) 608( الهيئة، تلقت 2003فخالل عام . بالمقارنة مع العام السابق 2003خالل عام 
عدم المتابعة بناء على طلب أصحاب الشكاوى، عدم : شكوى لعدة أسباب أهمها) 101(ُأستبعدت منها 

اإلقتناع بوجود إنتهاك، كون الشكاوى منظورة أمام الهيئات القضائية المختصة، أو أن أصحابها لم 
في حالة اإلعتقال  ، اإلفراج عن المواطنالهيئةيستنفذوا طرق التظلم الداخلية المتاحة، عدم إختصاص 

التعسفي، عدم التعرف على الجهة التي قامت باإلنتهاك، خاصة في حاالت الوفاة والقتل في ظروف 
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التي تلقتها خالل ) 608(شكوى فقط من بين الشكاوى ألـ  )507(قد تابعت  الهيئةوبذلك تكون . غامضة
وبدأت بمتابعتها في العام السابق، تم شكوى كانت قد تلقتها ) 154(متابعة  الهيئةكما واصلت . 2003عام 
تلقتها من الشكاوى الـتي ) 321(إغالق  2003تم خـالل عام . منها لألسباب المذكورة) 41(بعاد إست
وتكون . شكوى قيد المتابعة) 186(، بينما بقيت )507(، والبالغ عددها 2003خالل عام  الهيئةتابعتها و

 الهيئةأرسلت . من مجموع عدد الشكاوى المتابعة% 63ا نسبته م 2003بذلك قد أغلقت خالل عام  الهيئة
، وتلقت ما مجموعه 2003كتاباً للجهات المختلفة في سياق متابعتها للشكاوى الواردة خالل عام ) 772(
زيارة للسجون ومراكز ) 134(ما مجموعه  2003خالل عام  الهيئةنفذت و. رداً على مكاتباتها) 273(

  .التوقيف الفلسطينية
  

: تشمل األجهزة المدنية. على كل من األجهزة المدنية واألمنية الهيئةتوزعت الشكاوى التي تابعتها 
وقد بلغ مجموع . العامةأو السلطات الوزارات، النيابة العامة، الهيئات المحلية، والهيئات أو المؤسسات 

من مجموع عدد % 66.7 شكوى، أي ما يعادل) 338(الشكاوى المتابعة مع هذه األجهـزة المدنية 
أما األجهزة األمنية . شكوى قيد المتابعة) 121( تمنها، بينما بقي) 217(تم إغالق . الشكاوى المتابعة

األمن الوقائي، المخابرات العامة، اإلستخبارات العسكرية، األمن الوطني، الشرطة، حرس الرئاسة : فتشمل
مع هذه األجهزة  الهيئةلغ مجموع الشكاوى التي تابعتها وقد بهذا . ، وهيئة اإلدارة والتنظيم)17القوة (
قيد  تمنها، بينما بقي) 104(تم إغالق  ،من مجموع عدد الشكاوى% 33.5شكوى، أي ما يعادل ) 169(

 الهيئةتعاوناً مع  العامة أكثر المؤسسات من نتائج متابعة الشكاوى، فإنتجلى وكما ي .شكوى) 65(المتابعة 
  .وزارة الصحةنت كا 2003خالل عام 

   
  

  :أهم التوصيات لهذا الفصل
في متابعة  الهيئةضرورة أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات واضحة وصريحة بشأن التعاون مع . 1

كذلك من الضروري أن يقوم مجلس الوزراء باإليعاز لجميع المسؤولين في األجهزة . الشكاوى
اوى المواطنين ما تستحقه من العناية واإلهتمام، إضافة والمؤسسات الحكومية أو القائمين عليها بإعطاء شك

إلى ضرورة إنجاز المعامالت بدون تأخير أو تسويف، وتقديم الخدمات بدون تمييز على أساس الجنس أو 
  .اإلنتماء السياسي أو بسبب اإلعاقة

ومراكز  ضرورة التحقيق الجدي والوافي في كافة حاالت الوفاة في ظروف غامضة أو في السجون. 2
وكذلك التحقيق في إدعاءات المواطنين المتعلقة بإساءة المعاملة أو التعذيب، خاصةً أثناء اإلعتقال . التوقيف

 .أو التوقيف أو التحقيق
ضرورة إلتزام ديوان الموظفين العام بأحكام القوانين النافذة، وعدم اإلنصياع لضغوطات أو توصيات . 3

لق األمر بشؤون الموظفين، سواء في التعيين أو الترقية أو التثبيت أو أي من األجهزة األمنية حين يتع
 .الفصل

  
  

متابعـة  إلـى  إضـافة   .الهيئـة نشاطات عرضاً موجزاً لمن الباب الثالث الفصل الثاني  تضمنيوأخيراً، 
ـ تهدف في مجملها إلى زيادة وعي متنوعة نشاطات  بتنفيذ ةالهيئ، تقوم الشكاوى ات المواطن بحقوقه وبآلي
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تتـوزع  و. من جهـة ثانيـة   السلطتين التشريعية والقضائيةوإستقالل تعزيز عمل و ،من جهة الدفاع عنها
التقارير الخاصة، مراجعة وتطـوير  سلسلة التقارير القانونية، سلسلة : محاور هيعدة  على الهيئةنشاطات 
التشبيك والعالقـات  ، الفلسطينيفصلية حقوق اإلنسان ، التوعية الجماهيرية، واألنظمة والسياسات القوانين
  .المكتبةالعامة، و

  
ذات عالقة منتقاة قانونية مواضيع من خالل إصدار التقارير القانونية بتسليط الضوء على  الهيئةتقوم 

والسلطات الرئيسية الثالث، التنفيذية  ،األجهزة الرقابية، الحكم الصالح، والمساواة أمامه بسيادة القانون
نظر المسؤولين وذوي العالقة، من باحثين  الهيئةوفي نهاية كّل تقرير تلفت . قضائيةوالتشريعية وال

وقانونيين ومشرعين، إلى توصيات من شأن تبنيها المساعدة في إيجاد أو التوصل إلى حلول للقضايا 
قضايا حول تقارير خاصة الهيئة كذلك تصدر . سواء على مستوى التشريع أو الممارسة ،المطروحة

 2003خالل عام الهيئة أصدرت هذا و. تحتاج إلى المعالجة السريعة بحقوق المواطننة ذات عالقة ساخ
اإلنتهاكات حول فصلية أربعة تقارير وذلك إضافة إلى  ،تقارير خاصة) 9(، وثالثة تقارير قانونية

  .وتبعاتها اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني
  

ومـن   .الديمقراطيةوحقوق اإلنسان بقضايا  التوعيةمتنوعة لغرض  تنفيذ نشاطاتفي  الهيئةكما إستمرت 
 النـدوات و، ورشات العمل، المحاضرات، اللقاءات المفتوحة، الدورات التدريبية: بين أنواع هذه النشاطات

، التـي تعنـى بنشـر    فصلية حقوق اإلنسان الفلسطينيإصدار  الهيئةواصلت كما  .التلفزيونية واإلذاعية
  . لتحقيقات واألخبار المتعلقة بحقوق اإلنسان في فلسطينالمقاالت وا

  
 ،في مقرها الرئيسي في مدينة رام اهللا مكتبة متخصصة بحقوق اإلنسـان، الديمقراطيـة   الهيئةتحتضن و

  .غزةها في مدينة مكتبة فرعية في مكتبوالقانون الدولي، والقانون المحلي 
  
مـن  عينة  1الملحق في . مالحق على ثالثة السنوي التاسع التقريرإضافةً إلى األبواب الثالثة، يحتوي و

الشـكاوى  / التنـوع فـي القضـايا    يبرز من خاللها  خالل العام، الهيئة التي تابعتهاالشكاوى / القضايا 
خـالل   الهيئـة أصـدرتها   صحفية اتبيان 2الملحق في . إليهاتم التوصل ختالف النتائج التي إوالمتابعة 
قـد   الهيئـة كانـت   رسائلفيتضمن  3الملحق أما . محددةوأحداث قفها من قضايا اوعن ممعربةً العام، 

ـ   معالجتها لقضايا متنوعـة  سياقفي وغير رسمية رسمية أطراف توجهت بها إلى  إحترام ذات عالقـة ب
   .حقوق المواطن الفلسطينيوحماية 
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  وق المواطــن الفلسطينــيـلحق ةــياإلسرائيل اتـنتهاكاإل
  2003الل العـــام ــخ

  
  

  مقدمـــــة
  

فقد قابلت . 2003واصلت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي إنتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين خالل عام 
ناسبة ضد المدنيين المتالمسلحة منها وغير المسلحة، بإستخدام القوة المفرطة وغير  ،أفعال المقاومة

والطائرات المروحية ) 16 -إف (إستخدمت الوسائل القتالية الثقيلة، كالطائرات من نوع إذ . الفلسطينيين
كما قامت قوات اإلحتالل . والدبابات والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة اآلالف بجروح

وإستمر التوسع اإلستيطاني، وما يقترن به . ارج نطاق القانونمليات اإلعدام خع تنفيذبهدم مئات المنازل، و
وفرض الحصار واإلغالق المشددان، كما  .تقل خالل العام آالف الفلسطينيينوأع. من مصادرة األراضي

في  وشارك المستوطنون اإلسرائيليون. متفاوتةفرض نظام منع التجول على المناطق الفلسطينية لفترات 
  .فلسطينيين وممتلكاتهماإلعتداءات على ال

  
في ") أ"المصنفة (للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة  إقتحامهاقوات اإلحتالل  واصلتكما 

كما كثفت من . الضفـة الغربيـة بحجة مالحقة نشطاء اإلنتفاضة والقضاء على البنية التحتية لإلرهاب
، وقرية 15/5/2003التوغل في بيت حانون بتاريخ عمليات التوغل المتتابعة في قطاع غزة، كان أبرزها 

   .23/12/2003مخيم رفح بتاريخ و 27/6/2003جنوب مدينة غزة بتاريخ/ المغراقة
  

ن في التنظيمات والفلسطينيين ومن بينهم قادة بارزعمليات اإلغتيال ضد  2003خالل العام  وإستمرت
عن تنفيذ عمليات اإلغتيال تلك زيادة عدد  ونتج. الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

وقد كان من بين المستهدفين باإلغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد أبرز قياديي . القتلى من المدنيين
وتم إغتيال الشيخ إسماعيل أبو شنب،  .10/6/2003حاولة إلغتياله بتاريخ حركة حماس، والذي نجا من م

حاولت قوات اإلحتالل إغتيال الدكتور محمود  10/9/2003وبتاريخ . 21/8/2003عاماً، بتاريخ 53
حاولت قوات  6/9/2003وبتاريخ . لة مقتل نجل الزهار وأحد مرافقيهالزهار، ونتج عن تلك المحاو

بواسطة قصف مكان وجودهما بقنبلة أطلقتها طائرة  ،اإلحتالل إغتيال الشيخين أحمد ياسين وإسماعيل هنية
  .، أدت إلى تدمير المنزل وإلحاق الضرر بعدد من المنازل المجاورة)16- إف(من نوع 

  
مدينة ، وفي أعقاب العمليتين التفجيريتين في كل من 11/9/2003وإتخذت الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ 

يقضي بإزاحة الرئيس ياسر مبدئياً قراراً  9/9/2003رب مدينة الرملة بتاريخ ق" تسريفيم"القدس ومعسكر 
عما يحدث من عمليات تفجيرية أو مسلحة داخل إسرائيل أو في  بحجة أنه مسؤول ،)إبعاده أو قتله(رفات ع

بعد حوالي سنتين من الجائر وقد جاء هذا القرار . المستوطنات، وكذلك بحجة أنه عقبة في طريق السالم
  . رام اهللافي مدينة في مقر المقاطعة  تهداف الرئيس عرفات بالعزلإس
  



 2

من بناء الجدار الفاصل حول وفي عمق األراضي الفلسطينية في  2003إسرائيل خالل العام ت وسرع
وللجدار الفاصل، في هذه . وهناك مقطع من الجدار يغلّف مدينة القدس الشرقية .الضفة الغربية المحتلة

المواطن  المرحلة وعند إستكمال البناء، تبعات مدمرة وبعيدة المدى على مختلف جوانب حياة وحقوق
  .الفلسطيني، الفردية منها والوطنية

   
، 2003في هذا الباب أبرز اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين خالل العام  الهيئةتتناول 

ل في نتهاك األساسي لهذه الحقوق يتمثمؤكدة على خطورة هذه اإلنتهاكات من جهة، وعلى قناعتها بأن اإل
لهذه اإلنتهاكات دون اإلدعاء بتقديم  الهيئةتعرض . راضي الفلسطينية من جهة ثانيةلأل إستمرار اإلحتالل
  .تغطية شاملة لها

  
الوضع يتناول  المحور األول .محاور رئيسية خمسةسرائيلية في هذا الباب ضمن تُعالج اإلنتهاكات اإل
ئيلية لحق الحياة والسالمة البدنية اإلنتهاكات اإلسرايعالج المحور الثاني . لفلسطينيةالقانوني لألراضي ا

المحور . للحرياتاإلنتهاكات اإلسرائيلية يعالج  لثالمحور الثا .الفلسطينيينواألمن الشخصي للمواطنين 
فيعنى  خامسأما المحور ال. ية الفلسطينيةضد الممتلكات المدناإلنتهاكات اإلسرائيلية يعالج  الرابع

مختلف جوانب ركة والتنقل في األراضي الفلسطينية المحتلة وآثارها على باإلنتهاكات اإلسرائيلية لحرية الح
اإلحتالل عن هذه اإلنتهاكات وفقاً قوات مسؤولية معالجة موجزة لالباب  خاتمةوفي . حياة المواطنين
  .للقانون الدولي
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  الوضــع القانونــي لألراضــي الفلسطينيــة المحتلــــة: أوالً
  
م إبرام إتفاقية إعالن المباديء بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ت

كما وقّع الطرفان إتفاق . 338و 242، على أساس قراري مجلس األمن الدولي 13/9/1993بتاريــخ 
، وإتفاق الخليل 1995، وإتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994أريحا عام  - غزة
بشأن اإلنسحاب " واي ريفر"، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير مذكرة 1998وفي عام . 1997عام 

" شرم الشيخ"وقع الطرفان مذكرة  ،1999عام في و. ة من الضفة الغربيةياإلسرائيلي من مساحات إضاف
لممتدة من آذار إلى حزيران وعقد الطرفان محادثات مكثفة في الفترة ا. بشأن تطبيق المذكرة المذكورة

في شهر تموز من ذات العام، إال أنهما لم  في الواليات المتحدة األمريكية لتقيا في كامب ديفيدإ، و2000
 29/9/2000وفي . تفاق بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبهاإيتمكنا من التوصل إلى 

  . 2003حتى نهاية عام مستمرة إندلعت إنتفاضة األقصى، وما زالت 
  

من % 18وفقاً لإلتفاقيات المذكورة أعاله، أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر بشكل كامل على 
إضافة إلى ذلك، تتمتع السلطة الفلسطينية "). أ"المناطق المصنفة ( 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

بصالحيات مدنية إلى جانب ) 1967ي المحتلة عاممن مساحة األراض% 21" ( ب"في المناطق المصنفة 
في حين ظل الجزء األكبر من األراضي المحتلة فيما يعرف هذا . الشراكة بالسيطرة األمنية مع إسرائيل

وال تملك السلطة . إضافة إلى القدس الشرقية تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة" ج"بالمناطق المصنفة 
بالتالي سوى صالحيات محدودة تتعلق بالسكان الفلسطينيين في بعض " ج"نفة الفلسطينية في المناطق المص

  .تلك المناطق
  

المتكررة وتوغالتها ، وفي إعتداءاتها 2002منذ بداية عام  في إعادة إحتاللها لمدن الضفة الغربيةولكن 
أوجدته إتفاقيات  على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ألغت الحكومة اإلسرائيلية عملياً ذلك التمييز الذي

، ومدينة مدينة أريحا بإستثناء(الضفة الغربية مناطق جميع ف). ج(و) ب(والمناطق ) أ(أوسلو بين المناطق 
اإلحتالل حتى نهاية العام ظلت خاضعة للسيطرة األمنية الكاملة لقوات ) 2003بداية شهر آب  بيت لحم منذ

2003 .  
  

وما يقترن بها من صالحيات متباينة، حسب  ،اطق الفلسطينيةوبصرف النظر عن التصنيفات المختلفة للمن
القدس الشرقية، اإلتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين والحكومة اإلسرائيلية، فإن الضفة الغربية، بما فيها 

 وإذا كان األمر كذلك، فإن .واقعة تحت اإلحتاللمناطق  ،حسب القانون الدولي ت،وقطاع غزة ما زال
إتفاقية جنيف أحكام انوني األساسي إلسرائيل، كقوة محتلة لألراضي الفلسطينية، يتطلب تطبيق لتزام القاإل

الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال اإلحتالل بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس 
لمتعاقدة على إتفاقية الصادر عن مؤتمر األطراف السامية ا البيان عليه هذا ما أكد. وقطاع غزة ،الشرقية

إن الدول المتعاقدة تعبر عن " هجاء في ، والذي5/12/2001جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 
كما ". عميق قلقها من تدهور الوضع اإلنساني للمدنيين وخاصة األطفال في األراضي الفلسطينية المحتلة

راضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق إتفاقية إلى تواجد مراقبين دوليين محايدين في األ" البياندعا 
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كما أصدرت األمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدين اإلحتالل اإلسرائيلي من . 1"جنيف الرابعة
جهة، وتؤكد على وجوب إلتزام إسرائيل، كقوة محتلة، بإتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول 

هذه القرارات قــرار الجمعيـة العامــة بتاريـخ  من بينيبرز . من جهة ثانية 1977الملحق بها لعام 
20/12/20012 .  
  

                                                 
 http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/UNID :اإلعالن منشور على اإلنترنت 1 

توقف الفـوري  الثاين طالب إسرائيل، كقوة حمتلة، بال. األول طالب بوقف أعمال العنف ونشر مراقبني دوليني يف األراضي الفلسطينية: صدر يف هذه اجللسة قراران 2
 .عن أعمال القتل والتعذيب وتدمري املمتلكات يف املناطق احملتلة

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/UNID
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  يــن الشخصـة واألمــاة والسالمة البدنيـي الحيـق فـى الحــداء علــاإلعت: ثانياً
  
  

  اإلستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين
  

قتل ما ال يقل مإلى  2003انب قوات اإلحتالل ضد الفلسطينيين خالل العام من ج إستخدام القوة المميتةأدى 
 شخصاً تم إغتيالهــم) 67(من بين القتلى و. إمرأة) 17(وطفالً، ) 123(من بينهم  ،اًفلسطيني) 627(عن 

ينية المناطق الفلسطقتلوا خالل عمليات بادروا إليها ضد اإلسرائيليين، سواء في ) 50( و، أو قتلهم عمداً
فجروا أنفسهم ضد  اًفلسطـيني) 26( إلى جانبهذا . داخل المستوطنات اإلسرائيلية أوالتي أعيد إجتياحها 
أما الجرحى، فقد تجاوز عددهم ألفي . قتـلوا في ظروف غامضـة اًفلسطيني) 24(أهداف إسرائيلية، و

  .3جريح
  
  

  )اإلغتياالت والقتل العمد(اإلعدام خارج نطاق القانون 
  

النشطاء التي تنفذها بحق والقتل العمد عمليات اإلعدام  2003قوات اإلحتالل خالل العام  تواصل
أو قتلتهم عمداً وقد بلغ عدد األشخاص الذين إغتالتهم القوات اإلسرائيلة . الفلسطينيين خارج نطاق القانون

  : التالية أسماؤهم هموفلسطينياً، ) 67( 2003خالل عام 
جراء قصف  13/1/2003نابلس، قتل بتاريخ / عاماً، من قرية جنيد 24رامي مصطفى أبو بكر،  .1

  . نابلس/ السيارة التي كان يستقلها بالقرب من قرية جنيد
جراء إستهدافه بإطالق  31/1/2003عاماً، من طولكرم، قتل بتاريخ  30فايز صبري فايز جابر،  .2

  .النار أثناء وجوده وسط مدينة طولكرم
إقتحام  جراء 31/1/2003عاماً، من مخيم جنين، قتل بتاريخ 21، )أبو الليل(إياد خليل محمد موسى  .3

  .مكان وجوده قرب مبنى الدفاع المدني في مدينة جنين
  .غزة/ عاماً، من حي الزيتون 21مفيد عوض البْل،  .4
  .غزة/ عاماً، من حي الزيتون 23إياد فرج شَلَدان،  .5
  .زةغ/ عاماً، من حي الشجاعية 32أكرم فهمي نصار،  .6
  .غزة/ عاماً، من حي الزيتون 24محمد إسماعيل سلمي،  .7
  .غزة/ عاماً، من أبراج الكرامة 30أيمن إبراهيم يوسف مهنّا،  .8
  . غزة/ عاماً، من حي الشجاعية 32نضال فتحي فرحات،  .9

إسرائيلية في طائرة شراعية  صابتهم بشظايا إنفجار عبوة ناسفةجراء إ 16/2/2002قتل الستة بتاريخ 
  . دينة غزةم في

                                                 
 . www.palestinercs.org: على موقع اجلمعية على اإلنتر نت ،مجعية اهلالل األمحر الفلسطيينراجع تقارير حول عدد اجلرحى  3

http://www.palestinercs.org
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 17/2/2003غزة، قتل بتاريخ / محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم البريج 33رياض حسين أبو زيد،  .10
الُنصيرات بالقرب من مستوطنة  -إستهداف سيارته على طريق غزة  لدىجراء إصابته بأعيرة نارية 

  . جنوب مدينة غزة" نتساريم" 
11.  ،رجراء إصابته بأعيرة  18/2/2003الخليل، قتل بتاريخ  /عاماً، من يطّا 28محمد سليمان بدوي الم

  .الخليل/ إقتحام منزله في بلدة يطا لدىنارية 
جراء إصابته  22/2/2003طولكرم، قتل بتاريخ / عاماً، من شويكة 23أحمد خالد نجار شُرفا،  .12

  .طولكرم/ بأعيرة نارية بعد إعتقاله بالقرب من قرية شويكة
  .غزة/ عاما، من حي النصر 52مة، إبراهيم أحمد خالد المقاد .13
  .غزة/ عاما، من حي التفاح 30عالء محمد الشكري،  .14
  .غزة/ عاما، من مخيم الشاطيء 28عبد الرحمن زهير عبد الرحمن العامودي،  .15
  . محافظة شمال غزة/ عاما، من جباليا البلد 32خالد حسن جمعة،  .16

ف الصاروخي الذي إستهدف السيارة التي جراء إصابتهم بشظايا القص 8/3/2003قتل األربعة بتاريخ 
  .كانوا يستقلونها وسط مدينة غزة

  .عاماً، من مخيم جنين 18واثق أحمد بشر إغبارية،  .17
  .جنين/ عاماًً، من قرية الزبابدة 17ربيع حسن الشرقاوي،  .18
  .طولكرم/ عاماً، من قرية عتيل 15أسامة ربحي أبو خليل،  .19
  .طولكرم/ ن قرية عتيلعاماً، م 20إبراهيم عمر حسني منزيل،  .20

إلقاء القبض عليهم في أحد المنازل ابتهم بأعيرة نارية بعد جراء إص 14/3/2003قتل األربعة بتاريخ 
  .وقد تبين من موقع إصابة كل منهم أن إطالق النار عليهم كان من مسافة قريبة. في مخيم جنين

  .بيت لحم/ عاماً، من بيت جاال 26نادر إبراهيم سالمة جواريش،  .21
  .بيت لحم/ عاماً، من مخيم عايدة 25عالء الدين حسن محمد عياد،  .22
  .بيت لحم/ عاماً، من مخيم عايدة 40موفق عبد الرازق محمد بدوان،  .23

جراء إصابتهم بأعيرة نارية أثناء إستهداف السيارة التي كانوا  25/3/2003قتل الثالثة بتاريخ  
  .  يستقلونها وسط مدينة بيت لحم

جراء إصابته بأعيرة نارية  7/4/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من سلفيت 23ؤوف ياسين، لربدر عبد ا .24
  .أثناء إستهدافه من قبل القوات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي في مدينة سلفيت

  .غزة/ عاماً، من مخيم الشاطيء 35سعد مساعد العرابيد،  .25
  .غزة/ عاماً، من مخيم الشاطيء 25أشرف عبد الرحيم الحلبي،  .26

جراء قصف السيارة التي كانا يستقالنها في حي عسقولة وسط مدينة  8/4/2003قتل اإلثنان بتاريخ 
  . مكانالمواطنين آخرين تصادف وجودهم في  )8(وقد نتج عن عملية اإلغتيال هذه قتل . غزة

جراء قصف  10/4/2003قتل بتاريخ  ،مدينة رفح عاماً، من 47محمود صقر راغب الزطمة،  .27
  .لتي كان يستقلها في حي النصر بمدينة غزةالسيارة ا

 إستهداف جراء 29/4/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من مخيم خانيونس35سالمة، نضال محمد عودة  .28
  .في مدينة خانيونسبالقصف السيارة التي كان يستقلها 

 جراء قصف 7/5/2003قتل بتاريخ  ،نابلس/ ديدعاماً، من مخيم عسكر الج28أمين فاضل منزالوي،  .29
  .نابلس/ المنزل الذي تواجد فيه في قرية زواتا
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جراء قصف  8/5/2003قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ من مخيم جبالياعاماً، 28إياد عيسى البيك،  .30
  .السيارة التي كان يستقلها وسط مدينة غزة

ته جراء إصاب 29/5/2003قتل بتاريخ  ،خانيونس /عاماً، من قرية القرارة24محمد جهاد القدرة،  .31
  .بأعيرة نارية في الرأس والصدر بعد إعتقاله من منزله في القرية

  .عاما25ًعادل محمد حدايدة،  .32
  . عاما26ًهاني أحمد عبد الفتاح خريوش،  .33

جراء إصابتهما بأعيرة نارية بعد محاصرة  5/6/2003قتل اإلثنان بتاريخ  ،كالهما من مخيم طولكرم
  .طولكرم/ لجدا بداخله في قرية عتّياوتالبيت الذي 

  .محافظة شمال غزة/ عاماً، من سكان مخيم جباليا37محمود مسعود، ) محمد(تيتو  .34
  . غزة/عاماً، من مخيم الشاطيء36سهيل نعمان أبو نَحل،  .35

وقد  .ةغز/ جراء قصف السيارة التي كانا بداخلها في حي الشجاعية 11/6/2003قتل اإلثنان بتاريخ 
  .مواطنون آخرون )6(هذه قتل نتيجة تنفيذ عملية اإلغتيال 

 12/6/2003قتل بتاريخ  ،غزة/ محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم البريج31ياسر محمد صالح طه،  .36
 )7(وقد قتل نتيجة تنفيذ عملية اإلغتيال هذه  .التي كان يستقلها وسط مدينة غزة جراء قصف السيارة

  .مواطنون آخرون
  .غزة /عاماً، من حي تل الهوى 23محمد عادل دغمش،  .37
  . غزة/عاماً، من حي الزيتون22راوي نعيم أبو كميل،  .38

/ في حي الزيتونبالقصف السيارة التي كانا يستقالنها  إستهدافجراء  12/6/2003قتل اإلثنان بتاريخ 
  .غزة

جراء إستهدافه  12/6/2003قتل بتاريخ  ،جنين/ عاماً، من السيلة الحارثية34صالح سليمان جرادات،  .39
طلقها علية أفراد من الوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي بعد محاصرة المنزل الذي بأعيرة نارية أ

  .تواجد فيه في مدينة جنين
جراء قصف  13/6/2003قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ ماً، من جبالياعا26فؤاد يوسف اللداوي،  .40

  .غزة/ السيارة التي كان يستقلها في حي الزيتون
جراء إصابته بأعيرة  21/6/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من الخليل 39لقواسمي، ر اعبد اهللا عبد القاد .41

  .نارية بعد إعتقاله من قبل وحدة خاصة في الجيش اإلسرائيلي في مدينة الخليل
جراء إصابته بأعيرة نارية في الرأس  1/7/2003عاماً، قلقيلية، قتل بتاريخ  31محمود أحمد شاور،  .42

  .قلقيلية/ حي النقاربعد إعتقاله من منزله في 
جراء إصابته بأعيرة نارية بعد  4/8/2003عاماً، طولكرم، قتل بتاريخ 27نهاد رزق محمد قاسم،  .43

  .إعتقاله في منطقة الكفريات جنوب طولكرم
  .عاماً 27فايز فريد حامد الصدر،  .44
  .                                         عاماً 41خميس يوسف أبو سالم،  .45

جراء إصابتهما بشظايا القصف  8/8/2003اإلثنان بتاريخ  ، قتلن مخيم عسكر القديمكالهما م
  . نابلس/ الصاروخي الذي إستهدف مكان وجودهما في أحد منازل مخيم عسكر القديم

جراء إصابته بشظايا القصف  14/8/2003عاماً، من مدينة الخليل، قتل بتاريخ 25محمد أيوب سدر،  .46
  .كان وجوده في مدينة الخليلالمدفعي الذي إستهدف م
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  .غزة/ عاماً، من حي الشيخ رضوان53إسماعيل حسن أبو شنب،  .47
  .غزة/ عاماً، من حي الشيخ رضوان23هاني ماجد أبو العمرين،  .48
  .غزة/ عاماً، من مخيم الشاطيء24مؤمن محمد بارود،  .49

  .ينة غزةجراء قصف السيارة التي كانوا بداخلها وسط مد 21/8/2003قتل الثالثة بتاريخ 
  .غزة/ عاماً، من حي الزيتون24أحمد رشدي مصطفى شتيوي،  .50
  .رفح/ عاماً، من مخيم يبنا 21وحيد حامد صبحي الهمص،  .51
  .رفح/ عاماً، حي البرازيل23محمد كنعان عبد الحي أبو لبدة،  .52
  .              رفح/ عاماً، من مخيم يبنا 23أحمد محمد أبو هالل،  .53

جراء إصابتهم بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف السيارة  24/8/2003قتل األربعة بتاريخ 
  .غزة/ التي كانوا بداخلها في حي الشيخ عجلين

جراء إصابته بشظايا القصف  28/8/2003عاماً، من خانيونس، قتل بتاريخ 36حمدي حسن كلخ،  .54
  . وسط مدينة خانيونس) عربة كارو(الصاروخي الذي إستهدفه أثناء ركوبه 

  .عاما37ً إبراهيم علي عقل، عبد اهللا .55
  . عاما40ًفريد يوسف ميط،  .56

جراء إصابتهما  30/8/2003اإلثنان بتاريخ  ، قتلغزة/ محافظة الوسطى/ مخيم البريجكالهما من 
  .بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف السيارة التي كانا يستقالنها قرب مخيم البريج

جراء قصف  1/9/2003غزة، قتل بتاريخ / عية عاماً، من حي الشجا36خضر بدوي الحصري،  .57
  .السيارة التي كان يستقلها وسط مدينة غزة

 6/9/2003محافظة شمال غزة، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم جباليا26خالد محمد مصطفى مسعود،  .58
في مدينة  يستقلها كانجراء قصف السيارة التي  26/8/2003متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 

  .الياجب
جراء  16/9/2003الخليل، قتل بتاريخ / عاماً، من دورا 25أحمد فوزي عبد اللطيف أبو دوش،  .59

  .الخليل/ إصابته بأعيرة نارية بعد إعتقاله من منزله في بلدة دورا 
غزة، قتل بتاريخ / محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم النصيرات34جهاد عزات أبو سويرح،  .60

 .ل الذي تواجد فيه في المخيمجراء قصف المنز 18/9/2003
جراء  1/10/2003قتل بتاريخ  طولكرم،/ عاماً، من ضاحية شويكة 34مازن يوسف سالمة مبارك،  .61

 .إستهدافه من قبل الوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي
جراء إصابته بأعيرة  4/10/2003قتل بتاريخ  عاماً، من مخيم طولكرم، 21سرحان، سرحان برهان  .62

 .ناء إستهداف السيارة التي كان يستقلها في مخيم طولكرمنارية أث
 .غزة/ عاماً، من حي الدرج 23خالد غازي المصري،  .63
 . غزة/ عاماً، من حي الشجاعية 22إياد فايق الحلو،  .64

صف الصاروخي الذي إستهدف السيارة جراء إصابتهما بشظايا الق 20/10/2003قتل اإلثنان بتاريخ 
  .ط مدينة غزةالتي كانا يستقالنها وس

جراء إصابته بأعيرة نارية بعد  22/10/2003قتل بتاريخ  عاماً، من قلقيلية،28عطية خميس، أحمد  .65
 .قلقيلية/ إعتقاله في حي كفر سابا

 .محافظة شمال غزة/ عاماً، من مخيم جباليا40مقلد حميد حميد،  .66
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 .غزة/ محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم النصيرات31نبيل عوض الشريحي،  .67
جراء إصابتهما بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف السيارة  25/12/2003قتل اإلثنان بتاريخ 

  .التي كانا يستقالنها شمال مدينة غزة

إنتهاكا صارخا ) القتل العمد وأاإلغتيال  عمليات سواء(تشكّل عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون هذا و
بشأن حماية المدنيين زمن  من إتفاقية جنيف الرابعة 147ذلك المادة لمعايير القانون الدولي اإلنساني، ومن 

 .التي إعتبرت عمليات القتل خارج نطاق القانون من المخالفات الجسيمة لإلتفاقية ،1949لعام  الحرب
لعام  الدولية الجنائيةمحكمة لالنظام األساسي ل وتعتبر المخالفات الجسيمة بدورها جرائم حرب حسب

أي فعل من األفعال التالية ضد " :النظام األساسي للمحكمة المذكورة، من جرائم الحربحسب . 1998
تعمد ) 4- ب.(…القتل العمد) 1: (األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة

نيين أو شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المد
قتل أو جرح مقاتل إستسلم مختاراً، يكون قد ألقى سالحه أو لم تعد لديه ) 6.(…عن إلحاق أضرار مدنية

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة ) 4-ج(… وسيلة للدفاع
قتل أحد ) و -د(…عنها تشكيالً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه ال غنى

  ".…المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً
  
  

  قتل وجرح األطفال الفلسطينييــن
  

 على أيدي قوات اإلحتالل والمستوطنينفلسطينياً طفالً ) 123( ال يقل عن ما 2003خالل عام قتل 
 2003خالل العام وفيما يلي أسماء القتلى األطفال . كما أصيب عشرات األطفال بجراح. اإلسرائيليين

  :وظروف مقتل كل منهم
  .عاماً 14محمد عطية عبد العزيز دواس،  -
  .عاماً 16طارق زياد محمد دواس،  -
  . عاماً 14جهاد جمعة أحمد عابد،  -

جراء إصابتهم  1/1/2003محافظة شمال غزة، قتلوا بتاريخ / الثالثة من مخيم جباليااألطفال 
  . شمال قطاع غزة" إيلي سيناي" قريبة من مستوطنة  بأعيرة نارية أثناء وجودهم في مزرعة

جراء  9/1/2003بيت لحم، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم عايدة 17طارق محمود أبو جادو،  -
  .إصابته بعيار ناري في البطن أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المخيم

جراء إصابته  26/1/2003، قتل بتاريخ رفح/ أعوام، من حي البرازيل 8علي طلب العزيز،  -
بشظايا قذيفة مدفعية أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في الحي وإطالق القذائف 

  .المدفعية على منازل المواطنين
جراء  8/2/2003خانيونس، قتل بتاريخ / أعوام، من قرية القرارة 10مصطفى إبراهيم عدوان،  -

  .الرأس أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في القرية إصابته بعيار ناري في
جراء إصابته بعيار ناري في  11/2/2003أعوام، من قلقيلية، قتل بتاريخ  8حسن مجدي الغول،  -

  .الصدر أثناء وجوده في أحد شوارع مدينة قلقيلية لدى توغل قوات اإلحتالل فيها
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جراء إصابته  5/2/2003جنين، قتل بتاريخ / طمون عاماً، من قرية 13عارف عمر بشارات،  -
  .بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في القرية

جراء إصابته بعيار ناري في  19/2/2003عاماً، من نابلس، قتل بتاريخ  15محمد ربيع الصابر،  -
  .نابلس لدى توغل قوات اإلحتالل فيها الصدر أثناء وجوده في أحد شوارع البلدة القديمة في

محافظة شمال غزة، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم جباليا 16محمد رمضان الكحلوت،  -
جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء توغل قوات اإلحتالل في بلدة بيت  23/2/2003

  .محافظة شمال غزة/ حانون
جراء إصابته بعيار  23/2/2003قتل بتاريخ عاماً، من خانيونس،  16محمد محمود أبو زاهر،  -

ناري في القلب أثناء وجوده مع عدد من الفتية في ملعب لكرة القدم في خانيونس لدى إطالق النار 
  .عليهم من نقطة عسكرية قريبة من المكان

جراء إصابته  23/2/2003نابلس، قتل بتاريخ / عاماً، من البلدة القديمة 14نصر سامر جعارة،  -
ناري في الرأس أثناء وجوده في أحد شوارع البلدة القديمة برفقة عدد من الفتية لدى توغل  بعيار

  .قوات اإلحتالل في المنطقة وإطالق النار عليهم
جراء  25/2/2003رفح، قتل بتاريخ / عاماً، من حي تل السلطان 12أحمد خليل أبو علوان،  -

  .لمواطنين في الحيإصابته بشظايا القصف المدفعي الذي إستهدف منازل ا
جراء إصابته  2/3/2003أعوام، من مخيم خانيونس، قتل بتاريخ 9عبد الرحمن مصطفى جاد اهللا،  -

  . بعيار ناري في الصدر أثناء مشاركته في تشييع جثامين قتلى فلسطينيين في المخيم
 3/3/2003غزة، قتل بتاريخ / محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم البريج 17طارق محمد عقل،  -

  .جراء إصابته بشظايا القذائف المدفعية التي إستهدفت منازل المواطنين في المخيم
  .محافظة شمال غزة/ عاماً، من جباليا البلد 14إيهاب محمد نبهان،  -
  .محافظة شمال غزة/ عاماً، من جباليا البلد 13ثائر جبر ريحان،  -
  .ل غزةمحافظة شما/ عاماً من جباليا البلد 17حمزة جبريل قرموط،  -
  .محافظة شمال غزة/ عاماً، من مخيم جباليا 14ماهر أحمد النجار،  -

جراء إصابتهم بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف منازل  6/3/2003قتل األربعة بتاريخ 
  .المواطنين في جباليا البلد

بعيار جراء إصابته  6/3/2003نابلس، قتل بتاريخ / عاماً، من رأس العين 16بكر محمد هواش،  -
  .ناري في الصدر أثناء وقوفه بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل وإطالق النار على المواطنين

  .أعوام 3إلهام زياد حسن العصار،  -
  . عاماً 13عمر حسن درويش،  -
  . عاماً 17عمر توفيق أبو يوسف،  -

جراء  17/3/2003قتلوا بتاريخ  ،غزة/ محافظة الوسطى/ النُصيرات الثالثة من مخيماألطفال 
  .  إصابتهم بشظايا القصف المدفعي لمنازل المواطنين في المخيم

جراء إصابته بعيار ناري  24/3/2003عاماً، من جنين، قتل بتاريخ  15أحمد عماد فايز عباهرة،  -
  .في الرأس أثناء إلقائه الحجارة على قوات اإلحتالل في المدينة

جراء إصابتها بأعيرة  25/3/2003، قتلت بتاريخ عاماً، من بيت لحم 13كرستين جورج سعادة،  -
  .نارية أثناء وجودها وسط المدينة أثناء تنفيذ عملية إغتيال المواطن نادر جواريش
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جراء إصابته بعيار ناري في  25/3/2003عاماً، من جنين، قتل بتاريخ 12حكم بسام نصار،  -
  .نةالحوض أثناء إلقائه الحجارة على قوات اإلحتالل في المدي

متأثراً بجراحه  2/4/2003القدس، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم قلنديا 14عمرو موسى مطر،  -
/ أثناء إلقائه الحجارة على جنود اإلحتالل على حاجز قلنديا 28/3/2003التي أصيب بها بتاريخ 

  .القدس
 3/4/2003خ قتل بتاري ،قلقيلية/ عاماً، من حي نزال 14 جهاد عبد العزيز عبد الرؤوف نزال، -

  .جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في الحي
قتل بتاريخ  ،غزة/محافظة الوسطى/ مخيم المغازيعاماً، من  16يوسف رياض أبو نادي،  -

جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في  6/4/2003
  .المخيم

جراء  7/4/2003قتل بتاريخ  ،غزة/ عاماً، من حي الشيخ عجلين 17طالب جمعة بدرية شملخ،  -
  .جنوب مدينة غزة" نتساريم"إصابته بعيار ناري في البطن أثناء وجوده بالقرب من مستوطنة 

  .غزة/ عاماً، حي الزيتون 17سامي حسن قاسم،  -
  .ةغز/ عاماً، حي الزيتون 13أحمد خميس األشرم،  -

جراء إصابتهما بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف إغتيال  8/4/2003قتل اإلثنان بتاريخ 
  .سعد العرابيد وسط مدينة غزة

جراء  9/4/2003قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ اً، من جبالياعام 16أحمد رشاد أبو القمصان،  -
  .ارع صالح الدين شرق جبالياإصابته بعيار ناري في الصدر أثناء توغل قوات اإلحتالل في ش

جراء إصابته بعيار  17/4/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من طولكرم 16لرازق يحيى، يوسف عبد ا -
  .اإلحتالل أثناء توغلها في مدينة طولكرم قواتناري في الرأس أثناء إلقائه الحجارة على 

إصابته بعيار ناري جراء  19/4/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من رفح 15أحمد أبو كوش،  محمود -
  .رفح/ في البطن أثناء توغل قوات اإلحتالل في مخيم يبنا

جراء إصابته  19/4/2003قتل بتاريخ  ،رفح/ عاماً، من الشابورة 14محمد إبراهيم الحمايدة،  -
  .رفح/ بعيار ناري في البطن أثناء توغل قوات اإلحتالل في مخيم يبنا

جراء  20/4/2003قتل بتاريخ  ،قلقيلية/ ية عزونعاماً، من قر 16عبد الرحمن زهدي عابد،  -
  .إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده على الشارع الرئيس قرب القرية

جراء إصابته بعيار  28/4/2003قتل بتاريخ  ،نينعاماً، من مخيم ج 17مصعب إبراهيم جبر،  -
  .ناري في الرأس أثناء توغل قوات اإلحتالل في مخيم جنين

  .عامان أمير أحمد عياد،  -
  .عاماً 13محمد عبد الناصر الدحدوح،  -
  .عاماً 13أحمد رمضان التتر،  -

جراء إصابتهم بأعيرة نارية  1/5/2003قتلوا بتاريخ  ،ثتهم من حي الشجاعية بمدينة غزةوثال
  . غل قوات اإلحتالل في الحيأثناء تو

جراء إصابته  4/5/2003قتل بتاريخ  ،نابلس/ عاماً، من مخيم بالطة 15 زاهي مجدي حجازي، -
  .بعيار ناري في الرأس أثناء إلقائه الحجارة على جنود اإلحتالل أثناء توغلهم في المخيم
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جراء إصابته بعيار ناري  7/5/2003قتل بتاريخ  ،ونسشهراً، من خاني 18عليان سعدي البشيتي،  -
" ط مستوطنة في الرأس أثناء وجوده داخل منزله لدى إطالق جنود اإلحتالل المتمركزين في محي

  .النار على منازل المواطنين في المنطقة" جديد
متأثراً بجراحه  8/5/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من مخيم طولكرم16لهمشري، أحمد سيف الدين ا -

  .التي أصيب بها بعيار ناري في الرأس أثناء عودته من المدرسة متوجهاً إلى منزله
جراء إصابته بعيار ناري  14/5/2003ل بتاريخ قت ،عاماً، من جنين 15ناصيف غوادرة، ضياء  -

  .في الرقبة أثناء وجوده في أحد شوارع مدينة جنين لدى توغل قوات اإلحتالل فيها
قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ عزبة بيت حانونعاماً، من 15زهير خالد أبو جرار،  -

ارع بيت حانون أثناء جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده في أحد شو 15/5/2003
  .توغل قوات اإلحتالل فيها

 15/5/2003قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ ، من بيت حانونعاما15ًمحمد نبيل الزعانين،  -
جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في بيت 

  .حانون
جراء  18/5/2003قتل بتاريخ  ،محافظة شمال غزة/ من مخيم جبالياعاماً، 15خالد زياد نصر،  -

إصابته بعيار ناري في الحوض أثناء إلقائه الحجارة على قوات اإلحتالل لدى توغلها في بيت 
  .حانون

جراء  21/5/2003قتل بتاريخ  ،رام اهللا/ ماً، من قراوة بني زيدعا17رامز عايد خليل عرار،  -
  .في أحد شوارع القرية لدى توغل قوات اإلحتالل فيها إصابته بعيار ناري في البطن أثناء وجوده

جراء  26/5/2003قتل بتاريخ  ،رام اهللا/ ماً، من قراوة بني زيدعا 11سامر نذار فتحي عرار،  -
  . إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في القرية

جراء إصابته بعيار  27/5/2003قتل بتاريخ  ،رمعاماً، من طولك16يم أمين عوض، محمد نس -
  .ناري في القلب أثناء عودته من المدرسه لدى توغل قوات اإلحتالل في مدينة طولكرم

متأثراً بجراحه التي  27/5/2003قتل بتاريخ  ،جنين/ عاماً، من اليامون15ة، كمال أمجد نواهض -
  .أصيب بها أثناء توغل قوات اإلحتالل في مدينة جنين

متأثراً  3/6/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من مخيم طولكرم16بالي، مير خليل عبد اللطيف حأ -
بجراحه التي أصيب بها بعيار ناري في البطن أثناء وجوده بباب منزله لدى توغل قوات اإلحتالل 

  .في المخيم
بجراحه التي  متأثراً 5/6/2003قتل بتاريخ  ،عاماً، من طولكرم14ح أبو حبلة، إبراهيم عبد الفتا -

أصيب بها بعيار ناري في العين أثناء عودته من المدرسه لدى توغل قوات اإلحتالل في مدينة 
  .طولكرم

قتلت بتاريخ  ،غزة/ محافظة الوسطى/ مخيم البريجأعوام، من  3أفنان ياسر محمد طه،  -
ت خي الذي إستهدف السيارة التي وجدوجراء إصابتها بشظايا القصف الصار 12/6/2003

  .بداخلها بهدف إغتيال والدها وسط مدينة غزة
متأثرة بجراحها التي  15/6/2003قتلت بتاريخ  ،أعوام، من مدينة غزة 8م جاروشة، أمل نمر سلي -

إغتيال الدكتور عبد  الذي إستهدفخي بشظايا القصف الصارو 10/6/2003أصيبت بها بتاريخ 
  .العزيز الرنتيسي وسط مدينة غزة
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جراء إصابته  25/7/2003جنين، قتل بتاريخ / أعوام، من برطعة الشرقية 5 محمد شريف كبها، -
  .بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده في سيارة ذويه بالقرب من حاجز برطعة قرب جنين

 2/8/2003غزة، قتل بتاريخ / محافظة الوسطى/ عاماً، من دير البلح15أحمد محمد أحمد الهندي،  -
  .جسم من مخلفات الجيش اإلسرائيلي بالقرب من منزلهجراء إصابته بشظايا إنفجار 

جراء إصابته  5/8/2003غزة، قتل بتاريخ / عاماً، من حي الشجاعية15منير بكر أبو هين،  -
  .غزة/ بشظايا إنفجار جسم من مخلفات الجيش اإلسرائيلي في حي الشجاعية

جراء إصابته  20/8/2003عاماً، من مخيم طولكرم، قتل بتاريخ 15سعيد عوض مقبل غانم،  -
 إلىالقوات الخاصة  دخولبأعيرة نارية أثناء وجوده في قاعة للبلياردو وسط مخيم طولكرم لدى 

  .المخيم
محافظة شمال غزة، قتل بتاريخ / جباليا/ عاماً، من حي الصفطاوي17محمد إبراهيم بعلوشة،  -

من  نشطاءاولة إغتيال أثناء مح 26/8/2003متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ  27/8/2003
  .حركة حماس في مخيم جباليا

جراء  30/8/2003مخيم خانيونس، قتلت بتاريخ / أعوام، من الحي النمساوي 9آية محمد فياض،  -
  .إصابتها بشظايا القصف المدفعي الذي إستهدف منازل المواطنين في الحي المذكور

متأثرة  2/9/2003زة، قتلت بتاريخ محافظة شمال غ/ أعوام، من جباليا 9سناء جميل الداعور،  -
من حركة حماس في مخيم  نشطاءأثناء محاولة إغتيال  26/8/2003بجراح أصيبت بها بتاريخ 

  .جباليا
 6/9/2003محافظة شمال غزة، قتل بتاريخ / عاماً، من جباليا البلد17محمد عبد اهللا أبو الحسنة،  -

  .ل شرق جبالياجراء إصابته بأعيرة نارية أثناء توغل قوات اإلحتال
جراء إصابته بأعيرة نارية  9/9/2003عاماً، من الخليل، قتل بتاريخ 13ثائر منصور السيوري،  -

لبناية التي يسكن فيها وإطالق النار على من بداخلها في مدينة لات اإلحتالل بعد محاصرة قو
  .الخليل

جراء  10/9/2003تاريخ جنين، قتل ب/ عاماً، من السيلة الحارثية15أحمد غالب سليم طحاينة،  -
الجدار "حتالل أنه إقترب من إصابته بأعيرة نارية أثناء توجهه إلى منزله، وتدعي قوات اإل

  ."منياأل
جراء  14/9/2003القدس، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم قلنديا12أحمد ثابت طه أبو لطيفة،  -

  . ل بالقرب من حاجز قلندياإصابته بعيار ناري في الصدر أثناء مواجهات جرت مع قوات اإلحتال
متأثراً بجراحه  22/9/2003نابلس، قتل بتاريخ / عاماً، من البلدة القديمة15شادي عوني منصور،  -

  .التي أصيب بها قبل عام أثناء توغل قوات اإلحتالل في البلدة القديمة
ته بأعيرة جراء إصاب 24/9/2003رفح، قتل بتاريخ / عاماً، من مخيم يبنا16محمد عيسى حمدان،  -

  .نارية في الصدر أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المخيم
 25/9/2003غزة، قتلت بتاريخ / محافظة الوسطى/ أعوام، من مخيم البريج 3لينا حسن عيسى،  -

 .بسبب الخوف والرعب الناتج عن القصف الصاروخي أثناء توغل قوات اإلحتالل في المخيم
جـراء   1/10/2003قتل بتاريخ  غزة،/ من حي تل الهوىعاماً،  13عالوي، حسين سمير حسن   -

 . إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في الحي
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جراء إصـابته   4/10/2003بتاريخ  ، قتلأعوام، من مخيم طولكرم 9محمد أمين يوسف براهمة،  -
 . فيذ قوات اإلحتالل لعملية إغتيال سرحان سرحانبأعيرة نارية في الصدر أثناء تن

متـأثراً   4/10/2003تـوفي بتـاريخ    شهراً، من خانيونس، 18البدرساوي، مصطفى عبد القادر  -
 .لدى توغل قوات اإلحتالل في مدينة خانيونس 2/10/2003بجراحة التي أصيب بها بتاريخ 

جراء إصابته بعيار ناري  10/10/2003 بتاريخ ، قتلأعوام، من رفح 8إبراهيم أحمد القريناوي،  -
 .في البطن أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المدينة

جراء إصابته بعيـار نـاري    10/10/2003بتاريخ  ، قتلعاماً، من رفح 15سامي طالل صالح،  -
 .في الرأس أثناء وجوده بالقرب من منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المدينة

جراء إصابته بعيـار نـاري    10/10/2003بتاريخ  ، قتلعاماً، من رفح 16محمد جوده،  مبروك -
 .في الرأس أثناء وجوده بالقرب من منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المدينة

 18/10/2003بتـاريخ   ، قتـل طولكرم/ عاماً، من عزبة شوفه 17يحيى حسان محمود ريحان،  -
في مواجهات جرت مع قوات اإلحتالل لدى توغلها في مدينة جراء إصابته بعيار ناري في الظهر 

 .طولكرم
جراء إصابته بعيار ناري فـي   19/10/2003بتاريخ  ، قتلعاماً، من رفح 14شادي أبو علوان،  -

 .الرأس أثناء وجوده في منزله لدى توغل قوات اإلحتالل في المدينة
بتـاريخ   ، قتـل غزة/ افظة الوسطىمح/ عاماً، من مخيم النصيرات 12محمد زياد محمد بارود،  -

جراء إصابته بشظايا القصف الصاروخي الذي إستهدف سيارة مدنية على مـدخل   20/10/2003
 . المخيم

بتـاريخ   ، قتـل غـزة / محافظـة الوسـطى  / عاماً، من دير الـبلح  11محمد إسماعيل الحمايدة،  -
في أحد المساجد القريبـه  جراء إصابته بعيار ناري في البطن أثناء ذهابه للصالة  24/10/2003

 .من منزل ذويه
جـراء   29/10/2003بتـاريخ   ، قتلنابلس/ عاماً، من مخيم بالطة 12بهاء محمد جابر الزبيدي،  -

 .إصابته بأعيرة نارية في البطن أثناء وجوده على مدخل المخيم
خ بتـاري  ، قتـل غـزة / محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم النصيرات16صالح عبد الغفار أسعد،  -

 .متأثراً بجراحه التي أصيب بها لدى قصف سيارة مدنية على مدخل المخيم 29/10/2003
جـراء   7/11/2003بتاريخ  ، قتلمدينة غزة/ عاماً، من حي الصبرة11محمود صبري القايض،  -

إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء وجوده بالقرب من منزله لدى توغل قوات اإلحـتالل شـرق   
 .مدينة غزة

جراء إصابته  8/11/2003بتاريخ  ، قتلجنين/ عاماً، من قرية برقين15واصف العامودي، معتز  -
 .بأعيرة نارية أثناء المواجهات التي جرت مع قوات اإلحتالل التي توغلت في القرية

متأثراً بجراحه التـي   9/11/2003بتاريخ  ، قتلأعوام، من مخيم جنين 8أحمد مهند نافع مرعي،  -
 .بعيار ناري في الرأس أثناء توغل قوات اإلحتالل في المخيم 8/11/2003أصيب بها بتاريخ 

متأثراً بجراحه التـي   11/11/2003بتاريخ  ، قتلرفح)/O(بلوك  عاماً، 14شادي نعيم أبو عنزة،  -
بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده بالقرب مـن منزلـه لـدى     10/11/2003أصيب بها بتاريخ 

 .خيمتوغل قوات اإلحتالل في الم
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متأثراً بجراحـه   13/11/2003بتاريخ  ، قتلجنين/ عاماً، من قرية برقين 15صبح مازن صبح،  -
بعيار ناري في الرأس في مواجهـات جـرت مـع قـوات      8/11/2003التي أصيب بها بتاريخ 

 .اإلحتالل لدى توغلها في القرية
جراء دهسه من  15/11/2003بتاريخ  ، قتلنابلس/ عاماً، من بيت فوريك14أحمد مروان حنني،  -

 .قبل سيارة عسكرية أثناء مواجهات جرت في القرية
جراء إصابته بعيار نـاري   22/11/2003بتاريخ  ، قتلعاماً، من جنين11إبراهيم علي الجالمنة،  -

 .في الصدر أثناء مواجهات جرت مع قوات اإلحتالل لدى توغلها في المدينة
جـراء إصـابته    25/11/2003بتاريخ  ، قتلالخليل/ عاماً، من يطا16رشاد توفيق عبد الرحمن،  -

 .بعيار ناري في البطن أثناء مواجهات جرت لدى توغل قوات اإلحتالل في البلدة
جـراء   1/12/2003بتـاريخ   ، قتلرام اهللا/ أعوام، من مخيم األمعري 9مؤيد مازن عيد حمدان،  -

توغل قـوات اإلحـتالل فـي    إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وجوده بالقرب من منزله لدى 
 .المخيم

جـراء   2/12/2003بتاريخ  ، قتلرام اهللا/ عاماً، من قرية دير أبو مشعل16محمد أحمد زهران،  -
 .إصابته بأعيرة نارية أثناء مواجهات جرت لدى توغل قوات اإلحتالل في القرية

عيرة ناريـة  جراء إصابته بأ 5/12/2003بتاريخ  ، قتلعاماً، من رفح16جهاد موسى األخرس،  -
 .إقترابه من السياج الحدودي قرب معبر رفح لدى

جـراء إصـابته    11/12/2003بتاريخ  ، قتلرفح/ عاماً، من مخيم يبنا17سليمان محمد األطرش، -
 .رفح/ بعيار ناري في البطن أثناء توغل قوات اإلحتالل في حي السالم

 20/12/2003بتاريخ  ، قتلبلسنا/ عاماً، من قرية دير الحطب16نور الدين أحمد عزت عمران،  -
بأعيرة نارية لدى توغل قوات اإلحتالل في  17/12/2003متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 

 .نابلس/ مخيم بالطة
جراء إصابته  20/12/2003بتاريخ  ، قتلنابلس/ أعوام، من مخيم بالطة 5محمد نعيم األعرج،  -

  .  ل في المخيمبعيار ناري في الصدر لدى توغل قوات اإلحتال
  

إلعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حماية  واضحاًيعتبر قتل األطفال الفلسطينيين إنتهاكاً هذا و
، وإعالن الجمعية العامة بشأن 1974النساء واألطفال في حاالت الطواريء والنزاعات المسلحة لعام 

واضحاً  خرقاًكما تُشكّل تلك اإلنتهاكات . 1989، وإتفاقية حقوق الطفل لسنة 1959حقوق الطفل لسنة 
تُعتبر إسرائيل مسؤولة و .1949حكام إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام أل

نفجار األلغام ومخلفات إعن حوادث قتل وجرح األطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين جراء كذلك 
المشبوهة المتفجرة، إستناداً للبروتوكول الخاص بشأن حظر أو تقييد  الجيش من الذخيرة، أو األجسام

  . 10/10/19804إستعمال األلغام والشراك الصادر في جنيف في 

                                                 
ة ذخرية موضوعة حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو مدفونة أو قرب أي منهما أي: "جاء يف املادة الثانية من الربوتوكول املذكور أن املقصود باللغم 4

أيـة أداة أو عـدة تكـون    : "ويراد بتعبري شرك". عندها أو قريبا منها، أو مس أحد هلا ةوتكون مصممة حبيث يتم تفجرها أو تفجريها بفعل وجود شخص أو مركب
 ".ح وتنطلق على غري توقع، حني يعبث شخص ما بشيء غري مؤذ يف ظاهره أو يدنو منه أو يأيت تصرفا مأمونا يف ظاهرهمصممة أو مرتبة أو مكيفة لكي تقتل أو جتر
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أمثلة على جرائم بشعة إرتكبتها قوات اإلحتالل وأدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، معظمهم من 
   :المدنيين، خاصة في قطاع غزة

  
  
  مدينـــة غـــزة/ زيتــونحــــادث حــي ال -
   

غزة وشرعت بإطالق النار ما أدى إلى / ، توغلت قوات اإلحتالل في حي الزيتون26/1/2003بتاريخ 
  : مواطناً هم )12(مقتل 
  .عاماً 27أشرف سميح كحيل،  -
  .عاماً 25محمد رشاد يوسف عبيد،  -
  .عاماً 24أحمد حسن القيومي،  -
  .عاماً 23عالء زهير خليفة،  -
  .عاماً 21كرم بدوي النخّالة، محمد أ -
  .عاماً 23أحمد شحادة أحمد عابد،  -
  .عاماً 27رامي فتحي حسن عيسى،   -
  .عاماً 22إياد بدر جبريل عكّاوي،   -
  .عاماً 27وسام فايز حسن عيسى،  -
  .عاماً 25مصطفى زهير جبر رحمي،  -
  .عاماً 17خالد علي حسن شلّوف،  -
  . عاماً 16أمجد يوسف الحطّاب،  -

  
  
  مدينـــة غـــــزة/ ث حيي الشجاعيــة والتفــاححــاد -
  

ما  النار غزة وشرعت بإطالق/ ، توغلت قوات اإلحتالل في حيي التفاح والشجاعية19/2/2003بتاريخ 
والقتلى في هذا . قتلوا جراء تفجير المنزل الذي تواجدوا فيه 3من بينهم  ،مواطنين )8(أدى إلى مقتل 

  : الحادث هم
  .عاماً 23ان بكرون، عبد الكريم شعب -
  .عاماً 23عامر محمود الداية،  -
  .عاماً 25عبد الرحمن فوزي القصاص،  -
  ).جراء هدم المنزل عليه(عاماً  26سعيد ناهض الحلو،  -
  ).جراء هدم المنزل عليه(عاماً  21عالء ناهض الحلو،  -
  ).جراء هدم المنزل عليه(عاماً  23تامر درويش القطّاع،  -
  .عاماً 18سحلوب، محمد سليم محمود ال -
  .عاماً 27منذر مروان الصفدي،  -
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  محافظـــة شمــــال غــــزة/ حــادث بيــت حانـــون -
  
وشرعت بإطالق النار  ،محافظة شمال غزة/ ، توغلت قوات اإلحتالل في بيت حانون23/2/2003بتاريخ  

  :ي هذا الحادث هموالقتلى ف. أحدهم جراء هدم المنزل عليه ،مواطنين )8(ما أدى إلى مقتل 
  .عاماً 17أحمد عيد محمد عفانة،  -
  .عاماً 28محمد سرحان حويلة،  -
  .عاماً 16محمد رمضان يوسف الكحلوت،  -
  .عاماً 32أيمن محمد أبو شرار،  -
  .عاماً 17براء فايز العفيفي،  -
  .عاماً 31وائل محمد الغرباوي،  -
  ).ل عليهجراء هدم المنز(عاماً  52عبد اهللا محمد السبع الكفارنة،  -
  .عاماً 25محمد يوسف أحمد العالول،  -

  
  
  غــــزة/ محافظة الوسطـــى/ حـــادث مخيم البريــج -
  

وشرعت بإطالق  ،غزة/ محافظة الوسطى/ ، توغلت قوات اإلحتالل في مخيم البريج3/3/2003بتاريخ 
  : هذا الحادث هم والقتلى في. أحدهم جراء هدم المنزل عليه ،مواطنين )8(النار ما أدى إلى مقتل 

  .عاماً 22محمد علي البابلي،  -
  .عاماً 17طارق محمد عقل،  -
  ).جراء هدم المنزل عليها(عاماً  33نهى صبري سويدان،  -
  .عاماً 18فادي فايز الحواجري،  -
  .عاماً 27معتصم الخليلي عقل،  -
  .عاماً 24ماهر خميس الرِفاعي،  -
  .عاماً 24وليد عبد الكريم الخطيب،  -
  .عاماً 18عوض، رامي يوسف  -

  
  
  محافظـــة شمـــال غـــزة/ حــادث مخيم جباليــا وجباليا البلـــد -
  

وشرعت  ،محافظة شمال غزة/ ، توغلت قوات اإلحتالل في مخيم جباليا وجباليا البلد6/3/2003بتاريخ 
  : مواطناً هم )11(بإطالق النار ما أدى إلى مقتل 

  .عاماً 61محمد شحادة البياري،  -
  .عاماً 30محمود أبو سيدو،  نائل -
  .عاماً 14إيهاب محمد نبهان،  -
  .عاماً 35ناجي إسماعيل أبو جليلية،  -
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  .عاماً 30محسن عوض أبو عودة،  -
  .عاماً 23حمدي عثمان عبيد،  -
  .عاماً 13ثائر جبر ريحان،  -
  .عاماً 18بهاء خليل أبو وردة،  -
  .عاماً 21عبد الرحمن أحمد مقداد،  -
  .عاماً 17حمزة جبريل قرموط،  -
  .عاماً 14ماهر أحمد النجار،  -

  
  
  غـــزة/ محافظــة الوسطـــى/ حــادث مخيم النصيـــرات -
  

وشرعت  ،غزة/ محافظة الوسطى/ ، توغلت قوات اإلحتالل في مخيم النصيرات17/3/2003بتاريخ 
  :هذا الحادث هموالقتلى في . أحدهم جراء هدم المنزل عليه ،مواطنين )7(بإطالق النار ما أدى إلى مقتل 

  .أعوام 3إلهام زياد حسن العصار،  -
  ).جراء هدم المنزل عليه(عاماً  35محمد رجب السعافين،  -
  .عاماً 17عمر توفيق أبو يوسف،  -
  .عاماً 13عمر حسن درويش،  -
  .عاماً 25إبراهيم حسن اليعقوبي،  -
  .عاماً 18سعيد حسن الطويل،  -
  .عاماً 18إياد بشير أبو زريق،  -

  
  
  مدينـــة غـــزة/ ث حــي عسقولةحــــاد -
  
قصفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية وسط مدينة غزة بهدف إغتيال كل من سعد  8/4/2003بتاريخ  

وفي أعقاب تجمع المواطنين حول السيارة التي قصفت، . عاماً 25عاماً، وأشرف الحلبي،  35العرابيد، 
  :مواطنين هم )8(مقتل قامت طائرة مروحية بإطالق صاروخ صوبهم ما أدى إلى 

  .عاماً 22عمر كامل نصار،  -
  .عاماً 17سامي حسن قاسم،  -
  .عاماً 30محمود سمير فروانة،  -
  .عاماً 13أحمد خميس األشرم،  -
  .عاماً 20محمد صابر بصل،  -
  .عاماً 18فادي إبراهيم طوطح،  -
  .عاماً 19محمد سليمان طوطح،  -
  .  عاماً 21محمود محمد علي اللوح،  -
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  غـــزة /محافظة رفح/ مخيم يبنا حــــادث -
  
توغلت قوات اإلحتالل في مخيم يبنا القريب من الحدود الفلسطينية المصرية في  19/4/2003بتاريخ  

وشرعت بإطالق الرصاص الحي على المواطنين اللذين تجمعوا في الشوارع ما أدى إلى مقتل  ،مدينة رفح
  : حادث هموالقتلى في هذا ال. نمواطنين، بينهم طفال )6(

  .عاماً 15محمود أحمد أبو كوش،  -
  .عاماً 14محمد إبراهيم الحمايدة،  -
  .عاماً 22حسين محمود زنون،  -
  .عاماً 28سعيد إبراهيم المصري،  -
  .عاماً 26سعدي جمعة حدايد، -
  .  عاماً 22خالد محمد جربوع،  -

  
  
  مدينـــة غـــزة/ حــــادث حــي الشجاعية -
  
، توغلت أكثر من أربعين آلية 1/5/2003نصف من فجر يوم الخميس الموافق حوالي الساعة الواحدة وال 

عسكرية إسرائيلية ترافقها الطائرات المروحية في حي الشجاعية بهدف إعتقال أحد المطلوبين لقوات 
 )13(اإلحتالل، وشرعت بإطالق القذائف المدفعية والرصاص الحي على المواطنين ما أدى إلى مقتل 

  :والقتلى في هذا الحادث هم. ان جراء هدم المنزل عليهماشخصو ،أطفال 3 بينهم ،شخصاً
  .أمير أحمد عياد، عامان -
  .عاماً 13محمد عبد الناصر الدحدوح،  -
  .عاماً 13أحمد رمضان التتر،  -
  .عاماً 41بكر حسين سالم محيسن،  -
  .عاماً 21عبد اهللا فرج العمراني،  -
  .عاماً 30محمد كمال أبو زرينة،  -
  .عاماً 36مر حلّس، ناصر ع -
  .عاماً 20محمد نعيم باسل نعيم،  -
  .عاماً 25رامي خضر سعد،  -
  .عاماً 64شحدة محمد الغرابلي،  -
  ).جراء هدم المنزل عليه( عاماً 30هين،  يوسف خالد أبو -
  ).جراء هدم المنزل عليه( عاماً 38محمود خالد أبو هين،  -
  .  عاماً 29أيمن خالد أبو هين،  -
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  زةــال غــمحافظة شم/ ونــت حانـيـادث بحــ -
  

وشرعت بإطالق  ،محافظة شمال غزة/ توغلت قوات اإلحتالل في بلدة بيت حانون 15/5/2003بتاريخ 
  :والقتلى في هذا الحادث هم. نبينهم طفال ،أشخاص )5(ما أدى إلى مقتل  ،النار

  .عاماً 22عبد القادر على أبو الكأس،  -
  .عاما15ًزهير خالد أبو جراد،  -
  .عاما15ًمحمد نبيل الزعانين،  -
  .عاما33ًخليل نبيل قرموط،  -
  .  عاما24ًنضال محمد إكريم،  -

  
  
  يـــز الرنتيســور عبد العزيـال الدكتـية إغتـمحاول -
    

قصفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية وسط مدينة غزة بهدف إغتيال الدكتور عبد  10/6/2003بتاريخ 
مواطنين، من  )4(وقد أدى القصف إلى مقتل . حركة حماسالبارزين في  قادةالالعزيز الرنتيسي، أحد 

  :والقتلى في هذا الحادث هم. بينهم إمرأة وطفلة، كانوا متواجدين بالقرب من مكان القصف
  .عاما50ًخضرة يوسف أبو حماد،  -
  .عاما34ًمصطفى عبد الرحمن صالح،  -
  .أعوام 8أمل نمر جاروشة،  -
  .عاما40ًحامد يوسف حبوش،  -

  
  
   لـل أبو نحــود وسهيـو مسعــال تيتــإغتي ـادثحــ -
  

قصفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية في حي الشجاعية بمدينة غزة بهدف إغتيال كل  11/6/2003بتاريخ 
. في حركة حماس النشيطانعاماً، 30عاماً، وسهيل نعمان أبو نحل، 36محمود مسعود، ) محمد(من تيتو 

والقتلى في . مواطنين آخرين كانوا متواجدين في المكان، من بينهم إمرأتان )7(وقد أدى القصف إلى مقتل 
  : هذا الحادث هم

  .عاما35ًياسر حسن خليل حميد،  -
  .عاما42ًخليل حسن خليل حميد،  -
  .عاما40ًعزام حسني الجعل،  -
  .عاما20ًسامية محمود محمد دلّول،  -
  .عاما24ًماجدة محمود محمد دلّول،  -
  .عاماً 52، ياسين صبحي مرتجى -
  .عاما52ًراتب محفوظ الجعل،  -
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  هـــر طــال ياسـحــــادث إغتي -
    

حمد صالح قصفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية وسط مدينة غزة بهدف إغتيال ياسر م 12/6/2003بتاريخ 
مواطنين آخرين كانوا متواجدين  )7(وقد أدى القصف إلى مقتل . حركة حماس نشطاءعاماً، أحد  32طه، 

  :والقتلى في هذا الحادث هم. من بينهم زوجة ياسر طه وإبنته الطفلة ،في المكان
  .عاما25ًإسالم عبد اهللا طه،  -
  .أعوام 3أفنان ياسر محمد طه،  -
  .عاما30ًسائد زياد غباين،  -
  .عاما36ًجهاد جاسر السعودي،  -
  .عاما30ًأحمد عبد الفتاح محمد سمور،  -
  .عاما34ًمحمد خليل مطر،  -
  .عاما42ًالحة، سليم سعيد ص -

  
  
  زةــــغ/ مدينـة رفـح ادثـــح  -
  

توغلت قوات اإلحتالل في مدينة رفح وشرعت بإطالق النار على المدنيين  10/10/2003بتاريخ 
والقتلى في هذا . مواطنين، من بينهم ثالثة أطفال كانوا داخل منازلهم) 7(وقد نتج عن ذلك مقتل . والمنازل

  :الحادث هم
  .أعوام 8ناوي، إبراهيم القري -
 .عاما22ًنادر أحمد أبو طه،  -
 .عاما22ًعطوة محمد محسن،  -
 .عاما23ًمحمد أحمد عبد الوهاب،  -
 .عاما33ًعالء نعمان منصور،  -
 .عاما15ًسامي طالل صالح،  -
 .عاما16ًمبروك محمد جودة،  -

  
  ـزةــغ/ ىـــة الوسطـمحافظـ/ راتـــم النصيـمخي ادثـــح  -  
  
صفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية على مدخل مخيم النصيرات بهدف إغتيال ق 20/10/2003بتاريخ  

وفي أعقاب تجمع المواطنين حول السيارة التي قصفت، قامت طائرة مروحية . نشطاء من حركة حماس
وزاد . مدنياً، من بينهم طفالن وطبيب كان يقوم بإسعاف الجرحى 12بإطالق صاروخ ما أدى إلى مقتل 

ثارت تساؤالت كثيرة حول نوع  ،وفي أعقاب الحادث. مصاباً 75ذا الحادث عن عدد الجرحى في ه
السالح المستخدم في هذه العملية كونه قد أوقع هذا العدد الكبير من المدنيين بين قتيل وجريح، خاصة على 

ما إذا وما تزال التحقيقات جارية للتعرف على نوع السالح، وفي. ضوء الثقوب الكثيرة في أجسام المصابين
  : والقتلى في هذا الحادث هم. كان محظوراً دولياً

  .عاماً 20مهدي إسماعيل جربوع،  -
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 .عاماً 23عبد الحليم محمد طبارة،  -
 .عاماً 20عطية يوسف يونس،  -
 ).ويعمل طبيباً(عاماً  35زين العابدين محمد شاهين،  -
 .عاماً 12محمد زياد بارود،  -
 .عاماً 23محمد شتيوي المصري،  -
 .عاماً 49د خليفة، أحمد عي -
 .عاماً 21أيوب مصباح الملك،  -
 .عاماً 22محمد توفيق حتحت،  -
 .عاماً 25إبراهيم محمد طبازة،  -
 .عاماً 35مسعود علي عياش،  -
 .عاماً 16صالح عبد الغفار أسعد،  -

  
  
  زةــــغ/ حـــم رفـــمخي/ المـــحـي الس ادثــح -
  

السالم بمخيم رفح بهدف البحث عن أحد المطلوبين  توغلت قوات اإلحتالل في حي 11/12/2003بتاريخ 
  :والقتلى في هذا الحادث هم. مواطنون، من بينهم طفل) 6(منازل قتل الونتيجة إطالق النار صوب . لديها

  .عاما17ًسليمان محمد األطرش،  -
 .عاما25ًصبري أحمد أبو لولي،  -
 .عاما50ًعياد محمد المهموم،  -
 .عاما28ًعمر فوزي أبو محسن،  -
 .عاما23ًمحمد رجب زينو،  -
 .عاما28ًناصر محمد أبو النجا،  -

  
  
  زةـــــة غــــمدين/ دـــد حميــال مقلــادث إغتيــح -
   

قصفت قوات اإلحتالل سيارة مدنية في حي الصفطاوي بمدينة غزة مستهدفة إغتيال  25/12/2003بتاريخ 
نتج عن القصف مقتل خمسة مواطنين، من وقد . المواطن مقلد حميد، أحد نشطاء حركة الجهاد اإلسالمي

وعلى ما يبدو . مدنياً تواجدوا في مكان القصف بجراح 15بينهم مقلد حميد، إضافة إلى إصابة ما يزيد عن 
كان نوع السالح المستخدم في هذا الحادث من نفس نوع السالح الذي أستخدم في مخيم النصيرات بتاريخ 

  : هم والقتلى في هذا الحادث. 20/10/2003
  .عاما 31نبيل عوض الشريحي،  -
 .عاماً 40مقلد حميد حميد،  -
 .عاماً 19أشرف حسن رضوان،  -
 . عاماً 32سعيد عواد أبو ركاب،  -
   .عاماً 35وائل محمد الدقران،  -
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  ن الفلسطينييــنـــن على المدنييــن اإلسرائيلييــإعتداءات المستوطني

  
 .2003على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل العام إعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين  إستمرت

  : قتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرينمإلى  من بين أمور أخرى، ،هذه اإلعتداءات وأدت
عاماً، 58 خليف عبد الرحمن خليف،قام مستوطن إسرائيلي بدهس المواطن  2/1/2003بتاريخ  -

  . رع الرئيسي في مدينة قلقيلية، ما أدى إلى وفاتهقلقيلية، أثناء سيره على الشا/ من بلدة عزون
، حازم عدنان فنّون التميميقام مستوطن بإطالق النار على المواطن  12/1/2003بتاريخ   -

  . عاماً، من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في البطن أدى إلى وفاته27
قرب مدينة الخليل " خارصينا"و" بعكريات أر"قام أفراد من مستوطنتي  17/1/2003بتاريخ  -

ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين  المجاورةباإلعتداء على منازل المواطنين في األحياء 
  .ر بعدد من المنازلاضرأبجراح وإلحاق 

قامت مجموعة من المستوطنين باإلعتداء على المواطن يعقوب عمر عامر،  13/3/2003بتاريخ  -
  .اء قيامه برعو األغنام، ما أدى إلى إصابته بجروحأثن ،عاماً، من سلفيت 57

وسط مدينة الخليل باإلعتداء " بيت هداسا" قامت مجموعة من مستوطني حي  14/3/2003بتاريخ  -
على المواطنين ومنازلهم في شارع الشهداء وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة كل من الطفل 

  .  عاماً، بجراح 35 أعوام، والمواطن خالد الخطيب، 9عرفات البايض، 
قرب مدينة الخليل " كريات أربع"قام بعض المستوطنين من مستوطنة  12/4/2003بتاريخ  -

في مدينة الخليل ما أدى إلى  "بيت عينون"باإلعتداء بالضرب على عدد من المزارعين في حي 
  . إصابتهم بجراح

 11، ماعيل جوابرةمحمد أحمد إسقام مستوطن إسرائيلي بدهس الطفل  13/4/2003بتاريخ  -
الذي يربط ) 60(على شارع رقم  سيرهأثناء  ،عاماً، من مخيم العروب شمال مدينة الخليل

  . محافظة الخليل بمحافظة بيت لحم، ما أدى إلى وفاته
قام عدد من المستوطنين في مدينة الخليل باإلعتداء بالضرب على الطفلة  29/4/2003بتاريخ  -

عوام، من مدينة الخليل، أثناء ذهابها إلى المدرسة ما أدى إلى إصابتها أ 6إيمان محمد أبو عيشة، 
  .بجراح

عاماً، جراء إصابته بأعيرة نارية  31، رايق مسعود دراغمةقتل المواطن  30/4/2003بتاريخ  -
في منطقة األغوار الوسطى أثناء عودته من مكان " بيت هعرفاه"في الصدر أطلقها أحد مستوطني 

  .جنين/ طوباس/ ى بيته في قرية تياسيرعمله متوجها إل
محمد قام عدد من المستوطنين باإلعتداء بالضرب المبرح على المواطن  30/4/2003بتاريخ  -

 ،عاماً، من بيت لحم، أثناء وجوده في مكان عمله في مدينة القدس 32، محمود هارون الفرارجة
 .ما أدى إلى وفاته

جنـين،  / عاماً، من قرية عجة 40، د سعيد سليمانسعيد محمقتل المواطن  4/10/2003بتاريخ  -
" ترسـله "متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل حوالي عام بعيار ناري أطلقه أحد أفراد مسـتوطنة  

  . قرب القرية
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قام مستوطنون في البؤرة اإلستيطانية وسط مدينة الخليل باإلعتـداء علـى    28/12/2003بتاريخ  -
 15ة عدد بجراح، من بينهم الطفالن شـاهر محمـد الجعبـري،    سكان المدينة، ما أدى إلى إصاب

  . عاما15ًعاماً، وأنس البايض، 
  ة بالكرامــةـــة والحاطــنسانيإة والإلــة القاسيــالمعامل

  
والحاطة بالكرامة ضد الالإنسانية ممارساتها  2003خالل العام سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي  واصلت

ما يلي . تنفيذ حمالت اإلعتقالو أثناء المداهماتكرية وة على الحواجز العسالمدنيين الفلسطينيين، خاص
   :أمثلة على تلك الممارسات المهينة والالإنسانية

داهمت قوات اإلحتالل منزل صالح عبد القادر عمرو في مدينة الخليل،  6/12/2003بتاريخ  -
   .نمنهم على الجدرا شبح الذكور ، إضافة إلىوأجبرت ساكنيه على الخروج لساعات طويلة

قام جنود اإلحتالل بإجبار عدد من المواطنين في منطقة واد الهرية في مدينة  6/12/2003بتاريخ  -
 . البرد القارص بسهم لساعات طويلة فيالخليل على خلع مال

" نفيه ديكاليم"قامت مجندة إسرائيلية تعمل على حاجز التفاح القريب من مستوطنة  2003شباط في  -
رب شرق خانيونس على ش/ اع غزة بإجبار إمرأة فلسطينية من سكان منطقة المواصيوسط قط

 . مما سبب لها حروقاً في الفم والبلعوم، إضافة إلى إصابتها بحالة من التشنجمادة سامة 
قام جنود اإلحتالل على حاجز سردا القريب من مدينة رام اهللا باإلعتداء  16/9/2003بتاريخ  -

 .رام اهللا/ من قرية المزرعة الغربية ،عاماً 16محمد ساري رزق عمر، بالضرب على الطفل 
زارع جبر محمود قام جنود اإلحتالل باإلعتداء بالضرب على الم 14/12/2003بتاريخ   -

 الفاصل س الجدارامشادة كالمية بينه وبين حر إثر، طولكرم/ عاما، من قرية زيتا 67مرعي،
صول إلى أرضه عبر بوابة رأس رمانه المقامة على مدخل محاولته الو وذلك لدى ،اإلسرائيليين

 .باقة الشرقيةقرية 
ام على أرغم الجنود المتمركزون على حاجز بيت فوريك العسكري المق 24/12/2003بتاريخ  -

، وكل من فقط ليةمالبسهم الداخبالسير  علىين عبر الحاجز ن المارمدخل مدينة نابلس المواطني
  .مرورال منرفض التعري منع 

قام جنود اإلحتالل المتمركزون على حاجز مقام على مدخل قرية السواحرة  27/12/2003بتاريخ  -
لساعات طويلة دون السماح لهم في اإلنتظار بترك المواطنين  شرقية القريبة من القدس الشرقيةال

 .بالمرور
نة نابلس ة غرب مديقام جنود اإلحتالل المتمركزون على حاجز صر 28/12/2003بتاريخ  -

/ عاماً، من قرية سنيريا 43باإلعتداء بالضرب المبرح على المواطن نظمي حمودة أحمد الشيخ، 
  5.وإهانتهم تم اإلعتداء عليهمواحد من بين كثيرين قلقيلية، وهو 

  
فلسطينيين بإرغام شبان  2003ن على الحواجز العسكرية خالل العام وما إستمر جنود اإلحتالل المتمركزك

بالعقوبة بطريق " يعرف أصبح ، وهو ما )كسر يد أو رجل أو أنف( العقوبة التي يفضلون " ختيارإ"على 
خصوصاً في  ،2002المستجدة التي طبقها الجنود على الشبان في أواخر العام  ةرس، تلك المما"القرعة

ة رام اهللا، حيث القرى المحيطة بمدينإحدى ذلك، اإلعتداء على شاب من على مثلة األومن . مدينة الخليل
 قام جنود اإلحتالل بإعتقاله بالقرب من أحد الحواجز، وبعد أن وصلوا إلى منطقة جبلية خالية، طلبوا منه

                                                 
-25الفتـرة مـن   " أسبوع من أعمـال الضـرب والتنكيـل   : "بعنوان 5/1/2004الصادر بتاريخ " بيتسيلم"حول اإلهانات على حاجز صرة، راجع تقرير  5

   http://www.btselem.org  :على اإلنترنيتأنظر املوقع . 31/12/2003

http://www.btselem.org
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قام جنود االحتالل  ."رجلالركل باأل"ورقة مكتوبا عليها " إختارف" ،أن يختار واحدة من مجموعة ورقات
من و. إلى المستشفى لتلقي العالج ذلك على إثر نقل ،بعد ذلك بركله حتى سقط أرضاً ولم يستطع النهوض

الكتابة على أيدي المواطنين الذين يمرون عبر  التي يمارسها جنود اإلحتاللاألخرى الممارسات المستجدة 
ففي  .الممارسات على مدخل مدينة نابلس وقد تركزت تلك .والرسم بإستخدام آلة حادةأ الحواجز العسكرية،

ن على حاجز غرب مدينة نابلس برسم شكل نجمة وقام أحد الجنود المتمركز ،2003شهر نيسان من العام 
 ،عاماً، من مدينة قلقيلية19داوود، مستخدماً قطعة من الزجاج، على ذراع المواطن قاسم كايد عويصات، 

شهر  وخالل األسبوع األول من. أثناء عودته من جامعة النجاح في مدينة نابلس إلى منزله في مدينة قلقيلية
 ةينة نابلس بكتابة أرقام أو عبارمدخل مدقرب ، قام الجنود المتمركزون على حاجز حوارة 2003أيار 

وكان من بين . المدينة منأو الخروج إلى على أيدي المواطنين الراغبين في الدخول  "ممنوع مروره"
عاماً، 25واطن عاهد محارب، والم ،نابلس/ عاماً، بيتا 50دي جبالي، حم ين الذين كتب على أيديهمالمواطن
  . نابلس/ حوارة

  
  

  اءـــــم أحيـــن وهـــن مواطنيـــة دفــمحاول
  

قريتي بيت ريما في جرافات العسكرية والليات اآلتوغلت قوات اإلحتالل مدعمة ب ،13/6/2003بتاريخ 
هوف القريبة من منزل باإلقتراب من أحد الك قام الجنود. منع التجولعليها رام اهللا، وفرضت / ودير غسانة

وحسب إفادة المواطن خالد وليد . المواطن وليد البرغوثي في منطقة الشيخ غيث في قرية دير غسانة
أنه بعد إقتحام القرية قام جنود اإلحتالل بالطلب  الهيئة،عاماً، من دير غسانة لباحث 26صالح دار داوود، 

ر بالخروج منه قبل أن تقوم القوات العسكرية الكهف المذكو ين داخلتواجدالمعبر مكبرات الصوت من 
بعد إنسحاب . التراب على مدخلهأكوام وبعد عدة دقائق قامت تلك القوات بتفجير الكهف ووضع . بتفجيره
ثالثة مواطنين أن هناك قام السكان بإزالة التراب عن مدخل الكهف، وتبين  ،من المنطقةاإلسرائيلية القوات 

  . تم إنقاذهم ،أحياء
  
  اتــــريـى الحــداء علــاإلعت: الثاًث
  
  الت تعسفيــة إعتقا -
  

المواطنين  من اآلالفحمالت اإلعتقال شبه اليومية التي طالت  2003واصلت قوات اإلحتالل خالل العام 
تدعي قوات  23/6/2003مواطناً في محافظة الخليل بتاريخ  130إعتقال  شملتوالتي  ،الفلسطينيين
 عتقالاإلهذا وقد تم إحالة عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين إلى  .في حركة حماس طاءنشهم اإلحتالل أن

منفذي العمليات التفجيرية داخل الخط األخضر كل من أقرباء  ت قوات اإلحتاللكما إعتقل. اإلداري
اإلحتالل ن لقوات يالجنود داخل األراضي المحتلة، والمطلوبومنفذي العمليات المسلحة ضد المستوطنين و

  .بسبب نشاطهم في اإلنتفاضة
  

في أعقاب قمـة   8/6/2003من المعتقلين بتاريخ  100وعلى الرغم من أن سلطات اإلحتالل أطلقت سراح 
 31/12/2003، ما زالت تحتجز فـي سـجونها ومعتقالتهـا حتـى     3/6/2003العقبة التي عقدت بتاريخ 
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، معـتقالت عسـكرية   )2518(السجون المركزيـة  : ليموزعين على النحو التا ،فلسطينياً معتقالً )6206(
معـتقالً إداريـاً،   ) 669(، 6206من بين المعتقلين ألـ و). 291(أخرى ، مراكز إعتقال وتوقيف )3397(
عضـوا المجلـس    كـذلك  المعتقلينومن بين . 6في العزل اإلنفرادي) 117(إمرأة، و) 77(طفالً، ) 275(

وحسام خضر، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  التشريعي الفلسطيني، مروان البرغوثي
  .وشخصيات سياسة قيادية أخرى حسن يوسف، أحد قادة حركة حماس،الشيخ و عبد الرحيم ملوح،

  
، خاصة اإلعتقال اإلداري ممارسات سلطات اإلحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين في هذا المجال وتشكلهذا 

لحق اإلنسان في عدم إحتجازه تعسفا ودون تهمة،  صارخاً اًإنتهاك ة دون محاكمة،والتوقيف لفترة طويل
اإلحتالل تنتهك  سلطاتكما أن . مانات القانونية للدفاعولحقه في تقديمه لمحاكمة عادلة توفر له كافة الض

مقبوض عليه فور إعتقاله بأسباب اإلعتقال، وإبالغ عائلته فوراً بمكان التي تقضي بتبليغ الالدولية المعايير 
  .إحتجازه، وإحترام حقه في لقاء محاميه دون تأخير

  
أن أجهزة األمن اإلسرائيلية ما زالت  ، الفلسطينية وغير الفلسطينية،تؤكد المصادر الحقوقية الموثوقةهذا و

د يديه خلف ظهره بأصفاد لى كرسي لفترات طويلة وتقييوضع المعتقل ع :التالية أشكال التعذيبتمارس 
ربط الساقين وشدهما إلى الخلف تحت الكرسي، إجالس المعتقل ساعات طويلة بجانب مكيف معدنية، 

 ،"هز الموز"بـ  يعرف وهو ما ،يخرج هواء بارداً، ومن ثم بجانب جهاز يخرج هواء ساخناً، الهز الشديد
د شمل التعذيب األطفال وق .7، باإلضافة إلى حرمان المعتقل من النومالمستخدم في معتقل المسكوبية

  .فترة التوقيف أثناء ، خصوصاًالمعتقلين
  

إلعتداء عليهم بالضرب وبإلقاء سلطات السجون اإلسرائيلية أحياناً بمهاجمة غرف السجناء وا قامتكما 
ومن األمثلة على . عضهم بجروحبة بإلى إصا أدى في كثير من الحاالتللدموع، ما  المسيلالغاز قنابل 

نتيجة إطالق بجراح في النقب " كتسيعوت"سجن  المحتجزين فيعدد من  2/3/2003أصيب بتاريخ  :ذلك
العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بسبب إحتجاجهم على مماطلة إدارة السجن في تحسين 

الشرطة وحرس الحدود سجن الرملة للنساء، إقتحمت قوة من  7/7/2003وبتاريخ . ظروف إعتقالهم
وقامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على األسيرات وإنهالت عليهن بالضرب، مما أدى إلى إصابة 

 31/7/2003وبتاريخ . بالغة، نقلن على إثر ذلك إلى مستشفى سجن الرملة بجروحاألسيرات  بعض
قنابل الغاز واإلعتداء على المعتقلين بالضرب ما أدى إقتحمت قوة عسكرية سجن عسقالن وقامت بإطالق 

أصيب عدد من األسرى في سجن مجدو جراء إطالق  20/8/2003بتاريخ و . منهم 100إلى جرح حوالي 
إحتجاجهم على نقل مجموعة من زمالئهم إلى  رداً علىالعيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع 

  .سجن النقب الصحراوي
   

فمعظم السجون . لت بعض السجون ومراكز اإلعتقال اإلسرائيلية تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبةوما زا
دائماً كذلك ال تتقيد إدارات السجون . النظافة وضيق المساحة وإنتشار الفئران والصراصير عدم تعاني من

وتمنع إدارات . الطبيب بتوفير العالجات الطبية الالزمة لألسرى المرضى وفقا لحالة المريض أو وصفة
                                                 

 .لرعاية شؤون األسرى واملعتقلني مانديالحسب معطيات مؤسسة  6
 .  http://www.ppsmo.org: على اإلنترنيت نادي األسري الفلسطيينراجع موقع  7

http://www.ppsmo.org
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من فحص المرضى ومتابعة عالجهم، رغم إفتقار السجون إلى أطباء  المعتقلأطباء من خارج  السجون
وليد محمد عيسى المعتقل  ،توفي 19/2/2003بتاريخ . يمين أو حتى إلى ممرضين مؤهلينمختصين مق

نفحة الصحراوي في تقديم العالج إدارة سجن  بعد أن ماطلتالخليل، / عاماً، من بلدة دورا 40، عمرو
 27بشير محمد عويص، توفي المعتقل  8/12/2003وبتاريخ . الالزم له، وكان يعاني من أزمة صدرية

وفي سجن . في مستشفى العفولة بعد إصابته بجلطة دماغية في سجن مجدو نابلس،/ عاماً، من مخيم بالطة
مختلفة، في حين تماطل إدارة المعتقل في تقديم معتقل يعانون من أمراض  200النقب الصحراوي، هناك 

  . العالج الطبي الالزم
  

ورداً على إلتماس تقدمت به منظمة . وما زالت السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية تعاني من اإلكتظاظ
بهذا الشأن، أصدرت محكمة العدل العليا  1/7/2002بتاريخ " إسرائيل –أطباء من أجل حقوق اإلنسان "

قراراً نهائياً يؤكد على خرق القانون من قبل دولة إسرائيل، ويحظر عليها  24/6/2003رائيلية في اإلس
وبموجب القرار أيضاً، فإن الدولة مطالبة . اإلبقاء على الوضع الحالي حيث ينام الموقوفون على األرض

وقوفين داً في عدد المتبين فيه تناقصاً مطر 31/12/2003بتقديم تقرير مرحلي للمحكمة في موعد أقصاه 
، مقدمة "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"جدير ذكره، أنه حسب معطيات منظمة . الذين ينامون على األرض

) 100(اإللتماس، ينام الموقوفون على األرض في معظم مراكز التوقيف، وفي بعضها يتم توقيف أكثر من 
  .معتقل فوق الطاقة اإلستيعابية للمركز

  
:  لى الظروف اإلعتقالية السيئةة التي يغطيها التقرير حاالت إضراب عن الطعام إحتجاجاً عكما شهدت الفتر

رين أحمد أعلن معتقلو سجني نفحة وبئر السبع إضراباً عن الطعام تضامناً مع األسي 27/6/2003بتاريخ 
أعقاب الموجودين في مستشفى سجن الرملة بسبب تردي وضعهما الصحي في البرغوثي وموسى دودين، 

معتقل في سجن  900أعلن  6/7/2003وبتاريخ . إضرابهما عن الطعام إحتجاجاً على عزلهما اإلنفرادي
حكومة إسرائيل المجحفة بشأن اإلفراج عن  معاييرعسقالن إضراباً تصاعدياً عن الطعام إحتجاجاً على 

فحة وبئر السبع وهداريم أعلن المعتقلون في سجون شطة ون 1/8/2003بتاريخ و. المعتقلين الفلسطينيين
وبتاريخ . إضراباً عن الطعام لمدة يوم واحد، وذلك إستنكاراً لإلعتداء على األسرى في سجن عسقالن

أسيراً فلسطينياً في معسكر قدوميم العسكري الواقع بالقرب من طولكرم إضراباً  27بدأ  9/9/2003
وعلى الظروف الصعبة  ،االسرى في السجن االعتداء التي يتعرض لهمفتوحاً عن الطعام إحتجاجاً على 

  .التي يمرون بها
  
ومراكز توقيف آالف األسرى الفلسطينيين في سجون تحتجز  السلطات اإلسرائيليةمن الجدير بالتنويه، أن و

من إتفاقية جنيف الرابعة  76، مخالفة بذلك المادة 1967خارج حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
يحتجز األشخاص المحميون المتهمون في البلـد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا "أنه التي تنص على 

  ".أدينوا
  
  
  إبعــاد المدنييـــن الفلسطينييــن أو نفيهم -
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تنويعاً في  2000أحدثت السلطات اإلسرائيلية خالل إنتفاضة األقصى التي إندلعت في نهاية أيلول عام 
من  واإلبعاد داخل الوطن هو النفي. إبعاد خارج الوطن وإبعاد داخله: عيننوسياسة اإلبعاد، وقسمته إلى 

  ".  النقل القسري"وهو ما يعرف بـ داخل األراضي المحتلة ذاتها، إلى أخرى  منطقة
  

التي تنفذها سلطات اإلحتالل بدعم محكمة العدل العليا  النفي أو النقل القسريحظيت سياسة لقد 
اضية بنفي عدة قرارات قضائية، تؤكد فيها على سالمة األوامر العسكرية الق توالتي أصدراإلسرائيلية، 

أصدرت  ،2003بداية شهر كانون أول من العام . ونقلهم قسراً إلى قطاع غزة المواطنين الفلسطينيين
تاريخ بو. إلى قطاع غزةن الضفة الغربية من مد اًفلسطيني 17المحكمة العليا اإلسرائيلية قراراً يسمح بنفي 

مدة عام دون كان رهن اإلعتقال لغزة، وقطاع ، إلى محمود السعديتم نفي المواطن  18/5/2003
أصدرت  14/10/2003وبتاريخ . محاكمة بدعوى مشاركته في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل

ن محكمة العدل ولك. معتقالً إدارياً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة) 18(سلطات اإلحتالل قراراً بنفي 
بسبب اإلعتراض  القرار يمنع من تنفيذ 15/10/2003بتاريخ أمراً إحترازياً أصدرت العليا اإلسرائيلية 

صادقت بعد ذلك على أوامر لكن المحكمة . الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون األسرىعدد من المقدم من 
  . النفي

  
خالل العام نقلهم قسراً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة  عدد الفلسطينيين الذين تميبين  الجدول التالي

  :)، وتاريخ النفيالبلدةاإلسم، العمر، ( 2003
    

  تاريخ النفي  العنوان  العمر  االسم  الرقم
  18/5/2003  مخيم جنين  35  محمد سليمان السعدي  -1
  22/5/2003  نابلس/ قرية طلوزة  35  راغب راتب بدر  -2
  22/5/2003  جنين/ طوباس   29  نادر محمد صوافطة  -3
  25/5/2003  الخليل/ يطا  29  سمير محمد بحيص  -4
  25/5/2003  نابلس/ سكاكا   32  وليد خالد علي  -5
  25/5/2003  الخليل/ صور يف  22  بهاء علي القاضي  -6
  10/11/2003  الخليل/ جبل جوهر  33  كمال محمد موسى إدريس  -7
  13/11/2003  الخليل  32  طه رمضان راتب ألدويك  -8
  23/11/2003  جنين  27  احمد حسين محمد مشكاح  -9

  23/11/2003  رام اهللا/ بيت لقيا  27  سامر صبحي محمد بدر  -10
  23/11/2003  نابلس  28  عالء فؤاد إبراهيم حسونة  -11
  4/12/2003  قلقيلية  27  حسام عبد اهللا عودة  -12
  4/12/2003  الخليل  24  منذر  محمد يونس الجعبة  -13
  4/12/2003  بيت لحم  31  جا عطا اهللا حرزا هللار  -14
  4/12/2003  قلقيلية  29  لؤي محمد ربحي داوود  -15
  4/12/2003  نابلس/ مخيم بالطة  38  غانم توفيق سوالمة  -16
  4/12/2003  جنين  21  سامي حسين الصوص  -17
  4/12/2003  رام اهللا  26  راسم خطاب مصطفى  -18
  4/12/2003  رام اهللا  34  رامي  فواز حجيجي  -19
  5/12/2003  سلفيت  28  شادي إسماعيل عياش  -20
  5/12/2003  الخليل  27  سامر عبد الغني أبو زينة  -21
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  5/12/2003  الخليل  30  هاني حمدان الرجبي  -22
  5/12/2003  بيت لحم  28  ناصر يوسف جمعة سالمه  -23
  31/12/2003  نابلس  26  مصطفى حسن العابد  -24

  
ن مكان إقامته أو نفيه تعسفاً، سواء داخل نطاق اإلقليم أو خارجه، هي واحدة من إن إبعاد أي مواطن ع

يشكّل إرتكابها إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي اإلنساني، فضالً عن كونه التي أقسى العقوبات، و
قية جنيف الرابعة جريمة حرب وفقاً إلتفاكذلك ويعتبر اإلبعاد أو النفي . يتنافى مع أبسط القيم اإلنسانية

من إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين  49فالمادة . وللنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو "تنص على أنه  1949وقت الحرب لعام 

و إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة اإلحتالل أ
من ذات اإلتفاقية على حكومة اإلحتالل تسفير أو إبعاد  147وتحظر المادة ." محتلة، أياً كانت دواعيه

من النظام األساسي للمحكمة  7و تحظر المادة . المواطنين المحميين، وإعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب
  .حتالل تسفير أو إبعاد المواطنين قسرياًالجنائية الدولية على حكومة اإل

  
  
  الطواقم الطبيـــةحرية عمل إعتداءات على  -
  

أفراد الطواقم الطبية وحرية تنقل إعتداءاتها على حياة وسالمة  2003واصلت قوات اإلحتالل خالل العام 
قنابل الغاز المسيل فقد أطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص و. العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة

 ماقتحكما تم إ .، بإتجاه أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات اإلسعافقذائف المدفعيةالللدموع، وحتى 
  . المستشفيات والمراكز الطبيةبعض 

  
قتلت  5/2/2003بتاريخ . م الطبية، وأصيب عدد آخر بجروحأربعة من أفراد األطق 2003قُتل خالل العام 

حتالل ممرضين بعد أن أطلق قناص النار عليهما أثناء قيامهما بعملهما في مستشفى الوفاء في قوات اإل
قتل ومحافظة شمال غزة، / عاماً من جباليا البلد 22، عبد الكريم حامد أنور لبد :والقتيالن هما. غزةمدينة 

قتل وغزة، /حي الزيتونعاماً،  22، عمر سعد الدين علي حسانو ،جراء إصابته بعيار ناري في القلب
 35، زين العابدين محمد شاهينقتل الطبيب  20/10/2003وبتاريخ . جراء إصابته بعيار ناري في القلب

غزة جراء إصابته بشظايا القصف الصاروخي الذي / محافظة الوسطى/ عاماً، من مخيم النصيرات
إستهدف سيارة مدنية على مدخل  القصف الذي نتيجةثناء قيامهم بإسعاف المصابين أ المدنيينإستهدف 

عاماً، من حي 23محمد رجب زينو، قتل ضابط اإلسعاف  11/12/2003وبتاريخ . مخيم النصيرات
جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء محاولته إسعاف مصابين بعيارات نارية أطلقها رفح، / البرازيل

وئام قتل ضابط اإلسعاف  23/12/2003بتاريخ و .جنود اإلحتالل أثناء توغلهم في حي السالم بمدينة رفح
توغل  أثناء محاولته إسعاف الجرحى بعيدجراء إصابته بعيار ناري في الرأس  عاماً،22 رزق موسى،

ئف أطلقت قوات اإلحتالل القذا 6/3/2003بتاريخ و .رفح/ قوات اإلحتالل في حي القصاص بمخيم يبنا
محافظة شمال غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد االطقم الطبية  /أثناء توغلها في مخيم جباليا المدفعية

جهاد عبد ، يسري عايش المصري، عواد أحمد أبو مرسة: جرحى، وهمالذين تواجدوا في المكان لنقل ال
بتاريخ و .ولحقت بثالث سيارات إسعاف أضرار مختلفة. ومحمد شحدة المقيد، عطايا الكريم أبو
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ن حرس الحدود اإلسرائيلية باإلعتداء بالضرب بأعقاب البنادق على المسعف قامت قوة م 27/12/2003
يد توغل نابلس، بع/ تقديم اإلسعاف ألحد الجرحى في حي رفيدياب عاماً، أثناء قيامه24، رامي شمالوي

قامت قوات اإلحتالل باإلعتداء  5/2/2003وبتاريخ  .وفرض نظام حظر التجول قوات اإلحتالل في الحي
خدمات الأثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة المواصي لتقديم  الدولية منظمة أطباء بال حدودد من على وف

منعتهم من الدخول وإعتدت اإلحتالل ، إال أن قوات المسبق للزيارةتنسيق الالرغم من وب .الطبية للسكان
  .عليهم بالضرب عند حاجز التفاح في خانيونس

  
الطبية للقصف واإلقتحام من قبل قوات اإلحتالل، ما أدى إلى  تعرضت بعض المستشفيات والمراكزو

 18/1/2003بتاريخ . فة إلى إلحاق أضرار في المباني، إضابجراح إصابة عدد من المرضى والعاملين
وقامت بتفتيش  ،إقتحمت قوات اإلحتالل مستشفيات عالية والمحتسب واألهلي والميزان في مدينة الخليل

أغلقت قوات اإلحتالل مداخل  11/6/2003وبتاريخ . رقلت عمل األطقم الطبيةفة وعاألقسام المختل
ر الذي أدى إلى لمدة تتجاوز الشهر، األم سواتر الترابيةمستشفى الزعتري للوالدة في مدينة الخليل بال

رفيديا  يإقتحام مستشفي تم 26/8/2003 وبتاريخ. األطباء والموظفين إليهو إعاقة وصول المرضى
إقتحمت قوات  25/10/2003بتاريخ و. نبحجة البحث عن مسلحين أو مطلوبي في مدينة نابلس والوطني

  .8عدداً من المرضى ى اإلنجيلي في مدينة نابلس وإعتقلتاإلحتالل مستشفى رفيديا ومستشف
  

قية جنيف تُشكّل اإلعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم والمرافق الطبية الفلسطينية إنتهاكا واضحاً إلتفاهذا و
من اإلتفاقية المذكورة  20فالمادة . بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949الرابعة لعام 

يتمتع باالحترام والحماية األشخاص الذين يعملون بصورة منتظمة، وحصرا في تشغيل "تنص على أنه 
عن المدنيين الجرحى والمرضى المستشفيات المدنية وإدارتها، بمن فيهم الموظفون المنخرطون في البحث 

من بروتوكول  12كذلك نصت المادة ". وعن حاالت العجز والوالدة أو في إخالئهم ونقلهم والعناية بهم
يجب في كل وقت عدم إنتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وأال تكون هدفا "على أنه  1977جنيف األول لعام 

من  1998ام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من النظ 24-ب/8كما إعتبرت المادة ". ألي هجوم
قبيل جرائم الحرب تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد والوحدات الطبيـة، ووسائل النقل، واألفراد 

  . من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اإلتفاقيات الدولية
  
  
  ميــةالصحفيين والمؤسســات اإلعالحرية عمل على  اتإعتداء -
  

الصحفيين والعاملين في وكاالت األنباء حرية إعتداءاتها على  2003واصلت قوات اإلحتالل خالل عام 
أو إصابة فقد تعرض إعالميون إلطالق النار من قبل قوات اإلحتالل، ما أدى إلى مقتل . المحلية والعالمية

حداث أو الدخول إلى األض كما تعرض صحفيون للضرب واإلهانة، ومنعوا من تغطية بع. عدد منهم
كما قررت سلطات اإلحتالل سحب البطاقات من عشرات الصحفيين العرب . بعض أماكن وقوع األحداث

هذا وقد أعد . والفلسطينيين بعد إتهامهم بالتحيز وعدم الموضوعية في تغطية األحداث في األراضي المحتلة
                                                 

: علـى اإلنترنـت   مجعيـة اهلـالل األمحـر الفلسـطيين    ية على الطواقم واملرافق الطبية الفلسطينية، راجع موقع ملزيد من املعلومات حول اإلعتداءات اإلسرائيل 8
http://www.palestinercs.org. 

http://www.palestinercs.org
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ن أسماء الصحفيين والمراسلين والمصورين تتضم" سوداء قائمة"مكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيلي 
  . الذين تقرر سحب بطاقاتهم

  
  :2003حاالت اإلعتداء التي تعرض لها الصحفيون خالل العام  علىفيما يلي بعض األمثلة 

   
عاماً، من مدينة نابلس، وكان يعمل  38، نزيه عادل دروزةقتل الصحفي  19/4/2003بتاريخ   -

جرت في  اًراء إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء تغطيته أحداثمصوراً في تلفزيون فلسطين، ج
  .نابلس مدينة

نابلس، / من قرية سالم ،عاماً 34أصيب الصحفي ناصر سليمان إشتية،  19/4/2003بتاريخ  -
ويعمل لصالح وكالة أسوشييتد برس األمريكية، بعيار معدني في كاحل القدم اليمنى أثناء تغطيته 

  .ينة نابلسجرت في مد اًأحداث
عاماً، وكان يعمل في مؤسسة 23، جيمس مولرقتل الصحفي البريطاني  2/5/2003بتاريخ  -

H.P.O.  اإلعالمية األمريكية، جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء قيامه بتصوير فيلم وثائقي عن
  . رفح/ حياة الفلسطينيين في حي البرازيل

نديل، ويعمل ء بالضرب على الصحفيين شعبان ققام جنود اإلحتالل باإلعتدا 19/5/2003بتاريخ  -
، وجوزيف حنضل، ويعمل مصوراً في القناة الثانية في  ANNالعربية الفضائيةمصوراً لشبكة 

  .بيت لحم، ما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض/ التلفزيون الفرنسي، في مدينة بيت ساحور

                  
من بروتوكول  79المؤسسات الصحفية مخالفة ألحكام المادة تشكل اإلعتداءات على الصحفيين وهذا و

يعد الصحفيون الذين -أ"، المكمل إلتفاقيات جنيف األربع، والتي تنص على أنه 1977جنيف األول لعام 
يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن نص الفقرة األولى 

  ". يتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام اإلتفاقيات وهذا البروتوكولب يجب حما/50من المادة 
  
  
  ان ـــوق اإلنســـاء حقــالم ونشطــاء الســق نشطـإجراءات بح  -
  

 األجانب في األراضي الفلسطينية نشطاء السالمحرية عمل ا على إعتداءاته واصلت سلطات اإلحتالل
بينما كانت " راشيل كوري"ناشطة السالم األمريكية  قتلت قوات اإلحتالل 16/3/2003بتاريخ . المحتلة

في أعقاب هذا و. تحاول منع جرافة عسكرية إسرائيلية من تجريف منازل المواطنين في مخيم رفح
الدوليين من الدخول إلى األراضي الفلسطينية  السالممنعت قوات اإلحتالل العشرات من نشطاء ، الحادث

إسرائيل من المسئولية عن حاالت الموت أو اإلصابة نتيجة النشاط دولة اء إعفب رارإال بعد التوقيع على إق
أجانب ونشطاء حقوق إنسان كما قامت قوات اإلحتالل بإعتقال نشطاء سالم . سرائيليةالعسكري للقوات اإل

في الضفة الغربية بسبب دخولهم إلى المناطق الفلسطينية دون الحصول على إذن من القائد العسكري 
منعت سلطات اإلحتالل مئات كثيرة من المتضامنين األجانب مع الشعب  ،إضافةً إلى ذلك. قةللمنط

  .الفلسطيني من الدخول إلى إسرائيل، وبالتالي من الوصول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة
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ناء أث الدولية أطباء بال حدودقامت قوات اإلحتالل باإلعتداء على وفد من منظمة  5/2/2003بتاريخ  -  
  . لتقديم خدماتهم الطبية للسكانقرب خانيونس محاولتهم الدخول إلى منطقة المواصي 

في بيت ساحور ) ISM(إقتحمت قوات اإلحتالل مقر فرع حركة التضامن الدولية  9/5/2003بتاريخ  -
تتش وقامت بإعتقال ثالث نشيطات سالم، من بينهن ميراندا سيسونز، الباحثة في منظمة هيومن رايتس وو

إال أن تدخل منظمة حقوق اإلنسان األمريكية أدى إلى إلغاء األمر،  .مريكية، والتي صدر أمر بترحيلهااأل
  . فتم اإلفراج عنها في اليوم التالي

منعت سلطات اإلحتالل دخول أطباء أوروبيين من هولندا وبلجيكا إلى مناطق  25/6/2003بتاريخ  -
إتهامهم  لغرضجنود اإلحتالل ممارسات ون هدفهم جمع األدلة ضد السلطة الفلسطينية خوفاً من أن يك

  . الحقاً بإرتكاب جرائم حرب
  
  
  الحق في العبـــادة نتهاكإ -
  

نتج عن  وقد. الدينية الفلسطينيةماكن إعتداءاتها على األ 2003واصلت سلطات اإلحتالل خالل العام 
، ناصر مصطفى مسعود أبو صفيةمن المواطن إطالق النار صوب المساجد في الضفة الغربية مقتل كل 

محمد ، والمواطن 19/2/2003عاماً، أثناء خروجه من أحد مساجد البلدة القديمة في نابلس بتاريخ  32
. 20/2/2003عاماً، أثناء ذهابه ألداء الصالة في مسجد مخيم طولكرم بتاريخ  24، عارف يوسف عوفة

  : بينهاعدداً من المساجد في قطاع غزة، من  2003وقد طالت عمليات التدمير خالل العام 
  .جنوب مدينة رفح) J(هدمت قوات اإلحتالل مسجد صالح الدين في بلوك  22/2/2003بتاريخ  -
  . غزة/ محافظة الوسطى/ هدمت قوات اإلحتالل مسجد التقوى في مخيم البريج 3/3/2003بتاريخ  -
  . نّور في حي البرازيل جنوب مدينة رفحهدمت قوات اإلحتالل مسجد ال 5/3/2003بتاريخ  -
  

من بروتوكول جنيف األول لعام  53تعتبر اإلعتداءات اإلسرائيلية على أماكن العبادة مخالفة للمادة وهذا 
التي حظرت األعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي و، 1977

تعمد توجيه  1998ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام /8إعتبرت المادة  كما. للشعوب
  .هجمات ضد المباني المخصصة لألغـراض الدينية من قبيل جرائم الحرب
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  الفلسطينيــةالمدنية اإلعتداءات اإلسرائيلية على الممتلكــات : رابعاً
  
  
  اــوإغالقه ازلــدم المنـــه -
  

تدمير الممتلكات الخاصة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية  2003ل عام واصلت قوات اإلحتالل خال
وحدة سكنية، هدم منها بشكل كلي أكثر من ) 2000(فقامت بإلحاق األضرار بما ال يقل عن . وقطاع غزة

واصلت السلطات اإلسرائيلية سياستها بهدم منازل تعود لعائالت أشخاص قاموا  إضافة إلى ذلك، .)791(
وقد بلغ . عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو مطلوبين لقوات اإلحتالل بسبب نشاطهم في اإلنتفاضة بتنفيذ

  .منزالً )142(أكثـر مـن  2003خالل عام لهذا السبب عدد المنازل التي تم هدمها 
  

سكنية في  ةوحد) 250( اليتدمير حو 2003 خالل عامالهدم الكلي لمنازل المواطنين ومن أبرز عمليات 
. ، خصوصاً المنازل القريبة من السياج الحدودي الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينيةحافظة رفحم

وتدعي سلطات اإلحتالل أن تلك المنازل تحوي أنفاقاً توصل األراضي الفلسطينية بمصر وتستخدم في 
  .األسلحة والذخائر تهريب

  
  
  إغــالق منــازل في القـــدس الشرقيـــــة  -

  
من المنازل في مدينة القدس الشرقية، بحجة أن أحد ساكنيها  اًعدد 2003ات اإلحتالل خالل العام أغلقت قو

  :األمثلة على ذلكومن  .اإلنتفاضةعتقل بسبب نشاطه في م
  

 31اإلحتالل منزل عائلة المعتقل وائل محمود محمد قاسم،  سلطاتأغلقت  14/1/2003بتاريخ  -
  .أفراد 6يسكنه ومتر مربع،  100ه القدس، مساحت/ عاماً، في حي سلوان

 29اإلحتالل منزل عائلة المعتقل محمد إسحاق شحادة عودة،  سلطاتأغلقت  14/1/2003بتاريخ  -
  . أفراد 4يسكنه ومتر مربع،  100القدس، مساحته / عاماً، في حي سلوان

 30سي، اإلحتالل منزل عائلة المعتقل عالء محمود محمد عبا سلطاتأغلقت  14/1/2003بتاريخ  -
 .أفراد 5يسكنه ومتر مربع،  95القدس، مساحته / عاماً، في حي سلوان

  
  
  ـصـوى عــدم الترخيـــازل بدعــدم المنــه -
  

بدعوى عدم الترخيص، خاصة في  الفلسطينية هدم المنازل 2003واصلت سلطات اإلحتالل خالل عام كما 
) 61( 2003هدمت سلطات اإلحتالل خالل عام  فقد. مدينة القدس الشرقية المحتلة والقرى المحيطة بها

قليص عدد تضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى هذه تأتي عمليات الهدم و. لهذا السببمنزالً فلسطينياً 
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بهدم المنازل تحت حماية وحراسة الشرطة عادة تقوم بلدية القدس اإلسرائيلية و .الفلسطينيين في المدينة
  .ات والوحدات الخاصةاإلسرائيلية وأفراد من المخابر

  
  
  ةــالت التجاريــة والمحـــورش الصناعيــر الـــتدمي -
  
في الضفة الغربية وقطاع الورش الصناعية والمحالت التجارية التدمير و التخريبطالت عمليات  لقد

   .غزة
  . غزة/ دادة وسط حي الزيتونقصفت قوات اإلحتالل ورشة ح 6/1/2003بتاريخ  -
وات الكهربائية جنوب امت قوات اإلحتالل بتجريف مصنع إلنتاج األدق 6/1/2003بتاريخ  -

 . مدينة غزة
الورش الصناعية  ترودمفي مدينة خانيونس  قوات اإلحتالل توغلت 11/1/2003بتاريخ  -

مصنع لصناعة األبواب  ،رشة لصناعة األلمنيومو: بحجة تصنيع قذائف الهاون التالية
، وورشة لصناعة الخزانات ، ورشة لتصليح السياراتالحديدية، منجرة لصناعة الموبيليا

 . ةعدد من المحالت التجاري إلى جانب تدميرهذا  .الشمسية
ورشتي خراطة في حي قامت قوات اإلحتالل بتفجير مصنع للبالستيك و 18/2/2003بتاريخ  -

 . غزة/ التفاح
زلة عيسى في محالً تجارياً في قرية ن 115تم تدمير ما يزيد على  24/8/2003بتاريخ  -

  .بناء الجدار الفاصل وذلك لغرضمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، 
الخليل، بدواعي قربها من الطريق / وقود في بلدة حلحولتم هدم محطة  22/12/2003خ بتاري -  

  ). 60(اإللتفافي رقم 
  

المذكورة األخرى ت المدنية اإلسرائيلية على المنازل السكنية والمواقع والممتلكا اإلعتداءاتتُشكّل هذا و
تنص  1949لعام من إتفاقية جنيف الرابعة  53فالمادة . أعاله إنتهاكاً واضحاً لمعايير حقوق اإلنسان الدولية

يحظر على دولة اإلحتالل الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو "على أنه 
ة أو المنظمات اإلجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية جماعات أو بالدولة أو السلطات العام

تدمير وإغتصاب "من ذات اإلتفاقية القيام بأعمال  147كما تحظر المادة ". تقتضي حتما هذا التدمير
وتعتبر مثل هذه اإلنتهاكات من المخالفات الجسيمة ". الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية

  .يةلإلتفاق
  

على هذا النطاق الواسع سوى أنها الفلسطينية تفسير أعمال تخريب وتدمير الممتلكات المدنية  جوزوال ي
تندرج في إطار العقوبات الجماعية واألعمال اإلنتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين، تلك العقوبات التي 

ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن "التي تنص على أنه و، 33تحظرها إتفاقية جنيف الرابعة في المادة 
  ".مخالفة لم يقترفها هو شخصياً
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  ةــفي المدينة ـمصادرة حق اإلقامو الشرقيةإغالق مؤسسات رسمية فلسطينية في القــدس  -
  

واألهلية الفلسطينية التي  العامةبإغالق عدد من المؤسسات  2003السلطات اإلسرائيلية خالل عام  قامت
أغلقت  17/2/2003 بتاريخ. والقرى المحيطة بهاالقدس مدينة نيين الفلسطينيين في مات للمواطتقدم خد

. أشهر 6القدس الشرقية لمدة / السلطات اإلسرائيلية مركز األبحاث اإلجتماعية الواقع في حي وادي الجوز
وبتاريخ  .أشهر 6أغلقت نادي الخريجين العرب في حي وادي الجوز لمدة  6/8/2003وبتاريخ 

كل من بيت الشرق والغرفة التجارية والمجلس األعلى لشهور إضافية  6تم تمديد اإلغالق لـ  6/8/2003
  . للسياحة العربية ومركز األبحاث اإلجتماعية ونادي األسير الفلسطيني

  
 دد الفلسطينيين المقيمين فيتهدف بشكل صريح إلى تخفيض ع مجحفةكما تنتهج سلطات اإلحتالل سياسة 

ية، وذلك من خالل سحب بطاقات هوياتهم، وبالتالي مصادرة حقهم في اإلقامة الدائمة في القدس الشرق
قانون و 1952لسنة المواطنة قانون  كل من أحكام إلىوتستند السلطات اإلسرائيلية في ذلك . المدينة

رة الداخلية ، تقوم وزاماوتطبيقاً له هماووفقاً لألنظمة الصادرة بموجب .1952الدخول إلى إسرائيل لسنة 
 لغرضخارج المدينة، سواء مؤقتاً سكان القدس الفلسطينيين الذين يقيمون  ةهويبطاقات اإلسرائيلية بسحب 
  .العمل أو الدراسة

  
حق هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك المدينة لعدم إستطاعتهم الحصول على و
، ال يستطيع سكان القدس أعاله ينالمذكور ينفوفق القانون .ألبنائهم دائمة ألزواجهم، أوالقامة اإل

إال إذا إعتبر ذلك من ضرورات إعادة توحيد  ألبنائهم وأزواجهمح حق اإلقامة في المدينة الفلسطينيون من
ات التي قدمت من أجل لم شمل لية، تم رفض معظم الطلبيووفق معطيات وزارة الداخلية اإلسرائ. العائلة

  . 2003العام  خالل سطينيةفلالعائالت ال
  
تشديداً لشروط وإجراءات الحصول على المواطنة في إسرائيل أو اإلقامة الدائمة في القدس الشرقية أو و

قانون الدخول إلى و قانون المواطنةكل من  تعديل 2003من العام  تموزفي شهر تم داخل إسرائيل، 
صول على المواطنة في إسرائيل أو اإلقامة الدائمة ، ال يتم النظر في طلبات الحوحسب التعديل. إسرائيل

 .في إسرائيل أو القدس الشرقية، إذا كان أحد الزوجين مقيماً في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
     .2004آب من العام شهر ويسري هذا المنع حتى 

  
لم شمل أفرادها اإلختيار  تفرض على العائالت الفلسطينية التي ترغب فيالمتشددة والمجحفة  هذه السياسة

الغرامات أو السجن أو الطرد، بين العيش بطريقة غير قانونية في المدينة، وبالتالي التعرض لمخاطر دفع 
إضافة إلى ذلك، . العيش خارج حدود المدينة وتحمل مخاطر الحرمان من حق اإلقامة الدائمة فيها أو

كن والد الطفل الفلسطيني كمقيم في مدينة القدس، إذا لم يترفض وزارة الداخلية اإلسرائيلية تسجيل الطفل 
يجيز تسجيل الطفل ضمن المذكور  المواطنةأن قانون الهوية اإلسرائيلية، على الرغم من بطاقة  يحمل

من أطفال القدس الفلسطينيين من تلقي الرعاية الصحية  ينونتيجة لذلك، تم حرمان الكثير. بطاقة والدته
  .في المدينة ، وكذلك الدراسة في المدارس الحكوميةاإللزامي الصحي ضمن نظام التأمين
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   لـــة الخليــحافظم يــة فـــات خيريــة وجمعيـــات تعليميــإغالق مؤسس -
  

 ة العاملة فيمن المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيري اًعدد 2003أغلقت سلطات اإلحتالل خالل العام 
  : ة على ذلكومن األمثل .محافظة الخليل

أمراً يقضي بإغالق كل  منطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيليأصدر قائد ال 12/1/2003بتاريخ  -
 12/7/2003وبتاريخ  .أشهر 6طين في مدينة الخليل لمدة من جامعة الخليل ومعهد بوليتكنيك فلس

  .16/8/2003تم تمديد اإلغالق حتى تاريخ 
 إغالق ثالثب في الجيش اإلسرائيلي أمراً يقضي وسطىالمنطقة القائد  أصدر 29/4/2003بتاريخ  -

، الجمعية الخيرية اإلسالمية، جمعية الشبان المسلمين: جمعيات خيرية في محافظة الخليل هي
 .   23/5/2005ويسري قرار اإلغالق حتى تاريخ . جمعية دورا الخيرية في بلدة دوراو

  
  

  رةـــمثم الع أشجــارــة وإقتــي زراعيــف أراضــتجري -
  

إقتالع األشجار المثمرة والحرجية، باإلضافة إلى تخريب آبار  2003خالل العام واصلت سلطات اإلحتالل 
تم تجريف ما ال يقل عن  2003خالل العام . المياه وشبكات الري والبيوت البالستيكية وحظائر الحيوانات

  . من األراضي دونم) 3570(
  

بالجدار "لغرض إقامة ما يسمى  2003خالل العام قتالع األشجار جاءت أعمال تجريف األراضي وإلقد 
حماية المستوطنات والمستوطنين، خاصة لغرض الفاصل بين األراضي الفلسطينية وإسرائيل، أو " األمني

هذا باإلضافة إلى تجريف األراضي . في المناطق التي تدعي السلطات اإلسرائيلية أنه يتم إطالق النار منها
وقد تركزت . طرق إلتفافية، أو توسيع المستوطنات القائمة أو إقامة بؤر إستيطانية جديدة لغرض شق

شمال الضفة الغربية، وفي محاذاة الطرق في  ،الحدودية في قطاع غزة عمال التجريف في المناطقأ
 كذلك تعرض المزارعون الفلسطينيون إلعتداءات المستوطنين الذين. المستخدمة لمرور المستوطنين

 لمضايقات جيش اإلحتالل الذي منعهمأو  ،من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطناتأحياناً  هممنعو
   .لية وجنينخصوصاً في محافظات طولكرم وقلقي ،خلف الجدار الفاصل من الوصول إلى أراضيهم أحياناً

  
  
  ةــــات الفلسطينيــن على الممتلكــمستوطنيالإعتداءات  -
  
واإلعتداء على ممتلكات  ،من األراضي الزراعية مساحات بتجريف 2003خالل العام  نونالمستوط قام 

  : ومن األمثلة على ذلك .الفلسطينيين
قرب مدينة الخليل بعمليات تجريف " خارصينا"قام أفراد من مستوطنة  23/2/2003بتاريخ  -

  .دونم 200لمستوطنة، وتقدر مساحة تلك األراضي بـ للألراضي بهدف ضمها 
 50الخليل بتجريف حوالي مدينة جنوب " بيت حجاي"قام أفراد من مستوطنة  23/2/2003بتاريخ  -

  .راضي بهدف ضمها ألراضي المستوطنةاألدونم من 
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 15الخليل بتجريف حوالي / شمال بلدة يطّا" سوسيا"قام أفراد من مستوطنة  13/3/2003بتاريخ  -
  .نةراضي بهدف ضمها إلى أراضي المستوطاألدونم من 

الخليل بتجريف / شرق بلدة دورا" نحال نجاهوت"قام أفراد من مستوطنة  14/3/2003بتاريخ  -
  .راضي شرق بلدة دورا بهدف ضمها ألراضي المستوطنةاألدونم من  70حوالي 

قام عدد من المستوطنين في مدينة الخليل بإضرام النار في ثالث سيارات  14/4/2003بتاريخ  -
  . لخليلن من مدينة ايفلسطينيل

/ المقامة على أراضي بلدة دورا" ميتسبي الخيش"إستولى أفراد من مستوطنة  12/7/2003بتاريخ  -
  .الخليل على منزل المواطن كايد شاكر السويطي

مدينة الخليل على قطعة أرض  قرب" خارصينا"إستولى أفراد من مستوطنة  12/7/2003بتاريخ  -
  .عائلة دعناتملكها دونمات  3مساحتها 

المقامة على أراضي محافظة سلفيت بإقتالع " أرئيل"قام أفراد من مستوطنة  19/9/2003ريخ بتا -
 .اشجار الزيتون من أراضي قرية كفل حارس القريبة من المستوطنة

دونم مـن األراضـي    70بإحراق حوالي " أرئيل" قام أفراد من مستوطنة  15/10/2003بتاريخ  -
 .سلفيت/ رية الزاويةشجرة زيتون في ق 400المزروعة بحوالي 

المقامة على أراضي قرى بني زيد الغربيـة  " حلميش"قام أفراد من مستوطنة  3/11/2003بتاريخ  -
 .بمحافظة رام اهللا باإلستيالء على عشرات الدونمات من أراضي قرية النبي صالح

سـتيالء  الواقعة جنوب مدينة الخليل باإل" بيت حجاي" قام أفراد من مستوطنة  9/12/2003بتاريخ  -
 .راضي في قرية الريحية القريبة من المستوطنةاألدونمات من  10على حوالي 

دونم  1700باإلستيالء على حوالي " شفوت راحيل"قام أفراد من مستوطنة  12/12/2003بتاريخ  -
  . رام اهللا بهدف توسيع المستوطنة/ راضي في قرية ترمسعيااألمن 

  
  
  ةــــغراض عسكريمصـــادرة أراضــــي ألإستيطان و  -
  

وقد . ةالجديد توسيع المستوطنات وإقامة البؤر اإلستيطانيةفي  2003سلطات اإلحتالل خالل العام  إستمرت
أقيمت جميعها على أراضي الضفة  ،)6( 2003بلغ عدد البؤر اإلستيطانية التي تم إنشاؤها خالل العام 

 مقامة على أراضيال" أريئيل"شرق مستوطنة " ايفيه نحمان"ن بين تلك البؤر الجديدة موقع وم. 9الغربية
   .جنوب نابلس" جلعاد جفعات"سلفيت، وموقع 

  
، صادرت سلطات اإلحتالل آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية لغرض إقامة بؤر 2003خالل عام 

  :ومن األمثلة على ذلك. إستيطانية أو ألغراض أخرى ذات عالقة باإلستيطان
  

                                                 
 .15/4/2003بتاريخ  القدس، نشر يف صحيفة اإلسرائيلية السالم اآلن وفقاً لتقرير صادر عن حركة  9
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أصدر قائد الجيش اإلسرائيلي في منطقة بيت لحم قراراً يقضي بوضع اليد  1/4/2003بتاريخ  -
حوسان ونحالين في محافظة بيت  لسكان قريتيزراعية على عشرات الدونمات من األراضي ال

  ."بيتار عليت"وسيع مستوطنة لحم، لغرض ت
 

 راضياألدونم من  25صادرة يقضي بم سلطات اإلحتالل أمراً تأصدر 24/6/2003بتاريخ   -
  .في منطقة الكفريات جنوب طولكرم، وذلك لغرض إقامة نقطة عسكرية جديدة

  
راضي في منطقة األدونم من  230قامت سلطات اإلحتالل باإلستيالء على  20/7/2003بتاريخ  -

  ".موراج" خانيونس، وذلك بهدف توسيع حدود مستوطنة / قيزان النجار
  

دونم من أراضي قرى الشيخ سعد،  182درت سلطات اإلحتالل اص 21/7/2003بتاريخ  -
  .الخاص والنعمان، بهدف توسيع المستوطنات المحيطة بمدينة القدس

  
/ دونم من أراضي قرية واد فوكين 150قامت سلطات اإلحتالل بتجريف  4/8/2003بتاريخ  -

  ".بيتار عليت"بيت لحم، وذلك لغرض توسيع حدود مستوطنة 
  

راضي القريبة من مسجد بالل األدونم من  35الل طات اإلحتدرت سلاص 21/8/2003بتاريخ  -
  .بيت لحم شمال مدينة) قبر راحيل(بن رباح 

  
دونم من أراضي قرية باقة الشرقية قرب  300درت سلطات اإلحتالل اص 24/8/2003بتاريخ  -

  . مثلث قفين شمال محافظة طولكرم
  

/ ت سوريك، وقولونياأخطرت سلطات اإلحتالل مواطني قرى بيت إكسا، بي 24/8/2003بتاريخ  -
  .دونم من أراضيهم 1628بعزمها اإلستيالء على ما يزيد عن  ،شمال غرب القدس

  
قامت سلطات اإلحتالل بتجريف ما يزيد عن مئـة دونـم مـن األراضـي      5/10/2003بتاريخ  -

   ".سنسانة"توسيع مستوطنة لذلك الخليل، و/ الزراعية في قرية الرماضين جنوب بلدة الظاهرية
 

دونم من األراضي الزراعية في  200اإلحتالل بتجريف  سلطاتشرعت  21/10/2003خ بتاري -
  . شجرة زيتون 500السواحرة الشرقية وإقتلعت قرابة  قرية

 
الخليـل  / دونم من أراضي قريـة بيـت عـوا    20تمت مصادرة أكثر من  21/11/2003بتاريخ  -

 .شجرة زيتون 250تالع حوالي ألغراض إستيطانية، كما تم إق
 

قرية الرماضين قـرب   أراضيتمت مصادرة أكثر من عشرة دونمات من  23/11/2003بتاريخ  -
 .القريبة" سنسانا"الخليل، وذلك لغرض شق طريق إستيطاني لصالح مستوطنة / الظاهرية
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من األراضي فـي حـي جبـل     اإلحتالل بتجريف مساحات سلطات قامت 2/12/2003بتاريخ  -
   ".نوف زهاف"إستيطانية جديدة بإسم ؤرة تمهيداً إلقامة ب ،القدس/ المكبر

 
من األراضي في منطقة البـويرة   وات اإلحتالل بتجريف مساحاتشرعت ق 2/12/2003بتاريخ  -

  ."رصيناخا"بالقرب من مستوطنة  ،في محافظة الخليل
 

/ دونم من أراضي حي البـويرة  40اإلحتالل بتجريف أكثر من  قواتقامت  7/12/2003بتاريخ  -
 .مجاورةال" خارصينا"ك لغرض شق طريق لصالح مستوطنة وذل ،الخليل

  

من إتفاقية جنيف الرابعة تنص على  49فالمادة  .شكّل االستيطان إنتهاكاً للقانون الدولي اإلنسانييو هذا
وتعتبر ". ال يجوز لدولة اإلحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى اإلقليم المحتل"أنه 

كما صدرت . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اإلستيطان من قبيل جرائم الحربب /8المادة 
مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة تطالب كل من مجموعة مـن القـرارات عن 

  . إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتؤكد على عدم شرعيتها

  

  

  ةــة الغربيــلجدار الفاصل على حياة الفلسطينيين، خاصة شمال الضفرة لالمدمتبعات المن  -

  

ببناء جدار عازل يفصل بين الضفة الغربية  2002إسرائيل في شهر نيسان من العام حكومة  شرعت
الذي يبدأ بالقرب من حاجز سالم، غربي مدينة جنين، ولقد إكتمل بناء القسم الشمالي من الجدار . وإسرائيل

بناء كمال ستويجري العمل حثيثاً على إ. كم 110ي قرب قرية كفر قاسم، جنوبي مدينة قلقيلية، بطول وينته
ولم . فقط كم 25من بناء  2003نهاية عام كلم، تم اإلنتهاء حتى  76بطول  ،الجدار المحيط بمدينة القدس

كما لم يتم  كيلومتر، 215طوله يتم البدء بعد ببناء القسم الجنوبي من الجدار، والذي من المتوقع أن يبلغ 
  .المباشرة في بناء الجزء الشرقي

  

من  دونمألف  60 إلى مصادرة ما يزيد عن 2003حتى نهاية عام  لقد أدى بناء الجدار الفاصل
 ألف شجرة 83إلى إقتالع حوالي أدى  كما .العربية ، معظمها في شمال الضفة الغربية والقدساألراضي

متراً من الطرق كيلو 15كيلومتراً من شبكات الري، وتخريب حوالي  37، تدمير حوالي مثمرة
، فإن مساحة المناطق الفلسطينية المتبقية والتي وعند إستكمال بناء الجدار حسب الخطط المقرة. الزراعية

  .من مساحة الضفة الغربية% 50يحيط بها الجدار ال يتعدى 

  
جدار قرية تقع بين ال 53فلسطيني في  115.000ي وسوف يؤدي إستكمال بناء الجدار إلى عزل حوال

ألف فلسطيني في معازل  150حوالي  نياً يسكنهتجمعاً سكانياً فلسطي 28 كما سيصبح. الفاصل وإسرائيل
تجمعاً سكانياً مالصقاً للجدار من جهة الشرق تحتوي على  102يحيطها الجدار من جميع الجهات، و
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خاصة للتوجه إلى الحقول أو المدارس أو أماكن العمل أو  ألف فلسطيني بحاجة إلى تصاريح 402
فلسطيني  5.200في شمال الضفة الغربية، حيث إكتمل بناء الجدار، أصبح . المرافق الطبية أو الصحية

بين الجدار وبين الخط األخضر يعيشون في منطقة عسكرية مغلقة، ويحتاجون إلى تصاريح حتى لإلقامة 
لمون والتجار والمزارعون بدورهم إلى تصاريح خاصة، والتي قد تمنح لهم أو ويحتاج المع. في بيوتهم

وحتى بالنسبة لحملة التصاريح، فالبوابات تفتح مرة . تحجب عنهم بحسب تقديرات المسؤولين العسكريين
، أعلن المقرر الخاص للحق في الخطير في تعليقه على هذا الوضع. أو مرتين يومياً ولفترات قصيرة

بناء السور األمني عبر األراضي الفلسطينية " التابع للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة أن  الغذاء
يهدد حق اآلالف من الفلسطينيين في الحصول على الغذاء، مخلفاً العديد منهم معزولين عن أراضيهم أو 

ة العسكرية المغلقة التي الجدار أو محتجزين في المنطق/ محبوسين بفعل المسار الملتف الذي يتخذه السور
  10"الجدار/ تمتد على طول حافة السور

  

 بجالء أن الهدف منه سياسي أكثرعملياً إلى إسرائيل تبين الفاصل ن مساحة األراضي التي يضمها الجدار إ
طر اإلستمرار في بناء ذلك الجدار الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة اخمما هو أمني، وأن من م

هذا الخطر الداهم دفع الفلسطينيين وأصدقاءهم إلى رفع مسألة الجدار إلى الجمعية . فياً وقابلة للحياةجغرا
محكمة العدل  الطلب من 8/12/2003العمومية لألمم المتحدة، والتي إجتمعت لهذا الغرض وقررت بتاريخ 

تحضير فعالً سرائيليون وبدأ الفلسطينيون واإل .فتوى قانونية حول الجدارإصدار في الهاي  الدولية
  .2004شباط  23والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها في  ،دفوعاتهم لتقديمها إلى المحكمة المذكورة

    
  

  اإلعتداءات على حريــة الحركـــة والتنقـــل: خامساً
  

يام ت الفلسطينية معظم أمن حصارها وإغالقها على كافة المدن والقرى والمخيماسلطات االحتالل أحكمت 
عن في الضفة الغربية الفلسطينية والمخيمات بذريعة األمن، عزلت إسرائيل المدن والقرى . 2003عام 

على مداخل ومنتية في الشوارع الرئيسية، بعضها عن طريق وضع أكوام من الحجارة واألتربة والكتل اإلس
سمنتية والشائكة حول سوار اإلكما قام الجيش اإلسرائيلي بحفر الخنادق ووضع األ. ومنافذ كل مدينة وقرية

حتى نهاية و. وقام أيضاً بإغالق الطرق الترابية الوعرة التي إستخدمها المواطنون للتحرك .بعض البلدات
 ،عشرات الحواجز الثابتة والمحصنة بالجنودكان في أراضي الضفة الغربية  2003شهر كانون أول 

  .11أو تعيقها المركباتالناس والبضائع و عائقاً تحول دون حركة600إضافة إلى ما يزيد عن 
  

وفي كثير من األحيان، منعت قوات . إلى سجن كبير الل كل مدينة وقرية ومخيملقد حولت قوات اإلحت
. اإلحتالل المواطنين من الدخول إلى أو الخروج من أماكن سكناهم أو عملهم حتى سيراً على األقدام

نار على المواطنين الذين كانوا يسلكون الطرق الفرعية، ما أدى إلى بإطالق الأحياناً وقامت قوات اإلحتالل 
ف ونشأت عبد الرؤتوفي المواطن  12/4/2003بتاريخ . مواطنين وإصابة العديد بجراح) 4(مقتل 

                                                 
  .31/11/2003اص للحق يف الغذاء إىل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، الدورة الستون، بتاريخ تقرير مقدم من املقرر اخل: للمزيد راجع  10

   http://www.btselem.org: على اإلنترنيت على املوقع التايل ،"املس بالطواقم الطبية"بعنوان  بيتسيلمللمزيد راجع تقرير  11 

http://www.btselem.org
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نابلس، جراء إصابته بنوبة قلبية أثناء مطاردته من قبل قوات اإلحتالل /عاماً، من عزموط 22، عالونة
 19، نمر موسى الجيوسيوقتل المواطن . اوز الحاجز المقام على مدخل مدينة نابلسأثناء محاولته تج

. ، جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء إقترابه من حاجز الكفريات قرب طولكرم1/7/2003عاماً، بتاريخ 
جنين، جراء إصابته بعيار ناري في / أعوام، برطعة 5، محمود كبهاقتل الطفل  25/7/2003وبتاريخ 

قتل  6/11/2003وبتاريخ . جنين/ رأس أثناء وجوده في سيارة والده على الحاجز القريب من برطعةال
 ،طولكرم، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر/ عاماً، من عنبتا44، فايز أحمد مصطفى سالمةالمواطن 

  .   طولكرم/ في سيارة نقل عام بالقرب من حاجز عناب قرب قرية رامين وكان
  

معبر رفح : اإلغالق والحصار المعابر الحدودية التي تربط المناطق المحتلة بالعالم الخارجيوقد شمل 
وقد تكرر هذا . بين قطاع غزة ومصر، ومعبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية باألردن يربطالذي 

يحملون  ومنعت سلطات اإلحتالل المواطنين الفلسطينيين الذين. 2003اإلغالق مرات عديدة خالل عام 
عزل القدس الشرقية المحتلة عن  إستمرو. جوازات سفر فلسطينية من إستعمال المطارات اإلسرائيلية

منعت و .الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة إستمركما  ،في الضفة الغربية محيطها الفلسطيني
 35ور الذين تقل أعمارهم عن كالمواطنين الفلسطينيين الذ 2003خالل العام لمدة شهور سلطات اإلحتالل 

  .1/7/2003وحتى  2003إستمر هذا المنع منذ بداية العام و .ن السفر خارج األراضي الفلسطينيةم سنة
  
  
  منـــع التجـــول -
  

، ويؤدي إلى تعطيل الحياة المدنية واإلجتماعية الجماعية يشكل منع التجول نوعاً من اإلقامة الجبرية
مدن وقرى ومخيمات الضفة  بعضوقد خضعت . التي يفرض عليهافي المنطقة  واإلقتصادية بشكل كامل

   .2003خالل العام  الغربية، بإستثناء مدينة أريحا، لحظر التجول لفترات متفاوتة
  

  :المختلفةالضفة الغربية محافظات فرض حظر التجول في فيها الجدول التالي يبين عدد األيام التي تم 
  

  الرقم  لمنطقةا  عدد األيام  التاريخ
  .1  محافظة رام اهللا والبيرة    

    مدينتا رام اهللا والبيرة  3  18/5،2+3/6/2003
    بيتونيا  2  2+3/6/2003  
    قريتا بيت ريما ودير غسانة  2  24/5،13/6/2003

  .2  محافظة طولكرم    
1+2+15+20+21+28/1،  
3-9/2،18+23+26+27/2 ،
1+2+16+17/4،     
7+8+9+10+11+24 -29/5،     
8/6+12+13+14+15+24+27+28/6،3
/7 ،9+11/9، 9+10+14/10 ،
3+4/11/2003  

48  
  
  
  

  

    مدينة طولكرم
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  الرقم  لمنطقةا  عدد األيام  التاريخ
    طولكرم مخيم   5  3+4/11/2003، 9+10+14/10
    داصيقرية   5  10/6/2003، 21/4،20/5، 13/3 ،8/1
    قرية شويكة  4  3+4/6/2003، 5+6/2
    قريتا زيتا وباقة الشرقية  1  3/2/2003

    قرية بلعا  1  27/2/2003
    قرية دير الغصون  1  3/6/2003

    قرية عالر  4  10/6/2003، 20/5 ،20+21/4
  .3  محافظة قلقيلية    

6+27+28+29/1،2+5+6/2،19-22/3 ،
26+27/4 ،18+19/6 ،10+15+24/9 ،  
5/10 ،10 -12/10/2003  

22  
  

  

    مدينة قلقيلية

    قرية حبلة  2  26+27/4/2003
باقـة  و، نزلـة عيسـى،   قرى زيتا  3  13-15/6/2003

  الشرقية
  

  .4  محافظة جنين    
28+29/1 ،23 -26/3،4-6+16+17/4  

،27+29/5،4+27/6،4/7،21+22+23+
25+24+26/8،10+18+19+22+23+
24+25+28+29/9،  
5-13/10 ،7+8+27/11  

12/12/2003  

43  
  
  
  

  

    مدينة ومخيم جنين

4+5+ 29+30/1 ،  
1+19+26/2،26/3/2003  

    قرية طمون  8

    قرى الجلَمة، بيت قاد، جلبون  5  23+25+27/3/2003، 12+28/1
    قرية يعبد  5  7+8/5/2003، 23+24/3 +20
    قرية جبع  4  15+18/6/2003، 6/5، 29/4

  .5  محافظة نابلس    
20/3 ،21 - 24+26+27+28/8 ،1/9،  
24-31/12/2003  

17  
  

    مدينة نابلس

    ابلسفي مدينة ن البلدة القديمة  11  6+20-29/1/2003
29+30+31/8،  
1/9 ،17-31/12/2003  

ومخيم  من نابلس المنطقة الشرقية  19
  بالطة

  

  .6  محافظة بيت لحم    
3+4+8+9+15+16+18+19+22+24+

26+27+28/1،2+7 
+12+13+14/2/2003  

    مدينة بيت لحم   18

3+4+8+9+15+16+18+19+22+24+
26+27+28/1،2+7 
+12+13+14/2/2003  

    وبيت ساحورجاال بيت  امدينت  18
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  الرقم  لمنطقةا  عدد األيام  التاريخ
9+11+16+17+18+19/1،  

27-29/6،3-10/8،11 -13/12/2003  
    قرية حوسان  20

    قرية بتير  11  3-10/8/2003، 27+28+29/6
    قرية نحالين  3  27+28+29/6/2003  

  .7  محافظة الخليل    
2/2 ،18- 23/3،  
4-8/4،11+12+16+22  
+23+29/4،17+18+20+24/5،  
9+10+12+13+14+15/6،1 -
3/9/2003  

31  
  

  

    *مدينة الخليل

  شهور كانون الثاني، شباط وآذارال 
1+4+5+6+7+8+11+12+16+17+18
+20+22+23+29/4،3+6+9+10+15+

17-
31/5،9+10/6،12+13+14+15/6،4+5
+6+11+12+18+19/7، 
1+2+3+5/9/2003  

  شهور  3
+  
51  
  

  

    *في مدينة الخليل البلدة القديمة

  
  .2003نيسان، أيار وحزيران من العام  /روشهطوال ال على مدينة الخليلتجول الليلي فرض نظام منع الكما * 
   
  
  نـــياة الفلسطينيـــة لحيــفب المختلــار على الجوانــالق والحصــتبعات اإلغ من
  
  
  التعليــم. أ
  

ن لم يتمكن الطلبة م ،2003فطوال عام . بالعملية التعليمية الق والحصار ومنع التجول أضراراًألحق اإلغ
 بسبب عزل المدن الفلسطينية عن بعضهاو. قطاع غزة من اإللتحاق بالجامعات والمعاهد في الضفة الغربية

 اإللتحاقطلبة الجامعات في محافظات جنوب الضفة الغربية من معظم لم يتمكن  ،وحصارها البعض
دون غزة قطاع ي كما حالت الحواجز العسكرية فـ. بالعكس وأ ،الجامعات في محافظات الشمال والوسطب

ومنع الحصار المشدد . وصول الطالب من جنوب القطاع إلى الجامعات في مدينة غزة بصورة منتظمة
، ما أدى إلى بصورة منتظمة آالف المعلمين والمعلمات من الوصول من أماكن سكناهم إلى مدارسهم

عسكرية، الثابتة والمتحركة، كما أن الحواجز ال. طواقم التدريس داخل العديد من المدارسفي إحداث نقص 
للتنقل سيرا على  أحياناً ، األمر الذي يضطرهمب التي يواجهها الطلبة والمدرسونأدت إلى زيادة المصاع

في كثير و. الجنود والمستوطنينمن قبل إطالق النار األقدام مسافات طويلة تتعرض خاللها حياتهم لخطر 
ارس حتى سيراً على األقدام، أو يصلون الوصول إلى المد الطلبة والمدرسون من تمكنال ي ،من الحاالت

بسبب في بعض المناطق، هم وصول الطلبة والمدرسين إلى مدارس ار الفاصلدكما أعاق الج. متأخرين
ومنع التجول من آثار سلبية على والحصار يضاف إلى ذلك، ما يتركه اإلغالق . إغالق البوابات الحديدية

  .وبالتالي على تحصيلهم العلمي ،الحالة النفسية للطالب
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  العبـــادة  .ب
  

 أدى الحصار المشدد المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ إندالع إنتفاضة األقصى إلى حرمان
من فقد فرضت إسرائيل في أيام الجمع الخمسة . الفلسطينيين من الصالة في المسجد األقصى المسلمين

منع المصلين لمدينة القـدس، وعلى مداخل الحرم القدسي الشريف، شهر رمضان حصاراً مشدداً حول 
كما . ذاتها القدسمدينة سنة من دخول باحة الحرم، حتى لو كانوا من سكان  40الذين تقل أعمارهم عن 

، خاصة 2003بإغالق الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل عدة مرات خالل عام سلطات اإلحتالل قامت 
وحرم اإلغالق وصول المصلين المسيحيين من الضفة الغربية وقطاع غزة . ياد اليهوديةأيام السبت واألع

    .)بإستثناء يوم عيد الميالد( في مدينتي القدس وبيت لحم األماكن المقدسةإلى 
  
  
  اإلقتصــــاد . ج
  

فيض عدد تخفقد تم . ومنع التجول إلى تضييق الخناق على العمال الفلسطينيينواإلغالق أدى الحصار لقد 
، وتعقدت إجراءات الحصول عليها بسبب الفحوصات األمنية للعمل داخل إسرائيل تصاريح العمل الصادرة

ويقوم مركز ضابط . هذا إضافة إلى مصادرة التصاريح من العمال بذرائع أمنية. المطولة والمعقدة
للتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية بمساومة العمال، محاوالً إبتزازهم ودفعهم  أحياناً الشكاوى اإلسرائيلي

وأدت السياسة المتشددة في منح . إستعادة تصاريحهم المصادرةالحصول على تصاريح عمل أو مقابل 
الق الداخلي كما أدى اإلغ. التصاريح إلى حرمان عشرات اآلالف من الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل

ملون في المصانع المحلية، بسبب توقف تلك المصانع عن آالف العمال الفلسطينيين الذين يع إلى تسريح
   .العمل

  
تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام  ، كونهاتضررت المصانع الفلسطينية بشكل ملحوظ بسبب اإلغالقو

وتضرر المحصول الزراعي بسبب عدم قدرة . المستوردة من إسرائيل، أو عبر المرافيء اإلسرائيلية
ومنعت . تعقيدات إجراءات التصدير أو بسبب نقص المواد الخام، أو إلى حقولهم، المزارعين من الوصول

أما القطاع  .معظم أيام السنة القوات اإلسرائيلية الصيادين الفلسطينيين من صيد األسماك في شاطئ غزة
ادق فقد أغلقت عشرات الفن. فقد أصيب بالشلل شبه التام بسبب الحصار وتدهور الوضع األمني ،السياحي

، خاصة في مدن بيت لحم وأريحا والقدس، وتم أبوابها والمطاعم ومحالت صناعة وبيع التحف الشرقية
كما تضرر قطاع النقل والمواصالت نظراً . لينضموا إلى العاطلين عن العمل ،تسريح معظم العاملين فيها

لى الطرق ين من المرور علسائقالتوقف آالف المركبات والشاحنات عن العمل ألن قوات اإلحتالل منعت 
بسبب %  55 نسبة الفقر بين الفلسطينيين إلـ وتجاوزت. إهمالهاالطرق و بريخالرئيسية، وكذلك بسبب ت

  12.%30 كما تجاوزت نسبة البطالة الـ ،تدني معدل الدخل
  
  
  وفيــات على الحواجـــز العسكريــــة/ الوضع الصحي . د

                                                 
على موقع مركز املعلومات الفلسطيين علـى   2003، املنشور يف شهر كانون أول اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيينللمزيد، راجع تقرير املسح الذي أجراه   12

   abora_w.htmlhttp://www.pnic.gov.ps/arabic/labor/l : اإلنترنيت

http://www.pnic.gov.ps/arabic/labor/l
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فإلى جانب إعاقة  .مواطنين الفلسطينيينالوضع الطبي والصحي للن على اأثر الحصار واإلغالق المشدد

من الوصول إلى  حرم مواطنون كثيرونحتالل، من قبل قوات اإل اعليهعمل األطقم الطبية واإلعتداء 
والمخيمات المستشفيات أو المراكز الصحية، إما بفعل الحواجز المنتشرة على مداخل المدن والقرى 

في محافظات شمال الضفة  سكانيةالتجمعات ال بعضالجدار الفاصل الذي عزل  بسببالفلسطينية، أو 
/ عاماً، من قرية كفر جمال 70، خاتمة محمد عليانتوفيت المواطنة  8/2/2003بتاريخ . الغربية

طولكرم، نتيجة منع قوات اإلحتالل وصول سيارة اإلسعاف التي كانت تقلها إلى المستشفى في مدينة 
ونتيجةً لهذه . تواجه سيارات اإلسعاف صعوبةً في عبورِ الحواجزِ المحصنة بالجنودوهذا  .طولكرم

من  %30جد فيه المريض إال في سيارات اإلسعاف في الوصول إلى المكان الذي يتوا فلحت الصعوبات، ال
، األمر إلى الوصول بقواهم الذاتية إلى العائق الترابي أو الحاجز أحياناًويضطر المرضى . فقط الحاالت

هبطت نسبة النساء  ولهذا السبب،. الذي يضطر الكثيرين منهم للتنازل عن إخالئهم بواسطة سيارة اإلسعاف
خالل % 50قبل االنتفاضة الى ما دون الـ % 95الفلسطينيات اللواتي أنجبن في المستشفيات من 

   .نتفاضةإلا
  
  

  زيـارة المعتقليـن في السـجــون اإلسـرائيليـــة .هـ
  
ومنع التجول إلى حرمان األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من واإلغالق أدى الحصار ما ك 

من الفلسطينيون كما لم يتمكن المحامون . 2003وإستمر هذا الحرمان معظم أيام عام . زيارات عائالتهم
بإستثناء الصليب األحمر، ومنعت سلطات اإلحتالل المنظمات اإلنسانية، . زيارة المعتقلين لمتابعة قضاياهم

من غذاء المعتقلين كان يتم تزويده من % 45يذكر أن . ئية إلى المعتقالت اإلسرائيليةمن إدخال المواد الغذا
  .قبل العائالت والمنظمات اإلنسانية

  
  

  مسؤولية إسرائيل عن إنتهاكات حقوق المواطــن الفلسطينـــي: سادساً
  
  

  المسؤوليــــة الجنائيـــة
  

بشكل متعمد، التعذيب أو المعاملة خارج نطاق القانون أو بر اإلنتهاكات اإلسرائيلية مثل قتل المدنيين تعت
تدمير الممتلكات الخاصة والعامة على مصادرة أو و الحصار، ستيطان،إنسانية أو الحاطة بالكرامة، اإلالال

 بشأن حمايةاقية جنيف الرابعة نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية، من اإلنتهاكات الجسيمة إلتف
وقد إعتبرت المادة الخامسة من البروتوكول اإلضافي األول الملحق . 1949المدنيين زمن الحرب لسنة 

نتهاكات الجسيمة لحة الدولية، أن اإل، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المس1977بإتفاقيات جنيف لسنة 
ا حددت المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية كم. لإلتفاقية وللبروتوكول تعد جرائم حرب

نطاق جرائم الحرب لتشمل، باإلضافة إلى الحاالت المذكورة أعاله، تعمد شن هجوم مع  1998الدولية لعام 
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العلم المسبق أنه سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار 
قتل أفراد منتمين وجيه هجمات ضد المباني الدينية أو العلمية أو الخيرية أو المستشفيات، مدنية، تعمد تو

يلتزم كل طرف "من إتفاقية جنيف الرابعة،  146وبموجب المادة . إلى دولة معادية أو إصابتهم غدراً
قديمهم إلى المحاكمة متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو األمر بإقترافها، وبت

من البروتوكول األول، تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية على  86وبموجب المـادة ". أياً كانت جنسيتهم
الدول األعضاء في إتفاقية جنيف الرابعة، والتي من واجبها التحرك لمواجهة األطراف التي تتعمد خرق 

امية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع اإلنتهاكات تعمل األطراف الس"... أحكام هذه اإلتفاقية، وذلك بأن 
الجسيمة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع كافة اإلنتهاكات األخرى لإلتفاقيات ولهذا البروتوكول التي تنجم 

  ".عن التقصير في أداء عمل واجب األداء
  

ن يولؤالقادة العسكريون مس من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون 28و 27 ووفقاً للمادتين
كما قد يتعرض رؤساء . جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون إلمرتهم وسيطرتهم الفعلية

الدول أو أعضاء الحكومات للعقاب الجنائي إذا ارتكبت جرائم حرب بناء على أوامر صادرة منهم، حتى 
  . عملوإن كان القانون الوطني ال يعاقب على مثل هذا ال

  
لقد شهد العالم مجموعة من السوابق القضائية بشأن محاكمة أشخاص إرتكبوا جرائم حرب أو أمروا 

، ومحاكمة )محاكم نورمبرغ(محاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالمية الثانية  ،من ذلك. بإرتكابها
مام محاكم خاصة فقد تكون أ. وتتنوع أشكال المحاكمة. نداامجرمي الحرب في كل من يوغسالفيا ورو

مؤقتة تشكل لمحاكمة أشخاص معينين في مكان معين ووقت معين بسبب إرتكاب جرائم معينة، أو 
المحاكمة أمام القضاء الوطني في الدول التي تكون طرفاً في إتفاقية جنيف الرابعة، والتي تجيز قوانينها 

  .لوطنية تلك المحاكماتا
  

من البروتوكول اإلضافي األول،  88ات الجسيمة، وفق المادة كما يحق لألطراف المتضررة من اإلنتهاك
وتعتبر جرائم الحرب . مالحقة اآلمرين بإرتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب

من الجرائم التي ال تسقط بمرور الزمن، وفقا إلتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
  . 1998، والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1968اإلنسانية لعام 

  
إن مالحقة اإلسرائيليين المسؤولين عن اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين تقتضي رصد هذه 
اإلنتهاكات وتوثيقها في ملفات رسمية، تتضمن األدلة المادية التي تثبت إرتكابها وإسنادها للمسؤولين 

  .13عنها
  
  
  

  المسؤوليـــة المدنيــــة
                                                 

اهليئـة الفلسـطينية   : رام اهللا( مسؤولية إسرائيل عن اجلرائم خالل إنتفاضة األقصى: ، تقرير حول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانيةداود درعاوي: راجع 13
 ).2001املستقلة حلقوق املواطن، 



 47

  
يتمثل األول في . وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، يقع على عاتق سلطات اإلحتالل نوعان من اإللتزام

ختلف مبضرورة التوقف الفوري عن اإلنتهاكات واألعمال غير المشروعة، وخاصة العقوبات الجماعية 
أما نوع اإللتزام الثاني . والقتل خارج نطاق القانون ،المدنيين ضدإستخدام القوة المفرطة والمميتة ، أنواعها
التعويض العيني والمالي عن اإلنتهاكات التي ترتكبها قوات اإلحتالل، وذلك بإعادة الحال إلى ما في فيتمثل 

وإذا لم يكن باإلمكان ذلك، دفع تعويض مالي عن األضرار التي لحقت بالسكان . كان عليه قبل اإلنتهاك
  .والممتلكات جراء هذه اإلنتهاكات

  
ومن هنا، تقع على دولة إسرائيل مسؤولية تعويض المواطنين الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية عن 
المباني والمنشآت الخاصة والعامة التي قصفتها قوات اإلحتالل وخربتها، واألراضي التي جرفتها 

التي دمرتها، والخسائر التي لحقت باإلقتصاد الفلسطيني نتيجة  واألشجار التي إقتلعتها، والبنية التحتية
هذا باإلضافة إلى تعويض األسرى والجرحى وذوي القتلى . الحصار واإلغالق والقصف وحظر التجول

األبرياء عن األلم والمعاناة التي حلّت بهم، وعن الخسائر المادية التي تم تكبدها نتيجة لألسر أو الجرح أو 
  .المشروع القتل غير

  
أن الدولة التي تخل بأحكام هذه "على  1907لسنة  إتفاقية الهاي للحرب البريةمن  3لقد نصت المادة 

وهي تكون مسؤولة عن كافة األعمال التي تقع من أي فرد . اإلتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل
تقوم دولة اإلحتالل بدفع مبالغ "على أن من نفس اإلتفاقية  52ونصت المادة ". من أفراد قواتها المسلحة

وفي حالة عدم . نقدية للسكان عن إتالف الممتلكات واإلضرار بها، بحيث تدفع المبالغ فوراً للمتضررين
الدفع الفوري، فإن الدولة المحتلة تمنح هؤالء السكان إيصاالت بهذه المبالغ، على أن تقوم بدفع هذه 

ائيل ملزمة بأحكام إتفاقية الهاي هذه بإعتبارها جزءاً من القانون إسر". اإليصاالت بأسرع وقت ممكن
  .الدولي العرفي

  
، على حق 1983لسنة  38/144لقد أكدت بعض قرارات األمم المتحدة، مثل قرار الجمعية العامة رقم 

ها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الواقعة تحت اإلحتالل اإلسرائيلي في إستعادة مواردها وثروات
وأنشطتها اإلقتصادية، وفي نيل تعويض كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات واألنشطة من إستغالل 

وهناك مجموعة من السوابق الدولية التي تلزم الدولة المحتلة بتعويض المتضررين . وإستنزاف وأضرار
التي أكدت على و ،1990لسنة  687، 686، 674بسبب اإلحتالل، مثل قرارات مجلس األمن الدولي رقم 

ستنفاد الموارد إمسؤولية العراق عن تعويض الكويت عن األضرار المادية، بما في ذلك أضرار البيئة و
. أو المؤسسات أو األفراد، التي حدثت نتيجة لإلحتالل العراقي ةة أو األضرار التي لحقت بالحكومالطبيعي

 رنتيجة ممارسات قوات اإلحتالل غييين إن إنطباق نفس المعيار يوجب تعويض المتضررين الفلسطين
  14.القانونية

  
  

                                                 
 ).2001اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  :رام اهللا( خالل إنتفاضة األقصى تعويض املتضررين مادياً جراء األعمال العدائيةعبد الرحيم طه، : راجع 14
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  ـةــة التشريعيـــالسلط             :الفصل األول
  
  

  :ةــــتوطئ
  

 سـن  يأداء مهامـه علـى صـعيد   ، 20/1/1996نتخب في إالذي و، الفلسطيني المجلس التشريعيواصل 
بالمرحلـة   محـددة القانونية ال اليتهإنتهاء فترة ورغم وذلك القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، 

  .1999 عام في الرابع من أيار نتهتإالتي و ،اإلنتقالية
  
تحـت ظـروف   ممارسة مهامه في  الفلسطينية، العامة ، مثل باقي المؤسساتستمر المجلس التشريعيإقد ل

 .إلى حد تهديد وجود السلطة الوطنية الفلسـطينية  األحيانمعقدة، وصلت في بعض و صعبة سياسية وأمنية
ئيلية، خصوصاً القيود على حرية الحركة، سلباً علـى سـير عمـل    نعكست اإلجراءات القميعة اإلسراإوقد 

  .ضائه على ممارسة مهامهمنتظام جلساته وقدرة أعإ ،المجلس
  

 عضـوية  :األساسـية التشـريعي  مكونات المجلس األول  جزءالتناول ي. أجزاءثالثة  الفصل إلى هذا ينقسم
لتغيرات التي طـرأت خـالل   لرصد  ، معساندةالم لطواقمه، إضافة إلى اكتب رئاستهيئة م، هلجانالمجلس، 

لمجمل نشاطات المجلس التشـريعي خـالل عـام     من التفصيل، يءبش ،الثاني جزءيعرض ال .2003عام 
الهيئـة  شـاطات  نل الثالـث  جـزء في حـين يعـرض ال  هذا  .يعي والرقابي، على الصعيدين التشر2003

 فـي الخاتمـة إجمـال   و. 2003لس خالل عام المساندة لعمل المج قلة لحقوق المواطنالفلسطينية المست
  .السلطة التشريعية وإستقاللية قدرة وفاعلية بخصوص تطوير الهيئةلتوصيات 
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  ةــــة عامــخلفي
  
عـام  مـن   كانون الثاني 20في جرت حرة ونزيهة،  ،عامة نتخاباتإب الفلسطيني التشريعيالمجلس  نتخبإ

ليكون بذلك أول مجلـس تشـريعي    ،وقطاع غزة ،الشرقية دسالق يشملالضفة الغربية،  من كّل في 1996
الصـادر   ،1995لسـنة   13رقم نتخابات اإلقانون إلى  باإلستناد نتخاباتوقد جرت اإل. 1فلسطيني منتخب

ة ومباشـرة  على إجراء إنتخابات عامة حـر وينص القانون المذكور  .الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية عن 
لتولي مسؤولية الحكـم فـي المرحلـة     ، وذلكوطنية وأعضاء المجلس الفلسطينيالإلنتخاب رئيس السلطة 

المادة " (نتقاليةمدة هذا المجلس هي المرحلة اإل"ن أعلى فينص  القانون األساسي الفلسطينيأما  .2اإلنتقالية
ـ      1993تفاقية إعالن المباديء المبرمة عام وفقاً إلو). 47/3 ر بـين حكومـة إسـرائيل ومنظمـة التحري

  .19993الرابع مـن أيار  نتقالية تنتهي في، فإن المرحلة اإلالفلسطينية
   

عين علـى  عضواً موز 88يتكون المجلس التشريعي من  ،1995لسنة  13نتخابات رقم قانون اإل بموجب
ل دوائر الضـفة  ويمثّ. دائرة القدسيشمل  ،ي الضفة الغربيةف 11في قطاع غزة و )5( نتخابية،إدائرة  )16(
   .عضواً) 37(ا يمثل دوائر قطاع غزة عضواً، فيم) 51( غربيةال
  

األعضاء الباقون يمكـن  . حركة فتحأما بالنسبة للتركيبة السياسية للمجلس، فإن أغلب أعضائه ينتمون إلى 
أحزاب  معظم جدير بالذكر أن. والمستقلون تجاه اليسارياإل ،تجاه اإلسالمياإل :تصنيفهم على النحو التالي

للرئاسـة والمجلـس    العامـة ت انتخابإلا قاطعت قد مانية واإلسالمية،ل، العالفلسطينية مات المعارضةوتنظي
  . 1996في سنة  التشريعي

  
آليـات وأدوات   مادة )115( في نظامه الداخلي الذي يفصل المجلس التشريعي قرأأيضاً  1996في العام و

 الباب الرابع منـه  يفردالذي  انون األساسي الفلسطينيالقتم إصدار  ،والحقاً .4العمل البرلمانيوإجراءات 
وعالقتـه  التشريعية والرقابية للمجلس صالحيات الكذلك  يحددوالذي  ،)62-47المواد (لسلطة التشريعية ل

   .بالسلطات األخرى
  

ـ  أحالهاقانوناً  )58( ورات عادية، صادق خاللها على، عقد المجلس ثماني د1996عام  نتخابهإمنذ   اًجميع
كذلك صادق المجلس التشريعي علـى   .قانوناً 45 منها وطنية الفلسطينية، الذي أصدرإلى رئيس السلطة ال

 ومارس المجلس صـالحيات رقابيـة علـى السـلطة     .ستة قوانين موازنة عامة تغطي ست سنوات مالية
كن لم يقم المجلس طوال ل .من الحكومةسحب الثقة ب التهديدستفسارات إلى من توجيه األسئلة واإل ،التنفيذية

  . سنوات عمله بسحب الثقة من أية حكومة فلسطينية أو أي من الوزراء
  

                                                
مجيع األعضاء  حبضوراجللسة األوىل  ،الوطنية الفلسطينية رئيس السلطة ،فتتح الرئيس ياسرعرفاتإ، عندما  1996مت تنصيب الس التشريعي الفلسطيين يف آذار  1
 .اليوم من كل سنة يوماً للدميقراطية ختيار هذاإومن اجلدير ذكره أن الس التشريعي قرر . 88ـلأ
 .بشأن اإلنتخابات العامة 1995لسنة  13من القانون رقم  1فقرة  2املادة  2
 . 44ص ،)1999 املواطن، حلقوق املستقلة الفلسطينية اهليئة :اهللا رام( اخلامس السنوي التقرير :، راجعحوهلا لقانوينا اجلدلنتهاء والية الس وإحول مسألة  3
 . 2003الصادر يف شهر تشرين األول  ،الوقائع الفلسطينيةمن  )46( مت نشر النظام الداخلي يف العدد 4
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  م اإلداريــان والطاقــة، اللجــالعضوي: األول زءــالج
  
 كما. المجلس ورئاسة اللجان، ،العضوية وهي التشريعي للمجلس األساسية العناصر سنتناول يلي فيما

  .المجلس لعمل اندمسال دارياإل جسمال سنتناول
  

  المجلـــس أعضــاء :أوالً
  

 فقـد . عضواً من أصل ثمانيـة وثمـانين   وثمانينثالثة ب 2003خالل عام  عملهالتشريعي واصل المجلس 
 نتخابـات اإل إلغـاء  تـم و ،1998 آذار في التشريعي المجلس عضوية من الشافي عبد حيدر النائب ستقالإ

 خـالل  توفي كما. 1عنه بديل عضو نتخابإل غزة دائرة في إجراؤها ررالمق من كان التي التكميلية الجزئية
 وحسـام  البرغوثي مروان المجلس عضوا زالي وال .رشيدإ أحمدو ياغي وجيه المجلس عضوا 2002 عام

  . اٍإلسرائيلية حتاللاإل سلطات لدى عتقالاإل رهن خضر
  

 طرق الداخلي النظام لوفص ،جلسالم أعضاء وواجبات حقوق الفلسطيني األساسي القانون حددهذا و
 قانون مشروع الثالثة، بالقراءة التشريعي، المجلس أقر 2003 عام في. الحقوق هذه ممارسة وآليات
 المصادقة تتم لم لكن للمصادقة، الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس إلى وأحاله ،النواب وحقوق واجبات
 القانون من كل في الواردة الواجباتو الحقوق على مذكورال القانون مشروع يؤكدو. العام نهاية حتى عليه

  .للمجلس الداخلي والنظام األساسي
  
 غير ،المجلس ألعضاء اإلضافية متيازاتاإل بعض النواب وحقوق واجبات قانون مشروع منح وقد هذا
 لهم مدائ دبلوماسي سفر جواز على الحصول مثل الداخلي، نظاموال األساسي القانون في الواردة تلك

 جمركي إعفاء على الحصولو المجلس، في عضويتهم هاءنتإ عقب مالية ةمكافأ على الحصول ،وألزواجهم
  .جديد مجلس في عضويةال عن واحدة رةسيا على

  
بالذمة المالية الخاصة  إقرار بتقديمكل عضو في المجلس  يلزم األساسي القانون فإن ،للواجبات بالنسبة أما

كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقوالً داخل فلسطين وخارجها،  فيه يبين لقصر،به وبزوجه وبأوالده ا
يحفظ هذا اإلقرار مغلقاً وسرياً لدى محكمة العدل العليا، وال يجوز اإلطالع على أن  .وما عليهم من ديون

ع قانون أو مشرو ،النظام الداخليل لم يفصلكن . عليه إال بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها
من النواب فقط ومن الناحية العملية، فإن عدداً محدوداً . كيفية تقديم الذمة المالية ،واجبات وحقوق النواب

  .ة العدل العليا وإنما لرئاسة المجلسمليس لمحك ،هذا اإلقرار مثل واقدم
  

ه، بما ال ائقواعد مساءلة أعضالتشريعي أن يضع المجلس على  على أنكذلك وينص القانون األساسي 
هذه  مدلول لم يتم تفصيللكن  ).51مادة (الدستورية العامة  يءساسي والمبادالقانون األ يتعارض مع أحكام

فال توجد حتى اآلن آلية . ع قانون واجبات وحقوق النوابفي النظام الداخلي أو في مشرو سواء المادة

                                                
 .44ص ،)1998 املواطن، حلقوق املستقلة طينيةالفلس اهليئة :اهللا رام( الرابع السنوي التقرير راجع  1
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عن حضور  مستمرل التغيب المثم، رون في أداء واجباتهلمساءلة النواب الذين يقص ومعلنة واضحة
  .يالنظام الداخل أحكام على مخالفتهممترتبة ال توجد عقوبات تأديبية كما ، الجلسات

  
مثل مساءلة األعضاء ل كثيراً في بعض المسائلورغم أن مشروع قانون واجبات وحقوق النواب لم يفص ،

 حظر بشكل واضحإال أنه  الذمة المالية،من القانون األساسي حول إقرار  54ادة وتنظيم ما ورد في الم
ير حكومية مقابل غ وأستشارية في مؤسسات حكومية إأعضاء المجلس وظائف تنفيذية أو  إشغال وصريح

ح آلية كما لم يوض هذه األحكام، مخالفةالمذكور أية عقوبات على  القانون مشروع لكن لم يرتّب. أجر
 .تطبيقها

  
في  ، سواءأجر مقابل ستشارية وتنفيذيةإمناصب المجلس في إشغال  من أعضاءغير قليل ستمر عدد إو

أعضاء يزاولون أعماالً خاصة بأجر، مثل العمل  هناكو .في مؤسسات غير حكومية وأ السلطة التنفيذية
  .في عيادات خاصة

  
 ونال يشـارك المجلـس   في أعضاءهناك . جتماعات اللجانإالمجلس و جلساتلاألعضاء  تفاوت حضوريو

أو في الجلسـات   في الحكومة الثقةالتصويت على إال في جلسات  ال يشاركون وأمال اللجان، قاً في أعمطل
المجلس جلسات مة من ضعف المشاركة في هناك حالة عاو .التي يفتتحها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تـم إقـرار   ل المثـال،  فعلى سـبي . مشاريع القوانين خاصة عندما يتعلق األمر بمناقشةبعد أخذ النصاب، 
، )الضفة الغربيـة  من 6قطاع غزة و منأعضاء  4(نواب فقط  10بحضور  مشروع قانون أمانة القدس

   .1نائباً فقط 20بحضور غير المشروع مشروع قانون الكسب وتم إقرار 
  

                                                
علـى مـدار   أغلبية معينة ستمرار إال يشترط لكنه افتتاح اجللسة، و عندلصحة انعقاد جلسة ما حضور األغلبية املطلقة من أعضاء الس النظام الداخلي يشترط   1

 .ت أو لغرض التصويتالنقاشا
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  ســـان المجلـلج :ثانياً

. اللجان المؤقتـة الدائمة و اللجان: اهم اللجان ن منيلفلسطيني نوعحدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي ا
رقابة ولبحث مشـاريع القـوانين   يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للمن النظام الداخلي،  48فوفقاً للمادة 
  :تي يحيلها المجلس أو رئيسه إليهاوالقضايا ال

 .دسلجـنة الق .1
 .ستيطانلجنة األراضي ومقاومة اإل .2
 .)النازحين والمغتربين الفلسطينيينالالجئين و( لجنة شؤون الالجئين  .3
 ).المفاوضات والعالقات العربية والدولية(اللجنة السياسية  .4
 ).القانون األساسي والقانون والقضاء( اللجنة القانونية  .5
 .لجنة الموازنة والشؤون المالية .6
 ).يطستثمار واإلسكان والتموين والسياحة والتخطالصناعة والتجارة واإل( قتصادية اللجنة اإل .7
 ).الداخلية واألمن والحكم المحلي( لجنة الداخلية  .8
شؤون الدينيـة واآلثـار   التربية والتعليم والثقافة واإلعالم وال( لجنة التربية والقضايا االجتماعية  .9

 نوالمحـارب جتماعية والصحة والعمل والعمال واألسرى والشـهداء والجرحـى و  والشؤون اإل
 ). والطفولة والشباب والمرأة القدامى

المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقـة والثـروة الحيوانيـة    (لجنة المصادر الطبيعية والطاقة  .10
 ).والصيد البحري

  .لجنة الرقابة لحقوق اإلنسان والحريات العامة .11
  

يضـاف   ،قتصادية ليصبح عدد اللجان عشرفي اللجنة اإلوالطاقة ة المصادر الطبيعية وقد تم دمج لجنهذا 
مـادة  ( وعدد من األعضـاء مكتب المجلس تتكون من هيئة ، تسمى لجنة شؤون المجلسخاصة  لجنة إليها
  .)من النظام الداخلي 48/2

طـرق  وميزانياتهـا و  ،جتماعاتهـا إمواعيد وإجـراءات   ،ويحدد النظام الداخلي للمجلس آلية عمل اللجان
وبـين   المذكورةمن اللجان أي وينص على عدم جواز الجمع بين عضوية . ستعانتها بالخبرات والكفاءاتإ

  . دائمتين كما ال يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين .منصب الوزير

 ومراجعـة الخطـط  ، الرقابة ،التشريع: عملها في ثالثة مجاالت رئيسية هيجدير بالذكر أن اللجان تؤدي 
دراسة وإعداد مشاريع القوانين المحالة لجان بتقوم ال ،ففي مجال التشريع. تفاقيات والمعاهداتوالبرامج واإل

بصياغتها وإعادتهـا   إلى اللجنة القانونية لتقوم إحالتهاومن ثم  تقديم التوصيات بصددها،، إليها أو المقترحة
التشـريعات والقـوانين واألنظمـة     رصد ومراجعةب كل لجنة كما تقوم. للمجلس إلقرارها حسب األصول

تخـاذ مـا   إجل ن أورفع التوصيات بشأنها للمجلس م ختصاصها،إتدخل ضمن  والقرارات والمراسيم التي
السلطة التنفيذية أداء متابعة ومراقبة ب ،اختصاصهإ، كل ضمن تقوم اللجان ،في مجال الرقابةو .اًيراه مناسب
 سـة درا كما تتولى اللجان .ة من قبل المجلسالمقر سياساتشريعات والقوانين والخطط والتطبيق الت لضمان
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فـع التوصـيات   وتر ،تفاقات والمعاهدات الموقعة من قبل السلطة التنفيذيـة ومراجعة الخطط والبرامج واإل
 .والمصادقة عليها حسب األصول بشأنها إلى المجلس لمناقشتها

اللجنـة   ،اً اللجنة القانونية، خصوصالدائمة طرأ بعض التغيير على تشكيلة بعض اللجان 2003خالل عام 
هم نتيجة دخول هاوقررأو مها ؤرؤساير التي تغّ ،األراضي، ولجنة لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان ،قتصاديةاإل

 تعيـين فمثالً، حصل تغيير في اللجنة القانونيـة فـي أعقـاب     .عامالخالل  لتشكيالت الحكوميةفي إحدى ا
ه النائب سـليمان  لعدل في حكومة محمود عباس، فحل محلّاً لوزير عبد الكريم أبو صالح،النائب ، رئيسها
سـتقالة  إوفـي أعقـاب   . ى النائب سليمان الرومي منصب المقرروتولّ ،الذي كان مقرراً للجنة ،هأبو سنين

أبـو   عاد أحد أعضائها،النائب عبد الكريم أبو صالح  لم يكن ،حكومة محمود عباس وتشكيل حكومة جديدة
قتصادية مكان النائـب  بي في رئاسة اللجنة اإلعزمي الشعيكذلك حل النائب . صالح ليرأس اللجنة القانونية

كمـا أصـبح   . 2003المشكلة عام  جمال الشوبكي الذي أصبح وزيراً للحكم المحلي في الحكومات الثالث
النائب عبد الفتاح حمايـل الـذي تـولى     بدالً عنالنائب برهان جرار مقرراً للجنة الداخلية والحكم المحلي 

  .زارة المشكلة برئاسة محمود عباسالو منصب وزير الرياضة والشباب في

ضطرت في كثير من إولحصار، ، رغم إجراءات اإلغالق وا2003ستمرت اللجان في عملها خالل عام إو
مـن   لكـن عـدداً كبيـراً   ". الفيديو كونفرنس"جتماعاتها عبر تقنية اإلجتماعات المرئية إالحاالت إلى عقد 

  .أعضائهابحضور عدد قليل من  تمجتماعات اللجان إ
  
. ، وإنما تتأثر بأجندة أعضائها، خصوصاً رئيسها ومقررهـا تعمل أغلب اللجان دون خطط عمل واضحةو

ويتفاوت نشاط اللجان من واحـدة   .مسائل آنية أو طارئةل والتصديردات األفعال اللجان ويغلب على عمل 
قتراحـات  إ أو/عـدد التقـارير و   ويمكن قياس هذا النشاط من خالل. رهاألخرى، تبعاً لنشاط رئيسها ومقر

لجنة  ،قتصاديةلجنة اإلال كل مننشاط بشكل خاص  يبرزوفي هذا السياق،  .لجنةكل القوانين التي تتقدم بها 
  .واللجنة القانونية والحريات حقوق اإلنسانلالرقابة 

  
 ،عامـة  قضايا حول رات إلى المجلس التشريعيالعديد من التقارير والمذكّ 2003خالل عام قدمت اللجان 

فـي جلسـات    ت مناقشة هذه التقاريروتم .مؤسساتها وأأو حول نشاطات السلطة التنفيذية أو أحد أجهزتها 
ـ    :هذه التقـارير بين يبرز من . قرارت أو توصيات بشأنها تذتخإو ،عادية ه اللجنـة  التقريـر الـذي قدمت
قتصادية تقرير اللجنة اإلتفاضة، نالل اإلقطاع السياحة الفلسطينية خبشأن األضرار التي لحقت ب قتصاديةاإل

باليد،  تقرير لجنة الداخلية حول ظاهرة أخذ القانونحول المساعدات األوروبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
غزالـة وشـركاه، تقريـر     ة بخصوص إجراءات سلطة النقد بحق شركة طالل أبويدقتصاتقرير اللجنة اإل

تقريـر   في أسعار التأمين اإللزامي من قبل شـركات التـأمين،   يءالمفاج رتفاعاإلقتصادية حول اللجنة اإل
قتصـادية، وتقريـر اللجنـة    منظمة لعمل الوزرات والمؤسسـات اإل قتصادية حول التشريعات الاللجنة اإل

  .السياسية حول الوضع الفلسطيني الداخلي
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القانونيـة مشـروع    قدمت اللجنة ،فمثالً. قوانين إلى المجلس التشريعي شاريعكذلك قدمت بعض اللجان م
قتصـادية  وقدمت اللجنة اإل. ت وحقوق النوابقانون معدل لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون واجبا

 مشروع حتكار،اإل ومنع المنافسة تشجيع قانون وعمشر التأمين، قانون مشروع: أربعة مشاريع قوانين هي
 قـانون  بمشروع والداخلية الموازنة لجنتا وتقدمت .التجارة نقانو ومشروع الصناعية الملكية حماية قانون
  .العسكريين تقاعد

  
أما بالنسبة للجان المؤقتة أو لجان تقصي الحقائق، فقد شكل المجلس التشريعي في جلسـته المنعقـدة فـي    

ا فـي  وطلب من اللجنة أن تنهي مهمتهالتشريعي، لتقييم األداء اإلداري والمالي للمجلس  لجنة 1/7/2003
لكـن لـم تتـابع     ،جتماعاتإوقد عقدت اللجنة المذكورة عدة  .ونصف من تاريخ القرار اًقصاها شهرأمدة 

  .2003حتى نهاية عام  ولم تقدم تقريراً للمجلس ،نشاطها
  
  

  ســة المجلـــة رئاســـهيئ :ثالثاً
  

 ويشكل للسر، اًوأمين للرئيس ئبينونا له رئيس نتخابإب المجلس يقوم ،األساسي القانون من 50 للمادة وفقاً
 وبـين  المكتـب  هـذا  عضوية بين الجمع يجوز وال ،"المجلس رئاسة مكتب هيئة" نجتمعيماألربعة  هؤالء

نتخـاب  إ، يتم لنظام الداخليووفقاً ل .أو أي منصب حكومي آخر عضوية الحكومةرئاسة السلطة الوطنية أو 
ديـة  فتتاح الدورة العاإإلى يوم واليته اد المجلس، وتمتد نعقإقتراع السري في بدء باإل مكتب رئاسة المجلس

نتخـاب  إوتتم عمليـة   .للنظام الداخليينتخب المجلس خلفاً له وفقا  األعضاء وإذا شغر منصب أحد .التالية
النائب األول للرئيس، فالنائب الثاني، ثم أمـين سـر    يليه، أوالً رئيس المجلس :بالتتالي مكتب هيئة الرئاسة

   .المجلس
  

. التشـريعي  ل المجلـس يلعله األهم منذ تشكعلى هيئة رئاسة المجلس،  يرجذطرأ تغير  2003خالل عام 
أحمد قريع الذي شغل منصب رئيس المجلس خـالل جميـع دوراتـه     نائبال 6/10/2003في ستقال إفقد 

المنعقـدة فـي   فـي جلسـته    نتخب المجلس التشريعيإف .ءاالوزر مجلسل اًرئيس تعيينهوذلك بعد  ،السابقة
وبـذلك يكـون    .)70مـن   53بأغلبية ( خلفاً لقريع لمجلسرئيساً جديداً لرفيق النتشة النائب  3/11/2003

روحي فتـوح، الـذي    نائبال 13/11/2003في  ستقالإكذلك  .النتشة ثاني رئيس للمجلس التشريعي النائب
لزراعـة فـي الحكومـة    ل اًوزير تعيينه عند ،دورات السابقةالخالل جميع  شغل منصب أمين سر المجلس

النائـب أحمـد    30/12/2003نتخب المجلس في جلسته المنعقدة في إف .العادية المشكّلة برئاسة أحمد قريع
  .نصر خلفاً للنائب فتوح

  
إمكانيـة قيـام   الجدل حـول   امدحتإوستقالة أحمد قريع، إفي أعقاب شغور منصب رئيس المجلس نتيجة و

ستمرار عمـل المجلـس،   إيرفض فكرة "أعلن المجلس أنه المجلس بالتفويض،  النائب األول بأعمال رئيس
قرار " (ألي مدة زمنية قادمة، عن طريق التسيير أو التفويض ألي من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الحالية

  .)622/1/8رقم 
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غاء منصب إل أو جدوى إمكانية حول جدلثار  ،أمين سر المجلس السابق ،ستقالة روحي فتوحإوفي أعقاب 
نتخاب المجلس النائب أحمد نصر أميناً للسر، إال أن النقاش ما زال مستمراً حول هـذه  إورغم  .أمين السر
سقاط حقهم في إأن ذلك ال يعني أكدوا على  ،نائب نصر أميناً للسرنتخبوا الإالذين عضاء األبعض . المسألة

  .1بالمطالبة بإلغاء المنص
  
 كما ،إلرادته وطبقاً سمهإب والتحدث المجلس تمثيل المجلس رئيس يتولى ،لداخليا النظام من 12 للمادة قاًوف
 يفتتح الذي وهو ونظامه، المجلس أمن على ويحافظ الداخلي والنظام األساسي القانون أحكام تطبيق عىاير

 إلـى  ويوكل البحث، موضوع ددويح بالكالم ويأذن ناقـشات،الم ويدير يضبطهاو نتهاءهاإ ويعلن الجلسات
 أعمـال  سـير  حسن على الرئيس يشرف عام بوجه .قرارات من المجلس يصدره ما إعالن العامة األمانة

 ،القرارات من بمجموعة المجلس رئيس يتفرد ،أيضاً الداخلي للنظام وفقاًو ."جميعها عالقاته وعلى المجلس
 تـالوة  موعد تحديد ،)20 مادة( وإقراره لمناقشته األعضاء على المجلس جلسات أعمال جدول عرض منها

 اللجـان  إلـى  القـوانين  قتراحـات إو مشاريع مسودات تحويل ،)80 مادة( الحكومة ألعضاء اإلستجوابات
   ).67 ،65 المواد( المختصة اللجنة وتحديد

  
 يمثلـون  أعضاء من مكونة لجنة في القرارات هذه مثل تخاذإ عادة يتم ،أخرى ديمقراطية دول برلمانات في

  .2البرلمانية الكتل مختلف
  
 

  ةــانيـل البرلمـالكت :رابعاً
  
يـنص فـي    للمجلـس  لكن النظام الداخلي. برلمانيةعلى وجود كتل  الفلسطيني القانون األساسيينص  ال

نتظام في ع أو اإليجوز لعدد من األعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمأنه المادة الخامسة على 
كذلك ينص النظـام الـداخلي   . أعضاء المجلس من مجموع% 5 عن نسبتهمقل تشريطة أال  ،كتلة برلمانية

أو  ام الكتلة البرلمانية بوضع نظامنتماء النائب إلى أكثر من كتلة برلمانية واحدة، وعلى قيإعدم جواز على 
اجبـات  ر مشروع قانون ووقد كر .القانون أو النظام الداخليأحكام بما ال يتعارض مع  الئحة لتنظيم عملها

  .خصوصهذا الوحقوق النواب األحكام الواردة في النظام الداخلي ب
  

هذه متيازات أو حقوق خاصة لإ ب أيالكتل البرلمانية، إال أن النظام الداخلي ال يرتّ إشارته إلىورغم 
ها أو على تشكيلالنواب األمر الذي ال يشجع الممنوحة ألعضائها،  تلكتستمد حقوقها من الكتل  .الكتل

بعض الحقوق  ممارسة النظام الداخلي على أنالقانون األساسي وكل من  ينص ،فمثالً. نضمام إليهاإلا
غير وارد في جدول  للنقاشمثل طلب طرح موضوع (مجموعة من النواب ال تقل عن عشرة  تتطلب

جدير  .)طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراءوتقديم طلب إسقاط عضوية نائب، أعمال المجلس، 
 متيازاتواإل هو منح الكتل البرلمانية الحقوق رةثيدول ديمقراطية كأن الدارج في برلمانات ذكره، 

القانون األساسي أو النظام  كل من كذلك ال يوجد نص في .في كل منها األعضاء الممنوحة لمجموع
في الوفود التي  وألمجلس لجان ا مختلففي  نح الكتل البرلمانية الحق في أن تكون ممثلةمالداخلي يقضي ب

 .يشكلها
                                                

 .31/12/2003 بتاريخ ،األيامصحيفة أنظر  1
 .2003حبث غري منشور،  إقتراحات إلصالح الس التشريعي الفلسطيين،ر رودولف كابل، الدكتو 2
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. لترشيح الفـردي ا أساس على يقوم 1995نتخابات لسنة قانون اإل حسبنتخابي جدير بالذكر أن النظام اإل
يحـق للناخـب    أنهـا قـوائم مفتوحـة   إال  ،أتاح الترشيح ضمن قوائم المذكور نتخاباتورغم أن قانون اإل

ي ال نتخـاب هـذا النظـام اإل  من الواضح أن . ككللقائمة ل أو أكثر من داخلها وليسواحد  مرشحل التصويت
نتخابـات  لإلالمعارضـة الرئيسـية   ونتيجة لمقاطعة قوى . كتل برلمانية قيام أحزاب سياسية أو على شجعي

  . واحد على المجلس تجاه سياسيإ هيمن، 1996 العامة في سنة
  

) عضـواً 66(تشريعي، هما كتلة حركـة فـتح   لكتلتان برلمانيتان داخل المجلس ا هناك ،من الناحية العملية
ه نواب منأقرب إلى تجمع  ناكلتا الكتلت. من النواب المستقلين )6(التي تضم  "التحالف الديموقراطي"وكتلة 

أنظمـة أو  توجـد  وال  ،تـين تين الكتلاألي من همنتخب فال يوجد رئيس . دقيقعني المإلى كتلة برلمانية بال
 مـنح  مثلالهامة  القضايالمناقشة بعض  فقطوإنما  ،ما ال تجتمعان بشكل دوريكما أنه. لوائح تنظم عملهما

تخاذ موقف موحد من مشـروع  قلّما تجتمع الكتلة إل. المجلس رئاسة مكتب هيئة نتخابإ أو حكومة،لل الثقة
  .قانون معين أو خطة عمل حكومية معينة

  
  

  اإلداريــــــة البنيـــة :خامساً
  
 عام، مدير رأسه على يقف ،الموظفين مئات من إداري جهاز في عمله الفلسطيني يالتشريع المجلس ساندي

 المكتبة دائرة: هي دوائر سبع عامال لمديرل تبعت ،المجلس لهيكلية وفقاًو. المجلس سر ألمين بدوره يتبع
 الدائرة الفنية، رةالدائ العامة، والعالقات البروتوكول دائرة، اإلعالمية الدائرة، المالية الدائرة ،واألرشيف
 سر ألمين تتبع التي المجلس عام مقرر دائرة الدوائر هذه إلى يضاف. اإلدارية الشؤون ودائرة ،القانونية
 وحدات ست المجلس عام لمدير تبعت كما. خرىاأل جوانبال في العام وللمدير الجوانب بعض في المجلس

 وحدةو ،المرأة وحدة التدريب، وحدة ،الموظفين شؤون وحدة ،البحوث وحدة ،التخطيط وحدة: هي
  .المعلومات تكنولوجيا

  
 .أخرى بدوائر إلحاقها أو دمجها يمكن ودوائر وحدات هناك أن يتضح لمجلس،ا لهيكلية سريعة بمراجعة
 دائرة في اإلعالمية الدائرة ودمج اإلدارية، الدائرة يف الموظفين شؤون وحدة دمج بسهولة يمكن ،فمثالً

  . العامة العالقاتو البروتوكول
  

 الناحية من. غزة قطاع في اإلقليمي مكتبالو الغربية الضفة في المجلس مكتب بين تام شبهإنفصال وهناك 
 العملية الناحية من لكن .الغربية الضفة في العام للمدير غزة في قليمياإل المكتب يتبع أن يجب ،النظرية
 غزة مكتب رأس على ويقف. اهللا رام في للمقر موازية هيكلية له وكأن شؤونه جميع في غزة مكتب ليستق
  .العام المدير عن بدالً ،المجلس سر أمين إلى قراراته في يرجع اإلدارية لشؤونل عام رمدي
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 دوراً يلعب الذي ،المجلس سر أمين قبل من وتحديداً المجلس، مكتب هيئة قبل من التشريعي لسالمج يدار
 رئاسة مكتب هيئة قيام على الداخلي النظام نم 11 المادة نصت فقد .إلداريا الجهاز تفعيل في مركزياً
على جميع الشؤون اإلدارية  تكون مهمتها اإلشراف ،أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس بتعيين المجلس
  .تنفيذ قرارات المجلس وحفظ الوثائق التي تتعلق بالجلسات ،البروتوكولإضافة إلى شؤون  ،والمالية

  
 اإلدارية، والوظيفة البرلمانية الوظيفة بين بالفصل الديمقراطية الدول في البرلمانات تقومصورة عامة، ب 

 من مهنيون اإلدارية الوظيفة يتولى بينما ،المجلس أعضاء على مقصورة البرلمانية ةالوظيف تكون بحيث
 أو المجلس رئيس قبل من إما تعيينه يتم اًموظف ،العادة في ،البرلمان سر أمين يكون وكذلك .النواب غير
 بين الصارم الفصل يعتبرو .المجلس بوالية مرتبطة عمله فترة نتكو الدول بعض وفي المجلس، من بقرار
 .1به معترفاً عالمياً معياراً المجلس أعضاء مهمات وبين المجلس سر أمين مهمات

  
  رـــالدوائ بــمكات

  
 وجمهور المجلس أعضاء ينب العالقة تنسيق ةرئيسيال مهمتها ،عيةمكاتب فر التشريعي المجلس إلدارة يتبع

 .للنواب الخدمات تقديمإضافة إلى  الجمهور شكاوي لتلقي كمكاتب تعمل العملية الناحية من لكنها .الناخبين
 تقريباً( المجلس موظفي من كبير عدد مكاتبال هذه في يعملو. مسؤول مدير المكاتب من مكتب ولكل
 قليل غير جزء إلحاق تم وقدهذا  .)600 حوالي اإلجمالي عددهم يصل الذين المجلس ظفيمو عدد نصف
 حتاللاإل إلجراءات نتيجة غزة إلى أو اهللا رام إلى الوصول يستطيعون ال الذينو ،العام المقر موظفي من

 ،المكاتب ضعيفةلكن رقابة المقر العام على سير العمل في هذه . المذكورة الفرعية بالمكاتب ،اإلسرائيلي
  . لتزام بالدواماإلعلى أو  األداءمستوى  علىالرقابة  سواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 كابل، رودولف: أنظر. منتخباً نائباً وليس حكومياً موظفاً املنتسب العضو يكون أن (ASGP) الربملانات سر أمناء منظمة يف العضوية شرط يعترب مثال، هنا، من 1

  .سابق مرجع
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  2003ام ــــالل عـــس خـــات المجلــنشاط :يــالثان الجزء
  
  

  س ــــات المجلـــجلس :أوالً
  

دة كل منهما دورته العادية السنوية على فترتين م التشريعي يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية
كمـا   .يلولأوالثانية في األسبوع األول من شهر  ذارآتبدأ األولى في األسبوع األول من شهر  ،أربعة اشهر
دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربـع عـدد    يعقد المجلس

  .عضاءاأل
  

 كانـت  واحـدة منهـا   ،طارئة) 12( ية، وعادمنها )  15(جلسة، ) 27(  2003عقد المجلس خالل عام 
نائبـاً   49بنـاء علـى قـرار بأغلبيـة     ) أو سرية(جلسة مغلقة  6/9/2003فقد عقد المجلس في . سرية

  .التي يتم فيها عقد جلسة مغلقة 2003وهذه هي المرة الوحيدة خالل عام . نواب 3متناع إو 10ومعارضة 
  
نظراً لعـدم  ، "رنسفالفيديو كون" تقنية بإستخدام 2003عام  ات المجلس خاللجلس جميععقد  تمفقد  ،للعلمو

ستطاع عدد كبير من أعضـاء  إلكن . رام اهللا مدينة غزة إلىقطاع النواب على تصاريح تنقل من حصول 
: حضور أغلب األعضاء في مكان واحـد ب تثالث جلسات، عقد لحضورالمجلس الحصول على تصاريح 
، للحكومة المشكلة برئاسة محمود عبـاس منح الثقة لمناقشة  29/4/2003الجلسة المنعقدة في رام اهللا في 
، محمود عباس في حينـه  لإلستماع إلى تقرير رئيس الوزراء  4/9/2003الجلسة المنعقدة في رام اهللا في 
   .المذكور إلستماع إلى تقرير رئيس الوزراءإلستكمال ا 6/9/2003والجلسة السرية التي عقدت في 

  
إلى إلغاء جلسات كانت  تنقل بين غزة ورام اهللاحاالت أدى عدم حصول النواب على تصاريح وفي بعض ال

بسبب عدم حصول النـواب علـى    15/5/2003إلغاء الجلسة التي كانت مقررة في  مثالً، ،فقد تم. مقررة
طريق عن  بقاعة الجلسات في رام اهللا ، وعدم تمكن الجهاز الفني في المجلس من ربط نواب غزةتصاريح

وبالتالي إلغاء  كتمال النصابإأدت اإلجراءات اإلسرائيلية إلى عدم  ،وفي حاالت أخرى. "الفيديو كونفرنس"
 والتـي كـان  ، 25/10/2003عقدها في  اًالجلسة التي كان مقررتأجيل  ، مثالً،فقد تم. الجلسات أو تأجيلها

، وذلك بسـبب عـدم   أحمد قريع نائبللي خلفاً نتخاب رئيس جديد للمجلس التشريعتخصيصها إل قررالممن 
  .باكتمال النصإ
  
  

  رارات ـــالق :ثانياً
  

تناولـت عـدة   ، 2002قراراً خالل عـام   34 ـمقارنة بقراراً، ) 73(  2003أصدر المجلس خالل عام 
ـ  للحقوق الفلسطينية ة المختلفةنتهاكات اإلسرائيلياإلإدانة  :مجاالت منها  ل، كاٍإلستيطان وبناء الجدار الفاص

رتفـاع أسـعار   إالمواطنين مثل  عالجة قضايا عامة تهممأو ، معينة في أداء السلطة التنفيذيةجوانب معالجة 
  . التأمين
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  ســــللمجل يـــاألداء التشريع :ثالثاً
  

خـالل  لمجلس التشـريعي  يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من اوفقاً للقانون األساسي، 
من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خالل ذات األجـل مشـفوعة بمالحظاتـه     ثالثين يوماً

ـ  إذا ردو .)41/1مادة ( وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية عتبرت مصدرةإوإال  ،عتراضهإوأسباب  رئيس ال
التشـريعي، فـإذا    تعاد مناقشته ثانية في المجلس ،أعالهمشروع القانون إلى المجلس وفقاً لألجل والشروط 

وقد فصل هذا  ).41/2مادة (وينشر فوراً في الجريدة الرسمية  أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً
نين، بما في ذلك قانون الموازنة العامة، في الفصل األول من البـاب  النظام الداخلي للمجلس آلية سن القوا

  . 1)74 -65المواد (الخامس 
  

أنها تعطي صالحيات واسـعة لـرئيس    النظام الداخليحسب التشريعات  لى آلية سنئيسية عمن المآخذ الر
إلحالة مدة زمنية  وذلك دون تحديد، المجلس في تحديد اللجنة المختصة التي يتم إحالة مشروع القانون إليها

س الوزراء مشـاريع  ليحيل مج" ،من النظام الداخلي 65/1فوفقاً للمادة . مشروع القانون خاللها إلى اللجنة
لى الرئيس أن يحيـل  مرفقة بمذكراتها اإليضاحية، وع] رئيس المجلسٍ[قتراحات إلى الرئيس القوانين أو اإل
قتراح إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجـاوز  المشروع أو اإل

ذكورة تحدد المدة الزمنية التي ينبغي على اللجنة المختصة التقيد المادة الم." سبوعين من تاريخ إحالته إليهاأ
  .بها، لكنها ال تحدد مثل هذه المدة لرئيس المجلس

  
سـتحداث  إتمخض عن وقد . السابقينبالعامين مقارنة  2003زداد النشاط التشريعي للمجلس خالل عام إلقد 

زيادة فـي عـدد مشـاريع     ،س الوزراءنتظام عمل مجلإمنصب رئيس الوزراء، وما ترتب على ذلك من 
، 2003عـام   مشروع قـانون خـالل  ) 16 (بتقديم ء امجلس الوزرقام فقد . الحكومة قدمتهاالقوانين التي 

   .2001عام خالل فقط مشاريع قوانين ) 5(و 2002 عاممشروعي قانون فقط خالل بمقارنة 
  

  :مشاريع قوانين أقرها المجلس، وتمت المصادقة عليها
ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أربعة قوانين، منها ثالثة أحالها إليه المجلس التشريعي خالل صادق ر

  : التالية هذه القوانين هي. 2001عام قانون كان قد أحاله المجلس في ، و2003عام 
  
   :معدل للقانون األساسيقانون . 1

ثم  ،10/3عامة والقراءتين األولى والثانية في أقره المجلس التشريعي بالمناقشة ال. مقدم من مجلس الوزراء
وتم إصداره فـي ذات   18/3في  التنفيذية ، وتمت إحالته إلى رئيس السلطة18/3/2003بالقراءة الثالثة في 

جدير بالذكر أن أي تعـديل   .19/3/2003بتاريخ  ع الفلسطينيةالوقائمن  2نشر في العدد الممتاز و ،اليوم

                                                
، )2000 املـواطن،  حلقـوق  املستقلة الفلسطينية اهليئة :اهللا رام( السادس السنوي التقرير  :تفصيل حول آلية سن القوانني يف الس التشريعي، راجعملزيد من ال 1

 . 61صفحة 
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يقضى القانون و). من النظام الداخلي 73مادة لا(تضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس يقعلى القانون األساسي 
 . 24إلى  19عدد الوزراء من ل األقصىالحد ستحداث منصب رئيس الوزراء، وزيادة إالمعدل ب

 
   :قانون الزراعة. 2

ـ 18/2/2002األولى بتاريخ  بالقراءة التشريعي المجلس أقره .مقدم من مجلس الوزراء القراءة الثانيـة  ، وب
 بتـاريخ  ةتنفيذيال السلطة رئيس عليه صادق. 31/5/2003، وأحاله للمصادقة بتاريخ 15/4/2003بتاريخ 

 .2003 آب في الفلسطينية الوقائع من )46( العدد في ونُشر ،5/8/2003
 
   :قانون رسوم المحاكم النظامية. 3

، وبالقراءة الثانيـة  16/10/2001ة األولى بتاريخ التشريعي بالقراء المجلس أقره .مقدم من مجلس الوزراء
. 28/4/2003وأحالـه للمصـادقة بتـاريخ    ، 15/4/2003وبالقراءة الثالثة بتاريخ ، 16/1/2002بتاريخ 

 نهايـة  حتـى  الفلسطينية الوقائعشر في لم ينلكن ، 5/8/2003صادق عليه رئيس السلطة التنفيذية بتاريخ 
 .2003عام 

  
   :اإلجتماعية قانون التأمينات. 4

للمصادقة أحاله ، و24/6/2001بتاريخ  أقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية. مقدم من مجلس الوزراء
لم ينشر في ولكن  ،19/10/2003بتاريخ  لتنفيذيةرئيس السلطة اعليه صادق  .29/7/2001بتاريخ 

  .2003 عام حتى نهاية الوقائع الفلسطينية
  

  :لكن لم تتم المصادقة عليها ،رئيسالمشاريع قوانين أقرها المجلس التشريعي وأحالها إلى 
  
 لسـلطة ا رئـيس  إلى وأحالها ،2003 العام خالل قوانين مشاريع سبعة إقرار من التشريعي المجلس نتهىإ

 من 41 المادة يف عليها المنصوص الشهر فترة مرور رغم عليها المصادقة تتم لم لكن ،الفلسطينية الوطنية
 المصـادقة  دون الوطنيـة  السلطة رئيس إلى المحالة القوانين مشاريع عدد يصبح وبذلك .اٍألساسي القانون
 عـام  خـالل  المحالـة  السبعة القوانين مشاريع .قانون مشروع عشر ثالثة األساسي، للقانون خالفاً عليها،
  :التالية هي 2003

  
   :مشروع قانون واجبات وحقوق النواب. 1

، 12/12/2003أقره المجلس التشريعي بـالقراءة األولـى بتـاريخ    . في المجلس مقدم من اللجنة القانونية
  .23/2/2003إلى الرئيس في ، وتمت إحالته 13/1/2003بالقراءة الثانية في و
  
  : 2000لسنة  6مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس رقم . 2
وبـالقراءة  13/1/2003األولى فـي  بالقراءة ه المجلسأقر. لمجلس التشريعيفي ا م من لجنة الموازنةمقد ،

 . 17/6/2003تمت إحالته إلى الرئيس في و ،28/5/2003الثانية في 
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   :1997لسنة  2مشروع قانون معدل لقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم . 3
الثانيـة فـي    ةبـالقراء و ،13/1/2003ه المجلس بالقراءة األولى فـي  أقر. مقدم من أحد أعضاء المجلس

 .17/6/2003رئيس في تمت إحالته إلى الو ،28/5/2003
  
   :1998لسنة  9لقانون اللوازم العامة رقم  لدمع مشروع قانون. 4

بالقراءة الثانية في و ،6/2/2003ه المجلس بالقراءة األولى في أقر. مقدم من أحد أعضاء المجلس
 .17/6/2003الرئيس في  إلىوتمت إحالته  ،28/5/2003
  
5 .1998لسنة  1ستثمار رقم ل لقانون تشجيع اإلمشروع قانون معد :  

بـالقراءة الثانيـة فـي    و ،6/2/2003ه المجلس بالقراءة األولـى فـي   أقر. مقدم من أحد أعضاء المجلس
28/5/2003، 17/6/2003ى الرئيس في إلت إحالته وتم. 
  
  : 1998لسنة  10ن والمناطق الصناعية الحرة رقم مشروع قانون معدل لقانون المد. 6

بـالقراءة الثانيـة فـي    و ،6/2/2003ه المجلس بالقراءة األولـى فـي   أقر. مقدم من أحد أعضاء المجلس
 .17/6/2003ى الرئيس في إلوتمت إحالته  ،28/5/2003
  
  : مشروع قانون الطفل الفلسطيني. 7

بـالقراءة الثانيـة فـي    و ،28/5/2003راءة األولـى فـي   ه المجلـس بـالق  أقر. مقدم من مجلس الوزراء
 . 17/8/2003، وأحيل إلى الرئيس في 19/8/2003
  

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية  على  1/2/2003في  كذلك صادق المجلس التشريعي
ي الجريدة ولم يتم نشره ف المذكور لم يصادق رئيس السلطة الوطنية على مشروع القانونلكن و. 2003

  . الرسمية، خالفاً لما يقضي به قانون تنظيم الموازنة
  

مشروع قانون تنظيم تملك : بقة ولم تتم المصادقة عليها فهيأما مشاريع القوانين المحالة في األعوام السا
، مشروع قانون التشكيالت اإلدارية، مشروع قانون الهيئة العامة للبترول، األجانب للعقارات في فلسطين

مشروع قانون مزاولة مهنة و، مشروع قانون هيئة سوق رأس المال، شروع قانون ضريبة الدخلم
  .  تدقيق الحسابات

  
  

  :مشاريع قوانين أقرها المجلس بالقراءة األولى
  
قانون بمشروعي مقارنة ،األولى بالقراءة قوانين مشاريع ةخمس 2003 عام خالل التشريعي المجلس أقر 

 مشاريع. 2000 عام خالل قانون ومشروعي ،2001 عام خالل واحد قانون روعومش ،2002 عام خالل
  : التالية هي 2003 عام خالل األولى بالقراءة المقرة القوانين
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  : العقوبات قانون مشروع. 1
 في األولى لقراءةوبا 16/10/2001 في العامة بالمناقشة المجلس هأقر. الوزراء مجلس من مقدم
14/4/2003 .  
  
  : القدس أمانة قانون وعمشر. 2

 األولى وبالقراءة 15/1/2002 في العامة بالمناقشة المجلس أقره. المحلي والحكم الداخلية لجنة من مقدم
  .21/7/2003 في
  
  : 2000 لسنة) 1( رقم األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات لقانون معدل قانون مشروع. 3

 في األولى وبالقراءة 18/8/2003 في العامة قشةبالمنا المجلس أقره. الوزراء مجلس من مقدم
19/8/2003 .  
  
  : العامة الصحة قانون مشروع. 4

 في األولى وبالقراءة 12/3/2000 في العامة بالمناقشة سالمجل أقره. الوزراء مجلس من مقدم
3/12/2003.  
  
   :المشروع غير الكسب قانون مشروع. 5

  . 17/9/2003 في األولى وبالقراءة 28/9/2000 في العامة قشةبالمنا المجلس أقره .مقدم من أحد النواب
  

  :العامة بالمناقشة المجلس أقرها قوانين ريعمشا
  

 هذه عدد بلغ وقد. بالتفصيل موادها مناقشة دون المبدأ حيث من المجلس أقرها التي القوانين مشاريع وهي
 عام خالل وسبعة ،2001 عام لخال عشر وإثنى ،2002 عام خالل بعشرة مقارنة ،خمسة المشاريع
  :التالية هي 2003 عام خالل العامة بالمناقشة أقرت التي المشاريع. 2000

  
   :مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. 1

  . 10/12/2003أقره المجلس بالمناقشة العامة بتاريخ . مقدم من مجلس الوزراء
  
   :مشروع قانون الكهرباء العام. 2

 .28/5/2003أقره المجلس بالمناقشة العامة في . أعضاء المجلس مقدم من أحد
   :مشروع قانون صندوق تعويضات إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي. 3

 . 1/7/2003أقره المجلس بالمناقشة العامة في . مقدم من أحد أعضاء المجلس
  
  : قابة المالية واإلداريةن الرامشروع قانون ديو. 4

 . 16/12/2003أقره المجلس بالمناقشة العامة في . وازنة في المجلس التشريعينة الممقدم من لج
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   :العدل كاتب قانون مشروع. 5
 . 31/12/2003 في العامة بالمناقشة المجلس أقره. 30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم

  
  :بمناقشتها يبدأ ولم المجلس اهاتلقّ قوانين مشاريع

  
 بإحالتهـا  وقامـت  النواب، أو اللجان من أو الوزراء مجلس من المجلس رئاسة تلقتها قوانين مشاريع وهي
 هـذه  عـدد  بلـغ  قـد ل. العامة للمناقشة المجلس على بعد عرضها يتم ولم ،الرأي إلبداء المجلس لجان إلى

 عـام  مـن  كل خاللقوانين  مشاريع وأربعة ،2002 عام خالل قانون بمشروعي مقارنة ،)21( المشاريع
  :التالية هي 2003 عام خالل من هذا النوع المجلس رئاسة تلقتها التي المشاريع. 2000 امعو ،2001

  
  : 2002 لسنة) 1( رقم القضائية السلطة لقانون معدل قانون مشروع. 1

  . 14/4/2003 في المختصة اللجنة إلى حيلأو ،14/4/2003 في المجلس في القانونية اللجنة من مقدم
  
   :البشرية األعضاء زرعو نقل قانون مشروع. 2

  . 6/2/2003 في ختصةمال اللجنة إلى وأحيل ،16/1/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
  
   :جتماعيةاإل الرعاية صندوق قانون عورمش. 3

  . 14/4/2003 فيإلى اللجنة المختصة  وأحيل ،6/2/2003 بتاريخ الوزراء مجلس نم مقدم
  
   :النقابات قانون مشروع. 4

  . 1/7/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،15/4/2003 في المجلس أعضاء أحد من مقدم
  
   :الفلسطيني الشباب رعاية قانون مشروع. 5

  . 1/7/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،10/6/2003 في المجلس أعضاء أحد من مقدم
  
   :والمحررين األسرى قانون مشروع. 6

  . 20/7/2003 في المختصة ةناللج إلى وأحيل ،13/7/2003 في المجلس أعضاء أحد من مقدم
  
   :جتماعيةاإل للرعاية عرفات صندوق قانون وعمشر. 7

  .20/7/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،14/7/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
   :2000 لسنة 6 رقم والمقاييس المواصفات لقانون معدل قانون مشروع. 8

  . 20/7/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،14/7/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
  
   :1998 لسنة) 10( رقم الحرة الصناعية والمناطق المدن لقانون لدمع قانون مشروع. 9

  .20/7/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،14/7/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
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   :الزراعية الصناعية التجارية الغرف قانون مشروع. 10
  . 18/8/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،8/7/2003 في الوزارء مجلس من قدمم
  

   :التأمين انونق مشروع. 11
  . 18/8/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،11/8/2003 بتاريخ قتصاديةاإل اللجنة من مقدم

  
   :حتكاراإل ومنع المنافسة تشجيع قانون وعمشر. 12
  .18/8/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،11/8/2003 بتاريخ ةقتصادياإل اللجنة من مقدم

  
   :الصناعية كيةالمل حماية قانون مشروع. 13
  .18/8/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،11/8/2003 بتاريخ قتصاديةاإل اللجنة من مقدم

  
   :التجارة انونق مشروع. 14
  .18/8/2003 في المختصة اللجنة إلى أحيلو ،11/8/2003 بتاريخ قتصاديةاإل اللجنة من مقدم

  
   :1998 لسنة) 4( رقم المدنية الخدمة لقانون معدل قانون مشروع. 15
  . 19/8/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم

  
  : العسكريين تقاعد قانون مشروع. 16
  . 2/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،17/9/2003 في والداخلية الموازنة لجنتي من مقدم

  
 األراضـي  جميـع  علـى  1966 لسـنة ) 51( رقـم  القديمة اآلثار قانون سريان قانون مشروع. 17

   :الفلسطينية
  . 2/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم

  
   :البريدي والتوفير البريد قانون مشروع. 18
  .2/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم

  
   :الشرعي الطب قانون مشروع. 19
  .2/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
   :العليا الدستورية المحكمة قانون مشروع. 20
  .2/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،30/10/2003 في الوزراء مجلس من مقدم

  
   :2004 المالية للسنة العامة الموازنة قانون مشروع. 21
  .3/12/2003 في المختصة اللجنة إلى وأحيل ،3/12/2003 في الوزراء مجلس من مقدم
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   : األعوام األربعة األخيرةمشاريع القوانين خالل وأنواع أعداد  يبينالجدول التالي 
  

إحالة إلى اللجان قبل   نةالس
  العامة المناقشة

أو /القراءة الثالثة و  القراءة األولى  المناقشة العامة
  الثانية واإلحالة

  مصادقة الرئيس

2003  21  5  5  7  4  
2002  2  10  2  3  5  
2001  4  12  1  6  5  
2000  4  7  2  9  7  

  
  

  رىــــة أخـــال تشريعيـــأعم
  

ن الخدمـة  الالئحة التنفيذية لقانومشروع بالتشريعي للمجلس  ،ارة الماليةممثلة بوز ،السلطة التنفيذيةتقدمت 
لجنـة الموازنـة العامـة    إلـى   وقد أحال رئيس المجلس مشروع الالئحة. ألخذ رأي المجلس فيها ،المدنية

 انسـجامه إوالتأكـد مـن   ) أي الالئحـة ( امراجعتهل"والشؤون المالية على أن تتعاون معها اللجنة القانونية 
، ورفع مالحظاتها بهذا الشأن لتمكين السـلطة  1998لسنة  4مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم  اتوافقهو

   .1"الرسمية ليبدأ نفاذها فور النشرالتنفيذية من نشر الالئحة التنفيذية في الجريدة 
  
  

  س ـــي للمجلـــاط الرقابــالنش :اًًرابع
  
 سن جانب إلى التشريعي للمجلس الثاني األساسي اإلختصاص ذيةالتنفي السلطة أعمال على الرقابة عتبرت

 األدوات من جملة التشريعي، للمجلس الداخلي والنظام الفلسطيني، األساسي القانون منح وقد. القوانين
: األدوات هذه ومن. التنفيذية السلطة على الرقابي دورهم ممارسة من األعضاء تمكن التي والصالحيات
 الثقة سحب طلب للحكومة، الثقة منح تنفيذها، ومراقبة العامة الموازنة وعلى التنمية خطة على المصادقة

 تفاقياتاإل على المصادقة ،اتواإلستجواب اتستفساراإل توجيه ا،أعضائه أحد من أو الحكومة من
ية عمال الرقاباأل خالل من الرقابي دوره المجلس يمارس كذلك .للحكومة اللوم توجيهو ،والمعاهدات

  .للجان
  
  
  
  
  
  

                                                
 .املنعقدة يف رام اهللا 10/3/2003 بتاريخ انظر حمضر جلسة 1
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 كل بشأن فعالً مارسه الذي الدور وبيان المجلس، بها يختص التي الرقابية األمور ألهم عرض يلي وفيما
  :2003 عام خالل منها

  
 :للحكومـــة ةــــح الثقـــمن .1
  
أمـا   ،منهـا منح المجلس التشريعي الثقة لحكومتين تشكيل ثالث حكومات فلسطينية،  2003خالل عام  تم
 فقد مـنح . على المجلس لنيل الثقة أصالً ، فلم يتم عرضهايءعتبرت حكومة طوارإ التيولحكومة الثالثة، ا

ا بعـد  وهي أول حكومـة يـتم تشـكيله   ، )أبو مازن( محمود عباسالثقة للحكومة المشكلة برئاسة  المجلس
صـوتاً   51بأغلبية  ،29/4/2003رام اهللا بتاريخ في جلسته المنعقدة في  ستحداث منصب رئيس الوزراء،إ
 أحمد قريـع الثقة لحكومة المجلس التشريعي منح  كما. عن التصويت نواب 3متناع إونائباً  18عارضة وم
ـ  ،وإنتهاء والية حكومة الطـوارىء  ستقالة حكومة محمود عباسإلت في أعقاب ، التي تشكّ)أبو العالء( ي ف

  .نواب عن التصويت 5متناع إونائباً  13ة ضصوتاً ومعار 48بأغلبية  ،13/11/2003جلسته المنعقدة في 
  

حجـب الثقـة عـن    تقريراً جاء من ضمن توصياته  إلى المجلس الرقابة وحقوق اإلنسانكذلك قدمت لجنة 
وزير العدل اٍإلسرائيلي فـي  بئهما خلفية لقا ، وذلك علىالوزيرين هشام عبد الرازق وعبد الكريم أبو صالح

عتـذار الـوزيرين، رغـم أن    إنتهى الموضوع بقبول المجلس إوقد  .)شرقيةالقدس ال(القدس المحتلة مدينة 
ويعتبـر  . )611/1/2003قـرار رقـم   (ه لوم إلى الحكومة ، وتوجي1الوزير عبد الرازق لم يحضر الجلسة

مع النظام الـداخلي  بطرح الثقة بالوزيرين غير منسجم  الطلب الذي تقدمت به لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان
 10أحد الوزراء يجب أن يقـدم مـن   عن  الذي ينص على أن طلب حجب الثقة عن الحكومة أوو ،للمجلس
 .حق للجنة من لجان المجلسفي النظام الداخلي ما يعطي هذا ال ليس هناكو، األقلعلى  نواب

  
تقرير لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بخصـوص قضـية بنـك     الواردة فيكذلك جاء من ضمن التوصيات 

 لنيـل ومحافظ سلطة النقد على المجلس  العامة عرض كل من رئيس هيئة الرقابةضرورة لي فلسطين الدو
 ضرورة حصول كل منهما 30/12/2003في جلسته المنعقدة في قرر المجلس  وبناء على التوصية،. الثقة

  . من القانون األساسي 93وفقاً ألحكام المادة  على الثقة
  
 فيها إدراج موضوعبمذكّرة رسمية إلى هيئة رئاسة المجلس طالبين  نائباً 15 تقدم ،2003في شهر أيلول و

  .المجلس على جدول أعمالسحب الثقة من حكومة محمود عباّس 
  
  : يءوارـــة الطـــحكوم. 2
 

حالـة   5/10/2003بتـاريخ  الرئيس الفلسـطيني  أعلن للمرة األولى منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينة، 
 حكومـة أسـماها  وشكّل في ذات المرسـوم   انون األساسي،الباب السابع من الق إلىباإلستناد  ،يءالطوار

 حكومـة حول مسـألة طـرح    وخارجه المجلس التشريعيداخل  ساخن ثار جدلو هذا. "يءحكومة طوار"
 كتفى المجلـس إو، لمجلسعدم طرحها على ايقضي بوكان القرار النهائي  .لنيل الثقة في المجلس يءالطوار

                                                
 . 20/7/2003 بتاريخ انظر حمضر جلسة 1
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األمل في أن يتم إنهاؤها فـي موعـدها   عن و يءالطوار ةعن قلقه من إعالن حال باإلعراب لكبدالً عن ذ
   ).621/1/8قرار (المحدد حسب القانون 

  
عالج ي يء، وإنما هناك حالة طواريءأي ذكر لحكومة طوار  يوجد في القانون األساسيالجدير بالذكر أنه 

وقد بين القانون األساسي اإلجراءات التي ). 114-110واد الم(القانون األساسي أحكامها في الباب السابع 
. تخاذهاإاإلجراءات التي يجوز  ، في المقابل،، لكنه لم يبين أو يعدديءتخاذها أثناء حالة الطوارإال يجوز 

طيني أو حل المجلس التشريعي الفلس ، مثالً،من القانون األساسي على أنه ال يجوز 113فقد نصت المادة 
  .يءل فترة الطوارتعطيله خال

  
 :ةــــة العامـــالموازن. 3
  
 فقد تـم تقـديم  . بقانون تنظيم الموازنة العامةعلى األقل، جزئياً ، 2003السلطة التنفيذية خالل عام  لتزمتإ

ومـا زال   2003نتهى عـام  إ لكنو .بعد شهر من موعد تقديمها 2004 لعام موازنة السنة المالية مشروع
ـ السـلطة التنفيذ  كذلك قدمت. في المجلس التشريعي راسة من قبل لجنة الموازنةمشروع القانون محل د ة ي

كمـا لـم تقـم    . سير تنفيذ الموازنة المقرة، من أصل أربعة، عن فقط ممثلة بوزارة المالية تقريرين ربعيين
. 2003ام تقديمه قبل نهاية ع كان من الواجبذي ، وال2002الحساب الختامي لموازنة عام  الحكومة بتقديم
سوى تقريرين ختـامين   تنظيم الموازنة العامةأن السلطة التنفيذية لم تقدم منذ إقرار قانون  إلى يجدر التنويه

ين مذكوربأي من التقريرين الفق ولم ير ،ةوافيهذه التقارير كن ولم ت .2000وسنة  1997سنة  كل من عن
  .هيئة الرقابة العامة تقرير

 
 : قــان التحقيـــلج/ ق ــي الحقائــان تقصــلج. 4
  

للمجلس أن يكون لجنة خاصـة، أو يكلـف إحـدى    "على أن  لالقانون األساسي المعدمن  58تنص المادة 
لـم   ،2003عـام   خـالل ". لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى اإلدارات العامة

  .تقصي حقائقلجنة  أي أو خاصة ة لجنة تحقيقأي التشريعي يشكل المجلس
  
  : اعــــستمات اإلـــجلس. 5
  

، بما في ذلك رئيس ء والمسؤولين في الحكومةاستماع مع بعض الوزرإجلسات المجلس لجان عقدت بعض 
. 4/8/2003فـي  يس الوزراء محمود عبـاس  ستماع مع رئإللجنة السياسية جلسة عقدت ا ،مثالًف. الوزراء
لجنة الداخلية واألمـن  كل من مع ممثلين عن  للشؤون األمنية الدولة وزيرفي غزة لستماع إجلسة وعقدت 

لمحافظ سلطة النقـد  ستماع إوعقدت لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان جلسة  .واللجنة السياسية واللجنة القانونية
جلسة وعقدت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية . 22/7/2003بنك فلسطين الدولي بتاريخ  مسألةحول 

من بينها هيئة البترول والتعيينـات والترقيـات    ،قضاياعدة  حول 7/7/2003لوزير المالية بتاريخ ستماع إ
 . والتقاعد

  
 : اراتـــة واإلستفسـه األسئلــتوجي. 6
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للوزراء حول أعمال وزاراتهم الموجهة من أعضاء المجلس ستفسارات واٍألسئلة لإل تكثيفاً 2003م شهد عا

 أداء وزارة: ستفسارت عدة مجاالت منهاوقد تناولت اإل .بها أو الملحقة المرتبطةالمؤسسات العامة أعمال و
أو فـي  مات للمواطنين، سـبب التـأخر   خدالفي مجال معين، أسلوب تقديم معين أو جهاز حكومي  معينة
ن مثل تأمين فرص عمل للعاطلي(خدمات للمواطنين، تقاعس الحكومة في أداء واجباتها المتناع عن تقديم اإل

ستيضاح عن خطـط أو  إ، لتزامات قانونية أو ماليةإأو أشخاص معينين من  معينة ، إعفاء جهات)عن العمل
معالجة السلطة التنفيذيـة لحالـة   ، )مثالً ،مساعدة المزارعين المنكوبين(سياسات الحكومة في مجال معين 

وكـان تجـاوب   . أو العامة ةفساد في أداء بعض المؤسسات الحكوميالخلل أو الومحددة أو لقضية محددة، 
  .ستجوابات النواب مرضياً بصورة عامةإالوزراء مع أسئلة و

  
 : اـــي تقدمهـــر التــان والتقاريــا اللجــات التي تجريهـالتحقيق. 7
  

عتبرته إشـكاالت إداريـة   إتقريراً خاصاً حول ما  20/8/2003وحقوق اإلنسان بتاريخ  قدمت لجنة الرقابة
 خيريـة  بجمعيـة  اًومع أن التقرير يتعلق أساس .)مركز خليل أبو ريا(ة أصدقاء المريض يعومالية في جم
قـدمت بعـض   وقـد  . أنه تطرق إلى دور وزارة الصحة، خصوصاً دور وكيل الوزراة إلى ،غير حكومية

ت قتصادية حـول التشـريعا  مثل تقرير اللجنة اإلحول أداء السلطة التنفيذية، تقارير نوعية  األخرى اللجان
حول العجز المـالي المتـراكم فـي     ذات اللجنةقتصادية، وتقرير نظمة لعمل الوزارات والمؤسسات اإلالم

  .حول المساعدات األوروبية للسلطة الوطنية الفلسطينيةكذلك و، مصلحة مياه محافظة القدس
  
  :يءوارـــة الطـــى حكومــة علــالرقاب. 8
  

ستناد إلـى المـادة   ، وذلك باإليءنية الفلسطينة حالة الطوارة الوطأعلن رئيس السلط 5/10/2003بتاريخ 
يحـق للمجلـس التشـريعي أن    " :البند الثالث من المادة المذكورةوقد جاء في . من القانون األساسي 110

جتمـاع  إأول  فيوذلك  يءحالة الطوارفترة تخذت أثناء إيراجع اإلجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي 
سـتجواب الـالزم   وإجراء اإل ،سة التمديد أيهما أسبقأو في جل يءقب إعالن حالة الطوارالمجلس عيعقده 

فقـد  . ن السلطة التنفيذية ألزمت نفسها بعرض اإلجراءات التي قامت بها على المجلـس أ كما ."بهذا الشأن
ـ " :التالي على يءوارنصت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي الذي يقضي بإعالن حالة الط د مـرورة  بع

من الباب السابع للقانون األساسي، يتم عرض اإلجراءات  110الفترة القانونية المنصوص عليها في المادة 
نصوص عليهـا  منتهاء مدة الثالثين يوماً الإلكن في أعقاب ". تخذت على المجلس التشريعيإوالتدابير التي 

ية أية تقاريرعن اإلجـراءات والتـدابير التـي    من القانون األساسي، لم تقدم السلطة التنفيذ 110في المادة 
  . إتخذتها

  
  
  
  
  
   :ةـــة التنفيذيــي السلطــف تاــة على تعيينــة المصادقــصالحي. 9



 72

  
). 93المادة (منح القانون اٍألساسي للمجلس التشريعي صالحية المصادقة على تعيين محافظ سلطة النقد 

هذا المنصب على  إلشغالي أجرته عرض التعيين الذعن اإلحجام ستمرت في إلكن السلطة التنفيذية 
الذي يقضي بالطلب إلى السطلة التنفيذية  626/1/8أصدر المجلس التشريعي القرار رقم وقد . المجلس

من ) 93(ستكمال إجراءات تعيين محافظ سلطة النقد بعرضه على المجلس التشريعي وفقاً ألحكام المادة إ
  . هذا تجاهل طلب المجلسفي  إستمرت طة التنفيذيةالسل لكن. القانون األساسي

  
  
  :التشريعــي المجلـس ـلـلعم دةــالمسان الهيئـة اتــنشاط :الثالث جزءال
  

 هذه تهدف .التشريعي المجلس لعمل المساندة النشاطات من بمجموعة 2003 العام خالل الهيئة قامت
 عملها ممارسة على قادرة تشريعية سلطة بناء عزيزوت العملية التشريعية مساندة إلىفي مجملها  النشاطات
   . وفاعلية ستقاللإبنزاهة و
  :يلي بما النشاطات هذه إجمال يمكن

  :القوانيــن وتطويــر مراجعــــة
  

بما تطويرها، على والعمل الفلسطينية القوانين بمراجعة بتشكيلها، الرئاسي القرار بموجب ،الهيئة تختص 
 مذكرات بإعداد الهيئة قامت ذلك، ولتحقيق. الدولية اإلنسان حقوق ومتطلبات رلمعايي موافقتها يكفل

 عمل ورشات عقدت كما. المواطنين بحقوق صلة ذات قوانين مشاريع أو قوانين حول قانونية ودراسات
 بما قوانين، ومشاريع قوانين تسعة الهيئة عالجت وقد. المشاريع أو القوانين هذه لمناقشة خبراء ولقاءات

  .20031 العام خالل التشريعي، للمجلس الداخلي النظام ذلك في
  

  :التشريعي المجلس ورئيس الفلسطينية الوطنية السلطة لرئيس الثامن السنوي التقرير تقديم
  
 خالل غزة وقطاع الغربية الضفة في المواطن حقوق جوانب مختلف هيئةلل الثامن السنوي تقريرال عالجي
 تطرقيو. الفلسطينيين المواطنين لحقوق اإلسرائيلية نتهاكاتاإل صنيفوت توثيق إلى باإلضافة ،2002 عامال

 تقريرها بتقديم الهيئة قامت لقد. منها كل بخصوص التوصيات قدميو الثالث، السلطات إلشكاليات التقرير
 سطينيةلفلا الوطنية السلطة رئيس من لكل السابقة، السنوات في الحال كان عليه كما ،الثامن السنوي
  .2003 عام من آذار شهر في التشريعي المجلس ورئيس

  :التشريعـــــي المجلــس لجــان مع عامــة قضايــا متابعة

                                                
 .التقرير هذا من الثالث الباب من الثاين الفصل يف" القوانني وتطوير ةمراجع" بند أنظر  1
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 خصوصاً المجلس، لجان إلى أحيانا الهيئة تلجأ العامة، وقضاياهم المواطنين لشكاوى متابعتها خالل من
 خالل الهيئة قامت وقد. التنفيذية السلطة فياوى معالجة الشكب المعنية الجهات قبل من التعاون غياب عند
األوضاع المعيشية في مراكز  مثل( العامة القضايا بعض بشأن المجلس لجان إلى بالتوجه 2003 عام

  .) الفلسطينية اإلصالح والتأهيل، وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا
  

  :بالتقاريــــر التشريعـــي المجلـــس تزويـــد
  

 أو السارية التشريعات في خلل جوانب على الضوء الهيئة تصدرها التي والقانونية الخاصة اريرالتق تسلط
في مجال  للتقدم التشريعي للمجلس سمةد مادة يوفر الذي األمر التنفيذية، السلطة مؤسسات بعض أداء في

  . التنفيذية السلطة لةءمسا أو مراقبة عبر أو تشريعياً إما ،الخللمواطن  إصالح
  

 وقضايـا موضوعـات تتناول الهيئة أعدتها بتقارير دوائرهو ومكتبته المجلس أعضاء تزويد تم قدهذا و
 أصدرت. محددة توصياتو ستنتاجاتإ إلى نهايتها في وتخلص والتطبيقية، التشريعية النواحي من عامة
 تطوير سلسلة ضمن داًتقريراً واحو القانونية، التقارير سلسلة ضمن تقارير )3( 2003 عام خالل الهيئة

  .خاصة ضمن سلسلة تقارير تقارير )9(و القوانين،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إستنتاجــات وتوصيـــات: الخاتمـــة
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نه مـن  ال تمكّصعبة ومعقدة ظروف  الفلسطينية، في ظّل العامة ، كباقي المؤسساتالتشريعي يعمل المجلس
وغيـر  بالتكيف مع اإلجراءات غير العادية المجلس خذ أمع الزمن لكن  .طبيعيكامل والقيام بدوره بشكل 

التغلـب  مـن  " الفيديو كونفرنس"ستطاع من خالل تفعيل تقنية إحتالل، وسلطات اإلالمسبوقة التي فرضتها 
  .العقبات والعراقيل بعض على

  
نين زداد عدد مشـاريع القـوا  إاً على نشاط المجلس، فقد إيجابستحداث منصب رئيس الوزراء إنعكس إوقد 

وبشـكل  . للـوزارء  وجهةعدد األسئلة المإزداد و ،المقدمة من مجلس الوزراء، كما نشطت لجان المجلس
  .السابقينمع العامين بالمقارنة  ،2003خالل عام نشاطاً أكبر العمل البرلماني شهد  ،عام
  

 الذاتيـة القصـور  أوجه غير أن المجلس التشريعي، وللعام الثامن على التوالي، لم يتمكّن من تجاوز بعض 
بتركيبته ووضعه الحالي، غير قادر على التصدي لهيمنة  ،من الواضح أن المجلسف. التي الزمته منذ نشأته

إذ خاٍل من أي معارضـة مـؤثرة،   فالمجلس . ن له العمل بشكٍل فاعٍل ومستقلبما يضموالسلطة التنفيذية، 
 توجهات الحكومـة مع قاط أي اقتراح ال ينسجم تكفي إلس واضحةيشكّل األعضاء الموالون للحكومة أغلبية 

  . رئيس السلطة التنفيذيةتوجهات أو 
  

. جديـدة تشريعية نتخابات إتجاه إجراء إبكافية للدفع نتهاء واليته، لم يبذل المجلس التشريعي جهوداً إورغم 
، القادمـة  عيةالتشـري  لإلنتخابـات تنخابات، الذي يشكل أحد العناصر األساسية اإلفما زال مشروع قانون 

مـن  قيد النظـر  قد مر عام كامل ومشروع القانون ال يزال ل. المجلس التشريعي أروقة يراوح مكانه داخل
غنـي عـن   . اخل المجلـس إلى المناقشة العامة د حتى دون أن تتم إحالته ،قبل اللجنتين القانونية والسياسية

عمليـة التحضـير   إربـاك   اممـن شـأنه  ا، وعدم تحديد موعد لهنتخابات إقرار قانون اإل القول بأن عدم
  .نتخاباتلإل
  

  :اتـــالتوصي
  

 تبني ضرورة على الهيئة تؤكدإستقامة العمل البرلماني الفلسطيني، أهمية ومن منطلق الحرص على 
   :التالية التوصيات

  
مـل  إلسـتقامة الع و، مبدأ تداول السـلطة على أهمية لتأكيد ل، والتشريعي نتهاء والية المجلسنظراً إل .1

 إجـراء فـي  التسريع ضرورة على  الهيئةؤكّد رفد المجلس التشريعي بدماء جديدة، ت، وألهمية البرلماني
 .نتخاب مجلس تشريعي جديدنتخابات عامة إلإ
 
سـوف  حتى يتضح اإلطار القانوني الذي  ،العامة نتخاباتفي إقرار مشروع قانون اإلالتسريع ضرورة  .2

 .بموجبه القادمة نتخاباتتجري اإل
  
 .األحزاب السياسيةنتخابي بحيث يتم تشجيع نشوء الكتل البرلمانية وضرورة إعادة النظر في النظام اإل .3

ى المالحظات التي أوردتها في الرسالة التي بعثتها إلـى رئـيس وأعضـاء    عل الهيئة ، تؤكدوبهذا الصدد
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تشكيل : لمجاالت التاليةوتحديداً في ا ،لنظام اإلنتخابيابخصوص  10/9/2002المجلس التشريعي بتاريخ 
 .لجنة اإلنتخابات المركزية، نظام الكوتا، الدوائر اإلنتخابية، والدعاية اإلنتخابية والتمويلختصاص إو
 
مراجعة شاملة لنظامـه الـداخلي وهيكليتـه    بعد اإلنتخابات مباشرة بضرورة قيام المجلس التشريعي  .4

 .برلمانات دول ديمقراطية أخرىتجارب اإلدارية، مستفيداً من تجربته السابقة ومستأنساً ب
  
  .ستراتيجية العامة للمجلسمرتبطة باإل ،خطط عمل واضحة للجان ضعضرورة و .5
  
نتخابـات  إة له إللزام السلطة التنفيذيـة بـإجراء   منوحالصالحيات الم ستخدامإضرورة قيام المجلس ب .6

 .الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن
  
 ،الداخليـة وزارة وإختصاصات تحديد دور بإللزام السلطة التنفيذية ضرورة تدخل المجلس التشريعي  .7

 .وتوضيح عالقتها باألجهزة األمنية المختلفة
 
قيام المجلس التشريعي بمتابعة قيام السلطة التنفيذية بوضع اللوائح التنفيذية الالزمـة لتطبيـق   ضرورة  .8

المدنية، وقانون الهيئـات األهليـة والجمعيـات    القوانين النافذة المختلفة، مثل قانون العمل، قانون الخدمة 
 .الخيرية

  
حقوق وواجبـات النـواب وآليـة    وأدق ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يوضح بشكل أكبر  .9

 .إتخاذ القرارات المتعلقة بسير عمل المجلسيضمن مشاركة النواب في ، وبما تهممساءل
 

 والـذي يقضـي  لتعديل األخير في القانون األساسي ا نسجم معتعديل النظام الداخلي بما يضرورة  .10
 .ستحداث منصب رئيس الوزراءإب
 

مـن غيـر أعضـاء    مهنـي  موظف المجلس النظر جدياً في أن يشغل منصب أمين سر ضرورة  .11
 .المجلس

  
 مـع  فيها، العاملين قدرات وتعزيز التشريعي للمجلس اإلدارية البنية تطوير في اإلستمرارضرورة  .12

 عـدد  تضخم وظاهرة ،غزة وقطاع الغربية الضفة في الدوائر إزدواجية إشكالية معالجة علىخاص  تركيز
 .)600عددهم  قاربوالذين ي( الموظفين

  
أولويـات  سيق مع السلطة التنفيذية، بإعداد خطـة تشـريعية ذات   التنن يقوم المجلس، وبضرورة أ .13

 .اجات المجتمع الفلسطينيمع إحتي تجاوبعملية صناعة القوانين، وبما ي، وذلك لتطوير واضحة
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دوره الرقابي بشكل أكثر جدية وتفعيل أدوات المساءلة المـؤثرة، إذ ال  المجلس لممارسة  ضرورة .14
ال يقـل   للمجلس فالدور الرقابي. التوصياتتقديم يكفي جمع المعلومات وإصدار التقارير وتوجيه األسئلة و

 .أهمية عن الدور التشريعي
 

ه في المصادقة على التعيينات في المناصب إختصاصتشريعي بممارسة م المجلس الضرورة أن يقو .15
تبـاع السـلطة   إ، والتأكد مـن  ورئيس هيئة الرقابة العامة وغيرهما العامة، مثل محافظ سلطة النقدالعليا 

 .تعيين رؤساء السلطات والهيئات العامةالتنفيذية آلية سليمة وشفافة في 
 

األساسـية  والخدمات  سلعي الرقابة على تحديد أسعار الره فضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دو .16
الرسوم المختلفـة التـي    مطالب بإبداء الرأي حول كما أن المجلس. واإلتصاالت مثل المحروقات والمياه

تفرضها وتجبيها المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية المختلفة، والتأكد من أن جميع هذه الرسـوم يـتم   
 .جبايتها بموجب القانونتها وطرق فرضها وتحديد قيم

  
 ذلـك  فـي  بمـا  ونشرها، القوانين على المصادقة إجراءات بإحترام التنفيذية السلطة إلزامضرورة  .17

 فـي  الربعيـة  والتقـارير  الختاميـة  والحسابات العامة الموازنة تقديم ضرورة مع ،العامة الموازنة قوانين
 .1998 لسنة العامة الموازنة تنظيم ونقان عليه نص لما تنفيذاً المحددة، المواعيد

 
الفلسـطينية   الهيئـة  تصـدرها  التي السنوية التقارير بمناقشة التشريعي المجلس يقوم أنضرورة  .18

   .المستقلة لحقوق المواطن
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  ةــــة القضائيـــالسلط         :الفصل الثاني
  
  

  ةــــمقدم
  

، كتعيين وترقية عدد من القضاة على السلطة القضائيةمستجدات بعض ال 2003عام  طرأت خالل
 من كما تم رفع رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد تطبيق الشقّ المالي. ومعاوني النيابة العامة

إعادة تشكيل مجلس ، خالل العام تعيين نائب عام جديد كذلك تم. 2002عام ل قانون السلطة القضائية
 المحاكم ودوائر النيابة العامة تزويد، إجراء تغييرات على تشكيل الهيئات القضائية، القضاء األعلى

إضافةً إلى تدريب وتأهيل أعضاء كله هذا . باألثاث، ونقل بعض المحاكم إلى مباني حديثةو باألجهزة
بتعاث إلى اإلك القضائي، سواء من خالل عقد األنشطة التدريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو السل

  . الخارج
  
بالرغم من إستمرار اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بحقّ المواطنين الفلسطينيين وتشديد القيود على و

وباشر مجلس . ونزيهة لنقابتهم من إجراء إنتخابات حرة 11/7/2003تنقلهم، تمكن المحامون بتاريخ 
إبداء مواقف جدية إزاء  كما باشر المجلس. تنظيم شؤون المهنة وتعزيز مكانتهافي النقابة المنتخب عمله 

  .اإلنتهاكات التي تتعرض لها السلطة القضائية، سواء من قبل القائمين عليها أو من خارجها
  

لغاء محاكم أمن الدولة، التي طالما ثار الجدل حول اإلعالن عن إ 2003خالل عام التطورات الهامة ومن 
  . الصادرة عنهاقانونيتها وشرعية القرارات 

  
، ما زالت السلطة القضائية 2003دون اإلنتقاص من أهمية التطورات اإليجابية التي تمت خالل عام و

لنهوض بمهامها غير قادرة على ا بصورة عامة فما زالت. تعاني من إشكاليات مزمنة في جوانب كثيرة
بين مجلس القضاء األعلى ما زال الخالف على أشده و .مستقلة وفاعلةنزيهة ووإختصاصاتها كسلطة 

 .غائباً التفتيش القضائي على القضاة والمحاكم، وما زال المهام والصالحياتتوزيع  حولووزارة العدل 
  .كمهذا إضافةً إلى عدم إحترام السلطة التنفيذية لبعض قرارات المحا

  
، 2003التطورات التي طرأت على السلطة القضائية خالل عام أهم من خالل هذا الفصل  الهيئةتتناول 

القوانين القضائية، تشكيل وإختصاص المحاكم النظامية، النيابة تعديل : الجوانب التاليةمع التركيز على 
 حاكم األمنية والخاصة، والصعوبات، المالعامة، إدارة شؤون القضاء، المحاكم الدينية، تنظيم مهنة المحاماة

  . التي ما زالت تواجه السلطة القضائية



 78

  ةـــن القضائيــالقوانيل ــتعدي: أوالً
  

لسنة  5رقم  قانون تشكيل المحاكم النظامية: التالية القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية الفلسطينية هي
باإلضافة . 2002لعام  القانون األساسي الفلسطيني، و2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائية، 2001

بعض األحكام الخاصة بإختصاصات  2001لسنة  3رقم  قانون اإلجراءات الجزائيةإلى ذلك، تضمن 
قانون أصول المحاكمات النيابة العامة وتبعيتها وإختصاصات المحاكم في المسائل الجزائية، كما تضمن 

  .ماً مماثلة في المسائل الحقوقيةأحكا 2001لسنة  2رقم  المدنية
  

قوانين حديثة  تحتوي على 2002و 2001ال شك أن رزمة القوانين القضائية التي صدرت عامي 
وبالرغم من  .حتياجاتهاستجابة إلجاءت بعد دراسة مستفيضة لواقع النظام القضائي الفلسطيني وومتطورة، 

  :ذلك لألسباب التالية، وقانون السلطة القضائيةأحكام لتعديل بعض ماسة حاجة التجربة ذلك، فقد أظهرت 
  
وبالتحديد  ،المهام والصالحيات بين وزارة العدل ومجلس القضاء األعلىحول توزيع هناك جدل حاد . 1

المحاكم العدل في تعيين وكالء النيابة العامة ومعاونيهم، اإلشراف اإلداري على وزارة دور حول 
من و. 1دائرة التفتيش القضائي والمعهد القضائيكل من  حول المسؤولية عن وكذلكوطواقمها اإلدارية، 

كّل وإختصاصات قانون السلطة القضائية لتوضيح مهام بعض أحكام إعادة النظر في هنا تبرز الحاجة إلى 
  . من جهة أخرى من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى من جهة، وتنظيم العالقة بينهما

  
بسبب في األوساط القانونية حول شرعية مجلس القضاء األعلى، سواء المجلس اإلنتقالي  جدل حادثار . 2

بسبب  18/5/2003مجلس المشكل بتاريخ الأو  ،قانون السلطة القضائيةمن  81تشكيله خالفاً للمادة 
قانون من  37و 81إعادة النظر في المادتين  ا تبرز الحاجة إلىمن هنو. وجود بعض األعضاء فيه

  . لحسم الخالف المشار إليه سلطة القضائيةال
  
إستقامة التعيينات والترقيات التي تمت في سلكي القضاء والنيابة العامة ت تساؤالت جدية حول ثار. 3

لضمان التوظيف حسب ذات العالقة األحكام في إعادة النظر الحاجة إلى  تبرزمن هنا و. 2003خالل عام 
لجنة خاصة إلنتقاء القضاة وأعضاء النيابة العامة تضم تطلب ذلك تشكيل وقد ي. الكفاءةي الخبرة ومعيار

  .في عضويتها مندوبين عن مجلس القضاء األعلى، مجلس الوزراء، نقابة المحامين والمجلس التشريعي
  
، وبالتالي بطء أدى العمل بنظام الهيئات الثالثية في محاكم البداية إلى تخفيض إنتاجية القضاةلقد . 4
إرتفعت أصوات كثيرة تطالب بإعادة العمل بنظام القاضي الفرد، ألن  نتيجة لذلك،و .فصل في الدعاوىال

  .تسريع الفصل في الدعاوىبالتالي من شأن ذلك مضاعفة عدد الهيئات القضائية في محاكم البداية، و
  
  

  المحاكـــم النظاميــة: ثانياً

                                                
 .ورة الثامنة، الفترة األوىلأعدته اللجنة القانونية يف الس التشريعي، الد قانون معدل لقانون السلطة القضائيةمشروع   1
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لسنـة  1رقم  قانون السلطة القضائيةو 2001لسنة  5رقم  النظامية قانون تشكيل المحاكمبمقتضى 

. محاكم الصلح، محاكم البداية، محاكم اإلستئناف، والمحكمة العليا: ، تتكون المحاكم النظامية من2002
وتختص هذه المحاكم بالنظر في كافة المنازعات والجرائم، إال ما إستثني بنص قانون خاص، وتُمارس 

  .2شخاصسلطة القضاء على جميع األ
  

  محاكـــم الصلـــح
  

، تنشأ في دائرة كّل محكمة بداية قانون السلطة القضائيةو قانون تشكيل المحاكم النظامية كّل من وفق
ويتولى . أو أكثر حسب الحاجة، وتُمارس اإلختصاصات المخولة لها طبقاً للقانونواحدة محكمة صلح 

تقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح و
وبقرار من مجلس القضاء األعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في األمور الوقتية والمستعجلة، . ذلك

لسنة  2رقم  أصول المحاكمات المدنية والتجارية، طبقاً ألحكام قانون "قاضي األمور المستعجلة"ويسمى 
20013.  

  
ألف دينار أردني أو ما يعادلها  20حية النظر في الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها لمحاكم الصلح صال

. ، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألف دينار أو ما يعادلها4بالعملة المتداولة قانوناً
م األموال تقسي: كما تختص محاكم الصلح بالنظر في بعض أنواع الدعاوى مهما بلغت قيمتها، وهي

المنقولة وغير المنقولة، إخالء المأجور، حقوق اإلرتفاق، المنازعات المتعلقة بوضع اليد، المنازعات 
، اإلنتفاع باألجزاء المشتركة 5المتعلقة باإلنتفاع في العقار، تعيين الحدود وتصحيحها، إسترداد العارية

ص القوانين األخرى على إختصاص محكمة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق، والدعاوى التي تن
  .6الصلح بها

  
قاضياً، موزعون على النحو ) 44(محكمة صلح يعمل فيها ) 16(هناك  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة

ثالثة : ، محكمة صلح دير البلح7تسعة قضاة: ثالثة قضاة، محكمة صلح غزة: محكمة صلح جباليا: التالي
قاضٍ واحد، محكمة صلح ): عبسان(، محكمة صلح القرى 9الثة قضاةث: ، محكمة صلح خانيونس8قضاة
، محكمة صلح 11أربعة قضاة: ، محكمة صلح نابلس10ثالثة قضاة: قاضيان، محكمة صلح جنين: رفح

                                                
 .2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةمن  14واملادة  2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  2/1مادة  2
 .2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةمن  13، واملادة 2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  11– 8املواد  3

 .آالف دينار مخسةيرى بعض احملامني بضرورة تعديل القانون حبيث يقتصر إختصاص حماكم الصلح على النظر يف الدعاوى اليت ال تتجاوز قيمتها    4
 .السارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة هي األمانة بيد املستعري جملة األحكام العدليةمن  813كما عرفتها املادة  "العارية"  5
 .2001لسنة  2رقم  قانون أصول احملاكمات املدنية والتجاريةمن  39املادة ظر أن 6

 .قضاة) 7( 2002كان يعمل يف هذه احملكمة يف العام   7
 .قاضيان 2002كان يعمل يف هذه احملكمة يف العام   8
 .قاضيان 2002كان يعمل يف هذه احملكمة يف العام   9

 .قاضٍ واحد 2002 كان يعمل يف هذه احملكمة خالل عام  10



 80

، محكمة 14انقاضي: ، محكمة صلح طولكرم13قاضٍ واحد: ، محكمة صلح سلفيت12واحد قاض :قلقيلية
، 16انقاضي: ثالثة قضاة، محكمة صلح أريحا: لح بيت لحم، محكمة ص15أربعة قضاة: صلح رام اهللا

  .18قاضٍ واحد: ، ومحكمة صلح دورا17ناقاضي: محكمة صلح الخليل
  

منهم كانوا يعملون في النيابة العامة ) 13(قاضي صلح جديد، ) 20(تم تعيين  10/8/2003بتاريخ 
ممن تم تعيينهم في ( 20صلحمن قضاة ال) 10(وتزامن هذا التعيين مع ترقية . 19والباقون محامون

لسد  هامةفي محاكم الصلح خطوة إضافيين تعيين قضاة يعتبر و هذا .21إلى محاكم البداية) 2/1/2002
وتظهر هذه الزيادة بوضوح في معظم محاكم الصلح، خاصةً في نابلس، رام اهللا،  .النقص في إحتياجاتها

م من ذلك، فما تزال هناك حاجة لتعيين المزيد من إالّ أنّه وبالرغ. طولكرم، جنين، قلقيلية، وبيت لحم
القضاة في محاكم صلح كّل من نابلس، رام اهللا، الخليل، دورا، وطولكرم، نظراً للعدد الكبير من القضايا 
التي ترد لهذه المحاكم من جهة، ولوجود عدد كبير من القضايا المتراكمة من السنوات السابقة من جهة 

خاصة بعد توسيع  ،هذه المحاكم عنادة عدد قضاة محاكم الصلح تخفيف األعباء زيمن شأن ن إ. 22أخرى
) 16(بسبب الحاجة إلى تفريغ ما ال يقّل عن كذلك ، وها في ظّل قوانين القضاء الجديدةنطاق إختصاص

  .قاضياً للبلديات) 16(قاضياً لألمور المستعجلة، و
  

تحويل آالف  2001خالل عام  تمخاصةً بعد أن  ،اياتعاني محاكم الصلح بشكل عام من مشكلة تراكم القض
 20.000دينار إلى  250القيمي من  هاإختصاصاية إلى محاكم الصلح بعد تعديل الملفات من محاكم البد

اإلسرائيلية، الممارسات بسبب إستمرار أيضاً  2003خالل عام تراكم القضايا وقد تفاقمت مشكلة . دينار
لم ف .ومنع تجول لفترات طويلة، خاصة في مدن نابلس، جنين، وطولكرممن إجتياح وحصار وإغالق 

                                                                                                                                                        
قضاة، وذا أصبح العدد مساوياً ملا كان عليه  ةقاضٍ واحد، وإرتفع العدد بسبب التعيينات اجلديدة إىل أربع 2002كان يعمل يف حمكمة صلح نابلس خالل عام   11
 .2001عام 
 .هذه احملكمة قاضي بدوام جزئييعمل يف  أن كان م يف حمكمة صلح سلفيت بعدكقاضي دائ 2003هو القاضي شاهر نزال، ومتّ تعيينه خالل عام   12
 .قيليةيعمل يف هذه احملكمة القاضي غسان الريشة بدوام كامل، وقد كان قبل ذلك يعمل يومني يف حمكمة صلح سلفيت وباقي األيام يف حمكمة صلح قل  13

ة وسائد احلمد اهللا، يف حني كان يعمل يف هذه احملكمة يف السابق قاضي تعيني قاضيني جديدين حملكمة صلح طولكرم مها خالد أبو خدجي 2003متّ خالل عام   14
 .واحد

 .قاضيان 2002كان يعمل يف هذه احملكمة يف العام    15
 .إىل قاضيني مها عواطف قبعة وأشرف عريقات 2003قضاة، وتناقص هذا العدد خالل عام  3كان يعمل يف هذه احملكمة   16
 .ثالثة قضاة 2002 العام كان يعمل يف هذه احملكمة يف  17
 .بقاضي جديد هو القاضي أمحد الطوباسي السابقمتّ إستبدال القاضي   18
نرمني حممد حممود صبح، أسامة عبد اهللا الكيالين، أسامة مصطفى فريح أبو مدين، جرب جرير مرزوق أبو حليب، أجمد نبيه لبادة، حممد : القضاة الذين متّ تعيينهم هم 19

دحدوح، كفاح عبد الرحيم الشويل، رامي إسحاق حسن مهنا، سائد وحيد كامل احلمد اهللا، ممدوح عليان حسن جرب، زياد عبد الرمحن مجعة سليمان حممد ال
علي جرادة، قادر صابر الرباوي، عوين عبد الرمحن الرببراوي، خالد أبو خدجية، بشار مجال منر بركات، آمال كامل سعيد اإلمام، منال رائد صاحل املصري، عبد ال

 .متّ تعيني عبد اللطيف سليمان عبد الفتاح كقاضي صلح يف حمكمة صلح رام اهللا 15/10/2003وبتاريخ . زاهر حممد عبد اهللا السقاوشاهر ناجي حسني نزال، 
القادر أبو سليم، وحيد عبد العزيز العملة، عدنان سامل أبو وردة، فهمي حممد النجار، يوسف راغب حسني صايف، مجال عبد : همالصلح الذين متّت ترقيتهم قضاة   20

 .حممد حممود سالمةوإلياس إبراهيم اجلالد، عصام داود األنصاري، بوليت إلياس متري، سامي حسني اجلعربي، 
 .قاضياً) 44( 2003الل عام خقاضياً، و) 35( 2002قاضياً، وبلغ خالل عام ) 29( 2001كان عدد قضاة الصلح خالل عام  21

 .البت فيها بإنتظارألف قضية  )12(هناك  ، مثالً،ة صلح نابلسيف حمكم 22
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إن ومن هنا، ف. يتمكن القضاة أو المحامون أو المتقاضون من الوصول إلى تلك المحاكم لفترات طويلة
القضاة  دوامتوفير سكن مؤقت لهم، وفرض رقابة على  بعدإلزام القضاة باإلقامة في أماكن عملهم 

الواردة  ،، وتسريع النظر في القضاياعمل المحاكمإنتظام المساعدة على ، من شأنه 23ندةوالطواقم المسا
  . على السواء والمتراكمة

  
أصدر مجلس القضاء األعلى خالل العام قراراً بإنشاء محكمة صلح جديدة في طوباس، لكنّها لم تباشر و
باال والعيزرية المعلن عن تشكيلهما منذ صلح بير ن تالم تُباشر محكم كذلك. 2003عمالها حتى نهاية عام أ

، وتعيين مساعدين 2000منذ عام لهاتين المحكمتين  قرينهما بعد، بالرغم من إستئجار مأعمال 1997عام 
عمالها إلى عدم الثالث ألويعزى عدم مباشرة هذه المحاكم . 2001قانونيين وعدد من الموظفين منذ عام 
تقع في مناطق  المحاكم كمة والقضاة وأطراف الدعوى، كونللمحوجود شرطة فلسطينية توفر األمن 
  . تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة

  
  محاكــم البدايـــــة

  
على إنشاء محاكم بداية في مراكز  قانون السلطة القضائيةو قانون تشكيل المحاكم النظاميةنص كّل من 
. ية من رئيس المحكمة وعدد كاف من القضاةتُشكّل محكمة البداو. حسب مقتضى الحالو ،المحافظات

تنعقد من  ؛ بينماوتنعقد هيئة المحكمة عند نظر القضايا من ثالثة قضاة، وتكون الرئاسة عندها ألقدمهم
أما محكمة البداية بصفتها اإلستئنافية، فتنعقد من ثالثة . في األحوال التي يحددها القانونواحد قاضٍ 

ويجوز إنعقاد محكمة البداية في . تئناف األحكام الصادرة عن محاكم الصلحقضاة، وتختص بالنظر في إس
القضايا الجزائية خارج دائرة إختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا، وبناء على 

، ينتدب قاضي البداية للنظر في األمور أيضاً وبقرار من مجلس القضاء األعلى. طلب من النائب العام
  .24"قاضي األمور المستعجلة"والمستعجلة، ويسمى عندها  الوقتية

  
  إختصاص محاكــم البدايــــة

  
في القضايا الحقوقية، تكون محكمة البداية صاحبة الوالية العامة في نظر جميع الدعاوى التي ال تدخل في 

ن محاكم ع كذلك تختص محكمة البداية بالنظر في إستئناف األحكام التي تصدر. إختصاص محكمة الصلح
أما في الدعاوى الجزائية، فتختص محاكم البداية بنظر جميع . 25يجوز فيها اإلستئناف قانوناًالتي الصلح، و

  .26الجنايات، وجرائم الجنح المتالزمة معها والمحالة إليها بموجب قرار اإلتهام
  

                                                
 .)مقيمان يف طولكرم(، بشار منر وكفاح الشويل )مقيم يف نابلس(قاضي صلح نابلس سامي الكيالين مقيم يف جنني، وقضاة صلح جنني عبد الكرمي حالوة    23

 .2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةمن  12، وكذلك املادة 2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  17-12املواد  24
 .2001لسنة  2رقم  قانون أصول احملاكمات املدنية والتجاريةمن  41املادة   25
 .2001لسنة  3رقم  قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  168املادة   26
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محكمة : ى النحو التالي، موزعون عل27قاضياً) 23(هناك سبع محاكم بداية، يعمل فيها  ،في الضفة الغربية
دائرة واحدة من : ، نابلس28قضاة 4دائرة واحدة من : قضاة، الخليل 3دائرة واحدة من : بداية رام اهللا

دائرة : دائرة واحدة من ثالثة قضاة، أريحا: ، بيت لحم29دائرة واحدة من ثالثة قضاة: أربعة قضاة، جنين
هناك محكمتا بداية ف ،في قطاع غزةأما . 30الثة قضاةدائرة واحدة من ث: واحدة من ثالثة قضاة، وطولكرم

 دائرة القضايا الجنائية وثالث: ةمحكمة بداية غز: موزعون على النحو التالي ،31قاضياً) 16(يعمل فيهما 
دائرة : ، ومحكمة بداية خان يونس32قاضي، ثالثة منهم منتدبون) 12( ،دوائر للقضايا المدنية والتجارية

  . حدهم منتدبقضاة، أ) 4( ،واحدة
  

ثل هذه المحاكم التي ال توجد فيها مالمناطق تشكيل أية محكمة بداية جديدة في  2003لم يتم خالل العام 
  .سلفيت، طوباس، دورا، شمال غزة، خان يونس الشرقية، محافظة الوسطى، ورفح مثل

  
حاكم البداية حتى من قضاة الصلح إلى درجة قاضي بداية، لم يتجاوز عدد قضاة م) 10(رغم ترقية و

نظراً لعدم توفر  ،هذا العدد غير كاف. 2002قاضياً، بزيادة قاضيين فقط عن عام ) 39( 2003نهاية عام 
للنظر واحدة : يكفي لتشكيل هيئتين) بإستثناء محكمة بداية غزة(محاكم البداية كل من عدد من القضاة في 

هذا باإلضافة إلى ضرورة تسمية قاضي . 33وقيةفي القضايا الجزائية، وأخرى للنظر في القضايا الحق
  . 34ليرأس دائرة اإلجراءثالث لألمور المستعجلة، وقاضي تسوية، و

  
وبدالً من زيادة  .بداية غزة، من سوء توزيع القضاة على المحاكم تيني محاكم البداية، بإستثناء محكمتعاو

 ،في كّل من خانيونس والخليل همص عددإنقا 2003تم خالل عام  ،عدد القضاة في جميع محاكم البداية
ويالحظ سوء . 2002في العام عليه الحال كما كان في كل منهما مما حال دون تشكيل هيئتين قضائيتين 

كذلك، أدت . محاكم نابلس ورام اهللا والخليلكّل من توزيع القضاة على محاكم البداية بصورة خاصة في 
خارج  تلك التي يقيم قضاتهاين إلى إضطراب عمل المحاكم، خاصة المواطنتنقل اإلسرائيلية على  القيود

                                                
 . قاضي) 22( 2002كان عدد قضاة حماكم البداية يف العام   27
 .قضاة، وكانت احملكمة مقسمة إىل دائرتني) 6( 2002يعمل يف هذه احملكمة يف العام  كان  28
إستئجار مبىن خاص ومتّ تعيني  2001متّ خالل عام . 1996كان يفترض أن تشكل هذه احملكمة خالل عام  1996لسنة  39مبوجب القرار الرئاسي رقم    29

 .4/3/2002بتاريخ  35فعلياً إالّ بعد صدور القرار رقم مساعدين قانونيني، ولكن مل يتم تشكيل احملكمة 
. 1/9/2003مل يعلن عن افتتاح احملكمة رمسياً إال بتاريخ  .مت استئجار مبىن خاص حملكمة البداية يف طولكرم، ومت تعيني مساعدين قانونيني فيها 2001منذ عام   30

 .1996 لسنة 39ويأيت تشكيل احملكمة تطبيقاً للقرار الرئاسي رقم 
 .قاضي) 15( 2002كان عدد قضاة حماكم البداية يف قطاع غزة يف العام   31
 .قضاة) 9( 2002كان يعمل يف هذه احملكمة يف العام   32
 .خالل إجتماع عقد مع نقابة احملامني وعد رئيس جملس القضاء األعلى بتشكيل هيئات قضائية إضافية يف كلّ من رام اهللا ونابلس واخلليل 33
. ام الصادرة عن احملاكم الدينيةقوانني اإلجراء، ختتص دوائر اإلجراء بتنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم النظامية يف القضايا احلقوقية واجلزائية، إضافةً إىل األحك وفق 34

قاضياً متفرغاً لريأس دائرة اإلجراء ويتابع تنفيذ قرارات  وعليه، من الضروري تسمية أحد القضاة. اإلجراء رئيس حمكمة البداية، أو من ينتدم من القضاةدائرة ويرأس 
 .كما أنّ من شأن القيام ذه اخلطوة التسريع يف إجراءات التنفيذ. قانون تشكيل احملاكم النظاميةهذا املطلب منصوص عليه يف . احملاكم
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يتطلب من مجلس  الوضع هذا. 35محاكم بداية طولكرم، جنين، نابلس، وبيت لحمقضاة مثل  ،عملهم ناطقم
  . توفير سكن بديل لهمعلى أن يتم  ،القضاء األعلى إلزام القضاة باإلقامة في أماكن عملهم

  
يتخذ مجلس القضاء األعلى قرارات بتسمية قضاة األمور الوقتية والمستعجلة لم  2003حتى نهاية عام 
ال زالت المباني التي تشغلها محاكم البداية دون المستوى المطلوب،  ،بصورة عامةو. وقضاة التسوية

موجودة وسط  ،مثالً ،فما زالت محكمة بداية رام اهللا. سواء من حيث تصميمها أو سعتها أو موقعها
  .وفي مبنى قديم ال يتسع للمحامين والمتقاضينالسوق، 

  
  محاكــم اإلستئنـــاف

  
 على إنشاء محاكم إستئناف في كّل من القدس، غزة ورام اهللا قانون تشكيل المحاكم النظاميةينص .

وتُشكّل محكمة اإلستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتنعقد عند نظر القضايا من ثالثة قضاة 
ويتولى مجلس القضاء األعلى تنظيم أعمال محاكم اإلستئناف وتقسيمها إلى دوائر . همبرئاسة أقدم
  .36متخصصة

  
تختص محاكم اإلستئناف بالنظر في اإلستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن 

كذلك يجوز . 37آخرأول درجة، وأي إستئناف يرفع إليها بموجب أي قانون محاكم محاكم البداية بصفتها 
إستئناف األحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، إلى محكمة 

ويجوز أيضاً إستئناف األحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح، إذا كانت . 38اإلستئناف
بسبب بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثّر في  مخالفة لقواعد اإلختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو

  .39الحكم
  

األولى من فوزي أبو وطفة رئيساً، وعضوية كّل من  :تتشكل محكمة اإلستئناف العليا بغزة من دائرتين
والثانية من إسحاق مهنا رئيساً، وعضوية كّل من زكريا كحيل، مازن  ؛وليد الحايك، ومازن سيسالم

إعادة تشكيل محكمة اإلستئناف العليا  2003تم خالل عام  ،في الضفة الغربية. 40سيسالم، وسامي سابا

                                                
من قضاة حمكمة كما يقيم إثنان . جننييقيم يف نابلس وطالب البزور  يقيم يفيد طولكرم مها فواز مساعمدينة ن خارج اطولكرم يقيمبداية من قضاة حمكمة إثنان   35

حلمي الكخن من : ومها تيسري أبو زاهر من سلفيت، وسعيد الشيخ من جنني، وقضاة حمكمة بداية جنني الثالثة يقيمون خارج املدينة وهم ،بداية نابلس خارج املدينة
 . طولكرم نابلس، ورمسي الساعد وإلياس اجلالد من

 .2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  21– 18املواد  36
 .املذكور سابقاًالقانون  من 22املادة  37
 .2001لسنة  2رقم  قانون أصول احملاكمات املدنية والتجاريةمن  202املادة  38
خبصوص إختصاص حماكم اإلستئناف يف  2001لسنة  3رقم  ون اإلجراءات اجلزائيةقانالباب الثاين من أيضاً أنظر . املذكور سابقاًمن القانون  203املادة  39

 .القضايا اجلزائية
أصدر الرئيس عرفات قراراً بترقية كلّ من أمني عياد وايف،  20/10/2003وبتاريخ . إنضم القاضي سامي سابا إىل هيئة حمكمة اإلستئناف 2003خالل عام  40

حلّ حملّ أمني وايف يف جملس بذلك وإنتدب القاضي إسحاق مهنا لرئاسة حمكمة اإلستئناف يف غزة، و .ن سيسامل إىل احملكمة العلياإسحق حسن مهنا، سامي سابا، وماز
 .القضاء األعلى
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برئاسة القاضي عماد سليم، وعضوية كّل من محمد أبو غوش، إيمان ناصر الدين، عبد اهللا لتصبح 
وخالفاً للعام . ورفيق زهد 43، مصطفى القاق42، فريد أبو مصلح41غزالن، فتحي أبو سرور، هشام الحتو

تتشكل من دائرة  1/9/2003منذ وكانت المحكمة تتشكل من دائرتين، أصبحت المحكمة ، حيث 2002
  . واحدة برئاسة رئيس المحكمة، وفي حالة غيابه يرأسها أكبر القضاة سناً

  
ومع ذلك لم ينتظم العمل فيها  .من النقص في عدد القضاةفي الضفة الغربية ستئناف اإلال تعاني محكمة 

. رئاسة الهيئة القضائيةعلى بب إحتدام الخالف بين قضاة المحكمة على الدرجات وخالل العام، وذلك بس
، فتحي 45، عبد اهللا غزالن44تم اإلتفاق الضمني على أن يتولى كّل من القضاة عماد سليم ،وكحّل مؤقت

وقد إنعكست هذه . أبو سرور، ومحمد أبو غوش رئاسة بعض الهيئات في بعض الملفات اإلجرائية
  .سلباً على عمل المحكمة الخالفات

  
  . رام اهللا إلى مبنى حديثفي تم نقل مقر محكمة اإلستئناف  2003عام نهاية في 

  
  المحكمــــة العليــــا

  
المقر الدائم للمحكمة العليا في . شكّل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاةتت

تنعقد المحكمة بحضور ثلثي عدد أعضائها على . 46غزة ورام اهللا مدينة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي
العدول عـن مبدأ قانوني سبق : األقل، بناء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية

قررته المحكمة، أو رفع تناقض بين مباديء سابقة إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة و
ويتولى مجلس القضاء األعلى . 47و على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصةقانونية مستحدثة أ

  .48تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة
  

ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، ويعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين 
ويختص هذا المكتب . لس القضاء األعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديدأو كبار المحامين، يختارهم مج

تبويبها ومراقبة نشرها  ،بإستخالص المباديء القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام

                                                
 .ويف بداية السنة القضائية إنتهت فترة اإلنتداب. إىل حمكمة النقض باإلضافة إىل وظيفته 2003أنتدب لفترات متفاوتة خالل عام   41
 .أنتدب إىل حمكمة النقض باإلضافة إىل وظيفته  42
 .ويف بداية السنة القضائية إنتهت فترة اإلنتداب. أنتدب لفترات متفاوتة إىل حمكمة النقض باإلضافة إىل وظيفته  43
أثـار  األمر الـذي  حملكمة إستئناف رام اهللا،  مت تعيني القاضي عماد سليم رئيساً 18/5/2003يف املرسوم الرئاسي املنشيء لس القضاء األعلى الصادر بتاريخ  44

 .حفيظة بعض القضاة
 .مت إنتداب القاضي عبد اهللا غزالن إىل حمكمة النقض ملدة ستة شهور 13/12/2003بتاريخ  45
 .2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةمن  8واملادة  ،2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  24املادة  46
 .قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  25املادة  47
 .املذكور سابقاًمن القانون  28املادة  48
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بعد عرضها على رئيس المحكمة، وإعداد البحوث الالزمة، وأية مسائل أخرى يكلّفه بها رئيس المحكمة 
  .1/9/2003باشر أعماله بتاريخ الذي تم خالل العام إنشاء المكتب الفني، و. 49ياالعل
  

قانون السلطة القضائية و 2001لسنة  5رقم قانون تشكيل المحاكم النظامية تتكون المحكمة العليا، وفق 
  .، من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا2002لسنة  1رقم 

  
  محكمـــة النقــــض

  
أربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم عضوية النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وتنعقد محكمة 

وتختص المحكمة بالنظر في الطعون المرفوعة إليها ضد محاكم . 50نوابه، فالقاضي األقدم في الهيئة
المرفوعة  اإلستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين، والطعون

إليها عن محاكم البداية بصفتها اإلستئنافية، والمسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى، وأية طلبات ترفع 
  .51إليها بموجب أي قانون آخر

  
إعادة تشكيل محكمة النقض بغزة من زهير الصوراني رئيساً، وخالد القدرة نائباً  2003تم خالل عام 

وفي . 52ح، خليل الشياح، عدنان الزين، سعادة الدجاني، وأمين وافيللرئيس، وعضوية كل من محمد صب
دائرة نقض حقوق برئاسة أمين عبد : الضفة الغربية تم إعادة تشكيل محكمة النقض برام اهللا من دائرتين

ن من عضوية كل من محمد اوتتشكل الدائرت .، ودائرة نقض جزاء برئاسة زهير خليل53السالم العزوني
منتدب من (عبد اهللا غزالن و، )منتدب من محكمة اإلستئناف(لطاهر، فريد أبو مصلح سدر، أسامة ا

  ). محكمة اإلستئناف
  

، إذ ما يزال المحامون يحجمون عن 2003نظرت محكمة النقض في عدد قليل جداً من القضايا خالل عام 
ضعف الخبرة واإلجتهاد ، نظراً لضعف خبرتهم سواء من حيث إعداد اللوائح أو الترافع، وإليهااللجوء 

المجاورة العربية القضائيين من قبل القضاة، األمر الذي يتطلب إبتعاث قضاة محكمة النقض إلى الدول 
  .فيهاالتمييز / لإلطالع على عمل محاكم النقض

  
غزة، من المشاكل التي تواجهها المحاكم قطاع ال تعاني محكمة النقض، سواء في الضفة الغربية أو 

  . عملالواء من حيث عدد القضاة أو العاملين، أو من حيث إنتظام األخرى، س
  . إلى مبنى حديث النقض محكمةتم نقل  2003عام نهاية في 

                                                
 .2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةمن  10و 9واملادتان  ،من القانون السابق 26املادة  49
 .2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  29املاد  50
 .2001لسنة  2رقم  قانون أصول احملاكمات املدنية والتجاريةمن  243-225اً املواد أنظر أيض. السابقمن القانون  30املادة  51
رضوان اآلغا، رئيس جملس القضاء األعلى السابق، ومتّ إستبداله بالقاضي زهري الصوراين، ومجيل : كل من 2003خرج من هيئة حمكمة النقض بغزة خالل عام  52

 .قاعد لبلوغه السبعني عاماً، كما إنتقل القاضي يونس اآلغا إىل هيئة حمكمة العدل العليا بغزةالعشي الذي أحيل على الت
الوقائع  القاضي بإعادة أمني عبد السالم العزوين إىل عمله قاضياً باحملكمة العليا، 2003لسنة  56، أصدر الرئيس عرفات القرار رقم 30/4/2003بتاريخ  53

 . 2003 ، أيار45، العدد الفلسطينية
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  محكمــة العـــدل العليـــا
  

 على إنعقاد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة وقاضيين على  قانون تشكيل المحاكم النظاميةينص
وتختص . 54س يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي األقدم في هيئة المحكمةوعند غياب الرئي. األقل

، )بإستثناء اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية(محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الخاصة باإلنتخابات 
ص أو إلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية الماسة باألشخابوالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن 

األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، والطلبات من نوع المعارضة 
في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع، 

أو المرتبات أو النقل أو والمنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات 
، ورفض الجهة اإلدارية أو إمتناعها عن إتخاذ أي التأديب أو اإلستيداع أو الفصـل اإلحالة إلى المعاش أو

قرار كان يجب إتخاذه وفقاً ألحكام القوانين أو األنظمة المعمول بها، وسائر المنازعات اإلدارية، والمسائل 
رد عرائض أو إستدعاءات خارجة عن صالحية أية محكمة التي ليست قضايا أو محاكمات، بل مج

  .55تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة، وأية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون
  

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الوارد ذكرها في المادة 
اإلختصاص، : أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي المحاكم النظامية قانون تشكيلمن  33

وجود عيب في الشكل، مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو التعسف أو 
  .56اإلنحراف في إستعمال السلطة على الوجه المبين في القانون

  
  :على النحو التاليوذلك محكمة العدل العليا، إعادة تشكيل  2003تم خالل عام 

زهير الصوراني رئيساً، وفايز القدرة نائباً للرئيس، وعضوية كل : محكمة العدل العليا بغزة وشُكّلت من -
تتشكل المحكمة من دائرتين يرأس كل منهما و. من يونس اآلغا، يحيى أبو شهال، عدنان الزين، أمين وافي

  . 57القاضي فايز القدرة
محكمة العدل العليا برام اهللا وشكلت من دائرة واحدة برئاسة سامي صرصور، وعضوية كل من أسعد 

  .58مبارك، وزهير خليل
  

قضاة مع  6اإلبقاء على تشكيل المحكمة العليا بغزة من دائرتين و 2003يالحظ أنّه قد تم خالل العام 
لعدل العليا برام اهللا من دائرة واحدة وتخفيض توحيد رئاسة الدائرتين، في حين تم إعادة تشكيل محكمة ا

   .عدد قضاتها من ستة إلى أربعة، األمر الذي إنعكس سلباً على عدد القضايا التي نظرتها
                                                

 .2001لسنة  5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظاميةمن  33املادة  54
 .املذكور سابقاًمن القانون  33املادة  55
 .اًسابقاملذكور من القانون  34املادة  56
ء األعلى اجلديد زهري الصوراين، رئيس اهليئة رضوان اآلغا  والذي أستبدل برئيس جملس القضا: كل من 2003ن هيئة احملكمة العليا بغزة خالل عام خرج م 57

 .إىل هيئة حمكمة النقض ومحدان العبادلة الذي أحيل على التقاعد لبلوغه السبعني عاماً، وحسني أبو عاصي الذين عني نائباً عاماً، وسعادة الدجاين اليت إنتقلت
ترفيعهما إىل احملكمة العليا، متّ  2003 /20/10بتاريخ حمكمة العدل العليا، وكان كل من القاضيني أسعد مبارك وأسامة الطاهر منتدبني من حمكمة اإلستئناف إىل  58

 .سامة الطاهر يف حمكمة النقضأكما متّ تعيني القاضي 
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العديد من القرارات المبطلة لممارسات السلطة التنفيذية  2003محكمة العدل العليا خالل عام  أصدرت
  :  59ومنها ،المخالفة للقانون

  
، والقاضي بإلغاء قرار وزير التربية 3/4/2003محكمة العدل العليا برام اهللا الصادر بتاريخ قرار . 1

 –المزرعة القبلية / كمال عبد الفتاح محمود حنون بتحويل المواطن  1/8/1998والتعليم الصادر بتاريخ 
منذ على قرار الوزير  كما تضمن القرار إبطال كافة اآلثار المترتبة. ، من مدير مدرسة إلى معلمرام اهللا
  .صدوره

، والقاضي بإلغاء قرار وكيل وزارة 17/7/2003قرار محكمة العدل العليا برام اهللا الصادر بتاريخ . 2
  .، من وظيفته كمؤذن في مسجد الفارعةمحمود العبادياألوقاف بفصل المواطن 

تيسير اإلفراج عن المواطن ، والقاضي ب17/5/2003قرار محكمة العدل العليا بغزة الصادر بتاريخ . 3
  .15/7/2001، مخيم البريج، والمعتقل من قبل جهاز اإلستخبارات العسكرية منذ أبو مغيصيب

مهدي ، والقاضي باإلفراج عن المواطن 17/5/2003قرار محكمة العدل العليا بغزة الصادر بتاريخ . 4
  .2002كرية منذ شهر آب ، مخيم البريج، والمعتقل من قبل جهاز اإلستخبارات العسأبو سيف

ماجد ، والقاضي باإلفراج عن المواطن 15/4/2003قرار محكمة العدل العليا بغزة الصادر بتاريخ . 5
  .2/11/2002، غزة، والمعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة منذ مرتجى

  
عدد آخر من نفيذ عدم ت، إضافةً إلى أعاله قرارات المذكورةاللم يتم تنفيذ  2003حتى نهاية عام ولكن 

  . 60القرارات الصادرة في السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
بعثت رسالة أخرى كما  .تنفيذ قرارات احملاكمببرسالة إىل وزير العدل طالبة منه العمل على إلزام الوزارات واألجهزة األمنية  اهليئةبعثت  28/7/2003بتاريخ   59

 .24/10/2003ذا اخلصوص إىل أمني عام جملس الوزراء بتاريخ 
عيد أبو ، والقاضي باإلفراج عن املواطن 24/11/2002قرار حمكمة العدل العليا بغزة الصادر بتاريخ ) 1: من القرارات اليت أصدرا حمكمة العدل العليا ومل تنفذ 60

، والقاضي 16/5/2002قرار حمكمة العدل العليا بغزة الصادر بتاريخ ) 2 ،7/6/2000ستخبارات العسكرية منذ جهاز اإل، دير البلح، واملعتقل من قبل نصري
قرار حمكمة العدل العليا بغزة الصادر ) 3 و ،8/8/2001، دير البلح، واملعتقل من قبل جهاز اإلستخبارات العسكرية منذ ساهر أبو خطابباإلفراج عن املواطن 

 . 2001، خانيونس، واملعتقل من قبل جهاز األمن الوقائي منذ شهر متوز عمران شريف اجلالد، والقاضي باإلفراج عن املواطن 24/11/2002بتاريخ 
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  المحاكــم النظاميـــة المتخصصــــة 
  

بعد إلغاء محكمة إستئناف قضايا ضريبة الدخل، وإحالة إختصاصاتها إلى محاكم البداية، لم يتبقى في 
هذه المحاكم بالنظر في  تختص. النظام القضائي الفلسطيني محاكم نظامية متخصصة سوى محاكم البلديات

. وتشمل دائرة إختصاصها حدود البلديات. 61لقانون الهيئات المحلية الفلسطينيةالمخالفات المرتكبة خالفاً 
وتُشكل محكمة البلدية من قاضٍ . ويجوز أن تكون صالحية المحكمة المكانية شاملة ألكثر من بلدية واحدة

بعدد محاكم الصلح، وفي  ،الغربية عشر محاكم بلدية هناك في الضفـة. واحد من قضاة محكمة الصلح
. ويجيز القانون تشكيل محكمة بلدية في كل منطقة توجد فيها محكمة صلح. قطاع غزة ست محاكم بلدية

  .وتعقد هذه المحاكم جلساتها في مقار البلديات
  

 ،محاكم بلدية جدد فلم يتم تعيين قضاة. على محاكم البلديات مستجداتأي  2003لم تطرأ خالل عام 
لقد أدى هذا الوضع إلى . منتدبون باإلضافة إلى وظائفهم في محاكم الصلح البلديةقضاة محاكم  وجميع

إطالة أمد النظر في القضايا، مما دفع الكثير من الهيئات المحلية إلى إستخدام القوة أو طلب مساعدة 
  .محاكمالاطنين بدالً من تحويل تلك القضايا إلى الفصائل الفلسطينية والوجهاء في حّل نزاعاتها مع المو

  
  

  ـةــــة العامــالنيابـ: ثالثاً
  

ويباشر . إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتهاب قانون اإلجراءات الجزائيةتختص النيابة العامة بموجب 
النيابة العامة  ويتولى أعضاء. النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة

ويتولى مأمورو الضبط . مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط، كّل في دائرة إختصاصه
ويشرف . القضائي البحث واإلستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع األدلة التي تلزم للتحقيق في الدعوى

. ته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهمالنائب العام على مأموري الضبط القضائي، والذين يخضعون لمراقب
وللنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة إتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقّ من تقع منه مخالفة لواجباته 

  .62أو تقصير في عمله
  

تتكون النيابة العامة من النائب العام الذي يقف على رأس النيابة العامة، يساعده في عمله ثالثة مساعدون، 
ثالثة منهم تمت تسميتهم في نيابة دعاوى ( نيابة معاون) 40(و  وكيل نيابة،) 36(ئيس نيابة، و ر) 17(و 

  . الضفة الغربية في) 37(قطاع غزة وفي منهم ) 60(، )97(عدد أعضاء النيابة العامة بلغ ). الحكومة
  
  
  
  

                                                
 .1997لسنة  1رقم  قانون اهليئات احمللية الفلسطينيةمن  15املادة  61

 .99، ص)2003اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(الثامن التقرير السنوي  :للمزيد من املعلومات حول إختصاص النيابة العامة راجع 62
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  :ما يلييمكن إجمالها ب 2003خالل عام على كادر النيابة العامة طرأت التغييرات التي 
  
وكالء نيابة آخرين إلى رئيس نيابة، ) 7(، وترقية 63نيابة معاون) 64(تعيين  2003تم خالل عام . 1

وبالرغم من أهمية . 2003عام ) 97(إلى  2002عام ) 56(وبذلك يرتفع عدد أعضاء النيابة العامة من 
حسب لعامة، إالّ أن التعيين لم يتم دوائر النيابة ا منه جاءت لسد النقص الذي كانت تعانيالتعيينات التي 

تعالت األصوات المطالبة بوقف هذه التعيينات، والبحث عن آلية ، السبب ولهذا. الكفاءةو ي الخبرةمعيار
  . 64تضمن فرض رقابة على التعيين في سلك النيابة العامة

  
ائباً عاماً جديداً للسلطة تم تعيين قاضي المحكمة العليا بغزة، حسين أبو عاصي، ن 12/5/2003بتاريخ . 2

  .65الوطنية الفلسطينية، وذلك خلفاً للنائب العام السابق خالد القدرة
  
، تم إعادة تشكيل جميع دوائر النيابة 1/9/2003الصادر عن النائب العام بتاريخ  2بموجب القرار رقم . 3

ت تسمية مساعد أول النائب ، تمأيضاً وبموجب القرار المذكور. العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة
، ورؤساء النيابة أمام مختلف الدوائر لدى محاكم العدل العليا والنقض واإلستئناف بغزة، ورؤساء 66العام

باإلضافة إلى ذلك، تمت تسمية رؤساء ووكالء ومعاوني النيابة . ووكالء ومعاوني النيابة العامة بغزة
إعادة التشكيل على تسمية  تفقد إقتصر ،ضفة الغربيةأما في ال. العامة في دعاوى الحكومة في غزة

، ورؤساء ووكالء ومعاوني النيابة العامة، في حين لم تتم تسمية رؤساء النيابة أمام 67مساعدي النائب العام
   .محاكم العدل العليا والنقض واإلستئناف والبداية والصلح

  
  
  

                                                
شريف أمحد يوسف بعلوشة، مهام نافذ رباح سكيك، حامت حممد سعدي العشي، حممد : متّ تعيني التالية أمساؤهم بوظيفة معاون نيابة 16/2/2003بتاريخ   63

صائب علي القدوة، عديل عبد ربه بركات أبو دقة، هشام ياسني أمحد عبد اللطيف، أمين عبد اهللا الفرا، عمر وجدي مفلح أبو سويرح، فؤاد صليبا فؤاد ترزي، علي 
مة الدحدوح، مجال محزة التركماين، مصعب حممد أمحد أبو العطا، خالد شاكر أمحد عياش، خالد أمحد نافع أبو عابد، رجب علي رشيد الغالييين، نافذ أنيس سال

أمني عياد رو، وسام حممد رباح نصر، إمساعيل حممد إمساعيل أبو علوان، سامح عبد اهللا عثمان العبادلة، صايل أمحد يوسف أبو القمبز، ضياء الدين إمساعيل حممود اجل
م إمساعيل حسن اخلطيب، وايف، جهاد حممود مجعة اللوح، أمحد حسين البيومي، عوين عبد الرمحن الرببراوي، أشرف عمر سليمان القوامسي، خالد عيسى زيادة، أكر

ين، بدر إبراهيم إبراهيم أسعد اجلالد، أمحد مصطفى حممد حنون، ثائر زهري خليل، مقداد عبد الرمحن خطاب، جمدي نبيل حممود شرعب، رشاد راضي حممد اهلوار
متّ تعيني كل من إسحق ياسر العلمي ورجاء عبد الرمحن  18/3/2003وبتاريخ . دارين أسامة صاحلة، راسم أمحد إبراهيم البدوي، خضر إبراهيم علي يزيدشواهنة، 

 .الشييب بوظيفة معاون نيابة
من احملاميات اللوايت سبق وأن تقدمن بطلبات للتعيني يف النيابة العامة برسالة إىل زهري ) 35(، بعثت 16/2/2003معاون نيابة بتاريخ ) 37(يف أعقاب تعيني  64

وإعتربت احملاميات هذه التعيينات شكالً من . ه فيها بإعادة النظر يف قرارات التعيينات اليت متّت ألنها مل تتضمن تعيني أي منهنطالبن ،وزير العدل آنذاك ،الصوراين
 . التمييز ضد املرأة يف تويل الوظيفة العامةأشكال 

اليمني القانونية أمام الرئيس عرفات النائب العام اجلديد ، وقد أدى مبوجب املرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل جملس القضاء األعلى 18/5/2003متّ التعيني بتاريخ  65
كما مل قانون السلطة القضائية، من  64/2مل حيضر حلف اليمني وزير العدل كما تنص على ذلك املادة ولكن ، 10/7/2003ورئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ 

 .2003للعام القانون األساسي املعدل من  107/1تعيني تطبيقاً للمادة اليصادق الس التشريعي على 
 .سعد وديع شحيرب 66
 .عصام مناع وإبراهيم عمرو نائب العام يف الضفة الغربية مهامساعدا ال  67
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  :من أبرزهاكان ات مختلفة إلعتداء 2003العامة خالل عام  تعرض بعض أعضاء النيابة
، سعد وديع شحيبرتعرض مساعد النائب العام األول، قاضي المحكمة العليا،  12/10/2003بتاريخ  -

  .غزةمدينة إلطالق الرصاص من قبل مسلحين مجهولين في 
ها بإلقاء زجاجة حارقة عليها أثناء توقف وائل زقوتتم إحراق سيارة رئيس نيابة غزة  24/9/2003بتاريخ 

في شهر كانون أول  وائل الفيتم إحراق سيارة رئيس نيابة رام اهللا  ،وفي ظروف مماثلة. أمام منزله
2003.  

  
أدى العدوان اإلسرائيلي المستمر منذ بداية إنتفاضة االقصى، خاصة تدمير السجون ومراكز التوقيف، كما 

توفير األمن والمساندة، وعدم على زة األمنية إلى تعقيد مهمة النيابة العامة، نظراً لعدم قدرة أفراد األجه
فإن النيابة العامة لم تقم ذلك،  رغم. إلى المواقع المختلفة بيسر وسهولةالوصول قدرة أعضاء النيابة على 

، ومنها قضايا قتل مواطنين 2003الل عام بدورها في التحقيق في الكثير من قضايا القتل التي وقعت خ
الفلتان األمني بسبب  قتلالإلشتباه بتعاملهم مع سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي، أو فلسطينيين على خلفية ا

التحقيق في الكثير من األحداث التي سقط نتيجتها مواطنون، تقم النيابة العامة بكذلك لم . وفوضى السالح
  . 68خاصة في مدن نابلس، طولكرم، وجنين

  
  

  إدارة شــؤون القضــــاء: رابعاً
  

يختص في اإلشراف على القضاة من حيث والذي لقضاء من خالل مجلس القضاء األعلى، تُدار شؤون ا
اإلشراف على المجلس كذلك مهمة ويتولى . تعيينهم، نقلهم، ندبهم، تأديبهم، ترقيتهم، والتفتيش عليهم

  . الطواقم اإلدارية
  
  لىــــاء األعــس القضـل مجلـتشكي. 1
  

ات مرسوماً يقضي بتشكيل مجلس القضاء األعلى من تسعة أصدر الرئيس عرف 14/5/2003بتاريخ 
فقد تم تشكيل . من نواحي عديدة قانون السلطة القضائيةجاء المرسوم المذكور متفقاً مع . 69أعضاء

من القانون، في حين كان عدد أعضاء المجلس  81و 37أعضاء تطبيقاً للمادتين ) 9(المجلس الجديد من 
 عمر كّلكما أن . ك، تم تعيين أعضاء المجلس الجديد إستناداً لوضعهم الوظيفيكذل. عضواً) 11(اإلنتقالي 

  .من القانون 34ن السبعين عاماً، تطبيقاً للمادة عقّل يأعضاء المجلس الجديد  من
                                                

التحقيقات الالزمة، راء مطالبةً بإجالنائب العام  اهليئةوقد خاطبت  .مواطناً فلسطينياً على خلفيات خمتلفة 30مقتل ما يزيد على  2003خالل عام اهليئة رصدت   68
 .وإطالعها على النتائج

) 2،  )كان الصوراين قبل ذلك وزيراً للعدل(رئيساً للمحكمة العليا ورئيساً لس القضاء األعلى  –زهري موسى الصوراين ) 1: متّ تشكيل الس على النحو التايل 69
) 4، )قاضي يف احملكمة العليا(عضواً  –فايز محيدان القدرة ) 3، )مة العدل العليا يف الضفة الغربيةكان قبل ذلك رئيس هيئة يف حمك(نائباً للرئيس  –سامي طه صرصور 
رئـيس حمكمـة   (عضواً  -أمني عياد وايف) 6، )حمكمة اإلستئنافقاضي يف (عضواً  –أسعد بطرس مبارك ) 5، )قاضي يف احملكمة العليا(عضواً  –حممد حممود صبح 

وكيل وزارة ( عضواً –فريد اجلالد ) 9، )النائب العـام(عضواً  –حسني عاصي ) 8، )رئيس حمكمة إستئناف رام اهللا(عضواً  –سليم سعد عماد ) 7، )إستئناف غزة
 .)العدل
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األمور فيما يتعلق بالعام، خاصةً حتى نهاية في أوساط القانونيين إستمر  جدالً بدوره لكن المرسوم أثارو
  :التالية

  
رئيساً للمحكمة وعضواً في ) الذي لم يكمل سنة من العمل فيها(تم تعيين أحد أعضاء محكمة اإلستئناف . أ

التي تشترط فيمن يعين رئيساً  قانون السلطة القضائية،من  19من المادة  2خالفاً للفقرة وذلك المجلس، 
  .ّل عن خمس سنواتلمحكمة اإلستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بإحدى دوائرها مدة ال تق

المرسوم على ذلك وإن لم ينص  ،إنتقاليمجلس أيضاً يرى بعض القانونيين أن المجلس الجديد هو . ب
من  37المنشيء له، ألن نائب الرئيس واألعضاء ليسوا أقدم قضاة المحكمة العليا كما تشترط المادة 

لم يقم بمهام التأسيس المطلوبة منه، فإن المجلس  المجلس اإلنتقالي السابقبما أن إضافةً إلى ذلك، . القانون
قانونيون يرى وفي المقابل، . الجديد هو إنتقالي حكماً، وعليه أن يؤدي مهام التأسيس خالل السنة القادمة

قطعت الشك باليقين  81ن المادة ياً، وال يمكن له أن يكون ذلك، ألأن المجلس الجديد ليس إنتقالآخرون 
يشكّل مجلس القضاء األعلى اإلنتقالي خالل شهر من تاريخ نشر هذا : "...على أنعندما نصت 

ويمارس مجلس القضاء األعلى المنصوص عليه في هذا القانون لحين تشكيله خالل مدة أقصاها ...القانون
المرسوم يتم النص في متن كما لم ". عام واحد إعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

  .3770مما يعني أن المجلس مشكل وفقاً للمادة  ،على أن المجلس الجديد إنتقالي
  
  ةـــة العامـــاء النيابـــاة وأعضــن القضــتعيي. 2
  

آلية تعيين القضاة، والشروط الواجب توفرها فيمن يشغل  2002لسنة  1رقم  السلطة القضائيةقانون حدد 
يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة "على أن ) 18( فقد نصت المادة. وظيفة القاضي

. بطريق التعيين إبتداء. أ: الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى وفقاً لما يلي 
) 19(وجاء في المادة ". التعيين من النيابة العامة. ج. الترقية على أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة. ب

القضاة . أ: يجوز أن يعين قاضياً في محاكم الصلح والبداية واإلستئناف أو عضواً بالنيابة العامة: "على أنه
ويشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة اإلستئناف أن يكون ... المحامون. ب. وأعضاء النيابة العامة السابقون
على ) 20(ونصت المادة  ".ن خمس سنواتمحاكم اإلستئناف مدة ال تقّل ع  قد جلس للقضاء بدوائر إحدى 

يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل لمدة ثالث سنوات على األقل وظيفة قاض : "أنه
  .71.."سنوات ن عشربمحاكم اإلستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محامياً مدة ال تقّل ع

  
 التساؤالتأثارت  2003في سلكي القضاء والنيابة العامة خالل عام  التعيينات والترقيات التي جرت لكن

مادها لمعايير الكفاءة من جهة، ومدى إعتقانون السلطة القضائية حول مدى موافقتها للشروط التي حددها 
  : من جهة أخرى نزاهةوالوالخبرة 

                                                
لكن احملكمة مل تفصل يف ومن اجلدير بالذكر أنّ جمموعة من احملامني تقدموا إىل حمكمة العليا بطعن يف تشكيل جملس القضاء األعلى ويف القرارات اليت صدرت عنه،  70

يف وقد سقطت هذه القضية حكماً بعد إلغاء رئيس جملس القضاء األعلى للتشكيالت املطعون ا، وإستبداهلا بتشكيالت أخرى دخلت حيز السريان . حىت اآلن القضية
1/9/2003. 

 . ها تشريعات الكثري من الدولتعترب شروط تويل القضاء يف القانون الفلسطيين بسيطة مقارنةً بالشروط اليت وضعت 71
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قدمية مع مراعاة الكفاءة إحدى من القانون تعتبر الترقية على أساس األ 18ب من المادة / 1وفق الفقرة . أ
بتاريخ  قانون السلطة القضائيةالترقيات التي تمت بعد سريان  لكنو. طرق إشغال الوظائف القضائية

قضاة الصلح تمت ترقيتهم للبداية، وقضاة البداية تمت ترقيتهم (طالت غالبية القضاة و ،23/7/2002
 ،10/8/2003، وكذلك الترقيات التي تمت بتاريخ )يالإلستئناف، وقضاة اإلستئناف تمت ترقيتهم للعل

  . معياري األقدمية والكفاءةتمت دون مراعاة كلّها  ،قضاة صلح إلى البداية) 10(وشملت ترقية 
  
إشغال  طرقيعتبر التعيين من النيابة العامة إحدى المذكور من القانون  18من المادة  ج/1وفق الفقرة . ب

المتابع لحركة التعيينات يجد أن قسماً كبيراً من القضاة هم أعضاء سابقون في لكن و. الوظائف القضائية
خبرات للشخص تؤهله للعمل في القضاء، ولكن كسب صحيح أن العمل في النيابة العامة ي. النيابة العامة

زائية، القضايا الجأي في  ،نطاق عمل أعضاء النيابة العامة ينحصر في األساس في نطاق القانون الجنائي
  .من عمل القاضيجزء قضايا ال تشكل سوى هي و
  
من  2تم تعيين أحد أعضاء محكمة اإلستئناف رئيساً لها قبل أن يكمل سنة من العمل، خالفاً للفقرة . ج

من القانون التي تشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة اإلستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر  19المادة 
  . اف مدة ال تقّل عن خمس سنواتإحدى محاكم اإلستئن

  
  ةـــة القضائيـــون السلطــقانمن ي ــقّ المالـق الشـتطبي. 3
  

بقانون السلطة تطبيق جدول الوظائف والرواتب والعالوات الملحق البدء بتم  2003إبتداء من شهر أيار 
ب وعالوات وحوافز لقضاة وأعضاء النيابة العامة رواتا، والذي يمنح 2003لسنة  1رقم القضائية 
  . عن غيرهم من موظفي الجهاز الحكومي تميزهم

  
  اةــم والقضــؤون المحاكـــى شـــراف علـــاإلش. 4
  

والطواقم تنظيم واإلشراف على شؤون المحاكم والقضاة  2003واصل مجلس القضاء اإلعلى خالل عام 
ورام محكمة النقض في غزة  - حكمة العليا، وأصدر بهذا الصدد قرارات بإعادة تشكيل الماإلدارية المساندة

رام اهللا من دائرة واحدة، ومحكمة اإلستئناف في من دائرتين، ومحكمة العدل العليا بغزة من دائرتين واهللا 
. إضافةً إلى إعادة تشكيل جميع محاكم البداية والصلحهذا . رام اهللا من دائرة واحدةفي بغزة من دائرتين و

بداية  قاضيي ترقيةومن قضاة الصلح إلى البداية، ) 10(اضي صلح، وتمت ترقية ق) 20(كذلك تم تعيين 
كذلك، واصل مجلس القضاء األعلى . من قضاة اإلستئناف إلى العليا) 6(إلى محكمة اإلستئناف، وترقية 

ودير البلح غزة وأريحا وتحديث المباني التي تشغلها المحاكم في كّل من جنين ونابلس ورام اهللا 
كما تم . نابلس تم نقل محكمتي الصلح والبداية ودوائر اإلدعاء العام إلى مبنى جديدمدينة ففي . يونسوخان

أصدر مجلس القضاء األعلى قراراً و. تزويد مختلف المحاكم بالمستلزمات المادية من حواسيب وأثاث
األعلى لعمله، أصدر األنظمة الخاصة بمباشرة مجلس القضاء كما  .بإنشاء محكمة صلح في طوباس

  .مباشرة التفتيش القضائيإضافة إلى 
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  المحاكـــم الدينيـــة: خامساً
  

  72المحاكــــم الشرعيـــة
  

تختص المحاكم الشرعية في كّل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالفصل في قضايا األحوال الشخصية 
ا غير مسلم ورضي أن يكون حقّ أو كان أحدهم ن مسلمين،اكال الفريقللمسلمين، قضايا الدية إذا كان 
لقضايا المتعلقة بإنشاء الوقف وإدارته، توثيق الوكاالت إلى اهذا إضافةً  .القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

بأنواعها، إجراء عقود الزواج ومعامالت الطالق بأنواعها، قضايا النفقات والهبات والوصايا، قضايا 
الرشد، نصب القيم والوصي وعزلهما، تحرير التركات، توزيع  الوالية والوصاية، الحجر وفكّه وإثبات

  . وغيرها ،اإلرث
  

في قطاع غزة . تتألف المحاكم الشرعية من محاكم إبتدائية، محاكم إستئناف، والمحكمة الشرعية العليا
بني  غزة، خانيونس، رفح، جباليا، دير البلح،: هناك تسع محاكم شرعية إبتدائية موزعة على النحو التالي

محكمة ) 22(أما في الضفة الغربية فتوجد . 73غزة/سهيال، الشجاعية، الشيخ رضوان، المنطقة الوسطى
، نابلس 74جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس الشرقية: شرعية إبتدائية موزعة على النحو التالي

، 75يل، دورا، يـطا، القدسالغربية، سلفيت، بيرزيت، رام اهللا، الرام، العيزرية، أريحا، بيت لحم، الخل
  .77، وقباطية76حلحول، إذنا، حوارة، عنبتا

  
الهيئة األولى مشكلة من رئيس  :محكمة إستئناف شرعية واحدة تتشكل من هيئتينهناك  ،في الضفة الغربية

وعضوين، وتنعقد في مدينة نابلس، وتختص بالنظر في اإلستئنافات المرفوعة إليها من المحاكم الشرعية 
ائية في كّل من نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، نابلس الشرقية، نابلس الغربية، اإلبتد

أما الثانية فمشكلة من رئيس وثالثة أعضاء، وتختص بالنظر في اإلستئنافات . حوارة، عنبتا، وقباطية
، أريحا، الخليل، دورا، المرفوعة إليها من المحاكم الشرعية في كّل من العيزرية، القدس، الرام، بيت لحم

محكمة إستئناف شرعية واحدة تتألف من هيئتين، هناك  ،في قطاع غزة. يطا، بيرزيت، حلحول، وإذنا
  .والثانية مقرها مدينة خانيونس ،األولى مقرها مدينة غزة

  
 العليا الشرعية على المحاكم الشرعية تمثلت بإستحداث المحكمة هامةتطورات  2003طرأت خالل عام 

الهيئة األولى ومقر إنعقادها  :تتكون هذه المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة .18/8/2003بتاريخ 

                                                
 .مت استقاء املعلومات املتعلقة باحملاكم الشرعية يف الضفة الغربية من ديوان قاضي القضاة يف فلسطني 72
 .1/6/2003الشجاعية، واملنطقة الوسطى يف غزة  بتاريخ حي متّ إستحداث احملاكم الشرعية يف كلّ من حي الشيخ رضوان،  73
ويشمل . دينة نابلس  إىل قسمنيمل، وذلك للتغلب على املشكلة الناجتة عن تقسيم قوات اإلحتالل 2002احملكمة يف شهر تشرين ثاين من العام متّ إستحداث هذه  74

 .غرب املدينة نابلس وخميمات وقرىمدينة ، يف حني تنظر حمكمة نابلس الغربية يف قضايا غرب املدينةإختصاصها املكاين شرق مدينة نابلس وخميمات وقرى  شرق 
 .، وتنعقد مؤقتاً يف مقر احملكمة الشرعية يف العيزرية2002متّ إستحداث احملكمة خالل عام   75
 .1/6/2003متّ إستحداث احملاكم الشرعية يف كلّ من حلحول، إذنا، حوارة، وعنبتا بتاريخ  76
 .1/7/2003متّ إستحداث احملكمة بتاريخ  77
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يتولى نائب الرئيس في كل من الهيئتين و .79، والهيئة الثانية ومقر إنعقادها مدينة غزة78مدينة القدس
بإنشاء هذه المحكمة أصبح و. المذكورتين رئاسة المحكمة العليا، وتؤخذ قرارات المحكمة باألغلبية

ومن شأن تشكيل المحكمة العليا الشرعية توحيد اإلجتهاد القضائي . التقاضي الشرعي على ثالث درجات
  .الضفة الغربية وقطاع غزةبين الشرعي 

  
يتولى المجلس و. 25/6/2003تشكيل المجلس األعلى الشرعي بتاريخ الهامة األخرى ومن التطورات 

 ضاة خارج السلك القضائي، إنتدابيين القضاة الشرعيين، تنقالتهم، ترقياتهم، نقل القتع: المهام التالية
مدة عن ثالثة أشهر، قبول إستقاالت القضاة، إحالة القضاة على التقاعد، محاكمة الالقضاة إذا زادت 

  .همتأديبهم، وعزل ،القضاة
  

ين المزيد من الموظفين من كتبة ومحضرين كما تم تعي. جديداًشرعياً قاضياً ) 20(تم خالل العام تعيين 
 2002موظفاً عام ) 187(ن وأذنة ورؤساء أقالم ومحاسبين، ليرتفع بذلك عدد موظفي المحاكم الشرعية م

  .2003مع نهاية عام ) 258(إلى 
  

بتعيين الشيخ تيسير التميمي قاضياً لقضاة قراراً  25/12/2002رئيس السلطة الوطنية بتاريخ أصدر لقد 
ومع تشكيل المحكمة العليا الشرعية وإنشاء مجلس القضاء الشرعي األعلى . محاكم الشرعية في فلسطينال

كما تم إستحداث ما يزيد  .تم توحيد إدارة القضاء الشرعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،2003عام 
مما يعني إستكمال  ،قاضي خالل السنتين األخيرتين) 40(محكمة شرعية وتعيين ما يزيد عـن ) 15(عن 

  . بنية النظام القضائي الشرعي
  
نقص في عدد الال تعاني المحاكم الشرعية حالياً من مشكلة النقص في عدد المحاكم أو تراكم القضايا، أو و

دعوى ) 2727( 2003فقد بلغ عدد القضايا الواردة حتى نهاية شهر تشرين أول . الموظفينالقضاة أو 
تابعة قاضي القضاة الحثيثة لعمل المحاكم الشرعية، ووقوفه بصورة شخصية إن م). 2626(فصل منها 

على ما يواجهها من مشاكل، وسرعة إجابته على أي شكاوى، أسهمت إلى حد كبير في تذليل الكثير من 
 يتوجب المشكلة المتبقية تكمن في صعوبة تنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، والتي . الصعوبات
  .دوائر اإلجراء في المحاكم النظاميةقبل تنفيذها من 

  
في نهاية العام أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً بتطبيق جدول الوظائف والرواتب والعالوات 

  .على قضاة المحاكم الشرعية بقانون السلطة القضائيةوأعضاء النيابة العامة الملحق الخاص بالقضاة 
  
  

  ةــة األرثوذوكسيــة الكنسيــة، والمحكمــة المسيحيــينيف الدــس الطوائــمجال
  

                                                
 .الشيخ مجال إستييت، الشيخ رحبي حممود القصراوي، الشيخ حامد سليمان البيتاوي، والشيخ عزام العكر: لية أمساؤهممن عضوية التااحملكمة تتألف   78
 .الشيخ حممود سالمة، الشيخ ياسني اجلماصي، الشيخ صابر الفرا، والشيخ مازن جاسر اآلغا: من عضوية التالية أمساؤهماحملكمة تتألف   79
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قانون مجالس الطـوائف الدينية مجالس للطوائف الدينية المسيحية بموجب  ، تختصفي الضفة الغربية
بالنظر في قضايا األحوال الشخصية للفلسطينيين المسيحيين، وفي  1958لسنة  9رقم  غير المسلمة

وقد خول القانون المذكور كّل طائفة دينية . لوقف لمصلحة تلك الطوائف وإدارتهالشؤون المتعلقة بإنشاء ا
من الطوائف المبينة فيه الحق في أن تعين رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمة دينية 

جالس تعمل في الضفة الغربية ثالثة م. وهناك نظام خاص إلستئناف أحكام مجالس الطوائف الدينية. لها
مجلس طائفة الروم األرثوذكس، مجلس طائفة الالتين، ومجلس الطائفة اإلنجيلية األسقفية : طائفية هي
لم تجر أي تغييـرات تُذكر على هذه . وتتخذ جميع هذه المجالس مدينة القـدس مقراً لها. العربية

  .2003المجـالس خالل عام 
  

الكنسية األرثوذكسية، تتشكل من الرئيس الروحي  محكمة دينية تُعرف بالمحكمةعمل وفي قطاع غزة، ت
تختص المحكمة بالنظر في قضايا األحوال . للطائفة األرثوذكسية رئيساً، ومن أربعة أعضاء من العلمانيين

وهناك نظام خاص . الشخصية ألفراد الطائفة، والقضايا المتعلقة بإنشاء وإدارة الوقف لمنفعة أبناء الطائفة
  .2003لم تجرِ أية تغييـرات تذكر على هذه المحكمة خالل عام . المحكمةإلستئناف أحكام 

  
  

  اةـــة المحامــم مهنــتنظي: سادساً
  

  نـــة المحاميـــات نقابــإنتخاب
  
  التحضير إلجراء إنتخابات مجلس نقابة محامي فلسطين. 1
  
الوقائع من  45ي للنقابة في العدد تم نشر تعديالت الهيئة العامة على النظام الداخل 24/5/2003بتاريخ . أ

   .80الفلسطينية
  . 81أصدر مجلس النقابة المعين قراراً بتشكيل لجنة اإلنتخابات المركزية 10/6/2003بتاريخ . ب
موعداً  11/7/2003تم فتح باب الترشيح، وحددت لجنة اإلنتخابات المركزية يوم  15/6/2003بتاريخ . د

  .إلجراء اإلنتخابات

                                                
عضواً من بينهم النقيب، على أن يتم إنتخاب ) 15(أ، يتألف جملس النقابة من /23املادة : التعديالت هي. 31/10/2002عديالت بتاريخ أقرت اهليئة العامة الت  80

زاولني واملسددين امني املتسعة من أعضاء اهليئة العامة املسجلني يف حمافظات الشمال، وستة من أعضاء اهليئة العامة املسجلني يف حمافظات اجلنوب، طبقاً لسجل احمل
، جتري اإلنتخابات إلختيار أعضاء جملس النقابة يف دائرتني إنتخابيتني إحدامها يف حمافظات 40املادة  .لرسوم النقابة وكافة عوائدها املستحقة عليهم طبقاً للقانون

ب، تشكيل جلنة إنتخابية لإلشراف على /42املادة  .م هذا النظامالشمال واألخرى يف حمافظات اجلنوب خالل األسبوع األخري من شهر شباط كل عامني وفقاً ألحكا
ج، تشكيل جلنة إنتخابية لإلشراف على اإلنتخابات يف الدائرة اإلنتخابية حملافظات /42املادة   .اإلنتخابات يف الدائرة اإلنتخابية حملافظات الشمال من مخسة أعضاء

لس تشكيل جلان أخرى مكونة من مخسة أعضاء لإلشراف على العملية اإلنتخابية حسب املراكز اإلنتخابية ووفقاً د، جيوز للمج/ 42املادة . اجلنوب من مخسة أعضاء
  .، جترى اإلنتخابات يف مراكز إنتخابية يتم حتديدها من قبل جملس النقابة وجتري يف مجيع املراكز يف نفس اليوم43املادة . ملقتضيات الوضع

وتتكون اللجنة . رئيساً، وعضوية كل من نبيه صاحل، موسى شكري، حممد عبد الصمد، ومجيل خلف –إبراهيم شعبان : ربية منتتكون اللجنة يف الضفة الغ 81
 .، وعضوية كل من هاشم اللولو، فتحي الوحيدي، رياض قرضايا، وعبد الفتاح اآلغانائباً للرئيس -نادر اخلندقجي: املركزية يف غزة من
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 ،اإلداري والمالي ،إجتمعت الهيئة العامة في رام اهللا وغزة وأقرت التقريرين 10/7/2003 بتاريخ. هـ
  .لمجلس النقابة المعين

  

  لمجلس نقابة محامي فلسطين  الترشيح. 2
  
أعطي أعضاء الهيئة العامة الوقت الكافي لترشيح أنفسهم وللدعاية اإلنتخابية لبرامجهم، سواء في غرف . أ

  . حاكم أو من خالل اإلعالن في الصحف المحلية والملصقات ووسائل دعائية أخرىالمحامين في الم
، إالّ إن معظم ن يقوم على أساس اإلقتراع الفرديبالرغم من أن النظام اإلنتخابي لنقابة المحامي. ب

تلة المهنية، كتلة المحامين المستقلين، كتلة العهد النقابي، الك: المرشحين كانوا في إطار كتل وقوائم، منها
  .وكتلة األقصى

  
  لجنة اإلنتخابات المركزية. 3
  

غزة، اإلبتعاد عن الحزبية قطاع روعي في تشكيل لجنة اإلنتخابات المركزية، سواء في الضفة الغربية أو 
 .والفصائلية، وتم إختيار أعضائها من األكاديميين والمحامين غير المحسوبين على أي قائمة إنتخابية

اإلنتخابات المركزية إدارة العملية اإلنتخابية واإلشراف عليها، كما شكّلت تسع لجان فرعية  تولت لجنةو
تواجد  11/7/2003بتاريخ في يوم اإلنتخابات  .غزةقطاع في الضفة الغربية ولجنتين فرعيتين في 

ا اإلشراف ، وتولووغزة رام اهللاكل من المركزية في مقر نقابة المحامين في اإلنتخابات أعضاء لجنة 
  .طارئة المباشر على عمل اللجان الفرعية، وحل أية مشاكل

  
  اللجان اإلنتخابية الفرعية. 4
  

تعديل وقد ساهم  .اإلنتخابات في مركز إنتخابي واحدلم يكن ممكناً إجراء  ،نظراً للظروف األمنية المعقدة
رعية في الضفة الغربية ولجنتين لجان ف 9تشكيل تم إذ ، النظام الداخلي للنقابة في حّل هذه المعضلة

  . تتكون كل لجنة فرعية من خمسة أعضاء. غزةقطاع فرعيتين في 
   
  اتنتائج اإلنتخاب. 5
  
 ؛%)81.5( التصويتمحامي، وبلغت نسبة ) 890(بلغ عدد أصحاب حقّ اإلقتراع في الضفة الغربية . أ

  %). 95( التصويتغت نسبة بلو ،محامي) 280(راع في محافظات غزة بلغ عدد أصحاب حقّ اإلقت
فاز في محافظات غزة كل من أحمد المغني، إصالح حسنية، صالح أبو زيد، عبد الرحمن ابو . ب

  .النصر، هشام الكرزون، ومحمد فرج الغول
فاز في محافظات الضفة الغربية كل من نائل الحوح، عدنان أبو ليلى، وليد العارضة، يوسف الربعي، . ج

  .عابودي، فارس أبو حسن، ربحي قطامش، وصالح أبوعيدةحاتم عباس، شكري ال
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  ب ـــن المنتخـــة المحاميــس نقابــات مجلــنشاط
  

، تم فيه إنتخاب المحامي حاتم عباس أبو 21/7/2003مجلس النقابة المنتخب أول إجتماع له بتاريخ عقد 
أحمد المغني أميناً للسر، وعدنان أبو ليلى أميناً خليل نقيباً للمحامين، عبد الرحمن أبو النصر نائباً للنقيب، 

مجلس إجتماعاً آخر تم خالله إعتماد اللجان المنبثقة عن المجلس المنصوص عليها في الثم عقد . للصندوق
اللجنة القانونية، لجنة التدريب، اللجنة المالية، : هذه اللجان هي .النظام الداخلي للنقابة وإنتخاب رؤسائها

ركات، اللجنة الثقافية، لجنة شؤون المرأة، اللجنة اإلجتماعية، لجنة مقاومة التطبيع، لجنة الحريات لجنة الش
  . وحقوق اإلنسان، لجنة شؤون المهنة، لجنة شؤون األسرى، واللجنة الرياضية

  
ت في مجاال بدأت تبرزمجلس المنتخب، إالّ أن إنجازاته المرت على بالرغم من الفترة القصيرة التي و

  :منها ،عديدة
شارك المجلس المنتخب في إجتماع المكتب الدائم إلتحاد فقد  .توطيد العالقة مع إتحاد المحامين العرب -

    .10/12/2003-8في الفترة الواقعة بين في بيروت الذي إنعقد المحامين العرب 
بعض التوصل إلى م فقد ت. الفلسطينيةالرسمية توطيد العالقة مع المؤسسات القضائية والمؤسسات  -

إالّ . التعامل مع المحامين في المحاكموالتفاهمات مع مجلس القضاء األعلى بخصوص الوكاالت والعقود، 
أصدر مجلس نقابة  27/12/2003في و. أن شابها التوتر خاصةً في الضفة الغربية أن العالقة ما لبث

عة أمام أية هيئة محكمة يكون القاضي سامي من المحامين عدم الظهور للمراففيه المحامين إعالناً طلب 
بتصرف " وقد جاء هذا القرار رداً على ما وصفه مجلس النقابة . لمدة أسبوعفيها و اًعضوصرصور 

 وتال قرار النقابة". القاضي سامي صرصور بطريقة تعبر عن بعد شخصي تجاه النقابة ومجلسها ونقيبها
فين، وصلت إلى حد مطالبة النقابة بإحالة القاضي صرصور إصدار سلسلة بيانات من قبل كال الطر هذا

  .82للمساءلة
 القضاياتم خالل هذه اإلجتماعات مناقشة الكثير من  .يعقد مجلس النقابة إجتماعات دورية منتظمة -

شطب أسماء وتسجيل المحامين والمحامين المتدربين، مواصلة الخاصة بتنظيم المهنة، وبشكل خاص 
  .عملون في األجهزة األمنية من سجل المحامين المزاولينأربعين محامٍ ي

أبدى مجلس النقابة موقفه إزاء الكثير من المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية، منها مطالبة الرئيس  -
للقانون لمخالفتها  10/8/2003النيابة العامة في  ييات والترقيات التي تمت في سلكعرفات بوقف التع

                                                
وجه جملس نقابة احملامني عدداً من املكاتبات إىل كل من رئيس جملس القضاء األعلى، وزير العدل، والنائب العام خبصوص  28/12/2003-24يف الفترة من   82

أصدر القاضي سامي صرصور بياناً وجهه للمحامني إعترب من خالله أنّ النقيب  ،ويف املقابل. تصرفات نائب رئيس جملس القضاء األعلى، القاضي سامي صرصور
  .ستعمل إسم النقابة ملصلحته اخلاصةي
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وبمناسبة بدء السنة . 83ب بدور إستشاري في أي تعيينات قضائية في المستقبلواألصول، كما طال
 قانون إستقالل السلطة القضائيةو القانون األساسيطالبت النقابة بضرورة تطبيق أحكام  ،القضائية

وإدخال إصالحات جذرية في األنظمة المعمول بها في المحاكم، كما طالبت باإلفراج الفوري عن جميع 
  . 84القانون، تنفيذ أحكام المحاكم، وإغالق أماكن اإلحتجاز واإلعتقال غير القانونية نطاقين خارج المعتقل

  
  :أبرزها ،مجلس النقابة المنتخب ال يزال يواجه بعض الصعوباتلكن 

وتتعاظم هذه المشكلة في ظّل عدم وجود  .ممارسة العملفي عدم وجود تقاليد نقابية يتم اإلستئناس بها  -
  .اللجان المنبثقة عن المجلسوعمل زم من أنظمة تتعلق بتشكيل ما يل

عليه أو الداخلية ، وعدم ممارسة الرقابة بالقدر الكافي عدم تفاعل أعضاء الهيئة العامة مع المجلس -
  .متابعة نشاطاته

  .الفئوية ال زالت تعيق عمل المجلس/ الحسابات الجهوية  -
، تسعة في قطاع فقط موظف) 15(، حيث يعمل مقرات النقابة العاملين فيالنقص في عدد الموظفين  -

  .غزة وستة في الضفة الغربية
  .اإلعتداءات اإلسرائيلية جراءمساعدات لبعض المحامين المتضررين أي تقديم عدم  -
  
  

  ة ـــة األمنيــم الخاصــى المحاكــرأت علــي طـورات التــالتط: سابعاً
  

نية تلك المحاكم التي شُكّلت ونُظّمت بموجب قوانين خاصـة، وتختـص يقصد بالمحاكم الخاصة األم
بالفصل في القضايا ذات الصبغة األمنية والقضايا الخاصة بالعسكريين، وتشمل هذه المحاكم كالً من 

  .المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة
 
  ةــــم العسكريـــالمحاك  .1
  

الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفراد قوات األمن الفلسطيني، بالنظر في العسكرية تختص المحاكم 
وتعمل كمحاكم جزائية وتأديبية في آنٍ واحد، كما تنظر في الجرائم التي تُرتكب بحق العسكريين من قبل 

قانون العقوبات تطبق المحاكم العسكرية . مدنيين أو التي يشترك عسكريون في إرتكابها مع مدنيين
كال  .قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني، وتُمارس إختصاصاتها بموجب )سكريالع(الثوري 

تقسم المحاكم العسكرية إلى المحاكم . 1979عن منظمة التحرير الفلسطينية عام القانونين صادران 
المحكمة العسكرية المركزية تشكل من قاضي فرد، . المركزية والمحاكم الدائمة والمحكمة الخاصة

كمة العسكرية الدائمة تشكل من ثالثة قضاة، والمحكمة العسكرية الخاصة تشكل في كل قضية بذاتها المح
  .من ثالثة قضاة بقرار من رئيس السلطة الوطنية

   .لم تجر خالل العام أي تغييرات على المحاكم العسكرية، سواء من حيث التشكيل أو اإلختصاص
  

                                                
 .10/8/2003بيان صادر عن نقابة احملامني بتاريخ   83
 .2/9/2003بيان صادر عن نقابة احملامني بتاريخ   84
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راني درويش بإعدام المواطن قراراً يقضي  17/5/2003المحكمة العسكرية الخاصة بتاريخ  أصدرت
بتاريخ  هاني عطية المدهونمن مخيم جباليا، وذلك بعد أن أدانته بقتل النقيب  ،عاماً 27، خليل شقورة

لم توفر المحكمة أثناء نظرها في القضية المذكورة ضمانات المحاكمة العادلة التي حددتها . 15/4/2003
فقد إنتدبت المحكمة ضباطاً يعملون في . القانون األساسي الفلسطينين الدولية وإتفاقيات حقوق اإلنسا

مكتب مدير األمن كمحامين، ولم تتح لهم الفرصة الكافية لإلطالع على ملف القضية، وتمثيل المتهم 
لها  باإلضافة إلى ذلك، فإن القضية تتعلق بخالفات عائلية، أي بجرائم عادية، ال عالقة. بالشكل الالئق

  .بالشؤون األمنية أو العسكرية
، ال زالت المحاكم العسكرية تعمل بموجب قانون العقوبات الثوري 1994منذ قدوم السلطة الوطنية عام 

ستحداث إلحاجة ملحة أن هناك من الواضح ولكن . 1979الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 
محاكم العسكرية والجرائم التي تنظرها، والعمل على إختصاصات الحديد لتجديدة فلسطينية تشريعات 

إخضاعهم لقانون السلطة القضائية، خاصةً فيما يتعلق وإعادة تأهيل أعضاء سلك القضاء العسكري، 
  .بالحقوق والواجبات

  
  ةـــــن الدولــم أمــمحاك.  2
  

بتاريخ بق، هاني الحسن، فقد صرح وزير الداخلية السا. إلغاء محاكم أمن الدولة 2003تم خالل عام 
14/4/2003 لن تحيل أي قضية لهذه المحاكم نظراً  هاالسلطة الوطنية ألغت محاكم أمن الدولة، وأنّ أن

وتأكّد إلغاء محاكم أمن الدولة بعد إصدار وزير العدل السابق، عبد . الفلسطيني للقانون األساسيلمخالفتها 
  .محاكمهذه الوزارياً نص صراحةً على إلغاء  قراراً 27/7/2003الكريم أبو صالح، بتاريخ 

  
منها العليا ، إلغاء محاكم أمن الدولةبشأن تصريح وزير الداخلية وقرار وزير العدل السابقين لكن رغم و

تحويل قضيتين لمحكمة أمن الدولة الجزئية بغزة بتاريخ خالل هذا العام  الهيئةرصدت والجزئية، 
يتطلب إصدار مرسوم رئاسي ينص صراحةً على إلغاء هذا األمر . ينيةتتعلقان بقضايا تمو 2/9/2003

  .إختصاصاتهما إلى المحاكم النظاميةجميع العليا والجزئية، وإحالة  ،محاكم أمن الدولة
  
  

  ةـــة القضائيـــه السلطـــي تواجــات التــالصعوب: ثامناً
  

والطواقم  عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامةن تم تعيي ،1994منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
القانون األساسي تم إقرار رزمة قوانين القضاء، وفي مقدمتها كما  .المساندة، وإستحداث المحاكم

 قانون تشكيل المحاكم النظامية، و2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائية، 2002لعام  الفلسطيني
الضفة توحيد النظام القضائي بين تشكيل مجلس القضاء األعلى، وى إضافةً إلهذا  .2001لسنة  5رقم 

  . الغربية وقطاع غزة
  
اإلحتياجات البشرية إستكمال إلى  2002عام منتصف منذ اإلصالح في المجال القضائي أدت عملية و

الصعوبات، خاصةً النقص في عدد المشاكل وتجاوز بعض  ساعد على مماوالمادية للسلطة القضائية، 
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، فإن السلطة لكن رغم كّل ذلكو. تدني رواتب القضاةوأعضاء السلك القضائي والطواقم المساندة، 
  :رئيسية، أهمهاالقضائية ما زالت تعاني من صعوبات 

  
  
  
  
  
  ةــرارات القضائيـوالق مــعدم تنفيذ أحكام المحاك. 1
  

التباطؤ في تنفيذ بعض األحكام أو  عن الوزارات الفلسطينية اإلمتناعبعض واصلت األجهزة األمنية و
، والمتعلقة بأوامر اإلفراج عن موقوفين الصادرة عن المحاكم، خاصة الصادرة عن محاكم العدل العليا

لم يقتصر األمر و. خالفاً للقانون، أو إعادة بعض موظفي الجهاز الحكومي المفصولين تعسفاً إلى وظائفهم
وحضور أحكام النفقة كتنفيذ القرارات القضائية مواطنين ال بعضرفض إمتد ليشمل ، بل هذا الحدعند 

جنين تنفيذ القرار المستعجل الصادر عن / رفضت بلدية يعبد 4/10/2003بتاريخ ف. جلسات المحاكم
والذي يأمر بإعادة التيار الكهربائي لمعصرة الزيتون الخاصة بالمواطن جواد فريد  ،محكمة صلح جنين

المحكمة بتاريخ  ذاتمحافظة جنين تنفيذ أمر آخر صدر عن  رفض مدير شرطةكما  .المفلح
وبالرغم من تأكيد المشرع . ، يطلب منه إستخدام القوة من أجل تنفيذ القرار المذكور22/10/2003

على ضرورة  ،أو قوانين العقوبات، قانون السلطة القضائيةأو  القانون األساسيالفلسطيني، سواء في 
ما زالت وفرض عقوبات صارمة على من يخالف ذلك، إالّ أن هذه النصوص  تنفيذ القرارات القضائية،

  .إلى حد كبير غير مفعلة
  
  ىــاء األعلــس القضــدل ومجلــبين وزارة الع الخالفات. 2
  

في حول تنازع الصالحيات، خاصةً خالفات حادة العالقة بين مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل تشهد 
القضائية منح وزارة ومع أن قانون السلطة  .داري على الطواقم المساندة في المحاكممسألة اإلشراف اإل

قرار بقبول إستقالة القضاة ال، إصدار 85مقار ودوائر إختصاص محاكم الصلحتحديد  العدل صالحية
، والطلب من مجلس 87، اإلشراف اإلداري على جميع المحاكم86المقدمة لرئيس مجلس القضاء األعلى

األعلى وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في جريمة منسوب إليه القضاء 
  .والمسؤوليات حرمت من ممارسة بعض هذه المهامالوزارة  إالّ أن ،88إرتكابها

  
مة على عمل السلطة القات وقد ألقى الخالف بظالله .الصالحياتالخالف حول هذا تفاقم  2003خالل عام 
  . ر ومراكز نفوذإلى خلق أقطاب ومحاو وأدى، فيما أدى إليه، القضائية،

                                                
 .2002لسنة  1رقم قانون السلطة القضائية من  13املادة   85
 .من القانون السابق 33املادة   86
 .من القانون السابق 47املادة   87
 . من القانون السابق 58ادة امل  88
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  اــر فيهــا والبطء في النظــم القضايــتراك. 3
  

رفع اإلختصاص القيمي لمحاكم لقد تفاقمت خالل السنتين األخيرتين مشكلة تراكم القضايا، خاصةً بعد 
، باإلضافة إلى القضايا لمحاكمتلك ا أن تنظر دينار، مما يعني 20.000دينار إلى  250الصلح من 

سوء توزيع القضاة تراكم القضايا كذلك، من أسباب . من محاكم البدايةالمحالة آالف الملفات في الواردة، 
أربعة  اهللا بينما يعمل في محكمة صلح رام ،قضاة 9يعمل في محكمة صلح غزة  ،فمثالً .على المحاكم

العاصمة السياسية للسلطة الوطنية ومركز الشركات التجارية ياً عملقضاة فقط، علماً أن مدينة رام اهللا هي 
علماً أن المدينة تعتبر العاصمة  ،وكذلك يعمل في محكمة صلح نابلس أربعة قضاة فقط .والمالية

إن التأخير في نظر الدعاوى يلحق أضراراً كبيرة بمصالح المتقاضين، . اإلقتصادية للضفة الغربية
  . بديلةن وسائل تقاضي ويشجعهم على البحث ع

  
  ارـــن الكبــل المسؤوليــمن قب نــالقوانيرق ــخ. 4
  

مثال . ال يحترمون القوانين النافذةذاتها السلطة القضائية في كبار من المؤسف حقاً أن هناك مسؤولين 
 بوقف أعمال البناء على قطعة أرض 10/8/2003قرار رئيس مجلس القضاء األعلى بتاريخ  ،على ذلك

  . 89بيت لحم وإيقاع الحجز التحفظي عليها بحجة الحفاظ على األمن والنظام العام/ في بلدة الخضر 
  
  يـــش القضائــاب التفتيـــغي. 5
  

صحيح أن . ما يزال القضاة والمحاكم وأعضاء النيابة العامة يعملون في ظّل غياب التفتيش القضائي
ما خالل العام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم ودوائر النيابة رئيس مجلس القضاء األعلى والنائب العام قا

غياب التفتيش تمت في ظّل و. المنصوص عليه في القانونالدقيق العامة، ولكن هذا ليس تفتيشاً بالمفهوم 
أيضاً، ونتيجة غياب التفتيش  .الكفاءة والنزاهةالخبرة ووبدون إعتماد معايير  الترقيات بصورة تلقائية

مما إنعكس سلباً على ، عدم إلتزام أعضاء السلك القضائي بصورة عامة بساعات الحضور والغياب يالحظ
  .سرعة البتّ في القضايا

  
  دــون باليــالح وأخذ القانـــى الســالت األمني وفوضــتفشي ظواهر اإلنف. 6
  

مقار لمن تدمير  ذلك رافق، وما الضفة الغربية وقطاع غزةنتيجة اإلعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على 
زايدت األجهزة األمنية والسجون ومراكز التوقيف، وتقييد حركة وتنقل األجهزة األمنية الفلسطينية، ت

                                                
 5رقم  قانون تشكيل احملاكم النظامية، و2002لسنة  1رقم  قانون السلطة القضائيةكل من هذا القرار خمالف لإلجراءات والقواعد القانونية املنصوص عليها يف  89

اين، سواء بصفته رئيساً للمحكمة العليا أو رئيساً لس القضاء األعلى، هذه القوانني ال تعطي زهري الصور. قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية، و2001لسنة 
كما أنه ال ميلك أصالً سلطة اإلختصاص القضائي يف القضية اجلزائية . صالحية إصدار أمر احلجز التحفظي على أموال املواطنني بدعوى احلفاظ على األمن والنظام العام

 . املنظورة من قبل حمكمة بداية بيت حلم
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راح ضحيتها عشرات تلك الظواهر التي ظواهر اإلنفالت األمني وفوضى السالح وأخذ القانون باليد، 
شبهة التعامل مع سلطات اإلحتالل، أو القتل على  مثلعلى خلفيات مختلفة، الفلسطينيين القتلى والجرحى 

. المنازعات بين المواطنينوقدرتها على حّل وقد أضعف كّل ذلك من هيبة السلطة القضائية . خلفية الثأر
نما إخاصةً في قضايا القتل، و ،اللجوء إلى القضاء إلنصافهمعن ولم يقتصر األمر على إحجام المواطنين 

من بين أمور  ،إضافةً إلى إنعكاس الفلتان األمنيهذا . سلطة القضاء العشائريتعزيز تعدى األمر ذلك إلى 
   .وبالتالي على إستقالل القضاء ونزاهته ،القضاةأمن على  ،أخرى
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  ات ــــتوصي: تاسعاً
  

وال ، 2003التي طرأت على السلطة القضائية خالل عام اإليجابية التقليل من أهمية التطورات يجوز ال 
بالمهام القيام تمنعها من التي و ،تعاني منهاما زالت التقليل من حجم الصعوبات التي  ،في المقابل ،زيجو

ولغرض تمكين السلطة القضائية من ممارسة دورها الهام  .بالمستوى المطلوبالمنوطة بها والمسؤوليات 
   :لييما ب الهيئةفي إنصاف المواطن وإرساء دعائم حكم القانون، توصي 

  
  يــــس التشريعــلمجلل -
  
شرعية القرارات التي بالتالي تشكيل مجلس القضاء األعلى، وقانونية لجدل القانوني حول حسم ال. 1

ثم ومن ، تشكيل مجلس القضاء األعلىقانون المتعلقة بالبضرورة تعديل أحكام  الهيئةتوصي ، يصدرها
  .بما ينسجم مع أحكام القانون المعدلمجلس الإعادة تشكيل 

  
خاصة بالسلك القضائي توظيف إستحداث لجنة بحيث يتم  ،السلطة القضائيةقانون تعديل ضرورة . 2

، إضافةً إلى مجلس وزارة العدل، نقابة المحامين ،المجلس التشريعيممثلين عن تضم في عضويتها 
   .القضاء األعلى

  
ام الهيئات الثالثية في محاكم البداية بحيث يتم إلغاء نظ قانون تشكيل المحاكم النظاميةضرورة تعديل . 3
  .لقاضيإنتاجية اإلى نظام القاضي الفرد، ألن من شأن ذلك زيادة العودة و
  
  ىـــاء األعلـــس القضــلمجل -
  
المتعلقة األنظمة تلك ، خاصةً قانون السلطة القضائيةالالزمة لتطبيق وضع األنظمة إستكمال ضرورة . 1

 مهمةالمعهد القضائي ليتولى تفعيل وكذلك اإلسراع ب ،بل تولي أعمال القضاءبتدريب القضاة وإعدادهم ق
  .تدريب القضاة الجدد وتأهيلهم، وكذلك إعادة تأهيل القضاة القدامى

  
تناسب وبما يفي محاكم الصلح والبداية، خاصةً في الضفة الغربية،  القضاةضرورة تعيين المزيد من . 2

تسمية قضاة لألمور وليتسنى ، الفصل في الدعاوىغرض تسريع لوذلك ، مع عدد القضايا الواردة
   .المستعجلة، وقضاة للبلديات

  
  .العاملين والمتقاضينتتسع إلستيعاب ضرورة نقل المحاكم إلى مباني حديثة . 3
  
  .مستقبالً بنتائج التفتيشربط الترقيات التفتيش القضائي، وتفعيل ضرورة . 4
  
، لضمان الدواموفرض رقابة على  ،عملهمقريبة من أماكن امة في أماكن ضرورة إلزام القضاة باإلق. 5

  .تسريع النظر في القضايا الواردة والمتراكمةالعمل، وبالتالي إنتظام 
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نظراً ألهمية اإلختصاصات المنوطة بها، وذلك  ،ضرورة اإلسراع بإنشاء المحكمة الدستورية. 6
، والفصل في نصوص القانون األساسي ، تفسيراللوائحظر في دستورية القوانين وخصوصاً صالحية الن

  .تنازع اإلختصاص بين الجهات القضائية والجهات اإلدارية ذات اإلختصاص القضائي
  
  ـــة التنفيذيــــةللسلط -
  
تنفيذ قرارات المحاكم والقرارات القضائية األخرى، اإلحجام عن ضرورة وضع حد نهائي لمسألة . 1

  . لعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قوانين العقوبات الساريةوهذا يتطلب تفعيل ا
  
توفير الحماية الالزمة للقضاة ومسؤولي النيابة العامة لتمكينهم من القيام بواجبهم دون تردد ضرورة . 2

   .أو خوف أو تحيز
  
أثناء نقلهم  ما أمكن وما يلزم من إجراءات لحماية حياة السجناء والمحتجزين، خاصةإتخاذ ضرورة . 3

  . إلى المحاكم أو أثناء وجودهم فيها
  
، وإصدار مرسوم رئاسي ضرورة عدم تحويل أي قضية لمحاكم أمن الدولة، سواء العليا أو الجزئية. 4

  .ينص صراحةً على إلغاء تلك المحاكم
  
قانونية في الدوائر الذي تقوم به الالقضائي الدور لقضاء الموازي، خاصةً لضرورة وضع حد نهائي  .5

  .المحافظات
  
لتأكد من لتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، الن القضاة وأعضاء النيابة العامة من تمكيضرورة . 6

  .موقوفين خالفاً للقانونأي خلوها من 
  
، والتحقيق الجدي في كل من األحداث فوضى السالحالفلتان األمني ووضع حد فوري وسريع لظاهرة . 7

 المسؤولينساءلة وم سقوط ضحايا نتيجة سوء إستخدام السالح، اإلعالن عن نتائج التحقيقالتي أدت إلى 
  .قضائياً

  
8 . السلطة التنفيذية في شؤون القضاءلجميع أشكال تدخل ضرورة وضع حد.  
  
  
  
  
  
  
  



 105

  
  
  



  السلطـــة التنفيذيـــة                           :الفصل الثالث
  
  

  مقدمـــــة
  

يجة ، ونتخالل هذا العام. أداء السلطة التنفيذية فيأثّرت  كثيرة مستجدات 2003برزت خالل عام 
نصب للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإستحدث مالقانون األساسي ، تم تعديل للضغوطات الداخلية والخارجية

كما أعلن رئيس السلطة الوطنية . الصالحيات المنوطة به عدلرئيس الوزراء، ووضح القانون الم
حكومة ضيقة، أطلق عليها  خاللها شُكّلالوطنية لمدة شهر،  السلطةالفلسطينية حالة الطواريء في أراضي 

، إستمر ذلكجانب  إلى. الوزراء الفلسطيني لثالث مراتوتكرر تشكيل مجلس ". حكومة طواريء"إسم 
منها ، وطال كثيراً من مقرات السلطة الوطنية، المدنية الفلسطينيةراضي األالعدوان اإلسرائيلي على 

الداخلية كما إستمرت الضغوطات . ، وعطل أو عقّد قيام المؤسسات الحكومية بالمهام الموكولة بهاواألمنية
 داريةاألمنية والمالية واإل ،األصعدة مختلفعلى  بإصالحات الدولية على السلطة الوطنية لغرض القيامو

  .والقضائية
  

وذلك ، والتحديات التي تواجهها الفلسطينية التي تعاني منها السلطة التنفيذية الصعوباتيعالج هذا الفصل 
مة، مدنية العامجلس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الو رئيس رئاسة السلطة الوطنية، تقييم أداءمن خالل 

أحوال جدة المتعلقة بالموازنة العامة، األوضاع المست الفصل كما يتناول. ألجهزة األمنيةدارة المحلية، وااإل
  . ، والخطوات المنجزة على صعيد اإلصالح اإلداري والمالي)السجون(مراكز اإلصالح والتأهيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرئاســـــةمؤسســة :  أوالً
  

طنية، فضالً عن أمين عام الرئاسة، ومدير عام مكتب الرئيس، ومكاتب يتبع مكتب رئيس السلطة الو
األمن الوطني، اإلستخبارات الحرس الرئاسي، (بعض األجهزة األمنية الرئاسة الفرعية في المحافظات، 

اإلجتماعية واإلقتصادية السياسية و ن في الشؤونوعشرات المستشار، و)العامة العسكرية، والمخابرات
أو هيئات  سلطات في مناصبهموبين  رئاسةمؤسسة الفي  بين عملهم المستشارينويجمع بعض  .والثقافية

. عامة اتأو سلط اتسسرئاسة مؤأو المجلس التشريعي، عضوية اللجنة التنفيذية،  عضوية أخرى، مثل
وزارات لافي يزاولون أية أعمال ن، الذين ال ولطة الوطنية عشرات المدراء العامكما يتبع مكتب رئيس الس

 بمكتب رئيس السلطة الوطنية توبموجب القرارات الرئاسية المشكّلة لها، ُألحق. العامةمؤسسات الأو 
العامة، مثل هيئة الرقابة العامة، هيئة األمن القومي، مكتب المؤسسات  الهيئاتعشرات المؤسسات و

نقل دائرة  2003العام  خاللوقد تم  .، سلطة النقد، سلطة األراضي، وهيئة المنظمات األهليةالوطنية
  1.إلى هيئة الرئاسة المحافظين وكافة العاملين فيها من وزارة الداخلية

  
  ةـــة الوطنيـــس السلطــار رئيــإختي

  
 وتكون . نتخاباً عاماً ومباشراًإنتخاب رئيس السلطة الوطنية إللسلطة الوطنية على  القانون األساسينص

  .نتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانونإنتقالية، على أن يتم المرحلة اإل مدة رئاسة السلطة الوطنية هي
  

 من عام كانون ثانيشهر رئيس السلطة الوطنية في للمجلس التشريعي ولنتخابات األولى جرت اإللقد 
نتخابات موعداً إلجراء اإل 2003/ العشرين من كانون الثانيقد حدد رئيس السلطة الوطنية كان و. 1996
غير أن هذه  3.نتخابات المركزيةل لجنة اإليكوفي أعقاب ذلك، قام بتش .2ئاسية والتشريعية الثانيةالر

اإلنتخابات لم تجر في الموعد المحدد، ولم يصدر عن رئيس السلطة الوطنية ما يشير إلى تأجيلها، أو 
 20/10/2003د بتاريخ وبدالً عن ذلك، شكّل مجلس الوزراء الفلسطيني في إجتماعه المنعق. الرجوع عنها

إلجراء مستوى الجاهزية مع لجنة اإلنتخابات المركزية ومساعدتها في رفع  حوارلجنة وزارية لمتابعة ال
إدراج موازنة أيضا  كما قرر مجلس الوزراء. 2004اإلنتخابات، بما ال يتجاوز شهر حزيران من العام 

لمحلية، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة اللهيئات العملية اإلنتخابية، الرئاسية والتشريعية و
 ي ستجري وفقه اإلنتخاباتالقانون الذإعتماد  2003حتى نهاية عام لكن لم يتم . 2004الوطنية لعام 

   .لقادمةا التشريعية
  
  
  
  
  

                                                
  .20/5/2003، الصادر بتاريخ 2003لسنة  74قرار رئاسي رقم   1
 .10/9/2002الصادر بتاريخ  نتخابات،املرسوم الرئاسي بشان الدعوة لإل 2
 .10/10/2002الصادر بتاريخ  ،املرسوم الرئاسي بشأن اإلنتخابات  3



  هاــــممارست اتــوآلي رقــطو ةــة الوطنيــات رئيس السلطــصالحي
  

فهو  .ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسلطة الوطنيةبين رئاسة اعرفات يجمع الرئيس 
 المفوضهو وهو الذي يختار رئيس الوزراء ويكلّفه بتشكيل الحكومة، والقائد األعلى للقوات الفلسطينية، 

ين بعد بإصدار القوان كذلك الرئيس ويقوم. والمنظمات الدولية األجنبية لدى الدولفلسطين بتعيين ممثلي 
قرارات إصدار  له حقإقرارها من المجلس التشريعي، وله أن يعيدها إلى المجلس مرفقة بمالحظاته، كما ي

 الخاص يملك رئيس السلطة الوطنية حق العفوو .إنعقاد المجلس التشريعي دوراتلها قوة القانون في غير 
القانون قاً للشروط المذكورة في وكذلك الحق في إعالن حالة الطواريء وف ،4عن العقوبة أو تخفيضها

، 2003لطة الوطنية خالل عام رئيس السلالصالحيات الموكولة تم تقليص  الجدير ذكره أنه .5األساسي
  . ث منصب رئيس الوزراء، وإستحدالقانون األساسيتعديل  تم حين

  
يساعد مكتب ح كيف ن غير الواضفم. يس قائمةمكتب الرئ بعملال تزال المشكالت المتعلقة عامة،  ورةبص

كيف أيضاً من غير الواضح و .األمور وإتخاذ القرارات المختلفةتصريف  فيعرفات الرئاسة الرئيس 
كتب لحقت بميمارس الرئيس أو مكتب الرئاسة رقابته على عشرات المؤسسات والسلطات العامة التي ُأ

للمواطنين لتقديم الشكاوى إلى رئيس يتم بموجبها إفساح المجال ومعلنة وجد معايير واضحة تال و .الرئيس
ما هي األسس أيضاً وليس واضحاً . فردية للمواطنينالقضايا الالرئيس في حّل أو لتدخل السلطة الوطنية، 

والمعايير التي يعتمدها الرئيس، أو اإلعتبارات التي يأخذها بالحسبان، في إتخاذ القرارات الكثيرة بشأن 
  . صادقة على القوانين وقرارات المحاكمالم وأالتعيينات أو الترقيات 

  
من المدراء والمستشارين ) 800 ما يزيد عن(ما هي الحاجة للعدد الكبير أيضاً وليس من الواضح 

ففضال عن العدد الكبير من . والموظفين في مكتب الرئيس، أو ما هي المهام والمسؤوليات المنوطة بهم
من  اً، وعدد6اً إضافياًمحافظ 2003لطة الوطنية خالل عام ، عين رئيس السسابقاًالموظفين المعينين 

إضافة إلى ذلك، صدرت عشرات المراسيم الرئاسية القاضية بتعديل درجات . 7الموظفين في أمانة الرئاسة
  .8موظفين في مكتب الرئاسة

  
ها رئيس ، التي يدعو إلي"القيادة الفلسطينية"أصبحت إجتماعات  ،يس الوزراءإستحداث منصب رئ وبفضل

في رسم الحدود الفاصلة بين بدوره السلطة الوطنية، تتم بمعزل عن إجتماعات الحكومة، األمر الذي ساعد 
من جهة الفلسطينية مهام وصالحيات الحكومة من جهة، ومهام وصالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

  . ثانية
  
  

                                                
 .46-34، املواد 2003لعام  الفلسطيين املعدل القانون األساسي  4
 .110، املادة 2003لعام  املعدل الفلسطيين القانون األساسي  5
 . 26/10/2003خ عين قدورة موسى قدورة حمافظا يف دائرة احملافظني يف أمانة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مبقتضى املرسوم الرئاسي الصادر بتاري  6
 .2003لسنة  81و   49أنظر، مثال، القرارات الرئاسية رقم    7
 .2003لسنة  94، 87، 84، 75، 19، 18، 17، 16، والقرارات الرئاسية رقم 2002لسنة  59قم أنظر، مثال، القرار الرئاسي ر  8



   وزراءـــس الـــرئي :ثانياً
  

القانون كمنصب مستقل عن منصب رئيس السلطة الوطنية، بموجب  ،يس الوزراءتم إستحداث منصب رئ
إعادة  على صعيدإستحداث هذا المنصب أهمية خاصة كتسب وي. 2003لسنة  المعدل الفلسطيني األساسي
التي تصدر عن وتلك الفاصل بين القرارات الحكومية  حد، وتوضيح الالسلطة التنفيذية أوضاعتنظيم 

  . هيئات منظمة التحرير الفلسطينيةعن الرئيس أو 
  

. ، يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء، ويكلّفه بتشكيل الحكومةعدلالم القانون األساسيبحسب 
، وله الحق في التكليف تشكيل حكومته خالل ثالثة أسابيع من تاريخ إنجاز ويتوجب على رئيس الوزراء

ا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل األجل المذكور، فإذ. مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران
خالل  تكليف شخص آخرأو أنها لم تحظى بثقة المجلس التشريعي، وجب على رئيس السلطة الوطنية 

  .9الثقة حجب، أو من تاريخ المكلّف األول أسبوعين من تاريخ إخفاق
  

وضع بدعوة مجلس الوزراء لإلنعقاد،  ، يختصةحكوماليل وإلى جانب صالحية رئيس الوزراء في تشك
، اإلشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، هجدول أعماله، ترأس إجتماعات

  10.اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراءوإصدار وتوقيع 
  

 الوزراء رئيسين للوزراءنصب رئيس على الصعيد العملي، إختار رئيس السلطة الوطنية منذ إستحداث م
 "حكومة الطواريء"وشكّل  "أبو مازن"، الذي تلى "أبو العالء"أحمد قريع  و، "أبو مازن"محمود عباس  هما
كأول رئيس  9/3/2003بتاريخ  "أبو مازن" إختار رئيس السلطة الوطنية فقد. بعدها، وحكومة عادية أوالً

المخاض الطويل الذي مر به تشكيل الحكومة ونتيجة  11.للوزراء في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
، حيث حازت على ثقة أغلبية 29/4/2003الفلسطينية، تأخر عرضها على المجلس التشريعي إلى 

  .5/9/2003لكن هذه الحكومة لم تعمر طويالً، فإستقالت بتاريخ . أعضائه
  

أبو "أحمد قريع  8/9/2003بتاريخ  لسلطة الوطنيةكلّف رئيس ا ،"أبو مازن" في أعقاب إستقالة حكومة
وبعد إنتهاء المدة  ،لمدة شهرحكومة طواريء  5/10/2003كلت بتاريخ شُ .ديدةج تشكيل حكومةب "العالء

  .12/11/2003، نالت ثقة المجلس التشريعي بتاريخ ل حكومة عاديةتشكيب "أبو العالء" بأسبوع قام
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  )ةــــالحكوم( مجلـــس الــــوزراء :اًثالث
  
ألداة التنفيذية واإلدارية ا) الحكومة(، يعتبر مجلس الوزراء 2003لعام  القانون األساسي المعدل موجبب

يتألف مجلس و .السلطة التشريعية موضع التنفيذوضع البرنامج الذي تقره العليا التي تضطلع بمسؤولية 
ن وزيراً، على أن يحدد قرار الوزراء من رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربعة وعشري

 المعدل القانون األساسي ويختص مجلس الوزراء بحسب أحكام. التعيين الوزارة التي تُسند إلى كل وزير
  :12بما يلي

  
ختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس إالعامة في حدود  اتوضع السياس. 1

  .التشريعي
  .ة من السلطات الفلسطينية المختصةرلمقرتنفيذ السياسات العامة ا. 2
  .وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. 3
  .إعداد الجهاز اإلداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الالزمة، واإلشراف عليه ومتابعته. 4
  .تخاذ اإلجراءات الالزمة لذلكإلتزام بأحكامها، ومتابعة القوانين وضمان اإل. 5
ختصاصاتها، والتنسيق فيما إأداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز اإلداري لواجباتها و اإلشراف على. 6

  . بينها
  .حفظ النظام العام واألمن العام .7
إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز اإلداري التي يشملها . 8

  .للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانونالجهاز التنفيذي التابع 
  .أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون 8تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند . 9

تحديد إختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في . 10
  .حكمها

  
، وإستحداث منصب رئيس الوزراء، شُكّلت الحكومة 2003في آذار  نون األساسيالقاتعديل في أعقاب 

  :الفلسطينية لثالث مرات متتالية
  
  "ازنـــأبو م"اس ــود عبـمحم الحكومة المشكّلة برئاسة  .1
  

الوطنية السلطة منذ قيام  حكومته في أعقاب إستقالة الحكومة الخامسة "أبو مازن"محمود عباس شكّل 
على ثقة المجلس  "أبو مازن"وقد حازت حكومة . برئاسة رئيس السلطة الوطنية كانت نية، والتيالفلسطي

باإلضافة إلى رئيس الوزراء الذي إحتفظ بحقيبتي الداخلية  ،تألّفت الحكومة 29/4/2003.13التشريعي في 
وبموجب . يررئاسة مجلس الوزراء برتبة وزلوزيرا، هذا باإلضافة إلى أمين عام  23واألوقاف، من 
  :التشكيل الجديد
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  . ة إعالم مستقلة عن وزارة الثقافةتم إنشاء وزار .1
  .تم دمج وزارة التموين بوزارة اإلقتصاد الوطني .2
  .مسؤول بيت الشرق/ ألغي منصب وزير .3
  .إلتصاالت والمعلوماتا إستحدثت وزارة .4
  
إلى الحد الذي دفع برئيس ة وداخلية وخارجية هائلضغوطات منذ لحظة تشكيلها عمل الحكومة  تلقد رافق

 ومن ثم إستقالة الحكومة 14،فتح حركةالته من عضوية اللجنة المركزية لالحكومة بداية إلى تقديم إستق
  . 5/9/2003بتاريخ 

  
ت حكومة مع إسرائيل برعاية أمريكية، واكب إلى جانب الخالفات والتوترات ذات العالقة بالعملية التفاوضية

تها العسيرة خالفات وتوترات حادة بين رئيس الوزراء وبعض الوزراء من جهة، وبين منذ والد" أبو مازن"
 تمحورت هذه الخالفات حول توزيع صالحيات .رئيس السلطة الوطنية وقيادة حركة فتح من جهة ثانية

والتي (السيطرة على األجهزة األمنية المختلفة بين رئيس السلطة الوطنية والحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية 
ذا السبب، تجلّت وله). تنضوي تحتها ثالثة أجهزة أمنية هي الشرطة المدنية، األمن الوقائي والدفاع المدني

ادة حول مسألة إشغال حقيبة وزير الداخلية من قبل العقيد محمد دحالن، الرئيس الخالفات بصورة ح
 .السابق لجهاز األمن الوقائي في قطاع غزة

  
مجموعة إتخذت إال أنها  ورغم قصر المدة، الحكومة،التي رافقت عمل  لتوتراتالخالفات وارغم ولكن 

  15:، يبرز من بينها ما يليعلى طريق اإلصالح اإلداري والمالي من الخطوات
  .وما نص عليه من إختصاصات مجلس الوزراء القانون األساسيالعمل على تطبيق  -
 .الحكومةبرنامج عمل ن الجوانب المختلفة م تشكيل خمس لجان وزارية لمتابعة -
  .16، وضم بعضها إلى الوزارات المختصةالمؤسسات العامة ملترشيد ع -
رت الحكومة إنهاء خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين وتوفير قر :المالياإلقتصادي والمجال في  -

من راتب محدد له إلى حين وضع قانون التقاعد، هذا باإلضافة إلى تطبيق جزئي للشق المالي 
تخفيض رسوم تأجير أرقام السيارات العمومية ورسوم تسجيلها  17ون الخدمة المدنية،قان

اإللتزامات معظم وترخيصها، وقف كافة اإلستقطاعات من رواتب موظفي السلطة الوطنية، تسديد 
  .المتأخرة على السلطة الوطنية لحساب القطاع الخاص، وتنظيم قطاع المحروقاتالمالية 

لقانون السلطة تركزت الجهود على إعادة تشكيل مجلس القضاء األعلى وفقا  :في المجال القضائي -
محاكم أمن  أمام، دمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة، وإحالة القضايا التي كانت منظورة القضائية

 .الدولة إلى القضاء النظامي العادي
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  )واريءــطالة ــحكوم(ى ــاألول" أبو العالء" ع ــد قريــة أحمــحكوم  .2
  

أبو "أحمد قريع  ، كلّف رئيس السلطة الوطنية"أبو مازن" ية برئاسةفي أعقاب إستقالة الحكومة الفلسطين
  . تشكيل حكومة فلسطينية جديدةب 7/9/2003بتاريخ  "العالء

  
باإلضافة إلى رئيس ، 5/10/2003التي تم تشكيلها بتاريخ ، "حكومة الطواريء"تألفت : حكومة الطواريء

، على صعيد اإلنجازات. وزراء ةمن ثماني ،والداخلية اإلعالمو األوقاف ائبلحكومة الذي إحتفظ لنفسه بحقا
مدة حالة (عملت كحكومة تسيير أعمال إلى حين إنتهاء مدتها  قدف .هذه الحكومة شيئا يذكر حققلم ت
تتخذ أي  إال أنها لم ،"كومة طواريءح"تسميتها بالرغم من و. عاديةوتشكيل الحكومة ال) لطواريءا

   .أصالً اإلعالن عن حالة الطواريء تبررإجراءات أو قرارات غير عادية 
  
ا وفقا لألحكام الواردة في قد تم" حكومة الطواريء"إذا إفترضنا أن إعالن حالة الطواريء وتشكيل و

لمدة األحكام عند إنتهاء اإال أنه لم يتم اإللتزام بتلك وهو إفتراض ال يسهل الدفاع عنه، ، القانون األساسي
لمدة شهر يمكن تمديدها تُعلن حالة الطواريء لمدة شهر،  بحسب تلك األحكام،. القانونية لحالة الطواريء

لمجلس الحق في مراجعة كافة يكون لموافقة المجلس التشريعي، على أن الحصول على بعد إضافي 
حكومة "ستمرت إ ،حالة الطواريءرغم إنتهاء مدة لكن . لسابقةاإلجراءات والتدابير التي إتُخذت في الفترة ا

في ممارسة أعمالها حتى تشكيل الحكومة الجديدة العادية ونيلها الثقة من المجلس التشريعي " الطواريء
في أي إجراءات أو تدابير لم يبد رأيه المجلس التشريعي  من الغريب حقاً أنو. 12/11/2003 بتاريخ

 ، وإستمرار الحكومة في العمل إلى"حكومة طواريء"يء، بما فيها مسألة تشكيل إتُخذت أثناء حالة الطوار
  .ما بعد إنتهاء الفترة القانونية

  
  ة ـــالثاني" الءـــو العــأب"ع ــد قريــة أحمــحكوم . 3
  

وقد ُأعلن عن . تشكيل حكومة عاديةب "أبو العالء"أحمد قريع  كُلّف ،الطواريءحكومة بعد إنتهاء فترة 
 ، وعرضت على المجلس التشريعي9/11/2003شكيل الحكومة الثامنة في السلطة الوطنية الفلسطينية في ت

 تألفت الحكومة، باإلضافة الى رئيس الوزراء الذي إحتفظ بحقيبتي .12/11/2003وحازت على ثقته في 
  . وزيراً 24اإلعالم واألوقاف، من 

  
شخص وزير  حولال الحكومات التي سبقتها من خالف ما طفي بداية مسيرتها لقد طال هذه الحكومة 

، والصالحيات )حكم بلعاوي( وزيرالالداخلية، والصالحيات التي يتمتع بها، إلى أن تم اإلتفاق على شخص 
تقاسم باإلتفاق تم  كما). والدفاع المدني األمن الوقائي ،أجهزة الشرطةسؤولية عن الم( نوطة بهالم

أعيد الذي  ة الداخلية بين كل من وزير الداخلية ومجلس األمن القومي الفلسطينيبوزار لحقةالصالحيات الم
الشؤون المدنية واإلدارية في مسؤولية بحيث يتولى وزير الداخلية  2003،18في شهر تشرين أول تشكيله 

  . الشؤون األمنية مسؤولية الوزارة، في حين يتولى مجلس األمن القومي
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وزارة  :هماإستحداث وزارتين جديدتين  2003نعقد في شهر تشرين ثاني في إجتماع الحكومة الم تم
 إلغاء 29/11/2003كما قررت الحكومة في إجتماعها المنعقد في . شؤون القدس، ووزارة شؤون المرأة

غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى نهاية . عوضاً عن ذلك المجلس األعلى لإلعالمإستحداث وزارة اإلعالم و
 ضافة إلى ذلك، أصبح يشارك في إجتماعات مجلس الوزراء كل من مدير األمن الوطني، مديرإ. العام

ء في إجتماعات الوزرارئيس الوزراء وبعض وفي المقابل، يشارك . المخابرات العامة، ومدير الشرطة
  .مجلس األمن القومي

  
 جاء في فقد". أبو مازن" تي شكّلهاال الحكومةبيان عن كثيراً لم يختلف البيان الحكومي لهذه الحكومة وهذا 

  :التالية ةالخمسمور أنها ستركز في عملها على األ بيان الحكومة على
  .العمل المكثّف لوقف بناء جدار الفصل العنصري ووقف اإلستيطان •
  .المدن والقرى الفلسطينيةعلى العدوان اإلسرائيلي  جراء إستمرارإعطاء إهتمام خاص بالمتضررين  •
  .حقيق وقف متبادل إلطالق النارالعمل على ت •
  .الدعوة الصريحة لعدم إستهداف المدنيين من الجانبيين الفلسطيني واإلسرائيلي •
إنهاء حالة الفوضى السائدة، كجزء ال يتجزأ من تعزيز سيادة القانون وفرض النظام العام، وبخاصة  •

مظاهرات المسلحة وإطالق السالح، تخزين المتفجرات بين المدنيين، ال وإستخدام في مجاالت حمل
  .النّار، وكذلك فوضى التصريحات الرسمية المتناقضة

  
  

  الــــوزارات: رابعاً
  

 ختصاص كل وزير في إطار وزارته إ على 71في المادة  2003لسنة  المعدلالقانون األساسي نص
في سير العمل بإقتراح السياسة العامة لوزارته واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها، اإلشراف على 

وإصدار التعليمات الالزمة لذلك، تنفيذ الموازنة العامة ضمن اإلعتمادات المقرة للوزارة، وإعداد الوزارة 
من القانون المذكور  72كما ألزمت المادة . مشروعات القوانين الخاصة بالوزارة وتقديمها لمجلس الوزراء

ومنجزاتها، مقارنة  ة عن نشاطات وزارته، خططهاتفصيليكل وزير بأن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير 
  19.دة للوزارة في إطار الخطة العامةباألهداف المحد

  
  أداء الــــوزارات

  
ية التي تقوم بها قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على األداء العام للوزارات ئإستمر التأثير السلبي لألعمال العدا

كما إستمر ، والقرى والمخيمات الفلسطينية للمدن متكررةفقد إستمرت اإلجتياحات ال. 2003خالل عام 
الحصار إستمرار و. المؤسسات الحكومية، وتجريف األراضيقرات تدمير المباني السكنية والتجارية وم

  .نجازاإلتها على قدرحد من على أداء الوزارات وإنعكس سلباً  كل هذا .واإلغالق الخانقان
                                                

تصاصات ، وطلب فيه بأن تقدم كل وزارة مشروعا هيكليا، حتدد فيه املسؤوليات واإلخ22/12/1997، بتاريخ 1997لسنة  3أصدر جملس الوزراء القرار رقم  19
املوظفني العام ووكيـل   املنوطة ا، على أن تشكل جلنة مكونة من أمني عام الرئاسة، وعضوية أمني عام جملس الوزراء ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ورئيس ديوان

 .الوزراء بشأن أي تنازع يف الصالحياتوزارة التخطيط والتعاون الدويل ووكيل وزارة املالية، تتوىل دراسة هذه اهليكليات، وترفع توصياا إىل جملس 



رة التربية والتعليم العالي من إكمال العام الدراسي بأقل قدر من الخسائر، في قطاع التعليم، تمكنت وزا -
ذت وفي هذا اإلطار، نف. العام الماضي منبشكل أيسر ) التوجيهي(وأنجزت إمتحان شهادة الدراسة الثانوية 

إنتظام بالتالي تأمين ، و، لتسهيل وصولهم إلى أماكن عملهمنقل للمعلمين حالة 6000الوزارة ما يزيد عن 
  . 2003لعام  ةالعام موازنةالمليون دوالر من  20الحكومة الجامعات بحوالي دعمت و 20.العملية التعليمية

  
المختبرات إلى  حاجة المدارس :أهمها ،جملة من المشاكل منلكن ال يزال التعليم األساسي يعاني 

توفير الرعاية الصحية ورة إلى ضرهذا باإلضافة . الرياضية، وأجهزة الحاسوب مرافقالمكتبات، الو
وفيما يتعلق بالتعليم . للطلبة وتقديم اإلرشاد النفسي واإلجتماعي لهم، ورفع رواتب العاملين في حقل التعليم

، لكي تتمكن من تخفيض الرسوم، من الحكومة مزيد من الدعم المالي ال تزال الجامعات بحاجة إلى العالي،
لتدريسية على العمل بنظام الحوافز لتشجيع الهيئة اوم البحث العلمي، ادرها، تفعيل أقساوتطوير مناهجها وك
  .اإلبداع والبحث

  
تقديم في قطاع الصحة، بذلت الطواقم الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة جهوداً كبيرة في  -

األدوية لشركات  جزء كبير من الديون المستحقةوعملت الحكومة على دفع  .الحيوية للمواطنين الخدمات
 ، وال تزال غرف المرضى فيال تزال متدنيةلكن أجور العاملين في القطاع الصحي . وزارة الصحة على

ال تزال الرقابة المفروضة من الوزارة على كما ، بالقدر الكافي المستشفيات الحكومية غير نظيفة
توفيت إمرأة في ل هذا العام خالفمثال، . المستشفيات والعيادات غير الحكومية أدنى من المستوى المطلوب

 وذلك دون أن ،الطبيهمال لإلرام اهللا، وأصيبت أخرى بالشلل، نتيجة / مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني
حقوق كما كشف تقرير صادر عن لجنة الرقابة و .بحق المسؤولين جديةإجراءات أي تتخذ الوزارة 

/ الفات مالية وإدارية خطيرة في مركز أبو ريامخ عن 18/8/2003بتاريخ اإلنسان في المجلس التشريعي 
  .وهناك  حاالت أخرى كثيرة من اإلهمال الطبي تم توثيقها .رام اهللا التابع لجمعية أصدقاء المريض

  
نقص األجهزة الحديثة الالزمة لغسيل الكلى، كثيراً خالل العام نتيجة كما عانى مرضى الفشل الكلوي 

، هذا إضافة إلى النقص في الكوادر للقيام بصيانة األجهزة المتوفرة مةالنقص في الخبرات الالزوكذلك 
  21.البشرية المتخصصة والمؤهلة

  
. المشاكلبعض في قطاع النقل والمواصالت، قامت الوزارة بسلسلة من الخطوات الهادفة إلى معالجة  -

ل على الطرق، ، خفضت الوزارة أسعار النق2003ففي أعقاب تخفيض أسعار الوقود في شهر آيار 
وأصدر  .ل التي كانت سائدة قبل اإلنتفاضةوألزمت سائقي السيارات، وبخاصة في قطاع غزة، بأجور النق

قرارا يقضي بتصويب أوضاع مركبات العائدين،  2003وزيرا النقل والمواصالت والمالية في شهر تموز 
ركبات العمومية غير الشرعية بنقل في الفترة ذاتها عدم السماح للموالمواصالت كما قرر وزير النقل 

تخفيض رسوم تأجير أرقام المركبات العمومية  17/5/2003كذلك قرر مجلس الوزراء بتاريخ . الركاب
 منللفترة ، والمواصالت تسجيلها وترخيصها المستوفاة من قبل وزارة النقلوكذلك رسوم والتجارية، 

                                                
 .4/9/2003خطاب رئيس الوزراء حممود عباس أما الس التشريعي بتاريخ   20
قوق اهليئة الفلسطينية املستقلة حل: رام اهللا(  معاناة مرضى الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: ملزيد من املعلومات، راجع التقرير اخلاص بعنوان  21

  ).2003املواطن، كانون أول 



تخفيض بدل تأجير أرقام سيارات األجرة : ي، وذلك على النحو التال31/12/2003وحتى  1/1/2002
وألفين وخمسمائة ) الضفة الغربية(، بحيث يصبح خمسة آالف شيكل في المحافظات الشمالية %50بنسبة 

، تخفيض رسوم تسجيل وترخيص المركبات والحافالت )قطاع غزة(شيكل في المحافظات الجنوبية 
  %.50بنسبة ) الشاحنات(المركبات التجارية ، وتخفيض رسوم تسجيل وترخيص %25العمومية بنسبة 

  
فال تزال . ال يزال يعاني من مشكالت كثيرةالنقل العام قطاع ، إال أن الواردة أعالهاإلجراءات  رغملكن 

 ،، وضبط المركبات غير القانونية التي تقوم بنقل الركابالمتخذة لضبط أسعار النقل العام الخطوات
مختلف المدن والبلدات لسيارات غير القانونية التي تنقل الركاب في هناك آالف ا .محدودة التأثير

وبالرغم من التخفيضات في رسوم تأجير األرقام العمومية ورسوم الترخيص، إال أن  22.وبينها الفلسطينية
، وذلك بعد أن وضع إتحاد شركات التأمين % 40-30بنسبة تراوحت بين اإللزامي إرتفعت أسعار التأمين 

إتفاقية تطبيق التعرفة الموحدة لتأمين المركبات في الضفة الغربية وقطاع " 15/7/2003نية بتاريخ الفلسطي
كما ظهر تخبط وزارة النقل والمواصالت في  23.المسؤولة الرسمية دون أدنى تدخل من الجهات ،"غزة

أرقام سيارات فبعد أن قررت الوزارة تخصيص  .على أسر الشهداء" ركبات العموميةأرقام الم"توزيع 
حددت عدد و، فقط%  50 بنسبة التخفيض هو أجرة عمومية ألسر الشهداء مجانا، عادت وقررت أن

  .200رقام المراد منحها بحوالي األ
  
تطبيق الحصر إستثمارات السلطة الوطنية،  الهامة مثلاإلنجازات  بعضكما حققت وزارة المالية  -
بدأ وحدة الموازنة وتوحيد الخزينة بين الضفة الغربية وقطاع تطبيق موجزئي لقانون الخدمة المدنية، ال

أو في مجال تعظيم كفاءة في مجال تخفيض نسبة البطالة، سواء  ،ال تزال محدودة إنجازاتهاغزة، إال أن 
  . ب الضريبيالتهرحجم وتقليص الضرائب تحصيل 

  
اإلقتصادية المدمرة التي خلفها إستمرار لم يكن األداء العام للحكومة في التعاطي مع اآلثار بصورة عامة، 

 جديةفلم تقم الحكومة بأي خطوات . على المواطنين مرضياً أو بالمستوى المطلوبالعدوان اإلسرائيلي 
وضع على وزارة الطاقة لم تعمل ف. 24الرقابة المستمرة على جودتها وأضبط أسعار السلع األساسية، ل

بإعادة بناء  واإلسكان وزارة األشغال العامة فلحلم تو 25.كهرباءوال المياه ألسعاروتطبيق تعرفة موحدة 
. ، بحجة عدم توفر األموال الالزمةمعظم المنازل التي دمرها اإلحتالل اإلسرائيلي خالل السنوات الماضية

ولم تقدم وزارة . بصورة مقنعة عاناة العمال العاطلين عن العملمفي تخفيف  وزارة العملتفلح كذلك، لم 
 .ن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهمزراعة الدعم الكافي للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية، بالرغم مال

                                                
مركبة خاصـة   4000إىل وجود قرابة  15/1/2003أشار تقرير مشترك صادر عن اللجنة اإلقتصادية وجلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي بتاريخ  22

  .تعمل يف نقل الركاب يف أراضي السلطة الوطنية، أي ما يساوي عدد سيارات األجرة
اإلرتفاع املفاجيء يف أسعار التأمني اإللزامي من قبل شركات التأمني، وأوصت "موضوع  25/10/2003اللجنة اإلقتصادية يف الس التشريعي بتاريخ ناقشت  23

  .بضرورة قيام اجلهات املختصة بالرقابة على قطاع التأمني بوضع التشريعات املنظمة له
حول قضية  13/1/2003الشؤون املالية واإلقتصادية يف الس التشريعي بتاريخ جلنة و وحقوق اإلنسان الرقابة ةلجنل ركاملشت تقريرال: ملزيد من املعلومات، راجع  24

 .التالعب يف صالحية شحنة من الشاي
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، آذار  :رام اهللا( تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: اخلاص بعنوانالتقرير  ملزيد من املعلومات، راجع  25

2003.( 



التصرف ومعلنة بشأن واضحة بأسس ومعايير ) سابقاًوزارة اإلسكان (سلطة األراضي لم تلتزم كما 
دين تعيلها ومالحقة المتسج ،الجهد الالزم لحصر هذه األراضي السلطة المذكورةتبذل لم و بأراضي الدولة،

تتأخر في نشر القوانين التي ) ديوان الفتوى والتشريع(ال تزال وزارة العدل كما  26.عليها قضائياً وإدارياً
لرغم من مصادقة رئيس السلطة الوطنية على وعلى سبيل المثال، با .يصادق عليها رئيس السلطة الوطنية

  .العاميقم بنشره لغاية نهاية لم  الديوان إال أن ،2003ل في شهر تشرين أو انون التأمينات اإلجتماعيةق
  
  

  ات المدنيـــة العامــةــات والهيئــالمؤسس: اًخامس
  

 القانون من 69فقد فوضت المادة . أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات العامةالقانون األساسي إكتسب تعديل 
ت والسلطات أو ما في حكمها من وحدات إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسا" مجلس الوزراء  المعدل

كما فُوض ". الجهاز اإلداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون
  ". رؤساء الهيئات والمؤسسات واإلشراف عليها وفقاً ألحكام القانون"مجلس الوزراء بتعيين 

  
غير أن  27.عامةسلطة / ةهيئ /ةمؤسس 78إنشاء بعرفات  رئيسالم منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قا

. م لم يكن مبنيا على دراسة معمقةفي إدارة المرفق العا) سلطة عامة/ مؤسسة(إختيار األسلوب الالمركزي 
يحدد سبل عملها، حكم قانوني ي سندنشأت دون وجود  عامةمعظم هذه المؤسسات الأضف إلى ذلك، فإن 

    28.عالقتها بالسلطات المركزيةينظم و لرقابة عليها،ا
  

فإلى . اإلدارة العامة والخدمة المدنية ترشيدعيد بعدة خطوات على ص 2003عام لقد قامت الحكومة خالل 
من أحكام منظمة إلنشاء المؤسسات العامة وتعيين رؤسائها، أعلنت  القانون األساسيجانب ما تضمنه 

، الحكومة د قامتفق. المعنية الوزاراتبلطات العامة الس/ لمؤسساتعدد من ا لحاقالسلطة التنفيذية عن إ
لوزارة  الهيئة العامة للتبغ، واللجنة العليا للتمويل واإلستثمار ،29الهيئة العامة للبترولكل من ضم ب مثال،
ن كل ملحقت وأ. وزارة النقل والمواصالتلران المدني والموانيء البحرية الطي اكما ضمت سلطت. المالية

وزارة أصبحت و. اإلقتصادوزارة بالمواصفات والمقاييس  مؤسسةو الحرة الصناعيةوالمناطق هيئة المدن 
مؤسسات / ن هيئاتفإ ،أفاد وزير النقل والمواصالتكما و. 30العدل مرجعية لديوان الفتوى والتشريع

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  :رام اهللا( بني القانون واملمارسة–التصرف بأراضي الدولة وإدارا : بعنوانملزيد من املعلومات، راجع التقرير اخلاص   26

 ).2003كانون ثاين 
 .1/7/2003املقدم للمجلس التشريعي يف بيان احلكومة الفلسطينية   27
: رام اهللا( اإلشكاليات واحللـول  –املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية معن إدعيس، : ملزيد من التفصيل حول املؤسسات العامة الفلسطينية، راجع 28

 ).2003اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، 
أختذ وزير املالية قرارا يقضي بإلغـاء الرسـوم    15/7/2003فبتاريخ . للبترول لوزارة املالية، بدأ وزير املالية بإختاذ بعض القرارات اهلامةنتيجة لضم اهليئة العامة  29

علـى الزيـوت   % 20ما بنسبة وقد كانت اهليئة تتقاضى رسو. املفروضة من قبل اهليئة على املواد املستوردة من الزيوت املعدنية، ووقف اهليئة عن اإلجتار ذه املادة
 . إىل الضفة الغربية من إسرائيل على الزيوت املعدنية املستوردة% 30املعدنية املستوردة من إسرائيل إىل قطاع غزة، و

اجلويـة يف   وزير النقل واملواصالت مهامه كـرئيس للمجلـس األعلـى إلدارة اخلطـوط    إستلم . 1/7/2003بيان احلكومة املقدم للمجلس التشريعي بتاريخ  30
6/7/2003. 



ابر والموانيء، ، مثل اإلدارة العامة للمعتم ضمها لوزارة النقل والمواصالتحكومية أخرى سوف ي
  .2003عام حتى نهاية ذلك لكن لم يتم  31،والخطوط الجوية الفلسطينية

  
الرقابة عليها، ختصاصاتها، إتشكيلها، بطريقة ات تتعلق يتعاني من إشكالالعامة ال تزال معظم المؤسسات و

 تملم يكما . لياتالمهام والمسؤومعها في  أو تتداخل وعالقتها بغيرها من المؤسسات الرسمية التي تتقاطع
فمثال، لم يتم خالل هذا العام سن . المعدل القانون األساسيتوفيق أوضاع هذه المؤسسات بما يتفق وأحكام 

بموجب قرار أو مرسوم رئاسي، دون شُكّل  هاهذه المؤسسات، علماً بأن بعضبأي من أي تشريع خاص 
ل وبعضها اآلخر تشكّ من المؤسسات الحكومية،أن يوضح القرار أو المرسوم آلية عملها وعالقتها بغيرها 

لم يعرض بعض رؤساء هذه . ختصاصات المنوطة بها وطريقة عملهابقانون، دون أن يوضح القانون اإل
مثل محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة الرقابة  ،نهميالمؤسسات على المجلس التشريعي للمصادقة على تعي

/ لعامة أعضاء في المجلس التشريعي، مثل حسن عصفوربعض هذه المؤسسات ا هذا ويرأس .العامة
  . سلطة األراضيرئيس / فريح أبو مدينوهيئة شؤون المنظمات األهلية، رئيس 

  
  

  اإلدارة المحليــــة: اًسادس
  

لية تتمتع بالشخصية هيئات إدارية مح/ البالد في وحداتعلى ضرورة تنظيم معدل القانون األساسي النص 
كما نص القانون المذكور على أن تُحدد . مجلس منتخب إنتخابا مباشرامنها لكل  يكوناإلعتبارية، 

 ،وجه الرقابة عليهاأ عالقتها بالسلطة المركزية،إختصاصات هذه الوحدات، نشاطاتها، مواردها المالية، 
د إلى البال ويراعى عند تقسيم. ، وذلك من خالل قانون خاص بهاودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها

  32.والسياسية السكانية، الجغرافية، اإلقتصادية عتباراتوحدات محلية اإل
  

، تشرف عليها 412ة والقروية ولجان المشاريع، المجالس البلدي والتي تشملبلغ عدد هيئات الحكم المحلي، 
بشأن  هامة اتإتخذت السلطة الوطنية خطوومنذ قيامها، . السلطة التنفيذية من خالل وزارة الحكم المحلي

قانون إنتخاب مجالس الهيئات  :فوضعت قانونين متعلقين بهذه الهيئات هما الفلسطينية، الهيئات المحلية
حتى نهاية عام لكن لم يتم . 1997لسنة  1رقم  قانون الهيئات المحلية، و1996لسنة  5رقم  المحلية
تلجأ إلى التعيين في إختيار رؤساء  نتخابات للهيئات المحلية، وظلّت السلطة التنفيذيةاإلإجراء  2003

األنظمة واللوائح  ممثلة بوزارة الحكم المحلي كما لم تضع السلطة التنفيذية. وأعضاء مجالس هذه الهيئات
  .   حتى نهاية العام نفيذية المتعلقة بهذين القانونينالت
  

نتخابات للجنة العليا لإلمرسوماً شكل بموجبه ا 28/5/2002أصدر بتاريخ قد  رئيس السلطة الوطنيةكان 
عن البدء  2002السلطة التنفيذية في خطة المائة يوم في حزيران من العام  نتعلكما أ .33المحلية

. 2003آذار شهر في إجراؤها  قرروالتي كان من الم ،نتخابات الهيئات المحليةإبالتحضير إلجراء 
                                                

 .سعدي الكرنز.د/ نقال عن وزير النقل واملواصالت. 19/7/2003الصادرة بتاريخ  احلياة اجلديدةصحيفة   31
 . 85 ، املادةاملعدل الفلسطيين القانون األساسي  32
 .28/5/2002 صادر بتاريخ ،نتخابات احملليةبشأن اإل 2002لسنة  2مرسوم رئاسي رقم  33



إجراء إنتخابات الهيئات المحلية حتى ب وعودال 29/4/2003الحكومة الفلسطينية المشكّلة في وكررت 
  .12/11/2003الحكومة الفلسطينية المشكلة في  وأكدت على ذلك ،2004حزيران 

  
في تنفيذ باشرت وزارة الحكم المحلي  ،2002وتنفيذاً لما جاء في خطة الحكومة المشكلة في نهاية عام 

، تقدر قيمة األموال وق لدعم البلدياتيشمل المشروع إنشاء صند .إلعادة تأهيل خدمات البلديات مشروع
إلى معالجة التدهور  ،، من بين أمور أخرىمشروعيهدف الو. مليون دوالر 70حوالي المخصصة له 

في معالجة مشكلة المساهمة إلى ، ومن جهة الحاصل في نوعية الخدمات األساسية المقدمة للمواطنين
المذكور بشكل أساسي على قطاع  مشروعركز الوي. في األراضي الفلسطينية من جهة أخرى البطالة

  . 34إلى جانب تأهيل إدارة البلديات مالياً، فنيا، وإدارياًالحيوية الخدمات 
  

. تتألف اللجنة المكلّفة بإدارة المشروع المذكور من وزارة الحكم المحلي، وزارة المالية، ووزارة التخطيط
عدد  معيار حسبة البنك الدولي للهيئات المحلية نحتوزيع جزء من م 12/3/2003بتاريخ اللجنة قررت 

هيئة محلية في كل من الضفة الغربية ) 349(من هذه المنحة  تإستفاد. منهاكل السكان المقيمين في حدود 
لكن المعيار المتبع من قبل وزارة الحكم المحلي في توزيع المنح والمساعدات على الهيئات . وقطاع غزة

تبني  كان من الواجبفإلى جانب معيار عدد السكان، . ال يفي بكل الغرض) لسكانمعيار عدد ا(المحلية 
  .، وأدائها المالي واإلداريالحاجة، حجم األضرار التي لحقت بممتلكات الهيئة المحليةأخرى مثل ر ييمعا
  
مة غياب األنظمن كذلك من تدخل وزارة الحكم المحلي في عملها، وتعاني الهيئات المحلية ال تزال و

 شؤونفي  أنفسهم هذا إضافة إلى تدخل أعضاء المجلس البلدي .35فيهاالموضحة لطبيعة األقسام العاملة 
تضخم لحل مشكلة  نات أويلضبط التعي 2003حتى نهاية عام  لم تُتخذ أي خطوات فاعلةكما  .36لموظفينا

   .37الكادر الوظيفي في بعض الهيئات المحلية
  

نتيجة . 2003خالل عام  اإلسرائيلي على الهيئات المحلية لعدوانلسلبي لإستمر األثر اوبطبيعة الحال، 
رة للمدن والبلدات الفلسطينية، لحقت أضرار كبيرة بممتلكات الهيئات إلعادة اإلحتالل واإلجتياحات المتكر

كما أدى الوضع . ومباني المدارس لطرق والمياه والكهرباء والمجاريالمحلية، خصوصا شبكات ا
   .الهيئات المحلية دي المتردي إلى إنخفاض حجم إيراداتاإلقتصا

  
  
  
  
  

                                                
 .14/3/2003الصادرة يف  األيام مدير دائرة املشاريع يف وزارة احلكم احمللي لصحيفة/ ح به شعبان أبو مسرةوفق ما صر  34

تطرقت  .النظم اإلدارية واملالية املعمول ا يف مخس عشرة هيئة حملية حولبالتعاون مع شركة خمتصة باإلدارة بإجراء دراسات  الفلسطيين قام إحتاد السلطات احمللية  35
 . احلال دراسات للوضع القائم وأوجه القصور، وما جيب أن يكون عليهال

 .5/11/2002حتاد يف الضفة الغربية، بتاريخ واملستشار القانوين لإل الفلسطيين حتاد السلطات احملليةاملدير التنفيذي إل كل من مقابلة مع  36
 ).2002، الفلسطيين إحتاد السلطات احمللية: رام اهللا( 24/6/2002بتاريخ طينية عدد ورواتب املوظفني يف اهليئات احمللية الفلس: بعنوان تقرير   37



  األجهــزة األمنيــة: اًسابع
  

الشرطة المدنية، األمن الوطني، المخابرات العامة، األمن : هي عاملةفلسطينية هناك ثمانية أجهزة أمنية 
تعمل األجهزة األمنية و. ةالوقائي، أمن الرئاسة، الدفاع المدني، اإلستخبارات العسكرية، والشرطة البحري

المذكورة بشكل مستقل عن بعضها، وأحياناً تعمل فروع الجهاز الواحد في الضفة الغربية بشكل مستقل عن 
  .، وقد يقوم أكثر من جهاز أمني بنفس الدورقريناتها في قطاع غزة

  
. ض األحكام الهامةبع القانون األساسي، تضمن األمنية على صعيد تنظيم الوضع القانوني لهذه األجهزة

قوات األمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البالد :" على أن نمن القانو 84فنصت المادة 
وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام 

 ."ها القانون في إحترام كامل الحقوق والحرياتالعام واآلداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسم
  . ات األمن والشرطة بقانونتنظم قو كما نصت المادة ذاتها على أن

  
األمن  أجهزة إلحاق 23/6/2002بتاريخ  من بين الخطوات التي أقرتها الحكومة في خطة المائة يوم

، فُألحقت 27/6/2002بالفعل بتاريخ  ذلكذ وقد بدأ تنفي. شرطة والدفاع المدني بوزارة الداخليةالالوقائي و
لكن السلطات الفعلية على . 38داراتها وممتلكاتها ومعداتها بوزارة الداخليةإاألجهزة الثالثة المذكورة بجميع 

بحكم ، ة، هذا إلى جانب سيطرته على األجهزة األمنية األخرىبيد رئيس السلطة الوطنيظلت هذه األجهزة 
  .)2003له في مطلع شهر تشرين أول يالذي ُأعيد تشكو(قومي رئاسته لمجلس األمن ال

  
بهدف و ،من جهةالتكامل بين عمل الحكومة وعمل مجلس األمن القومي التنسيق وتحقيق سبيل وفي 

 من جهة ثانية، المختلفة إحتواء الخالف بين الحكومة والرئيس حول توزيع السيطرة على األجهزة األمنية
مذكرة  12/11/2003ببرنامج حكومته المقدم للمجلس التشريعي في " و العالءأب"أرفق رئيس الوزراء 

  :التالي نصت علىتفاهم 
يضم مجلس األمن القومي في عضويته رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، ووزير .  1

  .ويكون رئيس الوزراء نائبا لرئيس المجلس. المالية
عند بحث وذلك ومدير المخابرات العامة،  راء مدير األمن الوطنيمجلس الوز يشارك في إجتماعات.  2

  .القضايا ذات الصلة باألمن ومتطلباته
د جميع أجهزة األمن الفلسطينية في إطار مجلس األمن القومي، بحيث تسهم جميعها في رسم يوحت.  3

ا بالدفاع عن الوطن وحفظ السياسات، إصدار التكليفات، مناقشة التقارير حول األداء، خاصة ما يتعلق منه
  .األمن والنظام العامين، وإحترام وتطبيق سيادة القانون، ومنع الفوضى

تشكل قوات األمن الوطني والمخابرات العامة من جهة وقوات الشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني .  4
يذ السياسات العامة من جهة أخرى جسما واحدا في الدفاع عن الوطن وحفظ النظام ومنع الفوضى وتنف

  .التي يحددها مجلس األمن القومي، الذي يصدر تعليماته بشكل واضح ومحدد
  :شهرفترة ال تزيد عن يضع مجلس األمن القومي خالل .  5

                                                
 .27/6/2002الصادر بتاريخ  ،بإحلاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدين بوزارة الداخلية 2002لسنة  12مرسوم رئاسي رقم   38



  .نظاما تفصيليا لتنظيم عضويته وكيفية إدارته لمهامه وأعماله.  أ
ة األمنية وقوات األمن الوطني لزيادة فعاليتها نظاماً تفصيلياً خاصاً إلعادة هيكلة وتوحيد عمل األجهز.  ب

  .وتحديد مرجعيتها
  

تعيين قيادة مركزية لألجهزة األمنية في  تم فيه اًمجلس األمن القومي إجتماععقد ، 15/10/2003بتاريخ 
ي إعادة تعيين اللواء غازي الجبالي مديرا عاما للشرطة ف، وقطاع غزة برئاسة اللواء عبد الرزاق المجايدة

جبريل الرجوب  عقيدأعاد تعيين الو سبق سلطة الوطنية قدوكان رئيس ال. 39الضفة الغربية وقطاع غزة
  . 40مستشاراً له لشؤون األمن القومي

  
 إذ. ألجهزة األمنيةألفراد اعلى صعيد إعادة ترتيب الوضع المالي  2003عام بعض الخطوات إتخذت  قدل
رفع رواتبهم عن إضافة إلى سكريين من خالل حساباتهم البنكية، إتباع نظام صرف رواتب الموظفين الع تم

تحويل رواتب أفراد  العامكما تم خالل . شواقل 4إلى  3.7من  طريق تغيير سعر الصرف الرسمي للدوالر
أجهزة الشرطة، األمن الوقائي، المخابرات العامة، والدفاع المدني، إلى البنوك، بعد أن كانت تُدفع لقادة 

  .أمنيألف موظف  23 هذا التغييروقد شمل . الصرف عمليةبدورهم  يتولون الذينجهزة، هذه األ
  

أجهزة أداء  على واضحبشكل و سلباً المتكررة لمناطق السلطة الوطنيةاإلسرائيلية ت اإلجتياحات رأثّلقد 
وأمان لحفاظ على أمن اممارسة أعمالهم، وبالتالي لم يعد بمقدور أفراد األجهزة األمنية ف. األمن الفلسطينية

ماعدا مدينتي أريحا (الضفة الغربية  فيير مسموح ألفراد األجهزة األمنية ما زال غو. الفلسطيني المواطن
لباس الالظهور بياحها، ناهيك عن حمل السالح والتي تم إجت والبلدات في المدن واأن يعمل) وبيت لحم

ز التوقيف في الضفة الغربية على قدرة هذه األجهزة، كما أثّر تدمير معظم السجون ومراك. للشرطةالمميز 
  . تعقب الجريمة والقبض على المجرمين، وتنفيذ قرارات المحاكمفي  ،الشرطة خصوصا جهاز

  
ممارسة أفراد األجهزة أو تعطّل التي تحول دون الصعبة الظروف الموضوعية األخذ بالحسبان ومع 

وغير  غير مبررةبرزت أوجه قصور  ، فقدتوى المطلوبأو بالمس حسناألمنية لدورهم على الوجه ال
حالة وضع حد لفي  ، مثال،لم تفلح األجهزة األمنيةف. 2003األجهزة خالل عام تلك  في عملمغتفرة 

تل خالل هذا ققد ف. ، وكان بإمكانها أن تفعل ذلكوظاهرة أخذ القانون باليد وفوضى السالح اإلنفالت األمني
أو على خلفية شجارات  اإلسرائيلي على خلفية تعاونهم مع سلطات اإلحتاللن والعام عشرات المواطن

، سواء بصورة غير قانونية هناك آالف المركبات التي تعمل على الطرقو. عائلية أو على خلفية جنائية

                                                
، مث نقل إىل أمانـة الرئاسـة، وعـني    20/7/1994الصادر يف ، 37ة وأرحيا مبوجب القرار الرئاسي رقم جلهاز الشرطة يف قطاع غز اًعني العميد اجلبايل مدير  39

 .15/10/2003يف  أعيد تعينه قائدا للشرطة الفلسطينية .4/7/2002، بتاريخ 2002لسنة  27مستشارا للرئيس لشؤون الشرطة مبوجب القرار الرئاسي رقم 
، الصادر بتـاريخ  2002لسنة  26ئاسة األمن الوقائي يف الضفة الغربية، وعين حمافظا حملافظة جنني مبوجب القرار الرئاسي رقم جربيل الرجوب من ر عقيدأقيل ال  40
 .2003نه كمستشار لشؤون األمن القومي يف شهر آب يأعاد رئيس السلطة الوطنية تعي. 3/7/2002



ولم تفعل شرطة المرور  42.أو كليهماالتأمين  وأترخيص ال بدون، أو السيارات 41"السيارات المسروقة"
وزارة النقل قبل رة من المقرتعرفة لزام السائقين بتطبيق الإل كما لم تفعل شيئاً. في هذا الصدد شيئا

  . على الطرق األخرى أو لتغريم السائقين على مخالفات السير والمواصالت
  

محكمة " نظارة"من الدخول إلى  6/7/2003تمكنت مجموعة من المسلحين بتاريخ  قدوعلى سبيل المثال، ل
، إلى خارج هناكالذي كان موقوفا و ،رام اهللا – مخيم األمعري/ هللا، وإقتادت المواطن كايد أبو شلبايةرام ا
وبتاريخ . ، دون أن يتمكن أفراد الشرطة الذين يحرسون المحكمة من منعهم من ذلكالمحكمة وقتلتهمبنى 

كمة صلح أريحا الى محنابلس في بطنه لدى نقله / ، أصيب الموقوف سامر البيشاوي22/4/2003
جريمة قتل، حيث هاجم مسلحون سيارة الشرطة التي كانت تقل المواطن المذكور بقنبلة  بتهمةلمحاكمته 

الموقوف وسام أيضاً وأصيب في الحادث ذاته  ."16إم "النار على السيارة من سالح  اغاز، ثم فتحو
  . المغربي

  
على خرق أنفسهم عمل بعض أفراد األجهزة األمنية لم يتوقف األمر عند التقصير في أداء الواجب، وإنما و

الواقع  فندق األملبإقتحام  3/7/2003جهاز األمن الوقائي بتاريخ  فرادمجموعة من أ تفمثال، قام. القانون
باإلعتداء على مدير الفندق بأعقاب  تغزة، وقاممدينة على شارع عمر المختار بالقرب من شاطيء 

ل مذكرة قانونية تخو إبرازون دتفتيش بهو الفندق وء على إبنه وبعض النزالء، اإلعتدا إضافة إلىالبنادق، 
  . ذلك بحجة البحث عن مطلوبين لقوات األمنذلك، و

  
  

  ةــالموازنــة العامــ: اًثامن
  
 يمر بهاالمراحل التي يجب أن  1998لسنة  7رقم  قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية حددي

الجهات المختصة بإعدادها، أقسامها، كيفية تنفيذها، والجهة المختصة الموازنة العامة،  مشروع قانون
وينص القانون أيضاً على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس . تنفيذالبالرقابة على 

  .الوزراء إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على األقل من بدء السنة المالية
  

لم تتقدم بمشروع  إذ. شهرين كاملينب 2003لعام  موازنةتأخرت في تقديم مشروع قانون الولكن الحكومة 
بين لجنة الموازنة في  اًوبعد مداوالت دامت شهر .31/12/2002إال في  2003قانون الموازنة للعام 

                                                
يف " مركبة مسروقة"ألف  12عن وجود  1/7/2003إجتماع احلكومة مع الس التشريعي بتاريخ وزير الدولة للشؤون األمنية يف / حممد دحالن عقيدكشف ال 41

مليون شيكل  37كما كشفت النقاشات اليت دارت يف الس التشريعي عن قيام إسرائيل بإحتجاز . خدمة موظفي السلطة الوطنية يفآالف  5، منها وحده قطاع غزة
 .لشركات التأمني اإلسرائيلية املتضررة من سرقة السيارات تكمستحقامن أموال السلطة الوطنية 

املسجلة لدى الوزارة حـىت  ، وبأن عدد املركبات العمومية يف حمافظات قطاع غزة 26/4/2003الصادرة بتاريخ األيام أفاد مدير عام سلطة الترخيص لصحفية   42
 .بتسديد رسوم الترخيص قامواأصحاا مركبة، لكن أقل من ربع  4069بلغ  2003اية شهر آذار 



د شهر ، أي بع1/2/2003 بتاريخالمجلس التشريعي ووزارة المالية أقر المجلس مشروع قانون الموازنة 
  .2003من بداية السنة المالية 

  
إجمالي  ، بينما قُدرمليون دوالر 1279إجمالي النفقات الحكومية بـ  2003للعام  قانون الموازنةلقد قدر 

القانون المذكور شار كما أ. مليون دوالر 747، أي بعجز مقداره 43فقط مليون دوالر 531اإليرادات بـ 
  .العجزعة لتغطية المتوق المالي الدعممصادر إلى 

  
  :ما يلي 2003 التي برزت في مشروع قانون الموازنة لعام النقاط أهممن 

، والمرتكزات اليةخطاب الموازنة الذي يوضح السياسات اإلقتصادية والمالقانون مشروع تضمن  .1
  .تقدير اإليرادات والنفقاتفي الوزارة األساسية التي إستندت إليها 

  
الذي يقتضي توريد كافة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة،  علىالحكومة م عزكشف المشروع عن  .2

  .منح الخارجية إلى الخزينة العامةالمساعدات والالضرائب والرسوم 
  
 وقف هدر المال العام، من خالل تخفيض بدالت اإلستئجار على الحكومة عزمعلى المشروع  أكّد .3

  . إلى خارج البالد السفر ونفقات
  
ق المالي لقانون تطبيق الش ،الموظفين من رواتب وماتوقف الحسبتوجه الحكومة على شروع الم كّدأ .4

  .من تُصرف لهم الرواتبمن دوام الخدمة المدنية، والتأكد 
  
  .دارتها من خالل صندوق اإلستثمارحصر كافة إستثمارات السلطة الوطنية وإأكد المشروع على  .5
  
  :التاليةالمآخذ  2003لعام الموازنة  سجل على مشروع قانونتفي المقابل، و
  
تعاني من تضخم عدد مؤسسات حكومية  في إستحداث ما يزيد عن ثالثة آالف وظيفة جديدة، بعضها .1 

، سلطة )موظف 26(، وزارة الشؤون اإلجتماعية )فوظم 40( العام الموظفين، مثل ديوان الموظفين
نقل أن يتم والواجب وكان من المفروض ). موظف 10(، ووزارة الزراعة )موظف 20(األراضي 

مزيد الالتي تحتاج إلى بالموظفين إلى المؤسسات الحكومية  "المكتظة"الموظفين من المؤسسات الحكومية 
  .هممن
  
المفوض باإلنفاق عن كل مركز مالي من تحدد هوية قدمت الحكومة مشروع قانون الموازنة دون أن  .2

فإلى جانب الوزارات المسؤولة عن . في مشروع القانون هاذكرورد ن التي والستي يةالمراكز المالية الثمان
الهيئات العامة التي / تنفيذ الموازنة أمام المجلس التشريعي من خالل وزرائها، هناك عشرات المؤسسات

   .خصصت لها أموال عامة دون معرفة المسؤول عنها أمام المجلس التشريعي
                                                

أن إيرادات اخلزينة العامة سجلت إرتفاعا بقيمة ب 25/8/2003أفاد وزير املالية يف اللقاء الذي عقده مع جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي بتاريخ   43
 . 2003العام مليون دوالر يف النصف األول من  25



الجدول الذي ، مثل تنظيم الموازنة قانونمن  21تي نصت عليها المادة لم يتضمن المشروع الجداول ال .3
خزينة العامة، جدول الديون والقروض والخطط المقترحة لتسديدها، لليوضح الوضع المالي والنقدي 

  .وغير المحلية منها المحلية ،جدول إستثمارات السلطة الوطنية الفلسطينية في الهيئات والشركاتو
  

، وهو المحدد قانوناإلى المجلس التشريعي في الموعد  2004ومة مشروع قانون موازنة عام لم تقدم الحك
  3/12/2003.44 حتى تأخرت في تقديمه إذ ،اية شهر تشرين ثاني من هذا العامبد
  
  

  السجــون ومراكــز التوقيـــف  :اًتاسع
  

هيل التي تشرف عليها اإلدارة مراكز اإلصالح والتأ: نوعينعلى ن في مناطق السلطة الفلسطينية السجو
لسنة  6رقم  قانون مراكز اإلصالح والتأهيلالعامة لمراكز اإلصالح والتأهيل في الشرطة، ويحكم عملها 

النوع الثاني غير منظم  .المختلفة ، ومراكز التوقيف الخاضعة إلدارة وإشراف األجهزة األمنية1998
  . بموجب أي قانون أو تشريع

  
التوقيف التابعة التابعة للشرطة المدنية، وكذلك مراكز ) السجون(اإلصالح والتأهيل مراكز لقد تعرضت 
، هذا 2002من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي خالل عام تدمير كامل أو جزئي إلى  ،لألجهزة األمنية

الي تم والعام الح 2002عام النصف الثاني من لكن خالل  .الملفات والوثائقاألثاث و إتالف إضافة إلى
مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية  إلى جانب. مؤقتةمقار بنايات ك، وإستُخدمت بعض البعضهاترميم 

: ستة مراكز تابعة لمديرية اإلصالح والتأهيل في كل منهناك للشرطة، ظارات التابعة الفلسطينية، والن
في النصف الثاني من عام  ت الحكومةوقد أعلنهذا  45.غزةوجنين، نابلس، رام اهللا، أريحا، الظاهرية، 

لضفة الغربية ، أحدهما في ا46عن إتخاذ قرار يقضي بإنشاء مركزين حديثين لإلصالح والتأهيل 2003
  .دون إتخاذ أي خطوات فعلية بهذا الشأن 2003لكن إنتهى عام  .واآلخر في قطاع غزة

  
) السجون(ح والتأهيل الفلسطينية اإلصاللمراكز  الهيئة باحثويارات الدورية التي قام بها من خالل الز

  :الرئيسية بالتالييمكن حصر المشُكالت  ومراكز التوقيف األخرى، نظارات الشرطة
المساحة  ال تزيدتعاني مراكز اإلصالح والتأهيل من اإلكتظاظ، حيث  :المساحة المخصصة للنزالء .1

كشفت زيارات باحث  فقد. )وتأهيل نابلسستثناء مركز إصالح بإ(المخصصة للنزيل الواحد عن متر مربع 
 40يزيد عند ما وعن وج ، مثالً،18/11/2003و 12/10لمركز إصالح وتأهيل رام اهللا بتاريخ  الهيئة

  .نزيال في غرفتين وصالة
  

                                                
 .على الس التشريعي يف أول جلسة قادمة هيتم عرضعلى أن ، 2004مشروع قانون املوازنة للعام  29/11/2003اعه بتاريخ أقر جملس الوزراء يف إجتم 44
 632 ويمراكز لإلصالح والتأهيل، حتعن أن  24/8/2003الصادرة بتاريخ  القدسمدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل لصحيفة / صرح العميد موسى عبد النيب 45

 .وحده منهم يف مركز إصالح وتأهيل غزة 474ا بني موقوف وحمكوم، سجينا م
 .املرجع السابق 46



ثناء بإست( لة المساحة المخصصة لفترة الفورةتعاني مراكز اإلصالح والتأهيل من ق :47"الفورة"رة ـفت .2
كل من مدينتي اإلصالح والتأهيل في  يلمركز الهيئةخالل زيارات باحثي ). تأهيل أريحامركز إصالح و

من عدم حصولهم  الشرطة في مركزي شرطة طولكرم وقلقيلية، إشتكى النزالء تيرونظا ،رام اهللاو جنين
   .عدم مالئمة األماكن المخصصة لهامن  على فترة فورة، أو من قصر هذه الفترة، أو

  
مراكز اإلصالح والتأهيل من سوء التهوئة، إضافة إلى عدم دخول الشمس إلى بعض تعاني  :ةـالتهوئ .3

  48.غرف النزالء، مما يرفع نسبة الرطوبة، ويؤدي إلى اإلصابة باألمراض الرئوية وأمراض الروماتيزم
  
ة والفرشات نظافة األغطي عدمالنظافة بشكل عام، و عدمني مراكز اإلصالح والتأهيل من تعا :النظافة .4

  50.نقص في مواد التنظيف المخصصة لغرف النزالء ومالبسهم وللحماماتأيضاً  وهناك 49.بشكل خاص
  
فقد . نقص في كمية ونوعية األطعمة المقدمة للنزالءالتعاني مراكز اإلصالح والتأهيل من  :الغذاء .5

الطعام نقص في كمية المن  ،جنينو ح وتأهيل الظاهرية، أريحا، نابلسإشتكى النزالء في مراكز إصال
 ، مثالً،قدم للنزالء في مركز اإلصالح والتأهيل في مدينة أريحاال يإذ . ، إضافة إلى تدني نوعيتهالمقدم لهم

نظارة الشرطة في و 53جنينو 52نابلسإصالح  يكزالنزالء في مركّد وأ 51.سوى وجبة واحدة في اليوم
  .لهم من عدم كفاية الوجبات المقدمة 54مدينة قلقيلية

  
 هم إلىتحويل تطلبالنزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل من أمراض ت بعضيعاني  :الخدمات الطبية .6
لدى الخدمات  ىضقص في األدوية التي يحتاجها المرهناك ن كذلك. جراء عمليات جراحيةإللمستشفيات ا

إشتكى نزالء مركز إصالح  قدف. نوللسج طباءقلة الزيارات التي ينفذها األإلى هذا باإلضافة  .الطبية
يوما، وإشتكى النزالء  45من عدم زيارة طبيب السجن لهم منذ  ، مثالً،18/3/2003وتأهيل نابلس بتاريخ 

في مركز إصالح وتأهيل جنين من عدم توفر بعض األدوية في صيدلية الخدمات الطبية العسكرية، 
  .55وإضطرارهم لشراء الدواء على نفقتهم الخاصة

  
 التوقيف مراكز بعضمن قبل المسؤولين في  ةإشتكى بعض النزالء من سوء المعامل :معاملةالسوء  .7

معاملة سوء لضهم من تعر ، مثالً،إشتكى بعض النزالء في مركز إصالح وتأهيل رام اهللا قدف. والسجون
تكت إشكما . حد اإلعتداء الجسديإلى  بعض األحيانمن قبل المسؤولين عن المركز، والتي وصلت في 

                                                
47  املكشوفة ةالسجن اىل الساح ةخلروج من غرفباسمح خالهلا للرتيل يقصد بفترة الفورة الفترة اليت ي. 
 .2/11/2003ملركز توقيف بيت حلم بتاريخ  اهليئة باحثزيارة   48
 .29/11/2003يف مدينة أرحيا بتاريخ  اإلصالح والتأهيلكز ملر اهليئة زيارة باحث  49
 .9/11/2003، 18/3، 27/1ركز إصالح وتأهيل نابلس بتاريخ مل، و29/11ملركز إصالح وتأهيل أرحيا يف  اهليئةزيارة باحث   50
 .29/11/2003بتاريخ اهليئة  زيارة باحث  51
 .7/10،9/11/2003،  18/3، 27/1و26بتاريخ  اهليئةزيارات باحث   52
 .19/11/2003، 30/9، و21/7، 2/6بتاريخ  اهليئة زيارة باحث 53
 .8/11/2003بتاريخ  اهليئةزيارة باحث   54
 .30/8/2003بتاريخ  اهليئةزيارة باحث   55



وإشتكى النزالء في . 56سجن نابلس المركزي من سوء معاملة الشرطيات المكلّفات بالحراسةفي نزيالت 
الشرطة في مدينتي  تيإشتكى نزالء نظارو 57.أريحا من سوء معاملة اإلدارة لهممركز إصالح وتأهيل 

 إحتجازهم لساعاتو 58 ،تعرضهم للضربمن و طولكرم وقلقيلية من سوء معاملة بعض أفراد الشرطة لهم
  59.دهميطويلة بعد تقي

  
  

  الخدمـــة المدنيـــة وموظفــو الدولــة : اًعاشر
  

للسلطة ألف موظف حكومي في اإلدارات المدنية  75ما يزيد على  الرسمية إلى وجود طياتمعتشير ال
ين العاملين هذا فضال عن الموظف. األمنيةألف موظف في األجهزة واإلدارات  53الوطنية، وما يزيد عن 

يتقاضون رواتبهم من المشاريع الممولة من الخارج، ومن المقرر والذين اإلدارات المدنية المختلفة، في 
   .األخيرة لموظفين من هذه الفئةتوفر معطيات بشأن عدد اال ت. الموازنة العامة بشكل تدريجي تحويلهم إلى

  
تخاذ الخطوات بإ صريحة اتإلتزام 2002م المشكلة خالل عاالفلسطينية  اتلحكومالقد تضمنت خطط 

تتمثل هذه الخطوات في الحد من التوسع الوظيفي في . اد جهاز خدمة مدنية عصري وفعاليجالالزمة إل
القطاع العام، حصر التعيين اإلضافي في الوظيفة العامة في وزارتي التربية والتعليم والصحة، وما ال 

رى، توحيد إدارة الرواتب في وزارة المالية، إعداد نظام تقاعد يمكن اإلستغناء عنه في القطاعات األخ
جهاز الخدمة المدنية، تدريب في تضخّم ال معالجةفرصة ممكنة، عصري ووضعه موضع التنفيذ في أقرب 

الحكومات  أعادتقد و. الكوادر وتشغيلها بشروط مالئمة، وبما يساعد في ترسيخ قيم عمل إيجابية
، وإتخذت مجموعة من لتزاماتاإلالمنطلقات والتأكيد على تلك  2003ل عام الفلسطينية المشكلة خال

منع الجمع بين الوظيفة العامة وأي  2003عام  فقد قررت الحكومة. القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة
 على أنإنهاء خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين، وعمل آخر، بما في ذلك العمل في المنظمات األهلية، 

  .60له إلى حين إقرار قانون التقاعدعين توفير راتب ميتم 
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خطوات لتطبيق ما جاء في بسلسلة من ال 2003قامت الحكومة الفلسطينية خالل عام على الصعيد العملي، 
  :أعالهمذكورة ال طهاخط

منه  ، طبقت الحكومة الشق الماليالخدمة المدنية الفلسطيني قانونبعد مرور خمس سنوات على سن  .1
منذ و 61.ألف موظف 35على موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، البالغ عددهم حوالي  بشكل جزئي
من الزيادة المستحقة لهم، بينما منح % 30، منح الموظفون من مرتبة مدير فأعلى 2003شهر أيلول 

على بقية موظفي  تدريجياوعلى أن تطبق هذه المعادلة فيما بعد  هذا %.50الموظفون دون درجة مدير 
بعد اإلنتهاء من تطبيق المعادلة المذكورة على كافة قطاعات الخدمة المدنية، يصرف و. السلطة الوطنية
  .2003منذ أيلول  ين بقية ما يستحقون بأثر رجعيلكافة الموظف

  
قرر مجلس الوزراء وقف  21/6/2003بتاريخ . طاعات من رواتب الموظفينتقأوقفت الحكومة اإل .2
المدنيين  ،ومساهمة دعم صندوق الطواريء من رواتب الموظفين الحكوميين طاع مساهمة البطالةتقإ

  . 2003طُبق القرار إبتداء من راتب شهر حزيران  .%12- 7بين  والعسكريين، والتي كانت تتراوح
  

  :أهمهاالمشكالت المتعلقة بالوظيفة العامة، و بعضفي حل فشلت لكن الحكومة 
  
عن  7/7/2003إعالن وزير المالية بتاريخ  فرغم. ألمنينات في القطاع الوظيفي اييالتع ضبط عدم .1

جديدا  أمنياً موظفا 3440، تم بالفعل تعيين 62األمنيفي القطاع الوظيفي  800قرارات تعيين حوالي  إبطال
  . 200363حلول نهاية شهر تشرين الثاني مع 

  
التي بدأتها الحكومة في النصف و ،فين في الخدمة المدنيةالموظ" تسكين"في خطوة إستباقية لعملية  .2

 22رقّي ما يزيد على قد ف. إلى درجات إدارية عليا الموظفين بعض، تمت ترقية 2003 عام الثاني من
   .موظف من العاملين في أمانة الرئاسة إلى درجة مدير أو مدير عام

  
مجلس قيام وبالرغم من . بيق نظام التقاعدفي وضع وتط 2003 عامحتى نهاية هذا  الحكومة فشلت .3

هذه  ، إال أن64برئاسة وزير المالية عداد مشروع قانون للتقاعد المدنيلجنة خاصة إل بتشكيل الوزراء
  . العامحتى نهاية  لم تنجز أعمالهااللجنة 

  
تجاوزت يقضي بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين الذين  17/5/2003إتخذت الحكومة قرارا بتاريخ  لقد
 من الراتب األصلي،% 75راتب تقاعدي يساوي  كل منهمرهم الستين عاما، على أن يصرف لأعما

وكذلك قررت الحكومة عدم التمديد . عالوة المهنة، وذلك إلى حين صدور قانون جديد للتقاعد مضاف إليه
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ل األموا توفرسبب عدم ب أساساً لكن لم ينفذ القرار المذكور، 65.ألي موظف إال بقرار من مجلس الوزراء
يتم وفقها إحتساب سنوات الخدمة للموظفين في منظمة التحرير الكافية، وعدم وضع األسس التي 

قرار مجلس الوزراء  تعليققرارا يقضى ب ، أصدر المجلس التشريعي18/8/2003وبتاريخ . 66الفلسطينية
األموال الالزمة لتطبيق  توفير هابالمذكور، وذلك إلى حين قيام الحكومة بتوضيح الطريقة التي سيتم 

  .الموظفينالمختلفة من فئات العلى  قرارال
  
  67.خطوات جدية للتعامل مع ظاهرة تضخم عدد الموظفينأي  2003خالل عام  الحكومةلم تتخذ  .4
  
. 68ال تزال إجراءات تعيين الموظفين العموميين، خاصة أصحاب المناصب العليا، تفتقر إلى الشفافية .5
 69العام ديوان الموظفين كل من في موظفين بدرجة وكيل مساعدو وكالء وزارة مساعدينم تعيين تقد ف

كما تم تعيين رؤساء للهيئات والمؤسسات العامة التي  72.وزارة التموينو 71، أمانة الرئاسة،70الثقافةوزارة 
  .ينالتعيعملية التي تحكم أو تنظّم دون بيان المعايير واألسس وذلك تم إستحداثها، 

  
إذ ال يزال . فشلت الحكومة في ضبط دوام الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة .6
نقطع وفي دوائر أخرى، ي. متى يشاءون لموظفون في بعض الدوائر الحكومية يحضرون ويغادرونا

فة إلى إضا بدل مواصالت صرف لهيطويلة، دون حسيب أو رقيب، ومع ذلك فترات الموظف عن دوامه ل
  . الراتب

  
  
  التشريعــي للسلطــة التنفيذيــة الدور: عشرحادي ال
  

إقتراح مشروعات القوانين وتقديمها إلى المجلس  صالحية لسلطة التنفيذيةل نون األساسي،بموجب القا
بوضع السلطة التنفيذية كما تختص . الوقائع الفلسطينيةإصدار القوانين، ونشرها في  التشريعي،
السلطة هذا إضافة إلى صالحية رئيس ). األنظمة واللوائح(الثانوية الالزمة لتنفيذ أحكام القوانين  التشريعات

  .في إصدار مراسيم بقوانين في األحوال التي ال يكون فيها المجلس التشريعي منعقداًالوطنية 
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  : تقديم مشاريع قوانين للمجلس التشريعي .1
فقد قدم مجلس . لمجلس التشريعيفي تقديم مشاريع القوانين ل 2003نشط مجلس الوزراء الفلسطيني عام 
بعضها ُأقر بالقراءة األولى من قبل المجلس التشريعي، بعضها قُبل  ،الوزراء خمسة عشر مشروع قانون

تلك المتعلقة  اريعولعل أهم هذه المش .بالمناقشة العامة، وبعضها اآلخر أحيل للجان المختصة في المجلس
  . دستورية العليا، تقاعد العسكريين، والمشروع الخاص بتعديل قانون الخدمة المدنيةبالمحكمة ال

  
  : نــدار القوانيــإص .2

أربعة قوانين، كان أهمها القانون المعدل للقانون األساسي،  2003 أصدر رئيس السلطة الوطنية خالل عام
قانون الزراعة، : ما القوانين األخرى فهيأ. نُشر وأصبح نافذا في اليوم التاليالذي ، 18/3/2003 بتاريخ

 ثالثة عشر مشروع قانونهناك  زال لكن ما. قانون رسوم المحاكم النظامية، وقانون التأمينات اإلجتماعية
  .لم تصدر بعدو أقرها المجلس التشريعي،

  
   :ةـــح التنفيذيـــاللوائ .3

تنفيذ القوانين ووضعها موضع التطبيق،  عن خططها في 2003عام تحدثت الحكومات المتعاقبة المشكلة 
سوى بعض  العامهذا لكن لم تصدر أية لوائح تنفيذية جديدة خالل . ذلكل الالزمة وإصدار اللوائح التنفيذية

" بتدريع غرف األشعة"التعليمات المتعلقة بالوقاية من التلوث اإلشعاعي للمواد الغذائية والتعليمات المتعلقة 
  .1999لسنة  7قانون البيئة رقم الى الصادرة باالستناد 

  
بعد إقرارها من المجلس  وأربعين قانونا، خمسة 2003حتى نهاية عام رئيس السلطة الوطنية قد أصدر ل

هذا يعني أن أحكام بعض القوانين التي أصبحت نافذة لم . لم تصدر لوائح تنفيذية لمعظمها التشريعي، لكن
  .ة، أو وفق قرارات من المفترض أن تتضمنها اللوائح التنفيذيةمقر تُنفذ بعد، أو نُفّذت وفق لوائح غير

  
  : يــس التشريعـــعلى المجل "القرارات بقانون"رض ــع. 4

لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل  المعدل القانون األساسيمن  43لمادة سمحت ا
هذا شريطة أن يتم . أن يصدر قرارات لها قوة القانونإنعقاد المجلس التشريعي،  فتراتالتأخير في غير 

على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، " القرارات بقوانين"عرض هذه 
  . وإال زال ما كان لها من قوة القانون

  
قيام السلطة منذ " القرار بقانون"لقد أصدر رئيس السلطة الوطنية عشرات األعمال التشريعية من نوع 

لكن لم يتم إقرار أي من  73.ذلكأو بعد  ،سواء كان ذلك قبل قيام المجلس التشريعي الوطنية الفلسطينية،
  . 2003حتى نهاية عام تلك القوانين من قبل المجلس التشريعي، ولم تُعرض عليه 

  

                                                
 .لفلسطيينقبل قيام الس التشريعي اعن الرئيس عرفات صدرت " قانون"عمال قانونيا أطلق عليها إسم  23هناك   73



  ــاتـوتوصي اتـــإستنتاج : عشر انيالث
  

قد ف. الفلسطينية على أداء السلطة التنفيذيةبمجملها  إنعكستتطورات ومستجدات كثيرة  2003شهد عام 
 عرقلة، ما أدى إلى الضفة الغربية الفلسطينية، خصوصا في القرى والمخيماتالمدن وإعادة إحتالل  إستمر

من جانب آخر، شهد عام . واألمنية منها المختلفة، المدنية والهيئات العامة عمل الوزارات والمؤسسات
طوات بعض الخ تم تنفيذوقد . اإلصالح المالي واألمني واإلداريملحوظاً في مجال  تطوراً 2003

ولكن ظلّت هناك أوجه قصور ومواطن خلل . اإلدارية والمالية واألمنية مجاالتاإلصالحية في مختلف ال
  .كثيرة تحتاج إلى المعالجة الجدية والحقيقية

  
  :بما يلي الهيئةلطة التنفيذية، توصي في أداء السومواطن الخلل لمعالجة أوجه القصور و
  
إجراء إنتخابات رئاسية للتسريع في  الخطوات الالزمةكافة ضرورة قيام السلطة التنفيذية بإتخاذ . 1

وفي هذا  .، وذلك كمقدمة ضرورية ألي عملية إصالح وإعادة بناء ديمقراطيينوللهيئات المحليةوبرلمانية 
  . القادمة ه اإلنتخابات التشريعيةالقانون الذي ستجري على أساس وضع الصدد، من الضروري التسريع في

  
المهام والمسؤوليات  وطبيعة ضرورة توضيح طبيعة العالقة بين مجلس األمن القومي ووزارة الداخلية،. 2

  . بينهماوالتعاون والتكامل ، وآليات التنسيق بكل منهما ةالمنوط
  
من  لى الوزارات األقرب إليهاوالهيئات العامة إلمؤسسات ا ضملبعيدة المدى  قراراتإتخاذ  ضرورة .3

. هاؤالتي يتم إنشاوالقائمة والهيئات العامة  المؤسساتكل من تحكم عمل ، ووضع قوانين حيث اإلختصاص
مدراء / الحصول على مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رؤساءفي هذا السياق  يضرورمن الو

سلطة األراضي، رئيس ، هيئة الرقابة العامةرئيس سلطة النقد، محافظ مثل (الهيئات العامة / المؤسسات
  . ألحكام القانون األساسيتطبيقاً ذلك ، و)هيئة المنظمات األهليةرئيس و
  
لتحسين أوضاع الهيئات المحلية، وضع األنظمة واللوائح  أكبر ببذل جهود الحكومةضرورة أن تقوم . 4

وضع والمحجوزة لدى وزارة المالية، المالية مستحقاتها  اإلفراج عن ،بهاعلقة الالزمة لتنفيذ القوانين المت
  . المختلفة ات الخارجية على الهيئات المحليةمعايير منصفة بشأن توزيع المساعدوتطبيق 

  
وتحديد صالحيات  ضرورة وضع التشريعات الالزمة لتنظيم عمل األجهزة األمنية المختلفة،. 5

  . ل منهاومرجعية كوإختصاصات 
  
 الرقابة على المركبات المخالفة لشروط التأمين والترخيصمجال جهاز الشرطة في  ضرورة تفعيل .6

  .ولقوانين المرور
  
بإعادة بناء السجون ومراكز التوقيف التي تم تدميرها، أو التي أصبحت غير  الحكومةضرورة أن تقوم . 7

  . ومالئمة ريعاً على إيجاد بدائل مؤقتةوإلى أن يتم ذلك، يجب العمل س. صالحة لإلستعمال



/ ضرورة المعالجة الجدية والجذرية لمشكلة التضخم الوظيفي في الوزارات واألجهزة األمنية والهيئات. 8
  . المؤسسات العامة

  
وتقليص  الضرائب والرسوم تحصيلومنظمة لتعظيم كفاءة ضرورة أن تقوم وزارة المالية بجهود فاعلة  .9

  .  تحصيل ضريبة األمالكو تخمين ، وحل اإلزدواجية القائمة في قطاع غزة بشأنالضريبيب التهرحجم 
    

ديوان الموظفين العام بالتأكد من أن العاملين الذين يقبضون رواتب من خزينة قوم يضرورة أن . 10
  .يداومون فعال الوطنية السلطة

  
 تقدم تقاريرهاعلى أن ، ة على المال العامفي مجال الرقاب ضرورة تنشيط دور هيئة الرقابة العامة. 11

  . للمجلس التشريعيالسنوية والدورية 
  

تخاذ اإلجراءات الالزمة إ، العمل على ين ضمن الفترة القانونية المحددةالقوان نشرلتزام باإلضرورة . 12
القرارات (عرض كافة القوانين المؤقتة التسريع في لوضع القوانين التي أصبحت سارية موضع التنفيذ، و

  . على المجلس التشريعي) بقوانين
  

، والحد من الفلسطيني كبر من جهودها للتخفيف من معاناة المواطنأأن تولي الحكومة قدراً ضرورة . 13
 يضرورال ، منوفي هذا الصدد .الناتجة عن إستمرار العدوان اإلسرائيليالتأثيرات اإلقتصادية السلبية 

أو الذين  ، خاصة الذين فقدوا أماكن عملهم ومصادر رزقهمالمختلفة المتضررين في القطاعات تعويض
  .دمرت منازلهم

  
قانون العمل، قانون المعاقين،  وعلى رأسها ضرورة وضع اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيذ القوانين. 14

   .قانون الهيئات المحلية، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، وقانون المرور
  

  .في إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز التوقيفالجدي ضرورة التحقيق  .15
  

التي و، وأخذ القانون باليد الفلتان األمني وفوضى السالح واهرظل الجدية والسريعة معالجةالضرورة . 16
  .2003خالل عام  راح ضحيتها عشرات القتلى

  
  .على أراضي الدولة لإلعتداءات المتكررة يللتصدوفاعلة  إتخاذ خطوات جديةضرورة . 17
  

العلمية ومراكز لجامعات والمعاهد تقديم الدعم المالي لمعادلة مقنعة بشأن وتطبيق ضرورة وضع . 18
  .ة المالية المزمنة التي تعاني منها جميع المؤسسات األكاديميةلبحث العلمي، من شأنها حّل الضائقا
  
  
  



 

  تهاكــات حقـوق المواطــنإن                            : ابعرال لفصلا
  
  

  ةــــتوطئ
  

صالحية في مختلف إ وبرامج سياساتل 2003على الرغم من تبني السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام 
ترام الحقوق والحريات حلم تتمخض عن تحسن ملحوظ في مجال إ إلصالحاتاهذه  نأ الإالمجاالت، 

لتشمل مختلف أنواع حقوق المواطنين،  2003 فقد تنوعت اإلنتهاكات خالل عام. سابقةلا األعوامبمقارنة 
 جراءاتإتخاب، الحق في نالجمعيات، الحق في الترشيح واإل لومنها الحقّ في الحياة، الحقّ في تشكي

لتعسف في افي الحماية من  الحقّ في الصحة، والحق ،اإلعالميةوقانونية عادلة، الحق في الحرية الصحفية 
  .إستخدام السلطة

  
بعضها  نكان بعضها قد تراجع، فإ إذاو. السابقة ألعوامالما وقع في  تمراراًسنتهاكات إهذه اإل لبأغوتأتي 

يعني أو تهاكات في مجال معين ال نتراجع عدد اإلكما أن  .حافظ على المستوى ذاتهاآلخر قد إزداد أو 
وليس عن إلتزامات  ،طارئة خارجية وأعن ظروف داخلية  يكون ناتجاًقد قياً، إذ تحسناً حقي س دائماًكيع

  .ترام وحماية حقوق المواطنحإحقيقية ب
  

لسلطة التنفيذية الفلسطينية ان توثيق وعرض إنتهاكات حقوق وحريات المواطنين من قبل مالهيئة  تهدف
، الكشف 2003طيني وحرياته خالل عام صورة أمينة ومتوازنة عن حالة حقوق المواطن الفلس رسمإلى 

هذه اإلنتهاكات، إضافة للحد من  وما أمكن جميع األطراف المعنية لعمل ما يلزم عن مواطن الخلل، وحثّ
  .المسؤولين عن إرتكابها ومحاسبة مساءلةإلى 

  
  
  



 

  اإلعتــداء علــى الحــقّ في الحيــاة:  والًأ
  
، وهو حقّ مكفول في كافة اإلتفاقيات من حيث األولوية إلنسانا في الحياة يأتي في مقدمة حقوق قّلحا

  . والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية
  
تتحمل السلطة الفلسطينية  ،2003نتهاك خالل عام حياة لعدة أشكال من اإلنتقاص واإلعرض الحقّ في الت
ة اإلعدام، ومنها ما هو نتيجة تهاكات ما يأخذ شكالً منظماً كعقوبنومن هذه اإل. سؤولية مباشرة عنهام

ة أخذ القانون باليد وسوء إستخدام السالح، هذا إضافة يلهشاشة سيادة القانون، مثل حاالت القتل على خلف
  .من قبل الجهات الرسمية المختصة إلهمالاإلى حاالت الوفاة الناتجة عن 

  
  قوبــة اإلعـــدامع
  

. ضها القوانين، وهي عقوبة ال يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذهاتعتبر عقوبة اإلعدام أقسى العقوبات التي تفر
الدولي لحقوق اإلنسان ال يحرم األخذ بعقوبة اإلعدام، فإنه يشجع الدول على إلغائها،  وإذا كان القانون

فال يجوز فرض عقوبة اإلعدام إال على أكثر الجرائم . لها صارمة وكحد أدنى، على وضع ضوابط
األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام كافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص ويجب منح . خطورة

  .، وباقي اإلتفاقيات واإلعالنات الدوليةالعهد الدولي الخاص بالحقّوق المدنية والسياسيةعليها في 
  
ة تفرض فالقوانين السارية في الضفة الغربي. بالغ التشريعات السارية في فلسطين في فرض عقوبة اإلعدامت

كذلك . جريمة 15جريمة، والتشريعات السارية في قطاع غزة تفرضها على  17عقوبة اإلعدام على 
عقوبة  ،حاكم العسكريةمالذي تطبقه الو، 1979لمنظمة التحرير لسنة  قانون العقوبات الثورييفرض 

أكثر الجرائم " ا وصف أغلب الجرائم المعاقب عليها باإلعدام ال ينطبق عليهلكن . جريمة 42اإلعدام على 
  ". خطورة 

  
مقارنة  2003خالل عام الصادرة  إلعداما حكامألى صعيد الممارسة، هناك تراجع ملحوظ في عدد ع
م المصادقة عليه من قبل الرئيس تت، حكم واحد باإلعدام، لم 2003فقد صدر خالل عام . السابقة األعوامب

اً بالرصاص عن المحكمة العسكرية الخاصة في غزة در حكم اإلعدام رميص 17/5/2003تاريخ ب. عرفات
سنة، من سكان مخيم جباليا، وذلك بعد إدانته بالقتل العمد  27 ،ةراني درويش خليل شقورالمواطن  بحقّ

  . ، على خلفية خالفات عائلية قديمة15/4/2003بتاريخ  هاني عطية المدهونللمواطن 
  
حددتها  ر ضمانات المحاكمة العادلة كمارية خاصة لم تُوفّدر الحكم المشار إليه أعاله عن محكمة عسكص

تدبت المحكمة ضباطاً يعملون في إنفقد . لقانون األساسي الفلسطينياإتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية و
ولم تتح لهم الفرصة الكافية لإلطالع على ملف القضية، وتمثيل المتهم  ،العام كمحامين ألمنامكتب مدير 
لك، فإن القضية تتعلق بخالفات عائلية، أي بجرائم عادية، ال عالقة لها ذ لىإباإلضافة . ئقبالشكل الال
في هذا النوع من  واألهلية للبتّ تصاصخإلاأو العسكرية، والمحاكم العادية هي صاحبة  ألمنيةابالشؤون 



 

إلى المحاكم  حالة القضايا التي تدخل ضمن إختصاص القضاء العاديإي ف االستمرار إن 1.المنازعات
رية يشكل إنتقاصاً خطيراً من صالحيات المحاكم النظامية، صاحبة اإلختصاص األصيل والوالية كالعس

  . العامة للنظر في مثل هذه الجرائم
  
  تخدام السالحإسلقتــل نتيجــة أخــذ القانــون باليـــد وسوء ا

 
الخطيرة  ينية من الظواهرلطة الوطنية الفلسطسلتخدام السالح في مناطق اسيعتبر أخذ القانون باليد وسوء إ

لقد شهدت المناطق الفلسطينية خالل السنوات السابقة العديد من . تقرار المجتمعإسالتي تهدد أمن المواطن و
عن عدد  لهيئةاال تتوفر معطيات شاملة لدى . تخدام السالحسنتيجة أخذ القانون باليد وسوء إ لحوادث القت

ووثقت رصدت لهيئة اولكن . 2003خذ القانون باليد وسوء إستخدام السالح  خالل عام الذين قتلوا بسبب ا
  . ت الفلسطينيةلهذه االسباب في مختلف المحافظا لحالة قت) 48(
  

نتيجة أخذ القانون باليد وسوء إستخدام السالح، لدوافع  الهيئةحاالت القتل التي تابعتها  الجدول التالي يبين
  :مختلفةوأسباب 

                                                
إىل الرئيس ياسر عرفات خبصوص عدم املصادقة على حكم اإلعدام الصادر حبق املواطن شقورة، وإعادة القضـية إىل احملـاكم    هليئةارسالة ): 3(اجع امللحق رقم ر1

  .العادية
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معين عبـد العزيـز    .1
 جبر

إطالق النار عليـه   ةنتيج المذكور في مدينة غزة قتل   14/2/2003  غزةمدينة   25
  .مع أفراد من عائلة دغمش على خلفية نزاع شخصي

ســمير رفــاعي    .2
  العايدي

بعد أن فتح عدد من  في مخيم النصيرات رقتل المذكو  15/2/2003  مخيم النصيرات  37
األفراد من عائلة الميدنة النار على أفراد مـن عائلـة   
اللداوي ما أدى إلى جرح عدد من األشخاص ومقتـل  

  .المواطن المذكور
أثناء قيادتـه   النار إلطالققتل المذكور نتيجة تعرضه   16/2/2003  خانيونس  27  أمين بربخ .3

ألخرس، علـى  ن عائلة اسيارته الخاصة، من أفراد م
  .خلفية نزاع عائلي

قتل المذكور في نفس الحادثة السابقة حيث كان برفقة   16/2/2003  خانيونس  36  يوسف حمدان .4
أمين بربخ، وليس له أية عالقـة فـي النـزاع بـين     

  .العائلتين
/ الظاهريــــة  40  عادل عطا أبو عالن .5

  الخليل
ناء شجار عائلي بـين  أث في مدينة الخليل المذكور قُتل  21/2/2003

اختالفهم علـى  عائلة أبو عالن وعائلة القيسية، سببه 
أصيب المذكور بعدة أعيرة نارية،  .ملكية قطعة أرض

  .فارق الحياة على إثرها
قُتل المذكور جراء إطالق النار عليه من قبل سـامر    1/4/2003  نابلس  36  جابر طه غفري  .6

تل بتسليم نفسه وقد قام القا. البشتاوي إثر شجار عائلي
  .إلى شرطة أريحا

قتل المذكور أثناء خروجه من منزله متوجهـا إلـى     17/4/2003  غزة  33  هاني عطية المدهون .7
، عمله، من قبل المواطن راني درويش خليل شـقورة 

  .على خلفية نزاع عائلي
ــفوت   .8 ــارس ص ف

  العاصي
/ مخيم بالطـة   24

  نابلس
قبل مسلحين من عائلـة   قُتل المذكور بأعيرة نارية من  30/4/2003

لم تتخذ األجهـزة  . الطيراوي إثر خالف تنظيمي بينهم
  .القتل حادثألمنية أي إجراء لتوقيف مرتكبي ا

خالد مصطفى محمد  .9
 كميل

نقل المذكور إلى مستشفى جنين الحكومي، فتبين أنـه   17/5/2003  جنين/ قباطية 37
ر وصدتال ذلك  مصاب بعدد كبير من األعيرة النارية،

 بيان عن كتائب شهداء األقصى تبنت فيه قتل المواطن
 . إلى إتهامه بقضايا أخالقية المذكور، وأرجعت السبب

غريب يوسف جـاد  .10
  اهللا

/ مخــيم العــين  28
  نابلس

. قتل المذكور من قبل ملثمين، دون معرفة خلفية ذلك  17/5/2003
عن قتـل المـواطن    المسؤوليةكما لم تعلن أي جهة 

  .المذكور
  .السابقة الحالة ظروفنفس   18/5/2003  نابلس  25  ء فرعونيةعال.11
ــد .12 ــود زايـ محمـ

  العيساوي
قُتل المذكور في منطقة أم الشرايط بمدينة رام اهللا على   29/5/2003  أريحا  34

  .أعيرة نارية ةإصابته بعد وقد توفي بسبب. أرخلفية ث
محمود سالمة محمد .13

  أبو منديل
  /مخيم المغازي  25

  غزة
قتل المذكور بمدينة طولكرم في حادث إطالق نار بين   2/6/2003

عندما كان يسير في  مجموعتين فلسطينيتين مسلحتين،
  .منطقة الحي الجنوبي من مدينة طولكرم
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عبد الرحيم منصور .14
  السائح

قُتل المذكور جراء إطالق النار عليه من قبـل ثالثـة     25/6/2003  نابلس  33
أن هؤالء  الرغم منوب. مسلحين جراء نزاع قديم بينهم

ن لألجهزة األمنية، إال أنها لم تقـم  المسلحين معروفو
  .بإتخاذ أي إجراءات تقود إلى توقيفهم

آمنة محمود حمدان .15
  أبو حجلة

بشكل عشوائي  طلقأبعيار ناري  صابتهاإنتيجة قتلت   16/7/2003  نابلس  36
 ثنـاء أمجموعة فلسطينية مسـلحة،   فرادأمن قبل احد 

  .د المواطنينحف أطاإخت محاولة
شعيب محمد راغب .16

  الشخشير
قتل المذكور عندما تبادل عدد من أفراد كتائب شهداء   17/8/2003  نابلس  39

 ا  فـي وقـت سـابق   شخصين قاماألقصى النار مع 
ليس له  يذكر أن القتيل. إختطاف مواطنة وإغتصابهاب
حـد  أيعمـل لـدى    عالقة في الموضوع، وهـو  أية

  . غتصاب المواطنةإالمتهمين ب الشخصين
  .السابقة الحالة ظروفنفس   17/8/2003  نابلس  26  زياد أبو حمدان.17
عماد عادل سـلمان  .18

  إشتيه
ــالم  32 ــة س / قري

  نابلس
  .نزاع عائلي مع عائلة جبور قتل المذكور على خلفية  27/8/2003

ـ     2003/ 20/9  مخيم طولكرم  30  صالح محمود نصار.19 ب شـهداء  المذكور والذي يليه أعضـاء فـي كتائ
فـي  األقصى، وقد قتال نتيجة نزاع مع أعضاء آخرين 

  .ئب شهداء االقصىكتا
  .السابقة نفس ظروف الحالة  20/9/2003  مخيم طولكرم  22  فداء فتحي الطيراوي.20
عاطف عثمان أبـو  .21

  غانم
على خلفية على أيدي أحد أفراد الشرطة قتل المذكور   6/10/2003  غزة  30

  .خالف على سيارة
نتيجة إطالق النار عليه على خلفية نزاع  المذكور قتل  2/10/2003  جباليا  28  معطي عابدعبد ال.22

  .حد أفراد عائلة جودةشخصي مع أ
نتيجة إطالق النار عليه على خلفية نزاع  المذكور قتل  4/10/2003  خانيونس  38  زهير حماد أبودقة.23

  .بين أفراد من نفس العائلة
  .قتل المذكور من سالح صديقه عن طريق الخطأ  16/10/2003  اطيءمخيم الش  22  عبد الرحمن حشيشو.24
قُتل المذكور جراء إصابته بعدة أعيرة نارية من قبـل    20/10/2003  الخليل/ سعير  35  غالب الفروخ.25

أحد أفراد عائلته، وذلك إثر نزاع بينهم حـول قطعـة   
  .  بيت لحم/ أرض تقع بالقرب من قرية تقوع

محمـــد جميـــل  .26
  حوراني

ر عليه من قبل المواطن االن طالقإ المذكور بسبب قتل  23/10/2003  طولكرم   50
على خلفية الثأر، حيث كان للقتيل عالقـة   ،س. ع. م

فـتح فـي   تنظـيم  القاتل من قبل نشـطاء   دبمقتل وال
  .ألولىاتفاضة ناإل

أحمد رشـدي أبـو   .27
  حنانة

  

ع إثنـين مـن أفـراد    قُتل المذكور إثر شجار عائلي م  2003/ 7/11  جنين/ عرانة  31
المخـابرات  و ي الشـرطة عائلته العاملين في جهـاز 

وقد إحتجز القتلة لدى األجهزة األمنيـة التـي   . امةالع
  .يعملون فيها
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غسان محمود هندي .28
  الطيراوي

/ مخيم بالطـة   31
  نابلس

قُتل المذكور جراء إصابته برصاصة في القدم من قبل   8/11/2003
األقصى، وذلك بسـبب   مسلحين تابعين لكتائب شهداء

ة أحـد  ع جنازيرفضه إغالق محله التجاري أثناء تشي
وقد قام أربعة من المتهمين بقتل المـواطن  . المواطنين

 المذكور بتسليم أنفسهم لشرطة أريحا، لكـن لـم يـتم   
  .القبض على المتهم الرئيسي

من قبـل  ) منجل(لة حادة قتل المذكور جراء طعنه بآ  14/11/2003  جنين/ يعبد  56  سميح أحمد أبو بكر.29
. على خلفية نزاع عائلي قـديم أحد أفراد عائلته، وذلك 

وقد تم توقيف القاتل من قبل جهاز الشرطة في سـجن  
  .شرطة مدينة جنين

قُتل الطفل المذكور أثناء تبادل إلطـالق النـار بـين      15/11/2003  نابلس/ عورتا  16  حمزة طالب قواريق.30
عائلة شلبك فـي  و األقصىشهداء أعضاء من كتائب 
الطفـل  وأفادت عائلة  .نابلس مدينةمنطقة الخان وسط 

 بـأي إجـراء بحـق    لم تقم األجهزة األمنية القتيل أن
  .القتلة

وليـد  "أحمد بـراق ".31
  الشكعة

النيران من قبـل   طالقإلنتيجة تعرضه  قُتل المذكور  25/11/2003  نابلس  52
س نزوله من سيارة شقيقه رئي ثناءأ مسلحين مجهولين

  .أوالدهوبلدية نابلس، حيث كان يستقلها هو وزوجته 
عواد عبد اللطيـف  .32

  العبد أبو عواد
ــت  56 رام / بيرزي

  اهللا
فقـد  . تل المذكور بعدة طعنات سكين على خلفية ثأرق  6/12/2003

مـن بلـدة    أحد المواطنين كان القتيل مسؤوال عن قتل
سنوات، وحكم عليه  3بيرزيت عن طريق الخطأ قبل 

  .ةسن 12ن بالسج
عبد الحكيم محمـد   .33

  الزعانين
/ بيــت حــانون  55

  غزة
شجار عـائلي بـين عائلتـه     تل المذكور على خلفيةق  20/11/2003

وعائلة البسيوني، وقد اسـتخدم الطرفـان األسـلحة    
األتوماتيكية، ومن بينهم أفراد يعملون فـي األجهـزة   

الـذي كـان    السـالح سـتخدموا  إاألمنية الفلسطينية 
  .بحوزتهم

عوني محمد غـانم  .34
  إسعيد

باإلعـدام نتيجـة    المواطن المذكور سبق وحكم عليه  28/12/2003  غزة/ المغازي  29
 أحد أبناء عائلة صافي، وقد كان محتجـزا  قيامه بقتل

 أثناء قيـام أهلـه  . في مركز غزة لإلصالح والتأهيل
، تمكن شقيق المغدور متنكرا بزي الشـرطة  بزيارته

خول لمكلفين بالحراسة والـد من خداع أفراد الشرطة ا
مـن مسـدس كـان     ق النارطالإإلى مكان الزيارة و

بحوزته فأرداه قتيال على الفور، وذلك ثـأرا لمقتـل   
  .أخيه

لحين نتيجة إطالق النار عليه من قبل مسالمذكور قتل   13/3/2003  رام اهللا  32  .ي.ح.35
بتعاونه مـع سـلطات    فلسطينيين على خلفية اإلشتباه

  .االحتالل
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ـ   تقتل  26/4/2003  نابلس  32  .م.ع.36  ىالمواطنة المذكورة من قبل أحد أقاربهـا عل
  .اإلحتالل خلفية اإلشتباه بتعاونها مع سلطات

نتيجة إطالق النار عليه من قبل مسلحين  المذكور قتل  15/3/2003  سلفيت  50  .ح.م.37
 األقصـى  شـهداء  وقد أعلنـت كتائـب   ،فلسطينيين
تعاونـه مـع سـلطات    عن قتله لإلشتباه ب المسؤولية

  .حتاللاإل
عـن قتلـه    المسـؤولية  األقصىشهداء أعلنت كتائب   15/3/2003  سلفيت  28  .ف.أ.38

  .لإلشتباه بتعاونه مع سلطات اإلحتالل
من قبل مسلحين فلسطينيين  المواطن المذكور ختطفأ  16/3/2003  قباطية  22  .س.أ.39

مقتله، وذلك علـى خلفيـة    وا النار عليه مما أدىأطلق
  .بتعاونه مع سلطات اإلحتالل تباهاإلش

إطالق النار عليه من قبل مسلحين  ةنتيج المذكور قتل  3/5/2003  قلقيلية  32  .ح.ر.40
بتعاونه مـع سـلطات    إلشتباهفلسطنيين، على خلفية ا

  .اإلحتالل
عـن قتلـه    المسـؤولية  األقصىشهداء أعلنت كتائب   18/5/2003  نابلس  23  .د.ع.41

  .اإلحتاللبإدعاء تعاونه مع سلطات 
كان المذكور محتجزاً لدى الشرطة فـي رام اهللا فـي     6/7/2003  رام اهللا    .ش.ك.42

في يـوم  . خلفية جرائم سرقاتإنتظار محاكمته على 
المحاكمة، وأثناء وجوده في نظارة المحكمة، حضـر  
ثالثة ملثمون وأجبروا أفراد الشرطة على فتح النظارة 

يـه النـار،   وا علوإقتادوه إلى خارج المحكمة، ثم أطلق
بتعاونـه مـع   شتباه ، وذلك على خلفية اإلفأردوه قتيال

  . سلطات اإلحتالل
سلحين نتيجة إطالق النار عليه من قبل مالمذكور قتل   7/8/2003  رام اهللا  26  .ش.أ.43

بتعاونه مـع سـلطات    فلسطنيين على خلفية اإلشتباه
  .اإلحتالل

دعاء تعاونه إبل شخصين مسلحين بمن ق المذكور قتل  10/9/2003  رام اهللا    .إ.م.44
  .مع سلطات اإلحتالل

عن قتله على  المسؤولية األقصى شهداء أعلنت كتائب  29/9/2003  جنين  21  .ق.ن.45
  .بتعاونه مع سلطات اإلحتاللشتباه خلفية اإل

من قبل مسلحين فلسطينيين بإدعاء تعاونه  المذكور قتل  23/10/2003  طولكرم  22  .ف.م.46
  .لمع سلطات اإلحتال

من قبل مسلحين فلسطينيين بإدعاء تعاونه  المذكور قتل  23/10/2003  طولكرم  20  .ع.س.47
  .مع سلطات اإلحتالل

 األقصـى بيانـا تبنـت فيـه     شهداء أصدرت كتائب  30/11/2003  جنين   37  .ن.ف.48
قتل المواطن المذكور، وأن قتله جـاء   المسؤولية عن

فـاد  وأ. بعد إعترافه باإلرتبـاط بسـلطات اإلحـتالل   
الطبيب الشرعي في محافظـة جنـين، والـذي قـام     

المذكور كان قـد تعـرض   بأن  ،بالكشف على الجثة
  .إلى وفاته لتعذيب أدى



 

 لعمل الجديارورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بضبلهيئة ارى تالواردة أعاله، المعطيات على ضوء 
ن مالمجتمع الفلسطيني وأ حبكة ى تماسكالقانون باليد لخطورتها عل ذخلوضع حد لظاهرة أ والفوري
هذا إضافة إلى التحقيق الجدي . تخدام السالحسى حمل وإضفو لظاهرة فوري كذلك وضع حدو المواطن،

تخدام السالح، سوء إوس ذ القانون باليدخأ سقوط ضحايا نتيجة لىإ دتأالتي  ألحداثا والموضوعي في كّل
ح عدم السما الوطنية من واجب السلطة نأكما . والمسؤولين ورطينالمت عن نتائج التحقيق ومعاقبة اإلعالن

 خارج نطاق القانون ألي مجموعة فلسطينية مسلحة بمعاقبة المشتبه بتعاونهم مع سلطات اإلحتالل
  . والقضاء

  
  
  الـــإلهماة ــوت نتيجــلما
  
من قسطاً سمية المختصة الر الفلسطينية حالة وفاة تتحمل الجهات) 25( 2003خالل عام  لهيئةاابعت ت

أو اإلهمال  الطبية ألخطاءاحالة وفاة بسبب ) 14(و وفاة بسبب الغرق، حالة) 11(المسئولية عنها، منها 
  .الطبي

  
  رقـــالغ ةــوت نتيجــلما
  
  :2003خالل عام  الهيئة يما يلي عرض لحاالت الوفيات الناتجة عن الغرق، والتي تابعتهاف
  
سنة،  11 وعيسى،بحمد يوسف أم: اهملح، بعلى ساحل دير ال في طفالن غرقاً، تو26/6/2003بتاريخ  -
  .الهما من سكان دير البلحوكسنة،  18 حمد محمد صرصور،مو
شرف فايز أ: همدير البلح، احدة على ساحل و، توفي خمسة أفراد من عائلة 8/8/2003بتاريخ  -

عاما،  16 ،ايدكعاما، و 20مد أح، واعام 22 ،حمدم إخوانه ،عوامأ 4 ،مدأحعاما، نجله  27 ،مشهور
  .وجميعهم من سكان مدينة رفح

عاما، من  39 ،اصر صالح مصلحن: هماعلى ساحل دير البلح،  ان، توفي مواطن9/8/2003بتاريخ  -
  .من سكان خانيونس ،عاما 27سن عبد العال النجار، حسكان مخيم البريج، و

ى ساحل منطقة لمن سكان غزة، ع ،عاماً 50الرنتيسي،  فاطمة، توفيت المواطنة 11/8/2003بتاريخ  -
  .الشيخ عجلين في مدينة غزة

سنة، على ساحل دير البلح، وهو  18 ،خديجة بوأمد سليمان أح، توفي المواطن 26/8/2003تاريخ ب -
  .من سكان مدينة قلقيلية

  
وهي منطقة ساحل  عزة،الغرق وقعت في نفس المنطقة من ساحل قطاع  ثلب حوادغن أأ جدير بالذكر
 ،إلنقاذافي طواقم  اًواضح اًهناك نقص نيتبين أ ،لهيئةلوفرت تمن خالل المعلومات التي و. دير البلح

  ).كلم 2.5(، على طول شاطيء دير البلح إلسعافلالالزمة  لمرافقافي كذلك و
  
  



 

  يــال الطبـــأو اإلهم ةــــالطبي اءـــألخطا ةــوت نتيجــلما
  

 إلهمالا، والتي نتجت عن 2003الل عام خلهيئة البعض حاالت الوفيات التي تابعتها فيما يلي عرض 
  :الطبي

  
 يمستشفى رفيديا الحكومي ف عاما، 25 ،اهللا معمر باب محمد عبدر، دخلت المواطنة 8/9/2003بتاريخ  -

وبعد ، ة يومينوقد مكثت في المستشفى مد. فترة حملها في الشهر التاسع ثناءأتعرضها لنزيف بعد نابلس 
نفس يوم وبه نأ الإ. بصحة جيدة نهاأطمأن ذويها  على قرار الطبيب المختص الذي ذلك خرجت بناء

قرر الطبيب المختص  ر ذلك،ثوعلى إ. خرىأالمستشفى مرة  لىإوتم نقلها  ،النزيف هادوعا ،خروجها
توفيت . وي على أي خطورةالعملية بسيطة وال تنط نأبطمأن ذويها  نأعملية جراحية لها بعد  جراءإ

  .المواطنة بعد ربع ساعة من دخولها غرفة العمليات
  
ج تسبب الوفاة نا نأعلى المعلومات التي حصلوا عليها من المستشفى،  ؤكد ذوو المواطنة المذكورة، وبناءي

  .العملية الجراحية جراءإ ثناءأطبي  عن خطأ
  

لم  نهاأ الإعلى شكوى المواطن،  عن الموضوع بناء تفسارسوزارة الصحة لإل لىإرسالة بالهيئة  توجهت
  .2003تتلق أي رد حتى نهاية العام 

   
الحكومي  ثابت في مستشفى ثابت ألطفالاحديثي الوالدة في حضانة قسم  طفالأوفاة ثالثة  لهيئةاتابعت  -

ر نسيم امتوالطفل  ،25/5/2003توفي بتاريخ  ،وتان مأمون دعمةعالطفل : في مدينة طولكرم، وهم
. 4/9/2003توفيت بتاريخ  ،حى إياد محمد حطابضوالطفلة ، 19/7/2003توفي بتاريخ  ،الشيخ يوسف

وجودهم في  ثناءأبجرثومة في الدم  صيبواأجميعهم  نأتبين ي ،لهيئةامن خالل المعلومات المتوفرة لدى 
  .وفاتهم لىإ دىألمستشفى، مما اضانة ح
  

وقد . المذكورين الثالثة ألطفالابالتحقيق في ظروف وفاة  حة مطالبةوزارة الص لىإبكتاب  الهيئة توجهت
آلخرين اوالطفلين  ،neonatal sepsis2 ألولاالسبب المباشر لوفاة الطفل  نأرد وزارة الصحة في جاء 

nosocomial infection3 . على ذكر تشكيل لجان للتحقيق في  أتيرد وزارة الصحة لم  نأيذكر
  .4المذكورين ألطفالاظروف وفاة 

  
توائم في مستشفى دار  طفالأ ربعةأ يد عودةعحمد سم، وضعت زوجة المواطن 7/10/2003بتاريخ  -

 وكان والدهم يزورهم يومياً. تم وضعهم في قسم الحضانات وزانهمأوبسبب نقص . الشفاء في مدينة غزة
وبتاريخ  ،ي أحدهمتوف 12/10/2003انه بتاريخ  الإ. ألطباءا قوالأوكانوا بصحة جيدة، بحسب 

تفسار الوالد من إسوعند . توفي الطفل الرابع 17/10/2003وبتاريخ  ،خرانآتوفي طفالن  15/10/2003
                                                

  .بكتريية يأخذها من األم قبل أو أثناء الوالدة مصطلح طيب يعين تعفن الدم لدى الطفل احلديث الوالدة نتيجة إصابته بالتهابات  2
  .مصطلح طيب يعين االلتهابات البكتريية اليت تصيب األطفال حديثي الوالدة ناجتة عن عدوى تنتقل اليهم من املستشفى  3
  .وفاة األطفال املذكورين حول اهليئة رد وزارة الصحة على رسالة :)1(انظر امللحق رقم   4



 

 تفاصيلإعطاء الوفاة كانت بسبب فيروس، دون  أن بالغهإتم  ،طفالهأالمستشفى عن سبب وفاة  دارةإ
 .رىأخ
  

 األربعة حقيق في ظروف وفاة األطفالالذي تطالب فيه بالت الهيئةفي رد وزارة الصحة على كتاب 
المذكورين، أفادت الوزراة أن سبب الوفاة ناتج عن إصابة األطفال بميكروب متطفل، لم يتحمل األطفال 

على ذكر تشكيل لجان للتحقيق  أتيرد وزارة الصحة لم  أن يذكر أيضا. اومته نتيجة النقص في أوزانهممق
  .المذكورين ألطفالافي ظروف وفاة 

  
ين في مطفلين توأ مر حسن قاسمع، وضعت زوجة المواطن 7/10/2003 ، أي فينفس التاريخ فيو -

وكان  .توجب وضعهما في قسم الحضاناتإسوكانت في الشهر السابع للحمل، مما  ،مستشفى دار الشفاء
 دارةإ أبلغتهو، توجه والدهما لزيارتهما فلم يجدهما، 12/10/2003وبتاريخ . والدهما يقوم بزيارتهما يومياً

  . حيث توفيا هناك ألطفاللمستشفى النصر  لىإه تم نقلهما أنالمستشفى 
  
الوزارة  فادتأفي التحقيق في ظروف وفاة الطفلين المذكورين،  الهيئة في رد وزارة الصحة على مطالبةو
 لى جثتيوتم الكشف ع، تراك مع الطبيب الشرعي وبحضور وكيل النيابةشتشكيل لجنة طبية باإل ه تمأن
 لهيئةامن خالل المعلومات التي توفرت لدى لكن و. رئويالتهاب اإلل كان سبب الوفاة نأوتبين ، ينللطفا
عقابي بحق أي شخص، رغم تأكيد مصدر طبي مسؤول يعمل في نفس  جراءإخاذ أي إته لم يتم أنتبين ي

العدوى من  وألحظة الوالدة  همالإلاالمذكورين بجرثومة في الدم قد يكون سببه  ألطفالا صابةإن أالقسم 
  .املين في المستشفىعد الحأ
  

الالزمة للحيلولة  اإلجراءاتوخاذ التدابير تعلى ضرورة قيام وزارة الصحة بإ لهيئةاؤكد تفي هذا الصدد، 
 اإلعالنوعند وقوعها والوافية التحقيقات النزيهة  وقوع مثل هذه الحوادث، إضافة إلى إجراء تكرار دون
  . ، ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنهائج التحقيقتاعن ن

  
  
  ـات ـل الجمعيــــي تشكيــقّ فــاك الحــإنته:  انياًث

   
المواطنين الفلسطينيين  2000لسنة  1رقم  انون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينيقيمنح 

من القانون المذكور  1تنص المادة . يهاواإلنضمام إل الحقّ في تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية
في ذلك  اللفلسطينيين الحقّ في ممارسة النشاط اإلجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بم" على أنّه 

وجب أحكام القانون أيضا وبم". الحقّ في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات األهلية وفقا ألحكام هذا القانون
  . والهيئات األهلية من إختصاص وزارة الداخلية الخيرية يل الجمعياتتسج عن مسؤوليةال فإن

 
تهاك الحق في تشكيل الجمعيات من قبل الجهات نعدة قضايا تتعلق بإ 2003ل عام خال لهيئةاصدت ر

  .تيفاء الشروط المنصوص عليها في القانونإسرغم  ،الرسمية الفلسطينية المختصة
  



 

ناصر  براهيمإارة الداخلية في الخليل الطلب المقدم من المواطن ، رفض مكتب وز2/3/2003بتاريخ  -
تيفاء كافة إسرغم  ،سبابأأي  بداءإلتأهيل ورعاية المعاقين، وذلك دون  "جمعية تفوح"لتسجيل  ريقاتإز

  .الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل
  

فادت الوزارةأية المذكورة، رفض تسجيل الجمع سبابأحول  لهيئةاتفسار سوزارة الداخلية على إ في رد 
 تتوجه. تصاصخرة اإلاتبارها وزبإع ،جتماعيةقة وزارة الشؤون اإلفلى عدم مواع الطلب رفض بناء نأ
لم تتلق أي رد  نهاأ الإعدم موافقتها،  سبابأتفسار عن سبكتاب إلى وزارة الشؤون اإلجتماعية لإل لهيئةا

  .2003حتى نهاية عام 
  
مكتب وزارة الداخلية في مدينة  لىإبطلب  الء رسل رشيد غانمعقدم المواطن ، ت19/6/2003بتاريخ  -

ه لم يتلق أي رد على طلبه حتى نأ الإ، "دار قنديل للثقافة والفنون"تحمل إسم  هليةأجيل جمعية سطولكرم لت
 اهيمبرإ، تقدم المواطن 7/8/2003وبتاريخ . ، رغم مراجعته مكتب الداخلية عدة مرات2003نهاية العام 

في محافظة  "يتاماأل إيواءولرعاية  إليمانادار "وزارة الداخلية لتسجيل جمعية  بطلب إلى عبد اهللا شريم
  .2003ه لم يتلق أي رد على طلبه حتى نهاية العام أن الإقلقيلية، 

  
لي عالطلب المقدم من المواطن  ريحاأ، رفض مكتب وزارة الداخلية في مدينة 11/8/2003بتاريخ  -

القانونية  طتيفاء كافة الشروسيرأسها، وذلك على الرغم من إ التي "ألملاجمعية "لتسجيل  عال سمير
 عدم موافقةبأن الرفض كان بسبب  بالغهإولدى مراجعة المواطن المذكور لوزارة الداخلية، تم . المطلوبة

  .على تسجيل الجمعيةتماعية جن اإلووزارة الشؤ
  
بتاريخ . ألهليةا تالجمعياعدد من سابات حقضية التجميد التحفظي ل 2003خالل عام  لهيئةا تابعتكما  -

ما ك(لقرار النائب العام  ، مستندا113/2003ًتعميم رقم  إصدارب، قامت سلطة النقد الفلسطينية 24/8/2003
ن م) 39(من جميع المصارف العاملة في فلسطين التجميد التحفظي لحسابات  فيه يطلب) جاء في التعميم

بفروعها والنادي التابع لها، جمعية  إلسالميةاالجمعية : الجمعيات الخيرية في محافظات غزة، وهي
بفروعه، جمعية النور  إلسالميابفروعها، جمعية الشابات المسلمات بفروعها، المجمع  إلسالميةاالصالح 

 ألقصىالجنة زكاة الرحمة، جمعية الطالب، جمعية مركز العلم والثقافة،  صدقاءأالخيرية بفروعها، جمعية 
  .اإلغاثةوللزكاة  ةالخيرية، واللجنة الخيري

  
 إتخذالقرار  نأب األخير فادأحول هذا الموضوع،  30/8/2003للنائب العام بتاريخ  الهيئة دى مراجعةل
ت الجها تقدمت بهاشكوى  بناء على، و2003لسنة  3رقم  الجزائية إلجراءاتاانون قلنصوص  تناداًإس
  .فلسطينيةلا ألمنيةا
  

دفع المستحقات الجهات المختصة  لىإ فيه يوعز مجلس الوزراء قراراً صدرأ، 18/11/2003خ يبتار
 نأنه تبين الحقاً أ الإ. أعاله المسجلة على قوائم الجمعيات المذكورة األسروالمسجلين  ألفرادالجميع 

ة لدى المصارف العاملة في المحتجز ألموالامن فقط عنها هي جزء بسيط  إلفراجاجرى  لتيا ألموالا
 رفقرا .غاء لقرار سلطة النقد الفلسطينيةلأن قرار مجلس الوزراء ال يعتبر إ أيضا الجدير ذكرهو. فلسطين

  .2003ال يزال ساري المفعول حتى نهاية العام  المذكورة الجمعيات التجميد التحفظي على أموال



 

  
أن التعميم الصادر عن سلطة النقد والقاضي بعدم السماح للجمعيات لى ع الهيئة ؤكدتوفي هذا السياق، 
) 2(رقم  قانون سلطة النقدمن المصارف غير صادر من جهة اإلختصاص، وأن  موالهاأالمذكورة بسحب 

ال يقرر  2003لسنة  1رقم  الجزائية إلجراءاتاقانون  نأكما  .هذه الصالحيةمثل ال يعطيها  1997لعام 
ترازي تختص حإ جراءإهو  األفرادوالجمعيات  موالأفالتجميد التحفظي على . ة للنائب العامهذه الصالحي

لقانون الجمعيات فاً لكما أن قرار التجميد التحفظي يعتبر مخا. مامهاأعلى دعاوى مرفوعة به المحاكم بناء 
يجوز وضع اليد على أموال ال : "منه على أنه 41الفلسطيني، والتي تنص المادة  الخيرية والهيئات األهلية

أية جمعية أو هيئة أو إغالق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إال بعد صدور قرار من جهة 
التي الذين يستفيدون من المساعدات  ألفرادا الفآل هذا القرار مساساً بحقوق كما يشك". صةقضائية مخت

  .هذه الجمعيات تقدمها
  
  ي الترشيــح واإلنتخـــابــقّ فاك الحــــإنته:  الثاًث
  
الساري  1996لسنة  5رقم  مجالس الهيئات المحلية الفلسطينيقانون إنتخاب  نص المادة الثالثة منت

يصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء إنتخابات حرة : " على أن 16/12/1996المفعول منذ تاريخ 
 ولكن رغم مرور". لها المحلية الفلسطينية ويحدد موعداًومباشرة إلنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات 

أما على صعيد . للهيئات المحليةسبع سنوات على صدور القانون المذكور، لم تجر اإلنتخابات  ما يزيد عن
فما زال األمر على حاله، ولم تجر إنتخابات رغم مرور ما  ،)لرئاسية والتشريعيةا( العامة اإلنتخابات

، لم يتحدد موعد إلجراء 2003وحتى نهاية عام . ات على اإلنتخابات العامة السابقةسنو 8يقارب ألـ 
  .اإلنتخابات، سواء للهيئات المحلية أو للرئاسة والمجلس التشريعي

  
بتجديد  في مدينة غزة بإصدار قرار ألزهراقضية قيام رئيس جامعة  2003الل عام خ لهيئةالقد تابعت 

المجال للجمعية العمومية  فساحإ، ورفضه 2001المنتخبة منذ العام و ،جامعةنقابة العاملين في ال والية
وأن هناك ، وذلك بحجة الظروف الصعبة التي تشهدها المناطق الفلسطينية ،إنتخاب ممثليها عادةإنقابة لل

لهيئة العاملين بجامعة  ألساسياه وفق النظام نيذكر أ. بذلك تقضي تعليمات من رئيس السلطة الوطنية
إختصاص الجمعية العمومية  ندار مثل هذا القرار، الذي هو مصة إيال يملك رئيس الجامعة صالح ،ألزهرا

قام رئيس  نوقد سبق أ هذا .تخابات كل عامنيجب إجراء اإل ه وفق النظام األساسي المذكورنكما أ .وحدها
  .العاملين في حينه ضرغم إعترا ،2002خالل عام  الجامعة بالتجديد للنقابة

 
 

  ةــــة عادلـــقانوني راءاتـــجإي ــق فـــاك الحــتهنإ:  ابعاًر
  

يقصد باإلعتقال التعسفي إحتجاز المواطنين دون مراعاة اإلجراءات القانونية، مثل إعتقال شخص دون 
از مذكرة صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، أو اإلعتقال الذي يتجاوز المدة القانونية التي يسمح للجه

أو إستمرار  ،2001لعام  3قم رانون اإلجراءات الجزائية قساعة وفق  24األمني التوقيف خاللها، وهي 
كذلك يعتبر إعتقال األشخاص على خلفية آرائهم ومواقفهم . اإلعتقال دون عرض المتهم على القضاء

هذا . ف باإلعتقال السياسيالسياسية وإنتماءاتهم الحزبية شكالً من أشكال اإلعتقال التعسفي، وهو ما يعر
لقانون الدولي لحقوق اإلنسان وألحكام القانون األساسي ايعتبر اإلعتقال التعسفي خرقاً واضحاً لمباديء و

  . الفلسطيني



 

تم ان ، منهم مواطناًمواطن 5 64ما ال يقل عن  2003الل عام خ اًالفلسطينية تعسف ألمنيةا ألجهزةاتقلت إع
عشرات  إحتجازب 2003الفلسطينية خالل عام  ألمنا جهزةأكما إستمرت . سيةعلى خلفية سيا اعتقالهمإ

 .لإلشتباه بتعاونهم مع سلطات اإلحتالل ،لسنوات السابقةتقالهم خالل اعممن جرى إ ،نلفلسطينييان يالمواطن
في  ال زالوا محتجزين معتقالً) 50( يقل عن تبين أن هناك ما الي ،الهيئةمن المعلومات المتوفرة لدى 

  .تقديمهم للمحاكمة 2003حتى نهاية عام  دون أن يتممراكز التوقيف الفلسطينية، السجون ومختلف 
  
  
  إنتهــاك الحريـــات الصحفيــــة:  امساًخ
  
تحسن ملحوظ  المجاللحرية العمل الصحفي، بل طرأ في هذا  النطاق إنتهاكات واسعة 2003م يشهد عام ل

  : ما يليإنتهاك الحرية الصحفية بخصوص  الهيئةا هبرز الحاالت التي رصدتمن أ. السابقة األعوامبمقارنة 
  
، وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، قام أفراد من المخابرات 6/1/2003بتاريخ  -

سيف الدين القبض على الصحفي  ألقواوالفضائية في مدينة غزة،  الجزيرةالعامة بإقتحام مكتب قناة 
 لىإقاموا بإقتياده . قبض بحقه مرأراز بإ نفي قطاع غزة، دو المذكورة عاماً، مراسل الفضائية 34،شاهين

 لهيئة،اومن خالل المعلومات التي توفرت لدى . مقر المخابرات العامة في منطقة السودانية بقطاع غزة
سؤولية كتائب معى دإ تقال جاء على خلفية قيام الصحفي المذكور ببث مقابلة تلفونية مع شخصعاإل فإن

جهاز  .دانتهماأكانت السلطة الفلسطينية وحركة فتح قد  ،سرائيلإألقصى عن عمليتي تفجير في اشهداء 
عن  إلفراجاه تم نيذكر أ. فة مصدر المكالمة التلفونية التي تلقاها المراسلرمع رادأالعامة المخابرات 

  .اح ذات اليومبلمذكور صاالصحفي 
   

الذي  الفلسطيني ألساسياللقانون مخالفاً  ف المخابرات العامة على النحو سالف الذكريعتبر تصرهذا و
حرية : "على أن منه 2الفقرة  27تنص المادة  ذإوحرية العاملين فيها،  اإلعالموكفل حرية الصحافة 

 العاملينلطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية االمرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية  إلعالماوسائل 
قانون لمخالفا مثل هذا التصرف  ما يعتبرك". والقوانين ذات العالقة ألساسياللقانون فيها، مكفولة وفقا 
الذي كفل حرية الصحافة واإلعالم، إذ تنص المادة الثانية منه  ،1995 لسنـة 5رقم  المطبوعات والنشر

فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية الرأي مكفولة لكل  ةالصحافة والطباعة حرتان وحري:" على أن
  ".قوالً، كتابة وتصويراً ورسماً في وسائل اإلعالم

  
  :ثالث قضايا تتعلق بقيام مسلحين ملثمين باإلعتداء على مؤسسات إعالمية الهيئة كذلك تابعت

  
، نابلس راديو وتلفزيونقر ثمين بإقتحام ملم فرادأ ربعةأمن  مجموعة مسلحة، قامت 2/3/2003بتاريخ  -

التلفاز والفيديو وأجهزة  جهزةأبتكسير  فيه تحت تهديد السالح، كما قامت باإلعتداء على العاملين وقامت
  .قطاع بث راديو وتلفزيون نابلسنغيرها من المعدات، مما تسبب في إوالصوت 

                                                
 .ذا اخلصوص اهليئةيطابق عدد الشكاوى اليت تلقتها وتابعتها العدد املذكور  5



 

بمدينة  بارألخلالفضائية العربية  لحون ملثمون بإقتحام مكتب قناةس، قام خمسة م13/9/2003بتاريخ  -
الغرف، كما قاموا بتحطيم  حدىإتجاز ثالثة من العاملين في حتهديد السالح قاموا بإ توتح. رام اهللا

ى قتل أنهب للهيئة فادأ إلخباريةاد المراسلين في القناة حأ نأيذكر . الكمبيوتر أجهزةووزجاج النوافذ  ألبوابا
المشاحنات والمداوالت حول  خبارأعالقة بتغطية تداء بساعات قليلة تهديدات عبر الهاتف لها عقبل اإل

  .تشكيل الحكومة الفلسطينية
  
تراض سيارة نقل وتوزيع جريدة عبإ فرادأ، قامت مجموعة مسلحة مكونة من ستة 14/9/2003بتاريخ  -
التي  ألعداداعلى جميع  ائقها على النزول منها ثم إستولتس برتجرز، وأيأثناء قدومها من معبر إ ألياما
أخبروا سائق السيارة أنهم من الضابطة الجمركية، وأن  نأبالفرار بعد  انت فيها، والذ أفراد المجموعةك

ن عن الجريدة يولدى مراجعة المسئول. لديهم بمنع توزيع ذلك العدد من الجريدة في قطاع غزة وامرأهناك 
  . الموضوعب لهموال عالقة ال علم  نأ في الضابطة برهم المسئولونخأ ،للضابطة الجمركية

  
والتعبير المكفولتين  لرأياومساساً بحرية  إلعالماتعتبر إنتهاكا لحرية  ألفعالاهذه  ن مثلأعلى  الهيئةتؤكد 

بالتحقيق في مثل هذه  ةوفق القوانين الفلسطينية النافذة، مما يستدعي قيام الجهات الرسمية المختص
  .6عنها نوليسؤة المخاذ الخطوات الكفيلة بوقفها، ومحاسبتالحوادث، إ

  
م حزب الخالص إساطقة بنال ،لرسالةا مقر صحيفة إغالقب 2003تمر جهاز الشرطة حتى نهاية عام سوإ

 إعادةبيقضي  25/4/2002على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ  ،الوطني اإلسالمي
  . 18/12/2001ذكر أن مقر الصحيفة مغلق منذ تاريخ ي. فتح مقر الصحيفة

  
  
  ب ــة أو التعذيـــاءة المعاملــرض إلســدم التعــقّ في عــاك الحــإنته:  ادساًس
  

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ، خصوصاً اً لإلتفاقيات والمواثيق الدوليةيعتبر التعذيب بكافة أشكاله مخالف
جرم قوانين العقوبات تُكما . 1984عام ل أو المهينةة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنساني

السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة التعذيب، وتعتبره جريمة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى 
  . ثالث سنوات

أو سوء المعاملة خالل فترة / شكوى تتضمن إدعاء بالتعذيب و )55( ،2003خالل عام  لهيئةاتلقّت 
  .عترافات من الموقوفينإزاع بهدف إنتأساساً التحقيق، 

  
ورغم خطورة التعذيب وإعالن المسؤولين في السلطة التنفيذية مراراً عن  تحريمه وتجريمه، ال تتوفر لدى 

ن من األجهزة األمنية تعليمات صارمة تمنع حدوثه، أو آلية واضحة وفعالة للتحقيق في شكاوى المعتقلي
في متابعة الشكاوى بشأن  الهيئة عاون األجهزة األمنية معتأن  كما. لتعذيبتعرضهم إلساءة المعاملة أو ا

 حول لهيئةاالشكاوي التي تلقتها  لبغن أأذكر ي. إساءة المعاملة والتعذيب ال يرقى إلى المستوى المطلوب
                                                

عتداء على مكتب قناة حول اإل اهليئةبيان ، و3/3/2003بتاريخ  عتداء على مؤسسات حقوقية وإعالمية يف مدينة نابلسحول اإل اهليئةبيان  :)2(انظر امللحق رقم   6
  .14/9/2003بتاريخ  الفضائية العربية



 

المعاملة والتعذيب كانت موجهة ضد جهاز الشرطة المدنية، خاصة في محافظات الضفة  ساءةإ إدعاء
  .الغربية
بشأن تعرض مواطن للتعذيب وسوء المعاملة من قبل  الهيئةالحاالت التي تابعتها  عرض إلحدى ا يليفيم

  : أفراد في جهاز الشرطة المدنية
  
  

القدس، مـن قبـل   محافظة  - عاماً، من سكان بيت عنان 17 ،.)ج.د(أعتقل المواطن  7/8/2003بتاريخ 
قامـت شـرطة الضـواحي    . وحيازته مواد مسروقة ، لإلشتباه بشرائهشرطة الضواحي في محافظة القدس

إدعى المواطن المذكور . بتحويله إلى وكيل نيابة رام اهللا، حيث تم توقيفه في مركز إصالح وتأهيل رام اهللا
أنه نقل من مركز إصالح وتأهيل رام اهللا إلى جهة أخرى،  10/8/2003بتاريخ  للهيئةفي شكوى تقدم بها 

وقد الحظ . إلى مركز اإلصالح المذكورأعيد  جائر على رقبته، وبعد ذلكسلضرب والكي باللحيث تعرض 
  .أثار حروق وكدمات على جسده الهيئةباحث 

  
مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل في حينه، وطالبته بـالتحقيق فـي شـكوى المـواطن      الهيئةخاطبت 
وتأهيل رام اهللا بتهمة حيازة أمـوال   أن المواطن المذكور بعد توقيفه في مركز إصالحبفجاء رده . المذكور

وفـي  . على طلب مدير شرطة المحافظـة  إلى شرطة رام اهللا بناء 9/8/2003مسروقة، تم تسليمه بتاريخ 
فجر اليوم التالي تم إعادته إلى مركز اإلصالح والتأهيل حيث تبين أنه تعرض فـي مقـر شـرطة رام اهللا     

لسجائر واضحة على جسده، وأنه ليس لمركز إصالح وتأهيـل  للضرب وسوء المعاملة وكانت أثار إطفاء ا
 منـه  زير الشئون األمنية في حينه طالبـةً و الهيئةعلى إثر ذلك خاطبت . رام اهللا أية عالقة في الموضوع

 التحقيق في شكوى المواطن المذكور ومحاسبة ومعاقبة من قاموا بتعذيبه، إال أنها لم تتلق أي رد على ذلك
  . 2003 حتى نهاية عام

  
 
  ةــــي الصحـــق فـــلحااك ـــنتهإ :ابعاًس
  
ولهذا السبب، . الحقوق همأفي التمتع بمستوى مقبول من الخدمات الصحية واحداً من  إلنساناشكّل حقّ ي

، 1948الصادر في العام  إلنساناق والعالمي لحق إلعالنايحتل مكانة خاصة في المواثيق الدولية، ال سيما 
لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة : " نمنه على أ 25لمادة ا كدتأوالذي 

وخاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات اإلجتماعية  ،ألسرتهوله 
 افيةتماعية والثقجواإل الخاص بالحقوق اإلقتصادية يالدول هدالعمن  12وكما ورد في المادة ". الضرورية

في التمتع بأعلى مستوى من  نسانإفي هذا العهد بحقّ كّل  ألطرافاتقر الدول : " 1966الصادر في العام 
في هذا العهد  ألطرافاوهناك من التدابير التي يتعين على الدول ". الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

ة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية تهيئ" على رأسها وارسة الكاملة لهذا الحق، مخاذها لتأمين المتإ
  ".والعناية الطبية للجميع في حالة المرض

  



 

وقد تنوعت مواضيع الشكاوى  .تتعلق بإنتهاك الحق في الصحة شكوى )40( 2003خالل عام  الهيئة تلقت
فير ة، عدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة، وعدم تويالطب ألخطاءاالتي تابعتها بهذا الخصوص لتشمل 

  :الخاصة امهميتهأل نظراً لهيئةاالتي تابعتها  نتين من الشكاوىثإل ضوفيما يلي عر. العالج الالزم
  
سيل الكلـى فـي   شكوى من المرضى الذين يتلقون العالج في وحدة غ 9/4/2003بتاريخ  الهيئةتلقت  .  أ

قوية للدم، والتي يجـب  من النقص في الحقن المالمذكورون يعاني المرضى . الحكومي مستشفى بيت جاال
صـرف   ،بتزويد المرضى بالحقن المـذكورة وبدالً عن قيام المستشفى  .أن يحقنوا بها ثالث مرات أسبوعيا

الخارجية على نفقتهم الخاصة، بالرغم مـن وجـود تـامين    الصيدليات من  ء الحقنطبية لشراوصفات لهم 
 إلى طبيـب   ىالمستشف يفتقركما  .الًقشي )1560(ثمن الحقنة الواحدة صحي ساري المفعول لديهم، علماً أن

  .غسيل الكلىمتخصص ب
  

وبتـاريخ   .20/5/2003وكيـل الـوزارة بتـاريخ    الهيئـة  لشكوى المذكورة، خاطبت في سياق متابعتها ل
الحكومي للتحقـق مـن   جاال بزيارة وحدة غسيل الكلى في مستشفى بيت الهيئـة  قام مندوب  14/5/2003

وخلـص إلـى    .وإلتقى بالمرضى المراجعين وبمدير المستشفى، وبالممرضات صحة ما ورد في الشكوى،
  :اإلستنتاجات التاليه

  
األجهزة األربعة الموجودة في المستشفى قديمة، وتتعطل بصورة مستمرة، وتقدر طاقتها اإلنتاجية بطاقة . 1
  .جهاز، حسب تقديرات مدير المستشفى) 1.5(
يـتم  حيث تحويل المرضى إلى مستشفيي الخليل ورام اهللا الحكوميين، في حال تعطل األجهزة يتم أحيانا . 2

بمواعيد مسبقة مع المرضى من سـكان  المستشفيين  إلرتباط إستقبالهم فقط بعد الساعة الرابعة مساء، نظراً
هذا يعني تأخر عودة المرضى المحولين من منطقة بيت لحـم إلـى   ). الخليل ورام اهللا ( هاتين المنطقتين 

  .هم إلى ساعات متأخرة من الليلمنازل
عدد المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى مرتين فأكثر أسبوعيا من محافظة بيت لحم يتراوح بـين  . 3

18-20.  
المزيـد  إلى المستشفى كما يحتاج . عدم وجود طبيب أخصائي يتولى اإلشراف على وحدة غسيل الكلى. 4

  .سوى ممرضتين مؤهلتينيعمل فيه ، حيث ال من الممرضين المؤهلين
  

رداً من وكيل وزارة الصحة جاء فيه أن المستشفيات تعاني من الـنقص   الهيئةتلقت  20/5/2003بتاريخ 
  .في األدوية وذلك نتيجة األوضاع السائدة وعدم تمكن الشركات من اإللتزام بالتوريد

  
الذين يبلغ عددهم ة الفلسطينية وأن معظم مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطني الجدير ذكره هنا

  .7الرعاية الصحية في المستشفيات والمركز الطبية الحكوميةتدني مستوى ، يعانون من )500(ما يقارب 

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق : رام اهللا(  معاناة مرضى الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: علومات، راجع التقرير اخلاص بعنوانملزيد من امل 7

  ).2003املواطن، 



 

عاما، من سكان  35، سحر صالح الكحلوتشكوى من المواطنة  الهيئة ، تلقت28/6/2003بتاريخ  . ب
وبسبب ذلك، تم تحويلها من قبل وزارة . في الرئتين يف وفشل مزمنلتعاني من ت المواطنة المذكورة .غزة

 الإوكانت النتيجة بأنه ال يمكن عالجها . للمعاينة الطبية سرائيلإفي ) ل هاشوميرت(مستشفى  لىإالصحة 
ل تغطية نفقات عالجها، بعد جبمخاطبة الرئيس عرفات من أ تال ذلك قيام المواطنة المذكورة. زرع رئتينب
 إصداربقام الرئيس . على تغطية نفقات العالجقدرة الوزارة حة تحويلها بحجة عدم رفضت وزارة الص نأ

من اللجنة  تلقت رداً نهاأ الإل تغطية نفقات عالجها، جوزارتي الصحة والمالية من أ لىإقرار موجه 
ج ي مستشفى الشفاء، رغم عدم توفر العالفالطبية العليا بوزارة الصحة يوصي بمتابعة عالجها محليا 

  . الالزم في المستشفى المذكور
 

 نفيذ قرار الرئيستوزارة الصحة لإلستفسار عن سبب إمتناع الوزارة عن  لىإبكتاب  لهيئةاوجهت ت
جدير . 2003لم تتلق أي رد حتى نهاية عام  نهاأ الإبتغطية نفقات عالج المواطنة المذكورة،  عرفات
على مدار  ألكسجيناطوانات ستحتاج إلى إ 2003العام  نهاية المواطنة المذكورة ال زالت حتى نأبالذكر 
  .الساعة

  
 

  إشغـــال الوظيفـــة العامـــة يــق فـــاك الحــتهنإ  :امناًث
  

األساسية التي كفلتها المواثيق الدولية المتعلقة  حقوقالقلّد الوظائف العامة واحداً من يعتبر الحقّ في ت
على  اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوقن م 21/2فقد نصت المادة . يةبحقوق اإلنسان، وكذلك القوانين الوطن

المادة ". لكّل شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلّد الوظائف العامة في بلده: " أن من اإلعالن  23وتنص
لكل شخص الحقّ في العمل، وفي حرية إختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، : "ذاته على أن
كما تنص المادة ذاتها على حق جميع األفراد، دون تمييز، في أجر متساو على ". ية من البطالةوفي الحما

هذا إضافة إلى حق كل فرد في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشا الئقا . العمل المتساوي
مواطن وهو واجب العمل حقّ لكل : "أن ساسي الفلسطينيألاالقانون من  25/1وجاء في المادة ". وكريماً

تؤكد على  من ذات القانون 26/4والمادة ". السلطة الوطنية إلى توفيره لكّل قادر عليه وشرف وتسعى
  ".تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص" الحق في 

  
يفة شكوى بشأن إنتهاكات حقوق المواطنين في مجال إشغال الوظ )109( لهيئةالقّت ت ،2003الل عام خ

بهذا  لهيئةاوتنوعت مواضيع الشكاوى التي تابعتها . والمؤسسات العامة تالعامة من قبل الوزارا
من  العام رمان الموظفحرمان المواطن من التنافس على إشغال الوظائف العامة، ح: لتشمل الخصوص

لهيئة اكما تابعت . تنزيل الدرجة وأللنقل التعسفي  العام في الترقية، وقف الراتب، تعرض الموظف حقه
في بعض هذه الحاالت لجأ الموظفون . للقانون علق بفصل موظفين من الخدمة تعسفاً وخالفاًتدة شكاوى تع
قرارات فصلهم، لكن الجهات المعنية رفضت  إبطالبمحكمة العدل العليا وحصلوا على قرارات تقضي  لىإ
 على طلب لفصل التعسفي بناءاحاالت  ي بعضأتوت. قرارات المحكمةوظائفهم مخالفة بذلك  لىإ عادتهمإ

ه نمفادها أ.)  ط.م(شكوى من المواطن  لهيئةافعلى سبيل المثال، تلقّت . ألمنيةا ألجهزةامن  أو توصية
عن  يقافهإ، تم 19/3/2003بتاريخ . في وزارة البيئة في غزة ألبحاثابدائرة  اًموظف 2000عمل منذ العام 



 

وزير البيئة من قرار  لىإر ذلك تظلم ثوعلى إ. سبابأأي  بداءإفين العام دون من ديوان الموظ رالعمل بقرا
العمل نظراً لحاجة  لىإجاعه ربمخاطبة ديوان الموظفين العام من أجل إ قام بدوره الذيوعن العمل،  يقافهإ

 بسبعن  فسارستذكور بمراجعة ديوان الموظفين العام لإلمقام المواطن ال. الوزارة له، ولكن دون نتيجة
وال زال . ألمنيةاعلى توصية من الجهات  عن العمل تم بناء يقافهإ نأبشفاهة  بالغهإعن العمل، فتم  يقافهإ

 بحقه، علماً إلجراءاخاذ هذا تإ سبابأ، ويجهل 2003عن العمل حتى نهاية عام  الموظف المذكور موقوفاً
  .لمؤسسات في جهاز المخابرات العامةان ملديه موافقة أ نأ
  
. لشرط التنافس النزيه ولمبدأ تكافؤ الفرص في معظم األحيانالتعيينات في الوظائف العامة  ذلك ال تخضعك

إذ  ،طة والمحسوبيةسالوا تباراتعتمت إل 2003الحكومية خالل عام  فجزء كبير من التعيينات في الوظائ
وقد برزت . عليها النزيه ن التنافسوبالتالي حرم المواطنون م شغالها،إعن الوظائف المراد  إلعالنالم يتم 

  .هذه التعيينات بشكل خاص في سلك القضاء
  
  

  توصيــــات: تاسعاً
  

  :التوصيات التالية أهمية تبني على لهيئةاتؤكد  ،في خاتمة هذا الفصل
  
 رئيس السلطة لهيئةا، تطالب كوإلى أن يتم ذل. ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام من كافة القوانين النافذة.  1

السابقة،  ألعواماقرارات اإلعدام التي صدرت عن المحاكم خالل  لفلسطينية بعدم المصادقة علىالوطنية ا
  .خاصة محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية

  
، الفلتان نون باليداحوادث القتل نتيجة أخذ القجميع  التحقيق فينفيذية بضرورة أن تقوم السلطة الت. 2

بالخبرة من األشخاص المشهود لهم المصداقة سالح، عبر تشكيل لجان التحقيق وسوء إستخدام ال األمني
لتفادي ، والمسؤولين عنها فيهان والنزاهة واإلستقاللية، وأن يأخذ القضاء دوره في مالحقة ومعاقبة المتسببي

ل العمهذا إلى جانب . المجتمععلى أمن وإستقرار المواطن والخطيرة  إستمرار تنامي هذه الظواهر
  . وضع حد لفوضى إستخدام وحمل السالح، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفينى لعالممكنة  ةوبالسرع

  
التي تحول دون حدوث  اإلجراءاتوتقوم الجهات الرسمية المختصة بإتخاذ كافة التدابير  نأضرورة . 3

في حاالت ها في التحقيق جبوأن تقوم النيابة العامة بوا ،أو األخطاء الطبية إلهمال الطبياوفيات نتيجة 
  .التي تحدث في المستشفيات الحكومية تلك خاصة، الوفاة

  
، وعدم إتخاذ أي إجراء عقابي بحق الخيرية وتسجيلها ضرورة إحترام حق األفراد في تشكيل الجمعيات. 4

  .إال وفقا ألحكام القانون خيريةأي جمعية 
  



 

، إضافة ات الهيئات المحليةبلقانون إنتخاوفقاً محلية للهيئات الإجراء إنتخابات التسريع في ضرورة . 5
ليتسنى عقدها  ،للمجلس التشريعي والرئاسة العامة نتخاباتاإلالتسريع في إستكمال التحضير إلجراء إلى 

  . متى أصبحت الظروف مواتية
  
  .سفيعلجميع أشكال اإلعتقال الت ضرورة وضع حد. 6
  
رية الرأي والتعبير، وعدم إتخاذ أي إجراء بحق الصحافة ضرورة إحترام الحريات الصحفية وح. 7

هذا إضافة إلى ضرورة التحقيق في حوادث قيام مسلحين . والصحفيين، إال عبر القضاء والمحاكم المختصة
  .عاقبة مرتكبيهاممقرات إعالمية، وو صحفيين ملثمين باإلعتداء على

  
  .اكز التوقيف، ومعاقبة المخالفينفي السجون ومر وسوء المعاملة رورة حظر التعذيبض. 8
  
بحدود سلطاتهم  ألمنية،ا ألجهزةا وأرورة إلتزام الموظفين العامين، سواء في الوزارات المدنية ض. 9

على ضرورة إحترام  الهيئةكما تؤكّد . المقررة وفق القانون، وعدم التعسف في إستخدام هذه السلطات
  .مساومة أو تهرب أو تأخيرفور صدورها وبدون  االقضاء وتنفيذه حكامأ
  
  
  



  

  

  
  القضايـــا/  متابعـات الشكــاوى         :  الفصــل األول

  
  

  ةـــتوطئ
  

إنتهاكات حقوق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة  نتائج متابعة الشكاوى بشأنيركز هذا الفصل على 
ت ، تلك اإلنتهاكات المصنفة حسب الجهة أو الجها2003خالل العام  ومؤسسات السلطة التنفيذية الفلسطينية

  .المسؤولة عن إرتكابها، بما عملت وبما أحجمت عن عمله، وكذلك حسب أنواع الحقوق التي تم إنتهاكها
  

ت لطة التنفيذية الفلسطينية قد طالنتهاكات من قبل الساإلالواردة في هذا الفصل أن  البيانات هذا وتبين
وإنتهاء  ،الشخصي الحياة واألمن وعلى رأسها الحق في ،مختلف أنواع الحقوق، إبتداء بالحقوق المدنية

  .بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
  

عن حالة حقوق المواطن  ومختصرة في رسم وتقديم صورة عامة تساهمالمعلومات الواردة في هذا الفصل 
كذلك كثر إمعاناً في إنتهاك الحقوق، واألالجهات  من خاللها ، صورة تبرز2003الفلسطيني خالل عام 

  .جاد حلول منصفة للشكاوىيإل في سعيها الهيئة ر أو األقل تعاوناً معكثالجهات األ
  
  
  
    
  



  

  

  ةــالهيئي تتابعهــا ــاوى التـــواع الشكــأن: والًأ
  

تشكل نتائج متابعة الشكاوى مؤشراً هاماً على حالة حقوق المواطن وحرياته في مناطق السلطة الوطنية 
برصدها ومتابعتها سنوياً ترتسم صورة عامة  الهيئةكات التي تقوم فمن عدد وطبيعة اإلنتها. الفلسطينية

ومعبرة عن الحقوق التي يتم إنتهاكها، الجهات التي تقوم بإنتهاكها، مدى تعاون تلك الجهات في وقف 
 المواطنمدى إلتزام الجهات الرسمية المعنية بإحترام حقوق بصورة عامة اإلنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، و

  . دأ سيادة القانون بالجدية الالزمةوأخذ مب
  

: إذا توفر شرطان هما، اإلدارة، لكنها ال تخرج عن المفهوم العام لسوء الهيئةاوى التي تتابعها كتتنوع الش
الطرف المشتكى عليه هو مؤسسة حكومية ) 2خرق لحقوق المواطن المشتكي، و  إلىأدى سوء اإلدارة ) 1

  .ةمأو هيئة عامة أو شبه عا
  :يلا يم الهيئةالقضايا التي تتابعها / ألمثلة على أنواع الشكاوى من ا

اإلجراءات القانونية، التعذيب  دون إتباععتقال واإلتشمل التوقيف و: اوى تتعلق باألجهزة األمنيةشك.  1
وإساءة المعاملة أثناء الحجز، الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، التأخير في تقديم الشخص 

تفتيش المنازل دون ولمحاكمة أو في توجيه اإلتهام إليه، منع زيارة المعتقل من قبل ذويه، المحتجز ل
 .نونيةمذكرات قا

بع فيها اإلجراءات القانونية السليمة، أو ال يراعى فيها مبدأ تّايا التعيين والتوظيف التي ال تُقض.  2
لموظفين على حقوقهم الوظيفية وعدم حصول ا الفصل التعسفي من الوظيفة العامةاإلنصاف، قضايا 

  .قبل بلوغهم السن القانونيإحالة الموظفين على التقاعد و، من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية
التعليم والسكن في حق المنصوص عليها قانونيا، كلالطة التنفيذية عن تقديم الخدمات تقاعس الس. 3

 . والصحة
  .نتماء السياسيو الدين أو العرق أو اللون أو اإلس أرات الجنباتمييز في تطبيق القانون إلعتال.  4
 .تغالل المنصب والتعسف في إستعمال السلطةسإ.  5
مجال تقديم الخدمات، أو التأخير ي عامة بواجباتها القانونية تجاه المواطنين فلم قيام السلطات اعد.  6

 .غير المبرر في إنجاز المعامالت
 .اطن من قبل أي من أجهزة السلطة، سواء األمنية أو المدنيةالحريات األساسية للمو إنتهاك.  7
خفاق في شرح قرار، أو التأخير في تنفيذه، التطبيق غير السليم للقانون، إعطاء معلومات خاطئة أو اإل.  8

 .إبالغ الفرد بأن له حقوقاً في اإلعتراض أو الطعن أو التظلمم عدومضللة، 
 .قضائي أو عدم اإلمتثال لقراراتهتدخل في إختصاصات الجهاز الال.  9

  .ى ممتلكات المواطنينلتداء السلطة التنفيذية ععإ. 10
  . اإلهمالنتيجة إستخدام السالح، أو الحكم باإلعدام، أو  اإلعتداء على الحق بالحياة. 11
  

 
 
 
 



  

  

  ةـــالهيئاق إختصــاص ــرج عن نطــي تخــاوى التــواع الشكــأن
  

  :ى من األنواع التاليةلشكاوا الهيئةابع تتال 
 .شكاوى منظورة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم .1
  .ت اإلنسانيةااوى بشأن الحصول على المساعدشك .2
  .اوى بشأن النزاعات بين األفراد أو المؤسسات الخاصةشك .3
  .اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني اإلنتهاكاتن أاوى بششك .4
  
ختصاصها، فإنها تقدم النصح واإلرشاد ليها ال تدخل ضمن نطاق إة إبأن الشكوى المقدم الهيئةإذا قررت و

  .شكواهأو متابعة الجهة المختصة بمعالجة  إلىلصاحب الشكوى وتوجهه 
  
  

  ة متابعـــة الشكــاوىــآلي: ثانياً
  

عدة المعمول بها منذ و ،الشكاوىتابعة م آليةعلى يالت بعض التعد 2003خالل عام  الهيئةأدخلت 
  :أهم هذه التعديالت .تسنوا

متابعة الشكاوى للجهات المشتكى عليها، وذلك بهدف  التي يقوم بها محامو قسم الزيارات تكثيف .1
على لي المستوى اإلداري األمسؤولهذه الزيارات  وعادة ما تكون. عمل على حلهامناقشة الشكاوى وال

   .ذه الدوائرحال وجود مثل هفي  ،لمسؤولي دوائر الشؤون القانونية أوفي المؤسسات المعنية 
المرور بمرحلة دون  مباشرة، وذلكعلى في الجهة المشتكى عليها مخاطبة المستوى اإلداري األ .2

  .األدنى داريالمستوى اإل
وبحث  الهيئةمقر  إلىذات العالقة العامة جهزة ن في المؤسسات واأليمسؤولين المعنيال إستضافة .3

فهم هؤالء المسؤولين لدور عميق ن ذلك يساعد في تأ يئةاله توقد وجد .شكاوى المواطنين معهم
    .من جهة أخرى ما تقوم به من عمل في خدمة المواطنألهمية و ،من جهة الهيئة

  
  : التالية في معالجة ومتابعة الشكاوى التي تتلقاها من المواطنين اآللية الهيئةتتبع 

  
  ةـــالهيئالتحقــق من إختصــاص : خطــوة األولــىال
  
ن حيث الجهة المشتكى عليها، ومن حيث م ،الهيئةم التحقق من أن الشكوى تدخل ضمن إختصاص تّي

د فحص اإلدعاءات والمعلومات عوب. كما يتم الحصول على المعلومات والوثائق الالزمة. محتوى الشكوى
  :والوثائق، يمكن التوصل إلحدى النتائج التالية

  .غير مختصة بمتابعة الشكوى الهيئة •
  .يوجد سوء إدارة ال •
  .هناك سوء إدارة، ولكن لم يترتب عليه إجحاف بحق المواطن المشتكي •

 .الهيئةمن قبل  ة الشكوىال يتّم متابع في هاتين الحالتين



  

  

  ).الخطوة الثانية إلىوهنا يتم اإلنتقال (المواطن المشتكي  هناك سوء إدارة ترتب عليه خرق لحقّ •
  
  
  الجهــة المســؤولـة مخاطبــة: لخطــوة الثانيــةا

 
م في يتّ. أو مخاطبة قمة الهرم اإلداري تكى عليهامشراسلة المسؤول المباشر عن الجهة المب الهيئةتقوم 

والطلب من  دعاءاتوالتحقيق في اإل هذه المراسالت اإلستفسار عن صحة إدعاء الشخص المشتكي،
الذي  نتهاكالعمل على وقف اإل ني معينمثل الطلب من جهاز أم المسؤول إتخاذ اإلجراءات المناسبة،

عتقال كإ(نت هناك أدلة قاطعة على وقوعه ، إذا كاعتقالطن أثناء وجوده في التوقيف أو اإلموا لهيتعرض 
  ). مواطن دون إتباع اإلجراءات القانونية

هذه  هناك عدة إحتماالت يمكن أن تحصل خالل .أسابيع لتلقي الرد على المراسالت 4-3 الهيئةظر تتن
  :الفترة

1 .نفس المسؤول الذي تمت مخاطبته إلىم إرسال رسالة تذكيرية في هذه الحالة، يتّ. عدم تلقي أي رد.  
د رهنا يتم اإلتصال بصاحب الشكوى وإعالمه ب .الهيئةلى كافة إستفسارات عتلقي رد مقنع يجيب . 2

 .الجهة المخاطبة، كما يتم إرسال نسخة من الرد إليه
ألمور التي لم بشأن اهنا تتم المتابعة  .الهيئةرد ال يجيب على كافة إستفسارات وتساؤالت تلقي . 3

يعالجها الرد .  
  
  مخاطبــة المســؤول األعلــــى: خطــوة الثالثــةال
  
، يتم مخاطبة الجهة األعلى )التذكيريةواألصلية ( الهيئةي حال عدم تلقي أي رد على رسالتي ف.  1

  .داريفي الهرم اإل
  :أسابيع، يتم بعدها إتخاذ أحد اإلجراءات التالية 4-3نتظار تم اإلي.  2

أو المدير العام أو المفوض العام  الهيئةحديد لقاء مع محامي تاإلتصال مع الجهة اإلدارية العليا و •
 .لغرض معالجة الشكوى أو الشكاوى العالقة

  .الهيئةإصدار بيان يوضح موقف  •
  .اً من المواطنينواسع اًصة في القضايا العامة التي تمس قطاعخا ،القضاء إلىه التوج •

  
  إغـــالق الشكــــاوى : خطــوة الرابعـــةال

 
  :بإغالق الشكاوى على النحو التالي الهيئةتقوم 

يكون ذلك في حال قيام الجهة المتابع معها بالتعاون : نتيجة مرضية إلىغالق الشكوى مع الوصول إ.  1
  .موضوع الشكوى نتهاكالجة اإلعمفي  الهيئةمع 

يكون ذلك في حال إبداء الجهة المتابع معها تعاوناً : نتيجة مرضية إلىغالق الشكوى دون الوصول إ.  2
عدم  إلىوانب، األمر الذي يؤدي في النهاية جلكن هذا التعاون يشوبه نقص في بعض ال، الهيئةمع 

 .قيام بما هو مطلوب منها لمعالجتهالدم ، أو عنتهاكإعتراف الجهة المتابع معها بوجود اإل



  

  

امت بإغالق الشكوى بعد إستنفاذ الخطوات ق الهيئةهذا يعني أن : غالق الشكوى دون تعاونإ.  3
  .نتيجة مرضية إلىالمذكورة سابقا، من مراسالت وإتصاالت وغيرها، دون التوصل 

  . فراج عن المعتقل أو صدور حكم بحقهاإلحين  إلىبقى مفتوحة تالشكاوى المتعلقة بالمعتقلين السياسيين  -
 .بإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى المتابعة وعن نتائج المتابعات الهيئةهذا وتقوم  -
  
  

  حتسـاب عــدد الشكـــاوى والــردودإ: ثالثاً
 
  .م إحتساب عدد الشكاوى بناء على عدد المشتكينيت.  1
 .التعامل معها على أنها شكوى واحدة المواطنين، يتمي حالة الشكوى العامة التي تمس عدداً من ف.  2
 .الشكاوىد ال يؤثر عدد الجهات أو األطراف المشتكى عليها عند إحتساب عد.  3
تم التعامل مع عدد الردود كما هو متبع في عدد الشكاوى، أي يتم إحتساب العدد على أساس عدد ي. 4

  .المشتكين الذين وردت أسماؤهم في الرد
  

  2003الشكــاوى المتابعــة خـــالل عــــام  :رابعاً
  
: أهمهاشكوى لعدة أسباب ) 101(شكوى جديدة، ُأستبعدت منها ) 608( الهيئةلقت ت، 2003خالل عام . أ

الشكاوى منظورة أمام كون ، إنتهاكوجود حاب الشكاوى، عدم اإلقتناع بعدم المتابعة بناء على طلب أص
المتاحة، عدم إختصاص  الداخلية أن أصحابها لم يستنفذوا طرق التظلم الهيئات القضائية المختصة، أو

 ،نتهاكالجهة التي قامت باإل ، عدم التعرف علىاإلفراج عن المواطن في حالة اإلعتقال التعسفي، الهيئة
شكوى فقط من  )507(قد تابعت  الهيئةوبذلك تكون . خاصة في حاالت الوفاة والقتل في ظروف غامضة

 قد نتشكوى كا) 154(متابعة  الهيئةكما واصلت . 2003التي تلقتها خالل عام  )608(ألـ  وىلشكابين ا
، في حين تم إغالق أعاله لألسباب المذكورة منها )41(ستبعاد إ تها في العام السابق، تمتلقتها وبدأت بمتابع

  .1بقية الشكاوى
  
والبالغ  ،2003خالل عام  الهيئةها من الشكاوى الـتي تابعت) 321(إغالق  2003خـالل عام  تم. ب

ما  2003خالل عام  أغلقتبذلك قد  الهيئةوتكون . شكوى قيد المتابعة) 186(بقيت بينما ، )507(عددها 
  .الشكاوى المتابعةعدد من مجموع % 63نسبته 

  
، 2003ها للشكاوى الواردة خالل عام متابعت سياقكتاباً للجهات المختلفة في ) 772( الهيئةسلت أر. ج
  .على مكاتباتها اًرد)  273(قت ما مجموعه وتل
  .زيارة للسجون ومراكز التوقيف الفلسطينية) 134(ما مجموعه  2003خالل عام  الهيئةنفذت . د
  
، وتوزيعها على الشهور المختلفة 2003عام  خالل الهيئةيبين عدد الشكاوى التي تلقتها ) 1(جدول رقم ال

 :غزة والضفة الغربية من جهة أخرى من السنة من جهة، وبين قطاع

                                                
 .)بشأن متابعة الشكاوى املرحلة 4أنظر اجلدول رقم (  2003يف إحتساب عدد الشكاوى املتابعة خالل عام  2002ال تدخل الشكاوى املرحلة من العام  1

 



  

  

  
  



  

  

  2003توزيع الشكاوى المتابعة على الجهات المشتكى عليهــا خالل عــام : خامساً
  

مجلس : ألجهزة المدنيةاتشمل . على كل من األجهزة المدنية واألمنية الهيئةتوزعت الشكاوى التي تابعتها 
وقد بلغ مجموع . والهيئات أو المؤسسات العامة ة،الهيئات المحلي الوزارات، النيابة العامة،الوزراء، 

عدد من مجموع  %66.7شكوى، أي ما يعادل ) 338(بعة مع هذه األجهـزة المدنية الشكاوى المتا
شكوى قيد ) 121( منها، بينما بقي )217(تم إغالق . )507(ا ـددهـغ عـالبال المتابعة، الشكاوى
من الوقائي، المخابرات العامة، اإلستخبارات العسكرية، األمن األ: ألجهزة األمنية فتشملاأما . المتابعة
وقد بلغ مجموع الشكاوى التي . اإلدارة والتنظيمهيئة و، )17القوة (، الشرطة، حرس الرئاسة الوطني
تم . الشكاوىعدد من مجموع  %33,3كوى، أي ما يعادل ش )169(مع هذه األجهزة األمنية  الهيئةتابعتها 
  .شكوى) 65(بينما بقي قيد المتابعة  ،نهام) 104(إغالق 

  
  : ةـــالمدني األجهزة. 1
  
  وزاراتـــال. أ
وى، أي ما اشك) 507(شكوى، من أصل ) 229( 2003خالل العام لمختلفة امع الوزارات  الهيئةبعت تا

  :من مجموع عدد الشكاوى المتابعة%) 45(نسبته 
  

  ارة الصحــةوز
  

 منها) 23(قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) 33(رة الصحة، بقيت منهـا شكوى مع وزا) 56( الهيئةتابعت 
  :على النحو التالي

  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 83(شكوى  19 •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية: %)13(كاوى ش 3 •
  .أغلقت لعدم التعاون%): 4( شكوى واحدة •

  
الوفاة في  مع وزارة الصحة حول المسؤولية عن األخطاء الطبية، الهيئةعتها كزت الشكاوى التي تابرت

عدم تنفيذ القرارات الطبية،  تدني مستوى الخدمات، ، عدم الحصول على الخدمات الطبيةالمستشفيات
ف العالج أو التحويل لغرض ليوالتعليمات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتغطية تكا

ة التابعة التقارير الصادرة عن اللجان الطبيو، يةدواألنقص  ، أوضاع المستشفيات،ج البالدإلى خارالعالج 
د والخصم من كالتثبيت والتقاعوبمستحقات العاملين،  حقوقب قضايا ذات عالقةالهيئة  عالجتكما  .للوزارة

   .الفصل من العملوعن العمل، دفع المستحقات المالية،  الراتب نتيجة التغيب
  

  ارة التربيـة والتعليـم العالـــيوز
  
د منها قي) 13(، بقيت 2003خالل عام  التربية والتعليم العاليمع وزارة شكوى ) 34( الهيئةابعت ت

  :كوى على النحو التاليش )21(المتابعة، في حين تم إغالق 



  

  

  .نتيجة مرضية إلىأغلقت بتعاون مع الوصول : %)52(كوى ش 11 •
 .غلقت لعدم التعاونأ%): 43( شكاوى 9 •
  . دون الوصول إلى نتيجة مرضية أغلقت بتعاون%): 5( واحدة شكوى •

  
اإلعفاء من ب ذات عالقة قضايا حولمع وزارة التربية والتعليم العالي  الهيئةالشكاوى التي تابعتها  تركزت

الوصول إلى ون لمعلمين الذين ال يستطيعاونقل  الظروف الراهنة، بسبباألقساط الجامعية أو تخفيضها 
تلقت  ،مثالً ،نابلس في محافظةف .إلى مدارس قريبة من أماكن سكناهمالعسكرية  حواجزالمدارسهم بسبب 

قريبة عمل ماكن نقلهم إلى أبربية والتعليم العالي وزارة التالبون يطمن معلمين من الشكاوى  اًعدد الهيئة
بمعادلة تتعلق شكاوى  إلىهذا إضافة  .بإنتظام لكي يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم ،سكناهمأماكن من 

بعض الشكاوى التي تتعلق بموظفي الوزارة  الهيئةكذلك تابعت . إحتساب الساعات المعتمدةالشهادات، و
عدم تنفيذ قرارات محكمة ، الترقية، التعيين، عسفيمن حيث اإلحالة على التقاعد، اإلجازات، الفصل الت

شكاوى من و ،البالد خارجساعدات للطلبة الذين يدرسون المنح والم ،دراسيةتجميد برامج  ،العدل العليا
  .نقيمعامواطنين 

  
  رة الشــؤون االجتماعيــةوزا
  
، بينما تم إغالق  )3( شكوى مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، بقي منها قيد المتـابعـة) 26( الهيئةبعت تا
  :شكوى على النحو التالي) 23(

  .نتيجة مرضية إلىلقت بتعاون مع الوصول ُأغ%): 83(كوى ش 19 •
 .نتيجة مرضية إلىدون الوصول  ُأغلقت بتعاون%): 4( واحدة وىكش •
 .أغلقت لعدم التعاون%) 13(شكاوى  3 •

  
ماعية حول حقّ المواطنين في الضمان جتمع وزارة الشؤون اإل الهيئةتمحورت الشكاوى التي تابعتها 

مالية والعينية، كالحصول على كرسي متحرك للمعاق حركياً، اإلجتماعي، الحصول على المساعدات ال
زالء نتعرض بعض ال ،عدم إعتماد بعض الحاالت كشهداء ،غطية نفقات التأمين الصحيالحصول على ت

بصورة كانت الوزارة متعاونة . الشهداء صرف مخصصاتو، ضربجتماعية للإلفي مؤسسات الشؤون ا
  .ا في األعوام السابقة، كم2003خالل عام  الهيئةمع واضحة 

  
  ارة الداخليـــة وز
  
) 12(شكاوى قيد المتابعة، بينما تم إغـالق  6وى مع وزارة الداخلية، بقيت منها شك) 18( الهيئةبعت ات

  :شكوى على النحو التالي
  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 58(كاوى ش 7 •
 .ول إلى نتيجة مرضيةدون الوص ُأغلقت بتعاون%): 9( واحدة وىكش •
 .أغلقت لعدم التعاون%) 33(شكاوى  4 •

  



  

  

والتي تعقدت  ،ولم الشمل بطاقات الهويةالحصول على حول لشكاوى المتابعة مع وزارة الداخلية ا ركزتت
هذا إضافة  ،في ذلك المفرط ريأو التأخ تسجيل الجمعياتعدم و ألقصى،إنتفاضة اوبسبب إجراءاتها خالل 

، خاصة شراف وزارة الداخليةمن الشكاوى الواردة على األجهزة األمنية التي تخضع إلة عدد إلى متابع
  .دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة ةن لدى األجهزة األمنية الفلسطينيشكاوى محتجزي

  
  يـــم المحلـــزارة الحكو
  
، )4(ة بقيت منها قيد المتابع وى،شك) 16(مع وزارة الحكم المحلي  الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

  :على النحو التالي شكوى) 12(بينما تم إغالق 
  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 33(وى اكش 4 •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 58( شكاوى 7 •
  .لى نتيجة مرضيةأغلقت بتعاون دون الوصول إ%): 9(واحدة  شكوى •

  
 ض عن تعويال، المطالبة بالبنية التحتيةظروف لحكم المحلي حول تركزت الشكاوى المتابعة مع وزارة ا

محلية،  هيئات عضاء مجالس، المطالبة بتغيير ألجدار الفاصلغرض بناء امصادرتها ل تلتي تماألراضي ا
، تالعطاءاب قضايا ذات عالقةوخططات بناء، الكهرباء والماء، تعديل م المطالبة بالحصول على خدمات

  .مكبات النفاياتو ،تراخيص البناء
  
  كانــسواإل زارة األشغـــال العامـــةو
  
  )2( منهاشكوى، بقيت ) 12( واإلسكان امةالع المع وزارة األشغ الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

  :شكاوى على النحو التالي) 10(قيد المتابعة، في حين تم إغالق 
  .تيجة مرضيةن إلىُأغلقت بتعاون مع الوصول %): 80(كاوى ش 8 •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 20(وى شك 2 •

  
إصالح ب حول مطالبة المواطنين واإلسكان مع وزارة األشغال العامة الهيئةالشكاوى التي تابعتها كزت رت

وارع الواقعة خارج حدود الهيئات الشبيد تعواألضرار التي ألحقتها قوات اإلحتالل بالممتلكات الخاصة، 
  .المحلية

  
  ماليــــةالزارة و
  
، بينما تم )4(وى، بقيت منها قيد المتابعة شك) 13(مع وزارة المالية  الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

  :على النحو التالي شكاوى) 9(إغالق 
  .نتيجة مرضية إلىُأغلقت بتعاون مع الوصول %): 89(وى اكش 8 •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 11( واحدة شكوى •

  



  

  

 عرفات التي يصادق الرئيسالطبي نفقات العالج المتابعة مع وزارة المالية حول تغطية تركزت الشكاوى 
  .التقاعد المدنيذات عالقة بيها، وقضايا عل
  
  دلــعالزارة و
  
، بينما تم )5(ابعة شكاوى، بقيت منها قيد المت) 7(مع وزارة العدل  الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

  :و التاليعلى النح إغالق شكويين
  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 50( واحدة كوىش •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 50( واحدة وىشك •

  
كل يواجهها امشكذلك حول و، تنفيذ قرارات المحاكمعدم تركزت الشكاوى المتابعة مع وزارة العدل حول 

في سلك  التعييناتوقضايا ذات عالقة ب وظفين،الم عدم تثبيت ،)ررالبيع المك(راضيهم ن عند بيع أالمواطنو
  .النيابة العامة

  
  ةطاقــالزارة و
  
، شكاوى، بقيت منها قيد المتابعة شكوى واحدة )6( مع وزارة الطاقة الهيئةغ عدد الشكاوى التي تابعتها بل

  :على النحو التالي شكاوى) 5(بينما تم إغالق 
  .لى نتيجة مرضيةُأغلقت بتعاون مع الوصول إ%): 80(وى اكش 4 •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 20( واحدة شكوى •

  
  .الكهرباء ةتركزت الشكاوى المتابعة مع وزارة الطاقة حول أمور ذات عالقة بخدم

  
  ةـــــالعامات ـــة والمؤسســـات المحليـــالهيئ. ب
  
أي ما العامة، سسات المؤالهيئات المحلية وشكوى مع ) 101( ما مجموعه 2003عام الخالل  الهيئةبعت تا

  .من مجموع عدد الشكاوى المتابعة%) 20(نسبتـه 
  
  ةــــات المحليــــهيئلا
  

د المتابعة، قي وىاشك 7شكوى، بقيت منها ) 31(المختلفة  بلغ عدد الشكاوى المتابعة مع الهيئات المحلية
  :كوى على النحو التاليش) 24( بينما تم إغالق

  .نتيجة مرضية إلىمع الوصول  ُأغلقت بتعاون%): 75(كوى ش 18 •
 .نتيجة مرضية إلىُأغلقت بتعاون دون الوصول %): 8(كوى ش 2 •
  .اونتعُأغلقت لعدم ال%): 17(اوى شك 4 •



  

  

بتقديم  المحلية الهيئةركز أغلبها على مطالبة ت. مع الهيئات المحلية الهيئةتنوعت الشكاوى التي تابعتها 
هذا  ،األمطارتصريف مياه و إزالة مكرهة صحية،تعبيد شارع، لتيار الكهربائي، ال خدمة عامة، كإيصا

  . من العملتعسفاً بعض الشكاوى التي تُعنى بالتنظيم والبناء، أو بفصل الموظفين  إلىإضافة 
  
  يوان الموظفيـــن العــــامد
  
قيد المتابعة،  منها) 15(وى، بقيت شك) 30( العام مع ديوان الموظفين الهيئةالشكاوى التي تابعتها  عددغ لب

لنحو التاليا وى علىشك) 15(إغالق  بينما تم:  
  .نتيجة مرضية إلىُأغلقت بتعاون مع الوصول %): 87(وى كش 13 •
 .نتيجة مرضية إلى ُأغلقت بتعاون دون الوصول%): 6.5( وى واحدةكش •
  .ُأغلقت لعدم التعاون%): 6.5( واحدة كوىش •

  
 ،من الخدمة العامة مع ديوان الموظفين العام حول فصل الموظفين الهيئةالشكاوى التي تابعتها  تركزت
ستحقاق إ أحتسابات سنوات الخبرة السابقة،والتثبيت،  ظفيـن بحقوقهم الوظيفية، كالترفيعوالم مطالبة

بعض الشكاوى التي  .والتمييز في التعيين ،فصل من الخدمة، الثر رجعيحتساب العالوات بأإالدرجة، 
  .وظف عن العملو توقيف مالجهات األمنية بفصل أ حول إستجابة الديوان لتوصيةكانت  ةالهيئابعتها ت

  
  الجامعـــات

  
) 6(قيد المتابعة، بينما تم إغالق  منها الجامعات الفلسطينية، بقيت إثنتانشكاوى مع ) 8( الهيئةبعت ات

 :شكاوى على النحو التالي
  .نتيجة مرضية ىإلبتعاون مع الوصول  قتغلُأ%): 66.5(كاوى ش 4 •
  .لعدم التعاون قتغلُأ%): 33.5(وى  كش 2 •

  
الحصول عدم تخفيض أو اإلعفاء من األقساط الجامعية، وى المتابعة مع الجامعات حول ركّزت الشكاوت

  .على الوثائق الرسمية
  
  النيابـــة العامـــة. ج
  
وى على اشك) 6(متابعة، بينما تم إغالق لا منها قيدت إثنتان وى، بقياشك) 8(لعامة امع النيابة  الهيئةبعت ات

  :النحو التالي
  .نتيجة مرضية إلىُأغلقت بتعاون مع الوصول %): 16.5( كوى واحدةش •
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): 83.5(اوى شك 5 •

  
بسبب  أساساً ،بالمقارنة مع األعوام السابقة هذا العامالنيابة العامة عدد الشكاوى المتابعة مع  إنخفض
وكذلك السجون ومراكز  تعرض مقراتهانتيجة  األمنيةعدد الموقوفين والمعتقلين من قبل األجهزة  إنخفاص



  

  

ة العامة حول ابمع الني الهيئةكزت الشكاوى التي تابعتها رتهذا و. حتاللللتدمير من قبل قوات اإل التوقيف
فاة الشكاوى المتعلقة بو إلىإضافة ، قيام األجهزة األمنية بإعتقال المواطنين دون إتباع اإلجراءات القانونية

التعذيب في  وأ إساءة المعاملة إدعاء الشكاوى حولبعض  الهيئةكما تابعت . ةضفي ظروف غاممواطنين 
من الواضح أن النيابة العامة لم تكن متعاونة بالقدر الكافي في معالجة القضايا  .مراكز التوقيفوالسجون 

  .الهيئةالتي تابعتها 
  
  :زة األمنيـــةاألجهــ. 2
  

من عدد  %33.3، أي ما نسبته شكوى) 169(مع األجهزة األمنية المختلفة  2003 خالل عام الهيئة تابعت
  :وجاء توزيع هذه الشكاوى على األجهزة األمنية المختلفة كما يلي. الشكاوى المتابعة

  
   ةـربيــة الغــالضف/  شرطــة المدنيـــةال
  

قيد المتابعة، بينما تم ) 29(، بقيت منها في الضفة الغربية الشرطة المدنية معشكوى ) 90( الهيئةتابعت 
  :شكوى على النحو التالي) 61(ق إغال

  .نتيجة مرضية إلىُأغلقت بتعاون مع الوصول %): 44(كوى ش 40 •
 .ُأغلقت لعدم التعاون%): 21(كوى ش 13 •
  . دون الوصول إلى نتيجة مرضية أغلقت بتعاون%): 13(شكاوى  8 •

  
حول التعرض إلساءة المعاملة في الضفة الغربية حورت شكاوى المواطنين ضد جهاز الشرطة المدنية مت

شكاوى تتعلق باإلعتقال  إلىأو التعذيب، خاصة من قبل دوائر مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، إضافة 
الشكاوى دت بعض كذلك ور .التعسفي، التعسف في إستخدام السلطة، وعدم دفع مستحقات المستخدمين

 ينالرعاية الصحية والغذاء المقدممستوى تدني وحول ة نظارات التوقيف التابعة للشرطة عدم صالحيحول 
  .للنزالء

  
  ريـــةكاإلستخبـــارات العس

  
يد المتابعة، بينما تم إغالق ق) 14(جهاز اإلستخبارات العسكرية، بقي منها  معشكوى ) 15( الهيئةبعت تا
  .من قبل الجهازن تعاو واحدة دون وىشك
  

في  المذكور للجهاز ةكز التوقيف التابعامر أحد بزيارةألول مرة  الهيئة نهاية هذا العام سمح لممثلمع 
يامه بإحتجاز مواطنين لفترات طويلة بمعزل عن ق تمحورت الشكاوى المتعلقة بهذا الجهاز حول. غزة

من إساءة المعاملة والتعذيب، منع األهل من الزيارة اً أحياناإلجراءات واألصول القانونية، وما يرافق ذلك 
من الواضح أن . ع إتصال المحتجزين مع العالم الخارجي لفترات طويلة، قد تصل إلى عدة أشهرنأو م

  .في متابعة الشكاوى الهيئةلتعاون مع ال يتحمسون لمسؤولي الجهاز المذكور 
  



  

  

  زةــغ اعــقط/ ائيــن الوقــماأل
  

) 10(، بينما تم إغالق )4(منها قيد المتابعـة  ت، بقيمع جهاز األمن الوقائي شكوى) 14( ةالهيئ تابعت
  :وى على النحو التالياشك

  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 70(اوى شك 7 •
 .ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%): 10( واحدة وىكش •
  .نُأغلقت لعدم التعاو %):20( كويانش •

  
 .اإلعتقال التعسفيمع جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة حول  الهيئةالشكاوى التي تابعتها معظم دارت 

العام فين وظإلى ديوان الم واإليعازذات عالقة بتوقيف موظفين عن العمل  شكاوىإضافة إلى ذلك، هناك 
  .بذلك

  
  زةــغ اعــقط/ ةــة المدنيــالشرط

  
قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) 3(ع الشرطة المدنية في قطاع غزة، بقيت منها شكوى م) 11( الهيئةتابعت 

  :شكاوى على النحو التالي) 8(
  .ُأغلقت بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 75(كاوى ش 6 •
  . دون الوصول إلى نتيجة مرضية أغلقت بتعاون%): 25( شكويان •

  
ملة أو حول التعرض إلساءة المعا في قطاع غزةمدنية جهاز الشرطة ال حورت شكاوى المواطنين ضدمت

  .سفي، إضافة إلى شكاوى تتعلق باإلعتقال التعالتعذيب
  

  زةــغ اعــقط/ المخابـــرات العامــــة
  
قيد المتابعة، بينما ) 3(، بقيت منها في قطاع غزة ز المخابرات العامةجهامع شكوى ) 11( الهيئةبعت ات

  :النحو التاليوى على اشك) 8(تم إغالق 
  .تم إغالقها بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية%): 62.5(وى اكش 5 •
  .تم إغالقها لعدم التعاون%): 37.5(كاوى ش 3 •

  
 رة، كاإلعتقال دون مذكاإلعتقال التعسفي ولحجهاز المخابرات العامة حورت الشكاوى المتابعة مع مت

  .ملة أثناء التوقيفاءة المعوكذلك حول التعذيب وإسا ،تهامإتوقيف ودون الئحة 
  

  ةــالغربي ةــالضف /المخابـــرات العامــــة
  
قيد المتابعة، ) 5(منها ، بقيت في الضفة الغربية جهاز المخابرات العامةمع شكوى ) 11( الهيئةبعت ات

  .مع الوصول إلى نتيجة مرضية الجهاز بتعاون منوى اشك) 6( بينما تم إغالق



  

  

اإلعتقال التعسفي،  ولحفي الضفة الغربية ة على جهاز المخابرات العامة حورت الشكاوى الواردمت
ملة أثناء التوقيف، اتهام، وكذلك حول التعذيب وإساءة المعإتوقيف ودون الئحة  رةكاإلعتقال دون مذك

  .ترقين قيود أفراد من الجهازو
  
  ات األمــن العــــام ـــيريمد
  
) 5(منها قيد المتابعة، بينما تم إغالق ) 3(ألمن العام، بقيت وى مع مديريات ااشك) 8( الهيئةبعت ات

  :وى على النحو التالياشك
 .بتعاون مع الوصول إلى نتيجة مرضية قتغلُأ%): 40(  كويانش •
  .لعدم التعاون قتغلُأ%): 60(وى اكش 3 •

  
 األمن الوطني، قبل من التعسفي األمن العام حول اإلعتقالمديريات مع  الهيئةعلق الشكاوى التي تابعتها تت

  .من قبل األجهزة األمنية المختلفةالتعذيب  وأتعرض المعتقلين إلساءة المعاملة وكذلك حول 
  
  ةــة الغربيــالضف/  ألمـــن الوقائـــيا
  
 قيد المتابعة، بينما تم) 4(منها  بقيت ،في الضفة الغربية وى مع جهاز األمن الوقائياشك) 6( الهيئةت ابعت

  .مع الوصول إلى نتيجة مرضية من الجهاز تعاونب كويينإغالق ش
  
جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية حول قضايا اإلعتقال التعسفي، حورت الشكاوى المتابعة مع مت

العامة أو على عدم عرض المعتقل على النيابة حول تهام، وقال دون مذكرة توقيف ودون الئحة إكاإلعت
  .أثناء التوقيف التعذيب وأ المعاملة إساءةكذلك حول ، والقضاء

  
ذات  أو الهيئات الجهات على 2003عام  الهيئةتوزيع الشكاوى التي تابعتها ) 2(م قيبين الجدول ر

 أو الهيئات الجهات على توزيع الشكاوى التي تابعتها) 3(الجدول رقم  بينيبينما األصلي، ختصاص اإل
  .ذات اإلختصاص الثانوي



  

  

  )2(جدول رقم 
  

  :على الجهات ذات اإلختصاص األصلي 2003خالل عام  الهيئةوزيع الشكاوى التي تلقتها وتابعتها ت
 

 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 2    3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد 
        الـــــوزارات .أ

 3 19 1 33 12 44 56  وزارة الصحة .1
 1 11 9 13 3 31 34 ليم العاليوزارة التربية والتع .2
 1 19 3 3 3 23 26 وزارة الشؤون اإلجتماعية .3
 1 11 4 6 3 19 22 المحافظات/ وزارة الداخلية  .4

 1 7 4 6 2 16 18 وزارة الداخلية     .أ    
 0 4 0 0 1 3 4 المحافظات     .ب       

 1 4 7 4 0 16 16 وزارة الحكم المحلي .5
 0 8 1 4 1 12 13 اليةوزارة الم .6
 0 8 2 2 1 11 12 وزارة األشغال العامة واإلسكان .7
 0 1 1 5 0 7 7 وزارة العدل .8
 0 4 1 1 6 0 6 وزارة الطاقة .9

 0 4 1 1 0 6 6 وزارة شؤون األسرى .10
 0 2 1 2 1 4 5 وزارة النقل والمواصالت .11
 0 2 2 0 1 3 4 وزارة العمل .12
 0 2 0 2 1 3 4 راعةوزارة الز .13
 0 1 0 3 1 3 4 وزارة البريد واإلتصاالت .14
 0 0 1 3 0 4 4 مجلس الوزراء .15
 0 0 1 2 0 3 3 وزارة األوقاف .16
 0 2 0 0 0 2 2 وزارة السياحة .17
 0 0 0 2 1 1 2 وزارة الشباب والرياضة .18
 0 1 0 0 0 1 1  وزارة اإلقتصاد  .19
 0 0 0 1 0 1 1 دنيةوزارة الشؤون الم .20
  0  1  0  0  0  1  1  والتعاون الدولي وزارة التخطيط  .21
 7 100 35 87 34 195 229 المجمــــوع 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
        هيئات المحليةال .1
 0 2 1 0 0 3 3  بلدية الخليل  
 1 1 0 1 3 0 3  بلدية غزة  
  0  3  0  0  3  0  3  بلدية خانيونس  
 0 2 0 0 2 0 2  بلدية النصيرات  
 0 1 0 1 0 2 2  بلدية نابلس  
 0 2 0 0 0 2 2  بلدية البيرة  
 0 1 0 1 0 2 2  بلدية رام اهللا  
 0 1 1 0 0 2 2  بلدية جنين  
 0 2 0 0 2 0 2  بلدية دير البلح  
  0  1  0  0  1  0  1  بلدية جباليا  
  0  0  0  1  1  0  1  بلدية عبسان الكبيرة  

                                                
  .تابعةالشكوى ما زالت قيد امل: مف       2

  .الشكوى أغلقت لعدم تعاون اجلهة املعنية:  1مغ       
  .الشكوى أغلقت بتعاون من اجلهة املعنية ومتّ الوصول إىل نتيجة مرضية:  2مغ       
 .الشكوى أغلقت بتعاون من اجلهة املعنية دون الوصول  إىل نتيجة مرضية:  3مغ      



  

  

 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 2    3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد 
  0  0  1  0  1  0  1  وادي السلقاقروي  مجلس  
 0 0 1 0 0 1 1  بيت لحم بلدية   
 0 1 0 0 0 1 1  بيت جاالبلدية   
 0 1 0 0 0 1 1  بيت ساحوربلدية   
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية يعبد  
  1  0  0  0  0  1  1  بلدية سلفيت  
  0  1  0  0  0  1  1  بلدية سبسطية  
  0  0  0  1  0  1  1  بلدية عتيل  
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية دورا  
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية يطا  
 0 1 0 0 0 1 1  الراممجلس محلي   
 1 13 1 15 22 8 30 العام ديوان الموظفين .2
  0  4  2  2  2  6  8  جامعاتال  .3
 0 1 2 2 0 5 5 سلطة المياه .4
 0 2 2 0 0 4 4 وكالة الغوث .5
 0 1 2 1 0 4 4 شركة كهرباء القدس .6
 0 0 0 3 1 2 3 سلطة النقد .7
 0 1 2 0 0 3 3 سلطة جودة البيئة .8
 0 1 0 0 1 0 1 شركة كهرباء غزة .9

 0 0 1 0 1 0 1 سلطة األراضي .10
 0 0 0 1 1 0 1 العامة للتأمين والمعاشات الهيئة .11
 0 1 0 0 0 1 1 فلسطين نقابة عمال .12
  0  1  0  0  0  1  1  نادي األسير الفلسطيني .13
 0 1 0 0 1 0 1  ة القدسمحافظمصلحة مياه  .14
 0 1 0 0 0 1 1  مجلس القضاء األعلى .15
 0 1 0 0 0 1 1  المجلس التشريعي الفلسطيني .16
 0 1 0 0 0 1 1  المجلس الطبي الفلسطيني .17
الفلسطيني المجلس اإلقتصادي  .18

  )بكدار(للتنمية واإلعمار 
1 1 0 0 0 1 0 

 3 50 16 32 42 59 101 المجمـــوع 
         
 0 1 5 2 3 5 8 النيابــة العامـــة . ج
ـّـة .د         األجهــزة األمني
 الضفة –الشرطة المدنية  .1

 الغربية
90 90 0 29 13 40 8 

 0 0 1 14 15 0 15 االستخبارات العسكرية .2
 1 7 2 4 14 0 14 غزة –األمن الوقائي  .3
 2 6 0 3 11 0 11 غزة –الشرطة المدنية  .4
 الضفة –المخابرات العامة  .5

 الغربية
11 11 0 5 0 6 0 

 0 5 3 3 11 0 11 غزة –المخابرات العامة  .6
 0 2 3 3 4 4 8 مديريات األمن العام .7
 0 2 0 4 0 6 6  الغربية الضفة –األمن الوقائي   .8
 2 0 0 0 2 0 2 17القوة  .9

 0 0 1 0 0 1 1 هيئة التنظيم واإلدارة .10
 13 68 23 65 57 112 169 ـــوعالمجمـ 
  اإلجمالي العدد 

 
507 371 136 186 79 219 23 

 



  

  

 
)3(جدول رقم   

 
  *على الجهات ذات اإلختصاص الثانوي 2003خالل عام  الهيئةتوزيع الشكاوى التي تلقتها وتابعتها 

 
 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد 
        الـــــوزارات .أ

  0  0  5  0  0  5  5  مجلس الوزراء  .1
 0 1 0 2 0 3 3  وزارة المالية .2
 0 1 1 0 1 1 2 وزارة التربية والتعليم العالي .3
 0 0 2 0 0 2 2 وزارة الشؤون اإلجتماعية .4
 1 0 0 0 1 0 1 وزارة الزراعة .5
 1 0 0 0 1 0 1 وزارة الداخلية .6
 2 2 8 2 3 11 14 ــوعالمجمــ 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
 0 0 2 3 2 3 5  العام ديوان الموظفين  .1
 0 1 0 0 1 0 1 شركة كهرباء غزة .2
  0  0  0  1  0  1  1  هيئة اإلذاعة والتلفزيون  .3
 0 1 2 4 3 4 7 المجمـــوع 
         
 0 1 8 1 3 7 10 النيابــة العامـــة .ج
ـّـة .د         األجهــزة األمني
 0 3 0 0 0 3 3 الخدمات الطبية العسكرية .1
 0 1 0 0 0 1 1 الشرطة المدنية .2
 الضفة –المخابرات العامة  .3

 الغربية
1 1 0 0 0 1 0 

 1 0 0 0 1 0 1 غزة –المخابرات العامة  .4
 1 5 0 0 1 5 6 المجمــــوع 
 3 9 18 7 30 27 37 إلجماليا العدد 

  
 . ول في الحسابات األخرى ذات العالقة بمتابعة الشكاوىدال تدخل األعداد الواردة في هذا الج :مالحظة* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  )4(جدول رقم 
  

  2003وتم متابعتها خالل العام  2002خالل عام  الهيئةالشكاوى التي تلقتها 
 

 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة دالعد 
        الـــــوزارات .أ

 1 9 2 0 0 12 12  وزارة الصحة .1
 0 1 4 0 1 4 5 وزارة التربية والتعليم العالي .2
 0 2 3 0 0 5 5 وزارة األشغال .3
 1 3 0 0 1 3 4 وزارة المالية .4
 0 3 0 0 1 2 3 وزارة الداخلية .5
 0 2 0 0 0 2 2 وزارة الشؤون اإلجتماعية .6
 0 2 0 0 1 1 2 وزارة األوقاف .7
 0 2 0 0 0 2 2 وزارة البيئة .8
 0 0 1 0 1 0 1 الدوليوزارة التخطيط والتعاون  .9

 0 1 0 0 0 1 1 وزارة الزراعة .10
 0 1 0 0 0 1 1 وزارة النقل والمواصالت .11
 0 0 1 0 0 1 1 وزارة العدل .12
 0 1 0 0 0 1 1 ضةوزارة الشباب والريا .13
 0 1 0 0 0 1 1 وزارة السياحة .14
 0 0 1 0 0 1 1 وزارة الثقافة .15
 2 28 12 0 5 37 42 المجمــــوع 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
 2 1 0 0 2 1 3  العام ديوان الموظفين  .1
 0 1 1 0 1 1 2 جامعاتال .2
  0  0  1  0  0  1  1  سلطة النقد  .3
 1 0 0 0 1 0 1 العامة للبترول الهيئة .4
 0 1 0 0 0 1 1 بلدية طولكرم .5
 3 3 2 0 4 4 8 المجمـــوع 
         
  
 .ج

  
 النيابــة العامـــة

  
6 

  
1 

  
5 

  
0 

  
4 

  
2 

  
0 

ـّـة .د         األجهــزة األمني
 0 0 23 0 23 0 23 االستخبارات العسكرية .1
 1 5 8 0 6 8 14 الشرطة المدنية .2
 0 0 7 0 7 0 7 غزة –األمن الوقائي  .3
 0 0 4 0 4 0 4 نيابة أمن الدولة .4
 0 0 4 0 4 0 4 غزة –المخابرات العامة  .5
 0 0 2 0 1 1 2 مديريات األمن العام .6
  0  2  0  0  0  2  2  الغربيةالضفة  –األمن الوقائي   .7
الضفة  –المخابرات العامة  .8

 الغربية
1 1 0 0 1 0 0 

 1 7 49 0 45 12 57 المجمــــوع 
 6 40 67 0 59 54 113 اإلجمالي العدد 



  

  

 
  اتــــف اإلنتهاكــتصني: سادساً

  
 2003خالل عام التي تلقتها وتابعتها الهيئة  أنواع وأعداد اإلنتهاكات التي تضمنتها الشكاوى

 
  

 اكـوع اإلنتهــك ونـالحق المنته
عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

 ــوىوضـــــع الشكـ

      ــــقــــلـــــمغ     مفتوح  
تعاون  بدون تعاون مفتوح  

بنتيجة 
 مرضية

تعاون دون 
نتيجة 
 مرضية

      :الحق في الحياة.  1
 0 1 0 0 1 الموت نتيجة سوء إستخدام السالح. أ  
 0 0 1 2 3 ظروف غامضةالموت في . ب  
جوء إلـى محكمـة مختصـة،            للفي ا الحق.  2 

 قلة ونزيهةمست
  
1 

  
0 

  
1 

  
0 

  
0 

      :إجراءات قانونية عادلةفي الحقّ . 3
      :اإلعتقال التعسفي.  أ  

 1 23 7 33 64 دون مذكرة توقيف.  1    
 1 23 7 33 64 دون الئحة إتهام.  2    
 1 23 7 33 64 إتهام باطل أو غير جدي.  3    
  دون عرض المتهم على المدعي .  4    

 عام، أو على قاضي صلحال
  
64 

  
33 

  
7 

  
23 

  
1 

 1 23 7 33 64 دون محاكمة.  5    
 0 0 0 0 0 عدم التعويض عن اإلعتقال التعسفي. ب   
 0 1 0 1 2 اإلعتقال على خلفية سياسية.  ج  
 0 1 0 0 1 إنتهاك الحقّ بزيارة األهل أو المحامي. د  
  ل إنتهاك الحقّ بالعناية الطبية داخ. هـ  

 مركز التوقيف أو السجن
  
16 

  
3 

  
0 

  
13 

  
0 

  البراءة إلىالحق في إفتراض . و   
  حين ثبوت التهمة     

4 0 3 1 0 

 0 3 1 1 5 الفصل بين السجناء ونقلهم . ز   
 0 1 2 4 7 :عدم إحترام أحكام القضاء. 4
      :حقّ المواطن في األمان على شخصه.  5
 1 4 3 2 10 )وقيفأثناء الت(التعذيب . أ  
  المعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة . ب  

 )أثناء التوقيف(بالكرامة 
  
33 

  
14 

  
6 

  
9 

  
4 

 0 6 1 3 10 العنف أو الضغط الجسدي أو المعنوي. ج  
 



  

  

 
 :الحق في التجمع السلمي.  6 1 0 0 1 0

 
  
0 

 
  
0 

 
  
1 

 
  
1 

 
  
2 

 
  :حرية التعبير.  7

      
 
0 

 
4 

 
2 

 
3 

 
9 

الحقّ في إنشاء الجمعيات والنقابات المهنية . 8
 :واإلنضمام  إليها

      
 :الحقّ في إشغال الوظائف العامة  .9     
 خرق مبدأ التنافس النزيه في مجال التوظيف.  أ   20 7 3 7 3
 إنتهاك حقوق الموظف العام. ب   77 34 11 31 1
 الفصل التعسفي.  ج   12 7 1 4 0

      
 :الحقّ في العمل.  10 5 0 1 4 0

      
 :الحقّ في الضمان اإلجتماعي.  11 24 4 2 18 0

      
 :الحقّ في الرعاية الصحية.  12     
 
2 

 
9 

 
2 

 
12 

 
25 

الحق في الحصول على الخدمة الطبية دون  . أ
 تمييز

 المسؤولية عن األخطاء الطبية. ب   15 14 0 0 1
      
 :الحقّ في التمتع ببيئة نظيفة  .13 8 0 2 6 0

      
 :الحقّ في التعليم.  14 11 3 2 6 0

      
 
2 

 
53 

 
22 

 
30 

 
107 

ــة          .  15 ــى خدم ــول عل ــي الحص ــقّ ف الح
  :عامة

      
 :التعسف في إستعمال السلطة.  16 15 4 3 6 2

      
 :إستغالل المنصب.  17 8 0 1 3 4

      
 
0 

 
6 

 
0 

 
5 

 
11 

عدم الحصول على الوثائق الرسمية وفقـاً  .  18
 :للقانون

      
 :قتصاديةاإلعتداء على الحقوق اإل.  19 6 2 2 2 0

      
 :عدم محاسبة المخالفين للقانون.  20 2 1 0 0 1

      
 :السكنالحق في . 21 8 0 0 8 0

      
 :اإلعتداء على المال العام. 22 1 0 0 1 0
 المجمـــــوع   780 322 108 324 26

  
هذا يعني أن الشكوى الواحدة قد . 2003خالل عام  لهيئةاتابعتها و تلقتها التي 507هو إجمالي عدد اإلنتهاكات التي وردت في الشكاوى ألـ* 

 .تتضمن أكثر من إنتهاك واحد

  
  
  
  
  
  



  

  

 توصيـــاتال : ةـــالخاتم:  سابعاً
  

على األقل زة ومؤسسات السلطة التنفيذية، أوالفلسطيني من قبل أجهلغرض وقف إنتهاكات حقوق المواطن 
  :بما يلي الهيئةالحد منها، توصي محاصرتها و

  
في متابعة  الهيئةضرورة أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات واضحة وصريحة بشأن التعاون مع . 1

لين في األجهزة كذلك من الضروري أن يقوم مجلس الوزراء باإليعاز لجميع المسؤو. الشكاوى
إضافة  ما تستحقه من العناية واإلهتمام، والمؤسسات الحكومية أو القائمين عليها بإعطاء شكاوى المواطنين

، وتقديم الخدمات بدون تمييز على أساس الجنس أو أو تسويف إنجاز المعامالت بدون تأخيرضرورة إلى 
  .اإلنتماء السياسي أو بسبب اإلعاقة

 
في السجون ومراكز في كافة حاالت الوفاة في ظروف غامضة أو  والوافي الجديضرورة التحقيق . 2

وكذلك التحقيق في إدعاءات المواطنين المتعلقة بإساءة المعاملة أو . نتيجة اإلهمال الطبي أو التوقيف
 .التعذيب، خاصةً أثناء اإلعتقال أو التوقيف أو التحقيق

 
التفتيش على السجون ومراكز التوقيف، للتأكد من خلوها من أي  فيضرورة تفعيل دور النيابة العامة . 3

  .لقانونلمحتجزين وموقوفين خالفاً 
 
إختصاصات مسؤوليات وتحديد عمل األجهزة األمنية المختلفة،  ضرورة سن التشريعات الالزمة لتنظيم. 4

  .ومرجعية كل منها، وآليات التنسيق والتكامل بينها
 
ية والعاجلة لظواهر الفلتان األمني، فوضى السالح، وأخذ القانون باليد، ضرورة المعالجة الجذر. 5

  .وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين
 
إحترام وتنفيذ بالتوقيف، وكذلك و االعتقال ضرورة إلتزام األجهزة األمنية باإلجراءات القانونية في. 6

  .أو تجاهل قرارات المحاكم دون مساومة أو تردد
 
وصيات وعدم اإلنصياع لضغوطات أو ت ،بأحكام القوانين النافذةام ديوان الموظفين العام ضرورة إلتز. 7

التثبيت أو بشؤون الموظفين، سواء في التعيين أو الترقية أو األمر يتعلق  أي من األجهزة األمنية حين
 .الفصل

  
ك لرفع مستوى ضرورة إيجاد حلول مقنعة لتردي ظروف نظارات التوقيف التابعة للشرطة، وكذل. 8

  .الخدمات الطبية والصحية المقدمة للنزالء، إضافة إلى تحسين نوعية الغذاء
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  2003هيئــــة خــــالل عــــــام نشاطـــات ال:         الفصل الثاني
  
  

متعددة تهدف في مجملها إلى زيادة الوعي مشاريع بتنفيذ نشاطات و الهيئةمتابعة القضايا، تقوم ى لإإضافة 
 محاور ةعدتتوزع هذه النشاطات على . والقضائية ةالسلطتين التشريعي أداءبحقوق المواطن وتعزيز 

مراجعة وتطوير القوانين، التوعية سلسلة سلسلة التقارير القانونية، سلسلة التقارير الخاصة، : رئيسية هي
، ت العامةالتشبيك والعالقا ،والنشرة الشهرية فصلية حقوق اإلنسان الفلسطينيالبحث الميداني، الجماهيرية، 

  .2003 خالل عام الهيئةتها ض ألهم النشاطات والمشاريع التي نفّذعروفيما يلي . والمكتبة
  
  

 التقاريــر القانونيــــة:  أوالً
  

القانونية ذات العالقة  بتسليط الضوء على الموضوعاتمن خالل هذه السلسة من التقارير  الهيئةتقوم 
 وفي نهاية كّل. التنفيذية والتشريعية والقضائية بسيادة القانون، الحكم الصالح، والسلطات الرئيسية الثالث،

، من باحثين وقانونيين ومشرعين، إلى توصيات من شأن المسؤولين وذوي العالقةنظر  الهيئة لفتتقرير ت
  . حلول للقضايا المطروحةإلى  تبنيها المساعدة في إيجاد أو التوصل

  
  :، فيما يلي عرض موجز لما تضمنه كل منهاقانونية تقارير )3( 2003خالل عام  الهيئةأصدرت 

  
 "لدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانالقانون ا. "1

  .صفحة 56 ،2003أيار ، نزار أيوب: إعداد
هما فرعان مختلفان ومتميزان من  التقرير أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني يبين

لجماعات من اإلنتهاكات التي يعنى األول بتوفير الحماية لحقوق األفراد وا. فروع القانون الدولي المعاصر
قد يتعرضون لها من قبل الدول والسلطات المختلفة، في حين يعنى الثاني بحماية ضحايا النزاعات 

  .والدولية منها المسلحة، المحلية
  

بتدوين القانون الدولي  فقد بديء. من فروع القانون الدوليكما يعالج التقرير نشأة وتطور هذين الفرعين 
، وهو تاريخ إبرام أول إتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية تعنى 1864ي العام اإلنساني ف

وقد إستمر تطور القانون اإلنساني ليشمل كافة ضحايا . بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان
رب العالمية الثانية من جهة ثانية، حازت مسألة حقوق اإلنسان بعد الح. النزاعات المسلحة الدولية والمحلية

على إهتمام المجتمع الدولي، فأخذت بعدا دوليا من خالل منظمة األمم المتحدة، تمثّل بإقرار عشرات 
، العهد الخاص بالحقوق 1948اإلعالنات واإلتفاقيات الدولية، كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

، إتفاقية 1966قتصادية واإلجتماعية والثقافية لعام ، العهد الخاص بالحقوق اإل1966المدنية والسياسية لعام 
، وإتفاقية 1984، إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1965القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام 

  . 1989حقوق الطفل لعام 
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حقوق وفي ضوء إستمرار رفض إسرائيل الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية ومواصلتها خرق اإلتفاقيات الدولية ل
اإلنسان وأحكام إتفاقية جنيف الرابعة، يؤكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس األمن الدولي بإتخاذ 

كما يؤكد على . 1967في األراضي المحتلة عام  ناإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية المدنيين الفلسطينيي
 1بتحمل مسؤولياتها وفقا للمادتين  1949ضرورة أن تقوم الدول األطراف في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  .، بمساءلة ومقاضاة اإلسرائيليين الذين يقترفون أو يأمرون بإقتراف مخالفات جسيمة146و
  
 "اإلشكاليات والحلول -المؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية ". 2

  .صفحة 53، 2003حزيران ، معن إدعيس: إعداد

. ألساسية المتعلقة بعالقة المؤسسات العامة بالسلطة التنفيذية في فصلين مستقلينيعالج التقرير اإلشكاليات ا
يعالج الفصل األول عدداً من القضايا المتعلقة بالمؤسسات العامة في األنظمة القانونية المقارنة، ويتطرق 

زية في الرقابة بشكل أساسي إلى طبيعة المؤسسات العامة، األسس القانونية إلنشائها، دور السلطات المرك
في حين يعالج الفصل الثاني ذات القضايا على . اإلدارية والمالية عليها، واآللية القانونية التي تُلغى بها

  . المستوى الفلسطيني
  

يخلص التقرير إلى أن السلطة التنفيذية الفلسطينية لم تتبع إجراءات قانونية سليمة وموحدة في إنشاء 
وبصورة عامة، خرجت السلطة . قابة اإلدارية والمالية عليها أو في إلغائهاالمؤسسات العامة أو في الر

التنفيذية الفلسطينية في إنشائها للمؤسسات العامة عن الفكرة األساسية التي تستدعي إدارة المرفق العام 
ارس عليها فجزء كبير من هذه المؤسسات ال تتمتع باإلستقاللية المطلوبة، وتُم. بإسلوب اإلدارة الالمركزية
  . أما الجزء اآلخر، فقد غابت رقابة السلطة المركزية عنها تماماً. رقابة إدارية ومالية مفرطة

  
  :وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي

ضرورة أن تتوقف السلطة التنفيذية عن التعدي على إختصاص المجلس التشريعي في إنشاء المؤسسات . 1
لمجلس التشريعي في وضع القوانين الالزمة لتنظيم عمل المؤسسات وفي المقابل، يجب أن ينشط ا. العامة

العامة الفلسطينية من جهة، والمصادقة على تعيين رؤساء تلك المؤسسات العامة التي نص عليها القانون 
  .األساسي من جهة أخرى

لمناسب إلدارة ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بإجراء دراسات معمقة قبل تبني أو إختيار النمط ا. 2
 . المرفق العام

ضرورة أن تتضمن التشريعات المنشئة للمؤسسات العامة األحكام التفصيلية الموضحة لكافة الجوانب . 3
المتعلقة بإنشاء المؤسسة العامة، أهدافها، إختصاصاتها، عالقتها بغيرها من المؤسسات الحكومية، والجهة 

 .ليهاأو الجهات التي تملك الرقابة الوصائية ع
ضرورة تشكيل مجالس إدارة فاعلة لكافة المؤسسات العامة، وإتباع معايير واضحة وقويمة في تشكيل . 4

 . هذه المجالس، تحديد عدد أعضائها، طرق تعيينهم، والجهات المختصة بذلك
عامة ضرورة العمل على توفيق األوضاع القانونية للمؤسسات العامة القائمة، وبما ينسجم مع األسس ال. 5

  .المعروفة، وأحكام القانون األساسي
 . ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بدوره في تعيين رؤساء المؤسسات العامة واإلشراف على عملها. 6
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 "التنظيم اإلداري للمحافظات في فلسطين. "3
 .صفحة 59، 2003 تشرين أولباسم بشناق، : إعداد

 
عالج الفصل األول عدداً من ي. ات الفلسطينية في فصلينعالج التقرير موضوع التنظيم اإلداري للمحافظي

ظمة القضايا المتعلقة بأساليب التنظيم اإلداري بصورة عامة، والتنظيم اإلداري للمحافظات في بعض األن
في أراضي السلطة  التقسيمات اإلداريةعالج الثاني ف أما الفصل .واألردن المقارنة، وبخاصة فرنسا، مصر

  .في المحافظات على المستوى الفلسطيني نظام العاملين، ووإختصاصات المحافظاتتشكيل الوطنية، 
  

فهناك اإلرث . تعاني من سوء التنظيم اإلداري ما تزالأن المحافظات في فلسطين التقرير إلى خلص 
القانوني المختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك غياب تشريع فلسطيني واضح ومتكامل يوضح 

هذا باإلضافة إلى عدم  .وإختصاصاتها ،طريقة تشكيلها ،يمات اإلدارية ويبين أسلوب تنظيم المحافظاتالتقس
فهناك . اإللتزام في تشكيل المحافظات الفلسطينية أو في ممارستها للمهام المنوطة بها بالتشريعات النافذة

روع قانون التشكيالت عدم وضوح في الرؤية سواء على مستوى المرسوم الرئاسي أو على مستوى مش
  .اإلدارية

  
  :  وفي نهايته أوصى التقرير باآلتي

تشريع وضع السند الدستوري للتشكيالت اإلدارية في أراضي السلطة الوطنية، وكذلك إصدار ضرورة  .1
  . يوضح التقسيمات اإلدارية في فلسطين، يحدد مستوياتها ويبين موقعها من التنظيم اإلداري الفلسطيني

وهو أساساً  ،في الدول الديمقراطية السائد إنشاء المحافظات مع التوجهمن هدف الة أن يتماشى ضرور .2
  .، وليس تمثيل السلطة المركزية في المناطقاإلدارة المحلية في نطاق الالمركزية اإلدارية

  . أن يكون عدد المحافظات متناسباً مع مساحة المناطق المختلفة وعدد سكان كل منها ةضرور .3
تمثيل  تركيبة المجلس ن يراعى فيأو ،ضرورة النص صراحة على طريقة تشكيل مجلس المحافظة .4

إعتماد مبدأ اإلنتخاب ألعضاء مجلس ، وذلك بالمجالس البلدية والقروية الداخلة في نطاق المحافظة
  .المحافظة

، ق بالخدمات المحليةضرورة عدم التوسع في إعطاء الصالحيات لمجلس المحافظة المنتخب فيما يتعل .5
  . المحليةلمجالس مع ا يقتصر دوره على اإلشراف والتنسيقوأن 

عتبار الكفاءة والمؤهل العلمي عند تعيين المحافظين كممثلين للسلطة المركزية ضرورة األخذ بعين اإل .6
  . اإلدارية

في نطاق المركزية  مهام المنوطة بهفيما يتعلق بأدائه لل ،من الضروري أن تكون تبعية المحافظ .7
  .إلى رئيس الوزراء ،اإلدارية

خاص من حيث التعيين واألجور  وظيفي ن في المحافظات إلى نظامومن الضروري أن يخضع العامل .8
كافة اآلثار الناتجة عن إضفاء الشخصية  ، من الضروري إحتراموبشكل عام .والترقيات والحوافز وغيرها

  . ظةالمعنوية للمحاف
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  ةـــــر الخاصـــالتقاري :ثانياً
  

مشكالت أو قضايا ساخنة ذات الضوء على فيها  تسلط ،من التقارير الخاصة عدداً سنوياً الهيئةتصدر 
بعض هذه التقارير ص يخصتم ت ،خالل هذا العام. تحتاج إلى المعالجة السريعةو، بحقوق المواطن عالقة
) 13(هذا العام خالل  الهيئةأصدرت  .طينيالفلسحقوق المواطن لاإلسرائيلية  هاكاتتناإل وفضح لرصد
  :فيما يلي موجز لما تضمنه كل منها ،اًتقرير

 
  2003كانون ثاني ، "التصرف بأراضي الدولة وإدارتها" .1
  

وإدارتها، وكذلك على  التصرف بأراضي الدولةذات العالقة ب ت الرئيسيةالمشكالالضوء على  التقريريسلط 
كما . لواجب مراعاتها في التصرف بهذه األراضي من قبل الجهات الرسمية المختلفةالمعايير واإلجراءات ا

يتطرق التقرير إلى التعديات على أراضي الدولة، وعدم بذل الجهود الكافية من قبل المسؤولين المعنيين 
  .للتصدي لها والمحاسبة على إرتكابها

  
ضي الدولة وإدارتها، يتمثل في عدم وضع إلى وجود قصور واضح في مجال التصرف بأرا التقريريخلص 

 ،عدم وجود إحصائيات دقيقة ألراضي الدولةمعايير واضحة يتم بناء عليها التصرف بأراضي الدولة، 
  .وتفشي ظاهرة اإلستيالء على األراضي الحكومية من قبل األجهزة األمنية

  
  :بما يلي التقريروفي خاتمته أوصى 

وإلى حين إقرار تشريعات جديدة، . لتصرف بأراضي الدولة وإدارتهالمة وضع التشريعات المنظضرورة . 1
بإدارة  ذات العالقةمؤسساتها ذات العالقة مطالبة باإللتزام بالتشريعات النافذة مختلف فإن السلطة التنفيذية ب

  .أمالك الدولة والتصرف بها والمحافظة عليها
العمل وذلك بعلى أساسها التصرف بأراضي الدولة،  األسس والمعايير التي يتموضع أو تحديد ضرورة . 2

في التصرف بأراضي  الواجب إتباعها ومراعاتهاعلى وضع األنظمة واللوائح المبينة لإلجراءات سريعاً 
  .الدولة وإدارتها

  .ضرورة العمل على مسح وتسجيل كافة أراضي الدولة. 3
من الفائدة من أكبر قدر ممكن يحقق  وبمامثل، ضي الدولة بالشكل األاوضع الخطط الالزمة إلستغالل أر. 4

  .جهة، وبما ال يخالف التشريعات النافذة من جهة أخرى
على حصر التعديات على األراضي الحكومية عامة، ومالحقة المتعدين والحثيث ضرورة العمل الجاد . 5

  . األراضي الحكوميةتعديات األجهزة األمنية على ل وبصورة خاصة وضع حد. إدارياً وقضائياً عليها
غير القانونية التي وقعت على   أراضي الدولة،  ممارساتضرورة محاسبة المسؤولين عن التجاوزات وال. 6

هذا إضافة إلى ضرورة التحقيق في صحة الروايات حول التصرفات غير القانونية . قضائياً ومالحقتهم
  .ن متنفذين في السلطة الوطنيةبأراضي الدولة من قبل قادة األجهزة األمنية وأشخاص آخري

يين رئيس عملية التصرف بأراضي الدولة والمحافظة عليها، من الضروري ربط تع إستقامة من أجل. 7
  . بمصادقة المجلس التشريعي سلطة األراضي
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الكشف والرقابة على سلطة األراضي،  مجال في خاصةهيئة الرقابة العامة ببذل جهود ضرورة أن تقوم . 8
  .أو بإدارتها التصرف بأراضي الدولةب أو تجاوزات ذات عالقة خالفاتم أي عن
  
  2003آذار ، "تباين أسعار المياه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية". 2
  

يعالج التقرير مسألة تباين أسعار المياه في أراضي السلطة الوطنية، ويسلط الضوء على  األسباب الرئيسية 
إختالف مصادر المياه، إختالف نوع الطاقة المستخدمة في إستخراج وضخ : لتاليةوراء هذا التباين، وهي ا

المياه، إختالف كفاءة وسائل إنتاج وضخ المياه، إرتفاع نسبة الفاقد، وغياب اإلدارة السليمة في المرافق 
لتباين من محافظة كما يبين التقرير باألرقام مدى هذا ا. اإلقليمية القائمة على تقديم خدمة المياه للمواطنين

  .إلى أخرى، وتقصير الهيئات الرسمية ذات العالقة بقطاع المياه في إيجاد أسعار موحدة
  

  :وفي خاتمته يوصى التقرير بما يلي
ضرورة أن تقوم سلطة المياه بالتسريع في وضع نظام أسعار موحد، يضمن حصول المواطن . 1

   .الفلسطيني على خدمة المياه بأسعار معقولة
ضرورة إعتماد نظام الفئات المتصاعدة في التعرفة التي يتم إعتمادها، والتمييز في أسعار المياه بين . 2

 .اإلستخدامات المنزلية، اإلستخدامات التجارية والصناعية، واإلستخدامات الزراعية
م خدمة لدى كل هيئة محلية أو مؤسسة قائمة على تقدي ر قاعدة بيانات سليمةيتوفضرورة العمل على . 3

  .التعرف من خاللها على التكلفة الحقيقية لخدمة المياهيتم  المياه،
وفي  .التكلفةفي رفع عتباره أحد العوامل الرئيسية إب ،خفض الفاقدضرورة بذل جهود جدية من أجل . 4

هذا السبيل، من الضروري بذل جهود جدية في مواجهة ظاهرة السرقات ومالحقة المخالفين أمام الجهات 
 . قانونية والقضائيةال
ضرورة تزويد الجهات القائمة على إنتاج المياه وضخها باآلالت واألجهزة الحديثة، التي تساعد في . 5

 . خفض التكلفة من جهة، وتخفيض التباين في األسعار من جهة أخرى
من  اهفي إنتاج المي ينوضع أسعار مخفضة للكهرباء والديزل المستخدممن الضروري أن يصار إلى . 6

 .  ناحية، والعمل على إستخدام الطاقة األقل كلفة من ناحية أخرى
ضرورة قيام المجلس التشريعي باإلشراف على أسعار المياه، وعلى تطبيق نظام أسعار موحد في . 7

 .مختلف المحافظات
  
آذار ، ")حرفو حالة محافظتي جنين( جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية المتضررينعلى المساعدات توزيع ". 3

2003  
  

يعالج التقرير موضوع المساعدات المقدمة للمتضررين جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية، المعايير المتبعة في 
ويركز التقرير بشكل أساسي على ثالثة . توزيع تلك المساعدات، والمشكالت الناتجة عن عملية التوزيع

حاب البيوت المدمرة والمتضررة، للعمال لعائالت القتلى والجرحى، ألص: أنواع من المساعدات، هي
: العاطلين عن العمل، وذلك في موقعين تأثّرا بصورة متطرفة نتيجة اإلعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، هما

  .محافظتا جنين ورفح
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، ويغلب عليها الطابع منتظمةأن المساعدات المقدمة للمتضررين غير كافية، غير يتبين من خالل التقرير 
غياب ومنصفة، الواضحة والمعايير الكما تتصف عملية تقديم المساعدات بعدم الشفافية، غياب . اإلغاثي

سواء جدي، هذا باإلضافة إلى غياب دور رسمي . ذات العالقةالتنسيق الدائم والمنظم بين الجهات المختلفة 
والمحاسبة على التحقيق في التجاوزات في  وأفي تقديم المساعدات أو في اإلشراف على توزيعها، 

  .إرتكابها
  

  :وفي خاتمته يوصي التقرير بما يلي
ضرورة إنشاء هيئة وطنية عامة لتوزيع المساعدات على مستحقيها، تتألف من شخصيات رسمية . 1

  .لدى الجهات المقدمة للمساعدات والمجتمع المحلي على السواءعالية ، ذات مصداقية ومهنية
تقدير فيما يتعلق بوالدولية الجهات الرسمية والمؤسسات األهلية ضرورة رفع مستوى التنسيق بين . 2

 .توزيع المساعدات، وضع المعايير، واألضرار
، للمتضررين بشكٍل منتظمٍ ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتوفير األموال الالزمة لتقديم المساعدات. 3
األموال التي تم  صرفقيام الوزارة ب ضرورة إضافة إلى هذا. المباني المدمرةخصوصا المساعدات لبناء و
 .دعم متضرري اإلغالقالوطنية لصالح صندوق  طاعها من رواتب موظفي السلطةتإق
كي تصبح ل، الرسميين والمستمرينضرورة إخضاع الجهات المقدمة للمساعدات للرقابة واإلشراف . 4

التشريعي رقابة فاعلة على وفي هذا الصدد، من الضروري أن يمارس المجلس  .شفافيةموضوعية وأكثر 
 .عملية تقديم المساعدات، وعلى الجهات التي تقوم بتقديمها

ضرورة العمل بقدر أكبر من المثابرة على توفير مساعدات تتصف بالدورية والكفاية، وذلك لتمكين . 5
 .المواطنين المتضررين من مواجهة الظروف الصعبة والمستمرة

لجهات الوسيطة، خاصة فيما يتعلق بتلك المساعدات المقدمة لخلق ضرورة العمل على تقليص حصة ا. 6
 .فرص عمل

ضرورة أن يشرف مجلس الوزراء بعامة، وزارة العمل بخاصة، على عمليات وآليات تقديم المعونات . 7
  .لفئة العمال العاطلين عن العمل

  
  2003أيار ، "ات البرنامجيةاإلدارة، التمويل، السياس –تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية ". 4
  

. وقناة فلسطين الفضائية تلفزيون فلسطين كل من يتناول التقرير السياسات العامة التي تحكم العمل في
اإلدارية، السياسات البرنامجية، األسس التي تحكم التعيين  بنيةعلى ال رئيسييسلط التقرير الضوء بشكل 

كما يتناول التقرير عالقة كل من . والفنية والبشرية المتوفرةاإلمكانيات المادية و ،التمويلووالتدريب 
  .التلفزيون األرضي والقناة الفضائية بالسلطة التنفيذية

  
تحقيق هذه المؤسسة  دون التي تحول الداخلية والخارجية يضع التقرير اإلصبع على مجموعة من المشاكل

الصعوبات الخارجية مردها . دافها المعلنةلجميع أه) تلفزيون فلسطين والقناة الفضائية(اإلعالمية 
غياب قانون خاص يحكم : أما المشاكل الداخلية فهي من األنواع التالية. الممارسات اإلسرائيلية المعروفة

غياب هيئة تمثيلية عليا ترسم السياسات العامة  العمل في كل من التلفزيون الفلسطيني والقناة الفضائية؛
بناء المقرات المخصصة أصالً لعمل التلفزيون؛ اإلزدواجية في القرار اإلداري وتشرف على تنفيذها؛ عدم 
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أسس ب دائماً لتزامعدم اإل معتمدة ومقرة؛هيكلية إدارية  والمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ غياب
  . الوظيفي؛ والتضخم المادية والفنية لموارداضعف الموظفين؛ ومعايير األهلية والكفاءة في تعيين وتدريب 

  
  : وفي خاتمته يوصي التقرير بما يلي

تتولى اإلشراف على ) أعلى مجلس إعالمي(ضرورة العمل على تشكيل هيئة إعالمية تمثيلية عليا . 1
 ،مهمة إعداد إستراتيجية إعالمية على المستوى الوطني اهناط بت ،التلفزيون األرضي والقناة الفضائية

  . واإلشراف على تنفيذها
رة وضع تشريع خاص يحكم العمل في التلفزيون الفلسطيني والقناة الفضائية، يؤكد على ضرو. 2

  . التنفيذية ا بالسلطةمعالقتهو تمويلهما، أهدافهما، ،إستقاللهما
  .ضرورة العمل على معالجة اإلشكاليات الناجمة عن إزدواجية القرار اإلداري والمالي. 3
ة، وذوي المناصب العليا بخاصة، على أسس الكفاءة والمهنية، ضرورة أن يتم تعيين الموظفين بعام. 4

ظاهرة التضخم الجدية لمعالجة هذا إضافة إلى ال. واإلبتعاد كلياً عن إعتبارات الواسطة والمحسوبية
  . الوظيفي

العمل و ستشارية عند التخطيط واإلعداد للبرامج،اإلهيئات وبالستعانة بالخبرات المتخصصة اإل ضرورة. 5
  . المجتمع الفلسطينيالخالفية الهامة داخل اآلراء والقضايا  مختلفضمان تمثيل  على

قدر اإلمكان بين فصل الالعمل على  نظراً إلختالف الغاية وإختالف جمهور الهدف، من الضروري. 6
   .القناة الفضائيةالمقدمة في  البرامج المقدمة في تلفزيون فلسطين وتلك

قابة العامة بدورها في الكشف عن الحقيقة حول صرف األموال، خاصة ضرورة أن تقوم هيئة الر. 7
أموال الدعم التي تلقاها أو يتلقاها التلفزيون والقناة الفضائية من مصادر غير فلسطينية، على أن تقدم هيئة 

  .الرقابة تقاريرها بهذا الخصوص للمجلس التشريعي
  
  2003حزيران  1،"ه على الضفة الغربيةجدار الفصل اإلسرائيلي وتبعات -  الضم الزاحف". 5
  

يعالج التقرير تبعات الجدار الفاصل الذي يجري بناؤه في شمال الضفة الغربية على حقوق اإلنسان 
إذ سيؤدي اإلنتهاء من بناء الجدار الفاصل، حسب . الفلسطيني وعلى الوضع اإلنساني في المناطق المحتلة

لغربية إلى جيوب منعزلة عن بعضها البعض، وإلى تدمير ومصادرة الخطة اإلسرائيلية، إلى تقسيم الضفة ا
  .مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية

  
يبين التقرير أن الجدار الفاصل، الذي يحيد عن الخط األخضر ويدخل في عمق أراضي الضفة الغربية، 

قانونياً التي إتبعت في مصادرة  فالطريقة المريبة. يؤدي إلى إنتهاكات متعددة لحقوق المواطنين الفلسطينيين
األراضي الفلسطينية بهدف إقامة الجدار، تنتهك حقوق الملكية، وتقييد حرية الحركة بسبب الجدار يؤدي 

كما يشكل الجدار الفاصل عقاباً جماعياً للسكان الفلسطينيين، . إلى إنتهاك حقوق التعليم والعمل والصحة
  .لدولية والقانون الدولي اإلنسانيوهو ما تحظره قواعد حقوق اإلنسان ا

                                                
  :أعد التقرير باللغة اإلجنليزية وحيمل العنوان 1

"Creeping Annexation: The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank"  
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كما يعرض التقرير للتأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية للجدار الفاصل، والذي يؤدي إستكمال بنائه إلى 
. 2000سبتمبر / إضفاء الشرعية على نظام اإلغالق والحصار المفروضين في الضفة الغربية منذ أيلول 

ان في المناطق المحاذية له من البطالة ومن صعوبة الوصول إلى حتى قبل إتمام بناء الجدار، يعاني السك
  .المرافق الصحية والتعليمية

  
  :وفي الختام، يوصي التقرير بما يلي

ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود لمراقبة تقدم بناء الجدار الفاصل، ومواصلة الضغط والتعبئة لمنع . 1
 .إكماله

 .المتحدة والبنك الدولي بمخاطر إستكمال بناء الجدار ضرورة تعريف المؤسسات الدولية كاألمم. 2
مناقشة موضوع الجدار في إطار تطبيق خارطة الطريق، والتي تقضي بوقف مصادرة وتدمير . 3

 .األراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية بالحد األقصى من التواصل الجغرافي
  
 2003آب  ،"نيةيا في السلطة الوطنية الفلسطيإشغال المناصب العل". 6
  

يعالج التقرير موضوع إشغال المناصب العليا في اإلدارات العامة المختلفة في السلطة الوطنية الفلسطينية، 
المؤسسات المجالس وكبار موظفي الوزارات، المحافظون، أعضاء السلك القضائي، رؤساء  وخصوصاً

  . رؤساء األجهزة األمنيةووالهيئات العامة، 
  

قرار التعيين إلشغال المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية يتمركز بيد  ى أنخلص التقرير إل
فقد شملت القرارات والمراسيم . رئيس السلطة الوطنية، والذي يمارس صالحيات واسعة في هذا المجال

ئيس السلطة فر. الرئاسية التعيين لمئات المناصب العليا في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والعامة
الوطنية هو الذي يعين وكالء الوزارات والمدراء العامين فيها، ومدراء المديريات واإلدارات المختلفة 
التابعة للوزارات، هذا إضافة إلى تعيين المحافظين ورؤساء األجهزة األمنية، ومجلس القضاء األعلى 

كما يبين التقرير  .لطات والهيئات العامةرؤساء المؤسسات والسووالنائب العام ورؤساء المحاكم والقضاة، 
أن أصحاب المناصب العليا في السلطة الفلسطينية يشغلون مناصبهم لفترات غير محددة زمنياً، بل إن 

  . 1994الكثير منهم ما زالوا في مناصبهم منذ تعيينهم عام 
  

  :وفي خاتمته يوصي التقرير بما يلي
ل األجهزة األمنية، والمؤسسات والسلطات العامة المختلفة ضرورة إصدار التشريعات التي تنظم عم. 1

  .كهيئة اإلذاعة والتلفزيون، وسلطة الطيران، والهيئة العامة للبترول، وسلطة األراضي وغيرها
ضرورة تعديل القوانين التي أصبحت تتعارض مع القانون األساسي المعدل، والذي منح صالحية تعيين . 2

العامة لمجلس الوزراء، مثل قانون الخدمة المدنية، قانون اإلحصاءات العامة،  رؤساء الهيئات والمؤسسات
  .  قانون المياه، قانون هيئة الرقابة العامة، وقانون المواصفات والمقاييس

عدم تركيز سلطة التعيين في المناصب العليا بيد رئيس السلطة الوطنية بمفرده، وتحديد أدوار األطراف . 3
  .عيين والتنسيب والتوصيةالمختلفة في الت
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تحديد سقف زمني إلشغال المناصب العليا، وذلك من أجل تأمين الرقابة على شاغلي هذه المناصب، . 4
  .وكذلك لغرض تجديد الخبرات والكفاءات

  .تقليص عدد المناصب العليا ذات الطابع السياسي إلى الحد األدنى. 5
  .لمناصب العليا، وخاصة المناصب ذات الطابع المهنياإللتزام بمبدأ تكافؤ الفرص في التعيين ل. 6
حسم مسألة رئاسة بعض المؤسسات والسلطات والهيئات العامة من قبل أعضاء في المجلس التشريعي، . 7

ألن ذلك قد يتعارض مع دورهم في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مثل رئيس سلطة 
  .الطاقة، ورئيس سلطة البيئة الحاليينالطيران المدني، ورئيس سلطة 

معالجة الموروث من التعيينات للمناصب العليا التي سبقت إقرار وتعديل القانون األساسي والقوانين . 8
  .اإلشكاليات التي نجمت عن مخالفة القوانين النافذة في التعيينات السابقة األخرى ذات العالقة، وحّل

  
  2003آب  ، ")جهات اإلختصاصوسس، اإلجراءات، األ( المحلية  تعيين الموظفين في الهيئات". 7
  

يعالج التقرير موضوع التعيين في الهيئات المحلية، الجهات صاحبة اإلختصاص في تحديد إحتياجات الهيئة 
موظفي  موظفين، والشروط الواجب توفرها فيالمحلية للموظفين، دور اللجان المختصة في تعيين ال

كما يتناول التقرير اإلجراءات المتبعة في اإلعالن عن الوظائف، طرق إجراء المفاضالت  .الهيئات المحلية
  .بين المرشحين، ودور وزارة الحكم المحلي في كّل ذلك

  
يتبين من التقرير غياب اإلنظمة التي تُعالج مختلف القضايا المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية، تباين أسس 

ي الهيئات المحلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبين هيئة محلية وإجراءات وآليات التعيين ف
وأخرى في المنطقة الجغرافية الواحدة من جهة أخرى، إختالف نظام تصنيف الموظفين المعمول به في 
حة الهيئات المحلية المختلفة بإختالف الهيكلية اإلدارية لكّل منها، غياب األسس والمعايير واآلليات الواض

والمعتمدة، عدم وضوح األسس الواجب مراعاتها أو إتباعها عند تحديد إحتياجات الهيئة المحلية للموظفين، 
غياب األنظمة واللوائح التي تُحدد الجهات صاحبة اإلختصاص بالتعيين، عدم إلتزام الهيئات المحلية 

اً موحداً في اإلعالن عن الوظائف بنصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية، عدم إتباع الهيئات المحلية نهج
الشاغرة، غياب الرقابة البرلمانية على التعيينات في الهيئات المحلية، وإنتشار ظاهرة المحسوبية في التعيين 

  .للوظائف والمناصب في بعض الهيئات المحلية
  

  :وفي خاتمته يوصي التقرير بما يلي
لسنة  1من قانون الهيئات المحلية رقم  19/2مادة ضرورة أن يعمل وزير الحكم المحلي على تفعيل ال. 1

 .، وأن يقوم على عجل بإصدار األنظمة واللوائح الخاصة بتعيين الموظفين في الهيئات المحلية1997
ضرورة أن تقوم الهيئات المحلية بإدراج الوظائف الشاغرة أو المستحدثة ضمن موازنتها السنوية، . 2

وفي هذا الصدد، يتوجب على الهيئة المحلية أن تقوم . انون الهيئات المحليةمن ق 19/1عمالً بأحكام المادة 
 . عند إعداد موازنتها للسنة القادمة بتحديد كافة إحتياجاتها إلى الموظفين

 . ضرورة  أن تراعي الهيئات المحلية في إنتقاء موظفيها معايير اإلنصاف والجدارة. 3
عالن عن الوظائف الشاغرة بوسائل تجعل اإلعالن في متناول ضرورة أن تقوم الهيئة المحلية باإل. 4

 .المواطنين المعنيين
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ضرورة أن تتم التعيينات في الهيئات المحلية من قبل لجان تعيين قد تجمع في عضويتها أعضاء من . 5
المجلس البلدي، موظفي الهيئة المحلية، وخبراء، خاصة حين يتعلق األمر بالوظائف التي يترتب على 

  . شغالها مهام إدارية رئيسيةإ
ضرورة أن توضح األنظمة واللوائح الخاصة بالعاملين في الهيئات المحلية اإلجراءات المتعلقة بتعيين . 6

  . كل صنف من أصناف الموظفين، وكذلك الجهة أو الجهات ذات اإلختصاص بإتخاذ القرار
فق مع األسس والمعايير التي حددتها ضرورة معالجة الموروث من التعيينات السابقة، بحيث تتوا. 7

  .التشريعات النافذة، وعلى رأسها قانون الهيئات المحلية وقانون الخدمة المدنية
 .ضرورة قيام المجلس التشريعي بالرقابة على التعيين في الهيئات المحلية. 8
  

تشرين ثاني  ،")لولإشكاليات وح( قطاع غزة - الفلسطينية الوطنية ضريبة األمالك في مناطق السلطة" .8
2003  

  
المختلفة  لى النواحيعالضوء  يسلطيعالج التقرير موضوع ضريبة األمالك، وخاصة في قطاع غزة؛ و

تعلقة بها، وبخاصة اإلطار التشريعي لتحصيل الضريبة، الجهات القائمة بالتحصيل، اآلليات المتبعة في الم
  . لهيئات المحليةتقدير الضريبة وتحصيلها في كل من وزارة المالية وا

  
وكما يتبين من التقرير، فإن المشكالت الرئيسية بشأن تخمين وتحصيل ضريبة األمالك تتمثّل في تعدد 
التشريعات المنظمة لضريبة األمالك، عدم تطبيق بعض أحكام القوانين النافذة، عدم إتباع أسس واضحة 

نسبة كبيرة من المواطنين، واإلزدواجية ومعايير منصفة في تحصيل الضريبة، عدم تحصيل الضريبة من 
وفي حين يقتصر تحصيل هذه الضريبة في الضفة الغربية على وزارة المالية ممثلة . في آلية التحصيل

فبعضها يحصل من قبل وزارة : بدائرة ضريبة األمالك، تتعدد أنماط وطرق تحصيلها في قطاع غزة
المحلية فقط، وبعضها يحصل من قبل كلتا الجهتين في نفس  المالية فقط، وبعضها يحصل من قبل الهيئات

  . وفي بعض األحيان، تُحصل ضريبة األمالك مرتين على نفس العقار. الوقت
  

  :وفي خاتمته يوصي التقرير بما يلي
ضرورة توحيد التشريعات بشأن تخمين وتحصيل ضريبة األمالك في كل من محافظات الضفة الغربية . 1

  . وقطاع غزة
 ت عليهنصما وفق  ضريبة األمالك تخمينالمختصة بلجان التشكيل ضرورة أن تقوم وزارة المالية ب. 2
 . وانين النافذةالق
ضرورة إعتماد أسس واضحة ومنصفة في تقدير قيمة ضريبة األمالك، تأخذ في الحسبان القيمة . 3

 . اإليجارية للعقار الخاضع للضريبة
ضريبة األمالك، فال يجوز أن تُحصل الضريبة من طرفين في  في تحصيلزدواجية تفادي اإل ضرورة. 4

 ). المالك والمستأجر(نفس الوقت 
ضرورة أن تعمل وزارة المالية على وضع وإتباع اإلجراءات التي تضمن جباية ضريبة األمالك من . 5

   .ن دفعهاكل من هو مكلف بها من جهة، وأن تضع المعايير بشأن إعفاء الجهات أو األفراد م
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من الضروري أن تعمل وزارة المالية على تحويل الحصة المستحقة من ضريبة األمالك إلى الهيئات . 6
المحلية ذات العالقة، وذلك لكي تتمكن تلك الهيئات من تأمين الموارد المالية الالزمة لتقديم الخدمات 

 . للمواطنين
األمالك من قبل المجلس التشريعي على أساس  ضرورة أن يتم تحديد الرسوم للفئات المختلفة من. 7

 .سنوي، وأال يترك أمر ذلك للهيئات المحلية ووزارة المالية فقط
  
  2003كانون أول  ،"معاناة مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية". 9
  

على وحدات غسيل  الضوء طيسلّو معاناة مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطنية،يعالج التقرير 
الكلى الموجودة بالمستشفيات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من حيث المستفيدين 

   .منها، والمشكالت المتعلقة بها
  

  :لقد خلص التقرير إلى وجود مجموعة من المشكالت التي يعاني منها هذا القطاع الصحي، تتلخص بالتالي
، إضافةً إلى النقص في الخبرات الالزمة للقيام بصيانة الالزمة لغسيل الكلى جهزة الحديثةنقص في األال. 1

  .المتوفرة األجهزة
  .معظم المستشفياتغسيل الكلى في وحدات نقص في عدد األجهزة المستخدمة في ال. 2
أدوية من  ال تتوفر في بعض الوحدات كافة التجهيزات الالزمة لوحدة غسيل كلى، حيث يخلو بعضها. 3

  . الغسيل اإلنعاش واألجهزة اإللكترونية الخاصة بمراقبة وضع المرضى أثناء
وحدات بعض ن في يأطباء مقيم عدم توفرعدم توفر أطباء أخصائيين في معظم وحدات الغسيل، . 4

  .  الممرضين المؤهلينعدد النقص في و ،الغسيل
  . ، أو التأخر في وصولهاسيل بشكل مستمرعدم توفر األدوية والمستلزمات الطبية لعملية الغ .5
غسيل كلى جديدة في بعض التجمعات السكنية الكبيرة وحدات عدم توفر الموازنات الخاصة لتأسيس . 6
   .يطا ودورا ،إذنا، سلفيت ،طوباس ،قلقيلية مثل

  
  :وصى التقرير بما يليوفي نهايته، ي

بأسعار دوية واألمن الفشل الكلوي ضى توفير ما يلزم مرأن تعمل وزارة الصحة على ضرورة . 1
وبأعداد تتناسب تزويد وحدات غسيل الكلى العاملة بما يلزمها من أجهزة الغسيل الحديثة، و ،معقولة

  .)مرضى 4لكّل غسيل جهاز ( المعايير النموذجية لوحدة غسيل الكلىو
التي ما نية الكبيرة التجمعات السكابعض وحدات غسيل كلى في النظر جدياً في إستحداث ضرورة . 2

هذا باإلضافة إلى  .طوباس وقلقيلية إذنا، يطا، سلفيت، دورا،زالت تفتقر إلى مثل هذه الوحدات، مثل 
  . ضرورة إجراء صيانة دائمة ودورية ألجهزة غسيل الكلى الموجودة

ين المتخصصاألطباء مزيد من أن تعمل وزارة الصحة وإدارات المستشفيات على إستقطاب ضرورة . 3
  .  والمؤهلين في معالجة أمراض الكلى

ضرورة توفير ما يلزم من إرشاد وتوعية بأسباب وأخطار مرض الفشل الكلوي، وسبل الوقاية منه،  .4
  .بالمرضللمصابين المناسب وكذلك التوعية بالنظام الغذائي 
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قونها والمشاكل ضرورة التحقيق الجدي والموضوعي في شكاوى المرضى حول نوعية الخدمة التي يتل. 5
  .التي يواجهونها في وحدات غسيل الكلى

   
  أربعة تقارير حول اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني .13 – 10
  

ول اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين حربع سنوية أربعة تقارير  2003عام خالل  الهيئة أصدرت
نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل الربع األخير من رير األول اإلالتقتناول . الفلسطينيين

؛ تناول التقرير الثاني اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل الربع األول من 2002عام 
 – 1/4ية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل الفترة ؛ تناول التقرير الثالث اإلنتهاكات اإلسرائيل2003عام 
 – 1/7الفترة  وتناول التقرير الرابع اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل .30/6/2003
30/10/2003.  
  
  

  مراجعـــة وتطويــر القوانيـــن:  ثالثاً
  

من الصالحيات المخولة لها في مرسوم إنشائها بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اً إنطالق
 مراجعة  من خالل مشروع الهيئةي مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، تقوم اإلنسان ف

وذلك  ،لتأثير على المشرعالتي من شأنها ا، باألنشطة 1997بدأت بتنفيذه عام  الذي ،إصالح القوانينو
 الهيئةدأبت  ،روفي هذا اإلطا. معايير حقوق اإلنسان الدوليةإنسجام التشريعات الفلسطينية مع لضمان 

مسودات مشاريع القوانين التي تعتقد بأهميتها في مجال حماية حقوق المواطنين، ورفعها إعداد على 
مشاريع  الهيئةكما تتابع . النواب أو لجان المجلس مباشرة إما من خالل ،للمجلس التشريعي الفلسطيني

بشأنها، المشاركة في جلسات اإلستماع  القوانين المعروضة على المجلس، من خالل إعداد مذكرات قانونية
 التي تنظمها لجان المجلس، عقد ورشات عمل ولقاءات الخبراء، وإعداد دراسات قانونية متخصصة يتم

  .تقارير/ نشرها على شكل كتب 
  

  :2003النشاطات التالية خالل عام  الهيئةنفذت 
  
  النشاطات المتعلقة بالمجلس التشريعي. 1
  
  الداخلي للمجلس التشريعي ورقة حول النظام -

سبع سنوات على وضع النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، برزت زيد عن بعد مرور ما ي
علي  الدكتور الهيئةوفي هذا اإلطار، كلفت . الحاجة إلى مراجعته وإعادة النظر في عدد من أحكامه

جب إجراؤها ورقة حول التعديالت التي ي مدير البرنامج البرلماني في جامعة القاهرة، بإعداد الصاوي،
  . ونوابهالتشريعي تم توزيع هذه الورقة على لجان المجلس  ،2003خالل شهر آذار . على النظام الداخلي
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  ورشة عمل حول النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني -
. "التشريعي الفلسطينيالنظام الداخلي للمجلس " بعنوان ورشة عمل 3/2/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 
. قوى سياسية ومؤسسات رسمية وأهلية وقانونيون عن أعضاء من المجلس التشريعي وممثلون يهاشارك ف

 مواطنأكّد الحضور على أهمية مراجعة النظام الداخلي لمواءمته مع القانون األساسي من جهة، ولتجاوز 
عن إيجاد حلول لمسألة تضارب  من جهة أخرى، كقصوره ي برزت من خالل الممارسةالخلل الت

  .        المصالح، وعدم تشجيعه قيام كتل برلمانية رغم أهميتها في دعم العمل الرقابي والتشريعي للمجلس
  
  النشاطات المتعلقة بحقوق المعوقين. 2
  
 قانون حقوق المعوقين ولوائحه التنفيذية -

جنة المركزية الوطنية للتأهيل بالتعاون مع وزارة في ورشة العمل التدريبية التي عقدتها الل الهيئةشاركت 
مداخلة رئيسية  الهيئةقدمت . 13/3/2003-11الشؤون اإلجتماعية، في رام اهللا في الفترة الواقعة بيـن 

حقوق المعاقين، تناولت تجربتها العملية في هذا المجال، حماية الهيئات الوطنية في تعزيز وحول دور 
شكاوى، تطوير ومراجعة التشريعات والسياسات العامة، أو من خالل عقد ندوات سواء من خالل متابعة ال

  .وورشات عمل للتوعية بحقوق المعاقين
  
  حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة في العمل، بين القانون والممارسة -

حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة : "ورشة عمل في بيت جاال بعنوان الهيئة ، عقدت25/8/2003بتاريخ 
ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية  ورشةشارك في ال". العمل، بين القانون والممارسة في

أكد . واألهلية التي تعنى بحقوق المعاق، اإلتحاد العام للمعاقين، إضافةً إلى عدد من المحامين والخبراء
وق المعوقين وقانون الحضور على ضرورة إعداد األنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بكل من قانون حق

   .الخدمة المدنية وقانون العمل
  
  النشاطات المتعلقة بحقوق الطفل. 3
  
  اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع قانون الطفل -
إجتماعات اللجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع قانون  2003خالل شهري نيسان وأيار  الهيئةإستضافت  

وزارة الشؤون  الهيئة،ضويتها كالً من المجلس التشريعي، تضم اللجنة في ع. الطفل الفلسطيني
  .فرع فلسطين/  ركة العالمية للدفاع عن األطفالاإلجتماعية، اليونيسف، مؤسسة الحق، والح

  
  ورشة عمل حول مشروع قانون الطفل الفلسطيني -

لمناقشة  10/6/2003بالتعاون مع وحدة المرأة في المجلس التشريعي، ورشة عمل بتاريخ  الهيئة،عقدت 
لجنة التربية ووزارة الصحة  شارك في الورشة ممثلون عن. لطفل المقر بالقراءة األولىمشروع قانون ا

ووزارة العدل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، باإلضافة للجنة المكلفة بإعادة صياغة مشروع قانون 
، وعلى تي تضمنتها المواثيق الدوليةركز الحضور في مداخالتهم على ضرورة إحترام الحقوق ال. الطفل

   .1989لعام  رأسها إتفاقية حقوق الطفل



 188

وفي . بإهتمام بالغ عملية صياغة ووضع قانون لحقوق الطفل الفلسطينيالهيئة باإلضافة إلى ذلك، تابعت 
كل وبناء على طلب . مالحظاتها على النسخ األولى من مشروع القانون المذكور الهيئةهذا اإلطار، قدمت 

في لجنة إعادة  الهيئةمن لجنة التربية والشؤون اإلجتماعية ووحدة المرأة في المجلس التشريعي، شاركت 
في جميع مراحل الصياغة واإلقرار على الهيئة  مؤكدة ،شروع قانون حقوق الطفل الفلسطينيصياغة م

ة، بما فيها التشريعات ند سن التشريعات الفلسطينيع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ضرورة مراعاة
  . الخاصة بحقوق الطفل الفلسطيني

  
  اللجنة التنسيقية العليا لقضايا األحداث -

يا األحداث لقاء العمل الذي عقدته الهيئة التنسيقية العليا لقضا الهيئة، إستضافت 12/8/2003بتاريخ 
عاتها في التشريعات الخاصة غرض تقييم وضع األحداث وإحتياجاتهم والمعايير والمباديء التي يجب مرال

  .  بهم
  

  النشاطات المتعلقة بهيئة الرقابة العامة. 4
  
  مشروع قانون ديوان الرقابة والمحاسبة -

في ورشة عمل عقدها المجلس التشريعي حول مسودة مشروع قانون ديوان الرقابة  الهيئةشاركت 
رة إعطاء هيئة الرقابة العامة في مداخلتها على ضرو الهيئةأكدت . 3/3/2003والمحاسبة بتاريخ 

إستقاللية أكبر في مواجهة السلطة التنفيذية، وعلى ضرورة أن يكون للمجلس التشريعي الدور األساسي في 
المصادقة على تعيين رئيس هيئة الرقابة العامة، وأن تقدم هذه األخيرة تقاريرها للسلطتين التشريعية 

  .والتنفيذية على السواء
  
  الزمة لتعزيز إستقاللية وأداء هيئة الرقابة العامةال التعديالت -

ورشة عمل حول التعديالت القانونية الالزمة لتعزيز إستقاللية هيئة  28/4/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 
تم خالل . وعدد من النواب والقانونيين المعنية وزاراتالشارك في الورشة ممثلون عن . الرقابة العامة

مشاريع المقترحة لتعديل أو إستبدال قانون هيئة الرقابة العامة، وطبيعة التعديالت لا التداول حول الورشة
رسالة للمجلس  الهيئة، وجهت ء على التداولوبنا. سسة الرقابيةالمؤ هذه المطلوبة لضمان إستقاللية

ل العامالقوانين التي من شأنها دعم الرقابة على الما التشريعي الفلسطيني أكدت فيها على ضرورة سن .  
  
  النشاطات المتعلقة بمشروع قانون العقوبات. 5
  
  مشروع قانون العقوبات -

حول مشروع قانون العقوبات  مفتاحمداخلة رئيسية في ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة  الهيئةقدمت 
  .  29/4/2003الفلسطيني بتاريخ 
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  ورشة عمل حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  -
في ورشة عمل دعت إليها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني  الهيئة، شاركت 26/5/2003بتاريخ 

على أهمية هذا القانون وإرتباطه  الهيئةوفي هذه المناسبة، أكدت . حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
يا الوثيق بالحقوق والحريات، مما يستدعي التروي قبل إقرار نصوصه، والوقوف مطوالً عند القضا
  .  الخالفية، إلجراء نقاش مجتمعي مستوف حولها، كقضية عقوبة اإلعدام، والقتل على خلفية شرف العائلة

  
  الجرائم المخلة بسير العدالة في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني -

الة الجرائم المخلة بسير العد"رام اهللا ورشة عمل بعنوان في في مقرها  الهيئة، عقدت 19/8/2003بتاريخ 
شارك في اللقاء ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ". في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

  . ، إضافةً إلى محامين ومختصينالمعنية واألهلية
  
  أوراق عمل -حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني :تقرير بعنوان -

حماد، عمار الدويك، ومحمود س، محمود ناصر الري: صفحة من القطع المتوسط، من إعداد المحامين 61
  شاهين

  
يتضمن التقرير أربع أوراق عمل نقدية حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، المقر من قبل المجلس 

   .التشريعي بالقراءة األولى

عالجت الورقة األولى الجرائم الماسة بالطفل والعنف األسري، وهي جرائم خطف األطفال وتعريضهم 
خلصت الورقة إلى . اإلغتصاب وهتك العرض، البغاء وإفساد األخالق، والجرائم الماسة بالطفلللخطر، 

أن أحكام مشروع قانون العقوبات المتعلقة باألسرة والطفل ال تنسجم بالقدر الكافي مع مواثيق حقوق 
لطفل، والذي لم يوفر له اإلنسان الدولية، خاصةً في األمور المتعلقة بمساواة الرجل بالمرأة، أو المتعلقة با

كما أكدت الورقة على أن إدراج المشروع للجرائم الماسة باألسرة والطفل . المشروع الحماية الالزمة
كذلك إنتقدت . ضمن نطاق الجنح ال تحقق الردع المطلوب ألن العقوبات المترتبة على مرتكبيها بسيطة

الوالدين لمقر األسرة أو تخلي الزوج عن زوجته دون الورقة عدم تجريم المشرع بعض األفعال كترك أحد 
مبرر مشروع، وكذلك األفعال المتعلقة بإستغالل األطفال والسخرة، والعنف الجسدي أو النفسي وغيره من 

 . تقع داخل نطاق األسرة قد ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة التي
  

القضاء،  لدى التوسط من خالل تناول مواضيع مثلعدالة، عالجت الورقة الثانية الجرائم المخلة بسير ال
 السلطات، البالغ الزور، إزعاج والقرارات، شهادة األحكام تنفيذ المحكمة، عدم القضاء، إهانة تضليل

 العقوبات قانون مع أن مشروع: خلصت الورقة إلى التالي. الجناة وإخفاء المحبوسين الـكاذب، فرار
القضاء، غير أنّه لم ينص على بعض الجرائم التي تعرقل سير  إلستقالل الجزائية الحماية كفل الفلسطيني

  .جرائم كتم الجنايات والجنح، واليمين الكاذبة: العدالة، ومن بينها
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خلصت الورقة الثالثة إلى أن معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لمسألة اإلرهاب كانت مبتورة 
فلم يجرم مشروع القانون بعض . ثر سلباً على حقوق وحريات المواطنينوغير واضحة، وبشكل قد يؤ

عتداء على األشخاص الذين يتمتعون إلاألفعال التي إعتبرتها اإلتفاقيات الدولية جرائم إرهابية، مثل ا
تم تعريف اإلرهاب بصورة قد تفسح المجال لمعاقبة  هذا في حين. بالحماية، وجرائم اإلرهاب النووي

ومن جهة ثانية، أقحم مشروع القانون نفسه في مسألة ما زالت . دخل ضمن حرية الرأي والتعبيرأفعال ت
  .تثير جدالً دولياً محتدماً، أال وهي مسألة تعريف اإلرهاب

  
أما الورقة الرابعة فقد تناولت الجرائم المضرة بأمن الدولة والمصلحة العامة في مشروع قانون العقوبات 

: بعنوان الهيئةفي تقرير صادر عن  1999خة معدلة ومطورة لورقة نشرت عام الفلسطيني، وهي نس
  .أوراق ومالحظات نقدية: مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

  
  تلفزيون فلسطين والقناة الفضائية. 6

تحدث في اللقاء . ورشة عمل حول تلفزيون فلسطين والقناة الفضائية 29/6/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 
سن الكاشف وتوفيق أبو خوصة  وطالل عوكل ومازن شقورة، وشارك فيه ممثلون عن وزارة كل من ح

أكد الحضور على . االعالم وهيئة اإلذاعة والتلفزيون والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني
ضرورة وضع تشريع خاص يحكم العمل في تلفزيون فلسطين والقناة الفضائية، يؤكد على إستقاللهما 

قد أعدت تقريراً خاصاً حول تلفزيون فلسطين والقناة الهيئة وكانت . دد عالقتهما بالسلطة التنفيذيةويح
  .الفضائية، أجمع المشاركون على ضرورة أخد توصياته بصورة جدية

  
  صناديق الشكاوى. 7

ورشة عمل حول معايير وآليات عمل صناديق شكاوى الجمهور في  4/6/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 
يوسف . ماهر أبو رمضان، عضو مجلس بلدية غزة، ود. شارك في اللقاء كل من د .لهيئات المحليةا

تم . في غزة الهيئةعوض اهللا، مدير عام العالقات العامة في وزارة الصحة، ومازن شقورة، مدير مكتب 
مراعاة أهمية ع م ،لشكاوى في الهيئات المحليةلصندوق االتأكيد في اللقاء على أهمية وضع نظام داخلي 

  .معايير اإلنصاف والشفافية واإلدارة السليمة
  
  تطوير آلية متابعة الشكاوى. 8

إستضافت  ورشتي عمل خالل شهر أيلول الهيئة، عقدت متابعة الشكاوى آليةتطوير لفي إطار سعيها 
. يلندهنيوز/ مرفن سنغهام، مساعد مفوض الشكاوى في مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية محاميفيهما ال

في  الهيئة، وعقدت الورشة الثانية في مقر 16/9/2003عقدت الورشة األولى في قاعة بلدية البيرة بتاريخ 
في  الهيئةأكد المشاركون في الورشتين على أهمية الدور الذي تقوم به . 21/9/2003غزة بتاريخ مدينة 

متابعة شكاوى المواطنين، وضرورة تعزيز هذا الدور من خالل اإلسراع في إنجاز قانون ينظم عمل 
، على أن يتضمن مثل هذا القانون األحكام الخاصة بآلية متابعة الشكاوى، والجزاءات المترتبة على الهيئة

  .الهيئةالجهات التي ال تتعاون مع 
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  ائيةالنشاطات المتعلقة بالسلطة القض. 9
  
  "واقع وتطلعات: السلطة القضائية"ورشة عمل في مدينة طولكرم بعنوان  -

واقع : السلطة القضائية"ورشة عمل في مدينة طولكرم بعنوان  الهيئة، عقدت 28/8/2003بتاريخ 
رئيس لجنة الرقابة وحقوق  -  حسن خريشة. د: شارك في اللقاء كمتحدث رئيسي كل من". وتطلعات

ممثل لجنة محامي طولكرم، ورأفت  -لس التشريعي الفلسطيني، عبد الكريم حنوناإلنسان في المج
وفي ورقته التي تالها نيابةً عنه الباحث مأمون عتيلي، شدد فريد . مساعد محافظ طولكرم -البلعاوي 

 وكيل وزارة العدل، على أهمية إعتماد الكفاءة والنزاهة في تعيين القضاة، وعلى ضرورة إنشاء -الجالد 
  . دائرة التفتيش القضائي لتعزيز الشفافية في عمل المحاكم

  
  لقضائيالتعيينات في السلك ا -

سلك ورشة عمل في مدينة بيت لحم حول التعيينات األخيرة في  الهيئة، عقدت 29/9/2003بتاريخ 
الورشة، والذين أكد المشاركون في . السلطة القضائية، والتي ثار جدل حول مدى إتفاقها مع القوانين النافذة

يمثلون عدداً من المؤسسات األهلية والرسمية، على ضرورة إحترام معايير النزاهة والكفاءة عند تعيين 
رسالة لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي  6/9/2003بتاريخ  الهيئة وجهتوبهذا الصدد،  .القضاة

ن النافذة عند تعيين القضاة لضمان الفلسطيني حول الموضوع أعاله، طالبتهم فيها بضرورة إحترام القواني
  . إستقامة ونزاهة السلطة القضائية

  
  التفتيش القضائي -

مذكرة قانونية  7/9/2003بتاريخ  الهيئةبهدف المساهمة في تعزيز إستقالل السلطة القضائية، أعدت 
، رصدت وجهتها لرئيس وأعضاء اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول موضوع التفتيش القضائي

على األمور  الهيئةومن أجل تفعيل نظام التفتيش، أكدت . فيها عيوب نظام التفتيش القضائي في فلسطين
  :التالية

ضرورة فصل دائرة التفتيش القضائي عن مجلس القضاء األعلى وإلحاقها بوزارة العدل، على أن . 1
  .ي تعيين رئيسها وأعضائهايشارك كّل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ومجلس الوزراء ف

عدم إستثناء أية فئة من القضاة من التفتيش القضائي، إنطالقاً من مبدأ عدم تحصين أية جهة من . 2
  . الرقابة

وفي هذا الصدد، يمكن اإلستفادة كثيراً من . التوسع في تفصيل طبيعة التفتيش، أنواعه، آلياته، ونتائجه. 3
  .اإلضافة إلى ذلك، يجب ربط ترقية ومحاسبة القضاة بنتائج التفتيشب. التجربتين اليمنية واللبنانية

  .أهمية أن يتم التفتيش القضائي مرة كل سنة على األقّل. 4
  

  بمشاريع القوانين نشاطات أخرى ذات عالقة. 10
  
  ورشة عمل حول اللوائح التنفيذية -

لقوانين، بحضور ممثلين عن ورشة عمل حول اللوائح التنفيذية ل 30/3/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 
اللقاء التداول حول نطاق الالئحة التنفيذية  هذا تم في. الوزارات المعنية، وعدد من المشرعين والقانونيين
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وعالقتها بالقانون، الجهات المختصة بإصدارها، الفترة الزمنية لوضعها، وسلطة الالئحة في التجريم 
ى ضرورة تعجيل الوزارات المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية أكد الحضور في نهاية الورشة عل. والعقاب

  .  للقوانين السارية، خصوصاً قانون العمل وقانون حقوق المعوقين
  
  مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية -

في ورشة عمل عقدتها وزارة العدل حول مشروع قانون المخدرات  الهيئة، شاركت 15/5/2003بتاريخ 
في هذه الورشة على ضرورة عدم اإلقتصار على التجريم والعقاب في  الهيئةأكدت . العقليةوالمؤثرات 

  .هذا الموضوع، واإلهتمام بآليات الوقاية والعالج كذلك
  
  المرأة والنظام اإلنتخابي في فلسطين -

 ة، شاركتبضمان إحترام حقوق اإلنسان في قوانين وأنظمة اإلنتخابات الفلسطيني الهيئةفي إطار إهتمام 
، في مؤتمر حول المرأة والنظام "بين القانون والممارسة: المرأة الفلسطينية كناخبة"بعنوان  بمداخلة

بتاريخ  األلمانية مؤسسة فريدريك إيبرتبالتعاون مع فلسطين، عقده طاقم شؤون المرأة  اإلنتخابي في
11/6/2003.  
  
  مشروع قانون التنفيذ -

في جلسة إستماع عقدتها اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول  18/6/2003بتاريخ  الهيئةشاركت 
تم التأكيد في الجلسة على أهمية مشروع . مشروع قانون التنفيذ، وذلك في مقر المجلس في مدينة غزة

  .القانون في دعم إستقالل القضاء
  

  المتلفزة العمل ورشات. 11
  
 األطفال في نزاع مع القانون -

شارك في ". األطفال في نزاع مع القانون" بعنوان  ورشة عمل متلفزة 2003ي شهر آذار ف الهيئةعقدت 
فرع فلسطين، ووزارة / ممثلون عن كل من اليونيسيف، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  ورشة العمل

نسجم التأكيد على ضرورة إصدار قانون فلسطيني لألحداث ي ورشة العملتم خالل . لشؤون اإلجتماعيةا
إعادة تأهيل األطفال في نزاع مع  التي تعترضالعقبات  كما تم تحديد. حداثمع المعايير الدولية لقضاء األ

  . تم بثّ اللقاء في عدد من محطات التلفزة المحلية. القانون
  
  "واجبات الموظف العام وحقوق المواطن في مشروع قانون العقوبات" ورشة عمل متلفزة بعنوان -

واجبات الموظف العام وحقوق المواطن في "ورشة عمل متلفزة بعنوان  16/7/2003بتاريخ  يئةالهعقدت 
كل من النائب حسن خريشة، رئيس لجنة الرقابة وحقوق  العمل ورشةشارك في ". شروع قانون العقوباتم

  .دعيسواإلنسان في المجلس التشريعي، المحامي محمود حماد، المحامية فاتن بوليفة، والمحامي معن 
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  "ةناديق الشكاوى في الهيئات المحليص" بعنوان ورشة عمل متلفزة -
شارك . ى في الهيئات المحليةورشة عمل متلفزة حول صناديق الشكاو 19/5/2003بتاريخ  الهيئةعقدت 

حسين األعرج، وكيل وزارة الحكم المحلي، المهندس وليد حمد، رئيس بلدية .كل من د العمل ورشةفي 
على  العمل ورشةتم التأكيد في . الفلسطيني وعصام عقل، المدير التنفيذي إلتحاد السلطات المحليةالبيرة، 

أهمية وضع نظام داخلي للشكاوى في الهيئات المحلية مع مراعاة معايير اإلنصاف والشفافية واإلدارة 
  .المحلية مسودة نظام لصناديق الشكاوى في الهيئات العمل ورشةخالل  الهيئةقدمت . السليمة

  
  فلسطينيمشروع قانون النقابات ال -

شارك فيها كل ، مشروع قانون النقابات الفلسطيني ندوة متلفزة حول الهيئة، عقدت 7/9/2003بتاريخ 
عضو اللجنة التنفيذية  -مدير عام اللجنة الثالثية في وزارة العمل، محمد العاروري  - محمد أبو شمعة: من

أكد المشاركون . الهيئةمعن دعيس من فاتن بوليفة، و انالمحاميوعمال فلسطين، في اإلتحاد العام لنقابات 
على أهمية اإلسراع في إقرار مشروع قانون النقابات الفلسطيني لتجاوز الفراغ التشريعي الناجم عن إلغاء 

   .القانون القديم
  
  

  نشاطــات التوعيـــة الجماهيريــة: رابعاً
  

  :التوعية الجماهيرية إلى تحقيق األهداف التاليةبرنامج خالل أنشطة من  الهيئةتهدف 
الديمقراطية بين المواطنين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، وذلك  يءنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومباد. 1
نطالقاً من قناعة مفادها أن حماية حقوق المواطن تبدأ بمعرفة المواطنين بحقوقهم وبآليات حمايتها من أي إ
  . نتهاكإجتزاء أو إ

إثارة مسألة حقوق المواطن كقضية عامة على الصعيد الوطني، ووضعها على سلم أولويات السلطة . 2
  .الوطنية والمواطنين على السواء

وضع المجتمع الفلسطيني في صورة حالة حقوق المواطن في فلسطين، وبشكل خاص ما يتعلق منها . 3
حترامها من قبل الجميع أفراداً وجماعات ومؤسسات إورة بالضمانات المتوفرة إلحترام هذه الحقوق، وضر

  .وسلطات عامة
في متابعة ومعالجة  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالتعريف بالدور الذي تقوم به . 4

  .األمنيةالسلطات العامة الفلسطينية، المدنية منها و شكاوى المواطنين مع
  

فقد . مقارنةً بالسنوات السابقة أنشطة برنامج التوعية الجماهيرية على تطور ملحوظ 2003طرأ خالل عام 
مشاركاً ومشاركة )  6321(التدريبية والمحاضرات واللقاءات المفتوحة    الدوراتبلغ عدد المشاركين في 

تم تنفيذ نشاطات التوعية هذا و. شاركوا في األنشطة المماثلة خالل العام الماضي )5420( لمقاب
من الباحثين الميدانيين والمحامين سواء العاملين في المكتب الرئيس أو الهيئة ة بمساعدة طاقم الجماهيري

بالخبرات المحلية المتوفرة في كما تمت اإلستعانة  . في المكاتب الفرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة
امعات، وبعض الخبراء أساتذة جقضاة، أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، محامين، كهذا المجال، 

 مشروعفي ما يلي إجمال ألهم نشاطات . واألجنبيةمنها في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المحلية 
  :2003التوعية الجماهيرية خالل عام 
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  ةــدورات التدريبيــال
  

محافظات  في) 60(منها في محافظات غزة و) 16(دورة تدريبية، ) 76(خالل العام الجاري  الهيئةنظمت 
حقوق اإلنسان، الديمقراطية، سيادة القانون، ب ذات عالقة تناولت الدورات مواضيع. الضفة الغربية

دور القانون الدولي اإلنساني حقوق الطفل والمرأة، ضمانات المحاكمة العادلة، إستقالل السلطة القضائية، 
عات المحلية والمعايير الدولية، دور في حماية حقوق اإلنسان، واجبات وحقوق الموظف العام وفق التشري

 اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان، دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في حماية وإحترام حقوق اإلنسان،
  . وغيرها من المواضيع

  
  :وعدد المشاركين، عدد الدورات، يبين الفئات المستفيدة الجدول التالي

  
  المشاركينعدد   عدد الدورات  الفئات المستهدفة

  719  15  في األجهزة األمنية عاملون
 291 10 طلبة جامعات

 244 14 في مؤسسات المجتمع المدني املونع
 149 8 المحلية عاملون في الوزارت والهيئات

 131 7 ويناشطات في العمل النس
 119 7 ويونن تربمدرسون ومرشدو

 87 5 يون وإعالميونصحاف
 108 5 ونمحام

 66 3 لقطاع الصحيفي ا عاملون
 65 2 وننقابي

  1979  76  المجموع
  

 ما يلي عرض مختصرفي .ءات، بواقع ساعتين للقاء الواحدلقا 10 -  8تراوحت مدة الدورة الواحدة بين 
  :لعينة من هذه الدورات

 "الديمقراطية وحقوق اإلنسان"  بعنوان مدينة رام اهللافي  دورة .1
دورة مدينة رام اهللا في  ب والبحوث التابعة للمجلس التشريعي الفلسطينيوحدة التدري مقر في الهيئة عقدت

العاملين في مفوضية التوجيه الوطني في من  17حضرها  ،"اإلنسان قالديمقراطية وحقو"تدريبية بعنوان 
  .16/1/2003 – 12ن بي الواقعةقدت الدورة في الفترة ع. محافظة رام اهللا
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دور الموظف المكلفين بإنفاذ القانون في حماية وإحترام حقوق " نوانبع دورة في مدينة طولكرم. 2
  "  اإلنسان
دور الموظفين "بعنوان تدريبية دورة في قاعة لجنة المرأة للعمل اإلجتماعي في مدينة طولكرم  الهيئة عقدت

طة من ضباط وضباط صف شر 20حضرها  ،"المكلفين بإنفاذ القانون في حماية وإحترام حقوق اإلنسان
  . 2003/ 28/1- 24ن بي الواقعةقدت الدورة في الفترة ع. طولكرم

  "توثيق إنتهاكات حقوق اإلنسان"  بعنوان مدينة غزةفي  دورة.  3
 20حضرها  ،"الديمقراطية وحقوق اإلنسان"بعنوان تدريبية دورة مقرها في مدينة غزة  في الهيئة عقدت
-26ن بي الواقعةقدت الدورة في الفترة ع. شبابيةشابات وشبان إدارة المجمعات والمراكز المن 

29/11/2003.  

  "التعليم على حقوق اإلنسان"  بعنوان مدينة نابلسدورة في  .4
 13حضرها  ،"حقوق اإلنسانالتعليم على "بعنوان  تدريبية دورةمدرسة بنات نابلس األولى  في الهيئة عقدت
 - 18/1قدت الدورة في الفترة الواقعة بين ع. الالجئين غوث وتشغيلدرسي التربية المدنية في وكالة من م

20/2/2003. 

  "وحقوق اإلنسان الديمقراطية"بعنوان  مدينة رام اهللا  لموظفي وزارة الداخلية في دورة. 5
دورة مقر وحدة التدريب والتطوير التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة البيرة  في الهيئة عقدت

من موظفي وزارة الداخلية واألجهزة األمنية  17حضرها  ،"وحقوق اإلنسان الديمقراطية"ان بعنوتدريبية 
  .  2003/  3/ 17 – 15 عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . التابعة لها

  
 "القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان" بعنوان  نابلسفي  دورة.  6

القانون "تدريبية بعنوان  دورةمر الفلسطيني في مدينة نابلس مقر جمعية الهالل األح في الهيئة عقدت
. العاملين في مجال اإلغاثة الطبية في الهالل األحمرمن  15حضرها  ،"الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

  . 2003/  3/ 17 - 11في الفترة الواقعة بين   الدورةعقدت 
  
  "ذ القانون في حماية حقوق اإلنساندور المكلفين بإنفا" بعنوانمدينة أريحا في  دورة. 7

دور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق "بعنوان تدريبية  دورةمقر مركز شرطة أريحا  في الهيئة عقدت
 – 16بين في الفترة الواقعة  الدورةعقدت  .من العاملين في جهاز شرطة مدينة أريحا 12حضرها  ،"اإلنسان

27  /3  /2003 .  
  
 "التربية على حقوق اإلنسان" بعنوانمدينة طولكرم ي ف دورة. 8

التربية على حقوق "بعنوان تدريبية  دورةمدرسة وكالة الغوث األولى في مخيم طولكرم  في الهيئة عقدت
عقدت . من مدرسي ومدرسات التربية المدنية في مدارس الوكالة في محافظة طولكرم 15 حضرها ،"اإلنسان
  .2003/  2/3 - 24/2بينقعة في الفترة الوا الدورة
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  "وحقوق اإلنسان الديمقراطية"بعنوان مدينة غزة دورة في  . 9
 20حضرها  ،"وحقوق اإلنسان الديمقراطية"بعنوان تدريبية  دورةمقرها في مدينة غزة  في الهيئة عقدت
 – 10ن عة بيعقدت الدورة في الفترة الواق. الضباط واألفراد العاملين في جهاز اإلرتباط العسكريمن 
14/5 /2003 . 

  "وحقوق اإلنسان الديمقراطية" بعنوانالخليل / الظاهرية  بلدة دورة في. 10
 ،"وحقوق اإلنسان الديمقراطية"بعنوان تدريبية  دورةالخليل / قاعة بلدية الظاهرية  في الهيئة عقدت

  .5/2003/ 22-12ن قدت الدورة في الفترة الواقعة بيع. موظفي البلديةمن  19حضرها 

  "حقوق المرأة وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية"بعنوان سلفيت / قرية ياسوفدورة في . 11

حقوق المرأة وفق القوانين الوطنية "بعنوان تدريبية  دورةسلفيت / في مقر روضة ياسوف  الهيئة عقدت
قدت الدورة في الفترة الواقعة ع .من ناشطات األطر النسوية في القرية 21ها تحضر ،"والمعايير الدولية

 .5/2003/ 29- 27ن بي

  "تعزيز مباديء حقوق اإلنسان لدى األشخاص المكلفين بإنفاذ القانون"بعنوان مدينة قلقيلية دورة في . 12

تعزيز مباديء حقوق اإلنسان لدى األشخاص "بعنوان تدريبية  دورةمقر شرطة قلقيلية  في الهيئة عقدت
قدت الدورة في الفترة ع. من منتسبي جهاز الشرطة في محافظة قلقيلية 20حضرها  ،"القانونالمكلفين بإنفاذ 

  .6/2003/ 30-28ن الواقعة بي
  

  "دور المحامين في حماية حقوق اإلنسان"دورة في مدينة بيت لحم بعنوان . 13
حماية حقوق  في نالمحامي دور"بعنوان تدريبية دورة  بيت لحم/ قاعة بلدية الدوحة  في الهيئة عقدت
 23/6قدت الدورة في الفترة الواقعة بين ع. محامياً ومحامية من محافظة بيت لحم 27 حضرها ،"اإلنسان

– 7/7/2003.  
  

  "دور اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان" رام اهللا  بعنوان دورة في مدينة. 14
دور اإلعالم في حماية " بية بعنوانتدريدورة مقر نقابة الصحفيين في مدينة رام اهللا  في الهيئة عقدت

قدت الدورة في الفترة ع. من العاملين في وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية 15 حضرها ،"حقوق اإلنسان
 .12/10/2003-7الواقعة بين 

  
  "التربية على حقوق اإلنسان"دورة في مدينة الخليل  بعنوان . 15

التربية "تدريبية بعنوان دورة مية والطفولة في مدينة الخليل مقر المركز الفلسطيني للتن في الهيئة عقدت
قدت الدورة في الفترة ع. من المرشدين التربويين في محافظة الخليل 17 حضرها ،"على حقوق اإلنسان

 . 25/10/2003-18الواقعة بين 
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  ةـــاءات المفتوحـرات واللقــالمحاض
  

الضفة الغربية، محافظات في ) 88(لقاء مفتوحاً، منها محاضرة و) 246(  2003خالل عام  الهيئةنظمت 
فئات عمرية من ) 5037(يزيد على  احضر هذه اللقاءات والمحاضرات م. في محافظات غزة) 16(و

  . مختلفة
  
  دارســـالمفي رات ــمحاض -
حكومية وخاصة مدرسة ثانوية وأساسية  )12(محاضرة في ) 117( الهيئة، نظمت 2003خالل عام  
هذه بلغ عدد المستفيدين من . دقيقة 60– 45مدة كّل محاضرة . غوث وتشغيل الالجئينبعة لوكالة تاو

نشأة وتطور حقوق : ركزت المحاضرات على المواضيع التالية .طالباً وطالبة) 1071(المحاضرات 
بوسائل  اإلنسان، ضمانات المحاكمة العادلة، اإلنتخابات، التربية على الديمقراطية، حّل النزاعات

  . ديمقراطية، حرية الرأي والتعبير، وإتفاقية حقوق الطفل
  
 ةـــرات الصيفيــرات في المعسكــمحاض -

من ساعة  معسكر صيفي، تراوحت مدة كّل محاضرة )29(محاضرة في ) 66(إلقاء   2003تم خالل عام 
في المعسكر  محاضرات 4من منتسبي المعسكرات الصيفية، منها ) 1022(إلى ساعتين، حضرها  

 4، و5/7/2003-1الصيفي المنظم من قبل مركز إسعاد الطفولة في مدينة البيرة في الفترة الواقعة بين 
مركز الشهيد صالح خلف في مخيم الفارعة في الفترة  قبلمحاضرات في المعسكر الصيفي المنظم من 

  . 5/9/2003-2الواقعة بين 
  
 ةـــرات العامــالمحاض -

في مقرات المراكز الثقافية والشبابية والنوادي الرياضية، حضرها  عامة محاضرة) 34(ام  خالل الع ألقيت
 متابعةفي  الهيئةدور : من بين المواضيع التي تناولتها المحاضرات. شخصاً) 1019(ما يزيد على 

فلسطيني، ، دور المجتمع المدني في حماية حقوق اإلنسان، حقوق المواطن في القانون األساسي الالشكاوى
إدماج ثقافة حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية، التربية على الديمقراطية، حقوق المرأة وفق التشريعات 

حقوق وواجبات، مصادر ومعايير حقوق اإلنسان، الديمقراطية : المحلية والمواثيق الدولية، المواطنة
   .ل بين السلطاتوالمجتمع المدني، دور المحامين في حماية حقوق اإلنسان، والفص

  
  ةـــاءات المفتوحـــاللق -

فئات شخصاً من  )1244( ما يزيد علىها حضر مفتوحاً، لقاء) 30( الهيئةنظّمت ، 2003خالل عام 
كان من بينهم عاملون في المراكز الثقافية ورياض األطفال، عاملون في المؤسسات  ،عمرية مختلفة

  .ن، وطلبة مدارس وجامعاتوصحفي، محلية، محامونالحكومية واألهلية، رؤساء وأعضاء هيئات 
الجدار األمني الفاصل والموقف الفسطيني منه، حقوق العمال وفق : مواضيع عديدة منهاتناولت اللقاءات 

ما يلي عرض فيفي . أخذ القانون باليدظاهرة قانون العمل الفلسطيني، اإلنتخابات، حقوق المرأة، و
  :لعينة من هذه اللقاءاتمختصر 
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وان ـبعنقاعة الغرفة التجارية في مدينة طولكرم  فيلقاء مفتوحاً  الهيئة عقدت، 11/1/2003بتاريخ . 1
  .شخصاً 60لقاء ، حضر ال"الجدار األمني الفاصل والموقف الفلسطيني الرسمي منه"
زة بعنوان غ/ لقاء مفتوحاً في قاعة النادي األهلي في الشيخ رضوان  الهيئة، عقدت 4/2/2003بتاريخ . 2
  .شخصاً 150حضر اللقاء ". مشاكل الحي وسبل عالجها"

لقاء مفتوحاً في مقر اإلتحاد النسائي في مدينة بيت لحم بعنوان  الهيئة، عقدت 2003/ 4/5بتاريخ .  3
  .حامين والنقابيينمن الم 60حضر اللقاء ". الفلسطيني حقوق العمال وفق قانون العمل"

مشاركة "سكاكا قضاء سلفيت بعنوان لقاء مفتوحاً في قاعة جمعية إ الهيئةدت ، عق21/8/2003بتاريخ . 4
  .سيدة من القرية 45حضر اللقاء ". الواقع والتطلعات: المرأة في اإلنتخابات

سيادة "لقاء مفتوحاً في قاعة فندق القصر في مدينة نابلس بعنوان  الهيئة، عقدت 1/9/2003بتاريخ . 5 
من ممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية  50حضر اللقاء ". لمواطن في نابلسالقانون وحالة حقوق ا
  .واإلجتماعية في المدينة

القانون ظاهرة أخذ "لقاء مفتوحاً في قاعة بلدية قلقيلية بعنوان  الهيئة، عقدت 17/9/2003بتاريخ . 6
   .من ممثلي المؤسسات األهلية والرسمية في المدينة 60حضر اللقاء ". باليد

العالقة "رام اهللا بعنوان / لقاء مفتوحاً في مقر نادي شباب عابود  الهيئة، عقدت 27/9/2003بتاريخ . 7
  .من أهالي القرية 32حضر اللقاء ". والمواطن بين الهيئات المحلية

مدينة الفلسطينيين في  في مقر اإلتحاد العام للمعوقين لقاء مفتوحاً لهيئة، عقدت ا20/10/2003بتاريخ . 8
األهلية المعنية الوزارات والمؤسسات  ممثالً عن 22حضر اللقاء ". قانون حقوق المعوقين"الخليل بعنوان 
  .بشؤون المعوقين

العالقة بين المواطن "ان لقاء مفتوحا في مقر بلدية أريحا بعنو الهيئة، عقدت 25/10/2003بتاريخ . 9
  .مؤسسات األهلية والرسمية في مدينة أريحامن ممثلي ال 50حضر اللقاء ". المحلية والهيئة

  
 

  ةـــج اإلذاعيــالبرام
  : األنشطة اإلذاعية التالية 2003خالل عام الهيئة نفّذت 

في  القمروراديو  في مدينة رام اهللا أمواج كل من راديو بثّ، 26/3/2003- 2 في الفترة الواقعة بين . 1
: التالية مواضيعالتعالج الحلقات . بإنتاجها الهيئةقامت  "حقوق المواطن"عشر حلقات بعنوان  ،مدينة أريحا

  .الديمقراطية وحقوق اإلنسان، سيادة القانون، القضاء، واإلنتخابات
في رام اهللا،  أمواجعبر راديو الهيئة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف األول من أيار، نظمت . 2

حقوق . ومتطلبات تطبيقه ب قانون العمل الفلسطيني: اضيع التاليةلمومناقشة ا بثاً إذاعياً مفتوحاً، تم خالله
إلتحاد العام لنقابات العمال نتخابات اإل. عمالة األطفال د. الجديد  جالفلسطيني العمال وفق قانون العمل 

  .حقوق الموظف العام وفق قانون الخدمة المدنية. هـ
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  زةـــدوات المتلفـــالن
هذه التقارير، قامت  مواضيع قارير خاصة وقانونية، وبهدف تسليط الضوء علىمتابعة لما تصدره من ت

التصرف بأراضي : ، تناولت المواضيع التاليةمتلفزة حلقات نقاشثالث بإعداد  2003خالل عام الهيئة 
سس، األ: تعيين الموظفين في الهيئات المحلية الفلسطينيةة والقانون، الجدار الفاصل، وبين الممارس :الدولة

  . ختصاصجهات اإلواإلجراءات، 
  

حالة حقوق المواطن : ندوات متلفزة بحضور جمهور، تناولت المواضيع التاليةثالث  الهيئةكذلك، نظمت 
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، توزيع المساعدات على المتضررين جراء االعتداءات اإلسرائيلية، 

  .واألخطاء الطبية
  

  فــــالصح في اتــإعالن
أرقام هواتف أسماء وإعالناً في الصحف المحلية، تضمنت ) 145( 2003خالل عام الهيئة نشرت 

  .الهيئةالباحثين الميدانيين والمكاتب الفرعية، وتعريفاً بأنواع الشكاوى التي تتابعها 
  

  بــــام الكتــــي أيــة في ملحقــالمشارك
". أيام الكتب"بعنوان  3/3/2003بتاريخ األيام يفة في الملحق الخاص الذي أصدرته صح الهيئةشاركت 

 الهيئةكما شاركت . 2002خالل عام  الهيئةتضمن الملحق ثالث صفحات شملت مجمل إصدارات 
ملخصات  تضمنتاحيث تم نشر صفحتين  7/10/2003بتاريخ  األيامبالملحق الثاني الذي أصدرته صحيفة 

  .1/10/2003منذ بداية العام وحتى  الهيئةصدرت عن برز التقارير الخاصة والقانونية التي أل
  

  رــوم األسيــة يـــة في ملحق خاص بمناسبــالمشارك
بمناسبة يوم األسير  17/4/2003بتاريخ  األيامفي الملحق الخاص الذي أصدرته صحيفة  الهيئةشاركت 

  .1949ة جنيف الرابعة لعام الفلسطيني، من خالل إعداد ورقة تضمنت قواعد معاملة المعتقلين حسب إتفاقي

  اتـــالملصق
ألف نسخة، وتم توزيعها  )11(ملصقات جدارية، طُبع من كل منها  ثالث 2003ام خالل ع الهيئةأصدرت 

  : األياممن خالل جريدة 
 .8/3/2003يوم المرأة العالمي صدر بتاريخ  ةملصق جداري بمناسب .1
 .1/4/2003اث مخيم جنين صدر بتاريخ ملصق جداري بمناسبة الذكرى السنوية األولى ألحد .2
 .10/12/2003لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صدر بتاريخ  )55(ملصق جداري بمناسبة الذكرى  .3
  

  يــــب الفلسطينـــرة الطالــمفك
توزيعها تم  ،نسخة 6000طبعت منها ، مفكرة الطالب الفلسطيني 2003في شهر أيلول الهيئة أصدرت 

  .في الضفة الغربية وقطاع غزةعلى طلبة الجامعات 
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  وراتـــــالبروش
، كذلك القوانين الفلسطينية الجديدةو ،الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان اإلتفاقيات واإلعالنات بغرض تعميم

بطباعة عدد من اإلتفاقيات الدولية  2003خالل عام  الهيئةخاصة بين طلبة المدارس والجامعات، قامت 
إتفاقية : األنشطة المختلفة التي نفذتها من خاللقامت بتوزيعها شكل بروشورات وانين المحلية على والق

حقوق الطفل، إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، متطلبات المحاكمة العادلة، إتفاقية 
عد مناهضة التعذيب، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مباديء أساسية بشأن إستخدام السالح، القوا

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين، قانون العمل الفلسطيني، القانون األساسي الفلسطيني، 
  .وقانون إستقالل السلطة القضائية

  
  2004ة ــــرزنام

رسماً كاريكاتورياً خاصاً  12، تتضمن 2004للعام  مكتبرزنامة  2003في نهاية عام الهيئة أصدرت 
  . ة والمواثيق الدوليةلقوانين الوطنيقوق العاملين وفق ابح
  
  

  ةـــب الفرعيــي والمكاتــث الميدانــالبح: خامساً
  

أحدهما في المكتب الرئيسي برام اهللا (بوظيفة كاملة  2ن، واممح 4 الهيئةفي يعمل في قسم الشكاوى 
م تعيينهما خالل عام ت ،من بيت لحم ونابلس بوظيفة جزئية في المكاتب الفرعية في كّل 2، و)والثاني بغزة

في قطاع غزة، موزعون  2في الضفة الغربية و  4، نيونن ميداوباحث 6 الهيئةفي  عمليكذلك . 2003
يقوم الباحثون الميدانيون . الضفة الغربية وقطاع غزة مخيماتمدن وقرى و مختلف ةبشكل يضمن تغطي

ها المحامون مع الجهات ذات العالقة تحت بجلب الشكاوى إلى المكتب الرئيسي أو المكاتب الفرعية، ويتابع
  .إشراف مدير الدائرة القانونية والمدير العام

  
بوظيفة جزئية، وكذلك  وتعيين محامي 2003من العام  شهر أبريل فيفي بيت لحم  للهيئةمع إفتتاح مكتب 

أصبح  ،)2002الذي إفتتح في شهر أبريل عام (بنابلس  الهيئةتعيين محامي بوظيفة جزئية في مكتب 
دون  ،هماوعرض شكاو الهيئةزيارة مكاتب في محافظات جنوب وشمال الضفة الغربية بإمكان المواطنين 

وفي المناطق البعيدة يقوم الباحثون الميدانيون من خالل . الحاجة للوصول إلى المكتب الرئيسي برام اهللا
إضافةً لجلب الشكاوى،  ،لباحثون الميدانيونيقوم ا. هماشكاو ستالمإباإللتقاء بالمواطنين والدورية اراتهم زي

سيق نشاطات التوعية تن، ختصاصهاالتعريف بدورها وإ ،الهيئةبدور مركزي في تنفيذ نشاطات 
  .وق المواطنينلحقتوزيع المنشورات، وتوثيق اإلنتهاكات الجماهيرية، 
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  ةـــرة الشهريــوالنش يــان الفلسطينــوق اإلنسـة حقـفصلي: سادساً
  

األول في شهر : فصلية حقوق اإلنسان الفلسطينيأربعة أعداد من  2003خالل عام  الهيئةرت أصد
كما واصلت . لنيسان، الثاني في شهر تموز، الثالث في شهر تشرين أول، والرابع في شهر كانون أو

ر، باللغتين العربية إصدار النشرة الشهرية التي تصدر في نهاية كل شه 2003خالل عام  الهيئة
والبيانات الصحفية التي  الهيئةتتضمن معلومات عن النشاطات والمشاريع التي تنفذها و واإلنجليزية،
  .إثني عشر عدداً من النشرة الشهرية 2003خالل عام  الهيئةأصدرت . تصدرها

  
  

  دراتــــاء القـــبن: سابعاً
  

، وقدرات العاملين فيها هايز قدراتتعز الهيئةواصلت  ،2004 – 2002لألعوام تنفيذاً للخطة اإلستراتيجبة 
  : النشاطات التاليةتنفيذ  2003خالل عام تم حيث 

  
  ةـــدرات المؤسسيــقالز ــد تعزيـعلى صعي -
  
 قسم اإلنتهاكات اإلسرائيليــةالشكاوى و ة بيانات لكل من قسمقاعد إستحداث. 1

الشكاوى  خاصة لكل من قسمعدة بيانات للبرمجيات برام اهللا قا "عسل"شركة أعدت  الهيئة،بناء على طلب 
كما ، 2003في شهر أيلول المشار إليها  البيانات قاعدةنتهاء من إعداد تم اإل .قسم اإلنتهاكات اإلسرائيليةو

 بإدخال المعلومات الهيئةمع نهاية العام باشرت و .عة من الموظفين عليهاتدريب أربتم.  
  
  )Filing System(نظام األرشفة المحوسب  .2

تدريب ، وتم نظام األرشفة المحوسب، لإلستشارات برام اهللا "مسار"شركة ، أعدت الهيئةبناء على طلب 
  .2004بداية عام  بتطبيق هذا النظام معالهيئة ستباشر  .على إستخدام النظام الجديد الهيئةموظفي 

  
  الوصف الوظيفي ونظام تقييم الموظفين . 3

لكل  الوصف الوظيفيبالنماذج الخاصة  ،لإلستشارات برام اهللا "مسار"شركة أعدت  ،الهيئةبناء على طلب 
  .الموظفينأداء نظام لتقييم مسودة ، وذلك إضافة إلى وضع الهيئةمن موظفي 

  الموظفين تعزيز قدرات على صعيد -

   الدورات التدريبية. 1
في يم، ماجد العبادي، من حسين أبوهنود، سامي جبارين، موسى أبو ده كّلشارك  ،2003خالل عام 

السويد، تونس، كل من عقدت في  ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيدورات تدريبية في مواضيع 
  .، وهنغاريالبنان
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  المهارات الكتابية وإعداد المشاريعالتدريب على . 2
يبيتين نظمتهما شركة تدرفي دورتين برام اهللا في المكتب الرئيسي واإلداري القانوني  ينشارك طاقم القسم

ن خالل شهري آب وأيلول اعقدت الدورت .المهارات الكتابية وإعداد المشاريع حوللإلستشارات  "مسار"
  .ساعة 15ساعة، والثانية  30الدورة األولى مدة ، 2003

  
  اللغة اإلنجليزيةمهارات . 3

سامي جبارين و، اجد العباديمن موسى أبو دهيم، معن دعيس، ماجد العاروري، فاتن بوليفة، م شارك كّل
  .برام اهللا" اإلميد إيست"مؤسسة  هاتدعق ،للغة اإلنجليزيةا في تقويةفي دورات 

 
  ميرفن سنغهام/ نديلكاوى النيوزيزيارة مساعد مفوض الش. 4

وكذلك  ،رفع الكفاءة المهنية للعاملين في قسم الشكاوى، وإنجاز الدليل الخاص بمتابعة الشكاوىلغرض 
 ،نيوزيالندة/ إستضافة مساعد مفوض الشكاوى 2003، تم خالل شهر أيلول بالهيئةقانون الخاص المسودة 

في غزة،  لثانية، واحدة في الضفة الغربية واوفي هذا اإلطار تم عقد ورشتي عمل. ميرفن سنغهامالمحامي 
. لمجلس التشريعيحضرهما مستشارون قانونيون في الوزارات والمؤسسات واألجهزة األمنية، ونواب في ا

المسائل الواجب  التداول حولحيث تم  ،في الضفة وغزةكما إلتقى سينغهام بالعاملين في قسم الشكاوى 
  .الدليل والقانونكل من تضمينها في 

  
  

  ةــــت العامك والعالقـــاــات التشبيــنشاط: ثامناً
  

ت األمم المتّحدة ومؤسسات حقوق على تقوية عالقتها مع وكاال 2003جهودها خالل عام  الهيئةركّزت 
  .دول العالم المختلفة وطنية فيالنسان اإل
  
  لتشبيك مع وكاالت األمم المتّحدةا. 1

 
 شراف على تنفيذ إتفاقيات حقوق اإلنسان الدوليةالتقارير الموازية إلى هيئات اإل. أ
  

ين موازيين إلى لجنتين من إعداد تقرير لغرضمدني فلسطينية مؤسسة مجتمع ) 13(عمل الهيئة نسقت 
، ولجنة حقوق اإلنسان )CESCR(جتماعية والثقافية قتصادية واإللجنة الحقوق اإل: لجان األمم المتّحدة

)HRC.(  
  

تقارير دورية  بتقديمبذلك حقوق إنسان دولية، فهي تلتزم تفاقيات إعندما تصادق دولة على واحدة من ست 
تفحص اللجنة تقارير الدول األعضاء، بالتوازي مع معلومات .  وفق اإلتفاقيةالتي تم إنشاؤها اللجنة  إلى

تقدم اللجنة إثر .  من المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات أخرى، في حضور وفد الدولة مقدمة التقرير
  .، وتقوم بإصدار توصيات محددة للدولة من أجل التصرف المستقبلي"مالحظاتها الختامية"ذلك 
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نتهاكات حقوق اإلنسان في بلد معين إلى إللمؤسسات غير الحكومية أيضاً تقديم معلومات بخصوص  نيمك
مؤسسات حقوق اإلنسان ول. ستالمها من الدولةإستكمال المعلومات التي تم إ، من أجل المعنية اللجنة

 "مباديء باريس"من األول  من القسم 3المادة  تنص .، دور تلعبه في هذه العمليةالهيئةالوطنية، مثل 
  :على اآلتي 2)حقوق اإلنسانوظائف المؤسسات الوطنية لالمتعلّقة بأحوال و المباديء(
  

بخصوص أية ... تقديم التقارير ألية هيئة ذات صالحية، . أ: ... على الهيئة الوطنية
بالمجاالت  ...ترتبط هذه التقارير. أمور تتعلّق بحماية حقوق اإلنسان والترويج لها

إعداد تقارير بخصوص الوضع الوطني المتعلّق بحقوق اإلنسان بشكل ) 3:  (اآلتية
  .عام، وبخصوص أمور أكثر تحديداً

  
على الهيئة الوطنية تطوير : "المذكورة باريس من مباديء) طرق التنفيذ(سم الثالث من الق) 7(وفق المادة 

  ".حماية حقوق اإلنسان وترويجهاعنى بتي تُعالقات مع المنظّمات غير الحكومية ال
  

ة التي أرسلت تقاريرها بناء على هذين النصين دعم التنسيق بين المنظّمات غير الحكومي الهيئةقررت 
 تنفيذ علىالدولية محتلّة إلى هيئات اإلشراف نتهاكات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية البخصوص اإل

  .  تفاقياتاإل هذه بعض
  :بفحص التقارير الدورية إلسرائيل 2003ت لجنتان في عام قام

  .لحقوق المدنية والسياسيةلوالتي تراقب تطبيق العهد الدولي : لجنة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان •
تم تأجيل االجتماع إلى لكن ، 2003آذار  18-17اللجنة في وكان من المفترض أن تجتمع هذه 

 .2003تموز  25- 24
قب تطبيق والتي ترا :قتصادية واالجتماعية والثقافيةاألمم المتّحدة بخصوص الحقوق اإل لجنة •

 .2003أيار  15 – 14جتمعت اللجنة في إ. جتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإل
  

اع غزة من أجل جتماعات مع منظّمات مجتمع مدني محلية في الضفّة الغربية وقطإعدة  الهيئةنظّمت 
جتماعين تحضيريين في رام اهللا وغزة بداية إ:  أعاله قارير مشتركة إلى اللجنتين المذكورتينتحضير ت

جتماعات متابعة عقدت في رام اهللا في شباط وآذار ونيسان وحزيران إ، وأربعة 2003كانون الثاني 
، ووضع آليات جتماعات اللجنتينر إلشة مسودات التقارير، والتحضيجتماعات إلى مناقهدفت اإل. 2003
، 3التقرير المقدم للجنة حقوق اإلنسانصياغة في فلسطينية منظّمة غير حكومية  )13(شتركت إ.  للمتابعة

بجمع  الهيئةقامت .  4جتماعية والثقافيةالتقرير المقدم للجنة الحقوق اإلقتصادية واإلصياغة في  12و
                                                

 .، كوا املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف فلسطنياهليئةوبناًء عليه، املبادىء املنظمة لعمل  2
، احلركة العاملية )بديل(ني مؤسسة الضمري لرعاية السجناء وحقوق اإلنسان، اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، مركز املوارد حلقوق اإلقامة الفلسطينية وحقوق الالجئ 3

يل ، مركز الدميقراطية وحقوق العاملني، برنامج غزة للصحة العقلية، مؤسسة مانديال حلقوق اإلنسان، املؤسسة الوطنية إلعادة التأه)فرع فلسطني(للدفاع عن األطفال 
، مؤسسة التضامن الدويل حلقوق اإلنسان، مركز عالج وتأهيل عية اهلالل األمحر الفلسطيينمج، )مفتاح(يف قطاع غزة، املبادرة الفلسطينية للحوار العاملي والدميقراطية 
  .ضحايا التعذيب، مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي

، مركز الدميقراطية )فرع فلسطني(ع عن األطفال ، احلركة العاملية للدفا)بديل(اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، مركز املوارد حلقوق اإلقامة الفلسطينية وحقوق الالجئني  4
ة الفلسطينية للحوار العاملي وحقوق العاملني، برنامج غزة للصحة العقلية، مؤسسة مانديال حلقوق اإلنسان، اموعة الفلسطينية ملراقبة حقوق اإلنسان، املبادر

،مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز املرأة )القانون(معية الفلسطينية حلماية حقوق اإلنسان والبيئة اجل عية اهلالل األمحر الفلسطيين،، مج)مفتاح(والدميقراطية 
  .لإلرشاد القانوين واالجتماعي
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بعد .  تحرير التقرير، كما قامت بوفق معايير اللجان ها، وتصنيفع المدنيلومات من مؤسسات المجتمالمع
 .في جنيف إلى أعضاء اللجنتين من التقرير اًنسخ الهيئةالموافقة النهائية للمنظّمات غير الحكومية، أرسلت 

بعد تم .  صفحة 16صفحة، وملخّصه من  128من  2003لجنة حقوق اإلنسان في آذار  إلى تقريرال تألف
إلى ير تقرالتكون   2003.5في شهر حزيران وذلك صفحة،  37 ذلك مراجعة الملخّص وتطويره ليصبح

 حتوى كُلإ  6.صفحة 33صفحة، وملخّصه من  128جتماعية والثقافية من لجنة الحقوق اإلقتصادية واإل
ة، مع توصيات واضحة ألعضاء تفاقية المعنيإنتهاكات تم تصنيفها وفق مواد اإلمن التقرير والملخّص على 

  .  اللجنتين
  

قتصادية والسياسية في إجتماع لجنة الحقوق اإلجتماعية واإلخالل  2003أيار  5تصريحاً في  الهيئةقدمت 
عقدت ).  2003أيار  16و 15(نتهاكات اإلسرائيلية اإل ت في يومين من النقاشات حولجنيف، وشارك

جتماع، لقاء مع أعضاء اللجنة، التحضيرات لهذا اإل ، ضمن7أخرىومنظّمات غير حكومية  الهيئة
عدة اللجنة  بنتتضمن مالحظاتها الختامية، .  جتماعات عامة لمناقشة خطط العمل، ومؤتمراً صحفياًإو

للفلسطينيين بخصوص األوضاع المعيشية : الهيئة في التقرير الموازي الذي أعدته  توصيات ورد ذكرها
القيود على حقوق ، هدم البيوت، "الجدار األمني"الطرق،  على حواجزاللإلغالقات، منع التجول،  نتيجةً

  .اإلقامة، ومصادرة أمالك وموارد الفلسطينيين في األراضي المحتلّة
  

في يومين من المناقشات بخصوص  الهيئةجتماع لجنة حقوق اإلنسان في جنيف، شاركت إخالل 
 23في  8ومنظّمات غير حكومية أخرى الهيئةنظّمت ).  2003تموز  25و 24(ة نتهاكات اإلسرائيلياإل

 آخر خالل المناسبتين شرحاً عن الهيئةقدمت .  تموز غداء عمل مع أعضاء اللجنة، ولقاء مع الصحافة
  .التطورات بخصوص الجدار الفاصل

  
  لجنة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان. ب

ب )18(تحت بند الميثاق  2003نيسان  16نة األمم المتّحدة لحقوق األنسان في قدمت الهيئة بياناً للج
والتحديات التي تواجهها، وآخر توصياتها  للهيئةركّز البيان على التفويض الممنوح ". المؤسسات الوطنية"

م التطرق لهذا ت.  رحبت عدة مؤسسات حقوق إنسان وطنية بهذا البيان. 9إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
  10.البيان أيضاً في البيانات الصحفية الصادرة عن األمم المتّحدة

  
                                                

    fhttp://www.piccr.org/un/hrc.pd على اإلنترنت اهليئةراجع هذه الوثيقة على موقع  5
  ، وامللخص يفhttp://www.piccr.org/un/shadow.pdfراجع التقرير يف  6
 shadow.pdf-http://www.piccr.org/un/summary   

 النقب، كز احلقو ق اإلقتصادية واالجتماعية ، هابيتات الدولية، اإلحتاد العريب حلقوق اإلنسان، الس اإلقليمي للقرى غري املعترف فيها يفعدالة، بديل، القانون، مر  7
  .واملنظّمة العاملية ضد التعذيب

  .القانون، اإلحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ، اللجنة العامة ضد التعذيب يف إسرائيل،، هيومن رايتس ووتش)آمنسيت(ولية منظّمة العفو الد  8
  .http://www.piccr.org/un/unhuman.pdf  : على اإلنترنت اهليئةيتوفر هذا البيان على موقع  9 

  :بيل املثالأنظر على س  10
 http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf  

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf  

http://www.piccr.org/un/hrc.pd
http://www.piccr.org/un/shadow.pdf
http://www.piccr.org/un/summary
http://www.piccr.org/un/unhuman.pdf
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf
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  مقررو األمم المتّحدة الخاصون. ج
ممثّل األمين العام لألمم المتّحدة الخاص بشأن المدافعين عن حقوق كل من بتقوية عالقتها مع  الهيئةقامت 

الحق في الغذاء، السيد جون زيغلر، ومقرر متّحدة الخاص بمقرر األمم الهناء جيالني، والسيدة اإلنسان، 
  .نسان في األراضي الفلسطينية المحتلّة، السيد جون دوغارتحقوق اإلمم المتّحدة الخاص باأل
  

إلى مقرر األمم المتّحدة الخاص بشأن الحق في الغذاء، السيد جون  رسالة حزيران 10في  الهيئةأرسلت 
فحصها أثناء  ة ومحلية، بخصوص قضايا يتوجب عليهمنظّمة غير حكومية دولي 14زيغلر، تبنّتها 

نتهاك الحق إتقريرٍ شامل بخصوص  منظّمات غير حكومية إلعداد 10ين أيضاً ب الهيئةنسقت .  11زيارته
  .200312حزيران  26تم إرساله إلى المقرر الخاص في  ،المناطق الفلسطينية المحتلّة في الغذاء والمياه في

 5 بتاريخجتماعين مع منظّمات غير حكومية فلسطينية خالل زيارة زيغلر، إ الهيئةستضافت إإضافةً، 
معتقلين حق الحول تموز، بخصوص الوضع العام لحقوق اإلنسان في المناطق الفلسطينية المحتلّة، و

   .الفلسطينيين في الغذاء
، 2003في جنيف نهاية تموز بشأن الحق في الغذاء لخاص مع مساعدي المقرر ا الهيئةجتمعت إأخيراً، 

  ".الجدار األمني"وتبادلت المعلومات بشأن 
  
نتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق إهناء جيالني بخصوص  السيدةمعلومات إلى  الهيئةأرسلت  -

بهذا  ئةالهيدور حول في جنيف  2003نيسان  15جتماعاً معها بتاريخ إاإلنسان في فلسطين، وعقدت 
  .الخصوص

  
-  ة، إلالهيئةختيار إتمسةً وطنير األمم المتّحدة  جتماع معإستضافة ، بصفتها مؤسجون دوجارد، مقر

 2003حزيران  25جتماع الذي عقد في ضم اإل. الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلّة
آخر على  المقرر الخاص الهيئة أطلعت ،لمناسبةفي هذه او. ممثّلين عن مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية

  .وأوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان في فلسطين "الجدار األمني" بشأن المستجدات
  
 للشعب الفلسطيني بشأن الحقوق غير القابلة للتصرفلجنة األمم المتّحدة . د

غير لحقوق الخاصة باالمتّحدة عضوية في لجنة األمم الللحصول على بطلب  2003في شباط  الهيئةتقدمت 
 اللجنة تتشكّل.  2003تموز  1في " خاصة عضوية"للشعب الفلسطيني، وتم منحها وضعية  القابلة للتصرف

ارير تراقب اللجنة األحوال المتعلّقة بمسألة فلسطين والتق.  دولة إضافية كمراقب 21ة عضو، ودول 25 من
  .جلس األمنأو م المقدمة إلى الجمعية العمومية

  
  
  
  
  

                                                
   http://www.piccr.org/un/ziegler.pdf :اللجنة على اإلنترنت متوفر على موقع 11 
  http://www.piccr.org/un/food.pdf: متوفر على موقع اللجنة على اإلنترنت 12 

http://www.piccr.org/un/ziegler.pdf
http://www.piccr.org/un/food.pdf
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  ةـــــان وطنيـــوق إنســـقات حــع مؤسســك مـالتشبي. 2
  
لمؤسسات حقوق  ية في منتدى آسيا والمحيط الهاديءبطلب للعضو 2002نهاية عام  الهيئةتقدمت  -

ر تكوين وتطويعلى من خالل التعاون اإلقليمي،  تعمل المنتدى هو منظّمة غير ربحية.  اإلنسان الوطنية
  .13حقوق اإلنسان لشعوب المنطقة سسات وطنية من أجل حماية وترقيةمؤ
  

نيسان يؤكّد  14بياناً ألعضاء المنتدى في جنيف بتاريخ  الهيئة، قدمت عضويتها في المنتدىمتابعةً لطلب 
ض أن كان يفترو.  ، مدير المنتدى"كيرين فيتزباتريك"جتماع مع إلتزامها بمباديء باريس، وقامت باإلعلى 

أيلول  24-  22نيبال، بتاريخ في االجتماع السنوي للمنتدى في كاتاماندو،  الهيئةفي طلب يتم النظر 
  .أن اإلجتماع تأجل، إالّ 2003

  
 جتماع السنوي للجنة التنسيقية الدولية لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيةفي اإل الهيئة عن شارك ممثل -

هي جسم تمثيلي لمؤسسات  التنسيقية اللجنة.  2003نيسان  15-14 ،سويسرا/ في جنيف والذي إنعقد
تقوم اللجنة . باريس مباديءالمؤسسات الملتزمة بحقوق اإلنسان الوطنية، تم إنشاؤها بهدف تأسيس ودعم 

التنسيق مع األمم المتّحدة تنظيم المؤتمرات الدولية، الوطنية،  اتتشجيع التنسيق والتعاون بين المؤسسب
  .ومؤسسات دولية أخرى، ومساعدة الحكومات على تأسيس مؤسسات حقوق إنسان وطنية

  
 ،أنحاء العالم مختلفجتماع مع ممثّلين لمؤسسات حقوق إنسان وطنية من اإل خالل لهيئةا لتقى ممثّلوإ

صوص حلقة دراسية بخ الهيئة حضر ممثّلوكما  .وجهات النظر وبحث مجاالت التعاونوقاموا بتبادل 
  .  مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومنع التعذيب حولباريس، وأخرى  مباديء

  
 2003خالل عام الهيئة بدعوة من مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع األمم المتحدة، شاركت  -

 بتدريب أعضاء اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان وأعضاء في دائرة حقوق اإلنسان في وزارة الخارجية
  .القطرية على طرق عمل الهيئات الوطنية ودورها في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

  
  يـــة اإللكترونـــع الهيئــموق. 3
  

على  الهيئةتم إدخال كل وثائق  .ادة تنظيم األقسام المختلفة فيهاإللكتروني وإع الهيئةموقع  تم تحديث
 نظام القوائم البريدية،: ضافة خدمات جديدة مثل، وتمت إ)وثيقة 130أكثر من ( 2003الموقع في آذار 

ستحداث أقسام جديدة مثل وظائف شاغرة، خارطة الموقع، إ كما تم .ميل النماذج للتقدم بشكوى، الختح
ستخدام أسهل للموقع، وفهم أوضح لنشاطات إتمت كل هذه التغييرات من أجل .  ووصالت إلكترونية

  .والتفويض الممنوح لها الهيئة
  
  
  

                                                
 . /http://www.apf.hreoc.gov.au : اإلنترنت لكتروين علىموقع املنتدى اإلأنظر  13

http://www.apf.hreoc.gov.au/
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  ةــــة الهيئــمكتب: تاسعاً
  

 ، القانونحقوق االنسان تمن المكتبات المتخصصة على مستوى الوطن في مجاالهي واحدة  الهيئةمكتبة 
مقتنياتها ومصادر معلوماتها وبياناتها،  إبراز خصوصيةمنذ إنشاء المكتبة إلى  الهيئةتسعى . والديمقراطية

  .ا للمستفيدينئل وأسرعهوتقديم خدماتها بأفضل الوسا
تتمثل مصادر المكتبة بالكتب والدوريات، المراجع الهامة المتخصصة، الموسوعات والمعاجم والقواميس، 

مقتنيات المكتبة . قواعد بيانات البرامج القانونية المحوسبةوالصكوك الدولية، المواد السمعية والبصرية، 
، المجتمع المدني والديمقراطيةالدولي بفروعه،  حقوق االنسان، القانون :الموضوعات التاليةتركّز على 

 .الفصل بين السلطات، الجريمة وعلم اإلجرامالحكم الصالح، القضاء المستقل، 
  

 لمقتنيات مقتنيات المكتبة في تزايد مستمر حيث يتم رفدها بكّل ما هو حديث ومتخصص، وقد تجاوز عدد ا
، )CDS/ISIS(ج ــى برنامــة علــكتبة محوسبكما أن الم). 5000(حتى نهاية العام من الكتب 

  .المكتب الرئيسي في رام اهللافي بيانات العد بقوا مربوط ،غزةفي مدينة  الهيئةوهناك فرع لها بمكتب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )1(جدول رقم 
  31/12/2003 – 1/1/2003الفترة الواقعة بين  خاللالهيئة  لقتهاالتي ت شكاوىعدد ال

  
كانون   الشهـــر

  الثاني
  المجموع  كانون أول  تشرين ثاني  تشرين أول  أيلول  آب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط

  608  42  48  56  56  49  53  52  60  60  55  36  41  عـــدد الشكــــاوى

  
  

  181  8  16  12  18  21  17  15  18  18  25  7  6  للمكتب مباشرة

  الميداني بواسطة الباحث  
  

35  29  30  42  42  37  36  28  38  44  32  34  427  

  
  الغربيـــة الضفـــــة

  عـــدد الشكــــاوى
33  30  38  45  49  36  37  37  42  44  41  30  462  

  140  8  14  10  15  17  11  13  12  11  20  5  4  للمكتب مباشرة  

  322  22  27  34  27  20  26  23  37  34  18  25  29  الميداني بواسطة الباحث  

  
  غـــــزةقطـــاع 

  عــــدد الشكــــاوى
8  6  17  15  11  16  16  12  14  12  7  12  146  

  
  

  41  0  2  2  3  4  6  2  6  7  5  2  2  للمكتب مباشرة

  بواسطة الباحث  
  الميداني

6  4  12  8  5  14  10  8  11  10  5  12  105  

  
 



 
)2(جدول رقم   

 
  على الجهات ذات اإلختصاص األصلي 2003توزيع الشكاوى التي تلقتها وتابعتها الهيئة خالل عام 

 
 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  

 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة
  
 .أ

  
 الـــــوزارات

  
 

      

 3 19 1 33 12 44 56  وزارة الصحة .1
 1 11 9 13 3 31 34 وزارة التربية والتعليم العالي .2
 1 19 3 3 3 23 26 وزارة الشؤون اإلجتماعية .3
 1 11 4 6 3 19 22 المحافظات/ وزارة الداخلية  .4

 1 7 4 6 2 16 18 وزارة الداخلية     .أ    
 0 4 0 0 1 3 4 المحافظات     .ب       
 1 4 7 4 0 16 16 وزارة الحكم المحلي .5
 0 8 1 4 1 12 13 وزارة المالية .6
 0 8 2 2 1 11 12 وزارة األشغال العامة واإلسكان .7
 0 1 1 5 0 7 7 وزارة العدل .8
 0 4 1 1 6 0 6 وزارة الطاقة .9

 0 4 1 1 0 6 6 وزارة شؤون األسرى .10
 0 2 1 2 1 4 5 وزارة النقل والمواصالت .11
 0 2 2 0 1 3 4 وزارة العمل .12
 0 2 0 2 1 3 4 وزارة الزراعة .13
 0 1 0 3 1 3 4 وزارة البريد واإلتصاالت .14
 0 0 1 3 0 4 4 مجلس الوزراء .15
 0 0 1 2 0 3 3 وزارة األوقاف .16
 0 2 0 0 0 2 2 وزارة السياحة .17
 0 0 0 2 1 1 2 وزارة الشباب والرياضة .18
 0 1 0 0 0 1 1  وزارة اإلقتصاد  .19
 0 0 0 1 0 1 1 وزارة الشؤون المدنية .20
  0  1  0  0  0  1  1  وزارة التخطيط  .21
 7 100 35 87 34 195 229 وعــــالمجم 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
 2 20 4 8 13 21 34 البلديــــات .1
 0 2 1 0 0 3 3  بلدية الخليل  
 1 1 0 1 3 0 3  بلدية غزة  
  0  3  0  0  3  0  3  بلدية خانيونس  
 0 2 0 0 2 0 2  بلدية النصيرات  
 0 1 0 1 0 2 2  بلدية نابلس  
 0 2 0 0 0 2 2  بلدية البيرة  
 0 1 0 1 0 2 2  بلدية رام اهللا  
 0 1 1 0 0 2 2  بلدية جنين  
 0 2 0 0 2 0 2  بلدية دير البلح  
  0  1  0  0  1  0  1  بلدية جباليا  
  0  0  0  1  1  0  1  بلدية عبسان الكبيرة  
  0  0  1  0  1  0  1  بلدية وادي السلقا  
 0 0 1 0 0 1 1  بيت لحم بلدية   
 0 1 0 0 0 1 1  بيت جاالبلدية   



 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة

 0 1 0 0 0 1 1  بيت ساحوربلدية   
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية يعبد  
  1  0  0  0  0  1  1  بلدية سلفيت  
  0  1  0  0  0  1  1  بلدية سبسطية  
  0  0  0  1  0  1  1  بلدية عتيل  
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية دورا  
 0 0 0 1 0 1 1  بلدية يطا  
 0 1 0 0 0 1 1  بلدية الرام  
 1 13 1 15 22 8 30 ديوان الموظفين .2
  0  4  2  2  2  6  8  جامعات  .3
 0 1 2 2 0 5 5 سلطة المياه .4
 0 2 2 0 0 4 4 وكالة الغوث .5
 0 1 2 1 0 4 4 القدس كهرباءشركة  .6
 0 0 0 3 1 2 3 سلطة النقد .7
 0 1 2 0 0 3 3 جودة البيئةسلطة  .8
 0 1 0 0 1 0 1 شركة كهرباء غزة .9

 0 0 1 0 1 0 1 سلطة األراضي .10
الهيئة العامة للتأمين  .11

 والمعاشات
1 0 1 1 0 0 0 

 0 1 0 0 0 1 1 فلسطين نقابة عمال .12
  0  1  0  0  0  1  1  نادي األسير الفلسطيني .13
 0 1 0 0 1 0 1  رام اهللامصلحة مياه  .14
 0 1 0 0 0 1 1  مجلس القضاء األعلى .15
 0 1 0 0 0 1 1  المجلس التشريعي الفلسطيني .16
 0 1 0 0 0 1 1  المجلس الطبي الفلسطيني .17
 0 1 0 0 0 1 1  )بكدار(المجلس اإلقتصادي  .18
 3 50 16 32 42 59 101 وعـــالمجم 
         
  
 . ج

  
  امـــة النيابــة الع

 

  
8 

  
5 

  
3 

  
2 

  
5 

  
1 

  
0 

  
  .د
 

  
ـّـة  األجهــزة األمني

       

 8 40 13 29 0 90 90 الضفة – الشرطة المدنية .1
 0 0 1 14 15 0 15 االستخبارات العسكرية .2
 1 7 2 4 14 0 14 غزة –األمن الوقائي  .3
 2 6 0 3 11 0 11 غزة –الشرطة المدنية  .4
 0 6 0 5 0 11 11 ضفةال –المخابرات العامة  .5
 0 5 3 3 11 0 11 غزة –المخابرات العامة  .6
 0 2 3 3 4 4 8 مديريات األمن العام .7
 0 2 0 4 0 6 6  الضفة –األمن الوقائي   .8
 2 0 0 0 2 0 2 17القوة  .9

 0 0 1 0 0 1 1 هيئة التنظيم واإلدارة .10
 13 68 23 65 57 112 169 وعــــالمجم 
  ـوع الكـــليالمجم 

 
507 371 136 186 79 219 23 

 



)3(جدول رقم   
 

  *على الجهات ذات اإلختصاص الثانوي 2003توزيع الشكاوى التي تلقتها وتابعتها الهيئة خالل عام 
 

 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  
 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة

        الـــــوزارات .أ
  0  0  5  0  0  5  5  مجلس الوزراء  .1
 0 1 0 2 0 3 3  وزارة المالية .2
 0 1 1 0 1 1 2 التربية والتعليم العاليوزارة  .3
 0 0 2 0 0 2 2 الشؤون اإلجتماعيةوزارة  .4
 1 0 0 0 1 0 1 الزراعةوزارة  .5
 1 0 0 0 1 0 1 الداخليةوزارة  .6
 2 2 8 2 3 11 14 وعــــالمجم 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
 0 0 2 3 2 3 5  ديوان الموظفين  .1
 0 1 0 0 1 0 1 شركة كهرباء غزة .2
  0  0  0  1  0  1  1  هيئة اإلذاعة والتلفزيون  .3
 0 1 2 4 3 4 7 وعـــالمجم 
         
 0 1 8 1 3 7 10 النيابــة العامـــة .ج
ـّـة .د         األجهــزة األمني
 0 3 0 0 0 3 3 الخدمات الطبية العسكرية .1
 0 1 0 0 0 1 1 الشرطة المدنية .2
 0 1 0 0 0 1 1 الضفة –المخابرات العامة  .3
 1 0 0 0 1 0 1 غزة –المخابرات العامة  .4
 1 5 0 0 1 5 6 وعــــالمجم 
 3 9 18 7 30 27 37 المجمـوع الكـــلي 

  
 :مالحظة* 



)4(جدول رقم   
 
  *2003وتم متابعتها خالل العام  2002الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 

 
 وضـــــــع القضيـــــــة عــدد القضـــايـــا  

 3مغ 2مغ 1مغ مف غزة الضفة العدد الجــهـــــــــة
        الـــــوزارات .أ

 1 9 2 0 0 12 12  وزارة الصحة .1
 0 1 4 0 1 4 5 ة والتعليم العاليوزارة التربي .2
 0 2 3 0 0 5 5 شغالوزارة األ .3
 1 3 0 0 1 3 4 ماليةوزارة ال .4
 0 3 0 0 1 2 3 داخليةوزارة ال .5
 0 2 0 0 0 2 2 شؤون اإلجتماعيةوزارة ال .6
 0 2 0 0 1 1 2 األوقافوزارة  .7
 0 2 0 0 0 2 2 بيئةوزارة ال .8
 0 0 1 0 1 0 1 عاون تخطيط والتوزارة ال .9

 0 1 0 0 0 1 1 الزراعةوزارة  .10
 0 1 0 0 0 1 1 وزارة النقل والمواصالت .11
 0 0 1 0 0 1 1 دلوزارة الع .12
 0 1 0 0 0 1 1 شباب والرياضةوزارة ال .13
 0 1 0 0 0 1 1 سياحةوزارة ال .14
 0 0 1 0 0 1 1 وزارة الثقافة .15
 2 28 12 0 5 37 42 وعــــالمجم 
         
        المؤسسات والهيئات العامة .ب
 2 1 0 0 2 1 3  ديوان الموظفين  .1
 0 1 1 0 1 1 2 جامعات .2
  0  0  1  0  0  1  1  سلطة النقد  .3
 1 0 0 0 1 0 1 الهيئة العامة للبترول .4
 0 1 0 0 0 1 1 بلدية طولكرم .5
 3 3 2 0 4 4 8 وعـــالمجم 
         
  
 .ج

  
 النيابــة العامـــة

  
6 

  
1 

  
5 

  
0 

  
4 

  
2 

  
0 

ـّـة .د         األجهــزة األمني
 0 0 23 0 23 0 23 االستخبارات العسكرية .1
 1 5 8 0 6 8 14 الشرطة المدنية .2
 0 0 7 0 7 0 7 غزة –األمن الوقائي  .3
 0 0 4 0 4 0 4 نيابة أمن الدولة .4
 0 0 4 0 4 0 4 غزة –المخابرات العامة  .5
 0 0 2 0 1 1 2 مديريات األمن العام .6
  0  2  0  0  0  2  2  ضفة ال –األمن الوقائي   .7
 0 0 1 0 0 1 1 ضفة ال –المخابرات العامة  .8
 1 7 49 0 45 12 57 وعــــالمجم 
 6 40 67 0 59 54 113 المجمـوع الكـــلي 

  
 :مالحظة* 



  2003عام تضمنتها الشكاوى المتابعة خالل اإلنتهاكات التي وأعداد أنواع 
 

 
  الحق المنتهك ونوع اإلنتهاك

 
عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

الشكـــوىوضـــــع   
 

مغـلــــــــــق               مفتوح       

تعاون بدون مفتوح   تعاون  
بنتيجة 
 مرضية

تعاون دون 
نتيجة 
 مرضية

            الحق في الحياة.  1
  0  1  0  0  1  موت نتيجة سوء إستخدام السالحال. أ  
الموت نتيجة ظروف غامضة. ب    3  2  1  0  0  
 ،لجوء إلـى محكمـة مختصـة   في ا الحق.  2 

  مستقلة ونزيهة
  
1  

  
0  

  
1  

  
0  

  
0  

            :إجراءات قانونية عادلةفي الحقّ . 3
:اإلعتقال التعسفي.  أ              

توقيفدون مذكرة .  1      64  33  7  23  1  
دون الئحة إتهام.  2      64  33  7  23  1  
إتهام باطل أو غير جدي.  3      64  33  7  23  1  
  على المدعي المتهم دون عرض .  4    

  قاضي صلح العام، أو على
  
64  

  
33  

  
7  

  
23  

  
1  

دون محاكمة.  5      64  33  7  23  1  
عدم التعويض عن اإلعتقال التعسفي. ب     0  0  0  0  0  
اإلعتقال على خلفية سياسية.  ج    2  1  0  1  0  
الحقّ بزيارة األهل أو المحاميإنتهاك . د    1  0  0  1  0  

الحقّ بالعناية الطبية داخل إنتهاك . هـ    
.التوقيف أو السجن مركز  

  
16  

  
3  

  
0  

  
13  

  
0  

  الحق بالمعاملة على أساس البراءة إلى. و   
   حين ثبوت اإلدانة     

4  0  3  1  0  

  0  3  1  1  5   الفصل بين السجناء ونقلهم. ز   
عدم إحترام أحكام القضاء  .4  7  4  2  1  0  
:حقّ المواطن في األمان على شخصه.  5            
)أثناء التوقيف(التعذيب . أ    10  2  3  4  1  
المعاملة القاسية والالإنسانية والحاطة . ب    

)أثناء التوقيف(بالكرامة   
  
33  

  
14  

  
6  

  
9  

  
4  

الجسدي أو المعنوي العنف أو الضغط. ج    10  3  1  6  0  
 



 
 

 وضـــــع القضيــــة
 

مغـلـــــــــــق              مفتوح      
 

عدد 
اإلنتهاكات

* 

 
نتهاكنوع اإلالحقّ المنتهك و  

تعاون دون 
نتيجة 
 مرضية

تعاون 
بنتيجة 
 مرضية

   مفتوح ال تعاون

   الحق في التجمع السلمي.  6  1  0  0  1  0
  
  
0 

  
  
0  

  
  
1  

  
  
1  

  
  
2  

  
وسـائل  حرية التعبير عن الرأي، وحريـة    .7

  اإلعالم
            
  
0  

  
4  

  
2  

  
3  

  
9  

ية مهنإنشاء الجمعيات والنقابات ال فيالحقّ . 8
  واإلنضمام  إليها

            
  :الوظائف العامة في إشغالالحقّ   .9          
  لتوظيفامجال التنافس النزيه في خرق مبدأ .  أ    20  7  3  7  3
  محقوق الموظف العاإنتهاك . ب    77  34  11  31  1
  الفصل التعسفي.  ج    12  7  1  4  0

            
  الحقّ في العمل.  10  5  0  1  4  0

            
  الحقّ في الضمان اإلجتماعي  .11  24  4  2  18  0

            
  :الرعاية الصحيةفي الحقّ .  12          
  
2  

  
9  

  
2  

  
12  

  
25  

دون دمة الطبية الحق في الحصول على الخ . أ
  تمييز

  المسؤولية عن األخطاء الطبية. ب    15  14  0  0  1
            
  التمتع ببيئة نظيفةفي الحقّ .  13  8  0  2  6  0

            
  التعليمفي الحقّ .  14  11  3  2  6  0

            
  
2  

  
53  

  
22  

  
30  

  
107  

في الحصـول علـى خدمـة            الحقّ إنتهاك .  15
  ونية أو القيام بواجب قانعام

            
  التعسف في إستعمال السلطة.  16  15  4  3  6  2
            
  إستغالل المنصب.  17  8  0  1  3  4
            
  
0  

  
6  

  
0  

  
5  

  
11  

عدم الحصول على الوثائق الرسمية وفقـاً  .  18
  للقانون

            
  االقتصادية  اإلعتداء على الحقوق.  19  6  2  2  2  0
            
  لمخالفين للقانونعدم محاسبة ا.  20  2  1  0  0  1
            
  الحق بالسكن. 21  8  0  0  8  0
            
  اإلعتداء على المال العام. 22  1  0  0  1  0
  المجمـــــوع    780  322  108  324  26

 
تهاك هذا يعني أن الشكوى الواحدة قد تتضمن أكثر من إن. لهيئةالتي تابعتها ا507هو إجمالي عدد اإلنتهاكات التي وردت في الشكاوى ألـ* 

  .واحد
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